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WOORD VOORAF
Voor ik aan het onderzoek begon dat uiteindelijk via een afstudeerscriptie resulteerde in
het voorliggende proefschrift, was Poell mij vrijwel onbekend. Hetgeen over hem in de
gangbare literatuur vermeld staat. had op mij geen indruk nagelaten waaruit de inspiratie tot nader onderzoek kon opkomen. In een toevallige samenloop van omstandigheden
lag het begin van een fascinerende locht langs de getuigen van zijn leven. Een artikel van
Sicking in het tijdschrift Brabantia over de sociale voorman Poell bracht mij op weg. Het
onderzoek dat volgde was een aaneenrijging van verrassingen. Wat bij eerste beschouwing vooral een verdienstelijk man voor de lokale katholieke arbeidersbeweging leek,
bleek alras het scharnierpunt in een brede waaier van activiteiten van meer dan lokaal
belang. Dit was tegelijkertijd ook de keerzijde: een veelheid van feiten stapelde zich op,
waarin het niet eenvoudig bleek om struktuur aan te brengen en het kader te reconstrueren waaraan deze hun betekenis ontleenden. De beschikbare vakbondsliteratuur bood
geen bruikbaar handvat, omdat Poell niet vanuit een program werkte, maar als zeer
praktisch man handelde naar de omstandigheden en naar bevind van zaken. Al wat op
zijn weg kwam en waarin hij de idealen herkende van katholieke herleving en sociale actie had bovendien zijn aandacht.
De omvang van mijn afstudeerscriptie, die op tal van punten slechts inventariserend
kon zijn, wees op de noodzaak om bij voortgezette studie een aantal beperkingen aan te
brengen. Zijn aandeel in de opbouw van de katholieke arbeidersbeweging werd hierbij
het selectiecriterium. Een eerste gevolg was het achterwege laten van zijn zeer actieve
pastoraat in Gemert. Maar ook uit de voorafgaande levensfase moesten op zichzelf, voor
de beeldvorming van zijn persoon en voor de geschiedschrijving interessante bemoeienissen buiten beschouwing blijven, zoals zijn aandeel in de organisatie van de Ned. Tentoonstelling van Huisindustrie en in de opzet van de vluchtelingenzorg in Tilburg tengevolge van de Eerste Wereldoorlog, en last but not least zijn bemoeienis met de katholieke
esperantobeweging. Hoe jammer deze omissies ook mogen zijn, het betekent in elk geval
dat ik over Poell nog niet uitgeschreven ben.
Ondanks al deze en andere beperkingen bereikte het eerste manuscript de dubbele
omvang van de studie die thans voorligt, zodat verdere reducties noodzakelijk waren om
tot een hanteerbaar en toegankelijk geheel te komen. Het is nu aan de lezer om zijn oordeel over dit eindresultaat te geven.
Het lijkt een gemeenplaats, maar is toch in elk afzonderlijk geval een waarheid, dat
een studie als deze niet zonder de hulp van anderen tot stand kon komen. Aan de basis
van elk historisch onderzoek ligt het spitwerk in de archieven. Onmisbaar en bepalend
voor de goede uitkomst waren de medewerking en de adviezen die mij daarbij gegeven
zijn. Mijn dank gaat dan ook uit naar allen die mij geholpen hebben. De gastvrije ontvangst, het kopje koffie en de getoonde belangstelling hebben zeer motiverend gewerkt.
Belangrijk voor de beeldvorming omtrent de persoon van Lambert Poell waren de talloze gesprekken die ik met velen van zijn (iongere) tijdgenoten heb gevoerd. In het bijzonder denk ik hierbij terug aan de vele aangename uren met juf Noor Blietgen en wijlen
rector Sicking. Zij hebben er zeer toe bijgedragen dat ik mij in de persoon van Poell kon
inleven.
Het schrijfproces dat na het onderzoek volgde verliep moeizaam. De niet aflatende be-
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trokkenheid van mijn promotor, Prof. Dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, heeft mij echter over de vele kuilen en hobbels voortgestuwd naar het resultaat dat nu gedrukt is,
waarvoor ik hem dankbaar ben.
Voor het einde in zicht was. moest al datgene dat ik opschreef uitgetypt worden. Gelukkig werd mij dit lastige en vermoeiende karwei bespaard. Zonder de anderen tekort te
willen doen die hierin hun aandeel hebben gehad, wil ik noemen Gerda van de Ven en
Francien van Remunt, van wie Francien het geheel bovendien nog op schijf gezet heeft
en uitstekend verzorgd. Wim Vos wil ik danken voor zijn creatieve
vertaling van de samenvatting en mevrouw drs. C. Carp-Stoop voor haar waardevolle adviezen. De uitgave
van deze studie is mede mogelijk gemaakt door financiele bijdragen van de zijde van de
Paul de Gruijter Stichting, het Unger-Van Brero Fonds en de Stichting Latijnse School
Gemert. Voor de ondervonden steun ben ik zeer erkentelijk. Een woord van dank ook
aan het bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact, die mijn
proefschrift heeft
willen opnemen in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland.
Dit boek wil ik opdragen aan mijn vrouw Annemie en aan mijn zoontje Dirk, die vele
jaren mijn ups en vooral mijn downs hebben gedragen. Aan hen komen alle eer en
vreugde toe van het resultaat dat is bereikt.

Gemert. 1 oktober 1989
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Notulen van de commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1910 (inv. nr.

1765 en 1766).
Ingekomen en verzonden brieven van de commissie tot wering van schoolverzuim

1901-1904 (inv. nr. 1768).
Parochiearchief Woensel, St. Petrus
Registrum Memoriale Parochiae de Woensel ad Sanctus Petrus.
Kopiein van archivalia elders (inv. nr. 97)
Notulenboek der algemeene vergadering van de Boerenleenbank Woensel
1900-1920.
Register van de notulen van de Raad van Toezicht 1900-1940.
Register van de notulen van het Bestuur 1900-1927.

Archief kanselany der Nederlandsche orden 's-Gravenhage
Koninldijk Besluit 26 augustus 1920, nr. 68.
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Bisschoppelijk archief's-Hertogenbosch
Ingekomen stukken 1895, 1901-1905, 1910, 1915.

NKV I, II, IV, VII-IX, XII.
Sociale organisaties II.

Katholiekendagen II.
Pers H.

Papieren mr. J.A. Mutsaers.
Overzicht adviseurs diocesane en nationale bonden.
Parochiedossiers

Parochie Eindhoven-Acht I.
Parochie Eindhoven, H. Petrus.
Parochie Gemert, St. Jans Onthoofding I.
Archief Kapittel van St. Jan, 's-Hertogenbosch
Notulen 1863-1915.

Archief De Katholieke Kring
Reglement
Notulen van de vergaderingen 1867-1877.

ArchiefKLein-Seminarie St. Michielsgestel
Memoriale Alumnorum Seminarii Buscod. 1 mae sect. II 1865-1915.
Memoriale Professorum Seminarii Buscod. 1 mae sect. II Annales Seminarii

1877-1915.
Ratio Morum Rhetorum Philosophiae Candidatum 1875-1959.
Recensio Morum et Progressus in Studiis Alumnorum Seminarii Buscoducensis

1880-1901.
Leraren, Latijnse redevoeringen, Prijsuitdelingen, Toespraken (inv. nr. 5).
Studenten (inv. nr. 6).
FinanciEn tot 1900.
Archief Groot-Seminarie Haaren
Memoriale Professorum (inv. nr. 284a).

Studentenlijst 1842-1892 (inv. nr. LXXXVI, 286).
Studentenlijst 1891-1923 (inv. nr. LXXXXVII, 287)
Studentenlijst officieus 1848-1890 (inv. nr. LXXXIX, 292).
Studie en gedrag neomisten 1891-1928 (inv. nr. CI, 349), Presbyteri 1895.
Uitslagen examens 1870-1963 (inv. nr. C, 347).
Examenuitslagen 1875-1940 (inv. nr. C, 348).
Puntenboekje filosofie 1798/1902-1899/1938 (inv. nr. CIV, 356a).
Ratio Morum 1876-1931 (inv. nr. CVIII, 338).
Concursus Alumnorum Seminarii 1895-1896 (inv. nr. CII).
Stukken over Beurzen XII. 1871-1890 (inv. nr. CC, 592).
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Stukken over Beurzen XIII, 1891-1910 (inv. nr. CC, 593).
Kostgelden 1874-1900 (inv. nr. CLX, 498).

ArchiefDominicanen Nigmegen
Collectie A. Rijken
Correspondentie van en aan Rijken (map I-V).
Krantenknipsels.

Katholiek Documentatie centrum Nijmegen
Archief LJ.J.M. Poell
Brievenkopieboek 1905-1913.
Sociale Cursus 19084.

ArchiefAriens
Correspondentie met J. Vlekke en Jan van Besouw (inv. nr. 505).
Correspondentie van Ariens aan Ledel (inv. nr. 774).
Correspondentie van A. Rijken aan J. v. Besouw (inv. nr. 1760).
Correspondentie aan Th. de Bouter over Unitas (inv. nr. 1765).
Correspondentie van J.H. Scholten aan L. Poell (inv. nr. 1815).
Correspondentie aan Scholten over Unitas (inv. nr. 1829).
Correspondentie aan M.J. Schrader (inv. nr. 1830).
Correspondentie L.J.J.M. Poell aan N.N. (inv. nr. 1859).
Archief Aalberse
Copieboeken 1901-1904 (inv. nr. Sla-5lb).
Copieboeken 1904-1906 (inv. nr. 52a-52b).
Correspondentie van L.J.J.M. Poell (inv. nr. 504).
Stukken betreffende Unitas (inv. nr. 482).

Klarenbeek (inv. nr. 568).
Stukken betreffende KSA (inv. nr. 481).
Archief Unitas
Brievenkopieboek Unitas 1892-1906.
Notulen Centrale Raad 1902-1907.
Notulen Hoofdbestuur 1908-1910.

Archief NKV Tilburg
Notulen van de Tilburgsche R.K. Cildenbond 1908-1910.
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Katholieke Universiteit Brabant Tilburg
Collectie F. Mes

Brievenkopieboek Jan van Besouw 1902-1909.
Notulenboek Corporatie Rerum Novarum.
Memoires C.C. Prinsen.

Bibliotheek, Brabanticacollectie,
map verkiezingspamfletten.

Bisschoppelijk college Weert
Leerlingenlijst 1883.

Stichting instituut voor genealogie en streekgeschiedenis Roennond
Collectie J. Verzijl
Aantekeningen familie Poell te Areen.
Aantekeningen familie Poell te Wachtendonk, Lobbericht, etc.

Bureau van Spaendonck Tilburg
Archiefvan de Vereeniging van Tilburgsche Wollensto#enfabrikanten
Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249).
Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290).

Collectie L.B.M. Poell Heerlen
Correspondentie van M. Poell-de Rooij aan Lambert.
Genealogische aantekeningen.

Collectie A. Thelen Gemert
Correspondentie van J.J.M. Sicking.
Correspondentie van J.M. Poell.
Correspondentie van P.M. Wijers.
Gesprekken met P. Ras en H. Sliepen.
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LIJST VAN AFBEELDINGEN
1. Lambert J.J.M. Poell, organisator en propagandist van de katholieke textielarbeiders 1904-1915.

t.o.p. 32

Particuliere collectie Mew. Klein-Briels, Lent
2. Zijn grootvader Gerard Mathieu Poell, Weert 5 maart 1807-1 december 1887.
Particuliere collectie. Meur. Poell Heerlen
t.o.p. 33
3. Zijn moeder Maria Elisabeth Theresia de Rooij,'s-Bosch 23 december 1842-18 februari 1896.
t.o.p. 56
Foto naar schilderij. Particuliere cottectie Mevr. Poelt, Heerten
4. Zijn vader Johan Hubert Poell, Weert 15 september 1839-(?) oktober 1922.
Foto naar schilderij. Particutiere collectie Merr. Poell, Heerlen
t.o.p. 57
5. Prijscertificaat uitgereikt bij het verlaten van het Klein-Seminarie in Sint-Michielsgestel, 20 augustus 1889.

t.o.p. 104

Particutiere collectie A. Thelen, Gemert Foto: P. Kuppens, Gemert

6. Voor het St. Peter College van de Paters Mill-Hill in Treshfield, 6 juni 1909. Lambert samen met zijn broers Louis en Jan.
t.o.p. 105
Collectie GAG
7. Drie priesterbroers, Peter (Benvenutus o.f.m.), Lambert en Louis

i 1910.
Particuliere collectie Met)r. Klein-Briets, Lent

(Mill-Hilll
t.o.p. 128

8. Assistent-kapelaan in Tilburg 1896-1898.
Collectie GAG

t.o.p. 129

9. Kerk en pastorie parochie H. Dionysius, Heikant, Tilburg, v66r 1900.

1.0.p. 200

Collectie GAT
10. Sociale Cursits avant la lettre 1897-1904.

t.o.p. 201

Foto: P. Kuppens. Gemert

11. Kapelaan in Woensel bij Eindhoven 1898-1904.
Panicutiere cottectie A. 71:elen, Gemert

t.o.p. 224

12. Kerk H. Petrus in Woensel.

t.o.p. 225

Collectie SZOB
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13. Mr. dr. A.I. M .J. baron van Wijnbergen, zijn steun in Eindhoven.

t.o.p. 296

Collectie SZOB

14. Kerk en pastorie parochie H. Anna in Tilburg.

t.o.p. 297

Collectie GAT
15. Het begin van een veelzijdig docentschap 1906-1914.
Foto: P. Kuppens, Gemert

t.o.p. 320

16. Tegenspeler in Tilburg, dr. G.W.J.M. van Zinnicq-Bergmann, 's-Bosch 5 januari
1851-6 november 1910.
t.o.p. 321
Cotlectie GAT

17. Temidden van het Belgisch Vluchtelingencomit*, Tilburg 1915.
Collectie GAT

t.o.p. 392

18. Geestelijk adviseur van de Vereniging van R.K. Onderwijzeressen in het bisdom 's-

Hertogenbosch, afdeling Tilburg, 1915.
Particuliere collectie Meur. M. Meys, Titburg

t.o.p. 393

19. Rector J.J.M. Sicking, 's-Bosch 17 juni 1894-30 maart 1984. zijn vriend en bewonderaar; Gedachtenisprentje.
t.o.p. 416

20. Lambert Poell als pastoor te Cemert, bij gelegenheid van zijn 40-jarig priesterschap
10 juni 1935.

t.o.p. 416

Cottectie GAT

21. Gedachtenisprentje bij zijn overlijden 7 januari 1937.
Panicutiere collectie A. 77ielen, Gemen

t.o.p. 417

XXXIX

PROBLEEMSTELLING EN OPZET

De voorliggende studie handelt over de priester Lambert Poell als
voorman van de katholieke arbeidersbeweging in het Bossche diocees
vanaf de fase van ontluiking tot de fase van consolidatie. Daarmee zijn de
grenzen en mogelijkheden van deze studie aangegeven.
Een levensbeschrijving van Poell kan de lezer hier niet verwachten.
Het biografisch deel heeft een functie naar de mate waarin het bijdraagt
tot een verheldering van het beeld van de persoon en tot een dieper inzicht in de achtergrond van katholieke herleving en sociale actie, waartegen de persoon en zijn werken zijn afgetekend. Zijn opvattingen en zijn

optreden vormen het referentiekader om de samenhangen en wisselvalligheden in de ontwikkelingsgang van de katholieke sociale beweging gedurende de eerste decennia inzichtelijk te maken.
Leidmotief is het antagonisme tussen het katholieke reveil en de emanCipatie van de katholieke arbeiders uit hun positie van ongelijkwaardigheid en rechteloosheid. In de emancipatiestrijd van de katholieke arbeiders moest niet alleen pijn worden geleden naar twee kanten, zoals Mertens stelt, omdat ze het moesten opnemen tegen de katholieke patroons
als de 'huisgenoten des geloofs' en tegen de socialisten als de 'anders-

denkende medearbeiders' 1, maar binnen de eigen geloofsgemeenschap
ook tegen de kerkelijke gezagsdragers en hun representanten, de geestelijke adviseurs. Dit probleem van een binnenkerkelijke emancipatie had
zijn neerslag in een aantal daarmee samenhangende praktische organisatorische kwesties betreffende doel en inrichting van de sociale beweging
onder de katholieke arbeiders.
Deze studie vertrekt vanuit het negatieve beeld dat de Kerk en haar
priesters louter een remmende invloed hebben gehad op de sociale
emancipatie van de arbeiders en (laarin enkel een instrument zagen om
de aanpassing aan de veranderende tijdsomstandigheden en het mentale
klimaat uit te stellen. Impliciet is hiermee een waardeoordeel uitgesproken over de intrinsieke betekenis van de godsdienst als normerende en
legitimerende factor inzake de inrichting en het functioneren van de samenleving. Binnen deze optiek staan godsdienst en moderniteit als onverenigbare entiteiten tegenover elkaar. Dat het hier gaat om een historische vorm van de godsdienst, die bovendien niet algemeen werd aan9 Mertens, Het sociaal-maatschappelijk leven en de Brabantse identiteit, in Van den Eerenbeemt (red.). Brabant Gemeten, 73.

1

vaard, blijft verborgen. Het is de verdienste van G. Wentholt dat hij de
historiciteit van het geloofs- en kerkbeeld in relatie tot de sociale politiek
van de Kerk op indringende wijze aan de orde heeft gesteld.2 Aldus
wordt duidelijk dat de geestelijkheid niet zo'n eenvormig, innerlijk harmonieus en gesloten blok vormt als vaak in de literatuur gesuggereerd
wordt. Dit gaat in zijn algemeenheid op, maar ook waar een tweedeling
wordt gemaakt in conservatieve en progressieve priesters, in ultramontaans- en liberaalgezinden, in verzuilers en anti-verzuilers. Tussen deze
uitersten lag een glijdende schaal, zolang daarin niet van hogerhand
vaste markerings- en waarderingspunten werden aangebracht.
De ontplooiing van Lambert Poell als sociaal priester bleek een dankbaar onderwerp om de hier gereleveerde problematiek in beeld te brengen. Op dat onderzoeksniveau is deze studie dan ook gelegen.
Waar de discussie over het waarom van de katholieke verzuiling, kortweg begrepen als de inpassing van het katholiek reveil in katholieke organisatorische kaders, reeds vele relevante studies heeft opgeleverd, is het
empirisch onderzoek naar het hoe daarbij ten achter gebleven. In deze
leemte wil de voorliggende studie voorzien. Aldus bijdragend tot een verdieping en nadere precisering van de kennis over de algemene, structurele en culturele processen in de samenleving in wederzijdse relatie tot
de ontwikkelingen binnen godsdienst en Kerk met betrekking tot het probleem van de tijd, de sociale kwestie in zijn ontstaan en zijn gevolgen en
het antwoord daarop geformuleerd. Hoewel het proces van verzuiling
hier aan de orde komt - ook Poell zou uiteindelijk in die richting evolueren -, geschiedt dit slechts aanduidenderwijs. Een studie als de hier
voorliggende heeft ten aanzien van dit sociale verschijnsel geen toetsende, maar heuristische betekenis. Zekerheden als de conclusie dat het boven alle twijfel verheven is dat de verzuiling voornamelijk van bovenaf
systematisch is opgedrongen en doorgedreven,3 verliezen weliswaar hun
absolute strekking, maar het onderwerp en de daarmee samenhangende
empirische benadering laten niet toe algemene conclusies dienaangaande te formuleren. Voor de plaatsbepaling in het voortgaande debat over
verzuiling, ontzuiling en herzuiling kon een inleidende bespreking evenwel niet achterwege blijven.
Omdat deze studie handelt over een priester in de sociale beweging,
opererend in een sociaal-klerikaal spanningsveld, wiens actieradius na2) Wentholt, Een arbeidersbeweging en haarpriesters.

3) Perry, De katholieke arbeidersbeweging en haar geschiedschrijving. in Jaarboek voor de
geschiedenis van socialisine en arbeidenbeweging in Nederland 1978, 310.
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genoeg heel het arbeidsterrein bestreek, draagt zij op tal van fronten bij
tot de geschiedschrijving van het katholicisme in Nederland.4 Ten opzichte van de gedenkboeken over de katholieke arbeidersbeweging en
hun voormannen, voortkomend uit de beweging zelf en aansluitend bij
het mentale klimaat van een zelfbewust triomferend christendom voegt
het aan het optreden van de 'sociale' priesters een welhaast tragisch aandoende dimensie toe van een intra-religieus en een inter-cultureel conflict. Op het nog zeer braakliggende terrein van de sociale geschiedenis
der katholieken is het een nieuwe ontginning volgens een planmatiger,
wetenschappelijk verantwoorde aanpak. In samenhang met de veelzijdigheid van de aan de orde gestelde problematiek, gecentreerd rondom 66n
persoon, biedt het een inzichtelijker en toegankelijker overzicht van het
brede actieveld van de katholieke sociale beweging dan de meer documentaire en informatieve verslaglegging in het standaardwerk van
C. Kuiper.5

De behandelde stof is als volgt over de hoofdstukken verdeeld:
Het eerste hoofdstuk geeft een schets van de materiele omstandigheden,
de sociale verhoudingen en het mentale klimaat waarin de katholieke arbeidersbeweging zijn ontstaansgrond vond en tegen welke achtergrond
de sociale arbeid van Poell geplaatst moet worden.
In het tweede deel volgt een beknopte beschrijving van het veranderingsproces in de houding van de Kerk tegenover de materiele en geestelijke ontwikkelingen die de samenleving in een nieuwe fase brachten.
Van daaruit wordt de eigen aard van de katholieke sociale leer aangegeven en de wijze waarop zij het sociale handelen van de priesters beinvloed en gestuurd heeft.
Tenslotte wordt ingegaan op de ontwikkelingsgang van de katholieke
arbeidersbeweging van een amorfe naar een verzuilde structuur. Dit lag in
de eigen aard van de katholieke sociale leer besloten. De bijzondere sociaal-historisch bepaalde verhouding tussen de levensbeschouwelijke
groeperingen in Nederland vormde de voedingsbodem waarop dit groeiproces zich met succes kon doorzetten.
Het tweede hoofdstuk schetst de familie-achtergrond, het ouderlijk milieu en de priesteropleiding die de col;rdinaten aanreikten van de levenshouding en persoonsvorming van Lambert Poell. De stelling dat priesters
4) Ramakers en Righart. Het katholicisme, in Luykx en Bootsma (red). De laaiste ijd,
117-125 en 132-134, Roes. Een historisch ogenblik. in Temgblikken bij het vooruitzien,
67-69.
5) Kuiper, Uit het Rijk van de Arbeid, 3 dln.
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wegens hun burgerlijke achtergrond zich eerst laat voor het sociale

vraagstuk openstelden, blijkt hier niet op te gaan.
Het contact met Jan van Besouw, de 'sociale' textielfabrikant uit Goirle, was bepalend voor zijn intrede in de katholieke sociale beweging en is
ook voor zijn verdere ontplooiing van grote betekenis geweest. In Tilburg
legde hij de basis voor het vormings- en ontwikkelingswerk onder de arbeiders, waardoor hij grote bekendheid heeft gekregen en het vertrouwen verwierf van de arbeiders die in hem een warm pleitbezorger zagen
van hun gerechtvaardigd streven naar lotsverbetering. De korte periode
waarin hij in Tilburg werkzaam was en waarin hij al spoedig boven zijn
confrlres uitgroeide, komt aan de orde in het tweede hoofdstuk. Tevens
is aandacht besteed aan het vroegtijdig conflict tussen arbeidersautonomie en geestelijke leiding dat aan het ontstaan van de katholieke arbeidersbeweging in deze stad voorafging. De komst van het interconfessionele Unitas naar Noord-Brabant en de oprichting van de katholieke Bossche Diocesane Textielarbeidersbond zijn hierdoor bepaald geweest.
In zijn nieuwe standplaats Woensel bij Eindhoven ontplooide Poell
zich tot een voorman van furmaat wiens aandacht zich niet alleen richtte
op de organisatie van de arbeiders maar ook de sociale actie voerde onder de patroons en de boeren. Hij werd opgenomen in de Klarenbeekse
Club van progressieve sociaal-katholieken die zich afzetten tegen de ghettogeest van het conservatief-katholicisme. Aan de belangrijke initiatieven
die (laaruit zijn voortgekomen heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd.
Zijn bijzondere relatie met de socialistisch georienteerde werkliedenvereniging De Eendracht werpt een interessant licht op de voorhoedepositie die hij in de regio Eindhoven innam. Aan de Eindhovense periode is
hoofdstuk III gewijd.
Zijn sociale arbeid trok de aandacht van de Bossche bisschop die hem
in oktober 1904 de vererende opdracht gaf de organisatie van de katholieke textielarbeiders in zijn diocees opnieuw ter hand te nemen. Daartoe
werd hij overgeplaatst naar Tilburg, het centrum van de Noordbrabantse
textielindustrie. Om zich geheel te kunnen wijden aan zijn taak van organisator en propagandist verleende de bisschop hem vrijste]ling van parochiele bediening. Met grote voortvarendheid vervulde hij deze opdracht
en herstelde daardoor weer het vertrouwen in de katholieke vakbeweging
die in het Zuiden zeer geleden had door het optreden van het bestaande
Nederlandsch R.K. Textielarbeiderssecretariaat in het arbeidsconilict
dat in 1904 in Goirle was uitgebroken. Het waarom en het hoe van de
Bossche Diocesane Textielarbeidersbond die hiervoor in de plaats
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kwam, is nauw verweven met de geschiedenis van dit Secretariaat. Hierover handelt het vierde hoofdstuk.
Het vijfde hoofdstuk gaat nader in op het ontstaan, de vormgeving en
de uitbouw van de nieuwe textielarbeidersorganisatie in het Bossche diocees. Zij was een directe reactie op het voordeel dat met name de interconfessionele textielarbeidersbond Unitas trok uit de ontstane vertrouwenscrisis onder de katholieke textielarbeiders. De keuze voor de diocesane structuur was ingegeven door het failliet van het landelijke
Textielarbeiderssecretariaat en markeert de omslag in de houding van de
Bossche bisschop tegenover de katholieke arbeidersbeweging. Zijn ijveren voor de organisatie van de textielarbeiders bracht Poell al vroeg in
conflict met de in Tilburg dominant aanwezige Vereeniging van Wollenstoffenfabrikanten.
Het bestaan in Brabant van twee tegengesteld gerichte belangenorganisaties die beide hun leden wierven onder de katholieke textielarbeiders
gaf aanleiding tot grote spanningen en remde de Bossche Diocesane
Bond in zijn ontwikkeling af. Het dwong tot het vinden van een modus vivendi, opdat niet beide uiteindelijk de strijd om het weversbelang zouden
verliezen. Zowel van Unitas als van de zijde van de Bossche Bond werd
naar een toenadering gezocht. De achterliggende motieven spoorden
evenwel niet met elkaar, maar zolang deze niet werden uitgesproken dan
wel dat de omstandigheden klaarheid in deze brachten belemmerden zij
niet het streven naar een vorm van samenwerking. Hoopte Unitas langs
die weg op den duur het interconfessionalisme algemene ingang te doen
vinden, de motivatie van Poe]1 was enigszins tweeslachtig, hetgeen samenhing met zijn positie als geestelijk adviseur, ingeklemd tussen het belang van de arbeidersemancipatie en het belang van de katholieke emancipatie en de katholieke herleving in het algemeen. Uiteindelijk strandde
het samenwerkingsstreven op het verzet bij de Tilburgse geestelijkheid
en de afwijzing door de Bossche bisschop, daarin weldra gevolgd door
het episcopaat dat in een eerste gezamenlijke verklaring tegen het interconfessionalisme stelling nam. Na deze uitspraak sloeg de conciliante
houding van Poell jegens Unitas die de hoop op invoering van het interconfessionalisme levendig hield, om in een totale verwerping. Beide wegen scheidden zich. De Bossche Bond dreigde in een heilloze confrontatie met Unitas verwikkeld te raken. In hoofdstuk VI is het proces van aantrekking en afstoting tussen beide organisaties beschreven.
De eigen aard van de katholieke (sociale) leer en de pretentie van de
Kerk om deze met volstrekte autoriteit te doen gelden op alle terreinen
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des levens vormden de diepere oorzaak voor het spanningsveld waarin
de'sociale priesters' moesten opereren. Over de plaats en de taak van de
geestelijk adviseur in sociale verenigingen rees ook discussie onder de
geestelijkheid zelf. Poell nam daarin een opmerkelijk progressief standpunt in, maar keerde zich spoedig resoluut hiervan af, toen het episco-

paat in het aanverwante probleem van de confessionele signatuur stelling
nam. Over deze discussie, de bijdrage van Poell en de consistentie in zijn
opstelling handelt hoofdstuk VII.
Hoofdstuk VIII sluit aan bij de ontwikkeling van de katholieke textielarbeidersorganisatie die met hoofdstuk VI voorlopig was afgesloten. Aan
de orde komen de toelating door het episcopaat van het nationale organisatiepatroon, de afwikkeling van de strijd om het interconfessionalisme
en de vruchteloze pogingen van Poell om over de nationale grens heen
aansluiting te vinden bij de bestaande internationale vakverbanden.
In hoofdstuk IX tenslotte wordt stilgestaan bij het aandeel van Poell in
de geestelijke vorming en de maatschappelijke ontwikkeling van de arbeiders, die in de katholieke sociale beweging een zeer belangrijke plaats
innam. Op bijzondere wijze heeft Poell zich hierin onderscheiden.
De studie wordt afgesloten met een epiloog. Daarin komen aan de orde
zijn aftreden als geestelijk adviseur van de Nederlandsche R.K. Textielbond en de wijze waarop hij als pastoor te Gemert de corporatieve gedachte gestalte gaf. Voorts wordt een beeld geschetst van de waardering
van Poell tijdens en na zijn leven. En tot besluit volgt de visie van (le
auteur op de persoon Lambert Poell en de evaluatie van zijn betekenis
voor de katholieke sociale beweging en van de betekenis van deze studie
voor haar geschiedschrijving.
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HOOFDSTUK I

MATERIELE OMSTANDIGHEDEN EN MENTAAL KLIMAAT
Om het aandeel van Lambert Poell in de ontwikkeling van de katholieke sociale beweging in Noord-Brabant te kunnen plaatsen in de tijd, is het
nodig nader stil te staan bij de omstandigheden die hem motiveerden en
de opvattingen die hem daarbij tot leidraad dienden. Centraal staan de
modernisering van maatschappij en cultuur die in de negentiende eeuw
definitief doorzette en de gevolgen daarvan voor de relatie Kerk en sa-

menleving.
In de jaren 1850-1870 vond in Nederland de beslissende overgang
plaats van de traditionele, agrarisch-ambachtelijke, religieus gefundeerde en gelegitimeerde samenleving naar de industrieel moderne, rationeel
geleide individualiserende en seculariserende samenleving. De ontwikkelingen op economisch gebied als gevolg van veranderingen in de techniek en de organisatie van het produktieproces, als schaalvergroting,
concentratie en arbeidsverdeling, vormden de katalysator in een reeks
van geestelijke, politieke en sociale omwentelingen die in de voorafgaande eeuw hadden ingezet.
Het economisch transformatie- en transitieproces, aangeduid als de industriele revolutie, ging, deels als kettingreactie, gepaard met verschuivingen en veranderingen in aanverwante of naastbij gelegen maatschappelijke sectoren, welke dit proces vervolgens weer versterkten. Te denken valt hierbij aan demografische ontwikke]ingen als bevolkingsgroei,
verlenging van levensduur, migratie en urbanisatie; veranderingen op
het gebied van de infrastructuur en in de verkeers- en communicatiemiddelen; verbeteringen op het gebied van volksgezondheid en volkshuisvesting; de overgang van handelsprotectie naar vrijhandel; agrarische
vernieuwingen als de nadruk op produkt- en gewasveredeling; veranderingen in de omvang en de aard van het arbeidsaanbod; veranderingen in
de financiering en de juridische ondernemingsvorm en tenslotte het ontstaan van een industrieel klimaat. 1
Er was evenwel meer sprake van een geleidelijke overgang in tempo en
naar sectoren en regio's verschillend, dan met de term industriele revolu-

tie wordt gesuggereerd.2 Tegen het einde van de negentiende eeuw raak') De Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914, 339 - 360.
2) Van den Eerenbeemt, /n het spoor van de

voomitgang, 115-116.
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dit proces in een stroomversnelling, dankzij de opleving van de conjunctuur. Op dat moment haakte Noord-Brabant aan.
te

§ 1. Een samenleving in verande,ing; sociaal- economische ontwikkelingen in Noord-Brabant bij de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw
a. Algemene karakteristiek

De overgang naar een moderne kapitalistische economie gericht op
schaalvergroting en winstaccumulatie heeft zich in Noord-Brabant gedurende de negentiende eeuw geleidelijk voltrokken en geraakte pas in het
laatste decennium in een stroomversnelling. Dit betekende dat ook het
proces van sociale bewustwording en organisatie gericht op verbetering
van de leef- en werkomstandigheden onder de arbeiders pas laat op gang
kwam. Het verliep bovendien minder 'stormenderhand' omdat de sociale verhoudingen en opvattingen vertraagd het dynamische en economische groeiproces volgden. In de besloten, overwegend katholieke Brabantse samenleving gebaseerd op het traditionele standsdenken drong
pas laat het besef door van de belangentegenstelling tussen kapitaal en
arbeid. Dit werd nog versterkt door de katholieke emancipatie die sedert
het herstel van de bisschoppelijke hierarchie in 1853 doorzette waardoor
het belang van de katholieke normen en waarden nog meer benadrukt
werd. De emancipatie uit de politieke, economische, sociale achterstelling ten opzichte van het Noorden heeft de eigenheid van de Brabantse
samenleving bovendien versterkt. De omstandigheid dat de eerste sociale encycliek 'Rerum Novarum' aan de vooravond van het economisch
groeiproces verscheen, verklaart mede waarom de ontluikende sociale
beweging in Noord-Brabant zo sterk in klerikale banen werd geleid, in tegenstelling bijvoorbeeld tot de ontwikkeling in Twente die een minder

klerikaal stempel droeg.
De industrialisatie van Noord-Brabant in de negentiende eeuw toont
een veelheid van incongruente ontwikke]ingen, van remmende en stimulerende factoren, zodat wel van een gestage maar niet van een revolutionaire groei gesproken kan worden. Brabant verkeerde in een overgangsfase waarin het klein- en middenbedrijf dominant waren, traditionele
naast moderne voortbren*ingswijzen en produktievormen voorkwamen
en de huisnijverheid nog een belangrijke plaats innam.
De opgaande lijn in de aantrekkende Brabantse nijverheid, die bezig
was de economische klappen op te vangen van de politieke omwentelin8

gen van 1813 en 1830 en die zich langzaam herstelde uit de misdeelde
positie van grensgewest, werd in 1862 verbroken door de overgang van
een protectionistische handelspolitiek naar de invoering van het vrijhandelstelsel. De nog niet tot wasdom gekomen industrie moest zien te concurreren met modernkapitalistische buitenlandse ondernemingen. In deze situatie van standhouden of ondergaan was innovatie van levensbelang. Er ging een sterke impuls van uit tot concentratie en mechanisering
van de produktie, rationalisatie van de bedrijfsvoering en het aanboren
van nieuwe afzetmarkten. Het dwong tot een versnelde overgang naar het
manufactuursysteem en het fabriekmatige stadium. Was voor de eerstgenoemde produktievorm typerend dat de arbeid was geconcentreerd in
66n gebouw of complex waardoor arbeidsdeling en specialisatie mogelijk
werd, de fabriekmatige produktie kenmerkte zich door de vervanging
van de handmatige voortbrenging door machines en het gebruik van
stoomkracht als aandrijfenergie. Het leidde in eerste instantie nog niet tot
schaalvergroting en bleef vooralsnog ingekaderd in een traditionele produktieorganisatie en ondernemingsstructuur.3
Het daarnaast voortbestaan van de huisindustriele produktie stelde de
ondernemer in staat om op flexibele wijze in te spelen op de marktontwikkelingen en conjuncturele schommelingen. In de textiel-, de sigaren- en
schoenennijverheid was het een veel voorkomend verschijnsel dat zelfs
met het doorbreken van het moderne gemechaniseerde bedrijf nog niet
was verdwenen. De huisindustrie was vooral geconcentreerd op het omliggende platteland, waar het werkverschaffing gaf en een additionele
bron van inkomsten vormde. Vanwege de omstandigheid dat de arbeider
voor de vervulling van zijn primaire levensbehoeften niet geheel afhankelijk was van inkomsten uit loonarbeid voor derden, kon men met een lager loon genoegen nemen, hetgeen voor de ondernemer weer geen prikkel was om tot arbeidsbesparende produktiemethoden over te gaan. Het
voorkomen van een semi-agrarische bestaanswijze van de industriearbeiders in steden als Eindhoven en Till)urg had eenzelfde effect. Ten tijde
van de agrarische crisis, die duurde van 1875-1895 werd de neerwaartse druk op het loonniveau in de nijverheidssector vergroot door het toenemende arbeidsaanbod dat in de agrarische sector geen emplooi meer
kon vinden.4
De aanpassing aan de nieuwe marktsituatie werd belemmerd door het
3) a·w., 117 - 121: Van den Eerenbeemt, Ontwikkelingslijnen en scharnie,punten in het Brabants /ndustrieet bed*6 50 -57.
9 Van den Eerenbeemt, Ontwikketingst(inez 61 - 64.
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ontbreken van voldoende externe financieringsmogelijkheden. Het vroeg
niet alleen om investeringen in de breedte door schaalvergroting, maar
ook in de diepte door uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. Het
bankwezen was hierop nog niet ingespeeld zodat interne financiering belangrijk bleef. Daarnaast zocht men in de kapitaalbehoefte te voorzien
door het aangaan van een combinatie, waarbij kapitaal, administratieve
kennis en technische deskundigheid door verschillende personen werden ingebracht en tot 66n geheel gebundeld. De nieuwe reeds op modernkapitalistische leest geschoeide bedrijven in de bietwortelsuikerfabricage en margarineindustrie verkeerden in dit opzicht in een duidelijke
voorsprongpositie door de introductie van de naamloze vennootschap als
juridisch-financiele ondernemingsvorm.5
Lang niet alle ondernemers konden de hierboven geschetste evolutie in
produktiewijze en bedrijfsorganisatie bijbenen. Zij zochten de concurrentie van de goedkope machinale produktie te weerstaan door langere
werktijden in te voeren en het stukloon te verlagen. In deze overgangsfase naar de gemechaniseerde nijverheid kwam voorts het fenomeen van
gedwongen winkelnering op dat, eenmaal ingevoerd, een taai bestaan
leidde.6
Het economisch transformatieproces schiep door uitbreiding van de
markt, produktieverhoging en reorganisatie van het produktieproces niet
alleen de behoefte aan meer arbeid, waardoor als bijkomend gevolg de
groei van het arbeidsaanbod door de bevolkingsaanwas kon worden opgevangen ondanks de introduktie van arbeidsbesparende technieken,7
maar noopte ook tot kwaliteitsverbetering van de factor arbeid en van het
ondernemerschap. Hierin werd voorzien door de opzet en verbreiding
van het vakgerichte onderwijs in de ambachtsscholen en door uitbreiding
van het hoger technisch onderwijs en invoering van het administratieve,
handelsgerichte onderwijs aan (le hogere burgerscholen ten behoeve van
het leidinggevend kader.8 De toename van het aanbod van geschoolde
arbeid en de uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad boven het
groeipercentage van de bevolking versnelde de economische expansie en
leidde tot vergrote welvaart en stijging van de lonen, waardoor ook in andere maatschappelijke sectoren verbeteringen tot stand konden komen.
De maatschappelijke waardering van de ondernemer binnen het eigen
5) a.w., 57,73 en 87 - 88.
6) a. w.,68.

9 a.w.,126-127.
8) De Jonge, a.w., 276-285. Zie hierover ook Van Lente, Techniek & /deotogie, 81 e.v.

10

burgerlijk milieu verschilde naar de mate waarin de gegoede burgerij
openstond voor de zegeningen van het modern industriele bedrijf. In zijn
algemeenheid kan worden gesteld dat uitbreiding van de bestaansmogelijkheden door economische expansie ook in sociaal opzicht als belangrijk werd gezien. Binnen de burgerlijkethische, standsgerichte opvattingen van die tijd werd de nijverheid veelal als middel tot werkverschaffing
gezien. Dit correspondeerde met het zelfbeeld van de industrieel ondernemer, voor wie handhaving van de werkgelegenheid zelfs belangrijker
was dan het bereiken van een beter rendement. Onder invloed van de
economische expansie ging dit beeld allengs meer scheuren vertonen.
Door zijn bedrijfsopvatting kreeg de industrieel een min of meer filantropisch imago, waardoor hij in moeilijke tijden op veel maatschappelijke
support kon rekenen.9 Deze a]liance van burgerlijkheid en ondernemerschap maakte de hogere standen blind voor de verschuivingen die tegen
het einde van de eeuw tengevolge van het mechanisatie- en moderniseringsproces gingen optreden. Was de afstand tussen ondernemer en zijn
personeel in de aanvang geringer, zowel in economisch als sociaal- cultureel opzicht - ook hij was dikwijls op de werkvloer begonnen -, naarmate
de onderneming werd opgenomen in het dynamisch groeiproces van
schaalvergroting en winstaccumulatie en daarin succesvol bleek, ontstond een verwijdering die in levensstijl tot uitdrukking kwam. De explosief toenemende scheefgroei in de inkomensverhoudingen en het bestedingspatroon ondergroef het draagvlak van de sociale status en hegemonie van de ondernemer. Onder de arbeiders ontstond het besef dat zij
door hun arbeid tot zijn welvaart hadden bijgedragen, waar zij nu ook
hun rechtmatig aandeel gingen opeisen.
Door het ontbreken van het grootbedrijf en door het domineren van
traditionele bedrijfssectoren en dito produktievormen en organisatiestructuren waren de verhoudingen binnen de onderneming getekend
door een vaderlijke verantwoordelijkheid van de patroon voor het welzijn
van zijn werknemers. Deze patronale en patriarchale verhoudingen waren geheel ingebed in het burgerlijke standsdenken en zijn overeenkomstige mitigering van de sociaal- economische ongelijkheid door sociale berusting, zedelijke verheffing en charitatieve leniging van de nood. 10
Het stond de ontwikkeling van maatschappijkritische denkbeelden van
D Van den Eerenbeemt, a.w., 93 en 95 - 97. Terwijl in steden als Breda en 's-Hertogenbosch de stedelijke overheid en de leidende bourgoisie weinig belangstelling tonen voor de
industrie, was in Eindhoven en Tilburg het industrieel klimaat gunstiger doordat de lokale
overheid en de sociale bovenlaag meer industrieminded waren, a.w., 115 - 124.

10) a.w., 95 - 97; Van den Eerenbeemt, /n het spoor van de voomitgang, 24.
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binnenuit in de weg. De impulsen tot sociale bewustwording en organisatie zijn dan ook vooral vanuit de buiten dit patroon gelegen bedrijfstakken afkomstig. Het zijn de arbeiders van allochtone ondernemingen, uit
meer geavanceerde sectoren die als speerpunt fungeerden. Dit geldt voor
de werkplaats van Staatsspoorwegen in Tilburg en de gloeilampenfabriek
van Philips in Eindhoven. Ook in de traditionele sector als de sigarennijverheid, waarin sprake was van een grote arbeidsmobiliteit, deed zich dit
voor. De opkomst van het socialisme in Eindhoven en 's-Hertogenbosch
is een voorbeeld daarvan. Het waren deze arbeiders die een andere mentaliteit en veelal ook een andere ideologie meebrachten; zij droegen niet
de erfenis mee van het traditionele agrarischambachtelijke leefpatroon.
Behalve op deze mentale determinanten kan nog gewezen worden op de
materiele, structurele omstandigheden als onafhanke]ijke variabelen in
dit sociaal bewustwordings- en emancipatieproces. In dit verband zijn te
noemen de overgang naar het manufactuurstadium en de verdwijning
van de huisnijverheid: de contractie van de arbeid schiep de mogelijkheid tot sociale cohesie en sociale bewustwording.
b. Materieel bestaan en mentaal klimaat in Eindhoven en zijn randgemeenten

Na Tilburg (1896-1898) was Woensel bij Eindhoven de eerste standplaats van Poell waar hij zijn sociaal engagement, waarvan hij in Tilburg
reeds opvallend blijk had gegeven, ook op het organisatorisch vlak van de
belangenbehartiging van (le arbeiders gestalte kon geven. Woensel was
de grootste randgemeente van het levendige handels- en industriecentrum Eindhoven, dat een grote sociaal-economische uitstraling had op
zijn omgeving. Het was ook in dat opzicht de kerngemeente van de agglomeratie. De moderne economische ontwikkeling, het gunstige industriele
klimaat, de gedifferentieerde opbouw van de burgerlijke bovenlaag,
diens culturele verscheidenheid en verschil in mentaliteit en houding ten
opzichte van de geestelijkheid van de stad, vormden niet alleen de bedding waarin de (katholieke) sociale beweging groeide, maar drukten ook
een stempel op de ontplooiing van Poell en de plaats die hij in het sociaalculturele leven innam.
Al aan het begin van de negentiende eeuw heerste in Eindhoven een
gunstig industrieel klimaat. Technologische vernieuwingen en nieuwe
vormen van bedrijfsvoering vonden al vroeg ingang. De stedelijke overheid was overtuigd van de maatschappelijke voordelen van een dynamisch bedrijfsleven en was dan ook bereid gelden te fourneren voor het
12

nemen van bevorderende maatregelen, zoals een uitbreiding van de zo
vitale verkeersverbindingen. Steunde de vooruitgang gedurende de eerste decennia op de expansie van de textielnijverheid, na 1850 werd de
economische ontwikkeling geschraagd door een nieuwe tak van nijverheid, de sigarenfabricage. Deze groeide rond 1890 uit tot de belangrijkste bedrijfstak. 11 Later nam de gloeilampenindustrie deze voortrekkersrol over. Meer nog dan de lage lonen trok het gunstig bedrijfsklimaat en
de aangepaste industriele werkinstelling onder de arbeiders die al vroeg
aan nieuwe produktiemethoden gewend waren, tal van ondernemers aan
om zich in Eindhoven te vestigen. De innoverende invloed van deze allochtone ondernemers op de sociaal-economische en culturele ontwikkeling in de regio Eindhoven is opvallend te noemen. Zo bleken in 1894 de
meeste arbeiders werkzaam bij allochtone ondernemers. Door de snelle
groei van Philips en de vestiging van nog enkele sigarenfabrieken handhaaft en versterkt zich dit allochtone overwicht in de volgende decennia. 12
De overgang naar een modern - kapitalistische, industriele produktiewijze had ook in Eindhoven zijn keerzijden. De vooruitgang was niet algemeen en eiste zijn tol. In de regio Eindhoven, waar verder nog toe behoorden de gemeenten Gestel, Stratum, Strijp en Tongelre, waren de
leef- en werkomstandigheden van de lagere sociale klassen weinig rooskleurig.

In de samenvatting van zijn indringende studie naar de agglomeratie
Eindhoven in het spanningsveld tussen bevolking en materieel bestaan
gedurende het tijdvak 1890-1920, memoreert Messing het lage loonpeil,
dat ondanks de noodzakelijke inschakeling van gezinsleden en de beschikbaarheid van een lapje grond met wat kleinvee toch geen uitweg
bood uit het kommervol bestaan, waaraan de arbeidende klasse gekluisterd was. De beschikbare huishoudbudgetten vertonen een blijvend
tekort, zodat alle inspanningen ten spijt men over het algemeen niet boven het bestaansminimum uitkwam. Een lange arbeidsdag, die voor velen na een werktijd van 1 0 h 1 2 uur tot in de avond met huisnijverheid
was gevuld, en ongunstige en onveilige werkomstandigheden in de fabriek deden een verdere aanslag op de gezondheid van de arbeider, die
door het slechte woonklimaat al was aangetast. Tegenover de arbeidsrisico's stond men veelal onvoorbereid, zodat grote ontberingen het onvermijde]ijke gevolg waren. De armenzorg bood wel enig soelaas, maar kon
11) Van den Eerenbeemt, Dynamiek en innovatie in het Eindhovens bedridsleven voor de
komst van Philips, 12 - 14.
12 Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 223.
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zeker niet toereikend worden genoemd.13 Hier werkte de beschikbaarheid van levensmiddelen uit eigen teelt of kweek in het nadeel voor de arbeider. Deze aanvulling van het voedselpakket had een neerwaartse druk
op het loon tot gevolg en ook de instellingen van bedeling hielden daar rekening mee, waardoor de vicieuze cirkel zich weer om het bestaansminimum sloot.14 Het gaf derhalve minder verlichting, maar verhulde veeleer
een chronische armoede. Of na een lange arbeidsdag, waarin ook vrouw
en kinderen hun aandeel hadden, nog veel tijd voor de bewerking van de
tuin overschoot, is te betwijfelen. De weinige momenten van ontspanning, zon- en feestdagen, kermis en carnaval, werden bovendien gezocht
in caf6bezoek, overmatig drankgebruik en vechtpartijen; dronkenschap
was zelfs een sociaal ingeburgerd verschijnsel. 15
Een krantebericht uit de tijd van de spoorwegstakingen (1903) geeft de
volgende voorstelling van het leefmilieu: ondanks de lage verdiensten
van de spoorwegarbeider zouden de plaatselijk gunstiger omstandigheden in het Zuiden veel reden tot klachten wegnemen. "Zij hebben allicht
een paar akkers grond, die in de vrije uren bebouwd kunnen worden,
een geit en een varken, een over het algemeen genomen voldoende woning", redenen waarom de arbeiders zelfs ondanks een toelage in de hogere huishuur elders, niet met arbeiders in de grotere steden zouden wil-

len ruilen.16 Maar hoe anders was in menig opzicht de werkelijkheid. Zo
dreef de schrikbarend hoge woningnood in de agglomeratie de huurprijzen zodanig op, dat de huishuur in vergelijking met landelijke cijfers juist
een groter deel ging uitmaken van het wekelijkse huishoudbudget. 17
In geheel Nederland nam tussen 1889 en 1909 de bevolking toe met
ca. 30% , in de stedelijke gemeenten met ongeveer 47%. Het groeipercentage voor Eindhoven en zijn ranilgemeenten beliep over die jaren
52,70%.18 Gespecificeerd naar de afzonderlijke gemeenten en naar tijdperioden van tien jaar waren die percentages als volgt: 19

1890-1900
1900-1910

Eindhoven

Gestel

Stratum

7,99
14,90

11,87
35.57

14,78

14,89

13,43

11,92

10,49

37,90

42,05

56,04

44,32

37,29

Strijp

Tongelre

Woensel

Totaal

13) Messing, Het ontstaan van Groot-Eindhoven 1890- 1920.193 e.v.
14) a. w., 110.

15) a.w-35-36; Van Oorschot, Eindhoven, een samenteving in verandering, 1,171 - 172,
16) Meijenche Courant, 7 maart 1903.
17) Messing, a. w., 189.

18) a.w.,32.
19) Van Oorschot, a.w., I. 492. Berekend naar tabel 8.13.
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De stijgende bevolkingsaanwas in de agglomeratie werd in toenemende
mate bepaald door een migratieoverschot. In de periode 1900-1909
maakte dit voor Woensel 62,5% en voor Strijp zelfs 69,6% van de totale
groei uit; voor Gestel, Stratum en Tongelre waren deze cijfers resp. 33%,
48,7% en 48,6%.20 Gedurende de hierop volgende jaren zette deze tendens zich versterkt door als gevolg van een nog steeds stijgende behoefte
aan arbeidskrachten door de dynamische uitbreiding van de grootindustriele nijverheid in Eindhoven. Kon de industrie tot 1900 de benodigde arbeiders recruteren uit het beschikbare potentieel in de agglomeratie, daarna moesten in toenemende mate arbeiders van elders worden
aangetrokken. Het overbevolkte Eindhoven, waar niet alleen de industrie
en handel geconcentreerd waren, maar dat ook als verzorgingscentrum
voor de regio fungeerde, kon geen huisvesting bieden, waardoor een
wassende migratiestroom over de dorpen uitvloeide. De dorpen konden
een dergelijke aanwas niet verwerken; daarop was de infrastructuur niet
berekend, daarvoor ontbraken de financiele middelen, daarvoor misten
de plaatselijke overheden wegens hun conservatieve taakopvatting het inzicht en de bereidheid tot het treffen van effectieve maatregelen, daartoe
vormde de bestuurlijke autonomie der onderscheiden gemeenten een
obstakel, met als gevolg dat op den duur erbarmelijke en onhoudbare
toestanden voorkwamen. 21
Door de woningnood nam dubbele bewoning toe, bleef onbewoonbaarverklaring uit en werd veelvuldig een vorm van gedwongen winkelnering
gepraktiseerd, door bij verhuur en het verstrekken van hypotheken
bestedingsvoorwaarden te bedingen. In Woensel kwam deze misstand
het meest voor. Over heel de agglomeratie namen woongenot en hygiBne
zienderogen af. Klachten van ondernemerszijde stuitten af op de bestuurlijke verdeeldheid; wie zou immers de kosten moeten betalen,22

De zeer eenzijdige opbouw van de bevolking naar klasse en stand in de
randgemeenten maakte deze buitengewoon kwetsbaar voor de arbeidsrisico's van werkloosheid, ziekte, ongevallen en ouderdom. Aangezien vrijwillige verzekering tegen deze risico's nog in de kinderschoenen stond de deelname was gering en de uitkeringen vrijwaarden niet tegen armoe-

de - en wettelijke regelingen of niet afdoende waren, dan wel pas in het
tweede decennium van deze eeuw werden geeffectueerd, viel men terug
op ondersteuning door de particuliere liefdadigheid of de gemeentekas,
20) Messing, a.w., 41.

21) a.w., 38 - 46.
22) a.w., 168 e.v.; Van Oorschot, a.w., I, 168 e.v.
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die beide niet toereikend waren. Vooral de gemeenten Woensel en Strijp
klaagden hun nood. In tal van ambtelijke stukken gaven zij lucht aan hun
onvrede en onmacht: zij zagen het pauperisme in hun gemeente toenemen. Van alle randgemeenten huisvestten zij de meeste arbeiders in de
Eindhovense industrie werkzaam. Voor de gemeente Strijp is het geschetste beeld in nog somberder kleuren gesteld. Tongelre kende ondanks een nagenoeg evenhoog vestigingsoverschot de besproken problemen in die omvang niet, omdat de toestroom aldaar ook uit de meer gegoede kringen afkomstig was, die in Tongelre een gunstig belastingklimaat troffen. 23
Lieten de materiele leefomstandigheden voor de lagere klassen zeer te
wensen over, het werkklimaat en de beloning verdienen geen ander predikaat. Pas na 1900 kwam er geleidelijk verbetering in de onveilige en
ongezonde werkomgeving. Als enig lichtpunt zou men kunnen noemen
dat nachtwerk en zondagsarbeid niet of nauwelijks voorkwamen.24 Hiervoor lijken godsdienstig-zedelijke motieven de doorslag te hebben gegeven.

Wat de loonhoogte betreft bleef Brabant in het algemeen bij landelijke
ontwikkelingen ten achter. Het lage loonpeil in Groot-Eindhoven begunstigde de vestiging en ontwikkeling van de industrie; met name de
sigaren- en textielnijverheid profiteerden hiervan. Deze sectoren konden
beschikken over een geoefend arbeidspotentieel, dat in de landbouw
geen of maar beperkt emplooi had kunnen vinden en zich daarom als
thuiswever of bij de verwerking van tabak neveninkomsten verschafte. 25
Huisnijverheid bleef ook nadien een belangrijke bron van inkomsten;
vooral in de sigarenfabricage kwam het veel voor. Door het overwegen
van het handwerk - tot 1920 was de mechanisatie van weinig betekenis leende deze sector zich uitstekend voor huisindustriele nijverheid. Over
de omvang van de huisnijverheid zijn geen aaneensluitende gegevens beschikbaar.26 Volgens de Katholieke Tabaksbewerker, orgaan van (le Nederlandsche R.K. Tabaksbewerkersbond, was het in de regio Eindhoven
na de eeuwwisseling nog een veel voorkomend verschijnsel, wegens een
zoals men dat noemde niet te hoge loonstandaard. Er werd gewerkt on23) Messing, a.tv., 14 - 15, 44 - 45 en 129, Verheijen, Het Eindhovensch socialisme in zijn
ontstaan verklaard, 67 - 68.
24) Messing. a.w., 123 en 127, Van Oorschot. a.w.. I. 216 217.
25) Messing, a.w., 98- 100 en 110- 115.
26) a.w., 55 en 56; Van Oorschot, a.w., I, 221, De Jonge, a.w., 56,58 en 62 - 63; Sluyterman. Ondememen in sigaren, 136 - 138. Sluyterman plaatst enige kanttekeningen bij de
werkelijke omvang van de huisnijverheid.
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der erbarmelijke omstandigheden: de werktijden liepen gewoonlijk tot in
de nacht en in veel gevallen diende de vaak bekrompen werkruimte ook
27

tot slaap-, kook- en eetplaats.
Kende de sigarennijverheid van oudsher al veel vrouwenarbeid, de expansie van deze bedrijfstak in de agglomeratie tussen 1870 en 1916
de leidende sector - deed het aantal vrouwelijke werknemers sterk toenemen. Na 1895 liep hun aandeel relatief terug, waarna de gloeilampenindustrie een steeds grotere werfkracht onder vrouwen uitoefende. De
vrouwen die in de sigarenindustrie bleven werken, zetten ook na haar huwelijk het werk voort.28 In Ti]burg zou dit door toedoen van de geestelijkheid praktisch niet zijn voorgekomen,29 evenals in Den Bosch, waar de
sigarennijverheid overigens in mindere mate vrouwelijke arbeiders tewerkstelde.30 Naarmate de sociale beweging terrein won, groeide het
verzet tegen vrouwenarbeid zowel vanuit zakelijke als zedelijke motieven.
Deze paradox is deels te verklaren uit de ambivalente houding van de
geestelijkheid tegenover dit vraagstuk. Ook voor Eindhoven zou hebben
gegolden dat de vraag of vrouwelijk personeel te krijgen was, aanvankelijk afhing van de instemming van de geestelijkheid.31
De stormachtige ontwikkeling die Groot-Eindhoven na 1900 doormaakte, vergrootte de ernst van de aangeduide problematiek. Een uitweg
was eerst goed mogelijk na de administratieve eenwording in 1920 van
de centrumgemeente met haar randgemeenten. De onhoudbare situatie
op sociaal en technischhygienisch gebied was de belangrijkste drijfveer
tot deze annexatie. De gehechtheid aan de eigen zelfstandigheid en het
geredetwist over de financiele lastenverdeling bemoeilijkten dit eenwor-

dingsproces.

32

Voor de sociale beweging was hier een belangrijke taak weggelegd. Zij
kwam niettemin laat tot ontluiking en stuitte evenals elders op weerstand
bij de fabrikant, maar werd in haar ontwikkeling bovenal geremd door de
sociaal-conservatieve, dirigistische houding van de ultramontaans gezinde geestelijkheid. De steeds sterker wordende klerikale bemoeienis met
het maatschappelijk leven stuitte op verzet onder een deel van de welgestelde burgerij, waaronder een geest van nonconformisme heerste
27) Katholieke Tabakswerker, juni 1903; Messing a.w., 127 - 128.
28) Van Oorschot, a.w., I, 219 - 221; Messing, a.w., 134 - 140.
29 Van den Dam, Arnold Leon Armand Diepen, 85.
30) Franssen, De Bossche arbeider in zijn le<F en tuerkinilieu, I, 165 - 166.
31) Messing, a.w., 139; Van Oorschot, a.w., I, 230 - 231.

32) Messing, a.w., 28,41 en 168.
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door toedoen van de aanhoudende instroom van ondernemende allochtonen. Dit manifesteerde zich markant in de oprichting in 1898 van de
sociaal-economische belangenvereniging Eindhoven Vooruit. Zij werd in
het leven geroepen uit beduchtheid voor de heersende geestesgesteldheid zoals deze zich liet kennen bij de oprichting en in het beleid van de
R.K. Volksbond en bij de bestrijding van zijn christen-socialistische tegenhanger, de werkliedenvereniging De Eendracht. Eindhoven Vooruit
fungeerde als maatschappelijke breekijzer van allochtonen, die zich
steeds meer afzetten tegen de sociale en politieke dominantie van de conservatief-katholieke lokale elite.33 Zijn toebehoren tot de geestelijke
stand en zijn adviseurschap van enkele vakafdelingen van de R.K. Volksbond deden Poell weliswaar participeren in dit conservatief-katholieke
milieu, maar zijn sociale opvattingen en zijn aanpak plaatsten hem dichter bij de andere groepering, waarin zijn optreden veel waardering ontmoette.
c. Industriele ontwikkeling en sociale verhoudingen in

Tilburg

In Tilburg kwam Poell voor het eerst in aanraking met de katholieke sociale beweging, die daar nog maar pas tot ontluiking was gekomen. Tilburg was het begin- en het eindpunt van zijn succesvolle carri6re als sociaal voorman van een meer dan lokale importantie. Hij had hier zijn

standplaats van 1896 tot 1898 en van 1904 tot 1915.
Tilburg maakte een andere economische ontwikkeling door dan Eindhoven. De omstandigheid dat veranderingen meer van binnenuit kwamen dan dat zij door externe initiatieven en impulsen teweeg gebracht
werden, was van beslissende invloed op het sociale klimaat en de infiltratie van nieuwe maatschappelijke denkbeelden. Omdat de sociaal-economische ontwikkeling van Tilburg tot op heden geen onderwerp is geweest
van integraal onderzoek, zal het beeld dat hier van Tilburg wordt geschetst fragmentarisch zijn.
De industriele structuur van Till)urg was zeer eenzijdig opgebouwd.
Gedurende de negentiende eeuw ontwikkelde de stad zich tot het wollenstoffencentrum van Nederland. Zo waren in het peiljaar 1871 van de
197 Nederlandse wo]lenstoffenfabrieken 144 in Noord-Brabant gevestigd en daarvan telde Tilburg 125 fabrieken. Van de 5965 arbeiders
die in deze sector van de nijverheid werkzaam waren, telde Noord-Brabant 5274 arbeiders, waarvan 4617 arbeiders in Tilburg emplooi von33)
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Van Puijenbroek, a.w., 30 en 225. Uitvoeriger hierover in hfdst. IV, § 2.

den. Dit overwicht van Tilburg komt ook tot uitdrukking in de mechanisatiegraad. Van de 63 stoomwerktuigen waren er 56 in bedrijf in NoordBrabant en 52 in Tilburg. Tot in de tijd van Poell bleef deze concentratie
typerend voor Tilburg, dat daarmee in den lande een unieke plaats innam.34 De wo]lenstoffennijverheid ontwikkelde zich geleidelijk, de groei
zette zich gestaag voort tot in de malaisejaren 1881-1890. Telde Ti]burg
in 1845 52 fabrieken van wollenstoffen (inclusief spinnerijen), waarvan
13 bedrijven gebruik maakten van stoom als aandrijikracht, in 1862,
toen het vrijhandelsstelsel werd ingevoerd, waren de getallen 87 respectievelijk 28.35 Geheel in strijd met de verwachting volgde hierna geen periode van verval, maar hield de geleidelijke groei aan. Van 90 bedrijven,
waarvan 34 met stoom in 1865,36 ging het naar 145 bedrijven in 1881,
waarvan 57 met stoomkracht werkten en daarmee was een hoogtepunt
bereikt. Hierna zette een daling in tengevolge van protectionistische
maatregelen in Frankrijk en Duitsland en tengevolge van de agrarische
crisis waardoor het binnenlands gebruik van grove stoffen afnam. Vooral
de kleinere, niet gemechaniseerde bedrijven legden het loodje. In 1889
was het aantal wollenstoffenfabrieken gedaald tot 116, waarvan 55 met
stoomkracht werkten. De ondernemers pasten zich aan door verdergaande rationalisatie en mechanisatie, de overstap naar fijnere weefsels, die
in 1870 al op gang was gekomen, en het aanboren van nieuwe afzetmarkten.37 De industriele opleving in de decennia hierna manifesteerde zich
in voortgaande reductie van het aantal bedrijven en een stijging van de
bedrijfsomvang. In 1909 waren er 52 wollenstoffenfabrieken die 4721
arbeiders in dienst hadden. 38
Stoomkracht vond aanvankelijk alleen toepassing in de produktiefasen
die aan het weven voorafgingen of daarop volgden: het spinnen en vollen.
Hoewel in 1856 reeds het eerste stoomweefgetouw werd geplaatst, was
dit proced6 nog niet rendabel. Pas tegen het einde van de jaren tachtig
van de vorige eeuw begon de modernisering van het produktieapparaat
door invoering van stoomweefgetouwen meer ingang te vinden.39 In
Twente vond deze overgang in de katoennijverheid enkele decennia eerder plaats. Rond 1870 was het handweven daar nagenoeg geheel door
34) Van den Dam, a.w., 42 - 44.
35) Keune, De industriele ontwikkeling gedurende de 19e eeuw, in Van den Eerenbeemt en
Schurink (red.), De opkornst van litburg als industriestad, 37.
36) Van den Dam, a.w., 61.
37) Keune, La.p., 53 - 55; De Jonge, a.w., 90 - 92.
38
) Van Corp, Tilburg eens de wolstad van Nederland, 141.
39) De Jonge, a.w., 90 en 387, noot 59; Van Gorp, a.w., 129.
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het machinale weven verdrongen en had de schaalvergroting van de onderneming als gevolg hiervan eerder ingang gevonden.40 Doordat de
Twentse fabrieksarbeiders eerder geconfronteerd werden met moderne
grootschalige produktiewijzen, verschilden zij in hun arbeidsethos en
hun sociale opvattingen aangaande de 'bevrijding' en emancipatie van de
arbeid, van de Noord-Brabantse wevers. Dit verschil in omstandigheden
en mentaliteit was mede oorzaak voor de afwijzende houding in NoordBrabant tegenover de interconfessionele Twentse katoenarbeidersbond
Unitas en werd als argument gebruikt ter legitimering van de keuze voor
het diocesane, gewestelijk begrensde, organisatiepatroon. 41
De mechanisatie van de weefnijverheid luidde als gevolg van de toenemende contractie van arbeid het einde in van de huisnijverheid die tot de
jaren zeventig van de vorige eeuw een belangrijke peiler was van het ondernemersbeleid. Tot dan toe kwam de groei van de bedrijvigheid vooral
tot uitdrukking in een toename van het aantal bedrijven. Daarna zette de
overgang van het manufactuurstadium naar de fabriekmatige produktie
pas goed door. Door de hogere kwaliteitseisen als gevolg van de verscherpte concurrentie en door de technologische vernieuwingen werd de
huisnijverheid ondanks het voordeel van de lage lonen geleidelijk door
de machinale produktie verdrongen.
In 1853 vond het weven nog grotendeels in huisindustriele nijverheid
plaats. Tegenover 1232 fabrieksarbeiders telde Tilburg 2100 thuiswerkers. In 1871 is de verhouding weliswaar in het voordeel van de fabriekmatige produktie omgeslagen, maar tegenover 2617 fabrieksarbeiders
stonden toen nog zo'n 2000 thuiswerkers. Aan het begin van de economische opleving in de jaren negentig was het aantal thuiswevers nog
steeds aanzienlijk, ongeveer 1500 in 1890, om daarna als gevolg van de
dynamische groei en de overgang naar het modern-kapitalistisch bedrijf
snel af te nemen. Niettemin verschaften de Tilburgse ondernemingen in
1909 nog werk aan 344 thuiswevers en 88 thuispluissters, nopsters en
42

-stopsters.
Globaal genomen verkeerde de Tilburgse wollenstoffennijverheid in
het laatste decennium van de vorige eeuw ondanks de aanzetten tot rationalisatie en mechanisatie van de produktie nog in een overgangsstadium,
waarin oude en nieuwe vormen naast elkaar bestonden. Bijgevolg zouden
de ontwrichtende gevolgen in het spoor van het industrialisatieproces
40) De Jonge. a.w., 99.
41) Kuiper, Uit het Rilk van de Arbeid, I, 42.
42) Van Corp. a.w., 114 en 141.
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zich in Tilburg nog niet hebben voorgedaan en stonden de sociaaleconomische verhoudingen nog in het teken van patronale bevoogding en
geestelijke waakzaamheid, en van verdraagzaamheid en berusting bij de
arbeiders. Zij gaven nog weinig aanleiding tot het ontstaan van klassebewustzijn en sociale agitatie.43 Dit beeld blijkt vooral te steunen op de relatief gunstige uitslag van de arbeidsenquBte uit 1887 naar de naleving
van de Kinderwet van Van Houten (1874) en naar de situatie in fabrieken en werkplaatsen met het oog op de veiligheid, de lichamelijke en zedelijke toestand der fabrieksarbeiders. Zo beschikten de arbeiders over
behoorlijke woningen, kwam kinderarbeid onder de twaalf reeds lang
niet meer voor, waren fabrieksarbeid door de gehuwde vrouw, zondagsen nachtarbeid teruggedrongen en bestonden er voorzieningen ingeval
van ziekte, ongeval en ouderdom. Over het zedelijk welzijn van de arbeiders was de enquBtecommissie voorts bijzonder te spreken. Zij concludeerde dan ook dat de fabrikanten zich vaderlijk verantwoordelijk voelden voor hun arbeiders. Voegt men hieraan toe het voor de arbeiders in
1888 opgerichte Tilburgsch Algemeen Verzekeringsfonds, dan zouden
de Tilburgse ondernemers met een zekere voldoening mogen terugzien
op hetgeen zij voor de arbeiders reeds tot stand hadden gebracht. De
waakzaamheid van de geestelijkheid had mede tot het gunstige oordeel
van de enquBtecommissie geleid. Als enige minpunten noteerde de commissie het bestaan van gedwongen winkelnering en dat bij de enquOte in
het algemeen weinig medewerking was ondervonden van de arbeiders. 44
Het ontbreken van manifeste uitingen van onvrede en protest is nog
geen aanwijzing voor wat onderhuids leefde. Dat het oordeel van de commissie wel zeer de mening van de ondernemersstand en de sociale bovenlaag weergeeft, blijkt overduidelijk uit de beroepsachtergrond van de
getuigen die gehoord werden. De ondernemersklasse die 18% uitmaakte
van de mannelijke beroepsbevolking had onder de getuigen een procentueel aandeel van 39%. Voor de beroepsgroep onderwijs, ambtenarij en
geestelijkheid bedroegen de respectievelijke cijfers 5% en 48%, terwijl
van de arbeidersklasse waartoe 73% van de mannelijke beroepsbevolking behoorde, geen enkele getuige was opgeroepen. In enkele anonieme
brieven die na afloop van de getuigenverhoren bij de enquBtecommissie
43) In Hoofdstuk I, § 2 gaan wij hier nader op in.
44) Boeren, Het Hart van Brabant, 88 - 92. Naast dit gunstige beeld noteert Boeren de liberaal-economische bedrijfsopvattingen die de fabrikanten wars deden zijn van sociale inmenging, of deze nu kwam van bovenaf door wetgeving of van onderop door arbeidsorganisatie en
verder de lange werktijden en de stijging van kinderarbeid vanaf de leeftijd van 12 jaar. Van
de tegenspraak met de enqu8te-uitslag is hij zich kennelijk niet bewust.
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binnenkwamen, werd een heel wat minder rooskleurig beeld geschetst
van de leef- en werkomstandigheden van de Tilburgse arbeiders. Van de
zo geprezen patronale verstandhouding was in de praktijk weinig sprake,
er kwamen (extreem-) lange werktijden voor van zelfs vijftien uren, er
moest gewerkt worden onder ongezonde omstandigheden en bij een zware lichamelijke belasting, hetgeen vooral drukte op de jeugdige arbeiders
in de leeftijdscategorie van 12 - 16 jaar, er werd geklaagd over de geringe en dalende inkomsten waardoor men niet in staat was om zijn gezin
behoorlijk te onderhouden, en over de misstand van de personele belasting in Till)urg volgens welke de minder draagkrachtigen voor een kleine en vaak door meerderen bewoonde woning hoger aangeslagen werden
45
dan de welgestelden en beter gesitueerden voor hun ruimere woning.
Het sociale overwicht van de Tilburgse wollenstoffenfabrikanten en
hun behoudende maatschappelijke denkbeelden werden mede in de
hand gewerkt door de relatieve geslotenheid van de sociale geledingen
vanwege de overwegend Tilburgse komaf. De ontwikkeling van huisarbeid via manufactuur naar fabrieksarbeid steunde sterk op autochtoon initiatief, hetgeen hechte economische en sociaal-culturele banden schiep.
Ook in later jaren bleef de instroom van vreemden in het industriele bedrijf beperkt.46 De omstandigheid dat voorts veel geestelijken uit de ondernemersstand afkomstig waren, bevorderde het sociale overwicht en
het behoud van de vigerende mentaliteit. In welke mate de demografische ontwikkelingen in Tilburg tot de sociaal-culturele stabiliteit hebben
bijgedragen, verdient nader onderzoek. Het gegeven dat de bevolking
gedurende de negentiende eeuw en de eerste decennia van de eeuw
daarna vooral groeide van binnenuit door geboorteoverschotten, laat nog
geen zekere conclusies toe, omdat onder meer ook de absolute migratiecijfers hierbij betrokken moeten worden. Vooralsnog overheerst de indruk dat in Tilburg als gevolg van deze bevolkingsaanwas van binnenuit,
de beinvloeding van buitenaf geringer is geweest, zodat nieuwe ideeen en
47
andere sociale opvattingen langzamer doordrongen.
De expansieve bevolkingsgroei Tilburg behoorde tot de snelst groeiende steden - zette de woningmarkt onder druk, hetgeen nog werd versterkt door stijgende vestigingsoverschotten toen de nijverheid in een dy-

45

) Van Doremalen, Tilburg en de arbeidsenquae van 1887, in De Lindeboom VII (1983),

65 - 100.
Van Puijenbroek, a.w., 23, Savelkoel, De ondernemersstand in de jaren 1810 - 1816,
in Van den Eerenbeemt en Schurink (red.), a.w., 61 - 69.
47) Van den Dam, a.w., 77 - 78; Rossen, Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Titburg
46

en Enschedi, 150 en 153.
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namische groeifase verkeerde. Door het gespreide patroon van bebouwing en het geringe aantal eenkamerwoningen was de woonsituatie in
Tilburg toch niet ongunstig te noemen in vergelijking met andere nijverheidssteden, ook al kwamen in Tilburg evenzeer erbarmelijke toestanden
voor. De sociaal-hygienische voorzieningen, zoals de kwaliteit van het
drinkwater, de riolering en de stadsreiniging, lieten echter zeer te wensen
over. Het gemeentebestuur ondernam weinig om verbeteringen hierin
aan te brengen. Het ingrijpen van overheidswege door de Woningwet en
de Gezondheidswet van 1901 resulteerde pas na enkele jaren in een aanzet tot een gemeentelijk beleid.48 In welke mate huisjesmelkers van de
ontwikkelingen op de woningmarkt profiteerden, is niet bekend. Hoewel
door de uitgestrektheid van de gemeente voldoende bouwgrond beschikbaar was, bleef de woningbouw achter bij de stijgende behoefte. Waar
vooralsnog enkel het particuliere initiatief in de nood voorzag, greep het
gemeentebestuur ten lange leste in 1917 zelf in toen de woningnood buitensporige vormen had aangenomen.49 Over de ontwikkeling van de
huurprijzen in relatie tot het arbeidsinkomen zijn geen cijfers beschikbaar. Evenmin is bekend welke gevolgen de woningnood had voor de
woondichtheid, dat wil zeggen het aantal inwoners per vertrek.
De kwaliteit van het bestaan voor de lagere sociale klassen werd niet in
de laatste plaats bepaald door de werkomstandigheden, de arbeidsvoorwaarden en de inkomensafhankelijkheid van loonarbeid. Om een goed
inzicht te kunnen krijgen in het welvaartsniveau van de arbeiders zijn de
beschikbare gegevens niet toereikend, zodat volstaan moet worden met
enkele indrukken. De klacht over het te geringe loon in een van de anonieme brieven naar aanleiding van de arbeidsenquete wijst er op, dat de
zegeningen van het patronale systeem betrekkelijk waren. Evenmin kan
veel betekenis worden toegekend aan de als verzachtende omstandigheid
aangegeven beschikbaarheid van een lapje grond dat de arbeiders voor
hun eerste levensbehoeften enige aanvulling kon geven.50 Uit een vergelijking van de aanslagen in de inkomstenbelasting met de samenstelling
van de beroepsbevolking blijkt hoe groot de inkomensverschillen in Tilburg waren. In 1899 verdiende 80% van de totale beroepsbevolking
minder dan f. 400,- per jaar. Tien jaar later is dat getal nog 74%. Daarnaast waren er in Tilburg ook zeer rijke inwoners. Onder de hoogstaan-

48) Rossen, a.w., 120 - 122,195 - 200,272 - 274; Van de Put, Volksteven in litbiug rond

1900, hidst. 1.
49) Rossen, aw., 163 e.v.

7 Van de Put, a.w., 70.
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geslagenen in 's-Rijks directe belastingen bevonden zich in 1911 82 Tilburgers. In 1902 werd de situatie in Tilburg wat de lonen betreft, beschouwd als de slechtste van de Nederlandse textielsteden. 51
Wanneer men bij de bovengenoemde cijfers betrekt dat ook nog veel
meisjes en ongehuwde vrouwen in loonarbeid werkten en de tewerkstelling van jeugdige arbeiders een stijgende lijn vertoonde, dan kan het inkomen van de gehuwde man zeer ontoereikend genoemd worden om in
het levensonderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien. Was het aandeel
van vrouwelijke werknemers in de beroepsbevolking in 1853 nog 28%,
in 1899 was dit getal gestegen tot 46,3%.52 Wat de meisjes betreft, nam
hun aandeel toe van 169 in 1890 tot 751 in 1900. In totaal waren toen
2684 jeugdige arbeiders werkzaam, welk getal in 1911 nog even groot
was. 53
De werktijden waren lang. Aan het eind van de negentiende eeuw was
de gemiddel(le arbeidsdag 12 uur, welke duur nagenoeg hetzelfde was

voor mannen, vrouwen en kinderen. 54
Ondanks het geleidelijk verlopende transformatieproces naar de moderne industriele, kapitalistische samenleving, lieten de materidle omstandigheden in Tilburg toch te wensen over. Het aanhoudende pleidooi
van Poell voor verkorting van de arbeidsduur en verhoging van het loon
- dit mede om vrouwenarbeid daarmede terug te dringen bevestigt niet
alleen dat de leef- en werkomstandigheden voor tal van verbeteringen vatbaar waren, maar ook de weerstand en het onbegrip aan ondernemerszijde om hun bedrijfsbeleid aan de nieuwe omstandigheden aan te passen.
Wordt de late start van de katholieke arbeidersbeweging in Tilburg veelal
toegeschreven aan het feit dat de materiele omstandigheden en het mentale klimaat daarvoor nog niet rijp waren, de bestaande hegemonie van
de grotendeels autochtone Tilburgse fabrikanten, die op het economische en sociaal-culturele leven hun stempel drukten, kan evenzeer als
verklarende factor aangewezen worden.
-

§ 2. De katholieke sociale leer in theorie en praktilk
a. Over plaats en functie van godsdienst en Kerk in de moderniserende

samenleving
51) Rossen, a. w. 155 - 156. Uitvoeriger in De Jong, Enige sociale aspecten van de arbeid in
de textielindustrie gedurende de 19de eeuw, in Van den Eerenbeemt en Sehurink (red.),

a.w., 173 - 185.
52) Van den Dam, a.w., 85 - 86.
53) De Jong, t.ap., 195 - 196.
54) t. a.p- 186.
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Het hierboven besproken algehele omwentelingsproces werd
door de
Kerk gedefinieerd als het sociale vraagstuk of het arbeidersvraagstuk,
naar de sociale sector van de arbeid waar de gevolgen en uitwassen het
meest scherp tot uiting kwamen. Dit kwam er, volgens het beeld dat Poell
hiervan hadss op neer, dat de industriele omwenteling door invoering
van mechanisatie, rationalisatie van de produktie, concentratie en
schaalvergroting had geleid tot de proletarisering van de arbeider van
volwaardig deel in een complementaire organische eenheid tot enkel produktiefactor, opgenomen in een vrije-markt-economie gericht op winstmaximalisatie en beheerst door ongebreidelde concurrentie. Als
gevolg
waren de sociale verhoudingen tussen en binnen de maatschappelijke
standen en klassen diepgaand ontwricht geraakt, werd het
gezinsleven
geheel door het arbeidsproces gedomineerd en verviel de arbeider tot
een staat van pauperisme die niets met de hem volgens zijn stand toegeschreven lagere levensstandaard te maken had. Begeleidende verschijnselen als het ontstaan van de massa door verandering
en in het produktieproces en door de toenemende trek van het platteland naar de stad vergrootten de bestaansonzekerheid en economische afhankelijkheid van de
arbeider en versterkten de sociale en geestelijke desorientatie,
hetgeen
zich onder meer uitte in geloofsafval, normverlies en drankmisbruik. Een
uitweg uit deze situatie was alleen blijvend mogelijk door reorganisatie
van de samenleving volgens de katholieke beginselen van
rechtvaardigheid, waarheid en liefde. "Ik zeg niet", aldus Poell"het Christelijk- of algemeen Christe]ijk stelsel, omdat de volheid van het Christendom enkel
is in de Katholieke Kerk, en slechts het volle Christendom de gehele
so-

ciale quaestie kan oplossen".56
Het verlies aan betekenis en functie van de godsdienst
voor de inrichting van de samenleving, waarop Poell hier duidt, was een algemeen cultureel proces dat zich niet alleen voordeed op sociaal-economisch terrein.
In het sociale vraagstuk waren voor het eerst op grote schaal de consequenties zichtbaar van ontwikkelingen die reeds eerder hadden
ingezet,
maar door de industriele revolutie in een stroomversnelling
waren geraakt. De contouren tekenden zich af van een samenlevin
g die in sociaalstructureel opzicht is gekenmerkt door een voortschrijdende functionele
specialisatie van voorheen binnen een universeel betekenis- en zinge55 Poell, Leergang over het Maatschappetijk Vmagstug 137 e.v.; Idem. Sociate Cursus
(1906), 41. Hij orienteerde zich voorts op Bruin, Sociologische Beginselen,
358.

78 - 92 en 356 -

56) poell, Sociale Cursus, (1906), 39.
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vingscomplex op elkaar betrokken arbeidsvelden. Deze verzelfstandigenden zich min of meer tot autonome institutionele sectoren met eigen
waarden en normen, met een eigen motoriek en die enkel nog op functioneel-rationele wijze met elkaar samenhangen. Sectoren als economie, politiek, wetenschap, onderwijs en cultuur scheidden zich af uit het totale
betekeniscomplex waaruit hun bestaan en functioneren werd verklaard
en geleid en dat daaraan vertrouwdheid en aan het individuele handelen
een grote mate van vanzelfsprekendheid gaf. Bijgevolg reikten zij hem
niet meer de sociale co6rdinaten aan voor zijn bestaan en zelfbeleving,
waardoor de mens steeds meer op zichzelf wordt teruggeworpen, hij zich
gaat terugtrekken in een steeds kleiner wordende persoonlijke wereld
waarop hij nog wel greep heeft. Men spreekt hier van privatisering, feitelijk het publiek worden van de samenleving tegenover een inkrimpende
private levenssfeer. Dit proces heeft als culturele component dat de reikwijdte en de mate van gelding van het universele zingevings- en betekeniscomplex vervluchtigen. Ze zijn een zaak van keuze geworden, waarbij
de behoeften van het individu, zijn persoonlijke ervaringen en belevingen doorslaggevend zijn. Spreekt men naar de samenleving van generalisering, naar het individu van subjectivering. Samengevat leidt het moderniseringsproces als een proces van functionele specialisatie en structurele differentiatie, uitlopend in privatisering en gepaard gaande met
generalisering en subjectivering, tot een aantasting van wat men noemt
de geloofwaardigheidsstructuur: "het geheel van het gezamenlijk in
stand houden van opvattingen, van relaties met een omgeving, waarbinnen die opvattingen als vanze]fsprekend worden aanvaard, alsmede van
de (georganiseerde) mechanismen en processen die in deze richting
werken. 57

Toegespitst op de christelijke godsdienst als het oorspronkelijk dominant zingevingsgeheel en waarden- en normencomplex in de Westeuropese samenleving, is secularisatie als verlies van godsdienstigheid en beperking van de werking van de godsdienst de keerzijde van het hierboven
omschreven moderniseringsproces. Was de godsdienst oorspronkelijk
met alle aspecten van het leven verbonden, was heel de werkelijkheid ingebed in het religieuze wereldbeeld van de mens en nam de Kerk als de
geinstitutionaliseerde vorm van de godsdienst in de samenleving een centrale positie in, zodat alleszins gesproken kon worden van een christelijke
Adriaansens, Atgemene Sociologie, 170; Dekker, De mens en z*n godsdienst, 67 - 68:
Idem. Oude wijn in nieuwe zakken, 64 - 67. Voor een nadere orientatie zie: Zijderveld, De

51)

culturele factor.
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cultuur, door de modernisering van de samenleving ontstond een in levensbeschouwelijk opzicht pluralistische situatie waarin de Kerk een van
de vele instellingen in de samenleving werd, wier gezag en competentie
niet verder reikten dan de muren van het kerkgebouw en de persoonlijke
wereld van het individu: "Godsdienst is, zo zou men ook kunnen zeggen,
van een noodzakelijk element van de ordening van de samenleving tot
een individuele en vrijwillige motivatie Achter de ordening van en in de
58
samenleving geworden.
Het gaat hier om tendensen, niet om voltooide ontwikkelingen, om een
proces van transformatie en transitie, dat zich over enkele eeuwen uitstrekte, en door de Franse en industriele revolutie in een stroomversnelling was geraakt. Globaal genomen wordt het einde van de middeleeuwen, toen de Katholieke Kerk en het door haar gesanctioneerde wereldbeeld hun dominante positie verloren, beschouwd als de definitieve
doorbraak naar een nieuwe samenleving waarin godsdienst en kerk op
andere wijze tegenwoordig zijn. Renaissance, Reformatie en Verlichting

confronteerden de Kerk met een levensbeschouwelijk pluralisme, een
verlies aan transcendentie van godsdienst en wereld, een geloof in de eigen kracht van de menselijke rede tegenover de eeuwige waarheid en de
Openbaring en bijgevolg een mondig worden van de (gelovige) leek.
b. Van afzijdigheid en verzet naar actieve participatie
Vasthoudend aan de conceptie van de ene ongedeelde christelijke werkelijkheid stond de Kerk aanvankelijk volstrekt afwijzend tegenover de
veranderingen die zich in samenleving en cultuur voordeden. Vasthoudend aan deze totaliteitsconceptie, enkel waarheid tegenover onwaarheid
stellend, schreef zij de de afnemende godsdienstigheid en kerkelijkheid
toe aan de opkomst van aan de godsdienst vijandige ideeen en waarden en
had zij geen oog voor het onderliggende proces van de "afnemende betekenis van godsdienstige en kerkelijke waarden voor de zinvo]le integratie
van het alledaagse leven van de moderne mens„ . 59 Door haar absolute
geloofsbeeld en transcendente kerkopvatting was zij niet in staat het
maatschappelijk transformatieproces als een historisch proces te zien.
Wat als een buiten geloof en Kerk gelegen probleem werd beschouwd,
bleek in wezen een interne tegenstelling tussen de traditionele vormge-

58) Dekker, Oude wiln, 43.
59) Idem.
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ving van het geloof en een andere bij de moderniserende samenleving
60
passende vorm van geloof.
Vanuit een bedreigde positie veroordeelde de Kerk de ontwikkelingen
die gaande waren en verwees terug naar de verhoudingen in de tijd der
middeleeuwen. In haar reactie postuleerde zij aanvankelijk het alleen zaligmakende van de katholieke beginselen en zocht haar toevlucht tot het
benadrukken van religieuze verdieping en morele verheffing en wat de
scheef gegroeide sociaal-economische verhoudingen betreft propageerde zij de charitas als mechanisme dat het sociaal-culturele evenwicht herstelde. 61

Onder het pontifcaat van paus Leo XIII (1878-1903) won de overtuiging veld dat het christendom ook een sociale roeping had en derhalve
een morele invloed moest uitoefenen op de samenleving. "De keus voor
laatstgenoemde houding bracht mee, dat afweer niet voldoende was,
maar dat een positieve stellingname ten aanzien van de maatschappelijke
problematiek vereist werd en de formulering van een eigen visie die de
oplossing moest brengen, onontkoombaar was".62
'Rerum Novarum' (1891), de eerste encycliek die geheel aan het sociale vraagstuk was gewijd, verscheen op het breukvlak van twee tijden.
Paus Leo XIII sloot daarmee aan bij het verleden, doch opende tevens
het perspectief op de veranderingen en verworvenheden van de nieuwe
tijd. Hij bracht de sociaaleconomische structuur in het gezichtsveld,
maar greep daarbij tevens terug op de conceptie van de standenmaatschappij en de middeleeuwse beroepscorporaties, de gilden. Uit deze
vereniging vloeide het model voort van de organische maatschappij, opgebouwd uit ongelijke doch gelijkwaardige complementaire delen die elkaar vanuit hun specifieke functie ten opzichte van het geheel noodzakelijk aanvulden, gereguleerd door de christelijke solidariteit, hetgeen
stond voor rechtvaardigheid, billijkheid en liefde als normerende beginselen. Aldus de middenweg wijzend tussen de Scilla van de onbeperkte
vrijheid in het liberale economische systeem en de Charybis van het naar
collectivisme strevend socialisme. 63
De toenadering tot de sociaal-culturele werkelijkheid, de erkenning
60) a.w- 128.
61) Van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charybdis. in 71tlibwgis, nr. 25, 16; Idem.
Ideeen rond 1900 van katholieken in Nederland over de reconstructie van de maatschappij,
in Sociate Wetenschappen, XIII (1970), 257 - 259.
62

) Van den Eerenbeemt, Corporatisme en sociaal denken 1891 - 1901, in Sociate Weten-

SChappen, XI, nr. 3,247.

63) Van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charybdis, t.a.p., 6 - 22.
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van de vruchten van industrialisatie en modernisering hield geen inhoudelijke aanpassing in, geen prijsgeven van de traditie aan de veranderlijkheid van de tijd, maar een herwaardering van het katholicisme dat, als
een phoenix herrezen uit de as van industriBle, politieke en geestelijke revoluties, werd voorgesteld als een positieve en noodzakelijke voorwaarde
voor een cultuur waarin de menselijke vrijheid en waardigheid alleen
door hun fundament in Christus behouden bleven. Onder invloed van de
herorientatie van de Kerk op de omwentelingen in het maatschappelijk
bestel openbaarde zich een streven om de relatieve aanpassing aan de
nieuwe tijd door te trekken naar het vlak van de katholieke leer, om ook
de leerstellige opvattingen van de Kerk op een moderne grondslag te
plaatsen. Binnen dit vernieuwde theologische denken was de katholieke
godsdienst ontdaan van haar objectieve grondslag: de geloofswaarheden
hadden geen transcendente oorsprong en waren niet via de Openbaring
kenbaar gemaakt; zij hadden derhalve een immanente oorsprong. De
Kerk als instituut was niet meer dan een gemeenschap van mensen die

daarin hun gemeenschappelijke religieuze behoeften beleefden, in overeenstemming met hun leefomstandigheden. Voorstanders van deze moderne theorema's werden als modernisten gebrandmerkt. Hun opvattingen die zo diep ingrepen in het traditionele geloofs- en kerkbeeld riepen
felle reacties op, die doorsloegen naar de vernieuwing in het sociaal-katholicisme. In wat genoemd wordt het integralisme verenigden zich allen
die zich keerden tegen elke aanpassing van de Kerk aan de veranderde
tijdsomstandigheden, voor wie sociale actie en socialisme nog in elkaars
verlengde lagen.64
Tussen afzijdigheid en aanpassing wees Leo XIII aan de katholieken
de weg van actieve participatie, waarbij de geopenbaarde traditionele geloofswaarden tot vaste leidraad dienden. Geen vertalen van de traditie
naar de verworvenheden en inzichten van de nieuwe tijd, maar herleving, omdat de uitwassen van de opgang naar de moderne industriele samenleving aantoonden dat in het voorbijgaan aan godsdienst en Kerk
mens en maatschappij op hun grenzen stootten. Ook Leo XIII hield vast
aan het beeld van de ene ongedeelde christelijke werkelijkheid, gedragen door het ene ware geloof dat door Christus aan de Kerk was geopenbaard. Tegenover de relativiteit en particulariteit van het denken stonden
absolute waarheid en totale gelding. Leo XIII hief weliswaar het dualisme op tussen geloof en samenleving, waar hij de katholieken opriep tot
actieve deelname aan het openbare leven, maar de eenheid die beide
64)

Zie hfdst. VIII, § 4 c.
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verbond was geen synthese: het ging er niet om datgene dat wezenlijk is
aan de christelijke godsdienst te confronteren met deze samenleving en
vervolgens te zien waar en hoe beide op elkaar betrokken konden
worden. 65

Door terug te grijpen naar een godsdienst die qua uitdrukkingsvorm
verbonden was met een verdwijnende samenleving, waarin de Kerk en
het door haar gesanctioneerde wereldbeeld dominant waren, door het
heden primair te verstaan in termen van het verleden, in termen van de
traditie die als model van verandering werd gepresenteerd, droeg de katholieke herleving het karakter van een ideologie, waar zij hielp de bestaande situatie in stand te houden.66 Met als paradoxale uitkomst dat
hierdoor de seculariserende tendensen in cultuur en maatschappij als
autonoom proces werden bestendigd.
c. De katholieke sociale leer als een vorm van geloof en drijfveer tot verzuning

Met het streven naar algehele herkerstening van maatschappij en cultuur was heel de sociaal-culturele, politieke en economische werkelijkheid tot het domein van de Kerk verklaard. Juist om reden van deze totaliserende strekking van de katholieke leer en de opstelling van de Kerk
als middelaar tussen God en mens 'ontsnapte' uiteindelijk niets aan haar
toezicht en gezag. Door deze geloofs- en kerkopvatting en de definitie van
het sociale vraagstuk als een primair godsdienstig-zedelijk probleem was
de katholieke (sociale) actie op een dusdanige wijze ingepast in de algemene zorg van de kerk voor het godsdienstig en zedelijk welzijn, dat een
uitbreiding plaats vond van geestelijke autoriteit op een an sich profaan
terrein: "Sinds Leo XIII werd door de pausen niet alleen oordeelsbevoegdheid van de kerk opgeeist over alle belangen van de sociale en politieke ethiek maar, met een beroep op gehoorzaamheid, ook gezag en

macht opgeeist" De Kerk rechtvaardigde haar aanspraken met een beroep op de natuurwet, waarvan zij zich de ware interpretatie had voorbehouden.67
De natuurwet, ofwel natuurlijke zedenwet, was een objectief morele orde die, geheel in overeenstemming met de scheppingsorde, de persoonlijke waardigheid van de mens waarborgde, hem in staat stelde zijn volko-

65)

66

Dekker, Oude wijn, 128.
Dekker Cekerkerd geloof 28 e.v.

67) Wentholt, Een arbeidersbewegingen haarpriesters, 179 - 180.

30

menheid te bereiken en die de onderlinge betrekkingen tussen de mensen reguleerde. De belangrijkste beginselen waren die van de
rechtvaardigheid, de liefde en de billijkheid. De natuurwet was afkomstig
van God aan de mens kenbaar door zijn natuur, de menselijke rede,
maar alleen de Kerk was op grond van de Openbaring in staat de rede
naar een helder en juist begrip te leiden. 68
De katholieke sociale leer, gegrondvest op de natuurwet en op de aan
de Kerk toekomende uitleg daarvan, legitimeerde aldus de centrale, leidinggevende of gezaghebbende positie die de Kerk zichzelve toedacht in
de oplossing van het sociale vraagstuk en meer algemeen in de vormgeving van het maatschappelijke en culturele leven. Door een dergelijke onderschikking aan het leerstellige gezag was de sociale leer tot een geloof
geworden en het geloof gerduceerd tot een ideologie, ter rechtvaardiging
van het eigen handelen.69 Ook als men afziet van het bestaan van een
vooropgezette bedoeling, is deze typering hier op zijn plaats. De natuurrechtsleer ging terug tot Thomas van Aquino, wiens interpretatie niet
werd ondervraagd op zijn sociaalhistorische bepaaldheid, maar als ontijdelijke leer werd gehanteerd in het streven naar herleving en wederinvoering van de katholieke beginselen ter oplossing van de maatschappelijke en culturele problemen. Daardoor droeg zij ertoe bij de bestaande
situatie te bestendigen. De bestendiging van de status quo werd voorts
bevorderd door een ethische orientatie op het individu. De katholieke
leer kwam er immers op neer dat niet de structuren, maar de mensen
9,
moesten veranderen: Het ging om de eerbiediging van de scheppingsorde die door God was gewild en in de natuur uitgedrukt. "70
Het streven naar vergroting van de reikwijdte van godsdienst en kerk
bij een ideologiserende werking van de godsdienst, mondde uit in verzuiling.71 Katholiek onderwijs, katholieke
pers, katholieke politiek en katholieke sociale organisaties, "dit alles heeft als enorm belangrijke functie
dat men in en tegenover een bedreigende wereld de eigen opvattingen en
de eigen leefwijze in stand kan houden. Zonder de
onderlinge steun als
gevolg van de groepsvorming en de vele organisaties en zonder de bescherming tegen bedreigende invloeden van Andere opvattingen als gevolg van diezelfde groepsvorming, zou het niet of moeilijk lukken de traditionele geloofsopvatting te handhaven".72 Dit geldt te meer waar deze
68) Bruin. a.w., 20 - 28.
69
) Wentholt, a.w., 181 - 183.
70) a.w.. 183 en 210.
71) Dekker, a.w.,36·
72) Dekker. Oude W44 89.

31

geloofsopvatting was gericht op exclusiciteit en totaliteit, waardoor de organisatorische (structurele) afzondering zich verdichtte tot een subcultu-

rele eenheid, tot een zuil.
Aansluitend bij Thurlings, verstaan wij onder verzuiling de vertikale
ordening langs levensbeschouwelijke lijnen van paralelle ten opzichte
van elkaar gesegregeerde en gepolariseerde organisatorische complexen
met een primair profane doelstelling, in een pluraliserende en seculariserende samenleving.73 Aldus wordt een zincrisis bezworen: men kan zich
74
entre-nous' wanen door een eigen plausibiliteitsstructuur te creBren.
Wat de katholieke zuil in Nederland betreft, vormden de bisschoppelijk
uitspraken van 1906/1907 en 1916 de beslissende keerpunten. Wij opteren derhalve voor de visie dat de sociale beweging de motor is van de

verzuiling.
De verzuiling in Nederland ontving haar specifieke patroon van uitgebreidheid en gestrengheid door het samengaan van katholieke herleving
en sociale actie met het streven naar emancipatie van het katholieke
volksdeel ten opzichte van de protestantse natie, ingebed in de sociaalhistorisch gegroeide verhoudingen en gevoed door de schuilkerkmentaliteit die uit de enkele eeuwen voortdurende positie van relatieve achterstelling was geboren. In feite was er sprake van meerdere emancipatiebewegingen.
Allereerst was er de emancipatie van de arbeiders uit hun economische
ongelijkheid en maatschappelijke minderwaardigheid. Daarnaast gold
voor de katholieke arbeiders het belang van de emancipatie als katholiek
volksdeel. In het conflict tussen heide ontstond een intern emancipatieproces van katholieke arbeiders uit geestelijke bevoogding.75 Dit kwam
tot uitdrukking in het geschil over de confessionele of interconfessionele
signatuur van de arbeidersorganisaties, draaide om de plaats en functie
van de geestelijk adviseur en hing samen met de onderschikking van de
vakorganisatie aan de standsorganisatie en bepaalde voorts de keuze tussen de diocesane of nationele organisatiestructuur. De spanning die zich
hier voordoet tussen katholiek belang en arbeidersbelang had een alge-

menere oorsprong in de eigen aard van de katholieke sociale leer, die ge73) Thurlings, De wankete zuil, 12. In het kader van deze studie is voorbij gegaan aan de al.
leszins belangwekkende discussie tussen sociologen en historici over zuilvorming in verleden
en heden. Zie hierover onder meer Billiet (red.). Tussen bachenning en verovering en Bornewasser. De katholieke zuil in wording als object van 'columnologie', in Archief wor de geschie.
denis van de Kathotieke Kerk in Nederland, 30 (1988), 168 - 212.
74) Brock, Het secularisatieproces 148 - 157.
75
1
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heel was ingebed in de totaliserende strekking van de katholieke herleving als weliswaar aangepast maar in feite inadequaat antwoord op het
maatschappelijke tranformatieproces. Het voorkomen van deze spanningen illustreert dat verzuiling meer van bovenaf was geinitieerd dan van
onderen gedragen.

d. De praktijk van de katholieke sociale actie
Doordat de sociale actie onder het gezagsbereik van de kerk was geplaatst leek de geestelijkheid geroepen om daarin het voortouw te nemen,
of minstens het toezicht daarover te houden. Het zijn echter niet de bisschoppen, als de hoogste vertegenwoordigers van het gezag in hun diocees, die het initiatief hebben genomen, maar de lagere geestelijken.76
De bisschoppen afzonderlijk en gezamenlijk traden vooral corrigerend
en sturend op waar de ontwikkelingen in het veld de eenheid van de geloofsgemeenschap bedreigden of waar de katholieke belangen in het algemeen in gevaar kwamen. Door hun ad-hoc beleid brachten zij structuur en uniformiteit aan in de veelheid van dikwijls zeer uiteenlopende
initiatieven. In die zin geldt ook hier dat zij geen commandocentrale
vormden die de hele operatie ontvouwde en leidde.77 Zij bekrachtigden
overwegend een in zijn uitwerking autonoom proces voor zover de katholieke belangen dat toelieten. De idee van verzuiling als strategie, aan de
top of aan de basis, dient dan ook gecorrigeerd te worden.78 Wel kan
men stellen dat de Kerk door de katholieke en sociale aktie haar invloed
trachtte veilig te stellen en het verloren terrein terug te winnen. Verzuiling is dan meer de onbedoelde uitkomst van een proces waarin de Kerk
stelling nam tegen de seculariserende en moderniserende tendensen in
de moderne samenleving. Dit leidde tot de paradoxale slotsom dat in de
verovering van een 'verloren' wereld door de schepping van een eigen invloedsdomein, die wereld voorgoed 'verloren' dreigde te raken.
De priesters in de katholieke sociale beweging kan men in drie categorieen verdelen naar het stadium waarop zij daarmee in aanraking kwamen. Het eerste ech6lon van 'sociale' priesters onder wie Schaepman en
Ariens, stond aan de wieg van de ideeenontwikkeling en vormgeving.
76)

Righart. Comparatief verzuilingsonderzoek: vergezichten en valkuilen, in Billiet (red.),

a.w., 73. Tussen bescherming en verovering, 73.
77) Lamberts, Van Kerk naar zuil: de ontwikkeling van het katholiek organisatiewezen in Belgie in de 19e eeuw, in Billiet (red.), a.w., 125 - 127.
78
) Dierickx, De verzuiling van belangengroepen. Een strategisch paradigma, in Billiet

(red.), a.w., 61.
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Voor hen was de verschijning van 'Rerum Novarum' de rechtvaardiging
en zelfs de bekroning van het pionierswerk dat zij hadden verricht. Concrete richtlijnen konden zij daaraan niet ontlenen, wel het uitgangspunt
dat de katholieke beginselen in alles norm van het sociale handelen waren. De priesters die geYnspireerd door 'Rerum Novarum' zich op het terrein van de sociale beweging begeven hebben, werden in de praktijk voor
de moeilijkheid geplaatst om bij het ontbreken van een program van actie
de belangen van godsdienst en kerk gestalte te geven op een an sich profaan terrein met geheel eigen belangen. Zij vormden het tweede ech6lon,
tussen theorie en praktijk, tussen leer en toepassing. Door de episcopale
richtlijnen die in de loop der jaren aangereikt werden, nam de intrinsieke
spanning in hun handelen af, maar de grotere zekerheid en uniformiteit
die werden bereikt gingen ten koste van de vrije speelruimte tussen voorkeur en gebod. Het derde echalon van 'sociale priesters' dat als laatste in
de sociale beweging aantrad, bestond slechts uit uitvoerders. Zij hebben
zelf geen invloed meer gehad op de richting en de vormgeving. Het was
voor hen meer een onderdeel van de pastorale taak hen opgedragen. Inspiratie werd routine. Poell, Princen en Berkvens waren representanten
van het tweede echdlon. De katholieke sociale beweging in Noord-Brabant kwam pas van de grond nadat het katholieke sociale denken een eerste kristallisatiepunt had bereikt in'Rerum Novarum'. Dit verklaart waarom het eerste echdlon hier heeft ontbroken en de priesters in het tweede
de voortrekkers waren.
In de standpuntbepaling ten aanzien van de hierboven genoemde
kwesties aangaande de koers en inrichting van de confessionele sociale
beweging blijken de bisschoppen niet eensgezind. Vooral de Bossche
bisschop, mgr. Van de Ven, liet een uitgesproken voorkeur gelden voor
het katholieke diocesane patroon. Afgezien van de kerkelijke rechtvaardiging had dit zijn grond in de andere sociaal-historische omstandigheden en het andere klimaat in dit voormalige'wingewest'. De Nederlandse
katholieken vormden geen uniforme geloofsgemeenschap handelend
vanuit 66n algemeen werkelijkheidsperspectief en vanuit 66n gemeenschappelijke ervaringsachtergrond. De katholieken in het Noorden hadden zich steeds staande moeten zien te houden temidden van een protestante meerderheid. Niet alleen was hun geloofsovertuiging hierdoor
dieper, waren zij meer weerbaar, maar ook meer irenisch gezind. Men
kan zich afvragen of hierdoor de geestelijkheid zich ook terughoudender
opstelde, hetgeen in elk geval duidelijk van Ariens en De Bouter gezegd
kan worden. Hier staat echter tegenover dat de latere bisschop van Haarlem, J.D.J. Aengenent, juist voor een sterkere aanwezigheid van de
34

geestelijkheid pleitte. Het is voorts verleidelijk om de opkomst en de aanhang van het interconfessionalisme hier aan de andere omstandigheden
en het andere mentale klimaat toe te schrijven. Deze veronderstelling
gaat echter niet geheel op omdat het interconfessionalisme in Duitsland
bijvoorbeeld het meest verbreid was in streken met een grotendeels katholieke bevolking.79 Zoals nog zal blijken vormde de dreiging van het
socialisme en de vrees van katholieken en protestanten om daartegen onderling uitgespeeld te worden de eigenlijke reden. In het katholieke Brabant was deze noodzaak niet aanwezig en had het socialisme weinig kans.
Dit had mede te maken met een verschil in orientatie. Was het socialisme
nationaal georienteerd, hetgeen kenmerkend is voor verspreide minderheden, in Noord-Brabant overheerste een sterke lokale gerichtheid. Het
katholieke organische denken was hier meer verbreid. Ook om deze reden sloeg het streven naar nationale organisatie minder aan, nog afgezien
van de animositeiten tussen boven- en benedenmoerdijkers. De sterke
aanwas van de middenstands- en boerenbeweging waarin het organisch
maatschappijbeeld centraal stond,80 is voorts hieruit verklaarbaar. De
omstandigheden en het mentale klimaat blijken zowel in het ontstaan als
in de vormgeving van de katholieke sociale beweging een bepalende
faktor.

'5 Gribling, PJ.M. Aatbene 1871 - 1948, 144 - 145.
80) Van den Eerenbeemt, Nouwens en het ontstaan van de katholieke middenstandsbeweging in Nederland, in Voor Rogier, 241 - 262.
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HOOFDSTUK II
LAMBERT POELL: SOCIALE AFKOMST EN
GEESTELIJKE VORMING; EEN BIOGRAFISCHE SCHETS
Als een van de oorzaken waarom de sociale beweging onder de katholieken in het zuiden relatief laat en moeizaam van de grond kwam, wijst
W.G. Versluis het sociale milieu aan waaruit de meeste priesters stamden. Voor het merendeel afkomstig uit de gegoede milieus, traditioneel
de begunstigers van de kerk en vrijgevig aan charitatieve instellingen,
droegen hun maatschappelijke opvattingen daarvan duidelijk het stempel, waardoor zij blind waren voor de wezenlijke veranderingen in de
economische en maatschappelijke verhoudingen. 1 Deze verklaring is bij
meerdere auteurs een vaststaand gegeven geworden in hun geschiedzich stelliger
schrijven van de katholieke sociale beweging. J. Perry drukt
'9
uit. Voor zover dan niet gesproken kan worden van een bondgenootschap tussen kerk en burger", dan toch "in elk geval een onmiskenbare
gelijkgerichtheid wanneer eigendom, orde en gezag op het spel stonden". En "voorzover priesters niet reeds van afkomst burgerlijk waren,
werden zij dat door hun opleiding".2
De verhoudingen liggen echter gecompliceerder en het beeld van de

geestelijkheid en haar sociale achtergrond is rijker geschakeerd en meer
genuanceerd dan uit bovenstaande opvattingen naar voren komt. Niet
enkel achterdocht voor het nieuwe en katholiek eigenbelang waren de
drijfveren tot de sociale actie, zo min als een patriarchale en burgerlijke
inslag geheel ontbrak. Het samengaan van afkomst, omgevingsfactoren
en persoonlijke eigenschappen geeft een minder uniforme uitkomst dan
hierboven is gesuggereerd, zowel ten aanzien van de trendvolgers als ten
aanzien van de uitzonderingen die de regel zouden bevestigen. Een nadere bepaling van de sociaal-historische worteling van Lambert Poell moge dit duidelijk maken. Zijn ontplooiing als voorman in de katholieke arbeidersbeweging onderstreept dit.

§ 1. Afoinst en ouderliike milieu

Lambert Poell werd geboren te 's-Hertogenbosch, in de parochie St.
') Versluis, Door eigen kracht. 19 en 25-26; De Weyer. Dereligieuze practijkineen Brabantse industriestad. 156.
2) Perry, Roomsche kinine tegen mode koorts, 29-31.
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Catharina, op 22 maart 1872. Hij kreeg de doopnamen: Lambertus
Joannes Josephus Maria.3
Lambert stond in een lange traditie van onderwijsgevenden, die zeker
vier generaties terugging.4 Door het ontbreken van voldoende bestaansof goede ontplooiingsmogelijkheden in de gekozen beroepsrichting, was
migratie vanaf het einde van de achttiende eeuw een terugkerend gegeven in de familietak waartoe Lambert behoorde. Geleidelijk klom men
hoger op de maatschappelijke ladder, door een stijging in aanzien en een
toename van welvaart, dankzij een goede ondernemingszin profiterend
van de conjuncturele opgang in de laatste decennia van de negentiende
eeuw.

In de steeds manifester wordende katholieke herleving getuigde de familie van een diep religieus besef en een sterk katholiek bewustzijn, dat
zich uitte in een groot aantal roepingen en een actieve deelname aan het
openbare katholieke leven. Uit de opeenvolgende generaties, over de periode 1860-1910, traden verscheidene personen in het klooster, voelden
zich aangetrokken door de sterke missioneringsdrang, dan wel beleefden
hun roeping als seculier geestelijke. Geheel passend in het algemene patroon van priesterwijdingen in Nederland gedurende de negentiende
eeuw,5 neemt het aantal roepingen toe rond de eeuwwisseling en is er

3) GAH, Bevolkingsregister 1872; PAH St. Catharina, Doopregister 1872. De familie waaruit hij stamt, heeft haar bakermat in Arcen, Noord-Limburg. In het begin van de zeventiende
eeuw draagt zij nog de naam 'Aen de Poel'; later is de familienaam geschreven als 'Poel' en
uiteindelijk als 'Poell'. Hierdoor werd verwantschap gesuggereerd met het welgestelde patriciersgeslacht Poell, dat in het Venlo van de achttiende eeuw voorname posten bezette in de
rechterlijke macht, in de regio invloedrijke bestuursfuncties bekleedde (o.a. in Arcen) en
door huwelijk vermaagschapt was aan adellijke families. Deze veronderstelde verwantschap
groeide uit tot zekerheid: ook Lambert wist niet beter of hij stamde uit dit geslacht. Zijn familie was evenwel niet onaanzienlijk: in de zeventiende eeuw leverde zij enkele teden aan de
schepenbank van Arcen, SIGS Roermond, Coll. J. Verzijl, aantekeningen familie Poell te Arcen (teruggaand tot 1628); aantekeningen familie Poell te Wachtendonk. Lobberich, etc.,
Chet patriciersgeslacht); Coll. L.B.M. Poell Heerlen, genealogische aantekeningen; Coll. A.
Thelen, Briefvan A.R.L. Poell, 1 mei 1984; Tagage, '1/,iiheid, Gelgkheid en Bmedeisc/lap' in
het kanton Vento 1794-1800 Van de Venne, Limburgsche Wapens, 197 en 265; Het Kanton

Ween, 13 april 1923; Gedenkboekje bij de jubilea van pastoor LJJ.M. Poell
1895-1915-1935, lets over de familie van den jubilaris, ongepagineerd.
4) GAV, Doop-, trouw- en begrafenisregisters Arcen 1700-1798; GAH, Register van huisnrs.,
gehuchtnrs. en bewoners gemeente Horst en Sevenum 1812 (inv. nr. 9); Bevolkingsregister
Sevenum 1829. Sevenum behoorde van 1800 tot 1836 tot de gemeente Horst. GAW, Archief Lager Onderwijs. Personele dossiers, G.M. Poell 1831-1882 (inv. nr. 1718); t.a.p.,

J.H. Poell 1859-1871 (inv. nr. 1718).
5) Dellepoort, Priesterroepingen in Nederland, 39-55.
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sprake van een overwegende keuze voor de reguliere staat en van een
grote affiniteit met de opkomende buitenlandse missie. Het was een ondernemende familie, velen bleken over organisatorische en bestuurlijke
kwaliteiten te beschikken. Door de generaties heen treden als meest karakteristieke sociale vaardigheden en eigenschappen naar voren: een
grote sociaalvoelendheid, mededeelzaamheid zich uitend in de drang om
te verkondigen en te vormen, daadkrachtigheid en burgerlijke deftigheid
uit standsbesef en ingegeven door de voorname afstamming waarop men

zich beriep.
De grootvader van Lambert, Gerard Mathieu Poell, was in Weert hoofd
van de openbare lagere school voor de gegoede stand, de Stadsburgerschool. Meer dan vijftig jaar bleef hij actief in het onderwijs. Daarnaast
dreef hij een boek- en kantoorboekhandel en was hij thesaurier van enkele Weertse beurzenstichtingen.6 Hij was een gezien persoon en maakte
deel uit van de notabelen van Weert.7 Bekend is hij geworden door zijn
aardrijkskundig-historische Beschriyving van het Hertogdom Limburg, die
in 1851 verscheen bij Lutkie & Cranenburg te 's-Hertogenbosch. Datzelfde jaar kwam een voor het lagere onderwijs aangepaste bewerking
uit.8 Twee van zijn dochters die in het klooster traden en in de hierarchie
promotie maakten, vormden een stichtend voorbeeld voor de latere generatie,9 maar bovenal inspirerend werkte zijn zoon Martinus die als Franciscaans missionaris in 1873 naar China trok, een herleefd en zeer tot de
verbeelding sprekend missiegebied. Hij bereikte de waardigheid van titulair-bisschop van Cybistra en apostolisch-vicaris van Zuid-Chansi. 10

GAHO, Register geboorten, huwelijken en overlijden 1800-1807; GAW. Gegevens van
de burgerlijke stand 1887; Archief Lager Onderwijs, Personele Dossiers, C.M. Poell
1831-1882 (inv. nr. 1718); Archief Studiebeurzen, Rekening met bijbehorende stukken van
6)

de beurzenstichting Laurentius Boonen 1835-1919 (inv. nr. 1748); t.a.p., Rekening met bijbehorende stukken van de beurzenstichting Jacobus Caris 1830-1919 (inv. nr. 1752); t.a.p.,
Rekening met bijbehorende stukken van de beurzenstichting Cornelis Egens 1830-1919
(inv. nr. 1754); t.a.p., Rekening met bijbehorende stukken van de beurzenstichting Gerardus

Jansenius 1830-1919 (inv. nr. 1756); Nieuw Nederlandsch Biograjisch Woordenboek, IX,
810.

1) Het Kanton IFeen, 3 december 1887.
8) Poell, G.M., Beschrijving van het hertogdom Limburg, ter dienst derschoten.

D Coll. L.B.M. Poell Heerlen, genealogische aantekeningen; Gedenkboeige jubilea Poell,
Iets over de familie van den jubilaris.
10) GAW. Cegevens van de burgerlijke stand 1845; Het Kanton Ween, 24 januari en 22
maart 1891; De Noordbrabanter. 23 januari, 27 maart en 2 april 1891; Van den Eerenbeemt, De missie-actie in Nederland f 1600-1940,104 en 235. Van de reis van Martinus
naar China verscheen in 1875, ter ondersteuning van de missie, een verslag, uitgegeven bij
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De vader van Lambert, Johan Hubert, werd eveneens onderwijzer en
erfde ook de belangstelling voor de wereld van het gedrukte woord. Hij
stond maar korte tijd aan de Stadsburgerschool van Weert.11 Aangezien
de inkomensvooruitzichten in het onderwijs niet erg florissant waren te
12
noemen, verbrak hij de traditie van onderwijsgevenden en ging de
richting van het drukkers- en uitgeversbedrijf op, waar hij een beter toekomstperspectief had. Waarschijnlijk door bemiddeling van zijn vader
kreeg Johan een baan aangeboden bij de firma Lutkie & Cranenburg, indertijd de grootste en meest geavanceerde drukkerij annex uitgeverij in
Den Bosch. 13
Op 1 februari 1861 liet hij zich in Den Bosch inschrijven. Hij bleef niet
in dienst bij Lutkie & Cranenburg, maar bouwde een eigen middelgrote
onderneming op, waarvan de basis werd gelegd door zijn huwelijk op 20
januari 1869 met Maria Elisabeth Theresia de Rooij. Zij was een dochter
van de bekeerling Dirk Abraham de Rooij, drukker en uitgever van de
Noordbrabanter, en Maria Huberdina van de Ven, die na de dood van
haar man, 9 mei 1849, het bedrijf had voortgezet. 14 Vermoedelijk werkte Johan al v66r zijn huwelijk bij de krant, waar in 1867 de betrekking
van redacteur vacant was geworden. 15 Hoewel qua beroep geregistreerd
als redacteur, is het aannemelijk dat hij allengs ook de leiding van het bedrijf op zich nam. Begin jaren tachtig trok zijn schoonmoeder zich uit de
onderneming terug. Van die tijd af staat zij in het adresboek van Den
Bosch vermeld als particulier persoon, terwijl bij haar schoonzoon de
aanduiding 'boek- en courantdrukker' in de plaats komt van 'redac9 16
teur.

de firma Wed. D.A.A. de Rooij in 's-Hertogenbosch, getiteld Dagboek gehouden door den
missionaris pater M. Poell op zijne reis over Frankrijk, ItaliE, Egypte en het H. Land naar China.
In de missieliteratuur van die dagen namen de reisverhalen een belangrijke plaats in. Zie verder: Mes, De katholieke pm van Nedertand 1853-1887, LVII en 195. Eveneens op naam van
Martinus staat Ha levin van de Heilige Birgitta, in het Hollandsch vertaaW, in 1879 uitgegeven door W. van Culick te 's-Hertogenbosch.
11) GAW. Cegevens van de burgerlijke stand 1839; Archief Lager Onderwijs, Personele
dossiers, J.H. Poell 1859-1871 (inv. nr. 1718).
12) Jansing en Dasberg, Onderwijs (1844-1875), in Algemene Ceschiedenis der Nedertanden,
XII, 221 en 229-231; R6ling, Ondenvijs in Nederland, in Kruithof (red), Geschiedenis van
opvoeding en ondenuijs, 78-79.
13) GAW, Archief Lager Ondenvijs, Personele dossiers, J.H. Poell 1859-1871 (inv. nr.

1718).
GAH, Bevolkingsregister 1860-1870; Gedenkboebe jubilea Poell, Iets over de familie
van den jubilaris.
15) litburgsche Courant, 2 juni 1892; Nieuwe 7itburgsche Courant, 5 juni 1892.
14)

16) Adresboek van de 3tad 's-Hertogenbosch, 1869-1882.
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Door de relatief gunstige ontwikkeling van de bedrijvigheid in de grafische nijverheid bereikte Johan Poell een zekere mate van welstand,17 ZOdat hij ging behoren tot de gegoede en vooraanstaande burgerij van
's-Hertogenbosch. Zijn relatieve welstand blijkt onder meer hieruit dat
hij was toegelaten tot het actief en passief kiesrecht voor Provinciale Staten en Tweede Kamer - en dat v66r de afschaffing van het censuskiesrecht in 1887 -, voor de gemeenteraad en de Kamer van Koophandel,
doch hij kwam niet voor op de lijst van hoogstaangeslagenen voor 's-rijks
directe belastingen.18 Het aanzien dat hij genoot was mede bepaald door
de uitgifte van de Noordbrabanter, die als spreekbuis gold voor de conservatief-katholieke bovenlaag van Den Bosch.
Door zijn werkzaamheid als uitgever en redacteur van de Noordbrabanter kwam Johan Poell te verkeren in de kring van de Brabantse katholieken die sociaal en politiek vanaf 1860-1870 de richting bepaalden van
het emancipatieproces. De in die tijd voltrokken algemene koerswending
naar een overwegend defensieve attitude deed zich in Den Bosch voor in
de oprichting op 30 april 1867 van de Vereeniging De Katholieke Kring.
Deze Kring heeft veel weg van een leken-genootschap, optrekkend aan de
zijde van de Kerk in de strijd tegen al wat voor geloof en kerk een bedreiging vormde, met name liberalisme en socialisme. Er is een belangrijke
invloed van uitgegaan op de politieke en sociale bewustwording van de
katholieke burgerij in Den Bosch.19 De Kring rekruteerde zijn leden onder de gezeten burgerij. Men werd lid op voordracht en door stemming.
Kandidaten moesten van orthodox katholieke huize zijn en van onbesproken gedrag. Op 26 juli 1871 werd Johan Poell tot lid aangenomen. 20
17

) Van den Eerenbeemt en Pirenne. De industriale ontwikkeling 1850-1875, in Van den
Eerenbeemt en Pirenne (red.), 9-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd. 62-96;
Boekraad, Enkele aspecten van de industrie 1875-1914, in Van den Eerenbeemt en Pirenne
(red.). t.a.p.. 150-155. De Jonge. De industriatisatie in Nedertand tussen 1850-1914,
222-225.
18) Adresboek van de stad 9-Hertogenbosch, 1875-1891; De Noordbrabanter, 11 mei 1890.
19) Franssen, De Bossche arbeiderin zijn te€A en werkmilieu, I, 14-16.
20) BAH, Archief De Katholieke Kring, Reglement; Notulen van de vergaderingen, 12 en 26
juli 1871. Johan Poell nam in de Kring geen bijzondere positie in: bij voorkomende verkiezin-

gen voor bestuurlijke en organisatorische functies stelcle hij zich wei kandidaat, doch kreeg
nimmer voldoende stemmen, BAH, Archief De Katholieke Kring. t.a.p., 22 juli. 6 en 20

augustus 1873, 19 juli 1876 en 4 april 1877. Notulenboeken van na 1877 zijn niet bewaard
gebleven. Johan Poell was wel bestuurlijk actief in de Bossche Vincentiusvereniging, waarmee de Kring de eerste jaren ideologisch en persoonlijk nauw vervlochten was. In 1884 werd
hij secretaris van de conferentie (parochiele sectie) H. Catharina, welke functie hij vervulde
tot 1891. Van 1886 tot 1894 was hij tevens secretaris van de commissie van de spijskokerij,
die de jaarlijkse soepuitdeling verzorgde, Adresboek van de stad 9-Heitogenbosch,
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Vanuit de Kring liepen invloedslijnen naar de Noordbrabanter, die ideeel
en financieel gesteund werd. De krant genoot als orthodoxkatholiek aller
achting en gold als d6 krant voor katholiek Noord-Brabant.21
Er was voorts sprake van een onmiskenbare affiniteit met de in 1870
opgerichte anti-liberale R.K. Kiezersvereeniging NoordBrabant, geboren
mede uit De Katholieke Kring.22 Een verkiezingspamilet van november
1878 maakte er gewag van, dat Jos. de la Court, Louis de van der Schueren en Louis van Rijckevorsel-Bonnike, allen lid van de Kring, de krant
hadden aangekocht, die het officiale blad heette te zijn van de kiesvereniging Noord-Brabant.23 Johan Poell hield zich daarbij politiek niet afzijdig. In 1885 bleek hij secretaris geworden van deze kiesvereniging en
van de gelijknamige afdeling voor het kiesdistrict 's-Hertogenbosch. Van
beide was jhr. Jos. de la Court voorzitter. Johan Poell was tevens secretaris van de in 1888 te Utrecht opgerichte Algemeene Bond van R.K. Kiesvereenigingen, in het bestuur waarvan ook H. Schaepman zitting had.
Voorzitter was wederom Jos. de la Court.24
In de loop van de jaren tachtig begon het conservatief-katholieke bolwerk scheuren te vertonen. Zowel de Noordbrabanter alsook zij die direct
verantwoordelijk waren voor de uitgave en het redactionele en financiele
beleid, Johan Poell en Jos. de la Court, toonden een merkbare toeneiging
tot Schaepman, wiens politieke opvattingen omstreden waren en die
1884-1891; Piusatmanak. 1885-1894. Afgaande op de berichtgeving in De Noordbrabanter
over het sociale vraagstuk deelde hij niet de starre sociaal-conservatieve opvattingen binnen
de Vincentiusvereniging; hij had oog voor de structurele kant van het armoedeprobleem,
waartegen de traditionele charitas niet was opgewassen, De Noordbrahanter, 22 september,
9 en 16 oktober, 17 november, 2 en 6 december 1886; 19 januari. 14 juni, 23 juli, 10 en
15 september 1890; 22 mei, 4 juni en 23 juli 1891. Zie over de Vincentiusvereniging: Wouters, Van bedeling naar verh€#ing, 196-227.
21) BAH, Archief De Katholieke Kring, Notulen van de vergaderingen, 30 december 1873

en 10 maart 1875.
22) BAH, t.a.p., 24 juni en 23 december 1874,15 april 1875 en 1 augustus 1877.
23) KUB. Bibliotheek, Brabantica-collectie. map verkiezingspamfletten: BAH, Archief De
Katholieke Kring. t.a.p., 26 juli 1871 en 8 juli 1873. Hollenberg noemt De la Court in 1891
als redacteur. zie 's-Hertogenbosch als perscentrum, in Varia Historica Brabantica IV, 194.
Ongetwijfeld had hij al eerder bemoeienis met de redactie.
24) RANB, Familiearchief Van de Mortel-de la Court, Stukken betreffende de functies van
Josephus M.W.E. de la Court met betrekking tot de Rooms-Katholieke Kerk en Rooms-Katholieke instellingen 1870-1914 (inv. nr. 1050), Circulaire Algemeene Bond van R.K. Kiesvereenigingen 24 augustus 1887. Het archief geeft helaas geen inzicht in de politieke rol van
De la Court en diens betrokkenheid bij de Noordbrabanter. Zijn markante rol in het sociaalculturele en politieke leven in Den Bosch verdient nader onderzoek. Adresboek van de stad
9-Hertogenbosch, 1887-1893; Adresboek van degemeente 5-Hertogenbosch, 1894. Piwatmanak 1885-1901.
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daardoor in katholiek politieke kringen vaak een eenlingenpositie innam.
Schaepman pleitte voor een breedheid van opstelling die de vrijheid van
mening ten aanzien van concrete kwesties niet opofferde aan de hogere
eenheid van beginselen.25 Inzake de invoering van de persoonlijke
dienstplicht (1890), kwamen de verhoudingen in het katholieke kamp op
scherp te staan. Hoewel uit zakelijke en praktische gronden geen voorstanders van de persoonlijke dienstplicht, werden Schaepman en de weinige katholieke geestverwanten, onder wie de Noordbmbanter, haar uitgever en redacteur, a-contre-coeur in de hoek der renegaten gedreven,
omdat zij niet bereid waren de moeizaam bereikte coalitie tussen katholieken en protestanten op te offeren aan de vermeende katholieke beginselen die hier in het geding zouden zijn. Door haar opstelling verspeelde
de Noordbrabanter de eer het enige onvervalst katholieke dagblad te zijn
in Brabant. Naast en tegen zich kreeg de krant een concurrent in het
Noordbrabantsch Dagblad, een initiatief van de Bossche pastoor C.C.
Prinsen.26 Op 1 januari 1892 kwam het eerste nummer uit. In de presentatie heette het dat men geen wig wilde drijven in de eenheid van de
Nederlandse katholieken, maar ... het katholieke zuiden had een eigen
katholiek gezieht, dat zich in een eigen katholieke krant moest kunnen tonen.27 Deze verklaring onthult een provincialisme, dat ook in de katholieke sociale beweging een veelgehoord argument zou zijn voor een
eigen, naar conservatieve richting ombuigende koers. In 1895 kwam aan
de onderlinge strijd een einde en fuseerden beide dagbladen onder de
dubbele naam Noordbrabanter-Noordbmbantsch Dagblad.28 De architect van het bereikte compromis was dr. G. van Zinnicq Bergmann, docent aan het Groot-Seminarie in Haaren, van wie Lambert toen nog de
lessen volgde. 29
Hoezeer zal Van Zinnicq-Bergmann als pastoor in Tilburg ten tijde van
de groeiende oppositie tegen het interconfessionele Unitas, in zijn voormalige leerling Lambert Poell de zoon van de vader herkend hebben, die
in zijn conciliante houding jegens Unitas (zie hfdst. VI) eveneens buiten

25) Van Wely, Schaepman, 514-515; Van Meerdervoort. Het bolwek van den blinden pie-

nier, 44 en 51.
26 Van Wely, a.tv., 396-401 en 427-450; Van de Pas, Herman Schaepman, 89-102. Over
de kranten: Hollenberg, a.w.. 193-195; Van Meerdervoort, a.w., 51-52; Van Oirschot. De
kranten in Brabant, 17; Van Vuuren, De Katholieke Pers, in Het Kathotiek Nederiand
1813-1913,11,242.
27
) De Noordbrabanter. 8 december 1891; Noordbrabantsch Dagbtad, 1 januari 1892.
28) De Noorbrabanter, 8 december 1891.
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het pad trad, dat was uitgezet als de enig begaanbare veilige weg die de
katholieken konden bewandelen onder het wakend oog van het klerikaal
gezag. Ondanks het participeren aan het burgerlijk conservatief-katholiek
milieu bleek Johan Poell toch minder door zijn ultramontaanse geest bepaald.
Het ondernemende en zelfbewuste van Johan Poell, zijn godsdienstigheid maar ook ruimdenkendheid en engagement keren terug in de geaardheid en orientatie van zijn kinderen. De levenshouding en werkzaamheden van Johan Poell vormden aldus de co6rdinaten van het milieu waaruit zijn kinderen zich ontplooiden. Het was in alle opzichten een
ideale voedingsbodem voor het gedijen van roepingen. Ook de familietraditie die enkele religieuzen voortbracht, werkte inspirerend. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat vier kinderen voor het priesterschap hebben
gekozen. Daarvan hebben uiteindelijk drie hun wijding bereikt. De op
een na jongste zoon Antoon, die Norbertijn wilde worden, overleed onverwachts in oktober 1902.30 Allen hebben een eigen richting gekozen:
Lambert werd als enige wereldheer, zoon Peter trad in in de orde der
Franciscanen en zoon Louis ging naar de Fathers van Mill-Hill, die beide
sterk missionerend waren. Zij zouden het voorbeeld van hun oom Martin
volgen.31 Van de twee andere kinderen nam de oudste zoon, Gerard, de
drukkerij van zijn vader over en studeerde zoon Jan voor arts in

Met instemming van de bisschop werden al in 1892 door Van Zinnicq-Bergmann pogingen ondernomen om de eenheid te herstellen. BAH, Pers 2, Brief van G. van
Zinnicq-Bergmann aan Doorluchtige Hoogwaardigheid, 31 oktober 1892; Antwoord in potlood, anoniem
en ongedateerd. Naar uit de inhoud blijkt, is dit antwoord van mgr. Van de Ven. Over Van
Zinnicq-Bergmann: BAH, Archief Groot-Seminarie, Memorale Professorum (inv. nr. 248a).
39-40. In juni 1898 werd hij pastoor van de nieuwe parochie Noordhoek in Tilburg, Nieuwe
Titbwg3che Courant. 2 juni 1898.
30) GAH. Bevolkingsregister 1880-1900, KUB, Coll. F. Mes, Brievenkopieboek J. van Be29)

souw 1902-1909, Brief aan Beste Vriend (Lambert Poell), 27 oktober 1902,193; Brief aan
Jo. ongedateerd 194; Gedenkboekiejubilea PoeN, Iets over de familie van den jubilaris.
31) Over Peter: GAH, Bevolkingsregister 1880-1900: Vilf en twintig jaar in Braziti#,

102-113; Cedenkboe e jubilea Poell. Iets over de familie van den jubilaris. Over Louis:
GAH, Bevolkingsregister 1880-1900; CAT, Bevolkingsregister 1910-1920; KDC, Archief
L.J.J.M. Poell. Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Rev. J. Lomax, St. Bede's College.
Manchester. 3 augustus 1910, 400-401; Gedenkboekiejubilea Poell, lets over de familie van
den jubilaris.
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Utrecht.32 Allen hebben voortgezet onderwijs genoten, de meesten aan
het Bisschoppelijk College in Weert.
§ 2. Studiejaren en ontplooiing

Bij een bespreking van de priesteropleiding van Lambert Poell doet
zich het gebrek voelen aan een kritische en systematische studie van de
Bossche seminaria, geplaatst in het licht van de maatschappelijke en
geestelijke veranderingen die zich buiten en binnen de Kerk voltrokken
en, zij het vertraagd, hun weerslag hadden op de priesteropleiding zelf.
De bestaande gedenkboeken en -geschriften over het Klein-Seminarie in
Sint-Michielsgestel en het Groot-Seminarie in Haaren kunnen ondanks
hun informatieve waarde niet in deze leemte voorzien.33 De hierna volgende fragmentarische beschrijving laat als gevolg daarvan dan ook geen
zekere conclusie toe over de zelfstandige invloed van de priesteropleiding op de vorming en ontplooiing van Lambert Poell.
Ook Lambert ging naar Weert, waar hij in januari 1883 werd ingeschreven als intern leerling aan het Bisschoppelijk College. Ondanks dat
Lambert later in het studiejaar begon, heeft hij de school in het normale
tempo doorlopen. De laatste twee jaar van de humaniora volgde hij daar
niet, wat verband hield met de ongeschreven regel dat priesterstudenten

) Door de vroegtijdige dood van Gerard, op 10 april 1907, kwam bij gebrek aan opvolging
een einde aan het voortbestaan van de drukkerij. Lambert Poell heeft samen met zijn schoonbroer een tijdlang als zaakwaarnemer gefunctioneerd. Omdat dit echter geen perspectief
bood, besloot men om de zaak te verkopen, hetgeen Lambert nog enkele jaren in beslag nam.
Bij de definitieve afwikkeling in 1911 bleken nog drie vakbladen aan de drukkerij verbonden: De Katholieke Tabaksbewerker, maandblad van de Nederlandsche R.K. Tabaksbewerkersbond. De Katholieke Timmerman, orgaan van het Ned. R. K. Timmerliedensecretariaat
32

en tenslotte Ons Centrum, maandblad van de Ned. R.K. Diamantbewerkersvereeniging
GAH. Bevolkingsregister 1870-1910; De Noordbrabanter, 11 en 14 april 1907; KDC, Archief L.J.J.M. Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan boekhandel G.J. Zuiddam.
12 augustus 1907,157; Brief aan H.K.C. Bureau Vraag en Aanbod, 2 augustus 1908,154;
Brief aan J. Vincent, 20 juli 1911, 438, Onze Piusalmanak, 1901-1907; Piusalmanak,
1908-1916. Over Jan: GAH, Bevolkingsregister 1870-1890; Gedenkboekje jubilea Poell.
lets over de familie van den jubilaris. Mededeling over studentenleven door L.B.M. Poell,
Heerlen.
33) Beekmliets Eeuwfeest 1815-1915, Knippenberg, 150 Jaar Klein-Seminarie. Feestnummer
bij het 150 jaar bestaan van het Seminarie in Den Boseh 1798-1948, in Domktok. X, nr. 4:
125 Jaar Haaren, in Dom/dok, XXVII. nr. 3-4.
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in het Bossche diocees de humaniora dienden af te ronden op het eigen
seminarie. 34
Na de zomervakantie van 1887 begon zijn eigenlijke priesteropleiding
aan het Klein-Seminarie van Sint-Michielsgestel. Met de overgang naar
het strakke disciplinaire systeem dat daar heerste, had hij kennelijk enige
moeite; de beoordeling van zijn gedrag valt niet erg positief uit. Ook in
het laatste studiejaar, de retorica, was daarop een en ander aan te merken. Zijn intellectuele prestaties waren evenwel zeer goed. Wegens de
behaalde resultaten in de poesis (de vijfde klas) mocht hij zich het volgende jaar eerste censor noemen, wat zoveel inhield als eerste klassevertegenwoordiger. Men heeft hem niet voorbij kunnen streven: op het einde
van de retorica bleek hij de beste van zijn jaargenoten. 35
Op 25 september 1889 kwam hij aan op het Groot-Seminarie. In het
eerste semester van het studiejaar 1891-1892 was hij afwezig. Hoewel
Lambert nog wel tot de goede leerlingen behoorde, waren zijn resultaten
toch minder briljant of opvallend dan op het Klein-Seminarie. In het laatste studiejaar gingen zijn prestaties zelfs licht achteruit.36 De negatieve
publiciteit rondom zijn vader kan hem parten hebben gespeeld. Verblijvend op de kweekschool van de ware katholiciteit, moet de aanval op de
katholieke integriteit van zijn vader voor hem pijnlijk zijn geweest. De

GAH, Bevolkingsregister 1870-1890; ABCW, Leerlingenlijst 1883. De leerlingenlijsten
zijn niet meer volledig. Coll. A. Thelen, Brief van P.M. Weijers, 13 september 1978; Sloots,
Haga Mariana.
35) Behalve voor Crieks en Latijn behaalde hij goede tot zeer goede resultaten voor de overige talen, Frans, Engels en Duits. Hij bleek bovendien erg muzikaal, BAH, Archief KleinSeminarie, Memoriale Alumnorum Seminarii Boscod., 1. Mae Sect. II 1865-1915,175; Annales Seminarii 1877-1915, 53 en 58; Ratio Morum Rhetorum Philosophiae Candidatuum
1875-1959, 15; Recensio Morum et Progressus is Studiis Alumnorum Seminarii Boscoducensis 1880-1901. Zoals gebruikelijk mocht de eerste censor de Latijnse Rede voordragen
bij de jaarlijkse prijsuitreiking. Dit feestelijk gebeuren vond plaats op 20 augustus 1889. De
rede van Lambert had als onderwerp: 'Is de navolging der Heidensche Schrijvers passend
voor den Gewijden Redenaar?' De tekst is niet bewaard gebleven. Als prijs voor de behaalde
studie-resultaten kreeg hij het toepasselijke en niet geringe cadeau van een achtdelige uitgave
van de Summa 7heologica (Parijs 1885) en de in 66n band gepubliceerde Summa contragentiles (Parijs 1878), beide standaardwerken van Thomas van Aquino, BAH, t.a.p; Leraren
Latijnse redevoeringen, Prijsuitdelingen, Toespraken (inv. nr. 5); Studenten (inv. nr. 6), zeer
onvolledig, geen vermelding van Poell; Knippenberg, aw., 25.
36 BAH, Archief Groot-Seminarie, Studentenlijst 1842-1892 (inv. nr. LXXXVI, 286), 401;
Studentenlijst 1891-1923 (inv. nr. LXXXXVII, 287), Studentenlijst (ofTicieus) 1848-1890
(inv. nr. LXXXIX, 292); Uitslagen examens 1870-1963 (inv. nr. C, 347); Examenuitslagen
1875-1940 (inv. nr. C, 348); Puntenboekje filosofie 1798/1902-1899/1938 (inv. nr. CIV,
365a).
34)
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krant werd ook op het seminarie gelezen en Van Zinnicq Bergmann, die
in het conflict een verzoening naar rechts bewerkte, was zijn docent theologie. Echter de meer abstracte filosofie en theologie leken hem ook minder te liggen dan de meer concrete leervakken van het Klein-Seminarie.
Onder de wegbereiders van de katholieke sociale actie bleek zijn sterkte
niet gelegen in het systematisch uitbouwen van de leer, maar juist in de
popularisering en praktische vormgeving daarvan.
Evenals op het Klein-Seminarie werden naast de intellectuele kwaliteiten ook het gedrag en de specifieke priesterlijke vaardigheden getoetst. 37
Aan dit dubbele beoordelingssysteem lag meer of minder expliciet de opvatting ten grondslag dat de roeping kon worden gemeten aan de inte]lectuele begaafdheid en de zuiverheid en vroomheid van gedrag, waarin de
roeping zich openbaarde. Het werd geobjectiveerd in een zeer prestatiegericht systeem van beoordeling en beloning. De punten werden gerelateerd aan het te behalen aantal punten en naar het resultaat werd de relatieve positie onder de jaargenoten bepaald.38 Dit systeem droeg bij tot individualisering en gevoelens van verhevenheid en exclusiviteit, die in de
traditionele samenleving een vruchtbare voedingsbodem vormden voor
bevoogding en priesterheerschappij en in de sociale beweging bevorderlijk waren voor de versnippering van standpunten en de vaak geringe onderlinge toegeeflijkheid: ieder sprak met evenveel gezag.
De kosten van een studie aan het seminarie waren relatief hoog. Het
kostgeld voor het Klein- en Groot-Seminarie bedroeg eind negentiende
eeuw f. 200,- en f. 250,-. Daarmee was nog niet heel de studie betaald:
er kwamen o.a. nog kledingkosten en boekengeld bij. Zonder aanvullende ondersteuning in de vorm van een beurs of anderszins was de
priesterstudie voor arbeiderskinderen zeker niet weggelegd. En op dat
punt vormde het familiale netwerk, dat toegang gaf tot het particuliere
beurzensysteem, voor velen een niet te overschrijden drempel.39 Gedu37) Op zijn gedrag was niets aan te merken, behalve dan dat hij enigszins gemaakt overkwam. BAH, t.a.p., Studie en gedrag neomisten 1891-1928 (inv. nr. CI, 349), Presbyteri
1895.

38) Dellepoort, a.w., 11-12; Knippenberg, a.w., 15.
39) Het beurzenstelsel was daardoor een element geworden van de burgerlijke cultuur.
BAH. Archief Klein-Seminarie, Financian tot 1900; Archief Groot-Seminarie, Kostgelden
1874-1900 (inv. nr. CLX. 498); RANB, Archief van de Beurzenstiehtingen voor de stad en
Meijerij van 's-Hertogenbosch 1374-1975, Stukken van uiteenlopende aard betreffende een
aantal fundaties 1404-1914,(inv. nr. 2), Brief van A.J.N. Mutsaers aan Van der Does de Willebois, 31 juli 1888,202. Ter vergelijking: een volwassen arbeider in Den Bosch verdiende,
in ongeveer dezelfde tijd gemeten, een gemiddeld weekloon tussen f. 7; en f. 15,-, Frans-

sen, a.w; I, 121-133.
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rende zijn opleiding aan de Bossche seminaria heeft Lambert Poell uit
meerdere fondsen, op grond van verwantschap met de stichter, een uit40

kering genoten.
Op 25 juli 1892 ontving Lambert in de kapel van het seminarie uit handen van de bisschop mgr. W. van de Ven de tonsuur en de lagere wijdingen. Op 27 mei 1893 werd hij in de kathedraal van St. Jan in 's-Hertogenbosch tot subdiaken gewijd, de eerste der hogere wijdingen. Zijn
ouders bleken geheel achter zijn keuze te staan en wensten hem alle
kracht toe opdat hij een even ijverig priester zou worden als zijn peetoom.
Een jaar later, 19 mei 1894, vond de wijding tot diaken plaats. 8 Juni
1895 was voor hem en zijn ouders de grote dag aangebroken dat hij in de
kathedraal van St. Jan tot priester werd gewijd. Hij was de jongste onder
de veertien wijdelingen. 41
Niet voor ieder van hen was meteen een plaats vrij in de 'wijngaard des
Heren'. In afwachting van een benoeming verbleef ook Lambert nog op
het Groot-Seminarie, waar voor hem de lessen nog enige tijd doorgingen.
Het onderwijs leek niet verplicht; hij was immers vaak afwezig. 's Zondags assisteerde hij in Esch bij Boxtel.42
Later schreef Lambert Poell over deze tijd van wachten dat de belang40) Uit al deze fondsen venvierf hij gedurende zijn priesteropleiding aan de Bossche semina-

ria het totaalbedrag van f. 2764,-. Het kostgeld over al die jaren bedroeg f. 2034,-. Uit het
meerdere zullen niet alleen de overige kosten zijn betaald, maar ongetwijfeld ook de studie
van de andere kinderen uit het gezin. Van hen heeft ook Jan nog een beurs verworven. ARA
Schaarsbergen, Archief van de Commissaris des Konings en van Gedeputeerde Staten in
Noord-Brabant, Beurzenstichting, Rekeningen van jhr. mr. J.M.B.J. van der Does de Willebois over 1862-1890 (inv. nr. 103), Uitgaven uit het fonds der Generale Beurzen, de Stichtingjhr. Becx, 1884-1890, Kap. 50,41; Rekeningen van jhr. A.A.A.M. van der Does de Willebois over 1891-1910 (inv. nr. 104), Uitgaven uit het funds der Generale Beurzen, de stichting jhr. Becx, 1891-1896, Kap. 50,42; De stichting jhr. Johan van Bloemendael,
1894-1896, Kap. 38, 32; De stichting Petrus van de Water, 1888-1896, Kap. 36, 28;
RANB, Archief van de beurzenstichting voor de stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch
1374-1975, Requesten aan en resoluties en missiven van het landsbestuur en de gewestelijke
besturen met betrekking tot beurzenstichtingen 1892-1900 (inv. nr. 61), 1894, 2, diverse
stukken; Archief van de beurzenstichting Petrus van de Water, diverse stukken 1887-1896;
BAH, Archief Groot-Seminarie, Stukken over beurzen XIII 1891-1910 (inv. nr. CC, 593).
Zie ook: Van der Does de Willebois, Studiebeurzen, I, 3-124 en II, 611-630; Van den Elsen,
kzing over beurzenstichtingen 9 november 1893; Becx, Twee stamboomen.
41) BAH, Archief Groot-Seminarie, Studentenlijst 1842-1892 (inv. nr. LXXXVI, 286),
297-403; Studie en gedrag neomisten 1891-1928 (inv. nr. CI 349), Presbyteri 1895; Coll.
L.B.M. Poell Heerlen, Brief van M. Poell-de Rooij aan Beste Lambert, 23 juli 1892 en
3 maart 1893; Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad, 9 juni 1895.
42 BAH, t.a.p., Concursus Alumnorum Seminarii 18951898 (inv. nr. CII); Uitslagen examens 1870-1963 (inv. nr. C, 347); Gedenkboelge jubilea PoeU, lets over de familie van den

jubilaris.
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stelling sterk uitging naar wat in de wereld buiten het seminarie in de kerkelijke bediening gaande was. Toen men eind september 1895 vernam
dat in Tilburg de broer van een van de jaargenoten, Jos Wolters, was benoemd tot geestelijk adviseur van de pas opgerichte Gildenbond, een van
de eerste geestelijke adviseurs in het bisdom, stuurde men hem een felicitatie. Men besefte dat van hen nog iets anders verwacht werd dan tot
43
dusver onder het werken in de 'wijngaard des Heren' begrepen was.
Opvallend hierbij is dat in de voorbereiding op het priesterschap kennelijk geen aandacht werd besteed aan de ontwikkelingen in de maatschappij en welke nieuwe taak daarin voor de geestelijkheid was weggelegd sedert 'Rerum Novarum' het terrein van de pastorale zorg had uitgebreid.
Het kwam aan op eigen belangstelling en zelfwerkzaamheid, waarbij van
het milieu waarin men was opgegroeid een merkbaar stimulerende invloed kon uitgaan. Duidelijk spreekt dit uit een later getuigenis van Poell,
waarin hij bekende het initiatief tot de felicitatie te hebben genomen. Het
lezen van een herderlijk schrijven van de Luikse 'sociale' bisschop, mgr.
V. Doutreloux, het enthousiasme over het boek van de Amerikaanse bisschop, mgr. J. Ireland, over de kerk en de moderne wereld, en het bestuderen van de encycliek 'Rerum Novarum' van paus Leo XIII hadden
hem daartoe aangezet.44 Een opmerking van J. Perry dat voor zover
priesters niet ree(ls van afkomst burgerlijk waren waarmee hij doelt op
de welhaast stereotype belangenverstrengeling van 'kerk en kapitaal' zij dat werden door hun opleiding,45 lijkt hiermee gelogenstraft. Het ontbreken van een systematische scholing in katholieke sociale leer heeft,
naar wij menen, er wel toe bijgedragen dat in de beginjaren van de katholieke sociale beweging zo weinig eensgezindheid heerste onder de geestelijkheid en haar beleid vaak zo wisselva]lig was: men moest immers ze]f
zijn weg vinden. W. Knippenberg merkt dienaangaande op dat voor zover de priesters uit het Bossche bisdom zich in de negentiende eeuw op
terreinen buiten de strikte zielzorg begaven, zij bijna allen autodidact waren.46 In de geslotenheid van de seminarieopleiding kwam pas na de
eeuwwende geleidelijk verandering.
Was het toeval dat de eerste standplaats van Lambert Poell Tilburg

Het Hoog-Ambacht, 7 december 1907.
Ogicieete Feestgids Tilburgsche R.K Werkliedenvereeniging. 35. In de literatuur wordt als
oprichtingsdatum aangehouden 2 februari 1896. In hoofdstuk III komen wij hierop nog

43)

44)

terug.

45) Perry, a.w., 31.
46) Knippenberg, a.w.,31.
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was? Op 23 maart 1896 ontving hij bericht dat hij was benoemd tot assistent-kapelaan in de parochie Heikant.47 De anderen die met hem waren gewijd begonnen hun priesterlijke loopbaan in de rustige omgeving
van een plattelandsparochie of in de nog vrij besloten wereld van het seminarie.48 In zijn benoemingenbeleid ging de bisschop niet alleen uit
van de beschikbaarheid aan vacatures en de rangorde van de kandidaten, maar bleek hij zich duidelijk ook te laten leiden door de capaciteiten
van de jonge priesters en de behoeften in het arbeidsveld. In dat opzicht
had Poell zich in korte tijd zodanig geprofileerd dat hij een goede steun
beloofde te zijn voor de nog prille katholieke sociale beweging in Tilburg.

BAH, Archief Groot-Seminarie, Studentenlijst 1842-1892 (inv. nr. LXXXVI, 286), 401.
Na nog een maand bij zijn ouders te hebben doorgebracht, vestigde hij zich op 6 mei in Til47)

burg, GAT, Bevolkingsregister 1890-1900.
48) BAH, Archief Groot-Seminarie, Studentenlijst 1842-1892 (inv. nr. LXXXVI, 286),

397-403.
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HOOFDSTUK III

DE SOCIALE BEWOGENHEID KRIJGT GESTALTE;
TILBURG 1896-1898

Op 6 mei 1896 vestigde Lambert Poell zich in Tilburg.1 Hij nam zijn
intrek in de pastorie van de parochie Heikant. Sedert de oprichting van
de parochie, in 1873 afgescheiden van't Goirke, was L.G. van der Steen
pastoor. Lambert nam de plaats in van kapelaan Ed. J.M . Janssens de
Horion die was overgeplaatst naar Veghel. Hij begon als assistent-kapelaan. Waarschijnlijk had dit assistentschap te maken met het niet kunnen
verstrekken van een vaste bezoldiging, hetgeen in het bisdom meer voorkwam, toen het aantal wijdelingen sterk toenam. Zijn mede-kapelaans
waren P. Notten en M.F.L. Verhoeven, tot priester gewijd in 1880 en
1891. Verhoeven verliet in 1897 de parochie, zodat de pastoor het in het
veraf gelegen Heikant nu met minder hulp moest stellen.2
Hoewel Poell reeds zoveel interesse had getoond voor de pas ontloken
katholieke arbeidersvereniging in Tilburg, zou zijn betrokkenheid op de
sociale problematiek elders zijn weg vinden. Vooralsnog was voor hem in
de Gildenbond geen taak weggelegd, omdat over elk van de daartoe behorende vakverenigingen reeds een adviseur was aangesteld en van uitbreiding naar andere vakken nog geen sprake was. Nadien heeft Poell
een geheel eigen plaats verworven die een bepalend stempel op hem
drukte. In Tilburg bleef zijn aandeel in de arbeidersbeweging marginaal.
Door een toevallige samenloop van omstandigheden was hij vooral georienteerd geraakt op het aangrenzende Goirle, waar de sociaal-vooruitstrevende textielfabrikant Jan van Besouw een sterke aantrekkingskracht uitoefende op jonge ondernemende priesters. Diens sociale beleid
was ver vooruit op de ontwikkelingen in Tilburg waar de Gildenbond
zichzelf moest trachten te bewijzen tegenover de terughoudende en sociaal-conservatieve opstelling van de textielfabrikanten die in de ondernemerswereld een dominante positie innamen.

1) GAT. Gegevens van de burgerlijke stand 1896.
2) Naamlijst der Roomsch-Kathotieke Dekens, etc., in het bisdom van 9-Henogenbosch, 1896
en 1897. Mededeling over assistentschap van J.W.M. Peijnenburg, archivaris van het bis-

dom 's-Hertogenbosch.
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§ 1. Patronalisme en berusting

De ontwikkelingen in Tilburg vormden geen uitzondering op het beeld
van de relatief late en trage opkomst van de katholieke arbeidersbeweging in het zuiden. Naast algemene factoren a]s de latere en geleide]ijker
verlopende overgang naar de moderne industriele samenleving, de gelijkgerichtheid van de meest invloedrijke maatschappelijke standen vanwege de gelijkwaardigheid van de familiale achtergrond en het sociale
milieu, wordt voor Tilburg als specifieke verklaring gegeven dat de materiele noodzaak niet direct aanwezig was en de sociale verhoudingen en
het geestelijk klimaat waren getekend door een gemoedelijk patriarchalisme, verdraagzaamheid en berusting. Onder de nijverheidssteden in de
negentiende eeuw nam Tilburg een relatief gunstige plaats in, hetgeen samenhing met de uitgestrektheid van de gemeente en haar gespreide patroon van bebouwing. Hierdoor beschikten de arbeiders veelal over een
lapje grond achter hun huis, waarop zij wat groenten konden telen en dikwijls nog wat kleinvee hielden, wat enig soelaas bood zodat de armoede
onder de arbeiders daardoor niet opvallend zou zijn: vergeleken met vele
andere plaatsen in Nederland moet de toestand zelfs gunstig worden genoemd.3
Bijgevolg zou Tilburg nog lang het karakter hebben behouden van een
plattelandsgemeente met zijn daaraan toegeschreven eenheid van ideologie, zijn duidelijke gezagsstructuren en zijn directheid en gemoedelijkheid der sociale verhoudingen. Dankzij die dorpsmentaliteit en zijn ingeworteld traditionalisme zou het socia]isme met zijn kritiek op de bestaande verhouding tussen werkgever en werknemer, in Tilburg onder de
arbeiders weinig of geen weerklank hebben gevonden. Mede ingegeven
door de eenheid van godsdienst heet het bewustzijn van belangenverbondenheid dan ook lange tijd sterker te zijn geweest dan het bewustzijn van
tegenstelling, dat pas na 1900 zou doorbreken.4 De relatie tussen werkgever en werknemer kenmerkte zich door een vaderlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van de werklieden. Daarnaast toonde de geeste3) Van de Put, Volksteven in litburg rond 1900, 70: Van de Weyer, a.w., 143 en 153; Van
den Dam, Arnold Leon Annand Diepen 1846-1895, 77. Zij blijken zich te baseren op Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw, 159. Na het gereedkomen van het
manuscript bereikte ons de studie van Van Dun, Van de socialisten, verlos ons heer. In deze
studie vinden wij onze analyse van de verhoudingen en ontwikkelingen in Till,urg bevestigd,
afgezien van interpretatieverschi]len.
4) Van den Eerenbeemt, Onwikkelingstijnen en schamieipunten in het Brabants industrieel
bedrf 1777-1914, 96, Van de Weyer, a.w., 130,143, 163-165 en 213.
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lijkheid zich waakzaam over de belangen van godsdienst en zeden. Oefende zij op het zuiver profane leven een grote invloed uit, de fabrikanten
bezetten van hun kant ook in de religieuze gemeenschap de sleutelposities. Beide standen waren in het nog niet verstedelijkte milieu de algemeen erkende gezagsdragers, wier werkterrein niet duidelijk was afgebakend, aangezien de sociale en culturele differentiatie nog niet was voortgeschreden. De wederzijdse betrokkenheid, ontstaan uit familiale,
organisatorische en financiele banden,5 zou door de komst van de katholieke arbeidersbeweging echter op spanning worden gezet.
Hoewel niet ontkend kan worden dat het samenvallen van patronale
bevoogding en geestelijke waakzaamheid remmend heeft gewerkt op het
proces van bewustwording en emancipatie onder de arbeiders, is het
toch nog iets anders om daaruit het bestaan van sociale harmonie af te leiden.6 Uitgaande van dat perspectief, dat feitelijk het maatschappijbeeld
van de heersende standen weerspiegelt, wordt als verklaring gegeven
voor de veranderingen in het midden van de negentiende eeuw, toen rimpelingen in de vijver kwamen, dat de fabrikanten te veel in de charitatieve sfeer waren blijven steken. Zij waren blind voor het groeiend anachronisme van de patronale verhoudingen bij de moderne bedrijfsvoering en
technieken.7 De uitslag van de enquBte uit 1887 had echter doen zien
dat het patronale systeem niet op wederzijdse consensus en vrije instemming berustte.8 Toen het beginnende organisatiestreven in 1895 zich
uitbreidde naar de meest talrijke categorie van textielarbeiders kwamen
de fabrikanten in het geweer. In hun opvattingen over de heilzame werking van de vrije-markt-economie paste geen inmenging van buitenaf,
noch door de regulerende wetgeving van de overheid, noch door arbeidersassociatie gericht op collectieve belangenbehartiging. Zij zagen daarin een aantasting van hun autonomie en sociale hegemonie.
Ook van de priesters wordt gezegd dat zij, voor het merendeel afkomstig uit industriele of agrarische ondernemerskringen, geen oog hadden
voor de sociaal-economische verschuivingen.9 De verklaring voor hun
houding moet veeleer worden gezocht in het maatschappij- en kerkbeeld
dat zij door hun opleiding meedroegen. Voor de duidelijkheid herhalen
wij nogmaals de essentie daarvan. In de katholieke opvatting van de
maatschappijstructuur waren de sociaal-economische en politieke vers) Van de Weyer, a.w., 207-210.

9 a.w.,130.
) a. w.,156; Brom, a.w., I, 417 e.v.
8) Boeren. het Hart van Brabant. 90. Van den Dam. a.w., 113.
9) Zie noot 7.
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houdingen geworteld in een vaststaande standenhierarchie, berustend
op een wilsbesluit van God. Het evenwicht daarin werd bewaard door de
mechanismen van godsdienstige verdieping en berusting en charitatieve
leniging van de nood. Het verschafte de Kerk en haar bedienaren in feite
een cruciale invloed op het openbare leven.10 De gemaakte opening naar
eigentijdse ontwikkelingen die door paus Leo XIII was gelegitimeerd,
werd ook in Tilburg niet terstond en door iedereen naar zijn merites begrepen. Toen in 1894 de oprichting van een afdeling van de Volksbond
ter sprake kwam, om zo de socialistische propaganda effectiever te kunnen weerstaan, was de Tilburgse geestelijkheid niet bijster geYnteresseerd. Zij achtte voor Tilburg de tijd nog niet rijp voor een werkliedenvereniging als de Volksbond. Op de eerste plaats was het socialisme buiten de Werkplaats van Staatsspoorwegen nauwelijks verbreid. De afdeling van de Anti-Sociaal-Democratische Vereeniging Recht en Plicht
vormde daar reeds voldoende tegenwicht. En wat de arbeiders buiten de
werkplaats betrof, zij waren in zeer grote getale lid van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie, die mits goed geleid, het doel van de Volksbond geheel evenaardde.11 Door zijn inrichting en ideologie, die de lokale geestelijkheid een grote invloed gaf, paste het fenomeen van de Aartsbroederschap volkomen in het sociaal-conservatieve klimaat in Till)urg.
§ 2. Maatschappelijke verhoudingen

in beweging

In de opstelling van de geestelijkheid tegenover de sociale beweging
kwam pas verandering nadat medio 1895 van onderen op, door de ambachtslieden, met belangenorganisatie een begin was gemaakt. Door deze omstandigheid zou de structuur van de arbeidersbeweging in Tilburg
een geheel eigen vorm krijgen in het zogenoemde gildenbondsmodel. De
vakgerichte arbeidersorganisaties vormen daarin bestuurlijk de Algemene Werkliedenvereniging, die de godsdienstige, geestelijke en algemeen
maatschappelijke belangen van de arbeiders behartigt. De grondlegger
van dit model was kapelaan J.A. Wolters uit de parochie Heike. Over zijn
motieven bestaat geen zekerheid.12 Voorafgaand aan de realisering van
'9 Zie hoofdstuk I, § 2.
") Titburgache Courant, 14, 17, en 24 juni 1894. Enigszins afwijkend is de weergave in
Pouwelse en Van Puijenbroek. Kranten in TiIburg, in De Lindeboom III-IV (1979-1980),
160-163, 166. Van Seggelen. Wat ergmeide uit de daad, 120-125, 143-144, 149-151.
12) Nieuwe Tilburgsche Courant, 9 en 16 juni 1895; (1#icieele Feestgids ter gelegenheid van
het 25-jang bestaan der Tilburgsche R.K Werkliedenvereeniging St. Dionysius 18961921,8
e.v.; Thelen, De R.K. Tilburgse Gildenbond, in Tilburg VII (1989), nr. 3,81-88.
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zijn plan, hetzij als onderdeel van de opzet of als aanleiding daartoe, hadden de drie bestaande vakverenigingen van timmerlieden, metselaars en
schilders elk reeds hun geestelijk adviseur.13 De 'inlijving' achteraf onder het geestelijk gezag waarvan hier in feite sprake was en waarop Wolters in elk geval voortborduurde, stuitte niet op verzet. Ceheel anders
werd het toen onder de wevers, naar het voorbeeld van de ambachtslieden, beweging kwam. Opmerkelijk is hier dat de aanzet daartoe werd gegeven door een niet-wever, Josef Platte, een arbeider op de Werkplaats
van Staatsspoorwegen,14 een kennelijke broedplaats voor nieuwe ideeen
en initiatieven in de starre sociale structuur en mentaliteit in Tilburg.

a. De Gildenbond in oprichting
Het bekend worden van organisatieplannen onder de wevers, november 1895, wekte hevige beroering. Had de sociale beweging zich tot dusver in de marge gemanifesteerd, waardoor de grootste en meest invloedrijke ondernemersgroep van textielfabrikanten zich niet bedreigd voelde,
nu zij toch niet daarvan verschoond zouden blijven lieten zij een krachtige waarschuwing horen naar hun wevers om zich, op straffe van ontslag,
er buiten te houden. Doch de oprichting van een weversbond kon er niet
door verhinderd worden. Toch miste het zijn uitwerking niet. Gealarmeerd door het aanslaan van deze autonome beweging onder de wevers,
zozeer tegen de zin van de fabrikanten, zag de geestelijkheid van de stad
zich genoopt om in het gerezen conflict publiekelijk stelling te nemen. Zij
distantieerde zich nadrukkelijk van de weversbond die buiten haar om
was tot stand gekomen. Haar stellingname was echter geen onverholen
steun aan de fabrikanten.15 Veeleer lijkt zij gehandeld te hebben uit
vrees voor de sociale gevolgen en de negatieve uitwerking voor de toekomst van de zo pri]le katholieke arbeidersbeweging. Behoedzaamheid
13)

Nieuwe litburpche Courant. 24 oktober 1895; Tilbwgsche Courant, 24 oktober 1895.

14

) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 december 1895, Feestgids 'St. Lambertus'Afdeling lit
burg 23; Van de Weyer, a.w., 157.
15) Nieuwe 7Ilburgsche Courant. 24 november en 1 december 1895; litbwgsche Courant, 1
en 5 december 1895; Fee:stgids 'St. ,6mbe,lus'. 27. Er werd een advertentie geplaatst die de

katholieke textielarbeiders waarschuwde voor deelname aan de zogenoemde 'Bond van R. K.
Wevers'. Aan de fabrikanten werd gevraagd om niet zonder voorafgaande waarschuwing tot
stappen over te gaan. De advertentie was ondertekend door J.A. Wolters, kapelaan parochie
't Heike, A.C.J.M. Hordijk, kapelaan parochie Heuvel, B. Janssens, kapelaan parochie Korvel en C.A.A. van Son, kapelaan parochie Coirke, waarmee het primaat van de geestelijke leiding bevestigd was. De behoedzaamheid die hier achter lag. wordt veelal ontkend, Van de

Weyer, a.w., 157.
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leek het parool. Anderzijds getuigt het ook van een zekere bevoogding,
daarin gesterkt door de leiding die de Kerk zich inzake de sociale kwestie
aanmat.
Nog geen maand nadien was 'de verdwaalde zoon' in huis teruggekeerd. Eind december 1895 bleek de Bond van R.K. Wevers getransformeerd in een R.K. Weversbond met geestelijke adviseur, waarna de definitieve oprichting van de R.K. Tilburgsche Gildenbond zijn beslag kon
krijgen.16
De wijze waarop de geestelijkheid hier had g€intervenieerd ontmoette
onbegrip en liet diepe wonden na, die vele jaren nadien nog niet waren
geheeld. Er was tweespalt gekomen onder de katholieke arbeiders, een
blijvend wantrouwen gewekt jegens de geestelijke adviseurs en een gebrek aan geloof in de kracht van confessionele organisatie. Mede daardoor zou de interconfessionele textielarbeidersorganisatie Unitas uit
Twente in Tilburg aanzienlijke aanhang verwerven. Het gebeuren speelde Poell in latere jaren nog parten, toen hij voor de textielarbeiders in het
diocees een nieuwe organisatie opbouwde. Met het doorzetten van de katholieke sociale beweging in Tilburg was de fundamentele spanning tussen arbeidersemancipatie en katholieke herleving reeds aan het licht getreden.
Het optreden van de geestelijkheid veranderde weinig in de opstelling
van de textielfabrikanten tegenover de arbeidersbeweging, ook al was deze nu onder katholieke banier geschaard. Zij bleven daarin een aanval
zien op hun positie en een aantasting van de patronale verhoudingen.
Hoewel individuele fabrikanten zich soms ontvankelijker opstelden, ging
van de in 1897 (als tegenzet?) opgerichte Vereeniging van Tilburgsche
Wollenstoffenfabrikanten geen enkele toenadering uit, of een verzoek nu
16) Nieuwe 7ilburgsc/le Courant. 25 december 1895 en 6 februari 1896; litbwg3che Courant. 6 februari 1896; BAH, NKV IV C2, Statuten van den R.K. Tilburgschen Gildenbond.
Van de eerste geestelijken die betrokken waren bij de opkomst van de katholieke arbeidersbeweging in Tilburg. blijkt hun sociale achtergrond van geen onderscheidende betekenis voor
hun oriantatie en motivatie. Joannes Wolters was een zoon van de burgemeester van Heesch,
later lid van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Hordijk was zoon van een notaris, Janssens
stamde uit de Tilburgse fabrikantenfamilie Janssens- Van Buuren en de vader van kapelaan
Van Son was arts. Zij werden tot priester gewijd in respectievelijk 1881. 1883, 1880 en
1885. Onder de Tilburgse geestelijkheid behoorden zij, wat hun wijding dan wel aankomst
betreft, tot de jonge garde. Janssens was zelfs nog geen halfjaar terug in zijn geboorteplaats.
BAH, Archief Klein-Seminarie Sint-Michielsgestel, Memoriale Alumnorum Seminarii
Buscod. I. Mae Sect. II 1865-1915, 24, 32 64 en 85; Memoriale Professorum Seminarii
Buscod. 1 Mae Sect. III, 211; BAH, Naamtipt der Roomsch Katholieke Dekens, etc., in het
bisdom van 's-Henogenbosch. 1894,1895 en 1896; Nienwe litbwgsche Courant. 18 oktober
en 1 november 1896.
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kwam van de arbeiders of van hun geestelijk adviseur; zelfs niet als de
hoofdadviseur van de Gildenbond, kapelaan Wolters, zich tot haar wendde. Toen deze in juni 1897 vroeg om binnen de Vereeniging te willen bevorderen dat de fabrikanten die nog niet daartoe waren overgegaan, als
donateur de Gildenbond wilden steunen, besloot het bestuur om dit verzoek af te wijzen. Zij gebruikte daarbij het argument dat de grote massa
der arbeiders zich niet vredelievend gedroeg jegens hun patroons. Een
verzoek van de gezamenlijke adviseurs, gedaan in november 1897, tot
een financiele bijdrage in de bouw van een verenigingslokaal voor de arbeiders, werd afgedaan met het argument dat hierdoor het organisatiestreven te zeer zou worden bevorderd. Men zag de Gildenbond liever
aan zijn natuurlijke ontwikkeling overgelaten; het was de werkman immers uitsluitend te doen om meer loon, daarbij geen rekening houdend
met de concurrentiepositie van de werkgever. 17
Tegen de hierboven geschetste achtergrond krijgt het optreden van
Poell in Tilburg een bijzondere dimensie. Tegenover de behoedzaamheid en minzame houding van de leiding der Gildenbond (en de geestelijkheid in het algemeen) jegens de fabrikanten toonde hij zich minder
beducht en stelde zich doortastender op. Hij wilde het niet laten aankomen op een spontane mentaliteitsverandering onder de fabrikanten,
maar dit proces gericht beYnvloeden. Dat hij op aanraden van Jan van Besouw hiervan afzag, bevestigt de grote weerstanden tegen de sociale beweging. Zijn gedrevenheid voor de goede zaak zou nog wel eens vaker
vooruitlopen op de politieke haalbaarheid.
In Tilburg aangekomen blijkt Poell al vroeg contact te hebben gelegd
met de ondernemer Jan van Besouw. Toen pater Alfons Rijken op uitnodiging van Jan Besouw in Goirle voor de leden van de Corporatie Rerum
Novarum op 30 december 1896 een lezing gaf over het nut van het spa]8
ren, was ook Poell daarbij aanwezig.
In Jan van Besouw heeft Poell behalve een goede vriend met wie hij
contact is blijven houden, ook een leidsman gevonden, die veel vertrouwen in hem stelde, hem stimuleerde maar ook corrigeerde en die hem in
aanraking bracht met de voormannen in (le katholieke sociale beweging.
17) Bvs, Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249). 25 juni. 13 november en 9
december 1897.
18) KUB, Collectie F. Mes, Notulenboek Corporatie Rerum Novarum, 30 december 1896.
Met de jongste broer van Jan van Besouw, Joseph, had Poell enkele jaren theologie gevolgd,
BAH, Archief Groot-Seminarie Haaren, Puntenlijsten 1875-1940 (ds. C 348), 1892/18931895/1896; BAH, Archief Klein-Seminarie Sint-Michielsgestel, Memoriale Alumnorum
Seminarii Buscod. 1 Mae Sect. II, 181.
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Vooral de ontmoeting met pater Alfons Rijken, die met Jan van Besouw
zeer bevriend was, zou voor Poell in zijn latere optreden van betekenis
blijken. Aan de nauwe omgang met Jan van Besouw zat ook een schaduwzijde, wanneer men bedenkt dat deze bepaald niet de sympathie genoot van de Tilburgse fabrikanten, over wie hij eens sprak als de meest
conservatieve ondernemersgroep in het diocees. Hij was qua mentaliteit
ver vooruit op zijn Tilburgse collega's die hem om zijn veel te progressieve ideedn meden.19 Het ligt voor de hand dat dit aureool ook Lambert
Poell omstraalde die allerminst in de schaduw bleef van Jan van Besouw.
De later voor rood gekreten kapelaan liet zich echter weinig hieraan gelegen liggen: de pauselijke encycliek 'Rerum Novarum' was voor hem een
gegeven, de uitvoering een plicht. Hoewel Lambert ook wel een goede relatie zal hebben gehad met kapelaan Wolters, voor wie Jan van Besouw
eveneens geen vreemde was, is van enig contact gedurende zijn eerste
verblijf in Tilburg niets gebleken.
b. Eerste ontplooiing van Lambert Poell

Denkend vanuit het ideaal van de christelijke vervolmaking van mens
en maatschappij gaf Poell gedurende zijn optreden in Tilburg nog een
overwegend godsdienstig-zedelijke en algemeen vormende invulling aan
de uitgangspunten van 'Rerum Novarum'. Zo handelde een lezing voor
het St. Severusgilde in Tilburg, op 25 juli 1897, over de zedelijke middelen ter verbetering van de toestand der werklieden en de maatschappij.
Hij hield zijn toehoorders voor dat het waarlijk met hen en de maatschappij spoedig beter zou zijn als allen niet zoveel van welvaart, welstand en
vooruitgang spraken, maar wat meer van godsdienst en deugd: als allen
meer ernaar streefden om zedelijk goed en deugdzaam te zijn, dan om
meer geld te bezitten of meer loon te krijgen.20 In het rechtmatig ijveren
voor lotsverbetering diende men zichzelf voor ogen te houden dat het
evenzeer de plicht was van de mens om zijn lot in tevredenheid te dragen,
aldus sprak Poell voor de spoorwegarbeiders bij gelegenheid van het derde jaarfeest van Recht en Plicht, 19 september 1897. Hij riep zijn gehoor op te volharden in de strijd voor zijn rechten, maar tevens zijn plichten tegenover God te betrachten en steeds de geleidelijkheid voor ogen te
houden.21
19
) Ten Horn-Van Nispen, Jan B.M. van Besouw, 51 en 81: Theunisse, Jan Frederik Viekke,
369-370.

20

) Nieuwe Tilburgsche Courant. 29 juli 1897. Tilburgsche Courant. 29 juli 1897.
21) 71/burgsche Courant, 23 september 1897.
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In ditzelfde godsdienstig-zedelijke perspectief, paste ook de strijd tegen het drankmisbruik dat bovendien een groot obstakel vormde voor de
algehele verheffing van de arbeidende stand. In de arbeidersbeweging
werd veel nadruk gelegd op matigheid of geheelonthouding als middel tot
lotsverbetering. Via Jan van Besouw kwam Poell ook in aanraking met de
drankbestrijding, waarvan Jan Besouw in het Bossche diocees een der
aanvoerders was. Bijdragend tot de oprichting van een matigheidsbond
voor diens arbeiders hield Poell op 20 april 1897 een lezing over drankmisbruik, waarin hij wees op de nadelen van alcoholgebruik voor het gezinsbudget en de huiselijke vrede.22 Het was zijn eerste publieke optreden gedurende zijn verblijf in Tilburg. In de organisatie van de drankweer speelde hij verder geen rol van betekenis: zijn aandeel lag in de propaganda voor deze beweging. Evenals de meesten van zijn collega's in
het katholieke Zuiden was hij geen voorvechter van geheelonthouding,
maar van algehele matigheid of afschaffing van alleen sterke drank. Zelf
heeft hij de blauwe knoop niet gedragen; toen hij pastoor was in Gemert
beschikte hij over een welvoorziene wijnkelder. waaruit geregeld een fles
werd aangesproken.
§ 3. Leergang over het maatschappelijk vraagstuk

Door een grote dadendrang gedreven vond zijn betrokkenheid op de
sociale problematiek geen bevrediging in het hou(len van gelegenheidstoespraken. Een mogelijke versterking van de organisatorische gelederen wachte hij niet af, hij zocht langs een andere weg zich dienstbaar
te maken. Aangezien onder de arbeiders reeds beweging was gekomen,
ging zijn aandacht uit naar de ondernemers, waar nog veel onbegrip
heerste en nog vele weerstanden gelegen waren. Om hen voor de katholieke zaak le winnen, kwam in hem de gedachte op om aan de ondernemers de katholieke sociale leer in de vorm van een cursus uiteen te zetten
en hen zo ook op hun plaats in de sociale beweging te wijzen. Doch Jan
van Besouw die de verhoudingen beter inschatte, zag het kansloze en
heilloze van deze onderneming in en wist Poell van de uitvoering van dit
plan af te houden. In het gesprek dat hij hierover met hem in oktober
1897 had, stelde hij voor om in plaats daarvan de cursus te geven voor de
arbeiders op zijn fabriek die lid waren van de Corporatie Rerum Nova22) KUB. Collectie F. Mes. Notulenboek Corporatie Rerum Novarum. 20 april 1897: Nieuwe
Titburgche Courant. 25 april 1897; Titburgsc/ie Courant. 25 april 1897; Ten Horn- Van
Nispen. a.w.. 56-63.
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rum. Poell stemde hiermee in en gaf zijn cursus de naam 'Leergang over
het Maatschappelijk Vraagstuk'.23 In een vergadering van de Corporatie
op 4 november 1897 kondigde Jan van Besouw de cursus aan. Het doel
was tweeledig: de arbeiders te wapenen tegen allerlei drogredenen en
dwaalleren door een grondige kennis van het maatschappelijk vraagstuk
en de sociale leer van de Kerk, voorts hen op te leiden en die geestelijke
vorming te geven, zodat zij zelfstandig en standvastig de verschillende in24
stellingen der Corporatie konden besturen.
Op 30 november 1897 vond onder grote belangstelling -de leden van
de Corporatie waren nagenoeg voltallig aanwezig en verder een veertigtal
25
belangstellenden van buiten- de eerste lezing plaats.
Poell eindigde zijn eerste lezing met de betuiging, gesproken te hebben
op herhaald en dringend verzoek van Jan van Besouw, met goedkeuring
van de Goirlese pastoor en onder aanmoediging van Mgr. Van de Ven, de
bisschop van 's-Hertogenbosch.26 Valse bescheidenheid passend in de
retoriek van de tijd? De publieke instemming van met name het geestelijk
gezag was nog lang een onmisbare steun voor de nieuwe initiatieven die
op sociaal terrein werden ondernomen, hetgeen ook hier bewaarheid zou
worden. Volgens Brom kwam Poell door het initiatief nogal in opspraak.
De jonge priester zou bij een kerkwijding van alle kanten zijn aangevallen, waardoor de bisschop hem in bescherming moest nemen en met
kracht het verleende 'nihil obstat' bevestigde.27 Sicking die later als kapelaan in Gemert een bijzondere vertrouwensband had met Poell, noemt
dit voorval niet. Uit de mond van Poell tekende hij op, dat het initiatief
daarentegen gewraakt werd in een kapittelvergadering. Een der kanunniken vond het nogal vrijpostig voor zo'n jong geestelijke om een sociale
cursus te geven, waarop Mgr. Van de Ven onmiddellijk riposteerde, dat
Poell van hem verlof had gekregen.28 Met de gegeven verantwoording
leek Poell in te spelen op de mogelijke beduchtheid voor het instrument
van een sociale cursus, wegens de aanzet tot bewustwording en ontvoogding, maar het was ook eigen aan zijn stijl van optreden, dat hij met een
beroep op het geestelijk gezag de onomkeerbaarheid benadrukte van het

23)

poell, l.ee,gang over het Maatschappetilk Vraagstuk. 1.

24) poell, a.w., I.II, KUB, Kollektie F. Mes, Notulenboek Corporatie Rerum Novarum, 4 november 1897.
25) KUB. Collectie F. Mes. Notulenboek Corporatie Rerum Novarum, 30 november 1897.
26) KUB. Collectie F. Mes. Notulenboek Corporatie Rerum Novarum, 30 november 1897.
27) Brom. a.w., I. 426.
28) Sicking. Lambert Poell. in Brabantia. XV (1966), nr. 6,242.
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in gang gezette transformatieproces, waaraan de deelname geen kwestie
van keuze meer was, maar een heilige plicht.
Na de eerste lezing maakte Jan van Besouw bekend, dat het plan bestond de lezingen in druk te doen verschijnen. Het lijkt er op dat hierover
reeds contact was opgenomen met de Tilburgsche Courant. Deze als con-

servatief bekend staande krant reageerde in elk geval alert op het initiatief van Poell. Zij onderkende meteen de betekenis en het belang van de
sociale cursus. Tot haar genoegen kon de krant de lezers meedelen, dat
zij er in geslaagd was voortaan de tekst van de lezingen als bijlage bij de
krant te voegen. Ze werden als afzonderlijke katernen gedrukt, opdat ze
na verloop van tijd in boekvorm gebundeld konden worden.29 Vanaf de
tweede lezing verscheen de tekst (ook?) in de krant zelf. De tekst van elke
lezing werd afgesloten met een aantal controlevragen.
Besteedde de Tilburgsche Courant die zich aanvankelijk nogal gereserveerd had opgesteld tegenover de sociale beweging, uitvoerig aandacht
aan de cursus, de Nieuwe Tilburgsche Courant deed er merkwaardigerwijs het zwijgen toe. Van deze de arbeidersbeweging zo goedgezinde
krant zou met dit zeker niet verwachten. Eerst in juli 1898 maakte zij er
terloops melding van. Zij haalde toen een bericht aan uit De TOW die
sprak van het groot belang van de Leergang.30 Onthield de redactie zich
van commentaar, er verschenen ook geen ingezonden brieven over de
cursus. Zelfs in de Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad, toen nog
gedrukt bij de firma Poell-De Rooij, ontbreekt de berichtgeving over het
initiatief van Poe]1.31 Bleef de publiciteit in de directe omgeving ten achter, aan belangstelling voor de cursus bleek evenwel geen gebrek. De lessen bleven druk bezocht en trokken ook niet-leden van de Corperatie,
waaronder vele arbeiders en geestelijken en zelfs eenmaal de Inspekteur
van de Arbeid, A. Kuijper, en diens adjunkt. 32
Maandelijks toog Lambert Poell voor zijn Leergang naar Goirle. Ook
na zijn aanstelling tot kapelaan in Woensel, juni 1898, ging hij met de
cursus door en bleef de Tilburgsche Courant de eerste jaren de lezingen
publiceren. Op het moment van zijn overplaatsing had Poell zeven lessen
gegeven; nog ruim vijfjaar zou de cursus in deze opzet voortduren. Na
1898 werd zij echter stee(is onregelmatiger gegeven, na de eeuwwende
met nog groter tussenpozen. De verslaglegging in het notulenboek van de

29)

Tilburgsche Courant. 2 december 1897.

30) Nieuwe litburgsche Courant, 3 juli 1898.

n) Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad, november 1897-juni 1898.
12) KUB. Collectie F. Mes. Notulenboek Corporatie Rerum Novarum. 31 maart 1898.
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Corporatie vertoont steeds meer hiaten. Eind november 1900 zijn de
eerste drieentwintig lessen als boek uitgegeven. Het is vreemd, dat de
Tilburgse kranten hieraan geen aandacht hebben besteed. Nadien zijn
nog twee lessen als afzonderlijk katern uitgegeven, les 24 en les 25.33 De
laatste in het notulenboek van de Corporatie genoemde les was aangekondigd voor 12 november 1901.34 Of zij plaats vond en wanneer, kon
niet worden vastgesteld, omdat de krant na de vijfentwintigste les geen informatie meer over de Leergang verschafte. De Leergang was evenwel
niet ten einde, noch keerde de regelmaat terug waarop Jan van Besouw
hoopte. Tussen de boekuitgave en het najaar 1902 waren inmiddels weer
zoveel lessen gegeven, dat Poell aan een tweede bundeling dacht, die
dan die winter zou uitkomen.35 Maar daarvan is het toch nooit gekomen,
hoewel er steeds gesproken werd van Leergang I. Evenmin keerde de regelmaat in de cursus terug. Naar uit de berichtgeving kan worden opgemaakt, gaf Poell op 10 oktober 1904 zijn laatste lezing voor de leden van
de Corporatie.36
Aan de Leergang was abrupt een einde gekomen. Bij gebrek aan een
afgerond concept had zij zich al enige jaren voortgesleept. Toen een dergelijke concept voorhanden kwam in het boek van P. Bruin, Sociologische Beginselen dat in september 1904 verscheen, was dit voor Poell aanleiding om met zijn huidige cursus te stoppen en naar het voorbeeld van
Bruin een nieuwe start te maken.37 Gaandeweg zal hem zijn gebleken,
dat de eerste sociale cursus in zijn toenmalige opzet minder geschikt was
om te bereiken dat de arbeiders tegen de achtergrond van de brede
maatschappelijke problematiek duidelijk zicht kregen op hun situatie, en
op de remedies die de Kerk voorstond. Omdat de arbeiders merendeels
maar zeer gebrekkig onderwijs hadden ontvangen, moest het gebodene
duidelijk gestructureerd en niet te omvangrijk zijn, omdat het doel anders in de kwantiteit en de herhaling dreigde te verzinken. Hoewel Poell
op bevattelijke wijze en zeer onderhoudend kon spreken, gaat de Leergang, voor zover de tekst bekend is, toch aan de beide aspekten mank.
Voor wie lezen geen vertrouwde bezigheid was, was een studieboek als
33

) Een exemplaar in de bibhotheek van de Katholieke Universiteit Brabant bevat de losse
katernen van les 24 en 25. Tilburgsche Courant. 29 november 1900 en 21 maart 1901. Zonder aankondiging of verklaring heeft de krant de publikatie stopgezet.
34) KUB, Collectie F. Mes. Notulenboek Corporatie Rerum Novarum, 27 oktober 1901.
35) KUB. Kollektie F. Mes, Brievenkopieboek J. van Besouw 1902-1909, ingevoegde notitie, z.d., 346; Brief aan WeI Eerw. Heer, 28 oktober 1902.
36) De Volksbode. 21 oktober 1904.
37) Zie verder hoofdstuk IX, § 1.
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de Leergang over het Maa:schappelijk Vraagstuk met zijn 368 pagina's,
die nog door een tweede uitgave zou worden gevolgd, bepaald niet uitno-

digend. In zijn onvoltooide vorm kon de Leergang geen echt handboek
worden. De presentatie leunde voorts erg aan tegen een redeneerwijze,
de amplificatie, waarin de aanstaande priesters op het Groot-Seminarie
werden onderwezen als onderdeel van het preken. Bij deze methode,
omschreven als het breedvoerig behandelen van een thema, gaat het niet
zozeer om kennisoverdracht, dan wel om te overtuigen. Poell had zich op
het seminarie zeer bekwaam hierin getoond;38 een vaardigheid die hem
als propagandist goed van pas kwam, en ook wel met zijn karakter samenhing, maar die voor een cursus minder geschikt lijkt.
Over een passend voorbeeld op Nederlands taalgebied beschikte Poell
niet. Weerbaarheid en kadervorming door een sociale cursus voor arbeiders, daarmee liep hij voorop. W. Nolens had weliswaar in 1893 al een
dergelijke initiatief genomen, maar zijn cursus was enkel bedoeld voor
zijn leerlingen op het seminarie van Rolduc, destijds een novum op de
Nederlandse seminaries.39 Hetzelfde kan gezegd worden van de cursus
die Van Noort, in navolging van Nolens, een jaar later op het groot-seminarie van het bisdom Haarlem gaf.40 Aan de Leergang van Poell kleefden dan ook de tekortkomingen die elk eerste initiatief kenmerken.
Hoewel P. Aalberse, een der stuwende krachten in de katholieke sociale beweging, aan de gepubliceerde Leergang een boekbespreking wilde
wijden in het maandschrift De Katholiek, proeft men uit de briefwisseling
hierover met Lambert Poell en Jan van Besouw, die hij tot zijn vrienden
en geestverwanten rekende. toch enige terughoudendheid. Mogelijk de
zwakke kanten tegenover de onmiskenbare betekenis van de Leergang
afwegend, leek het hem beter, zo schreef hij op 25 juli 1901 aan Poell,
om van (le boekbespreking een artikel te maken over het nut van sociale
cursussen. Op voorhand wilde hij zijn oordeel over de Leergang niet ge-

ven: "Hoe ik over Uw cursus denk... dat zal hoop ik, de Sept. afl. van
de(n) Kath. U leren!" Hij maakte Poell verder attent op literatuur die hij
in de Leergang had gemist en die hij beter achtte.41 Blijkens zijn antwoord was Poell op de hoogte van hetgeen in binnenland en buitenland
was geschreven over het nut van sociale cursussen. Over het gebracht nut

38) BAH. Archief Groot-Seminarie Haaren. Studie en gedrag neomisten 1891-1928 (inv. nr.
CI, 3491. Presbyteri. 1895.
39) Cribling. Wittem Hubert Notens. 10.
w) Ti/burgsche Courant, 21 juni 1894; Rogier en De Rooy. a.w.. 389-390.
") KDC..AAa. Brievenkopieboek, 5 la. brief aan L. Poell. 25 juti 1901. 198-199.
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van de Leergang zou Jan van Besouw Aalberse wel kunnen inlichten.
9,
De door U genoemde werken zijn mij voor 't merendeel - of laat mijne
hoovaardigheid het zeggen - zijn mij alle bekend. Maar redenen van financieelen aard en ook het gebrek aan leestijd en studietijd hebben mij
in gebreke doen blijven om ze aan te schaffen. Op 't eind van 't jaar
hoop ik mijne sociale bibliotheek toch vergroot te hebben". Aangaande
de recensie hoopte Poell, dat Aalberse mild zou oordelen.42 De boekbespreking verscheen niet, ook later niet in het Katholiek Sociaal Weekblad, waarvan even sprake leek.43 Een artikel over sociale cursussen liet
lang op zich wachten. Was overvloed aan kopij voor het Weekblad aanvankelijk een reden,44 begin december 1903 was nog niets dienaangaande verschenen. Jan van Besouw drong toen bij Aalberse, de hoofdredacteur, aan op publikatie van een literatuurlijst, waarop onder andere
de Leergang zou prijken.45 In het eerste nummer van januari 1904 verscheen wel een artikel over de noodzakelijkheid en inrichting van sociale
(en apologetische) cursussen,46 waaraan de Leergang van Poell in alle
opzichten voldeed, maar als zodanig is de Leergang niet meer ter sprake

gekomen.

Poell had zich niettemin degelijk voorbereid. Blijkens de summiere
bronverwijzingen die hij aan de tekst van de lezingen toevoegde, had hij
zich naast de encyclieken van Leo XIII gebaseerd op een zestigtal
binnen- en buitenlandse publikaties, voor het merendeel van de hand
van katholieke sociologen als Antoine, Cathrein, Naudet, Weisz, Von Vogelsang, Dehon, Manning. Het mag vreemd lijken dat hij daarnaar verwees in een sociale cursus bestemd voor arbeiders, voor wie deze literatuur alleen al wegens de taal niet toegankelijk was. Dit was echter bedoeld voor hen die zijn voorbeeld wilden volgen. Tevens was het een
verantwoording; hij had immers zijn schreden gezet op een nog niet of
weinig begaan pad. In zijn latere geschriften over liet sociale vraagstuk
blijft de bronvermelding achterwege; de literatuur mocht bekend worden
verondersteld en sociale cursussen of voordrachten waren toen een algemeen geaccepteerd en wijd verbreid gegeven.
42) KDC. AAa, Correpondentie van L. Poell (inv. nr. 504),
Heer en Vriend. 27 juli 1901.

brief van Poell aan WelEdGestr.

43) KDC. AAa. Brievenkopieboek. Sla. brief aan J. van Besouw, 30 juli 1901.
*') KDC. AAa, Brievenkopieboek. Sla. brief aan L. Poell, 19 februari 1902.
45) KDC, AAa, Correspondentie met J. Vlekke en J. van Besouw (inv. nr. 504). brief van
J. van Besouw, .. december 1903.
46) Katholiek Sociaal Weekbtad. 2 januari 1904.
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De bundeling van de eerste drieentwintig lessen uit zijn eerste sociale
cursus vormt bij nadere beschouwing thematisch een min of meer afgerond geheel, waarin het maatschappelijk vraagstuk is belicht vanuit sociaal en godsdienstig-zedelijk gezichtspunt. In de twee hierna nog gepubliceerde lessen, die waren gedacht als aanzet tot een kluster van een
achttal lessen, besprak Poell het economische aspect van het sociale
vraagstuk. De lezingen sluiten evenwel niet goed op e]kaar aan en zijn inhoudelijk niet helder gestructureerd. De behandelde stof in de gebundelde Leergang is over drie klusters verdeeld. In lezing I tot en met VIII, samengevat onder de naam 'Algemeene maatschappelijke beginselen',
doorlicht hij de grondslagen en de structuur van de samenleving. De
hierop volgende negen lezingen gaan over de oorzaken en de wegen tot
oplossing der sociale kwestie; zij dragen de naam 'Het maatschappelijk
vraagstuk in het algemeen'. In de laatste zes lezingen geeft hij vooral aan,
wat naast de directe sociale actie ondernomen kan worden om de samenleving weer gezond te maken, zodat de volgende generatie de vruchten
kan plukken van de boom die nu reeds geplant wordt. Het gaat hier om
de individuele religieuze verdieping en zedelijke verheffing.
Het maatschappijbeeld dat Poell uitdroeg, was dat van een organische
samenleving, opgebouwd uit complementaire, naar hun naaste doel autonome delen wier streven, in wisselwerking met het doel van het omvattende geheel, een zedelijke grondslag had in het beginsel van de christe]ijke
solidariteit en een natuurrechtelijke in het beginsel der subsidiariteit. 47
Tot de belangrijkste constituerende elementen van de maatschappij,
door hem genoemd de burgerlijke staat, rekende Poell het huisgezin, de
eerste vorm van vereniging voorafgaand aan alle andere, de beroepscorporatie - voorzover dit nog niet bereikbaar was, de afzonderlijke vereniging van arbeiders en van patroons -, voorts de gemeente en de provincie. Nu door de paus het recht van vereniging nadrukkelijk was erkend,
hadden de arbeiders de plicht zich te organiseren en waren de patroons
verplicht deze werkliedenverenigingen te erkennen en te bevorderen. De
betere, weer op christelijke grondslag rustende maatschappij kwam niet
vanzelf; er moest hard voor gewerkt worden. Poell veroordeelde onverschillendheid of het aannemen van een afwachtende houding onder de
arbeiders, maar haalde ook uit naar werkgevers die de katholieke beginselen wel met de mond beleden, maar voor de rest alles bij de oude lie47

) Voor een vergelijking zij verwezen naar: Aalberse, Liberahsme, Socialisme en Katholieke

Staats- en Maatschappij-leer, 1 en 11: L. Triebels. De staatsidee volgens LEO XHI: Katholieke
Encyclopedie. XIX, 520-521 en XXII. 129-130.
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ten. Die meenden dat het bevorderen van arbeidersorganisatie hen enkel
zou schaden; die meenden dat men bij ziekte als liefdegift kon schenken
wat men bij gezondheid als rechtmatig loon had moeten geven. Over het
instituut van de geestelijk adviseur in arbeidersorganisaties oordeelde hij
dat zulks evident was, aangezien een blijvend herstel van de maatschappelijke orde niet mogelijk was zonder de katholieke geloofs- en zeden-

leer.
De Leergang over het Maatschappelijk Vraagstuk die in boekvorm was
uitgegeven, sloot af met een overzicht van hetgeen op sociaal gebied bereikt kon worden en was door patroons. Poell stelde het sociaal beleid ten
voorbeeld van de gist- en spiritusfabrikant J.C. van Marken uit Delft, de
suikerfabrikant Jan Frederik Vlekke uit Oud-Gastel en uiteraard van de
textielfabrikant Jan van Besouw, in wiens bedrijf de bepleite harmonie
tussen patroon en arbeiders was verwezenlijkt met de oprichting van de
Corporatie Rerum Novarum, waar veel goede werken uit waren voortgekomen. Poell wees ondermeer op het gunstige effect van hoger loon en
verkorting van de arbeidsuur op de arbeidsproductiviteit en de kwaliteit
van de arbeid. Hij ondersteunde een tienurige werkdag en haalde het
voorbeeld aan van de vrije zaterdagmiddag (na 16.00 uur), die op de fabriek van Jan van Besouw in 1896 was ingevoerd. De uitgesproken verwachting dat deze regeling het kroeglopen zou bevorderen was in de
48
praktijk gelogenstraft: het kroeglopen was juist sterk verminderd.
Vernieuwend qua inhoud was de Leergang niet, wel qua idee en vormgeving. Poell had daarmee naam gevestigd als vertolker van de katholieke sociale leer en vervulde daarmee een voortrekkersrol. Tijdens de beraadslagingen binnen de Vijfde Afdeling van de eerste Bossche Diocesane Katholiekendag, gehouden in Den Bosch op 30 september 1900,
moest Poell nog het belang van een sociale cursus naar voren brengen.
De vergadering verenigde zich daarna weliswaar met zijn voorstel, maar
zwakte het tevens enigzins af, door in haar conclusies slechts de wenselijkheid en niet de noodzakelijkheid van een sociale cursus voor werkliedenverenigingen op te nemen.49 Het is voorts opvallend dat in de literatuurlijst van een brochure van de hand van Aalberse over volksontwikkeling, die in het najaar van 1904 verscheen, betreffende het waarom en

:8)

poell. a. w., passim.

49) Verslag van den Diocesanen Katholiekendag gehouden te 's-Hertogenbosch 1900,
165-167.
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hoe van sociale cursussen, alleen duitstalige en franstalige werken waren
opgenomen en niet de Leergang van Poell. 50

Het verblijf in Tilburg was van korte duur. In mei 1898 benoemde de
Bossche bisschop hem tot kapelaan in Woensel, een van de randgemeenten van Eindhoven. 51

50

) Aalberse. 1/0Lbontwikketing, IV-V.

51) Nieuwe litburgsche Courant. 2 juni 1898.
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HOOFDSTUK IV
DE ONTPLOOIING TM SOCIAAL VOORMAN;
WOENSEL (EINDHOVEN) 1898-1904
§ 1. Deparochie H. Petrus in Woensel

Woensdag 12 juni 1898 kwam Lambert Poell in zijn nieuwe standplaats aan. Het was in oppervlakte en inwoneraantal de grootste gemeente grenzend aan Eindhoven. Kerkelijk opgesplitst in twee parochies: de
parochie H. Antonius-Abt in het afgelegen kerkdorp Acht en de parochie
H. Petrus in de plaats Woensel. Deze parochie werd sedert 1886 bediend door F. Crillaerts, bijgestaan door twee kapelaans. Naast Poell
werkte daar P.J. Kloppenburg, in 1878 tot priester gewijd en al enige jaren in Woensel. Hij zou dan ook niet lang meer in die functie blijven, gelet op de ongeschreven regel dat een pastoorsbenoeming ongeveer twintigjaar nadepriesterwijding volgde. Op 12 april 1899 werd hij benoemd
tot pastoor in Riethoven. Kloppenburg was geestelijk adviseur van het tabaksbewerkersgilde, aangesloten bij de R.K. Volksbond van Eindhoven
en omstreken. De nieuwe collega van Poell werd de enkele jaren oudere
L.C.A. van Dun, in 1890 tot priester gewijd.1 Anders dan Poell die meer
door de arbeidersbeweging in beslag zou worden genomen, werd hij
vooral belast met de zielzorg. Zijn sociale arbeid zou zich op de drankweer richten, die wegens het meer plaatsgebonden karakter zich gemakkelijker met het pastorale werk liet verenigen. Zijn gestel bleek bovendien niet al te sterk, waardoor het vele en late vergaderen in de centrumgemeente Eindhoven voor hem bezwaarlijk was.2 De paters Augustijnen
verleenden assistentie in de parochie. Zij hadden zich in 1891 gevestigd
in het klooster Marienhage, dat weliswaar sedert 1874 in de gemeente
Eindhoven was gelegen, doch kerkelijk nog tot 1904 deel uitmaakte van
de parochie Woensel. Toen Poell kwam, was pater S.E. Etmans, gewijd
in 1875, daar assistent. In 1901 werd hij vervangen door twee jongere
ordeleden, W. Wijbenga en A.H. Weijers.3 Deze verandering had te ma') SZOB, GAWO, Gegevens van de burgerlijke stand 1896; Naamtijst der Roomsch-Kathelieke Dekens, etc., in het bisdom 's-Hertogenbosch, 1898-1904; Meierijsche Courant, 12 april
1899.

2) BAH, Ingekomen stukken. Brief van A. Damen, 11 december 1904.
3) Naamlijst der Roomch-Katholieke Dekens, etc., in het bisdom

9-Hertogenbosch,

1898-1904; Van Oorschot, a.w., I, 267,269, en 276-277.
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ken met de toename van het aantal parochianen, maar vooral met de verslechterende gezondheid van pastoor Crillaerts.
De Woenselse pastoor leed aan een gewrichtsziekte, die hem het lopen
op den duur bijna onmogelijk maakte en hem dwong, om steeds vaker het
werk aan zijn kapelaans over te laten. Zijn algehele constitutie was daarenboven zwak. In het najaar van 1900 was hij een ernstige inzinking nog
snel te boven gekomen, maar een jaar later ging zijn gezondheid in korte
tijd weer sterk achteruit. Na een lang sterfbed, met nog een enkele opleving, overleed hij op 24 december 1902.4
Het laat zich indenken dat een door ziekte vaak aan huis of bed gekluisterde pastoor een zware claim legde op zijn kapelaans, waardoor hij
niet de steun kon zijn die de sociale beweging zozeer behoefde, nog afgezien van het vele werk in de uitgestrekte parochie dat hieronder te lijden
had. De sluier van rouw over het overlijden van Crillaerts bedekte dan
ook niet geheel gevoelens van opluchting en hoop dat van zijn opvolger
een grotere inbreng was te verwachten. In het overlijdensbericht werd
Crillaerts geprezen om zijn inzet voor het godsdienstig-zedelijk leven,
maar van enige verdiensten voor de katholieke sociale beweging werd
geen gewag gemaakt.5 Toen Jan van Besouw door Poell op de hoogte was
gebracht van het overlijden van de pastoor, verheelde hij aan Poell zijn
opluchting niet: "De pastoor van Woensel is dood: eindelijk !!! Arme opvolger".6 Deze 'cri de coeur', ongetwijfeld ingegeven door hetgeen hij
van Poell steeds had vernomen, getuigt van de intense betrokkenheid
waarmee Jan van Besouw de ontplooiing van Poell op het terrein van de
sociale actie volgde, en van het vertrouwen dat hij in hem stelde. Een in
zijn ogen zo veelbelovend man als Poell moest zich ten volle kunnen inzetten. De situatie in Eindhoven en haar randgemeenten was er bepaald
niet naar dat een krachtige bevordering van een meer arbeidersgerichte
katholieke sociale beweging uitstel kon lijden.
Gelet op de beperkingen die de ziekte van de pastoor met zich meebracht, is de activiteit die Poell niettemin aan de dag legde opmerkelijk te
noemen. In korte tijd profileerde hij zich tot een sociaal voorman van forBAH, Ingekomen stukken. Brief van F. Crillaerts, 12 augustus 1901,28 juli 1902, 15
september 1902, 18 december 1902; Brief van L. van Dun. 19 december 1902. Parochie
Eindhoven H. Petrus, la, Personalia, Brief van F. Crillaerts, 6 augustus 1898. 4 augustus
1899. 14 augustus 1900. 20 augustus 1900, 3 oktober 1900: Meierijsche Courant, 19
augustus 1900, 10 december 1902 en 24 december 1902.
5) Meiedische Courant, 24 december 1902.
6) KUB, Kollectie F. Mes, Brievenkopieboek, J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Rev.
Amiee, 23 december 1902,326; t.a.p., anoniem, ongedateerd, 328.
4)
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maat, die boven zijn collega's uitgroeide en die zijn blikveld en actieradius tot ver buiten de gemeentegrenzen richtte. Onder de nieuwe pastoor
van Woensel, A.A. Oomen,7 vond hij weinig belemmeringen op zijn weg.
Toch was het de pastoor niet steeds even welkom dat hij Poell voor het
eigenlijke parochiewerk vaker moest missen. De positie (en de vrijheid)
die Poell hier had verworven bleek om die reden voor zijn collega Van
Dun niet bereikbaar, al kwam deze vanwege zijn leeftijd en gezondheid
daarvoor ook minder in aanmerking.8
Om het aandeel van Poell in de uitbouw van de katholieke sociale beweging in de regio Eindhoven te kunnen doen uitkomen, is het nodig nader in te gaan op het sociale en geestelijke klimaat waarin zij haar bedding vond en tevens een beeld te schetsen van zijn mede- en tegenspelers
in het arbeidsveld.

§ 2. Tussen klerikale dominantie en katholieke vnjzinnigheid
a. Sociaal

klimaat en sociale bewustwording

Evenals in Tilburg kwam ook in de regio Eindhoven de katholieke sociale beweging relatief laat tot ontluiking. Deels zou dat zijn oorzaak vinden in de omstandigheid dat het maatschappelijk transformatieproces de
zuide]ijke provincies veel later beroerde.9 Daarnaast zouden voor Eindhoven als specifieke verklaringen kunnen gelden de rigide standenstructuur, de eerbied voor het gezag, sociale berusting en apathie, de Brabantse mentaliteit van gemoedelijkheid en godsvertrouwen en de gebrekkige
geestelijke ontwikkeling, 10 factoren die echter evengoed voor Tilburg
kunnen worden aangevoerd. Wanneer men deze verklaringen plaatst tegen de achtergrond van de weinig forissante materiBle leef- en werkomstandigheden van de arbeiders, 11 is de emancipatie van de arbeidende
klasse een al te plotseling ontwaken, dat geen sociaal-historische wortels

7) BAH, Parochie Eindhoven H. Petrus, Registrum memoriale, 267; SZOB, GAE, Parochiearchief Eindhoven, St. Catharina, Liber memoriales Decantus Eindhoviensis ab anno
1842-1946, 23; Meierijsche Courant, 10 januari 1903; Peel- en Kempenbode, 14 januari
1903.

8) BAH, Ingekomen stukken, Brief van A. Damen, 6 september 1903.
9) Messing, a.w., 144.
10) a.w., 34 en 194; Van Oorschot, a.w., I, 286-287.
11
) De specifieke gegevenheid van economisch op elkaar betrokken doch bestuurlijk gescheiden gemeenten in de regio Eindhoven vergrootte de materiele ellende omdat een gecourdineerde, structurele aanpak afstuitte op de lokale autonomie, zie hoofstuk I, § 1.
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heeft. De intensieve bemoeienis van de geestelijkheid, die hierin primair
een instrument ziet om de belangen van godsdienst en kerk veilig te stellen tegenover het opkomend socialisme en de moderniseringstendens in
het algemeen, lijkt dit te bevestigen. Doch evenals in Den Bosch (1892)
als in Tilburg (1895) vertonen de aanzetten tot belangenorganisatie onder de arbeiders tekenen van een zekere ontworteling aan de sociale
hierarchie.12 De zo geprezen Brabantse mentaliteit blijkt een latent antiklerikalisme te maskeren dat de sociale beweging onder de katholieke arbeiders van stonde af aan, hier meer daar minder, begeleid heeft. 13
De sociaal-conservatieve opstelling van de geestelijkheid vond zijn
pendant in de houding van de werkgevers. Ook zij hadden weinig oog
voor het sociale vraagstuk als structureel fenomeen en beschouwden arbeidersorganisaties enkel als een verstoring van de maatschappelijke orde en een inbreuk op de beginselen van hun liberaal-economische politiek. De in 1888 opgerichte vereniging van sigarenmakers, De Tabaksplant, met als doel de gezamenlijke inkoop van brandstoffen en
voedingsmiddelen en de stichting van een uitkeringsfonds bij ziekte en
werkloosheid, kon in hun ogen dan ook niet worden geduld. In hun verzet kregen zij de welkome steun van de Woenselse pastoor, F. Crillaerts,
die de oprichting in strijd achtte met het gezag. Waarschijnlijk verwoordde hij daarmee tevens de mening van de zwijgende meerderheid onder
de Eindhovense geestelijken. Door middel van intimidatie trachtte men
het initiatief te breken; naar het schijnt met succes: de organisatie verliep, na enkele jaren vernam men er niets meer van.14 Toch zou de eenheid onder de fabrikanten minder hecht blijken als in Tilburg waar zij re-

sulteerde in een eigen, sociaal dominante, belangenorganisatie. De industriele kaart van de regio Eindhoven was niet alleen veelkleuriger, de
ondernemersgroep was diverser van samenstelling. Met name de allochtone ondernemers zouden de alles bepalende sociaal-conservatieve, klerikaal-katholieke stempel op het Eindhovense milieu van zich afwerpen.
Hierop komen wij nog terug.
12) Voor Den Bosch: Franssen, a. w., II, 516 e.v..
13) Van den Akker, Religieuze Aspecten, in Van den Eerenbeemt, Brabant Gemeten,

130-131; Van Oorschot, a.w., 1.267.
14) Van Oorschot, a.w.. I, 227 en 249; Giebels, De Eendracht en het ontstaan van de SDAPafdeling Eindhoven 1897-1904, in Jaarboek voor degachiedenis van socialisme en arbeide,3beweging in Nederland 1980, 147-149. Volgens Verheijen zou deze vereniging in 1892 grotendeels zijn opgegaan in de afdeling van de Nederlandsche Internationale Sigarenmakersen Tabakbewerkersbond. Deze in 1887 heropgerichte bond had in de jaren 1890-1891 een
afdeling in Eindhoven, naast de Tabaksplant. Deze afdeling zou zich niet hebben kunnen
handhaven, Verheijen, Het Eindhovensch socialisme in zijn ontstaan verklaard, 73 en 82-85.
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Een vervolginitiatief dat wel paste in de termen van de maatschappelijke bovenlaag bleef vooralsnog uit, ook al had de pauselijke encycliek
'Rerum Novarum' daarvoor de legitieme basis gelegd. Pas in 1893 verschenen in de krant de eerste berichten die pleitten voor oprichting van
arbeidersorganisaties. Conform de vigerende opvattingen werd daaraan
nog een primair godsdienstig-zedelijke en algemeen maatschappelijke
doelstelling gegeven: het ging om verheffing van de arbeidende stand en
handhaving van de katholieke beginselen; van materiele belangenbehartiging was hier nog geen sprake. Het uitblijven van initiatief tot dusver
werd niet geweten aan onwelwillendheid, maar toegeschreven aan onbekendheid, reden waarom in de krant bij de oproep de statuten van de
Roermondse Volksbond werden afgedrukt. Het leidde niet tot resultaat
ondanks de financiele steun die uit gegoede kringen was toegezegd. De
schrijver van een anonieme brief meende dat in de regio Eindhoven de
tijd nog niet rijp was voor de oprichting van een algemene werkliedenvereniging als de Volksbond. Hij stelde daarom voor eerst maar eens te beginnen met de arbeiders uit 66n vak en wel door de jongeren die op de fabriek werkten, in een St. Josephgeze]lenvereeniging op te nemen. De redactie van de krant sloot zich hierbij aan. Maar zelfs deze beperkte vorm
van arbeidersassociatie, die meer weg had van een scholingsinstituut
waarin naast vakbekwaamheden de traditionele katholieke waarden werden aangekweekt, bleek niet haalbaar.15 Er was meer voor nodig om een
verandering in de status quo te kunnen bewerkstelligen. Ook hier bleek
het opkomend socialisme de katalysator in het proces van sociale bewustwording en sociale actie onder de katholieken. 16 Direct bedreigend werd
de situatie geacht toen het socialisme in eigen gedaante zich manifesteerde aan de poorten van godsdienst en kerk.
Was in de jaren 1892-1893 door de Sociaal Democratische Bond
reeds een verhoogde activiteit in Noord-Brabant aan de dag gelegd,17 tot
consequenties zou de socialistische propaganda pas leiden toen in 1895
de dreiging onafwendbaar dichterbij kwam door het optreden in Eindhoven van de SDAP-propagandist Hendrik Spiekman. De eerdere suggestie
van een St. Jozefgezellenvereniging bleek nu wel aan te slaan. Enkele katholieke timmerlieden, vermoedelijk werkzaam als kistenmakers in de sigarennijverheid, besloten tot de oprichting daarvan over te gaan. Zij leken af te willen rekenen met de idee dat de sociaal-democraten het patent
'3) Verheijen, a.w., 103-104; Van Oorschot, a.w., I, 227-228.
16) Van den Eerenbeemt, t.a.p., 258-260.
]7
) Verheijen, a.w., 86 en 106.
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Couhadden op de behartiging van de arbeidersbelangen. De Meienjsche
,,
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poging
spoedig
goede
zou
een
dat er
van een arbeidersbond naar R.N.".18
De actie van de timmerlieden bleek niet geheel naar de zin van de
plaatselijke geestelijkheid, die gealarmeerd door de hernieuwde socialistische propaganda zich op eigen offensief bezon. In de strijd tegen het socialisme verwachtte zij meer heil van een breder opgezette algemene
werkliedenvereniging, een volksbond, naar het model van de Bossche
R.K. Werkliedenvereeniging. Inzake de katholieke sociale actie wilde zij
het heft in handen houden. Met name de Eindhovense deken, Johannes
19
van Iersel, speelde hierin een bes]issende rol. Tegenover de St. Josephgezellenvereeniging, waarvan de oprichting op 4 augustus 1895
niettemin een feit was,20 werd in samenspraak met de Bossche bisschop
. . .

een vertragingstactiek gevoerd. Door de aanwijzing van een geestelijke
als praeses te traineren werd tijd gewonnen om het plan van een algemene werkliedenvereniging te kunnen doorzetten.21 Kapelaan L. van Dooremalen werd met de uitvoering daarvan belast. De timmerlieden restte
niets anders dan zich hierin te schikken. Uit onvrede over deze gang van
zaken keerden velen de nieuwe organisatie de rug toe;22 men was ge-

woonweg opzij geschoven. Dat katholieke arbeiders zelf hun lot in handen namen, pastte niet in de dirigistische optiek van de Eindhovense
geestelijkheid. Katholieke weerbaarheid en klerikale dominantie stonden
voorop. Qua opzet en werkwijze was de Eindhovense Volksbond vooral
bedoeld als instrument om de sociale onvrede te kanaliseren in de bedding van godsdienst en Kerk en het socialisme geen greep daarop te geven. In deze situatie kwam de eerste jaren geen verandering, getuige de
kritiek die van de arbeiders zelf en van vooraanstaande katholieken op
haar functioneren werd uitgeoefend. Poell opereerde weliswaar binnen
die structuur, maar liet zich daardoor niet inperken: hij onderstreepte de
algemene doelstelling, maar gaf tevens een eigen invulling daaraan, die
de arbeiders meer ruimte liet.

18) a.w., 106-111.
19) a.w.,110, 120-121 en 165; Van Oorschot, a.w., 1,154, 267 en 269.
29 Zie noot 18.
21) Biesta, De St. Jozefs-Gezellenvereniging, in RK Jeugdbeweging in Nederland, I, 77-91 4
Gabriel. St. Josephs Cezellenverenigingen, in Het Katholiek Nederland, 1, 382-386: BAH,
Ingekomen Stukken, Brief van Herman van Hoof, 17 november 1895.
22
) Meierijsche Courant. 14 december 1898; Verheijen, a.w., 147.
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b. R.K. Volksbond; structuur en betekenis
Doelstelling, opzet en werkwijze van de R.K. Volksbond ademden een
geest van anti-socialisme en paternalisme. Op 10 december 1895 vond
de oprichtingsvergadering plaats onder leiding van kapelaan Van Dooremalen. Hiervoor waren vijftig geselecteerde werklieden, verspreid over
Eindhoven en de randgemeenten, uitgenodigd. Zij mochten de statuten
aanhoren en de verdere plannen vernemen. 23
De bisschoppelijke goedkeuring van de statuten volgde op 12 januari
1896, welke dag als de oprichtingsdatum wordt aangehouden. Als doel
staat aangegeven: "Handhaving van de katholieke beginselen onder de
werklieden en bestrijding van het socialisme " . Lotsverbetering was hieraan ondergeschikt en kwam als middel op de laatste plaats. Naast de gewone leden, de werklieden, uit wie het bestuur werd gekozen, kende men
medewerkende leden, zijnde katholieke werkgevers die door persoonlijke medewerking het doel der vereniging hielpen bevorderen. Tenslotte
donateurs en ereleden. Men kon gelijktijdig erelid en medewerkend lid
zijn.24 De deelname van fabrikanten als medewerkend lid of als donateur
beperkte de bewegingsvrijheid van de Bond, zo bleek tijdens de oprichtingsvergadering van een houtbewerkersgilde (1898). Van Dooremalen
betoogde dat men ten aanzien van het stoffelijke, matigheid en geleidelijkheid diende te betrachten. Het was onvoorzichtig om grieven zomaar
de patroon voor de voeten te werpen; het deed behalve de arbeiders ook
de Bond geen goed, daar hij door een jaarlijkse bijdrage van de patroons
financieel gesteund werd; nagenoeg alle ondernemers waren donateur of
erelid.25
Volgens de statuten werd het bestuur terzijde gestaan door een commissie van toezicht. Deze droeg de eindverantwoordelijkheid:
genomen
besluiten dienden door haar bekrachtigd te worden. Zij beheerde voorts
de kas en regelde het verloop der algemene vergaderingen en leidde de

jaarlijkse feestvergadering. Tijdens die vergaderingen werden slechts algemene zaken aan de orde gesteld, zaken die een godsdienstig-zedelijke
strekking hadden of een waarschuwing inhielden tegen het socialisme.

23) Van Oorschot, a.w., I, 287-288; Verheijen, a.w.,110.
24) BAH, NKV IV B. Afdeling Eindhoven, Statuten en Huishoudelijk Reglement van den

Roomsch Katholieken Volksbond voor Eindhoven en omliggende
gemeenten. Hiervoor hebben de door Prinsen ontworpen statuten van de Bossche R.K. Werkliedenvere
niging model
gestaan.
25) Meierijsche Courant, 14 december 1898.
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Spreker was meestentijds een der kapelaans uit de Commissie van Toezicht; in de regel volgde hierop geen debat. Van elk der aangesloten gemeenten had 66n geestelijke zitting in de Commissie. Voorzitter en tevens
directeur van de Volksbond werd kapelaan Van Dooremalen; penningmeester kapelaan E.F. Branten.26 Ruim anderhalfjaar later, april 1897,
werd gestart met de vorming van vakverenigingen. De tabaksbewerkers
waren de eersten. Bij dit en andere gilden werd dezelfde tactiek gevolgd
als bij de oprichting van de Volksbond: de eerste vergadering was gewijd
aan voorlezing van de statuten, tijdens de tweede vergadering vond de
bestuursverkiezing plaats en een geestelijk adviseur bleek tevoren reeds
aangewezen.27 Verscheidene tabaksbewerkers die de eerste bijeenkomst
bijwoonden, keerden zich ervan af, naar verluid wegens het onzelfstandige en weinig krachtdadige karakter.28
Gezien de behoefte aan sociale hervorming en lotsverbetering was de
R.K. Volksbond het weinige, gezien de omstandigheden het enige dat bereikt kon worden, met in elk geval dAt resultaat dat aan de verbreiding
van het socialisme een obstakel in de weg was gelegd. Die functie werd
nog meer benadrukt toen het onderliggende verzet tegen klerikale bevoogding en behoedzaamheid zich in andere gedaante ging openbaren.
Nauwelijks twee jaar na de oprichting had de Volksbond het bij een kleine groep van zelfbewuste arbeiders reeds verbruid. Uit ongenoegen over
de grote invloed van werkgevers en geestelijkheid en uit onvrede over het
in gebreke blijven van de Volksbond in het streven naar lotsverbetering
scheidden zeventien leden, allen werkzaam op de sigarenkistenfabriek
van J. Bruning & Zoon in Stratum, zich af. Op 25 september 1897 constitueerden zij de christelijke werkliedenvereniging De Eendracht, die een
geducht tegenstander zou blijken. De spil in dit verzet Hendrik Rooijmans wonende in Woensel, werd haar eerste voorzitter.29 Hij was in het
Eindhovense milieu de evenknie van Poell. Dit gaf aan hun verhouding
een bijzondere spanning. Hoewel ideologisch elkaars tegenpolen stonden zij aan 66n zijde waar het de zaak van de arbeiders betrof.
Ook buiten Eindhoven was veel kritiek te horen op het onvermogen van
de Volksbond om iets te betekenen voor de arbeiders. In het eerste juni26) BAH. NKV, IV B, Afdeling Eindhoven Statuten en Huishoudelijk Reglement van den
Roomsch Katholieken Volksbond voor Eindhoven en omliggende gemeenten; Messing, a. w.,
102-103: Van Oorschot, a. w., I, 287-289; Verheijen. a.tu., 115 e.v.

27) Verheijen, a.w.. 118.
28) a.w..121-122.
29) Giebels, t.a.p., 144; Verheijen. a.te., 126-128, Rooijmans. De opkomende Arbeidersbeweging te Eindhoven, 4-5.
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nummer van 1899 hekelde de redactie van de Sociaal-Democraat, het
blad van de SDAP, de onmondigheid van de volksbondleden. Toen de
Katholieke Werkman, het orgaan van de Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen in Utrecht, deze aantijging aan het adres van de geestelijkheid weerlegde als niet maatgevend voor de rol van de Kerk in de sociale
kwestie, sloeg de Sociaal-Democraat gevoelig terug. Zij publiceerde een
lange litanie van klachten over het optreden van de katholieken in Eindhoven, waarbij niet alleen de geestelijkheid het moest ontgelden. Kon
men dit relaas niet geloven, dan moest men zelf de zaak maar eens onderzoeken. De Katholieke IFerkman nam de toegeworpen handschoen op.
Naar het schijnt had men haar gesuggereerd om de ongezouten kritiek
maar eens na te trekken bij Rooijmans, op wiens informatie de SociaalDemocraat mogelijkerwijs zelfs haar aanklacht had gebaseerd.3o Een der
redactieleden c.q. medewerkers van de Katholieke Werkman, de
Utrechtse kapelaan dr. M.J. Schrader, durfde niet zonder meer op Rooijmans af te gaan. Hij stelde zich daarom in verbinding met zijn geestverwant in Eindhoven, baron mr. A. van Wijnbergen. Deze voor socialist
doorgaande Gelderse edelman behoorde evenals hij tot de kleine kring
van vooruitstrevende katholieken in Nederland, de Klarenbeekse
Club.31 Vooruitlopend op een nader bericht gaf Van Wijnbergen als
commentaar dat het in Eindhoven met de katholieke sociale actie inderdaad treurig was gesteld. Al zou met de nodige handigheid nog wel iets te
bereiken zijn, hij moest uiterst voorzichtig zijn: "Tot heden toch zijn de
geestelijken nog met mij - al doen ze het slechts gedwongen. Zouden zij
zich echter beslist tegen mij keeren, dan was het voor een heelen tijd gedaan en kan het socialisme zich rustig ontwikkelen". Wat Rooijmans betrof zag hij er geen gevaar in om een artikel van hem in de Katholieke
Werkman op te nemen, vermits de inhoud goed was. 32
Toen de redactie van de Katholieke 1Ferkman vervolgens bij Rooijmans
inlichtingen had ingewonnen durfde zij zich, gezien de onthutsende inhoud daarvan, toch niet geheel op diens betrouwbaarheid te verlaten.
Zonder de naam van de informant te noemen, stuurde zij haar conceptartikel ter verificatie op aan Poell, die voor haar blijkbaar de enige

30

) Verheijen, a.w., 163-165. De auteur geeft een andere lezing. die evenwel op een interpretatiefout berust.
31) Persoonlijkheden in het Konink,ijk der Nederlanden in woord en beetd, 1667-1668:
Brom, a.w.. I, 555. Over Klarenbeek. zie § Sa.
32) KDC. AA, Correspondentie aan Schrader (inv. nr. 1830). Brief van A. van Wijnbergen,
16 juni 1899.
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geestelijke in Eindhoven was die zij zulks kon toevertrouwen. Poell
schreef de redactie terug dat haar informatie onvolledig was. Qua opzet
en werkwijze onderscheidde de Eindhovense Volksbond zich in niets van
de andere volksbonden en werkliedenverenigingen. Het was echter te
laat, het artikel was reeds ter perse.33 In haar artikel gaf de redactie een
verpletterend oordeel over de Eindhovense Volksbond. Deze verschilde
volgens haar hemelsbreed van andere volksbonden. Weliswaar nuttig als
apologetische vereniging was het geen vereniging in de zin van de pauselijke encycliek'Rerum Novarum'. Daarenboven miste het een democratische bestuursstructuur, zodat het meer een vereniging v66r dan vAn
werklieden genoemd kon worden. 34
Omdat de Katholieke Werkman in de regio Eindhoven geen of maar
een zeer beperkte verspreiding vond,35 bleef dit bericht onopgemerkt,
dan wel konden de weinigen die er wel kennis van hadden genomen, het
binnenskamers houden. Toen Rooijmans in zijn brochure De opkomende
Arbeidembeweging te Eindhoven (1900) het negatieve oordeel onder de
algemene aandacht bracht, ter legitimatie van 'De Eendracht', wekte dit
hevige beroering. Poell voelde zich nu genoopt het voor de Volksbond op
te nemen en openheid van zaken te geven.36 Deze reactie van Poell mag
vreemd lijken gezien zijn onafhankelijke opstelling binnen de Volksbond,
maar waar hier openlijk de katholieke organisatie door haar tegenstanders in een negatief daglicht werd gesteld, sloten zich de gelederen. Het

behoorde anderzijds tot zijn stijl van optreden om zich in dergelijke conflictsituaties als onbevooroordeeld arbiter op te werpen.
De kritiek op de Volksbond verstomde niet. Het haalde echter weinig
uit, of de kritiek nu van buiten kwam of in de eigen gelederen naar voren
werd gebracht. De Eindhovense geestelijkheid verschanste zich achter
haar stelling van eigen gelijk en zelfgenoegzaamheid en volstond met verbaal geschut tegen het socialisme dat zij overal op de loer waande. Daartegen voerde Van Wijnbergen een welhaast hopeloze strijd. Laverend
tussen het stijle conservatisme aan de kant van de geestelijkheid en de
toenemende verwijdering aan de kant van de dissidente Eendrachtleden
leken slechts onbegrip en wantrouwen zijn deel. Hij liet zich evenwel niet
uit het veld slaan. In een brief aan een van de Klarenbeekse vrienden,
Jan Vlekke, de sociaal vooruitstrevende suikerfabrikant in Oud-Gastel,

33) Meimijsche Courant. 3 maart 1900.

34) Verheijen, a.w., 165.
.35) a.w., 169, noot 12.
36) Zie noot 33.
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bekende hij: "waar ik echter in rijksbetrekking ben, heb ik van die conservatieven hier (die door heb- en heerschzucht zijn bezield) niets noodig, en ben ik daarom vastbesloten zoo krachtig mogelijk op den ingesla"
gen weg voort te gaan . Hij wilde het ellendige conservatisme dat in
Eindhoven reeds zoveel kwaad had gesticht, breken. Ofschoon hij ook
duidelijk inzag dat hij zeer weinig kon bereiken, liet hij alle hoop op verandering toch niet varen. Als kapelaan Poell uit Woensel maar eens
hoofdadviseur van de Volksbond mocht worden, dan zou het er heel anders uit gaan zien. Het gilde der tabaksbewerkers, waarvan Poe]1 geestelijk adviseur was, werkte immers voortreffelijk.37 Maar dat bleef een vrome wens, zeker zolang de conservatieve Eindhovense
deken nog de scepter zwaaide. Deze overleed op 20 mei 1902.38 De relatie tussen Van
Wijnbergen en de deken was ronduit slecht te noemen.39 Een benoeming van Poell behoorde voorts niet tot de mogelijkheden omdat de zetel
van de Volksbond in de centrumgemeente Eindhoven was gevestigd
en
derhalve steeds door een kapelaan van de St. Catharinaparochie werd
bezet.40

En Van Wijnbergen 6n Poell verbleven te kort in Eindhoven om resultaat van hun inspanningen te zien.41 Onder de Eindhovense geestelijken
nam Poell een eenlingenpositie in. Al was van directe tegenwerking geen
sprake, zijn voorbeeld werd niet gevolgd. Daadwerkelijke steun ondervond hij van de Leo-Vereeniging, waarvan Van Wijnbergen president
was. Waardering ontving hij van velen en niet in de laatste plaats van De
Eendracht, ondanks dat ook Poell zich schaarde in de rij van haar opponenten.
De oprichting van de R.K. Volksbond in 1895 was het begin van zich al
snel verscherpende tegenstellingen. Het belangenconflict tussen patroon
en arbeider werd overschaduwd door de tegenstelling klerikaal en antiklerikaal. Het ging hier in wezen om de vraag in welke mate de katholieke
37)

GARO, Archief J. Vlekke, Handschriften I, Brief van A. van Wijnbergen, 21 februari

1901.

38) Naamtqst der Roomsch-Katholieke Dekens, etc., in het bisdom 9-Hertogenbosch, 1902.

KUB. Memoires Prinsen, 7.
) Van Dooremalen werd in april 1899 opgevolgd door E.F. Branten. Deze legde in mei
1901 zijn functie neer wegens een benoeming tot pastoor in Sint-Michielsgestel. Zijn opvolger
was kapelaan W.M. Kluijtmans, terzelfdertijd aangesteld tot kapelaan in Eindhoven. Kluijtmans trad eerst eind april 1902 in functie: hij bleek toen nog niet volledig hersteld van een
ziekte, Meierijsche Courant, 12 en 14 april 1899,29 mei 1901 en 29 april 1902.
41) Bij K.B. van 28 februari 1903 was Van Wijnbergen benoemd tot voorzitter van de Raad
van Beroep inzake de ongevallenwet, die zetelde in Arnhem; Meierijsche Courant, 3 maart
39)
40

1903.
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geloofsbeginselen en zedenleer maatgevend waren voor het maatschappelijk handelen. Genoemde tegenstellingen werden in de societeit en van
onder de pet besproken: zij verdeelden de sociale bovenlaag en dreven
de arbeiders in verschillende richtingen uiteen.42 Daar doorheen liep de

verdeling tussen autochtonen en allochtonen. Volksbond en Eendracht,
Eindhoven Vooruit en Leo-Vereeniging waren de pionnen in dit krachtenspel.

c. De Eendracht

In januari 1898 trad De Eendracht voor het eerst in de openbaarheid;
de vereniging stelde zich voor als Houtbewerkersvereeniging De Eendracht. Geleidelijk verbreedde zij zich tot een algemene werkliedenvereniging die niet alleen 66n specifieke beroepsgroep omvatte. 43
Wegens haar niet katholiek-gebonden karakter werd zij al spoedig met
het stigma 'socialistisch' beladen, hoezeer men zich ook beriep op haar
christelijke grondslag. Tijdens de tweede vergadering, 12 juni 1898, verklaarde Rooijmans nadrukkelijk dat men de sociale encycliek 'Rerum
Novarum' tot uitgangspunt had genomen en godsdienst, gezag, eigendom
44
en huisgezin erkende.

Men voelde zich even christelijk als de spoorwegarbeidersvereniging
Recht en Plicht en de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond, die
beide ook katholieken en protestanten onder hun leden telden.45 Bij gelegenheid van de oprichting van een r.k. houtbewerkersgilde in december 1898 rechtvaardigde Rooijmans het bestaan van De Eendracht uit
het ontbreken van de bepaling in de statuten van de R.K. Volksbond dat
de stoffelijke en zedelijke welvaart als naaste doel gold.46 Het vasthouden aan de eigen koers had echter een diepere grond in het huldigen van
een kerkvisie en geloofsopvatting die geen aanspraak maakten op exclusiviteit en totale geldigheid, maar een pluriformiteit van opvattingen en

Van Oorschot, a.w., 1, 151-153.
Meierijsche Courant, 22 januari 1898. De vermelding van het gemeenschappelijke beis hieruit begreroep is slechts een verwijzing naar haar onstaansachtergrond. Ten onrechte
de al enkele maanden
pen, dat het ging om de oprichting van een gelijknamig vakgilde binnen
bestaande werkliedenvereniging, Giebels, t.a.p.. 150-152 en 179.
Giebels, t.a.p.,
44) Meierijsche Courant, 25 juni 1898; Peel- en Kempenbode, 18 juni 1898,
42)

43)

151.
45

)

46)
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Meierijsche Courant, 17 september 1898; Peel- en Kempenbode, 17 september 1898.
Meierijsche Courant, 14 december 1898. Peel- en Kempenbode, 14 december 1898.

beleid toelieten.47 Binnen dat raam was de sociale actie weliswaar
geinspireerd door een religieuze overtuiging. maar daarom nog geen geloofsaangelegenheid. In feite vocht men daarmee de rechtmatigheid en
competentie aan van het geestelijk gezag op wereldlijk terrein. Dit verklaart ook waarom haar bestaan zo bedreigend en haar bestrijding zo ongemeen fel was.
Sedert december 1900 beschikte de vereniging over een lijfblad, De
Eendracht, waarvan de redactie en administratie waren gevestigd op het
adres van Rooijmans. Dit feit markeert een beslissende wending in de
opstelling van de vereniging. Voor het grootste deel is deze omslag bepaald door Eduard Rede16. Rede16, alkomstig uit een katholiek ondernemersmilieu en mede-firmant van een zeepfabriek in Eindhoven, was een
van de drijvende krachten achter Eindhoven Vooruit, een progressief ondernemerscollectief dat moderne denkbeelden over de organisatie van
de samenleving en de rol van de ondernemer daarin in praktijk trachtte te
brengen. Teleurgesteld in de uitkomst daarvan wat de sociale implicaties
betreft, en zonder vertrouwen in het sociale program van de katholieken,
neigde zijn sociaal engagement naar het ideeengoed van het socialisme
dat hij met katholieke waarden in een symbiose trachtte te verenigen.
Naar beide kanten zou het een verloren strijd worden. In het gelijknamige blad van de ondernemersvereniging Eindhoven Vooruit ontvouwde hij
zijn denkbeelden. De socialistische strekking daarvan verenigde zich niet
met de politiek neutrale opstelling van Eindhoven Vooruit die de kolommen in haar blad voor zijn bijdragen sloot. Niet lang hierna kreeg hij een
nieuwe spreekbuis geboden in De Eendracht. Waarschijnlijk heeft
hij
hier zijn eigen lijfblad geschapen en nam hij de vereniging, die reeds zeer
zijn sympathie had vanwege haar katholiek-democratische signatuur, in
zijn kielzog mee.48
Met de verschijning van De Eendracht was voor velen het bewijs geleverd dat achter de gelijknamige, zich christelijk noemende werkliedenvereniging een socialistische mantelorganisatie schuilging.49 Het leidde
tot verscherpte maatschappelijke en ideologische tegenstellingen, waarin
niet alleen het monddood maken van het blad maar ook het neutralise-

47) Van de hierna nog te noemen Ed. Rede16 komt de pregnante uitspraak. dat ".... de toevallig heersende katholieke-politieke of -sociale meening in Eindhoven die z66 variabel is,
niet vereenzelvigd mag worden met 'het katholicisme' met uitsluiting van elke andere mee-

ning". : Meierjsche Courant, 27 februari 1900.
48) Verheijen, a.w.. 8 en 197-200.
49) Giebels, t.a.p., 154.

79

ren, c.q. uitschakelen van de vereniging inzet waren van een steeds onverzoenlijker campagne.50 De conciliante houding van baron Van Wijnbergen jegens De Eendracht sloeg in het tegendeel om. Aanvankelijk had
hij gehoopt door een bijsturen van de Volksbond de dissidenten wier
dwaling hij vergeeflijk en zelfs heel begrijpelijk vond, in de katholieke gelederen terug te kunnen voeren.51 Thans trok hij bij de bisschop aan de
alarmklok en wees hij op de noodzaak van een katholiek tegenoffensief
tegen de socialistische perscampagne.52 In de aanval op De Eendracht
blies ook Poell de trompet. Ondanks zijn fulmineren tegen haar socialistische toeneiging, waarin ook hij zich te buiten ging aan een naYeve en groteske overdrijving, verloor hij niet alle gratie bij de vereniging en de redactie van haar maandblad. 53
Het geleidelijke proces waarin De Eendracht vanuit de Volksbond van
een wezenlijk meer interconfessionele via een christen-socialistische
naar een sociaal-democratische vereniging evolueerde, werd in september 1904 afgesloten met de opheffing van de vereniging. Op 8 oktober
1904 volgde de oprichting van een afdeling van de SDAP in Eindhoven,
waarnaar veel oud-leden van De Eendracht overstapten.54 Voor Poell,
en hij sprak ongetwijfeld namens vele anderen, was de vereniging in
naam nu geworden, wat zij qua geest altijd was geweest.55 Het maandblad De Eendmcht werd zelfstandig voortgezet als socialistisch, niet-materialistisch volksblad. In april 1907 werd na enige discussie besloten het
blad om te vormen tot orgaan van de SDAP-afdelingen in Noord-Brabant.56 Wat bij alle naams- en beleidsverandering constant bleef was de
scherpe pen waarmee de redactie het optreden van Poell volgde.
d. Eindhoven Vooruit en Leo-Vereeniging
9,

De vereniging Eindhoven Vooruit, kortweg getypeerd als een verzameling van autochtonen en allochtonen, die zich niet herkenden in de
voortdurende sociale en politieke dominantie van de conservatief-katho-

Meierijsche Courant, 29 januari en 5 februari 1901.
51) KDC. AA. Correspondentie aan Schrader (inv. nr. 1830). Brief van A. van Wijnbergen,
50)

16 juni 1899.

BAH, Archief Kapittel van St. Jan 's-Hertogenbosch, Notulen 1863-1915, Vergadering
van 11 december 1900 en 2 januari 1901.
53) Zie hierover § 8.
54) De Eendracht, 12 november 1904; Giebels, t.a.p., 180.
55
) De Volksbode. 23 en 30 september 1904.
56) De Eendacht. 20 april 1907.
52)
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lieke 61ite"57 werd in december 1898 te Eindhoven opgericht als een poging om deze katholieke en traditionele invloed terug te dringen.58 Zij
was het geesteskind van enkele jonge ondernemende fabrikanten, die de
al vele jaren terugkerende negatieve teneur in de verslagen van de Kamer van Koophandel wilden doen keren, door het scheppen van de zo
nodige infrastructurele voorzieningen, zodat de verdiensten van de ondernemers verbeterden, een hoger loon kon worden uitbetaald, het
volkswelzijn toenam en de volksgezondheid verbeterde. De vereniging
eerbiedigde daarbij ieders politieke en godsdienstige overtuiging en erkende God, eigendom en familie als grondslagen van de maatschappij.
Haar werkwijze was democratisch, dat wil zeggen ging uit van samenwerking van de hogere en lagere standen in het algemeen belang. 59 Kenmerkend voor haar nonconformisme en geestelijke verdraagzaamheid was de
benoeming van Rooijmans tot bestuurslid en de steun van De Eendracht.60 De vereniging was op velerlei terrein actief: zij richtte een woningbouwvereniging op, bond de strijd aan tegen gedwongen winkelnering en alcoholmisbruik, stelde een ziekenbus en ziekenfonds in, nam
maatregelen ter verbetering van de hygiene, gaf steun aan de GroeneKruis-vereeniging en ijverde voor de invoering van goed middelbaar onderwijs.61

De verzuiling, de inpassing in het katholieke organisatorische kader,
bleek niet af te wenden.62 Al tijdens de eerste openbare vergadering,
over de vaststelling van de statuten, kwam het tot een ideologische breuk.
Het voorstel van Van Wijnbergen om in de doelstelling de bepaling op te
nemen dat de vereniging haar christelijke sociale politiek normeerde aan
de encycliek 'Rerum Novarum', haalde het niet. De initiatiefnemers wilden niet verder gaan dan de erkenning van een algemene christelijke
grondslag, om daarmee Joodse ondernemers niet van deelname uit te
sluiten.63 Van Wijnbergen legde zich hierbij niet neer en deed een tegenzet, waarmee de scheiding der geesten onherroepelijk was. Nog geen
57) Verheijen, a.w., 152.
58) Van Oorschot, a.w.. I. 154.
59) Meierijsche Courant. 7 december 1898, Heerding, Geschiedenis van de N. K Philips'
Gloeitampen/abrieken. II, 231.
60) Heerding. a.w.. 245-248. In 1901 werden de personele en ideologische banden verbroken.
61) Van Oorschot, a.w., I. 242, e.v.
62) Heerding, a.w., 243-244.
63) Meierijsche Coumnt, 1 en 4 januari 1899; Peet- en Kempenbode, 1 januari 1899.
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maand na de oprichting van Eindhoven Vooruit presenteerde hij een gelijkaardigde katholieke vereniging die geheel paste in het totaal-concept
van'Rerum Novarum'. Om dat te onderstrepen gaf hij daaraan de naam
Leo-Vereeniging en bracht hij dit ook in de doelstelling tot uitdrukking:
".
in samenwerking met den Roomsch-katholieken Volksbond, de behartiging der katholieke belangen in het algemeen- en in het bijzonder den
vooruitgang van Eindhoven en omstreken en de volkswelvaart op 't
voetspoor der encycliek Rerum Novarum".64 De onderlinge schikking
van deze doelcomponenten lag geheel in de lijn van de katholieke sociale
leer, die, het zij nogmaals gezegd, de totale reorganisatie van de samenleving beoogde op katholieke grondslag.
Initiatieven door katholieken op dit terrein ontplooid dienden dan ook
onderworpen te zijn aan het kerkelijk leergezag. Van Wijnbergen verweet de katholieken in Eindhoven Vooruit dat zij zich daaraan wilden
onttrekken door niet 'Rerum Novarum' tot leidraad te nemen. Welke
vooruitstrevende sociale opvattingen men ook mocht hebben, het bestaan van meningsverschillen over de instrumenten en de te volgen tactiek rechtvaardigde nog niet het uittreden uit de katholieke gelederen.
Hij riep alle katholieken op om in het voorbijgaan aan verschillen over de
zogenaamde 'vrije kwesties', zaken van niet specifieke religieuze aard,
66n front te vormen tegen de anti-religieuze tendenzen en ontkerkelijking
in de moderne maatschappij, waarbij hij in het bijzonder doelde op de
terreinwinnende invloed van het socialisme. Het rooms arbeidsveld was
een ruim veld waarop voor alle en verschillende werkers plaats was.
Daartoe diende men een grote verdraagzaamheid te betrachten; een verdraagzaamheid bij beginselvastheid. Samenwerking met andersdenken
lag voor hem niet op het conceptuele niveau van een christendom boven

geloofsverdeeldheid, maar op het praktische vlak van de concrete politiek.65

Vele katholieke notabelen sloten zich bij de Leo-Vereeniging aan.
Daarenboven had dit initiatief de warme sympathie van de Eindhovense
geestelijken die bij de constituerende vergadering in groten getale van
hun belangstelling blijk gaven. Zij verwelkomden dit initiatief van de in
hun ogen eigenzinnige edelman als de terugkeer van de verdwaalde
zoon. In zijn volgzaamheid aan hun patriarchale autoriteit misrekende
men zich evenwel. Met de Leo-Vereeniging bestreed Van Wijnbergen
niet alleen het afglijden naar religieus indifferentisme in Eindhoven
64

)

65)
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Meierijsche Courant, 21 januari 1899.
Meierijsche Courant, 28 maart 1903.

Vooruit, maar trachtte hij van binnenuit ook af te rekenen met hun sociaal-conservatisme en klerikale dominantie.66 Hij bleef een verdacht
persoon wiens ijveren met wantrouwen werd gadegeslagen. Uit de steun
van de bisschop putte hij evenwel de kracht niet te versagen. 67
Ten onrechte is Van Wijnbergen door sommige auteurs intolerantie
verweten: hij zou zich daaraan nog meer bezondigd hebben dan de parochiegeestelijken; daarin overtrof hij zelfs de conservatieve Eindhovense
deken J. van Iersel, en was hij roomser dan de paus.68 Waar de wegen
tussen Eindhoven Vooruit en Leo-Vereeniging zich scheidden, stond
Van Wijnbergen niet eenzaam als wegbereider op zijn post. Zijn initiatief
had de instemming van niet de geringsten onder de katholieke voormannen, als Ari€ins en Vlekke. Ook Poell, geprezen vanwege zijn vooruitstrevende en krachtdadige aanpak van de sociale actie, stond er vierkant
achter. Het ideeengoed van Eindhoven Vooruit was om reden van de impliciete erkenning van een pluriforme waarheid en een democratische
kerkopvatting niet alleen Eindhoven vooruit.
De Leo-Vereeniging nam veel zaken ter hand: zij gaf de aanzet tot de
instelling van een Kamer van Arbeid voor de tabaksverwerkende industrie, richtte een spaarbank voor werklieden op, een leesbibliotheek,
zette zich in voor een eigen verenigingsgebouw van de Volksbond, gaf de
stoot tot de drankweer, organiseerde lezingen gegeven door de voormannen uit de sociale beweging zoals Ariens, Schaepman en Vlekke, steunde
de vakgilden, onder wie vooral het tabaksbewerkersgilde de sympathie
genoot, bepleitte de oprichting van een katholieke patroonsbond, gaf een
financiele bijdrage aan de oprichting van de Volksbode, een weekblad
voor katholieke arbeiders in het Zuiden en liet zich in met de gemeentepolitiek.69 Verscheidene van deze zaken komen in de navolgende paragrafen aan de orde; Poell was bij sommige nauw betrokken.

66
67)

GARO, Collektie Balthasar-Vlekke, Brief van A. van Wijnbergen, 1 mei 1900.
GARO, Archief J. Vlekke, Handschriften I, Brief van A. van Wijnbergen, 21 februari

1901.

Van Oorschot, a.w., I, 154; Van Puijenbroek, a.w., 56. Ook al weigerde hij samenwerking met Eindhoven Vooruit inzake de gedwongen winkelnering, ook al meende hij van stonde af aan in Eindhoven Vooruit een anti-klerikale tendens te bespeuren, dan nog is het negatieve beeld dat van hem is geschetst ongenuanceerd en werkt het zeer vertekenend, Meie,ijsche Courant, 3 mei 1899; GARO, Collectie Balthasar Vlekke, Brief van A. van Wijnbergen,
12 november 1899.
691 Meierijsche Courant, 28 maart 1903.
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§ 3. Voorman van de arbeiders

a. De tabaksbewerkers

Door de toeva]lige omstandigheid dat zijn collega Kloppenburg adviseur was van het tabaksbewerkersgilde, belandde Poell in deze tak van
de arbeidersbeweging, van waar hij al spoedig zijn vleugels in vele richtingen uitsloeg. Na het vertrek van Kloppenburg, die was benoemd tot
pastoor in Riethoven, kreeg Poell de gelegenheid om zijn kwaliteiten te
bewijzen. Bij zijn officiale aantreden als geestelijk adviseur, in de vergadering van 26 april 1899, deelde hij de leden mee dat hij al enige tijd
met zijn voorganger had samengewerkt in het belang van de tabaksbewerkers. Hij kon die avond niet lang blijven, omdat hij ook elders verwacht werd, bij de oprichting van een drankweerorganisatie in Woensel,
waartoe hij het initiatief had genomen. Samen met J. Koonings, hoofd
van de openbare lagere school, vormde hij het voorlopig bestuur, in welke hoedanigheid zij voor 26 april de oprichtingsvergadering hadden uitgeschreven. De statuten werden goedgekeurd en zevenendertig personen gaven zich als lid op. Bij de eerste vergadering hierna, 21 mei, toen
het bestuur werd gekozen, bleek Poell naar de achtergrond getreden.
70
Zijn nieuwe collega Van Dun had het adviseurschap op zich genomen.
Het tabaksbewerkersgilde, opgericht 9 mei 1897, was het grootste gilde dat binnen de Volksbond functioneerde. Veel meer betekenis dan het
bieden van broederschap, onder]inge steun en gezelligheid en het houden van algemene, stichtende voordrachten kon daaraan de eerste jaren
niet toegekend worden. Het werd al gauw beschouwd als een gezelschap
dat jaarlijks potverteerde. De kwalificatie van vakvereniging als belangenorganisatie was daarop niet van toepassing; veeleer was hier sprake
van een categoriale standsorganisatie. Vier jaar later bleek zijn betekenis
beduidend toegenomen. De organisatie was professioneler opgezet, met
in eigen beheer een werkloosheidsfonds, "zoals in den lande geen twee9,
de gevonden werd , en een steunfonds voor staking en uitsluiting van
zusterorganisaties. Daarenboven beschikte het over een weerstandskas
70
) Poell gaf gevolg aan een oproep van Van Wijnbergen, de grote stimulator van de drankweer in de regio Eindhoven, Meien)sche Courant, 29 april, 3 en 24 mei 1899; Peel- en Kempenhode, 29 april 1899; Eindhoven Voomit. mei 1899. Hoewel hij er verder geen rolin speelde, bleef de drankbestrijding niettemin de aandacht houden van Poell. Opvallend is de vermelding dat bij een collecte onder de geestelijkheid (in het Zuiden) voor geldelijke steun aan
"
het Kruisverbond, de eerste drankweerorganisatie, maar 66n enkele priester meedeed: ...
niet toevallig de werkmanspriester Poell", Brom, De Nieuwe Kruistocht, 143.
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sedert de aansluiting bij de nationale bond.71 In de hier gesignaleerde
veranderingen is duidelijk de positieve uitstraling van Poell herkenbaar.
Hij schoeide het tabaksbewerkersgilde op de leest van een moderne be-

langenorganisatie.
1.

Kamer van A rbeid

Een der eerste zaken waarvoor Poell zich in zijn nieuwe functie inzette
was de vorming van een Kamer van Arbeid. De wet tot oprichting van Kamers van Arbeid dateerde van 2 mei 1897 en was ingediend door het liberale Ministerie Roall-Van Houten. Men beoogde daarmee een instrument aan te reiken ter vereffening en voorkoming van arbeidsgeschillen.
Voorts had de Kamer tot doel het verstrekken aan de regering van inlichtingen over maatschappelijke toestanden en maatregelen, (lie in het belang van werkgever en werknemers konden of moesten worden genomen.
Indien in een gemeente behoefte daaraan was gebleken, kon aan de minister om oprichting van een Kamer van Arbeid worden verzocht. 72
De Leo-Vereeniging daarin gesteund door het bestuur van de R.K.
Volksbond richtte zich begin juni 1899 met een dergelijk verzoek betreffende de sigarennijverheid tot de minister. Eindhoven Vooruit die in het
aprilnummer van haar gelijknamig maandblad reeds de aandacht op de
nieuwe wetgeving had gevestigd, sloot zich met overtuiging bij het initiatief van de Leo-Vereeniging aan.73 De minister willigde bij K.B. van 21
augustus 1899 het verzoek in. Poell verheugde zich hierover, zo schreef
hij in de krant. Of de Kamer evenwel haar nuttigheid zou bewijzen, hing
af van de patroons en de werklieden. Hij had daar echter alle vertrouwen
in. Teneinde aan de nieuwe situatie meer bekendheid te geven opdat medewerking allerwege verzekerd was, had Poell in de krant een korte uiteenzetting geplaatst over doel en werkwijze van de Kamer van Arbeid
voor de Tabaksindustrie, wier werkterrein de gemeenten Eindhoven,
Stratum, Blaarthem, Strijp en Woensel omvatte.74
In een speciale vergadering van het tabaksbewerkersgilde, 1 oktober
1899, waarvoor ook de patroons waren uitgenodigd en de tabaksbewerkers die geen lid van de Volksbond waren, zoals leden van De Eendracht

71) Van Oorschot, a.w., I. 229-230; De Sigarenmaker, 9 december 1899.
72) Minderaa, Vermenging van staat en maatschappij, in Algemene Geschiedenis der Nedertanden, XIII, 470-471; Franssen, a.w., I, 179-184.
73) Eindhoven Vooruit, april-juli 1899 en maart 1900; Verheijen, a.w., 171.
74
) Meierijsche Courant, 9 september 1899.

85

onder wie haar president H. Rooijmans,75 gaf Poell een uitvoerige toelichting. Aan de hand van een ogenschijnlijk fictief voorbeeld, waarmee
voor de goede verstaanders duidelijk Eindhoven en haar randgemeenten
waren bedoeld, besprak hij de totstandkoming, de verkiezing der kandidaten en het optreden van de Kamer. Kwesties die door de Kamer ondermeer dienden te worden geregeld, waren het terugdringen van vrouwenarbeid. van het 'maandag houden' en de willekeurige verlening van uitschot. Omdat veel afhing van het draagvlak dat de Kamer onder
arbeiders en patroons had, besloot hij zijn uiteenzetting met de oproep
aan de arbeiders om zich te organiseren en de patroons om hun medewerking te verlenen, waarbij hij hen de hint gaf om een patroonsbond op
te richten. Was van een Kamer van Arbeid wegens haar beperkte opzet zij kon geen bindende uitspraken doen - niet alles te verwachten, bij onwilligheid van de zijde van de patroons was er nog de publieke opinie die
als dwangmiddel werkte.76
Rooijmans behield zijn scepsis. In een tumultueus verlopen interpellatie daagde hij Poell uit om te erkennen dat een Kamer van Arbeid enkel
iets te betekenen had als daar een krachtige vakvereniging met een goed
gevulde weerstandskas tegenover stond. Poellliet zich echter niet tot een
uitspraak hierover verleiden; niet de middelen tot strijd maar tot verzoening stonden hier aan de orde. Rooijmans nam met dit antwoord geen genoegen en verweet Poell om de zaak heen te draaien.77 poell was zich
wel van de beperktheden bewust, maar wilde het initiatief niet bij voorbaat al doen stranden. 78
De uitvoerige uiteenzetting van Poell was vooraf als brochure gedrukt
en werd tijdens de propagandavergadering uitgereikt. Eindhoven Voomit
liet zich er lovend over uit. De brochure was duidelijk van inhoud en in
Meierijsche Coumnt. 4 oktober 1899: Peel en Kempenbode. 4 oktober 1899: Ciebels,
t.a.p., 153. Dat Rooijmans op verzoek van een aantal gildeleden aanwezig mocht zijn, hebben
wij niet bevestigd gevonden.
76) Peel-en Kempenbode, 4,7 en 14 oktober 1899.
75)

77) Rooijmans, a. w., 17-20.
78) Peel- en Kempenbo(le, 7 oktober 1899; Giebels. a. w., 153. Zijn uitleg onderschrijven wij
niet. Uiteindelijk werd Rooijmans in het gelijk gesteld: zonder bindende kracht hadden de uitspraken van de Kamer weinig betekenis, zolang de arbeiders geen flinke organisatie achter
zich hadden. Ook de Kamer zelf was zich van zijn manco bewust. Begin 1902 wendde hij zich
tot de regering met het verzoek om bindende kracht aan de besluiten toe te kennen. Het ta-

baksbewerkersgilde sloot zich hierbij aan, De Kathotieke Tabal bewerker, februari 1902.
Een wijziging in die zin bleef echter uit. In 1923, toen de Arbeidsgeschillenwet in werking
trad, werden de Kamers van Arbeid als relicten van een romantisch en idealistisch gemeenschapsideaal bijgezet, Franssen, a.w., I, 184.
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een verzoenende geest geschreven: voor de arbeider die de ambtelijke
taal vaak niet al te goed begreep was het een uitmuntende wegwijzer in
deze voor hem zo belangrijke zaak.79 Een dergelijke aanpak was tot dus-

ver in Eindhoven niet vertoond.
2. Aansluiting bij de nationale bond

Op tal van punten moest het tabaksbewerkersgilde worden bijgeschaafd om een volwaardig tegenwicht te kunnen bieden aan de economische macht van de ondernemers. Zolang het gilde op zichzelf bleef
staan, kon het daaraan niet voldoen. Het was clan ook van belang om aansluiting te zoeken bij de Nederlandsche R.K. Tabaksbewerkersbond, die
op 27 november 1897 tot stand was gekomen.80 In Noord-Brabant was
men echter huiverig voor de overschrijding van de diocesane grenzen.
Pas in juni 1899 kreeg de nationale bond hier een afdeling door de toetreding van het Bossche St. Petrusgilde.81 In november volgde het tabaksbewerkersgilde uit Eindhoven.82 Het waren echter niet de vakbelangen die de doorslag gaven, maar de onstuitbare opmars van de neutrale
Internationale Sigarenmakers- en Tabaksbewerkersbond in Noord-Brabant. Ondanks de felle bestrijding van deze voor socialistisch gehouden
organisatie, had zij zich niettemin in een aantal plaatsen hier kunnen
handhaven. 83

Toen de Internationale Bond er in 1899 in slaagde zijn invloed uit te
breiden en krachtige pogingen aanwendde om ook in Eindhoven en verder op het platteland leden te werven, luidden de adviseurs van het Bossche en Eindhovense gilde, kapelaan A. van Erp en L. Poell, de alarmbel. In een onderhoud dat zij hierover op 9 november 1899 met de Bossche bisschop Mgr. W. van de Ven hadden, spoorde deze hen aan om
overal in zijn bisdom katholieke verenigingen van sigarenmakers op te
richten en te doen aansluiten bij de nationale bond, om hen zo voor de invloed van het socialisme te vrijwaren. Beiden stelden toen, in nauw overleg met de adviseur van het Utrechtse gilde, dr. M.J. Schrader, een plan
de campagne op, waarin zij rechtstreeks de lokale geestelijkheid bena-

) Eindhoven Voomit, oktober 1899.
) Kuiper, Uit het Rijk van de Arbeid, I, 332.
81) Franssen, a.w., II, 558.
79

80

82) Zie noot 7 1.

83) In 1900 had de bond vaste afdelingen in de plaatsen Den Bosch, Breda, Oisterwijk, Roosendaal en Tilburg; De Sigarenmaker, 1899-1900.
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derden om steun en medewerking te verlenen. Tevens boden zij hun
diensten aan.84 Gezamenlijk plaatsten zij voorts in de pers een oproep
aan de katholieke tabaksbewerkers om zich te organiseren en de nationale bond met hun gilde te versterken.85
Enkele weken later moest Van Erp echter melden dat er tegenwerking
was gekomen van de plaatselijke pastoors en dat de bisschop voor deze
druk was gezwicht. Deze stelde nu voor een federatie van diocesane bonden op te richten in plaats van de nationale bond uit te breiden.86 Hieraan leken de initiatiefnemers inderdaad gevolg te hebben willen geven,
getuige het intrigerende bericht dat Poe]1 op 6 januari 1900 verstuurde.
Onder de aanhef "Doctor" schreef hij: "Ziehier een statuten concept.
Zie 't eens na, misschien kan 't U bij Uwe interventie van nut zijn. (.?.) v.
Erp heeft mijn ontworpen statuten voor een Diocesanenbond, 'n schetsje
ten minste. "87

Toen Schrader zich beklaagde over de weinig loyale houding der Brabanders, kon Van Erp hem niet anders dan gelijk geven. Het was inderdaad waar dat nationale vakorganisatie in het bisdom werd tegengewerkt.
Zo waren in Den Bosch alle pastoors op Prinsen na ertegen, met als argument dat de arbeiders in het Noorden te veel geavanceerd waren. Hun
meer democratische gezindheid zou schadelijk zijn voor de mentaliteit
van de arbeiders hier.88 Uiteindelijk bleef de nationale structuur toch gehan(lhaafd, zij het met deze toegeving dat de zetel werd verplaatst naar
het Bossche diocees en mgr. Van de Ven de geestelijk adviseur benoemde, welke functie hij opdroeg aan kapelaan Van Erp.89 Ongetwijfeld
heeft tot deze wijziging bijgedragen de omstandigheid dat door toetreling van de gilden uit Den Bosch en Eindhoven het zwaartepunt in ledental was komen te liggen in het Bossche diocees. 90
AA, Correspondentie aan Schrader (inv. nr. 1830), Brief van A. van Erp, ongedateerd; Verheijen, a.w., 172-173. De weergave door de auteur wijkt af.
85
) Peel- en Kempenbode, 6 december 1899.
86) KDC, AA, Correspondentie aan Schrader (inv. nr. 1830), Brief van A. van Erp, 21 december 1899.
87) KDC, AA, Correspondentie aan Ariens van Poell (inv. nr. 442), Brief van 6 januari
84) KDC,

1900.

88) KDC, AA, Correspondentie aan Schrader (inv. nr. 1830), Brief van A. van Erp, 10 ja-

nuari 1901.
89

) Meierijsche Courant, 24 februari 1900. Van Erp was officieel de eerste geestelijk adviseur. Voordien lijkt Schrader op de achtergrond gefunctioneerd te hebben.
90) Om een indicatie te geven: rond 1902 maakten beide gilden in ledental bijna de helft van
de nationale bond uit, Statistiek der Vakvmenigingen van Werklieden in Nedertand (1905),
II, 35; Franssen, a.w., II, 558 en Kuiper, a.w., I, 334. Er waren toen afdelingen in Bladel,
Den Bosch, Boxtel, Breda, Hapert, Tilburg en Valkenswaard, De Katholieke Tabaksbewerker,

1899-1902.
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Op de eerste jaarvergadering nadien in Den Bosch gehouden mocht
Poell de huldeblijken in ontvangst nemen voor het vele dat hij tot de bloei
van de bond had bijgedragen.91 Toch bleef de versterking van de Nederlandsche R.K. Tabaksbewerkersbond nog een grote zorg. In maart 1904
werd opnieuw een circulaire verspreid, dit keer ondertekend door de
voorzitter en de secretaris, J. van Schaik en A.J.A. Haarmans, en de adviseurs Van Erp, Poell en Schruder. Nogmaals werden {le katholieke tabaksbewerkers opgeroepen zich katholiek te organiseren en aan te sluiten bij de nationale bond, die werd aangeprezen als de bescherming te92
gen het socialisme, de vijand van de werkman.
Organisatie en propaganda

3.

Veelvuldig was Poell in de weer om de katholieke tabaksbewerkers en
de arbeiders in het algemeen tot organisatie aan te sporen. Daarbij legde

hij niet de nadruk op de belangen van godsdienst en kerk als de meest
motiverende redenen. Tevens wees hij de katholieke patroons op hun
plicht de katholieke organisatie, als de 'partij van orde' te steunen en
zichzelf te verenigen onder de katholieke banier. In de krant werd aan
zijn propagandatoespraken veelal ruime aandacht besteed. Hij stelde zaken aan de orde die men van een geestelijke nog niet gewoon was.
Met als onderwerp 'Het Manchester-systeem en de Gilden' hield Poell
op 27 april 1902 voor de leden van de Volksbond een krachtig pleidooi
voor het oprichten van gilden in die vakken waar organisatie nog ontbrak
en voor het steunen van de bestaande vakgilden. Het economisch liberalisme van Adam Smith (de leer der Manchesterschool) dreef de patroons
tot een felle en ongebreidelde concurrentie, met als onvermijdelijke gevolgen loondaling, vrouwen- en kinderarbeid, het scheppen van een leger van revolutie, socialisme en wanorde. Het was hoog tijd dat de patroons zich verenigden om deze concurrentie tegen te gaan en het economisch liberalisme afzweerden, dat de arbeiders zich verenigden en
verzekerden tegen werkloosheid. Men kon een voorbeeld nemen aan het
tabaksbewerkersgilde dat in 66n jaar tijd f 300,- had uitgekeerd aan
werklozen en reeds veel goeds had gesticht. Allen moesten zich verenigen. Er waren binnen de Volksbond stemmen opgegaan om nieuwe leden te verplichten vakbroeders te worden, er was zelfs gevraagd, dit ook
voor de oudere leden te laten gelden, maar bij nader inzien wilde men
9l
)

92

)

Meierijsche Courant, 25 juli 1900.
Meie®che Courant. 26 maart 1904.
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ieder vrij laten. Voelde men evenwel iets meer voor de Bond dan geldelijk voordeel bij ziekte, dan sloot men zich bij de vakgilden aan, in het belang van het eigen welzijn en dat van het gezin, maar ook uit plicht in gehoorzaamheid aan Leo XIII.93 Lang niet alle leden van de Volksbond
waren tevens lid van een gilde: een grote groep was daarbuiten gebleven.94

Om de patroons van de noodzaak en het nut van vakorganisatie te overtuigen, nodigde hij hen meermalen uit voor een propagandavergadering
van het gilde.95 Bij deze en andere gelegenheden schroomde hij niet om
openlijk zijn beklag te doen over het gebrek aan medewerking van hun
kant, waaraan niet alleen economische motieven ten grondslag lagen,
maar ook de idee dat vakorganisatie enkel tegen hen was gericht. Toen in
Bladel en Hapert de pas opgerichte tabaksbewerkersgilden ernstig in
hun voortbestaan werden bedreigd door het verzet waarop zij stuitten, 96
werd de hulp ingeroepen van Poell om hen voor de ondergang te behoeden. Onder het motto 'De geest van vrede' hield hij op 8 september 1902
voor beide gilden een lezing over het belang van vakorganisatie en de
christelijke plichten van de patroons tegenover de arbeiders. Dit laatste
omdat de patroons in beide plaatsen door een persoon]ijk schrijven waren uitgenodigd.
Zonder deze met naam te noemen stelde Poell het bedrijf van Jan van
Besouw ten voorbeeld als een onderneming waar de verhouding tussen
patroon en arbeider niet werd beheerst door strijd, maar bepaald door
vrede. Opheffing van gedwongen winkelnering, verkorting van de arbeidsduur tot een tienurige werkdag, een vrije zaterdagmiddag, een voldoende hoog loon zodat de vrouwen voortaan thuis konden blijven, verzekering tegen ongeval en ziekte, maar ook een goede ontspanning en
een zedelijk werkklimaat waar arbeidsrust heerste, dat a]les kwam in het
bereik als de patroons en de arbeiders (le weg op gingen die paus en bisschop hen hadden gewezen, die van patroonsorganisatie en vakvereniging.97

De lezing van Poell werd dusdanig belangrijk geacht dat de redactie
van De Katholieke Tabaksbewerker ze op de frontpagina afdrukte. Dat

93) De Kathotieke Tabaksbewerker. mei 1902, Meierijsche Courant. 29 april 1902.
94)

Van Oorschot, a.w.. I. 229.

95) De Katholieke Tabaksbewerker, oktober 1901, december 1902, januari 1903.
96
) De Katholieke Tabaksbewerker, februari, juli en november 1901, april en december
1902.

97) De Kathotieke Tabaksbeuterker, september 1902.
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was niet zonder bijbedoeling zoals bleek uit het verslag van deze gecombineerde vergadering. Immers met uitzondering van de firmanten G. en

L. van Eindhoven uit Hapert, schitterden de patroons door afwezigheid,
de valse mening met zich dragende, dat de Bond vijandig stond tegenover de patroons, wat toch te dwaas was om te veronderstellen van een
vereniging, die door de Paus en de Bisschoppen werd aanbevolen. De
patroons hadden zich juist onder het gehoor van Poell moeten begeven,
hij zou hen wel van hun id66 fixe hebben afgeholpen, zo zij voor enige
98
overtuiging vatbaar waren, aldus het commentaar van de redactie.
Datzelfde jaar, in november 1902, brak een loonconflict uit op de fabriek van Verberkt & Co in Gestel, waarbij ook al snel het verenigingsrecht in het geding kwam. Het tabaksbewerkersgilde dreigde met
werkstaking, indien de verzoeningspogingen uitgaande van de Kamer
van de Arbeid niet tot resultaat leidden.99 Overduidelijk blijkt hieruit dat
Poell de vakverenigingen op moderne leest wilde schoeien door hen wel
degelijk met dergelijke dwangmiddelen uit te rusten. Naar aanleiding van
dit loonconflict schreef Poell, onder de kop 'Loonbepaling', in het voorjaar van 1903, een tweetal artikelen voor De Katholieke Tabaksbewerker
over de voordelen van het collectieve arbeidscontract. Idealiter gold het
voor een hele bedrijfstak en kwam het via onderhandelingen tussen patroonsorganisatie en werkliedenvereniging tot stand. Vooralsnog kon een
in te stellen fabrieksraad namens de arbeiders optreden. 100
De vakbeweging kende een verzekering tegen ongeval en ziekte, beschikte over weerstandskassen bij staking en uitsluiting, maar in het arbeidsrisico van onvrijwi]lige werkloosheid was nog niet door een of ander
fonds voorzien. Henri Hermans, Secretaris van de Arbeid te Maastricht
die in 1905 over deze kwestie een brochure het licht deed zien, meende
dit achterblijven in hoofdzaak te moeten wijten aan het feit dat de vakor101
ganisatie, zoals hij dat noemde, nog in haar lummeljaren verkeerde.
Het tabaksbewerkersgilde waarvan Poell de geestelijk adviseur was,
bleek een uitzondering op de regel. Aan haar de eer, als eerste in den
lande een dergelijke voorziening in het leven te hebben geroepen. Op 19
januari 1902 werd besloten tot oprichting van een voorzorgskas, (lie volgens de statuten ondersteuning gaf bij werkloosheid door slapte en waar-

98) Idem.
Meierijsche Courant, 13 november 1902; De Katholieke Tabaksbewerker, november
1902; De Eendracht, 13 december 1902.
'00) De Katholieke Tabaksbewerker, maart en mei 1903.

99)

101) Hermans. De ont,rijwillige werkloosheid.
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van het lidmaatschap verplicht was. Na enkele maanden werden de statuten op enkele punten gewijzigd en nader gepreciseerd. Als doel werd
toen omschreven het geven van steun bij alle werkloosheid waarin de leden niet konden terugvallen op de voorzorgskas van de bond, mits noch

de werkloosheid, noch het niet-ondersteund worden gekomen waren
door eigen schuld.102 Twee jaar later stelde ook de landelijke bond een
werkloosheidsfonds in, het lidmaatschap was echter niet verplicht. 103
Poell doorbrak de praktijk binnen de Volksbond dat enkel geestelijken
of speciale genodigden het woord tot de arbeiders richtten. Hij moedigde
de arbeiders aan, ook zelf eens een vergadering toe te spreken; de oplossing van het sociale vraagstuk moest immers voor en door het volk geschieden. Dienovereenkomstig bevorderde hij ook het eigen initiatief. 104
4. Algemene vorming en ontwikkeling

Sociale en apologetische cursussen, het verspreiden van goede en
goedkope lectuur ondermeer door het opzetten van een volksbibliotheek,
het uitgeven van katholieke kranten en arbeidersbladen, het maakte deel
uit van een breed scala van initiatieven gericht op de godsdienstig-zedelijke vorming en algemeen maatschappelijke ontwikkeling van de arbeiders. In dit groeiende pakket van maatregelen paste ook het oprichten
van propagandaclubs, waarmee na 1900 een begin werd gemaakt. Op
voorstel van Poell ging de sectie van werkgevers op de Tweede Diocesane
Katholiekendag, gehouden te Tilburg op 29 september 1901, ermee aecoord in de conclusies aangaande het verweer tegen de toenemende verspreiding van slechte lectuur met name de socialistische propaganda, de
bepaling op te nemen, dat overal zoveel mogelijk uit de werkende stand

m) De Kathotieke Tabaksbewerker, februari, oktober en november 1902.
:03) De Katholieke Tabaksbewerker. februari 1904.
104) In de vergadering van 7 september 1900 voerde de voorzitter van het tabaksbewerkersgilde het woord over de misstand van vrouwenarbeid. Arbeid van een gehuwde vrouw bedreigde het gezinsleven, bracht de zedelijkheid en de opvoeding in gevaar en deed de man
concurrentie aan. In aansluiting op deze toespraak, die volledig in de krant werd afgedrukt,
nam de vergadering een motie aan, waarin de fabrikanten werd verzocht tot de vroegere gewoonte terug te keren door geen moeders op het werk toe te laten en meisjes na de huwelijkssluiting niet in dienst te houden, Meietijsche Courant, 7 september 1900; Peel- en Kempenbode. 7 september 1900. De motie, door middel van een circulaire verspreid, kwam ook
ter sprake in de Kamer van Arbeid. Met de aanvulling dat hieraan gekoppeld moest worden
de vaststelling van een rninimumloon voor de mannelijke werknemers, werd de motie ter kennis gebracht van de sigarenfabrikanten. De Eendracht. 13 juli 1901. Meierijsche Courant, 23

juli 1901; Eindhoven Voomit, oktober 1901.
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propagandaclubs werden opgericht, die door de werkgevers krachtdadig
werden gesteund. Als argument hiervoor voerde Poell aan, dat de beoogde verspreiding en propaganda van goede lectuur het meeste succes zou
hebben als het door de arbeider zelf geschiedde. De inleider, Aug. van
Spaendonck, nam het voorstel van Poe]1 graag over, echter op voorwaarde dat de leiding van de propagandaclubs in handen kwam van bekwame
geestelijken of voldoende ontwikkelde leken, om te voorkomen dat deze
clubs, aan zichzelf overgelaten, wel eens propaganda zouden kunnen
maken voor zaken die minder het algemeen welzijn dienden. Deze naar
paternalisme zwemende voorwaarde werd niet in de tekst van de conclu105
sies opgenomen.
Nog geen maand na de Katholiekendag had het tabaksbewerkersgilde
in Eindhoven haar propagandaclub, onder patronaat van Sint Hubertus,
met daaraan verbonden een zangersgroep. Tot de oprichting was besloten in een vergadering van het gilde op 27 oktober 1901.106
Met het oog op het doel van de propagandaclub startte Poell een sociale cursus voor de leden. Begin januari 1902 meldde de Peel- en Kempenbode dat Poell op de Sde van die maand was begonnen met een sociale
cursus voor het tabaksbewerkersgilde. 107 Hiervan hebben wij echter
geen bevestiging gevonden in de overige Eindhovense nieuwsbladen,
noch in het vakblad van de tabaksbewerkers, waaraan (lit initiatief zeker
niet zal zijn ontgaan. Eerst in het aprilnummer verscheen een aankondiging van een sociale cursus, die op 8 mei 1902 gegeven zou worden speciaal voor de leden van de propagandaclub van het tabaksbewerkersgilde, doch ook toegankelijk voor alle leden van de Volksbond.108 De Meie®che Courant die hiervan geen gewag maakte, deelde wel mee dat Poell
zondag 1 juni in het Volksbondgebouw een sociale cursus zou geven. 109
De Katholieke Tabaksbewerker vermeldde dit weer niet, wel kondigde
zij
voor 30 november een propagandavergadering met sociale cursus
105) Vealag Tweeden Diocesanen Kathotiekendag, 127, 136-137, 144-145.
106) De Katholieke Tabaksbewerker, november 1901. De oprichting van de propagandaclubs

vond navolging onder de standsorganisaties. Op 27 juli 1902 startte in Den Bosch de
propagandaclub St. Thomas van Aquino, Franssen, a.w., II, 542. Dat jaar kreeg de Tilburgsche
Gildenbond zijn propagandaclub Leo XIII, Nieuwe lilburgsche Courant, 20 december 1902.
Eindhoven kwam achteraan. Pas in het najaar van 1904 werd gewag gemaakt van een bestaande propagandaclub. Deze bleek gesteld onder het patronaat van St. Catharina van
Alexandrie en had Kluijtmans als moderator. Meienjsche Courant, 11 oktober 1904. Weer
liep Poell voorop, op afstand gevolgd door de Volksbond.
107
) Peel- en Kempenbode, 8 januari 1902.
'08) De Katholieke Tabaksbewerker, april 1902.
09) Meierijsche Courant, 31 mei 1902.
1
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aan.110 Over de frequentie en de inhoud van de cursus ontbreekt verder

elk gegeven.

Van Wijnbergen had al eerder de aandacht gevraagd voor een dergelijk initiatief. Bij gelegenheid van een lezing van Poell over drankmisbruik, eind oktober 1899, prees hij Poell als "den noesten en bekwamen
werker op sociaal gebied, die te Goirle in de fabriek van den heer Van
Besouw zo'n prachtig werk verricht."111 Daarvoor was in Eindhoven
echter nauwelijks belangstelling.112 Van Wijnbergen hoopte dat ook
Eindhoven zijn sociale cursus zou krijgen. Het wachten duurde hem kennelijk wat lang: mochten de patroons eens het initiatief nemen, verzuchtte hij anderhalfjaar later.113 De Volksbond liet verstek gaan, terwijl een
sociale cursus zeker op haar weg lag. Toen duidelijk werd dat Eindhoven
Vooruit en De Eendracht niet van voorbijgaande aard waren, drong Van
Wijnbergen in zijn campagne tegen beide niet-katholieke organisaties
nog meer aan op het belang van een sociale cursus. Het was broodnodig
dat de werklui meer dan voorheen werden voorgelicht over het maatschappelijk vraagstuk, en wel door een sociale cursus, zo schreef hij in januari 1902 aan de krant.114 Hij kreeg onwelkome medestanders in De
Eendracht. Dat Poell een sociale cursus gaf, aldus berichtte de redactie
in april 1901, was zeker prijzenswaardig te noemen; zo iets moest men
ook in Eindhoven doen, maar dan met debat en niet zoals dit te doen gebruikelijk was in De Volksbond,115 dan zou stellig heel wat vooroordeel
op sociaal gebied de wereld uit geholpen worden. De kendracht was zeker van zins een komend jaar iets dergelijks te ondernemen, op sociaal
gebied moest in Eindhoven nog a]les gebeuren.116 Dit voornemen is echter niet ten uitvoer gebracht.
5.

Groei van de organisatie

Het Eindhovense tabakbewerkersgilde mocht dan wel de grootste afdeling zijn van de R.K. Volksbond en de eerste jaren ook van de landelijke bond, in vergelijking met de werkgelegenheid in deze sector was de
organisatiegraad gering, alle ijveren van Poell ten spijt. Volgens opgave
" ) De Katholieke Tabaksbewerker, november 1902.
111)
1

12)

Meierijsche Courant.

1

november 1899.

Meierijsche Courant, 4 december 1897.

in) Meierijsche Courant, 27 maart 1901.
114
) Mei«ische Courant, 4 januari 1902.
115) Giebels, t.a.p., 164. Afwijkende weergave door de auteur.
116) De Eendracht. 13 april 1901.
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vertoonde het ledental een stijgende lijn: van 47 in 1897 naar 305 in
1903, met de grootste toename in de jaren na 1900. In 1904 liep het ledental gevoelig terug tot 130.117 En dat terwijl in de tabaksverwerkende
industrie in Eindhoven en omgeving toch zo'n tweeduizend mannelijke
arbeiders werkzaam waren, zo hield Poell zijn gehoor voor tijdens een
van zijn laatste propagandatoespraken, in oktober 1904. Begreep men
dan niet dat a]leen de vakvereniging verbetering kon brengen; zij en de
weerstandskas? Het kon toch niet aan de hoogte van de contributie liggen, meende hij, als men zag hoeveel geld aan drank werd besteed. 118
Deze aansporing had resultaat: in december van dat jaar waren weer vijftien nieuwe leden toegetreden. 119 poell bereidde zich inmiddels voor op
de speciale opdracht die hij van de bisschop had gekregen, de reorganisatie van de textielarbeiders in het diocees.

b. Meesterknechts in de tabakindustrie
Naarmate vakorganisatie onder de arbeiders aan betekenis won en onderhandelingen tussen patroon en arbeiders gaandeweg meer langs de

lijnen van de organisaties gingen lopen, kwam de eigenaardige middenpositie van de meesterknechts meer in het geding. In de patroonsorganisatie niet thuishorend en in de arbeidersorganisatie een vreemde eend in
de bijt, driegden de meesterknechts zonder eigenstandige belangenvereniging enerzijds de speelbal te worden in de strijd tussen werkgever en
werknemers, anderzijds een onberekenbare factor te vormen voor het
welslagen van acties van de arbeiders uitgaande. Ongewild konden zij in
arbeidersconflicten betrokken raken, waarmee zij geen directe bemoeienis hadden, maar waarvan de gevolgen desondanks ook hen raakten.
Uiteraard konden zij ook een verbindingsschakel zijn tussen patroon en
arbeider.
Organisatie kon niet uitblijven. Zondag 10 mei 1903 werd in het gebouw van de Volksbond opgericht de R.K. Meesterknechts-Vereeniging
St. Anthonius van Padua, voor Eindhoven en omliggende Gemeenten. Er
traden 27 personen als lid toe, nagenoeg alle meesterknechts der tabaken sigarenindustrie in de agglomeratie. J. van Rijsingen uit Gestel werd
tot voorzitter gekozen, tot secretaris F.J. Hendriks eveneens uit Gestel en
17) Statistiek der 1/akvereenigingen, a.w., 35.
118) Meierijsche Courant, 11 oktober 1904.
1

"9) De Katholieke Tabaksbewerker, januari 1901, februari 1902, juli 1903 en december
1904; Meierijsche Courant, 11 oktober 1904.
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het penningmeesterschap werd opgedragen aan B. Troost uit Woensel.
Poell was door de bisschop benoemd tot adviseur; het was aan zijn ijveren ook te danken dat de oprichting slaagde.120 In juli 1903 stuurde
Poell de statuten ter goedkeuring aan de bisschop op. 121
Over de werkzaamheden van het gilde is weinig mede te delen; de berichtgeving was uiterst sumier. Men vergaderde ongeveer driemaandelijks. In de vergadering van 29 november kwam het verzoek ter sprake
van de Nederlandsche R.K. Tabaksbewerkersbond om zich aan te sluiten, doch dit werd in beraad gehouden. 122 In augustus 1904 berichtte
Poell de bisschop over een enkele wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement.123 Hoewel het gilde onderdeel uitmaakte van de R.K.
Volksbond, zouden toch niet alle leden individueel daarbij zijn aangesloten. Veel betekenis heeft het gilde niet gehad. Omstreeks 1907 ging het
ter ziele.124 Waarschijnlijk was de basis toch te smal. 125

c. De spoorwegarbeiders
Ongeveer gelijktijdig met de aanvaarding van het adviseurschap van de
meesterknechtsvereniging volgde de benoeming van Poell tot geestelijk
adviseur van de R.K. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel voor
Eindhoven en omstreken onder patronaat van den H. Petrus. Deze vereniging was opgericht op 10 mei 1903 als afdeling van het R.K. Secretariaat van Spoor- en Tramwegpersoneel.126 Daarmee had ook in Eindhoven
de 'christen-democratie' gezegenvierd.
De roemruchte spoorwegstakingen van januari en april 1903 die hadden gerukt aan de grondvesten van orde en gezag, 127 deden de katholieke gelederen hecht sluiten en gaven aan de idealen van de christelijke

maatschappij een grote verbreiding. Zij schiepen een diepe kloof tussen
120 De Kathotieke Tabaksbewerker, mei 1903; Meierijsche Courant, 23 juni 1903; Peel- en
Kempenbode, 24 juni 1903.
121) BAH, Ingekomen stukken. Brief van Poell, 28 juli 1903.
122) Meierijsche Courant, 29 augustus en 1 december 1903, 25 februari 1904. Peel- en
Kempenbode, 29 augustus 1903.
123) BAH, ingekomen stukken, Brief van Poell, 30 augustus 1904.
124) Van Oorschot, a.w., I, 229.
125) Kuiper, a.w., III, 659-663.
126) BAH. NKV XII, Statuten en Huishoudelijk Reglement der R.K. Vereeniging van
Spoorweg- en Tramwegpersoneel voor Eindhoven en Omstreken. BAH, Ingekomen Stukken,
Brief van Poell, 29 mei 1903.
127) Ruter. De spoorwegstakingen van 1903, hfst. IV-VI; Veltman. Gedenkboek Diocesane
Bond van RK Werktiedenvereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, 145-149; Arnolds, Sociale opgang, 36-50.
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sociaal-democraten en christelijke groeperingen,
die als 'partij van de revolutie' en 'partij van de orde' tegenover elkaar waren komen te
staan. 128 Daarvan profiteerde vooral het pas opgerichte Spoorwegarbeiderssecretariaat, dat in het katholieke Zuiden veel aanhang verwierf. In
enkele maanden tijd werden over heel het Bossche diocees afdelingen
opgericht.129 De katholieke eenheid had haar belang en betekenis getoond. Hadden initiatieven tot dan toe veelal een ad-hoc karakter, sedertdien begon men zich meer te richten op de lange termijn, met aandacht

voor structurering en centralistie. 130
In het katholieke Zuiden was de stakingsbereidheid gering. Hoewel
Eindhoven enkele leden of een afdeling kende van de sociaal-democratisch georienteerde Nederlandsche Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, die de januari-staking had uitgeroepen, onthield men zich van
deelname. De schrik en verontwaardiging waren echter des te heviger.
Bijgevolg verloor de Vereeniging terrein aan meer behoudende elementen. Op 8 maart 1903 werd in Eindhoven een afdeling opgericht van de
Bond van Staatsspoorwegpersoneel, waarnaar de meeste leden van de
Vereeniging overstapten. Deze Bond was een reactie op het optreden van
de Vereeniging tijdens de staking. Hoewel neutraal verklaarde hij nadrukkelijk geheel vrij te zijn van socialistische beginselen. Het wekt verbazing dat de vestiging van een afdeling in Eindhoven met instemming
wordt begroet, 131 terwijl kort tevoren, op 22 februari, in Utrecht de
oprichtingsvergadering had plaatsgevonden van het R.K. Secretariaat
van Spoor- en Tramwegpersoneel,132 waarvan in Eindhoven pas enkele
maanden later een afdeling in het leven werd geroepen. Wat er nadien is
gebeurd met de afde]ing van de neutrale Bond is ons niet bekend.
De katholieke spoorwegarbeidersvereniging in
Eindhoven was niet erg
groot. Zij telde bij de oprichting achtenvijftig leden en een jaar hadden
zich slechts drie nieuwe leden aangemeld.133 De vereniging was niet bij
de Volksbond aangesloten; pas in het verslag van de Volksbond over het

129)

Stuurman, Verzuiting, kapitalisme en patriarchaat, 170-172 en 284.
BAH, ingekomen stukken 1903; Helmond 26 maart, Vught 1 april, Groesbeek

130

Perry, a.w.. 169.

09

Meierjsche Courant, 7 en 12 maart 1903; Ruter, a.w.,
336.

128)

6 april,
Nijmegen 24 mei, Oisterwijk 5 juni, Made 12 juni, Boxmeer 16 september, Boxtel 20 oktober en Valkenswaard 15 oktober.

Meier#sche Courant, 14 en 17 februari 1903; Nivard, St. Raphael 1903-1928.4-9. Het
initiatief daartoe was reeds genomen eind 1902. De spoorwegstaking heeft de
uitvoering van
de plannen bevorderd en voor krachtige bijval gezorgd het Zuiden.
in
133) Statistiek der Vakvereenigingen, 34.
132)
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verenigingsjaar 1908/1909 werd daarvan melding gemaakt. Groot bleek
de afdeling ook toen niet: zij telde vij fentachtig leden.134 Waar de Volksbondafdelingen sterk onder patronage stonden van de geestelijkheid,
was er wat de plaats van de geestelijk adviseur in de spoorwegarbeidersvereniging betreft een opvallend verschil: diens taak was volgens de statuten beperkt tot een adviserende stem in vakaangelegenheden.135 Veel
actie is van de vereniging de eerste jaren niet uitgegaan: alles bleek gericht op handhaving van de status quo en het winnen van vertrouwen in
de katholieke organisatie. Toen Poell zich in oktober 1904 vestigde in
het kerkdorp Acht, ter voorbereiding van de diocesane organisatie van
de textielarbeiders, heeft kapelaan W. Kluijtmans, het adviseursschap
tijdelijk waargenomen, waarna het bestuur begin december om de aan136
stelling van een nieuwe adviseur verzocht.

§4. In het belang van de boeren
Het geestelijk adviseursschap van Poell over de tabaksbewerkers-,
meesterknechts- en spoorwegarbeidersvereniging, terwijl hij toch niet de
enige geestelijke in het dekenaat Eindhoven was en het werk in de Woenselse parochie toch niet gering was, maakte een opmerking van de deken
A. Damen actueel, dat het aantal gilden weliswaar voortdurend toenam,
maar niet het getal personen die de tijd en de geschiktheid hadden voor
het geestelijk adviseurschap.137 En bij de genoemde functies en bemoeiingen van Poell bleef het niet. Als hij al niet zoveel werk op zijn schouders
had geladen, zou hij in 1902 ook nog adviseur zijn geworden van de katholieke Patroonsbond, aan de totstandkoming waarvan hij veel had bijgedragen, maar dit was mgr. Van de Ven toch wat veel van het goede. 138
Poell was immers ook nog adviseur van de Woenselse boerenbond en
zelfs directeur van de daaraan verbonden leenbank.

a. Boerenbond
De agrarische crisis, die eind zeventiger jaren uitbrak en tot 1895 aanhield, was zowel een gevolg van als de motor tot het binnendringen in het
134) BAH. NKV IV, Jaarverslagen van de R.K. Volksbond voor Eindhoven en omliggende
gemeenten, 1906/1907-1908/1909.
135) BAH, NKV XII. Statuten en Huishoudelijk Reglement der R.K. Vereeniging van
Spoorweg- en Tramwegpersoneel voor Eindhoven en Omstreken.
136) BAH, ingekomen stukken, Brief van J. van Otterdijk, 10 december 1904.
137) BAH, Ingekomen Stukken, Brief van A. Damen, 31 augustus 1903.
138
) In paragraaf 6 komen wij hier uitvoeriger op terug.
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traditionele landbouwbedrijf van het moderne industriele, handels- en
bankkapitalisme. Dit openbaarde zich in een groeiende kapitaalbehoefte
wegens de introductie van rationele bedrijfsvoering en kapitaalintensieve
produktietechnieken en voorts in de orientatie op de (wereld)markt vanwege een toenemende vraag naar veevoer en kunstmest en vanwege de
afzet van vlees- en zuivelprodukten. Vertraagd door de specifieke aard
van het zelfvoorzienende gemengde bedrijf deden de gevolgen van de
commercialisering zich ook gevoelen op de Brabantse zandgronden.
Schoten individuele krachten en middelen te kort om bepaalde rationalisatiedoeleinden te verwezenlijken, de commercialisering op zichzelf
schiep nog ongekende en verregaande vormen van afhankelijkheid: de
prijsbepaling in de boter- en kalverenhandel werd van buitenaf opgelegd, waarbij bovendien vele vormen van gedwongen winkelnering zich
voordeden. De crisis en paradoxaal de structurele aanpassing leidden tot
materiele verarming en verschulding van de boerenstand. De andersgerichte mentaliteit van economisch liberalisme en van individualisme
brachten voorts een sociaal-religieuze ontreddering teweeg, die de boeren zo werd gevreesd, in de armen van de socialisten dree£ Beide aspecten, het economische en sociaal-religieuze waren voor Gerlacus van den
Elsen, de emancipator van de boeren, even wezenlijk in het zoeken naar
de gepaste middelen om aan de algehele achteruitgang van de boerenstand een halt tot te roepen en het herstel te bewerken. Hij zag zijn ijveren bekroond in de oprichting op 17 augustus 1896 van de Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond. Onder zijn bezielende leiding ontwikkelde de bond zich tot een machtige belangenorganisatie. Met zijn
krediet-, in- en verkoopco8peraties bood zij de boeren de mogelijkheid
hun materiele positie te verbeteren, hun bedrijf aan de eisen van de tijd
aan te passen en uit de greep te blijven van de machtige tussenhandel. 139
Hij bond daarmee niet alleen de strijd aan tegen de negatieve effecten
van de commercialisering, maar voerde ook een kruistocht tegen de 'mo-

dernismen' van zijn tijd: liberalisme, socialisme, industrialisatie en verstedelijking.140 Hij handelde vanuit een romantische maatschappijopvatting, waarin de plattelandsgemeenschap, gevestigd op christelijke grondhet ideaalbeeld was van vreedzame en harmonieuze
slag,
sociaal-economische verhoudingen.141 Omdat de dorpsgeestelijkheid
traditioneel daarin een vertrouwenspositie innam, kende hij haar in het
139) Hollenberg, G. van den ELsen, 21-29 en 35-41.
140) Van Oorschot, a.w., I, 92.
141) Hollenberg. a.w., 42 en 45.
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streven naar emancipatie van de boerenstand een belangrijke rol toe. 142
Van Eindhoven en haar randgemeenten kreeg Woensel de eerste afdeling van de N.C.B.143 Op 21 januari 1900 vond de oprichtingsvergadering plaats. Van wie het initiatief was uitgegaan, is niet met zekerheid te
zeggen. De Woenselse pastoor, F. Crillaerts, opende de vergadering met
de mededeling dat hij door zijn minder goede gezondheid de taak op de
jeugdige schouders van Lambert Poell moest leggen, die zou worden bijgestaan door L. van Dun.144 Krachtens een bepaling in het huishoudelijk
reglement voor de plaatselijke boerenbonden was de pastoor van de parochie, of een door hem aangewezen geestelijke, rechtens adviseur van
de boerenbond.145 De aanstellling van een geestelijke tot adviseur ge-

schiedde niet op bisschoppelijke aanwijzing vanwege de christelijke signatuur, al was de adviseur formeel wel een geestelijke sedert katholieke
afdelingen werden opgericht.146 Dit zou hebben gegolden vanaf de statutenwijziging in 1906, toen bijna alle plaatselijke bonden ook formeel in
katholieke verenigingen werden omgezet, hetgeen in het katholieke
Noord-Brabant op veel plaatsen al praktijk was.147
In zijn inleidend woord tot de vergadering wees pastoor Crillaerts vooral op het zedelijk belang van de boerenbond: de malaise in het landbouwbedrijf was uiteindelijk te wijten aan de maatschappelijke dwaalleren die
ingang hadden gevonden. Negenvijftig boeren sloten zich bij de afdeling
aan. De officiale oprichtingsvergadering vond plaats op 28 januari, waar148
bij Van den Elsen de openingstoespraak hield.
Hoe belangrijk het aandeel van de geestelijkheid ook was. Van den Elsen verwachtte niet dat zij van alle agrarische zaken op de hoogte was.
Door haar ontwikkeling kon zij evenwel gemakkelijker kennis verwerven
en had zij gemakkelijker toegang tot deskundigen inzake algemeen organisatorische kwesties als voorschotkassen, kredietverlening, pachtcontracten, enz. Omdat vele geestelijken zelf uit de boerenstand afkomstig
waren hadden zij daardoor nauw voeling met de agrarische problema142) Hollenberg. a.w.,30 en 56-62.
143

Meierijsche Courant, 8 maart 1900. Tongelre volgde kort na Woensel, maar daarna stag-

neerde de groei. Strijp kreeg in 1908 een afdeling. Stratum in 1910 en Cestel volgde als laatste in 1911. Wintermans, Ceschiedenis van den Noodbrabantschen Christelijken Boerenbond,

153-164.
144 Peel- en Kempenbode, 25 januari 1900.
145 Vergade,ing van geestelijke adviseurs der Boerenbonden 1904.

146) Wintermans. a.w.. 204-207.
147) Hollenberg. a.w., 71.
148) Meierijsche Courant, 25 januari en 15 maart 1900; Peel- en Kempenbode, 24 januari
1900.
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tiek.149 De 'stadse burger' Poell, die tot nog toe alleen in aanraking was
gekomen met de schaduwzijden van industria]isatie en urbanisatie en

voor wie dit een geheel nieuw arbeidsterrein was, bleek wel degelijk voor
zijn taak berekend. Snel maakte zij zich de nieuwe materie eigen. In de
eerste bijeenkomst van de boerenbond na de officiale oprichting zette
Poell breedvoerig het doel van de Algemeene Brandassurantie uiteen en
hoe men zich daarbij kon aansluiten.150 Datzelfde jaar nog kwam een
veeverzekering ter sprake en werd het conceptreglement voor een paardenverzekering opgesteld.151 Weldra bracht Poell de oprichting van een
eigen bondsgebouw ter sprake. Men had steeds vergaderd in het schoollokaal der Zusters. Het verenigingslokaal zou ook de drankweerorganisatie, de Paulusvereeniging, kunnen huisvesten, bovendien bood het de
mogelijkheid om een harmonie op te richten. Hij had niet voor dovemans
oren gesproken. Na enkele maanden was het reeds zover en kon het R.K.
Vereenigingsgebouw plechtig ingezegend worden.152 Hiermee was men
Eindhoven net even voor geweest, waar de oprichting van een eigen verenigingsgebouw minder vlot verliep.
Aan het wel en wee van de Woenselse boerenbond werd in de krant
verder weinig aandacht besteed. Af en toe vermeldde zij dat Poell een
spreekbeurt hield, maar liet een verslag of een samenvatting achterwege.
Uit het weinige dat over de bond werd bericht kan toch opgemaakt worden, dat de boeren in Poell een energiek en bekwaam belangenbehartiger hadden gevonden, wiens oordeel en inzet hooglijk gewaardeerd werden,153 hetgeen vooral tot uitdrukking kwam in de sleutelpositie die hij in
de plaatselijke leenbank innam.

b. Boerenleenbank
De co6peratieve kredietverlening stond bij Van den Elsen centraal. Dit
had zijn grond in zowel economische als godsdienstig-zedelijke motieven,
waarbij de laatste van fundamentele aard waren. De inschakeling van het
traditionele agrarische bedrijfin de moderne kapitalistisch georienteerde
markt-economie had het wezen van de organische samenleving aangetast. Herstel van de christelijke solidariteit, bestrijding van economisch li-

149)

Hollenberg, a.w.,44.

Meierijsche Courant, 15 maart 1900.
Meienjsche Courant, 24 november 1900.
152) Meierijsche Cowant, 23 februari 1900 en 19 november 1901.
150)
151

153

)

Meierijsche Courant, 13 december 1904.
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beralisme en individualisme stonden voorop. Van den Elsen ging in deze
opvattingen zo ver, dat hij de geldnood vanwege de stijgende kapitaalbehoefte door de noodzakelijke aanpassing aan de wereldmarkt herleidde
tot het gebrekkig functioneren van de christelijke naastenliefde en tot de
weeldezucht die ook van de boeren bezit had genomen. Het bevorderen
van naastenliefde, spaarzaamheid, arbeidzaamheid en matigheid achtte
Van den Elsen dan ook van groot belang, zo niet als de eigenlijke grondslag van het coBperatieve kredietwezen. Dit komt tot uitdrukking in de
opzet en de organisatie van de boerenleenbanken: morele kredietwaardigheid. een beperkte werkkring in verband met het toetsen hiervan, onbeperkte aansprakelijkheid van de leden, kosteloos beheer en de vorming van een ondeelbaar funds uit de overgespaarde winst. Tevens beoogde Van den Elsen hierdoor het financiile risico te beperken en het
vertrouwen van de boeren te winnen. De eis van financiele deugdelijkheid verwaarloosde hij allerminst. Voorts was hij van mening dat het systeem van cobperatief landbouwkrediet zich dan pas goed kon ontwikkelen als boven de plaatselijke leenbanken een centrale bank stond, als
vereffenings- en controleYnstituut. Dit werd voor het Zuiden de 'Cooperatieve Centrale Boerenleenbank', opgericht 24 december 1898 en gevestigd te Eindhoven.154 Wat de organisatie betreft was elke plaatselijke
leenbank een zelfstandige rechtspersoon met eigen verenigingsorganen:
algemene vergadering, raad van toezicht en bestuur. De onderscheiden
functies waren niet bezoldigd; alleen de kassier, de feitelijke zaakvoerder, was in loondienst. Bij de centrale banken was het enigszins anders
155

geregeld.
Vanwege de dienstbaarheid aan de godsdienstig-zedelijke verheffing
van de boerenstand kende Van den Elsen aan de boerenbond een zekere
suprematie toe over de leenbank en deed hij een beroep op de medewerking van de dorpsgeestelijkheid. 156 In beide opzichten kwam de Woenselse boerenleenbank zijn ideaal zeer nabij.
Op 21 november 1900 vond voor de Woenselse boeren een voorlichtingsavond plaats. De voorbereiding bleek reeds in een vergevorderd stadium: na de rondvraag werden immers de namen van de voorgestelde
bestuursleden en toezicht houdende leden voorgelezen.157 De oprich-

154) Hollenberg. a.te., 111-118.
155
) Van Haastert, Veertig jaar landbouwcrediet, in Van Haastert en Huysmans, Veertig jaren Landbottwerediet. 65 e.v.
156) Hollenberg. a.w..113 en 115.
157) Meierijsche Courant, 24 november 1900.
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tingsvergadering, tevens de eerste algemene ledenvergadering, vond
plaats op 13 december 1900. Nadat de statuten waren voorgelezen en
toegelicht, werden zij door vijfendertig ondertekenaars bekrachtigd.
Hierop volgde de verkiezing van het bestuur, de raad van toezicht en de
kassier. Poell kreeg vijfendertig stemmen evenals L. van Hoof, gevolgd
door C. van Vroonhoven met vierendertig stemmen, J. van Hapert met
tweeBndertig stemmen en de onderwijzer G. Renders met twaalf stemmen. In de raad van toezicht werd pastoor Crillaerts met algehele instemming gekozen. Hiermee gaf men gevolg aan de statuten die bepaalden
dat zo mogelijk een geestelijke in de raad van toezicht zitting kreeg. De leden van deze raad werden voor drie jaar gekozen. De notulen der vergadering vermeldden, dat Poell was aangewezen tot notulist en mede-ondertekenaar. Hij bleef deze taak vervullen zolang hij in het bestuur zitting
had.158

'Mede-ondertekenaar', een bescheiden aanduiding voor een toch belangrijke positie. Zonder als zodanig te zijn genoemd, bleek Poell voorzitter van het bestuur, hetgeen feitelijk inhield dat hij directeur was van de
boerenleenbank! Het bestuur vertegenwoordigde de leenbank in en buiten rechten. De leden werden voor vier jaar gekozen. Minstens een maal
per maand kwam het bestuur bijeen. De directeur en een bestuurslid (i.c.
J. van Hapert) tekenden alle stukken voor en namens de leenbank. In de
statuten is de functie van het bestuur als volgt omschreven: het nazien
van de boeken bijgehouden door de kassier, het zorgen voor veilige belegging van de ongebruikte kasgelden, de verstrekking van hypothecaire
leningen, het afhandelen van betalingsmoeilijkheden, het aanvaarden
van borgstellingen, het beslissen over het opnemen van gelden en het
verlenen van voorschotten. Over de directeur vermelden de statuten:
"dat hij de ziel is der vereniging. Hij houdt toezicht over alles, handhaaft
eenheid en orde en tekent of stempelt alle stukken. Bij zijn ontstentenis
treedt de onderdirecteur in zijn plaats." Poell was als directeur ook gemachtigd de ledenvergaderingen van de centrale bank in Eindhoven bij
te wonen. Samen met Van Vorst, de voorzitter van de raad van toezicht,
werd Poell voorts afgevaardigd naar het eerste nationaal boerenbondscongres dat op 14 en 15 september 1904 te Nijmegen werd gehouden en

SZOB, kopieen van archivalia elders (inv. nr. 97), Notulenboek der (algemene) vergadering van de Boerenleenbank Woensel, 13 december 1900; Bijl,oegsel tot de Nedertandse
Staatscourant, 23 februari 1901, nr. 45, Statuten Vereeniging Boerenleenbank te Woensel.
158)
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waarop het pachtvraagstuk aan de orde werd gesteld.159 Verwonderlijk is
wel dat de directeur de bestuursvergaderingen voorzat ... en notuleerde.
De deskundigheid van Poell werd kennelijk hoog aangeslagen, of was
niemand anders daartoe bekwaam? Zeker bij de plaatselijke bonden en
leenbanken stonden de boeren in het begin nog wat onwennig tegenover
de nieuwe structuren waarin zij participeerden; schrijven waren zij beslist niet gewoon.
Op financieel en administratief gebied beschikte Poell ontegenzeglijk
over zekere bekwaamheden. Daarop wijst niet alleen zijn functie als voorzitter van het bestuur. Door de raad van toezicht van de centrale bank
was aan Poell en een zekere Vorage uit Kerkrade verzocht, de administratie te onderzoeken en hierover schriftelijk rapport uit te brengen.

Dit rapport werd in de vergadering van de centrale bank op 7 mei 1903
voorgelezen en goedgekeurd. Het bericht hierover vermeldt tevens, dat
voor het eerst een commissie tot onderzoek van de balans was benoemd,
bestaande uit Poell en Vorage, met als plaatsvervangers Th. Verbruggen
uit Buggenem en Terborgh uit Geldrop.160 Naar alle waarschijnlijkheid
mag het een als het gevolg van het ander worden begrepen.
Door zijn kwaliteit als spreker, maar ongetwijfeld ook door zijn kennis
van zaken werd Poell benaderd om elders het systeem van leenbanken
toe te lichten. Zo hield hij op 29 september 1904 een lezing voor de leden van de boerenleenbank te Son. 161
Bij de reglementaire bestuursverkiezing in december 1904 had Poell,
wegens vertrek naar Tilburg, ervoor bedankt in het bestuur terug te keren. Eveneens aftredend was toen G. Renders, die met drieenveertig
stemmen werd herkozen. Er kwam geen geestelijke terug in het bestuur,
wel in de raad van toezicht, waarin sedert het overlijden van pastoor Crillaerts geen priester meer zitting had. Van Hapert kreeg de functie van directeur. 162 Over een officieel afscheid en een dankwoord aan Poell staat
in de betreffende notulenboeken niets opgetekend. In de boerenleenbank was men Poell enkele jaren later nog niet vergeten. Hij was als spre159) SZOB, kopieen van archivalia elders (inv. nr. 97) Register van notulen van het Bestuur,

13 december 1900-23 oktober 1904; Bijvoegset tot de Nedertandse Staatscourrant. 23 februari 1901, nr. 45, Statuten Vereeniging Boerenleenbank te Woensel; Hollenberg. a. w..
215: Van Haastert, a.w., 65-73.
Meierijsche Courant, 9 mei 1903.

160)

161) Meier(ische Courant, 1 oktober 1904.
162) SZOB, kopieen van archivalia elders (inv. nr. 97). Notulenboek der (algemene) vergadering van de Boerenleenbank Woensel, 13 december 1904; Register van notulen van de Raad
van Toezicht, april 1903.
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ker uitgenodigd voor de jaarvergadering van 28 januari 1907. De toen163
malige voorzitter verwelkomde hem als de oud-directeur van de bank.
§ 5. Bovenlokale bemoeienis en betekenis

a. De Klarenbeekse Club

Bij de bestudering van de katholieke sociale beweging duiken vaak dezelfde namen in telkens andere verbanden op. In de voorste gelederen
van de beweging opereerden verscheidene echelons, waartussen vele
personele en ideologische banden gesmeed waren. Anders gezegd, er
bestond een sociaal fluidum van gemeenschappelijke belangen en interessen, waarbinnen zich verscheidene clusters vormden. Een der meest
besproken voorbeelden is de Klarenbeekse Club, in mei 1899 spontaan
gegroeid uit de ontmoeting van progressieve en jonge katholieken, bij gelegenheid van de viering van het zilveren priesterfeest van Gisbert Brom.
Men vond elkaar in de inspiratie tot sociale en culturele vernieuwing en
tevens in het verlangen zich te ontworstelen aan de dominante aanwezigheid van hun aller leermeester Schaepman. Besloten werd om het gelegde contact in een jaarlijkse reunie te bestendigen. Men vermeed er een
publieke status aan te geven om zo niet in de geijkte hierarchische kaders
ingepast te worden en het risico te lopen dat Schaepman als geestelijk adviseur aan de groep werd toegevoegd. Het ontstaan van de Klarenbeekse
Club wordt veelal beschouwd in het licht van katholieke emancipatie en
verzuiling: de gezamelijke afkeer gold de culturele achterstand, de ghetto-geest en het klerikalisme van de katholieken, streefpunt was de verwe164
zen]ijking van het christelijk-democratisch ideaal.
Zowel priesters als leken waren lid. Men werd op persoonlijke voordracht toegelaten. Poell maakte in mei 1901 voor het eerst deel uit van
de Club. Hij bevond zich in het gezelschap van mannen als P.J.M. Aalberse (Leiden), A. Ariens (Steenderen), Jan van Besouw (Coirle), Th.
van der Marck (Roermond), H.J.W. Pelster (Breda), H. Poels (Venlo),
Ch. Ruijs de Beerenbrouck (Maastricht), A. Rijken (Huissen), M.J.
Schriider (Utrecht), J.F. Vlekke (Oud-Gastel), P.F. Vullings (Arnhem),
A.P.C. van der Waarden (Arnhem), en A. van Wijnbergen (Eindho-

SZOB, kopieen van archivalia elders (inv. nr. 97). Notulenboek der (algemene) vergadering van de Boerenleenbank Woensel, 28 januari 1907.
164) Thurlings, De wankete zuit, 107-108; Gribling, a.w., 91-93; Theunissse, a.w..
325-331: Ten Horn-Van Nispen, a.w., 40-41.
163)
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ven).165 Het contact met deze mannen die opereerden in de voorste gele-

deren van de katholieke sociale beweging is voor de vorming van Poell en
zijn latere ontplooiing van grote betekenis geweest. Waarschijnlijk zal Jan
van Besouw hem hebben geYntroduceerd. Ongetwijfeld mag het lidmaatschap van Poell worden gezien als erkenning van zijn verdiensten, waarvan hij in Tilburg en Eindhoven overtuigend blijk had gegeven.
Evenals alles dat een gemengd karakter droeg en vanwege de binnen
haar levende opvattingen werd de Klarenbeekse Club met
enige argwaan
bekeken. Daarin zou de oorzaak zijn gelegen voor de gedwongen terugtreding van de geeste]ijken in het episcopale gareel. Er zijn aanwijzingen
dat tegen het einde van 1902 al van hogerhand is ingegrepen. In een
brief aan Th. van der Marck, welke brief gedateerd kan wor(len op 23
september 1902, eindigde Jan van Besouw met een toespelling daarop:
"Hebt U.Eerw. al van de verandering in onze Club op allerhoogst bevel
gehoord?"166 De precieze betekenis van deze mededeling is ons niet bekend; zij wijst in elk geval nog niet op een gedwongen terugtreden van de
geestelijken. Een daartoe strekkend gebod werd eerst uitgevaardigd na
het verschijnen van de encycliek 'Pascendi Dominici Gregis' op 8 september 1907. Deze encycliek hield een veroordeling in van het modernisme, een vrijzinnige stroming die een vergaande aanpassing nastreefde
van de theologie aan moderne rationele inzichten. Eind oktober 1907
stelde de Utrechtse aartsbisschop mgr. H. van de Wetering alle priesterleden van de Club namens het episcopaat in kennis van het gebod, hun
lidmaatschap op te zeggen als zijnde niet in overeenstemming met de
geest van de encycliek.167 Het vertrek van de geestelijken betekende het
einde van de Club. Op 6 maart 1908 stuurde de regelingscommissie, het
officieuze bestuur, een rondschrijven aan alle leden, waarin de opheffing
werd aangekondigd.168 De contacten zijn echter gebleven, al raakten
sommigen ook van elkaar verwijderd. Poell heeft nog lang met enkelen
contact gehouden.
Van de Klarenbeekse Club zijn vele vernieuwende initiatieven uitgegaan die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de uitbouw van
de katholieke sociale beweging. Enkele daarvan willen bij hier
bespre165) CARO, Archief J. Vlekke, Handschriften L Stukken betreffende de Vriendenkring, 2.
166) KUB, Coll. F. Mes, Brievenkopieboek J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Th. van der

Marck. ongedateerd. 129.
67
) ADOM, Coll. A. Rijken, Brief van H. van de Wetering, 30 oktober 1907; Brief van Rijken aan Aartsbisschop, 1 november 1907 (map 4).
168) KDC, AAa, Klarenbeek, Rondschrijven aan Vriendenkring. 6 maart 1908 (inv. nr.
568).
j
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ken, de oprichting van het Katholiek Sociaal Weekblad, van De Volksbode en de oprichting van de R.K. Patroonsbond. Bij al deze is Poell meer
of minder nauw betrokken geweest.
b. Katholiek Sociaal Weekblad

Het plan ging uit van Aalberse. Het was hem duidelijk geworden, dat
er bij jongeren en geestelijkheid te weinig kennis aanwezig was omtrent
sociaal-economische vraagstukken. Aalberse beoogde met het blad een
kaderte vormen om zo aan de basis tot sociale actie te stimuleren. Ariens
en Vlekke waren van meet af aan enthousiast. Hij zocht toen W. Nolens
aan als adviseur van het blad. Met een uitgever was hij reeds in onderhandeling. Het dagblad Het Centrum liep op de gebeurtenissen vooruit
door al in juni 1901 de oprichting aan te kondigen. Dit kwam hem niet
erg gelegen, omdat hij Schaepman nog niet had ingelicht, eens te meer
een bewijs voor diens dominante positie.169 In een brief aan Poell waarin
hij om krachtige medewerking vroeg, noemde hij dit bericht meer dan
170 poell
voorbarig; op 31 juli zou pas over oprichting besloten worden.
schreef hem twee dagen later terug dat hij graag wilde doen wat hij kon,
maar dat zou bijzonder weinig kunnen zijn: zijn werkkring breidde zich
toch al ver uit; "Maar enfin: we zullen maar trachten.-171 Voor de definitieve opzet verzekerde Aalberse zich van de steun van Jan van Besouw en
Jan Frederik Vlekke.172
Eind augustus 1901 waren de plannen nagenoeg rond. Begin september stuurde Aalberse aan een dertigtal geestverwanten een vertrouwelijke circulaire waarin de opzet van het Katholieke Sociaal Weekblad werd
uiteengezet. Het bevatte tevens een oproep om deel te nemen aan een garantiefonds, bedoeld om het risico voor de uitgever de eerste jaren te beperken, mochten er nog niet voldoende abonnees geworven zijn. Concreet hield dit in dat ieder der aangeschrevenen zich voor tien of meer
abonnees garant stelde. Voor hen die ook redactionele medewerking leverden, kwam dit neer op het kosteloos schrijven van enkele kolommen
per jaar. Tenslotte vroeg Aalberse toestemming om de naam van de aangeschrevene in het eerste nummer en de prospectus te mogen vermelden.173 Ook Poell ontving een circulaire. "Bravo! dat 't zoover is geko169) Gribling, a.w.,96-97.
AAa, Brievenkopieboek Sla, Brief aan L. Poell, 25 juli 1901, 198-199.
171) KDC, AAa, Correspondentie van L. Poell, Brief van Poell, 27 juli 1901 (inv. nr. 504).
172) Theunisse. a.w.,342.
173) GARO, ArchiefJ. Vlekke, Handschriften I, Brief van Aalberse, 10 september 1901.
170) KDC,
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men door Uwe bemoeiingen. Mijne medewerking wil ik u gaarne toezeggen. Het gevraagde verlof voor prospectus etc. zij u toegestaan. Mijn
kwaliteit van Roomsch Katholiek Priester zegt genoeg; ik wil zien hier in
Eindhoven en omstreken wat abonnementen te plaatsen, als 't eenmaal
zover is."174 Vele Klarenbeekse vrienden bleken medewerking te hebben toegezegd.175 De frequentie van hun bijdragen was nogal verschillend. Gelet op het aantal keren dat zijn naam werd vermeld, heeft Poell
maar een enkele keer een artikel geleverd.
De verschijning van het eerste nummer was aangekondigd voor 4 januari 1902.176 De belangstelling bleek zeer groot, het aantal abonnees
was al snel boven de duizend gestegen, zodat het garantiefonds niet aangesproken hoefde te worden. Doch zo bleef het niet, na een jaar liep de
belangstelling terug. De berichtgeving over de werkstaking in Enschede
zou volgens Jan van Besouw hierin een rol hebben gespeeld; de opzeggers waren voor negentig procent onder de geestelijkheid te vinden. 177
Er werd toen een reddingsactie ondernomen, waarin Jan van Besouw een
belangrijk aandeel had. Zo zou ondermeer in diverse bladen propaganda
worden gemaakt. Kapelaan Berkvens nam daarbij Tilburg voor zijn rekening, kapelaan Franssen Waalwijk, mr. H.J.W. Pelster Breda en "U
zorgt voor de rest", waarmee hoogstwaarschijnlijk Poell was bedoeld.178
Deze was daartoe wel bereid, maar had daarvoor begin januari 1903 nog
geen tijd gevonden door de drukte rondom de benoeming en inhuldiging
van de nieuwe pastoor in Woensel en wegens de ziekte van zijn collega. 179

c. De Volksbode

'

Groter was het aandeel van Poell in de oprichting van een eigen algemeen verenigingsblad voor de arbeiders in het Zuiden. Hieraan werd al
enige tijd de behoefte gevoeld binnen de bestuurlijke kring van de Bossche Diocesane Katholiekendagen. Jan van Besouw maakte zich tot haar

174) KDC, AAa, Correspondentie van L. Poell, Brief van Poell, 12 september 1901 (inv. nr.
504).
175) Katholiek Sociaat Weekblad, 4 en 11 januari 1902.
176) Peel- en Kempenbode, 6 november 1901.
177) KUB, Coll. F. Mes. Brievenkopieboek J. van Besouw 1902-1909; Brief aan Dr., ongedateerd, 335: Brief aan Rev. Amiee, ongedateerd, 339.
178) KUB, t.a.p., Brief aan Rev. Amiee, ongedateerd, 342.
179) KUB, t.a.p., Brief aan Amiee, 18 januari 1903, 365; KDC, AA, Correspondentie met J.
Vlekke en J. van Besouw, Brief aan Amiee, 18 januari 1903 (inv. nr. 505).
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tolk en zette zich voor de verwezenlijking in, daarbij gesteund door enkele Klarenbekers. 180
In 1900 bleek over deze kwestie reeds overleg gaande met Schrader
en anderen, waaruit de idee naar voren is gekomen van een speciale editie van De Katholieke Werkman voor het Zuiden.181 Schriider was eertijds verbonden aan de redactie van De Katholieke Werkman. Mgr. Van
de Ven, tot wie Jan van Besouw zich om steun had gewend, stond aanvan-

kelijk

gereserveerd tegenover de plannen. Hij bleek er ongerust over of

wel voldoende rekening zou worden gehouden met de bijzondere omstandigheden in het Zuiden; een cryptische uitdrukking voor het grotere
conservatisme in deze regio. Jan van Besouw trachtte de bisschop ervan
te overtuigen dat niet voor onwelgevalligheden gevreesd hoefde te worden. De redactie van De Katholieke Werkman bestond geheel uit
priesters en zo dit niet reeds voldoende garantie mocht geven, stelde hij
voor aan twee priester-medewerkers uit het Bossche diocees, waarbij hij
dacht aan Wolters en Poell, het veto-recht te geven inzake de berichtgeving over plaatselijke toestanden. Feitelijk vormden zij dan (le redactie
voor het Zuiden. Snelle actie was geboden wegens de dreigende toename
van de socialistische propagande door een aangekondigde financiale injectie uit de partijkas van de SDAP. In Tilburg werd met het socialistisch
weekblad De Fakkel reeds op grote schaal gecolporteerd. 182
Van deze brief aan de bisschop bracht Jan van Besouw zijn vrienden
en naaste toeverlaten, Schrader, Rijken en Poell op de hoogte. Onder de
brief aan Schrader noteerde hij: "Een uitstekende die P. anders laat
doen".183 De aandrang op de bisschop bleef niet zonder resultaat, op 23
juli 1902 kon hij aan Rijken melden dat mgr. Van de Ven akkoord was
gegaan en de plannen naar vermogen zou steunen, maar voorlopig niet
officieel in de kwestie gemoeid wilde worden. Kapelaan Franssen en kapelaan Berkvens, "echte hardlopers" hadden hun medewerking reeds
toegezegd, Poell en Wolters zouden het censorschap waarnemen en de
aartsbisschop zou diezelfde dag nog beslissen.184 Deze brief was goed en
wel de deur uit of van Schrader kwam het bericht dat de voorgestane samenwerking met De Katholieke 1Ferkman van de baan was, hetgeen (in-

Ten Horn-Van Nispen, a.tv., 64-66.
181) KUB, t.a.p., Brief aan J. Souren, 25 juli 1902,26.
182) KUB, t.a.p.. Brief aan mgr. Van de Ven, 7 oktober 1902,7-8.
183) KUB, t.a.p., Brief aan Schrader, ongedateerd, 9; Brief aan Poell, ongedateerd, 10;
,80)

Brief aan Rijken, 11 juh 1902, 12.
184) KUB, t.a.p., Brief aan Rijken, 23 juli 1902, 21.
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direct) verband bleek te houden met een redactiewijziging. Hoe een en
ander zich precies heeft voorgedaan, kon niet met zekerheid uit de betreffende correspondentie worden opgemaakt. Voor Jan van Besouw
kwam de tijding als een onaangename verrassing. Het voorstel was ook
na een toelichting over het censorschap inzake de plaatselijke berichtgeving, afgewezen. Bovendien bleek geen der Club-mannen in de redactie
opgenomen: "Alweer een ideaal minder, een illussie rijker!", schreef hij
aan Poell.185 Schriider had zich zelf teruggetrokken, vermoedelijk ofwel
wegens de afwijzing van het voorstel, ofwel omdat geen der andere Klarenbekers in de redactie kwam, waardoor Jan van Besouw zich absoluut
niet meer voor deze zaak interesseerde. 186 Er waren heilloze invloeden
in het spel geweest, die hij niet kende, maar wel vermoedde: "Gebrek
aan vertrouwen dezerzijds, onafhankelijkheidsgevoel generzijds: het
oude lied in zijn twee soorten. Katholieken Beneden- en Boven Moerdijksch."187 Wij achten het zeer wel mogelijk dat hij met deze opmerking
Schaepman voor ogen had, al lag de weerstand ook in het Zuiden.
Jan van Besouw wilde de idee van een verenigingsblad speciaal gericht
op het Zuiden niet laten varen, te meer omdat de bisschop er reeds in gemoeid was. Geen Bossche editie van De Katholieke Werkman en van een
eigen zelfstandig orgaan voor het diocees kon of mocht voorlopig niets komen, dat zou aldus Van Besouw zo conservatief moeten zijn, dat allen de
oprichting ervan zouden betreuren.188 Hij knoopte daarom onderhandelingen aan met kapelaan Souren uit Maastricht, de eerste Aalmoezenier
van de Arbeid in het Zuiden en redacteur van Het Limburgsch Volksblad,
met de bedoeling enkele kolommen ter beschikking te krijgen.189 Hij
hoopte dat Poell hiermee kon instemmen. 190 Aan Souren stelde hij vervolgens voor, klaarblijkelijk in nauw overleg met Poell, om in Woensel of
Maastricht eens over het idee te praten. Er was wel haast bij met het oog
op de socialistische propaganda.191 Al spoedig moet toen zijn besloten
om een nieuw gezamelijk tijdschrift op te richten, waarvoor alle betrokkenen voor 13 augustus ter vergadering werden uitgenodigd. 192 In deze
185) KUB. t.a.p., Brief aan Poell. 25 juli 1902. 27.
186) KUB. t.a.p., Brief aan Vullings, ongedateerd. 25.
89 KUB, t.a.p., Brief aan Verkuyl. ongedateerd, 30; Brief aan Rev. Amiee. ongedateerd.

32.
KUB. t.a.p.. Brief aan Hermans. 25 juli 1902,24.
KUB, t.a.p.. Brief aan Souren, 27 juli 1902, 26.
KUB, t.a.p.. Brief aan Poell, 25 juli 1902,27.
Zie noot 189.
192) KUB, t.a.p., Brieven aan Franssen, Berkvens, Hermans, Poell en Souren, 12 augustus

188)
189)
'90)
191)

1902, 42-44.
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vergadering kwam men al snel tot overeenstemming, immers op 1 september 1902 zou het eerste nummer verschijnen. Tevens zou met ingang
van 1 januari 1903 gestart worden met een coliperatieve drukkerij die
vanaf die datum de uitgave zou verzorgen. 193 Er waren verscheidene medewerkers aan het blad verbonden, allen afkomstig uit de naaste kring.
Van hen werd verwacht dat zij om de zes weken een artikel leverden, ge194
schreven in bevattelijke stijl, zonder gebruik van vreemde woor(len.
De medewerkers voor Noord-Brabant en de door hen verzorgde rubrieken waren:

L. Poell (Woensel)
H. Berkvens (Tilburg)

populaire staatshuishoudkunde
: catechismus der sociale kwestie
aan de hand van encyclieken
:

: verenigingsleven
F. Franssen (Waalwijk)
: godsdienst
F. Dekkers (Grave)
: verzekeringswezen
van
Besouw
Jos.
(Best)
: wetgeving
H.J. Pelster (Breda)
Baron van Wijnbergen (Eindhoven): school (onderwijs)
Jan van Besouw (Goirle)
: drankbestrijding
J. Souren (Maastricht)
: woningvraagstuk

Kapelaan Souren bleek met de eindredactie belast. Kapelaan A.J. van
Erp uit Den Bosch zou aanvankelijk ook meewerken.195 Op aanraden
van Souren had Jan van Besouw de medewerkers de vraag voorgelegd, of
het met het oog op het nog conservatieve of aarzelend progressieve klimaat in het katho]ieke Zuiden niet beter was, dat de medewerkers hun
bijdragen niet zouden ondertekenen. Onder andere Berkvens bleek hier
voor, Poell wilde met L.P. ondertekenen en Pelster stond erop voluit zijn
naam te vermelden. In hun keuze wilde Jan van Besouw de medewerkers
vrijlaten.196 Sommigen van hen waren ook correspondent voor het blad:
Berkvens in Tilburg, Poell in Eindhoven en omstreken en Franssen in
'Waalwijk.197

Op 21 augustus 1902 verzocht Jan van Besouw aan de Bossche bis193) KUB, t.a.p., Brief aan Hermans, 16 augustus 1902,47.
194) KUB, t.a.p., Brief aan F. Franssen, ongedateerd, 48.
195) KUB, t.a.p.. Brief aan anoniem, 19 augustus 1902,53. Brief aan F. Franssen, ongeda-

teerd. 48: Ten Horn-Van Nispen, a.w., 65-66.
196) KUB, t.a.p.,Brief aan Souren, 1 september 1902,78; Brieven aan Franssen, Dekkers,
Poell en Berkvens, 1 september 1902, 73-76.
197) KUB, t.a.p., Brief aan anoniem, ongedateerd, 32.
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schop om zijn goedkeuring aan het blad te hechten. Hij noemde daarbij
ook de namen van de medewerkers.198 Na een week had hij echter nog
niets van de bisschop vernomen, terwijl de bisschop van Roermond Mgr.
J.H. Drehmans de plannen al had goedgekeurd.199 Mgr. Van de Ven
bleek sinds 24 augustus in retraite.200 Op 1 september kwam de lang
verwachte goedkeuring; de nieuwe combinatie die was voorgesteld beviel
de bisschop beter. Jan van Besouw gaf dit vreugdevolle bericht aan de
medewerkers door. 201
Om voor De Volksbode enige reclame te kunnen maken werd een tijdelijk propagandafonds gevormd. Het blad zou vier weken, tot aan de Katholiekendag van Nijmegen, gratis door Noord-Brabant worden verspreid, daarvoor was een funds van f 100,- nodig. Voor een bijdrage
werd blijkbaar ook een beroep gedaan op de medewerkers. Lambert
Poell was penningmeester van het fonds.202 Met financiEn had hij wel
meer van doen. Wat de propaganda zelf aanging werd gedacht aan zo'n
vijfentwintighonderd exemplaren, waarvan elke medewerker een aantal
zou verspreiden. Poell nam het leeuwendeel voor zijn rekening.203 Het
eerste nummer van De Volksbode werd in arbeiderskringen goed ontvangen; het was wel nog wat Limburgs, maar dat kwam omdat het tot 1 januari 1903 tevens orgaan zou zijn van de Volksbond.204 Na een wat aarzelend begin steeg het aantal abonnementen snel, eind oktober 1902 was
de tweeduizend reeds overschreden, waarvan Tilburg vijfhonderd abonnementen had, Eindhoven vijfhonderd, Waalwijk driehonderd en Goirle
tweehonderdvijftig. In februari 1903 telde het blad ruim tweeiindertighonderd abonnees, welk getal zo verwachtte Jan van Besouw over enige
weken wel tot vijfendertighonderd zou stijgen.205 De co6peratieve druk206
kerij is om de een of andere reden niet van de grond gekomen.

198) KUB, t.a.p..
199) KUB, t.a·P·,
200) KUB, t.a.P·,
201) KUB, t.a.P·,

Brief aan mgr. Van de Ven, 21 augustus 1902,56.
Brief aan Poell, 28 augustus 1902,68.
Brief aan Souren, 28 augustus 1902,66.
Brieven aan Franssen, Dekkers, Berkvens, Poell en Souren, 1 september

1903, 81-82.
202) KUB, t.a.p., Briefaan Franssen, 1 september 1902,73.
203) KUB, t.a.p., Brief aan Souren, 4 september 1902,88.
204) KUB, t.a.p., Brief aan Hermans, 15 september 1902.104.
205) KUB, t.a.p., Brief aan Rev. Amiee, 16 oktober 1902. 168. Brief aan Rijken, ongedateerd, 181-184; Brief aan anoniem, ongedateerd, 393.
206 Ten Horn-Van Nispen, a.w., 66.
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§ 6. Organisatie van de werkgeverg
a. Propaganda

In zijn Leergang en tal van toespraken had Poell gewezen op de noodzaak van organisatie door de patroons, Jin uit eigenbelang om de concurrentie in te dammen Jn uit algemeen maatschappelijk belang, conform de
doelstelling van 'Rerum Novarum' bijdragend aan de oplossing van het
sociale vraagstuk. Poell heeft zich ook daadwerkelijk bemoeid om de
werkgevers in een katholieke bond te verenigen. Hij ontplooide geen eigen initiatief, maar sloot aan bij de plannen die Jan van Besouw in deze
richting had. Poell zette zich voor de verwezenlijking hiervan dermate in,
dat hij als de rechterhand van Jan van Besouw mag worden beschouwd.
Hun wederzijdse vriendschap en geestverwantschap had beide mannen
ook op dit terrein van (le sociale beweging bijeengebracht.
De oprichting van een patroonsorganisatie stond expliciet op het programma voor de tweede Diocesane Katholiekendag, die op 29 september
1901 in Tilburg werd gehouden. Jan van Besouw, die van meet af aan
deel had uitgemaakt van het uitvoerend comit6 van de Katholiekendagen, was bij deze gelegenheid gekozen tot voorzitter van de sectie werkgevers.207 In die hoedanigheid had hij Poell aangezocht om het hoofdthema te behandelen. Ook Jan Frederik Vlekke was door hem benaderd
om een inleiding te houden.208 Maar ondanks alle aandrang kon hij Vlekke niet overhalen. Het dagelijks bestuur van het uitvoerend comit6 wees
toen de Tilburgse fabrikant Aug. van Spaen(lonck aan, een man wiens sociale opvattingen nog sterk door een economisch-liberalistische geest gedragen werden, maar die in zijn toespraak op diverse punten een verrassende wending naar het andere uiterste zou maken. 209
In zijn inlei(ling motiveerde Lambert Poell de navolgende stellingen:
- De katholieke werkgevers hebben de onafwijsbare plicht op krachtdadige wijze deel te nemen aan de katholieke sociale actie;
- zij moeten in het bijzonder wedijveren in het maken of steunen van sociale regelingen en instellingen ten behoeve hunner werklieden.

Wat dit laatste aanging noemde Poe]1 als voorbeelden de invoering van
m7) a.w., 49 e.v.
208) GARO. Archief J. Vlekke. Handschriften I, Brief van J. van Besouw. 3 juli 1901.
209
) Theunisse, a.w.. 369. Ten Horn-Van Nispen, a.w., 51.
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een tienurige arbeidsdag en het korter laten werken op de zaterdagmiddag. Voor de goede verstaanders was duidelijk dat hij voorbeelden aanhaalde uit de praktijk op de fabriek van Jan van Besouw. Poell sprak

tenslotte de wens uit dat alom katholieke patroonsverenigingen werden
opgericht onder geestelijke leiding in gehoorzaamheid aan de bisschop.
Zonder debat werden de verdedigde stellingen en de uitgesproken wens
210
bij acclamatie aangenomen.
De correspondent van de Peel- en Kempenbode die van de Katholiekendag verslag deed, was over de lezing van Poell, "de Meierijsche Dr.
Arilins", het meest te spreken.211 Aanzienlijk minder juichend liet het
bestuur van de neutrale Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van
Wollen Stoffen zich over diens inleiding uit. Het verbaasde haar te horen
spreken over verkorting van de arbeidsduur en sluiting der fabrieken op
zaterdagmiddag, zonder daarbij te reppen van loonsvermindering die
daarvan natuurlijk een gevolg zou zijn, althans in haar opvattingen. 212
Uitvoering gevend aan de tweede conclusie, "na een overheerlijke inleiding van den W.E.H. Poell", startte Jan van Besouw in februari 1902
in het Katholiek Sociaal 1Feekblad met een reeks opstellen ten gerieve
van de patroons die zich tot taak stelden op christelijke wijze hun zending
te vervullen en de plichten te volbrengen die Ln godsdienst 6n hun speciale roeping hen oplegden.213 Daar bleef het niet bij. Er werd een commissie in het leven geroepen, gevormd uit het bestuur van de sectie werkgevers, die de opdracht kreeg de feitelijke oprichting van een katholieke
patroonsbond voor te bereiden. Intussen ging de propaganda onverdroten voort. Aan alle pastoors in het diocees werd een circulaire verzonden
over de op te richten Patroonsbond, met het verzoek de namen op te geven van alle r. k. patroons in hun respectieve parochies. De circulaire
ging vergezeld van de concept-statuten en de aanbeveling door de bisschop.214 Deze had zich in de meest vleiende woorden over het concept
uitgelaten.215 De respons was echter zeer bedroevend: van de tweehonderddrieenvijftig geestelijken die waren aangeschreven, tot driemaal toe
zelfs, hadden slechts vijftig de gevraagde namen doorgegeven. Er kwam

Vershig Tweede Bossche Diocesane Kathohekendag 1901. 70-85.
Peel-en Kempenbode, 2 oktober 1901.
212) BVS, Notulenboek der Bestuursvergaderingen van de Vereeniging van Tilburgsche
Wollenstoffenfabrikanten (inv. nr. 249). 2 oktober 1901.
213) Katholiek Sociaal Weekblad. 8 februari 1902.
214) Verslag Derde Bossche Diocesane Katholiekendag 1902, 23.
210)
211

M

215) KUB, t.a.p.,
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Brief aan Vullings, 21 augustus 1902,58.

hierdoor weinig terecht van het voornemen om voor de eerstkomende katholiekendag al een heel eind gevorderd te zijn. 216
De voorbereidingen voor deze derde Diocesane Katholiekendag waren
al in volle gang. In haar vergadering van 9 juli had de afdeling werkgevers over de te verdedigen conclusies overeenstemming bereikt. En de
Bossche bisschop had graag zijn toestemming verleend aan Poell om
weer als inleider op te treden voor de sectie werkgevers, omdat hij de verleden jaar op zich genomen taak op zo uitstekende wijze had vervuld. 217
Poell had zijn inleiding vooraf ter beoordeling gezonden aan Van Besouw
die de werkgeversafdeling voorzat. Volgens Van Besouw hoefde aan zijn
218

inleiding geen letter bij noch af; het was goed gedacht en goed gezegd.
Het betoog van Poell tijdens de Katholiekendag in Nijmegen (28 september 1902) kwam er op neer dat het systeem van vrije concurrentie
verantwoordelijk was voor het uitblijven van verbeteringen in de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden naar de geest van 'Rerum Novarum'.
Alleen door zich in katholieke verenigingen aaneen te sluiten kon men
aan de ontkerstenende invloed van dit systeem het hoofd bieden. Als
handleiding besprak Poell hierna de conceptstatuten van de op te richten
R.K. Patroonsbond.219 Na afloop deed Jan van Besouw een beroep op
de aanwezigen om het bewijs van hun goedgezindheid te geven. Hij verzocht hen nog even te blijven en de meteen aansluitende huishoudelijke
vergadering bij te wonen, ten einde de statuten te tekenen, maar niemand gaf hieraan gehoor: men applaudisseerde en liep weg.220 Volgens
Van Besouw had Poell beter verdiend: op magistrale wijze had hij de
plichten van de patroon in de moderne tijd omschreven. 221
Van Besouw liet zich door dit fiasco in elk geval niet uit het veld slaan:
"
9,
Trots alle weerstand en conservatieven komen wij er wel. , schreef hij
aan Poell, "Van de geestelijkheid (loffelijke uitzonderingen niet te na gesproken) verwacht ik niets: wij kunnen alleen op onszelve rekenen en op

216) zie noot 214.
217) KUB, t.a.p., Brief aan Van Nispen tot Sevenaer, 10 juli 1902, I.
218) KUB, t.a.p; Brief aan Poell, 23 september 1902.126.
216) KUB, t.a.p., Brief aan Hoefnagels, september 1902, 98.
219) Verslag Derde Bossche Diocesane Katholiekendag 1902, 21-32. Poell was van plan om
zijn redevoeringen op beide Katholiekendagen te laten drukken. Een uitstekend idee, vond
Jan van Besouw: "... theorie en praktijk - een onmisbaar handboek voor de leden van den
Patroonsbond". Dit plan is voor zover bekend niet uitgevoerd, KUB, t.a.p., Brief aan Beste

Vriend, ongedateerd, 189.
220 a.tv., 43-44.
221) KUB, t.a.P; Brief aan Jos. van Besouw, 7 oktober 1902, 145-146.
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de bijstand van de Heer". Hij had daarom besloten om aan de leden van
het afdelingsbestuur voor te leggen zich te constitueren tot patroonsbond
en een geestelijk adviseur aan te vragen, waarvoor hij Poell wilde voordragen.222

b. Oprichting R.K. Patroonsbond
Op 22 oktober viel tenslotte het besluit tot oprichting van de Patroonsbond, voorlopig alleen nog bestaande uit de leden van het afdelingsbestuur. Jan van Besouw was gekozen tot voorzitter.223 De benoeming
van een geestelijk adviseur had nu alle aandacht. Van Besouw had een
duidelijke voorkeur voor Poell en hij heeft dan ook geprobeerd het daarop aan te sturen. Aangezien de zetel van de Bond was gevestigd in Tilburg, zag het er naar uit dat een Tilburgs pastoor adviseur zou worden,
waarbij Van Zinnicq-Bergmann de meeste kans maakte, vreesde Jan van
Besouw.224 Het bezwaar tegen Van Zinnincq-Bergmann was dat van hem
een te grote invloed op de Patroonsbond werd verwacht. In overleg met
Berkvens en Poell werd nu de strategie bepaald om Poell benoemd te
krijgen.225 Doch de bisschop besliste anders. Poell had reeds zo veel zaken onderhanden en zich zo zeer met de arbeidersbeweging vereenzelvigd, dat hem dit niet verstandig leek. Hij opteerde voor een neutraal persoon: J.P. van den Heuvel, pastoor van de parochie Besterd in Tilburg en
tot voor kort secretaris van de bisschop.
Met pijn in het hart bracht Jan van Besouw Poell hiervan op de hoogte:
9,
Bij deze min of meer onverwachte verandering van tooneel, rust op mij
de dure plicht, (...) U, mijn eenige medewerker, mijn allerbeste dank te
brengen voor het ontzachelijk veel goede, door U voor de oprichting van
den Patroonsbond gedaan: als de bond ooit iets zal worden, dan komt het
leeuwendeel der eer aan U toe - Ik zal me moeilijk aan de nieuwe adviseur kunnen wennen, mag ik UEw. als den geheimadviseur blijven beschouwen?-226 Toen hij evenwel met Van den Heuvel had kennis gemaakt, was zijn bezorgdheid minder en meende hij dat de bisschop een
goede keus had gedaan. De nieuwe adviseur had op sociaal terrein zijn

222) KUB, t.a.p., Brief aan
223) KUB, t.a.p., Brief aan
224) KUB, t.a.p., Brief aan
225) KUB, t.a.p., Brief aan

Poell, ongedateerd, 136-137.
anoniem, 26 oktober 1902. 187-188.
anoniem, ongedateerd, 176-177.
Rev, Amiee, ongedateerd, 212-213; Briefaan mgr. Van de Ven,

4 november 1902, 210-211.
226) KUB, t.a.p., Brief aan Poell, 17 november 1902, 249-250.
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sporen weliswaar nog niet verdiend, maar had daardoor zijn reputatie bij
conservatieven en democraten ook nog niet verloren: hij hoopte nu wel
op de medewerking van de pastoors en de lagere geestelijkheid te mogen
rekenen.227 Hij had erop gevlast het werk aan de adviseur over te kunnen dragen, maar nu het Poell niet was geworden, bleef hij ermee belast,
al waren de verdiensten dan ook voor hem. 228
Op 2 december werd de eerste bestuursvergadering gehouden in aanwezigheid van de adviseur, die op de aanwezigen een goede indruk
maakte. Poell was daarbij uiteraard niet aanwezig, omdat hij er voortaan
officieel geheel buiten stond. Doch niet in alle opzichten: hij had beloofd
propagandist te zullen zijn en reeds aangeboden de eerste retraite voor
de patroons te leiden.229 Dit was door Poell toegezegd v66r de benoeming van de adviseur bekend was. Toen deze afkwam vroeg Van Besouw
dan ook aan Poell of de nieuwe adviseur de retraite soms niet zou willen
leiden.230

In genoemde vergadering werd een concept-huishoudelijk regelment
vastgesteld, dat samen met de statuten door de le(len van het afdelingsbestuur in een oplage van tweeduizend exemplaren zou worden verspreid. Jan van Besouw was opgedragen de Bond in de dagbladen te presenteren, maar omdat hij daarvoor geen tijd had, vroeg hij aan Lambert
Poell of deze niet een eerste artikel zou kunnen schrijven.231 Vermoedelijk heeft Poell het af moeten laten weten, omdat het met de gezondheid
van zijn pastoor hard achteruit ging. Van de statuten en het huishoudelijk
reglement werd een drukproef gestuurd aan allen die bij de bond betrokken waren, zo ook Poell. Jan van Besouw vroeg hem daarin te veranderen
wat hem niet beviel; hijzelf was namelijk gemachtigd om in overleg met
de adviseur alle nodige wijzigingen aan te brengen.232 Na enkele kleine
veranderingen met Van den Heuvel doorgesproken te hebben, konden
de statuten en het reglement definitief worden gedrukt waarvan ook Poell

227) KUB, t.a.p., Brief aan Rev. Amiee, ongedateerd,
262.

261, Brief aan Amiee, ongedateerd.

228) KUB. t.a.p., Brief aan Amice, ongedateerd, 262.
Brief aan Amiee, 27 november 1902. 280; Brief aan Poell, 17 november

229) KUB, t.a.p.,

1902,249-250.
230 KUB, t.a.p., Briefaan Poell, 17 november 1902, 249-250.
231) KUB, t.a.p., Briefaan Poell, ongedateerd, 300-301.
232 KUB, t.a.p., Brief aan Rev. Amiee (Poell),10 december 1902, 308-309.
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een aantal ter verspreiding kreeg toegestuurd.233 De statuten traden op
27 januari 1903 in werking.234

c. Houding van de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen
In Tilburg ging het de Bond niet voor de wind. De plaats van vestiging
was strategisch gekozen, maar de strategie zou falen. Het bleek niet mogelijk op enigerlei wijze in te breken in de bestaande neutrale Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen. Deze bleef voor de
katholieke sociale beweging een invloedrijke organistie waarmee rekening gehouden moest worden, omdat zij vasthield aan liberaal-economische beginselen. Dit betekende weliswaar niet dat zij de sociale beweging

effectief tegenwerkte, maar ook niet bevorderde. Haar denkbeelden
kwamen niet overeen met de veranderde sociale opvattingen in het algemeen en met de christelijke solidariteit in het bijzonder. In de ogen van
de sociale voormannen was weinig goeds van haar te zeggen. Toen Jan
van Besouw begin december 1902 door kapelaan Wolters een geheime
overeenkomst inzake werkstaking kreeg toegespeeld, reageerde hij met
afschuw: "Waarlijk UErw. had gelijk," schreef hij aan Poell, "toen U op
die K.D. beweerde en bewees dat de industrie moet gedoopt worden heidensch, onchristelijk zijn de bepalingen: als U hier komt kunt U er
kennis van nemen. 9•235
Poell haalde deze regeling aan in een vergelijking die hij in het Katholiek Sociaal Weekblad maakte tussen doel en werkwijze van (le neutrale
Vereeniging van Tabaks- en Sigarenfabrikanten te Eindhoven en die van
de Tilburgse Vereniging van Wollenstoffenfabrikanten. Deze vergelijking viel in het nadeel uit van de Tilburgse Vereniging, juist vanwege deze stakingsregeling. In twee uitvoerige artikelen pareerde Poell met deze

vergelijking een eerder gepubliceerde stelling dat in Noord-Brabant voor
patroonsverenigingen geen godsdienstige grondslag werd geeist. Het
gewraakte reglement toonde juist aan hoe noodzakelijk het was dat katholieke patroons zich katholiek verenigden.236 Uiteraard bleven de artikelen van Poell in de Tilburgse Fabrikantenvereniging niet onbesproken.

233) KUB, t.a.p., Brief aan ZeerEerw. Heer Adv. (Van den Heuvel), 10 december 1902.
231; Brief aan de drukker, ongedateerd, 325.
234) KUB, t.a.p.. Brief aan Jo. 27 januari 1903,371.
235) KUB, t.a.p., Brief aan Poell, ongedateerd, 300-301.
236) Katholiek Sociaal Weekblad. 10 en 17 oktober 1903.
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De voorzitter Frans van Dooren stelde voor om Poell van repliek te dienen en las zijn verweerschrift voor. Dit oogstte algemene bijval.237 Hij
zond het op naar de redactie van het Katholiek Sociaal Weekblad. Aalberse stelde het prompt aan Poell ter hand met het verzoek een krachtig,
waar en kort antwoord te geven op het zijns inziens vinnige maar zwakke
betoog van Van Dooren. Hij was het geheel met Poell eens, wiens standpunt de volledige instemming had van de aartsbisschop, die een interconfessionele patroonsvereniging als waarvoor de Tilburgse Fabrikantenbond qua vorm gehouden kon worden, niet zou goedkeuren, daar hij
op het onlangs gehouden r.k. vakverenigingscongres een (lergelijke
238
christelijke of neutrale werkliedenvereniging had verboden.
Slechts bij uitzondering, aldus het commentaar van de redactie, had
men het verweer van Van Dooren willen plaatsen. Deze stelde in zijn verweer dat op ondoorzichtige wijze Tilburgse en Eindhovense zaken door
elkaar gehaald waren en dat de Fabrikantenvereniging in een verkeerd
daglicht was gesteld. De Vereeniging kon bogen op positieve resultaten in
het belang van de arbeiders bereikt. Zij bestond uit r.k. werkgevers die
de godsdienstige belangen van de werknemers erkenden en telde drie
niet-katholieke leden die samen een achtste der weefindustrie vertegenwoordigden en daarom niet zomaar buitengesloten konden worden. Wat
de geheime overeenkomst betrof, deze kon Poell alleen door woordbreuk
bekend zijn en in zulk gezelschap zou Poell zich toch niet bevinden. Restte enkel de conclusie dat Poell afging op gissingen en dat was toch wel on''
voorzichtig: De meer ernstige Sociologie, die Z. Eerwaarde wil voorstaan, kon op deze wijze ontaarden in een meer gemakkelijk, dan verheffend liefhebberen met de belangen van anderen."239 In de algemene
ledenvergadering van 18 december maakte Jules de Beer een compliment aan Van Dooren voor diens repliek, hetgeen door alle aanwezigen
met instemming werd begroet.240 Onder het verweer van Van Dooren
was de reactie van Poell geplaatst. Deze ging in zijn dupliek niet inhoudelijk in op het verweer: onverkort bleef voor hem gehandhaafd dat katholieke patroons waar mogelijk zich katholiek dienen te organiseren. Er
werd niet gemeten met twee maten: evengoed als voor de werklieden het

BVS, Notulenboek der bestuursvergaderingen van de Vereeniging van Till,urgsche
Wollenstoffenfabrikanten (inv. nr. 249), 31 oktober 1903.
238 KDC, AAa, Brievenkopieboek 5ld, Brief aan Poell, 3 november 1903, 193.
232 Kathotiek Sociaal Weekbtad, 14 november 1903.
240 BVS, Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290), 18 december
237)

1903.
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gevaar bestond van af te dwalen naar het socialisme, bestond een gelijksoortig gevaar voor de patroons om af te dwalen naar het liberalisme. Het
een was niet minder door de Kerk veroordeeld dan het ander.241 De Tilburgse patroons waren er niet toe te bewegen hun neutrale belangenorganisatie te laten omdopen. Dergelijke pogingen door Jan van Besouw en
anderen ondernomen strandden op het principiele standpunt, dat doel
en statuten van Patroonsbond en Vereeniging te zeer uiteenliepen en dat
het lidmaatschap van enkele beduidende firma's van niet-katholieke origine omvorming verhinderde. De fabrikanten leenden wel hoffelijk hun
oor aan de pleitbezorgers voor katholieke patroonsorganisatie, maar wijzigden hun eenmaal ingenomen standpunt niet.242 Ook de suggestie een
geestelijk adviseur aan de Vereeniging te verbinden om de zedelijkheid
van de arbeiders te bewaren, wees men af.243 Ten lange leste gaf de Patroonsbond zelf de geest: de tijd was er nog niet rijp voor. De sectorgerichte R.K. Bond van Tabaks- en Sigarenfabrikanten in het bisdom Den
Bosch, die daarvoor min of meer in de plaats kwam, had meer levenskansen. 244

§ 7. Overige maatschappelijke arbeid en interessen

a. R.K. Spaarbank
De aanraking met de financiele wereld bleef niet beperkt tot het directeurschap van de Woenselse boerenleenbank. Poell participeerde ook in
de R.K. Spaarbank voor Eindhoven en Omstreken, een initiatief dat van
de Leo-Vereeniging was uitgegaan. Deze nieuwe loot aan de katholieke
stam was bedoeld om de spaarzaamheid onder de arbeiders te bevorderen, welke deugd door de katholieke sociale beweging sterk werd aangewakkerd en waarop thans in de vorm van renteaccumulatie een premie
was gesteld.

Het bleek geen sinecure om vorm te geven aan de plannen die reeds
enkele jaren geleden ontwikkeld waren. Voor het zover was, voorzag de
Woenselse leenbank in de behoefte: daar konden ook niet-agrariBrs te-

241

) Zie noot 239.
BVS, Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249), 7 en 20 februari en 23
maart 1903; Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290), 14 april
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BVS, Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249), 22 januari 1904.
Linssen, Werkgeversorganisatie in katholiekpatroon. 55.

recht voor de inleg van spaargelden.245 Na tal van vaak grote moeilijkheden gelukte het eindelijk de plannen te realiseren.246 Op 5 oktober 1902
trad de bank in werking. De statuten waren op 23 juli koninklijk goedgekeurd.247 Een laatste hindernis die nog genomen moest worden, bleek
de keuze van een geschikte lokaliteit waar bank gehouden kon worden.
Gelet op het katholieke karakter en de sociale strekking van de spaarbank
gaf men de voorkeur aan ruimte in het Volksbondgebouw. Hiertoe richtte
men zich tot de Eindhovense deken,248 die met het verzoek instemde.
Aldus was de plaats binnen de katholieke sociale beweging nadrukke
lijk
bepaald. Ook qua opzet sloot de spaarbank hierbij aan.
Zij was een vereniging van leden die zich aansprakelijk stelden voor
een evenredig deel van het gestorte waarborgkapitaal. Verscheidene leden onder wie de directeur Henri van Kol en baron Van
Wijnbergen behoorden tot de Leo-Vereeniging en/of maakten deel uit van de ondernemersstand. Ook drie geestelijken hadden zich borg gesteld, te weten F.C.
de Vocht, een jaargenoot van Poell, J.B. Sassen, de pastoor van Acht en
Lambert Poell.249 Blijkbaar beschikte Poell over voldoende middelen, al
kan de hoogte van zijn waarborgsom gelet op het
geschatte jaarinkomen
niet erg groot zijn geweest. Dit laatste bedroeg blijkens de staten van de
hoofdelijke omslagf 550,-. (Over het resterende bedrag na aftrek van de
kosten van noodzakelijk levensonderhoud. gesteld op f 250.-, werd 1%
belasting geheven). Kapelaan Van Dun was in dezelfde belastingcategorie ingedeeld. Het inkomen van hun pastoor werd ruim drie keer zo hoog
geschat. In vergelijking met hen mag Sassen als vermogend bestempeld
worden; met een geschat jaarinkomen tussen f 3500,- en f 4000,- behoorde hij tot de tien hoogst aangeslagenen in de gemeente Woensel. 250
De 'geestelijke' garantie voor betrouwbaarheid en katholiciteit van de
spaarbank spreekt voorts uit de samenstelling van de raad van
toezicht:
hiervan maakten de genoemde priesters de overgrote meerderheid uit.
Evenals zulks bij de leenbanken was geregeld, werden de functies van

245) De Katholieke Tabaksbewerker. juli 1902. De kassier hield kantoor aan huis.
na zijn gewone werkdag.
246
) Meierijsche Courant. 28 maart 1903.
249 Peel- en Kempenbode, 4 oktober 1902.
248) SZOB. GAE, Archief Parochie St. Catharina Eindhoven. Brief aan Henri van Kol en Fr.
Knaapen. 23 augustus 1902.
249
) Bijvoegsel tot de Nedertandse Staatscourant. 15 augustus 1902.190.
29 SZOB, GAWO, Bijlagen bij de gemeenterekeningen 1898 (inv. nr. 1324) - 1904 (inv.
nr. 1330).
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bestuurslid en lid van de raad van toezicht gratis waargenomen.251 Na
een moeizame start heeft de bank de eerste jaren toch niet veel resultaten
kunnen boeken.252 Na zijn vertrek uit Woensel bleef Poell in de advertenties van de bank nog enige tijd als borg genoemd.

b. Het Groene Kruis
Het drankmisbruik was een der grootste problemen die de geestelijke
en lichamelijke gezondheid ernstig bedreigden. Ook het gebrek aan hygiene, zieken- en kraamzorg eiste vele slachtoffers. De bestuurlijke tegenstellingen in de regio waren debet aan tekortschietende technisch-hygienische voorzieningen. Voegt men hierbij de sociale mis&re, het gemis
aan inzicht bij overheid en bevolking en de geringe bereidheid om voor
de gezondheidszorg geld over te hebben, dan resulteert een somber
beeld van de volksgezondheid. Om een enkele indicatie te geven, de zuigelingensterfte in de agglomeratie was hoog. Terwijl het landelijke en
provinciale cijfer tussen 1895 en 1915 een dalende tendens vertoonde,
bleef het in de agglomeratie op een hoog niveau, met Woensel als tweede
in de rangorde. De gezondheidscommissie in het ressort Eindhoven, ingesteld krachtens de Gezondheidswet van 1901, liet in haar jaarverslagen aanhoudend klachten horen over de slechte gezondheidstoestand en
253
-voorzieningen in Eindhoven en omgeving.
Gezondheid en hygiene waren geen algemeen maatschappelijk goed,
maar het bezit daarvan was door klasseverschillen bepaald. Voor het merendeel der bevolking lag de geneeskundige hulp in het verlengde van
charitas en armenzorg, die door tal van religieuze en lekenorganisaties
geheel naar zich toe was getrokken. Onder invloed van de emancipatieideologie en de veranderde maatschappijopvattingen tegen het einde van
de vorige eeuw ontstond een andere kijk op gezondheid en hygiene en
hechtte men meer betekenis aan preventie en voorlichting. De gezondheidszorg kwam uit de sfeer van persoonlijke nood en het indicentele,
kreeg als maatschappelijk goed de aandacht van de overheid en appeleerde aan het besef van eigenwaarde en eigen verantwoordelijkheid.
Het ontstaan van de kruisverenigingen kan als een exponent van deze
ontwikkeling worden beschouwd. Nieuw daarin was het beginsel van solidariteit en zelfhulp en het systeem van huis- en later wijkverpleging. De
251) Zienoot 249.
252) laamerslag Kamer van Koophandel te Eindhoven e.0.. 1902-1907.
253) Messing, a.w., 145 en 153-155.
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kruisverenigingen verwierven een eigen plaats tussen de particulier gezondheidszorg voor de beter gesitueerden en de gemonopoliseerde armenzorg. Conflicten lagen voor de hand, vooral aangaande de competentie van de traditionele armenzorginstellingen. Van de andere kant vulde
de kruisbeweging een lacune op die ging ontstaan door het streven naar
materiele verheffing van de arbeidende stand, voor wie het ene (nog) onbereikbaar was, terwijl zij boven het niveau van de bedeling uitkwam. De
kruisbeweging werd in het Zuiden geintroduceerd naar het model van
Het Groene Kruis, een algemene vereniging, politiek en godsdienstig
neutraal - al lag daar bij de initiatiefnemers wel een christelijke inspiratie
aan ten grondslag - met een brede doelstelling van hulp bij ziekenverpleging tot kraamzorg en tuberculosebestrijding. Opvoeding en voorlichting
namen daarbij een belangrijke plaats in. Het Groene Kruis was in 1900
tot stand gekomen op initiatief van Ds. F.C. Fleischer en Dr. W.
Poolman. 254
Na Breda en Den Bosch, waar in 1902 respectievelijk 1903 een plaatselijke afdeling werd opgericht, volgde Eindhoven.255 Op 3 mei 1903
richtten de artsen Dr. C.Ed. Schr6der en J.G. Sala zich tot de Eindhovense gezondheidscommissie met het verzoek mede te werken aan (le
oprichting van een Groene-Kruisafdeling en daartoe de bijgevoegde circulaire te ondertekenen.256 De commissie schaarde zich inderdaad achter dit initiatief. In de maartallevering van het blad Eindhoven Voomit
waren reeds doel en middelen afgedrukt.257 Er werd een voorlopig comit6 gevormd, bestaande uit beide genoemde artsen, een lid van de gezondheidscommissie de apotheker A. Rijke, verder enkele personen uit
de ondernemersstand en de welgestelde burgerij, A.J. Burgers, B.G.
Gerrits, Jos. de Heer, W. van Moorsel, J.W.L. van der Putt, mr. N.C.M.
Smits van Oijen en tenslotte als enige geestelijke in deze confessioneel gemengde vereniging Lambert Poell.258 Bij de bestuursverkiezing tijdens
de oprichtingsvergadering op 17 juni 1903 werd de arbeider F. Hendriks hieraan toegevoegd.259 Schruder kreeg nadien het voorzitterschap
254) Lammers, De ontwikketing van het Wit-Gele en Groene Kruis in Eindhoven 1911-1961,
25 en 63-64; Philips, Gezondheidszorg in Limburg, 136,146 en 181-188.
255
) Hiensch, De ontwikketing van de gezondheidszorg in Eindhoven 1880-1930,93; Lammers, a.w., 5-11; Van Oorschot, aw., I, 193.
256) SZOB. GAE, Archief Gezondheidscommissie Eindhoven, Stukken betreffende de Kruisverenigingen, etc. 1902-1926 (inv. nr. 343) , Brief aan C.Ed. Schrdder en J.G. Sala, 3 mei
1903.

257) Eindhoven Voomit. maart 1903.
258

Meierijsche Courant, 30 mei 1903.

259) Meierijsche Courant, 18 juni 1903.
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toegewezen en Poell het secretariaat.260 poell had gezorgd voor de presentatie van de nieuwe vereniging in de pers. 261
De aanwezigheid van een geestelijke in dit gemengde gezelschap is opmerkelijk, daar naar verluid deze neutrale vereniging in het katholieke
Eindhoven met argwaan werd bekeken.262 In de statuten van de vereniging, door Poell in de oprichtingsvergadering besproken, ontbreekt elke
verwijzing naar godsdienstig-zedelijke beginselen, terwijl volgens de ka-

tholieke werkelijkheidsinterpretatie het materiele en godsdienstig-zedelijke in een alomvattend geheel onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. De deelname van Poell is des te frappanter waneer men zich de
scherpe tegenstellingen herinnert tussen neutraliteit en confessionaliteit,
waarin Poell zich overduidelijk uitsprak voor de religieuze fundering van
sociale instellingen. Tot de leden van de kruisvereniging en de participanten aan de discussie over haar statuten behoorde voorts niemand
minder dan Ed. Rede16, redacteur van het gewraakte blad De Eendracht.263 Doorzag of ervoer Poell niet het tegenstrijdige van zijn opstelling, of mag zijn houding wor(len begrepen als een teken van zijn onafhankelijkheid van geest en van zijn irenische gezindheid? Hier staat tegenover dat ook de opvolger van Poell een geestelijke was, hetgeen erop
zou kunnen duiden dat voor deze constructie was gekozen om brede
maatschappelijke steun te verwerven.
De vereniging mocht zich ondanks het (veronderstelde) precaire van
haar positie in een dogmatisch-katholiek milieu toch in een goede belangstelling verheugen: kort na de oprichting was het ledental de zeshonderd
gepasseerd.264 In 1904 ging men zich speciaal op de wijkverpleging toeleggen, waarbij men zich verzekerde van de medewerking van de Zusters
van Liefde. 265
In 1910 werd gestart met een r.k. vereniging van wijkverpleging, later
een afdeling van het confessionele Wit-Gele Kruis. Het was een initiatief
van de Eindhovense deken en kwam voort uit de St. Elisabeth- en de St.
Vincentiusvereeniging, die al bijna een halve eeuw weldoende rondgingen.266 De verhouding tussen hen en de Groene Kruisvereniging alsook
een zeker ongenoegen over het niet-belijdende karakter van deze laatste
260

Peel- en Kempenbode, 4 juli 1903.

261

Meierijsche Courant,

30 mei

1903.

Van Oorsehot. a. w.. I. 193.
263) Meierijsche Courant, 18 juni 1903, Peel- en Kempenbode, 20 juni 1903.
264) Peel- en Kempenbode, 4 juli 1903.
262)

265

Meierijsche Courant. 1 maart en

22 september 1904.

266) Lammers, a.w., 12 en 66; Van Oorschot, a.w., I, 194.
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vorm(le al eerder een probleem, waarover Poell toen bij Ds. Fleischer te
rade ging. Aan hem legde hij de vraag voor in hoeverre, tegemoetkomend aan katholieke wensen en gevoeligheden, een modus vivendi was
te vinden tussen een neutrale Groene Kruisvereniging en de meer omvattende godsdienstig-zedelijk georienteerde charitasvereniging. Hoewel
niet op principiEle gronden toonde Fleischer zich geen voorstander van
een versmelting van beider takenpakket in 66n organisatie. Hij gaf Poell
in overweging in zuiver katholieke streken waar met andersdenkenden
geen rekening hoefde te worden gehouden, charitasverenigingen op te
richten, maar daaraan dan wel de naam te geven Groene Kruisvereniging
Charitas. In gemengde streken kon dan 6f een vereniging Het Greene
Kruis (zoals te Eindhoven, Breda, Den Bosch en Capelle) gesticht worden of desnoods twee verenigingen, die elk in eigen kring werkten en zich
om bepaalde neutrale doeleinden tot samenwerking verbonden.267 In
Eindhoven Week de suggestie van Fleischer niet opgevolgd, daar nam de
verdeelheid zelfs toe.
De bijdrage die Poell aan de kruisbeweging leverde, was kennelijk niet
van incidentele aard of on(lergeschikt belang. Na zijn overplaatsing naar
Tilburg werd hem het erelidmaatschap toegekend, met de grootste waardering van Schr der voor zijn krachtige hulp en bemoeiingen in het belang van genoemde vereniging, aldus berichtte hem zijn opvolger, kapelaan De Quaij.268
§ 8. Ponret van Lambert Poell a6 sociaalpriester rond de eeuwwende

Arbeiders, boeren en werkgevers, maatschappelijke verheffing,
geestelijke ontwikkeling en godsdienstig-zedelijke vorming, heel het bereik van de katholieke herleving en sociale actie had zijn aandacht, over
de volle breedte strekte zijn actieradius zich uit. Graadmeter voor zijn uitstraling is niet alleen het tribuut dat hem door de Peel- en Kempenbode
werd gebracht, als zijnde de "Meierijsche Dr. Ariens", maar wellicht nog
meer het krediet dat hij genoot bij de werkliedenvereniging De Eendracht, als de meest democratische van alle adviseurs. In dat vertrouwen
raadde De Eendracht zelfs een van haar leden aan om steun te zoeken bij
Poell om een ongemotiveerd ontslag van een arbeider, over wiens lot zij
zich had bekommerd, ongedaan te maken. 269
267)

PAC, Bemoeiingen i.v.m. het Wit-Cele Kruis, Brief van F.C. Fleischer aan Poell, 21 juli

1904.

268) PAG, t.a.p., Brief van De Quaij aan Poell, 23 mei 1905.
Meierjsche Courant, 29 april 1902; De Eendracht, 10 mei en 14 juni 1902.
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Bij alle kritiek was er waardering voor Poell, niettegenstaande de groeiende kloof tussen de christendemocratie, waartoe Poell behoorde, en de
sociaal-democratie, in welk milieu De Eendracht meer en meer haar inspiratie en bestemming ging zoeken. Voor haar zedelijke variant op het
economisch materialisme en de klassenstrijd was ook bij Poell geen begrip. Het socialisme, in welke vorm dan ook, ondermijnde de christelijke
cultuur en de christelijke maatschappij. Ook hij was bevangen door het
vernauwend perspectief van het herleefd katholicisme dat, drijvend op
de antithese van godsdienst en moderne wereld, in de term socialistisch
alles samenvatte dat een bedreiging inhield voor godsdienst en Kerk.
Hoewel hij fel en ongenuanceerd kon uithalen naar het socialisme, dat hij
gelijkstelde met al wat verderfelijk was voor ziel en zaligheid,270 hoewel
hij in zijn ijver voor de katholieke zaak vol vuur tot de stijd opriep tegen
de 'knechten van de duisterenis',271 behoorden dergelijke uitvallen niet
tot een vast patroon, noch waren zij een rem op het streven naar emancipatie van de arbeiders.272 Toen vanuit de LeoVereeniging de aanval
werd ingezet tegen De Eendracht met de gratis verspreiding van het
boekje Allemaal Socialist, schoof De Eendracht in haar verontwaardiging over een dergelijke lage tactiek Poell naar voren als een man die
streed met open vizier en die zich verheven had boven de platte laster die
schering en inslag was in dit leugenachtige geschrift.273 In haar kritiek op
het sociale beleid van de Volksbond en zijn geestelijke leiders werd Poell
door De Eendracht niet over een kam geschoren met zijn ambtgenoten.
Poell stak in het Eindhovense milieu zodanig zijn nek uit, dat De Eendracht vreesde dat hij evenals Ariens weggepromoveerd zou worden naar
een klein boerendorpje, waar de sociale beweging niets voorstelde en hij
dus geen kwaad kon doen. 274
Poell onderscheidde zich inderdaad in mening opzicht van zijn collega's in het sociale veld. Hij moedigde de zelfwerkzaamheid van de arbeiders aan, bracht hen praktisch gerichte kennis bij, maar bovenal hamerde hij steeds weer op het belang van vakorganisatie als middel in de strijd
om lotsverbetering. In dat opzicht week hij duidelijk af van het beleid
De Eendracht, 11 april 1903. Het betreft hier een artikel uit De Volksbode 'Les in de
maatschappelijke wetenschap'. Jaargang 1903 van De Volksbode bleek niet vindbaar.
271) De Katholieke Tabaksbewerker. februari 1901: Meierijsche Courant, 12 en 19 februari
1901; De Eendracht, 9 maart 1901.
272) Giebels, t.a.p., 164.
273) Meier(/sche Courant, 4 en 11 januari. 8 februari 1901; De Eendracht, 8 en 13 juni, 10
augustus, 14 september en 9 november 1901,11 april 1903.
270)

274)
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De Eendracht, 12 juli 1902.

binnen de Volksbond, waar de vakgilden meer op categoriale standsorganisaties geleken. Nog lang zou als typerend voor de Volksbond gelden
dat zij zich opwierp als de mandataris over de stoffelijke belangenbehartiging van de vakorganisatie.275 Voor zijn aanpak was in katholieke kring
niets dan hoge waardering. De pers leek zich zelfs te willen overtreffen in
de meest uitbundige loftuitingen: het tuitte welhaast van (le lof. Men kan
zich afvragen hoe dit alles te rijmen valt met de sociaal-conservatieve
opstelling van de Volksbond, waarvan hij als lid van de commissie van
toezieht toch mede het beleid bepaalde.
Poell onderschreef, en met overtuiging, de algemene doelstelling, doch
gaf in de praktijk een meer op de arbeidersbelangen toegespitste invulling daaraan. Hij woonde zogezegd de diensten bij maar zong niet alle
partijen mee in het koor. Tot aanwijsbare conflicten of tegenwerking
heeft dit niet geleid, gezien de veelheid van initiatieven die Poell heeft
ontplooid. Doordat de aanloopfase van de katholieke sociale beweging
zich kenmerkte door een gemis aan uniforme en centrale richtlijnen van
beleid om concrete inhoud te geven aan de algemene doelstelling van katholieke herleving en sociale emancipatie, kwam het aan op persoonlijke
inbreng en initiatief. De katholieke sociale beweging geleek in de praktijk
op een veelkleurig palet van ideeen en initiatieven die niet duidelijk omgrensd waren en waartussen geen rechtlijnige en eenduidige samenhangen bestonden. Zo is het verklaarbaar dat in het progressieve milieu van
de Klarenbeekse Club mensen van verschillend pluimage onderdak konden vinden. Wat zij primair met elkaar gemeen hadden was hun afwijzen
van het gesloten katholicisme. Daarnaast openbaarde zich een grote diversiteit aan gezichtspunten wat de richting en vormgeving betrof. Naarmate vanuit de kerkelijke overheid steeds specifiekere beleidsuitgangspunten werden geformuleerd, nam de eenduidigheid en uniformiteit in zijn algemeenheid toe, met als bijkomend gevolg dat daarmee het
katholieke domein scherper van de niet-katholieke buitenwereld werd afgegrensd. Er werden stellingen betrokken; de fase van verzuiling brak
aan.

§ 9. Een nieuwe taak wacht

Door de wijze waarop hij zich had geprofileerd, leek Poell de juiste
man op de juiste plaats toen de katholieke sociale beweging in het Bossche bisdom terrein dreigde te verliezen door het echec in vertrouwen
275) Heerding, a.w., 283 en 289.
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dat zij leed bij de grote groep textielarbeiders, als gevolg van een minder
gelukkig verlopen afwikkeling van een arbeidersconflict dat medio juni
1904 in Goirle uitbrak. Ingrijpen was hier geboden. De omstandigheid
dat enkele 'ongewenste' nieuwkomers hiervan profiteerden, de neutrale
textielarbeidersvereniging De Eendracht maar vooral het interconfessionele Unitas uit Twente, blijkt de doorslag te hebben gegeven. Handhaving van gewestelijke autonomie was weliswaar een precair punt, maar
hun komst raakte de Brabanders in hun meest gevoelige plek, de katholieke identiteit. Beduchtheid voor de niet-katholieke signatuur en het
meer vooruitstrevende karakter van beide 'indringers' speelden hierbij
een grote rol. Voor het eerst in de ontwikkeling van de katholieke sociale
beweging werd gewerkt aan een welomschreven plan, in nauw overleg
met de bisschop. Voor het eerst in het diocees werd een geestelijk adviseur niet voorgedragen, maar aangewezen en voor de uitoefening van zijn
taak vrijgesteld van parochiele bediening. Op 24 oktober 1904 benoemde de bisschop Lambert Poell tot adviseur en propagandist van de te vormen Bossche Diocesane Textielarbeidersbond. Deze benoeming sloot
een fase van voorbereiding af waarin de plannen tot ontwikkeling kwamen, en bestendigde de betrokkenheid van Poell op een nieuw arbeidsveld, dat hij eind augustus, begin september had betreden. Om zich goed
op de uitvoering van zijn taak te kunnen voorbereiden, verliet Poell zijn

oude parochie en vestigde hij zich in het nabijgelegen kerkdorp Acht.
Het lag in de bedoeling dat hij metterwoon naar Tilburg zou verhuizen,
zodra aldaar een geschikte plaats was vrijgekomen.
Het bericht over de benoeming en het aanstaande vertrek van Poell
werd in Woensel en omgeving met gemengde gevoelens ontvangen. Al
verheugde men zich over diens promotie, men zag hem node vertrekken,
omdat hij in zijn priesterlijke loopbaan zoveel goeds en nuttigs voor
Woensel had tot stand gebracht en ook in andere betrekkingen zich zo bij
uitstek verdienstelijk had gemaakt.276 Toch waren de gevolgen nog niet
direct merkbaar, aangezien Poe]1 zijn verplichtingen in de regio Eindhoven nog enige weken aanhield. Definitief werd het afscheid pas toen hij
begin december de Tilburgse Sint-Annaparochie als standplaats kreeg
aangewezen. Geleidelijk kwamen zijn functies in het sociaal-religieuze
verenigingsleven en dito organisaties vrij. De op 24 oktober 1904 te
Woensel benoemde kapelaan C.A.J. Gerris volgde hem op in het tabaksbewerkersgil(le en het gilde der meesterknechts en nam als zodanig

276
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plaats in de commissie van toezicht van de R.K. Volksbond. Met enige
huiver kwam Gerris voor het voetlicht, omdat hij besefte dat het niet eenvoudig zou zijn om in de voetsporen van Poell te treden, wiens naam zelfs
door geheel Nederland ging.277 Kapelaan Gerris nam ook zitting in de
toezichtsraad van de Woenselse boerenleenbank.278 Terwijl vermoedelijk de pastoor het adviseurschap van de plaatselijke boerenbond op zich
nam, kreeg kapelaan Van Dun de minder belastende functie toebedeeld
van voorzitter van de Woenselse 'Commissie tot wering van schoolverzuim', waarin Poell vanaf de oprichting deze post met veel inzet bekleedde.279 Voor zover bekend bleek de bisschop bij de opvulling van de vacatures zich te hebben laten leiden door de aanbevelingen van de Eindhovense deken, die voorts kapelaan Van Dijk uit Stratum had voorgedragen
als adviseur van de spoorwegarbeiders.280 Zulk een opeenstapeling van
functies als bij Poell kwam onder de achterblijvers of nieuwkomers niet
meer voor.

277

)

Meierigsche Courant, 20 december 1904.

SZOB, Kopieen van archivalia elders (inv. nr. 97), Notulenboek der (algemene) vergadering van de Boerenleenbank Woensel, 13 december 1904.
279) SZOB. GAWO. Notulen van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim (inv. nr. 1765
en 1766). 2 maart 1901.15 december 1904 en 6 april 1905.
280 BAH, Ingekomen stukken. Briefvan A. Damen, 11 december 1904.
278)
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HOOFDSTUK V
DE BOSSCHE DIOCESANE TEXTIELARBEIDERSBOND,
ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

(1900) 1904-1906
Wil men het waarom en het hoe van de Bossche Bond kunnen begrijpen en de opstelling van Poell daarin verklaren, dan is het noodzake]ijk
nader stil te staan bij de oorzaken en de aanleiding tot de komst van Unitas in Noord-Brabant en het katholieke tegenoffens
iefwaaruit de Bossche
Bond voortkwam en dat deze in het gareel hield. Zowel in het ontstaan als
in de verdere ontwikkeling van de Bossche Bond speelde Unitas een bepalende rol. Gedurende heel de periode van Poells geestelijk adviseurschap over de katholieke textielarbeidersorganisatie was Unitas steeds
een factor waarmee rekening moest worden
gehouden.
De directe aanlei(ling tot de zelfstandige vestiging van Unitas in NoordBrabant alsook de oprichting van de Bossche Bond was het
gebrekkig
functioneren van het bestaande Nederlandsch R.K. Textielarbeiderssecretariaat; de oorzaken lager dieper. Door een ongelukkig optreden van
het Secretariaatsbestuur inzake een arbeidsgeschil in Goirle en de ontactische manoeuvres van de geestelijk adviseur hadden vele arbeiders de
katholieke organisatie de rug toegekeerd. Eerder opgelopen frustraties
rondom de oprichting van de Gildenbond in Tilburg en de teleurstelling
over diens functioneren en betekenis voor de arbeidersbew
eging kwamen weer boven. Toen de katholieke organisatie weggedrukt dreigde te
worden door succesvolle 'indringers', veerde de katholieke arbeidersbeweging op door een krachtig offensief om de sociale onvrede onder de arbeiders en hun emancipatiestreven in katholiek vaarwater te sluizen.
Niets leek nagelaten te worden om de stellige indruk van een overval te
bevestigen.
§ 1. Het Nederlandsch R.K. Textielarbeiderssecretariaat en de textielarbeidersorganisatie in het bisdom Den Bosch 1900-1904; tussen confessio

naliteit en interconfessionaliteit
a. Het Textielarbeiderssecretariaat in voorbereiding

Bij de omvang van de textielindustrie in het Zuiden tekende de organisatiegraad onder de textielarbeiders schril af. Rond de eeuwwisseling
130

was slechts een klein deel georganiseerd in verscheidene plaatselijke verenigingen, zonder een omvattend sectorgericht verband. Veel betekenis
voor de eigenlijke vakactie hadden zij nog niet, afhankelijk als zij waren
van de plaatselijke standsorganisatie en omdat zij veelal nog niet beschikten over weerstandskassen om hun eisen kracht bij te zetten. Het belang
van grotere organisatorische eenheden en het bereiken van meer eenvormigheid lieten zich steeds meer als eis van krachtdadigheid en effectivi-

teit gelden.
De drang naar nationale organisatie leefde vooral sterk in het Utrechtse
diocees, doch ook de R.K. Volksbond uit het bisdom Haarlem had aspiraties in die richting. De anderssoortige verhoudingen tussen stands- en
vakorganisatie in beide diocesen verhinderden evenwel de uitbreiding
over de grenzen heen. In de bisdommen Breda en Den Bosch was men
meer geporteerd voor diocesane organisatie, terwijl men sowieso nog aarzelend stond tegenover de sociale beweging en het Bossche diocees zo-

wel volksbond, werkliedenvereniging als gildenbond kende.1
In de loop der ontwikkeling zijn meerdere aanzetten gegeven tot meer
centralisatie en eenheid. Een eerste stap in die richting vormde de stichting van vaksecretariaten. met de voorbereiding waarvan een speciale
commissie aangesteld door het episcopaat, was belast. Deze commissie
kwam in de loop van 1900 met haar aanbevelingen gereed. Als compromis tussen het Utrechtse en Haarlemse model en rekening houdend met
de weerstanden in het Bossche diocees en het bisdom Breda stelde zij
een organisatieopbouw voor met een federatief karakter, dat de plaatselijke en diocesane zelfstandigheid waarborgde.2 Nadat het episcopaat
zijn goedkeuring hieraan had gehecht, werden de modelstatuten in de

4 Het verschil tussen volksbond en werkliedenvereniging is dat bij een volksbond ook leden
van de (lagere) middenstand aangesloten konden zijn. De vakverenigingen waren onderafdelingen van de volksbond en daardoor minder zelfstandig. Het gildenbondsmodel gaat weer
van het andere 'uiterste' uit: daar vormen de vakverenigingen bestuurlijk de standsorganisatie. de algemene werkliedenvereniging. De arbeiders zijn bij deze organisatorische construe-

tie niet individueel. maar collectief bij de standsorganisatie aangesloten. Er is voorts sprake
van een gedelegeerde bestuursbevoegdheid: het bestuurslidmaatschap werd niet
rechtstreeks verkregen in een algemene ledenvergadering. maar indirect als afgevaardigde

van een der aangesloten gilden, Of inderdaad de leden van het hoofdbestuur uitsluitend gerecruteerd werden uit de afdelingsbesturen kan. voor zover het onderzork hiernaar reikte. in
zijn algemeenheid niet bevestigd worden. Het lag wel voor de hand. De leden van de standsorganisatie oefenen dus niet rechtstreeks de wetgevende macht uit, reden waarom Kuiper
hier spreekt van een minder democratische opzet. Kuiper. a.w.. 36-37.
2) Amolds. a.w.,52-53; Kuiper. a.w.. I. 39-41: Veltman. a.u'., 110-114.
3) .Vieume Tilburgche Courant. 1 augustus 1901. Meierijsche Courant. 3 augustus 1901.
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pers afgedrukt met de oproep om v66r 1 september 1901 het verzoek tot

aansluiting kenbaar te maken. Op 17 november vond toen in Utrecht een
vakverenigingscongres plaats waarin het besluit werd genomen voor een
dertiental vakken de secretariaatsvorm in te voeren.3
Voor de textielarbeiders kon het congresbesluit niet meteen geeffectueerd worden, aangezien de vele duizenden Noordbrabantse wevers

slechts twee afgevaardigden naar het congres hadden gestuurd; te weten
6an uit Tilburg en 66n uit Goirle, zodat hun aandeel niet representatief
geacht kon worden. Men kwam toen overeen om in december, speciaal
met het oog op de Brabantse textielarbeiders, een vergadering te beleggen in Tilburg, omdat de idee van nationale organisatie onder hen kennelijk niet erg bleek aan te slaan. Het voorstel hiertoe was uitgegaan van het
St. Jozefgilde uit Goirle, dat zich in het Zuiden het meest sterk maakte
voor nationale aansluiting.4
Toen van vele kanten respons was gekomen, alleen Eindhoven en Helmond hadden niet gereageerd, werd een vergadering uitgeschreven voor
15 december 1901.5 Ruim vierhonderd personen uit de verschillende
centra van de textielindustrie waren aanwezig. Borne, Ensched6, Henge10, Hilversum, Laren en voor Noord-Brabant alleen Goirle hadden een
afvaardiging gestuurd. Helmond had helemaal niets van zich laten horen,
terwijl Almelo, Oldenzaal, Eindhoven en Till)urg hun sympathie hadden
betuigd, waarbij enkele onverenigde wevers uit Aalst en Boxtel zich hadden aangesloten. Na enkele toespraken en het debat werd unaniem het
besluit genomen tot oprichting van het Secretariaat. Er werd een voorlopig bestuur geformeerd bestaande uit de voorzitters van de plaatselijke
organisaties uit Hilversum, Enschedd en Goirle, te weten H. Brouwer,
H.J. Stins (tevens secretaris van Unitas) en C. van Gestel.6
Dit driemanschap kon bij de uitvoering van zijn taak rekenen op de volle steun van Jan van Besouw, nog wel een ondernemer, terwijl het toch
meer in de lijn der verwachtingen had gelegen als de geestelijkheid zich
hiervoor sterk had gemaakt, maar uit die hoek kwamen juist tegenwerpingen. Daar had nationale organisatie de bijklank van het prijsgeven van invloed, van het overschrijden van vertrouwd terrein.
De voorgenomen aansluiting bij het Textielarbeiderssecretariaat liep in
Tilburg uit op een regelrechte krachtmeting tussen de georganiseerde

') Meietijsche Courant. 23 november 1901; Tilburgiche Courant. 24 november 1901.
5) Meierijsche Courant, 7 december 1901: Tilburgsche Courant, 8 december 1901.
") Nieuwe Tilburgsche Courant. 18 december 1901. Tilburgche Courant. 19 december
1901.
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wevers en hun geestelijk adviseur, kapelaan C.C. van Son. Deze meende
dat de tijd nog niet rijp was voor nationale organisatie en stelde daarom
voor om eerst maar eens diocesaan te beginnen. De wevers toonden zich
echter opvallend zelfverzekerd en wezen diens voorstel met een nagenoeg absolute meerderheid af.7 Van Son, die zich hierdoor ongetwijfeld
getrotseerd voelde, hield voet bij stuk en verklaarde de aansluiting bij het
Secretariaat voor ongewenst. Hoe men ook riep van aansluiten, hij gaf
niet toe. Hij wilde volgens Stins niet luisteren naar de verlangens van de
arbeiders, maar stelde zijn wil lot wet. Door op deze wijze zijn gezag in de
weegschaal te leggen, wees hij de arbeiders terug op hun plaats: zij waagden het niet om tegen zijn edict in te gaan. Na lang talmen en veel strijd
gelukte het eindelijk toch, aldus Stins, om Tilburg zover te krijgen dat de
katholieke arbeidersvereniging zich aansloot. De feitelijke oprichting van
het Secretariaat liep mede hierdoor bijna een jaar vertraging op. De medewerking van Till)urg was zo essentieel omdat daar de georganiseerde
textielarbeiders het talrijkst waren in vergelijking met de andere plaatsen
waar aansluiting overwogen werd of in aanmerking kwam. Na verloop
van tijd gaf Van Son zijn verzet op en nam zelfs het initiatief tot het weer
openen van de besprekingen.

b. Betrokkenheid van Unitas
De oprichting van een vaksecretariaat voor textielarbeiders werd door
Unitas met instemming begroet.8 Dat bleek al uit de deelname van enkele katholieke Unitasafdelingen op de eerste oprichtingsvergadering van
november 1901 en de actieve inzet van Stins voor het welslagen van dit
initiatief. Unitas was in 1896 in Twente door omstandigheden ontstaan
als een los federatief verband van plaatselijke katholieke en protestantse
afdelingen, zonder geestelijke adviseurs. Met als doel om door gezamenlijk optreden sterker te kunnen staan tegenover de opdringende socialistische arbeidersbeweging, de fabrikanten te dwingen om met hen rekening te houden en te voorkomen dat men in conflicten tegenover elkaar
werd uitgespeeld. Een dergelijke interconfessionele samenwerking was

1) BAH, Ingekomen stukken, Brief van C. van Son, 12 februari 1903; Nieuwe Tilburgsche
Courant, 13 augustus 1904.
8) Volgens Crobben viel de oprichting van het Secretariaat bij de katholieke Unitasafdelingen niet in de smaak. Crobben, Sociale conflicten en sociale organisatie in de Twentse textielindustrie (1860-1912), II, in Textiethistorische Bijdragen. 13 (1972) 48. Voor zijn uitleg hebben wij geen aanwijzingen gevonden.
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mede mogelijk gemaakt door de verzoeningsgezinde sociaal-religieuze
verhoudingen tussen katholieken en protestanten. In de praktijk bewees
Unitas al spoedig zijn bestaansrecht en kracht. Het werd voor de aangeslotenen daardoor de ideale vorm van moderne vakorganisatie, welk
model ook voor elders werd aangeprezen. De omvorming van Unitas in
november 1900 tot Nederlandsche Christelijke Katoenbewerkersbond
was dan ook meer dan een verandering in naam alleen.9
Datzelfde jaar had Unitas reeds zijn oog laten vallen op Noord-Brabant
waar de organisatie van de textielarbeiders nog zeer ten achter was. In
Goirle leek Unitas door de steun van Jan van Besouw de eerste stap te
kunnen zetten in dit nieuwe wervingsgebied. 10 Ook in Tilburg leek het
klimaat gunstig om aansluiting bij Unitas te bewerken,11 maar in beide
plaatsen bleven de pogingen toch zonder resultaat. In het overwegend
katholieke, regionalistische en sociaal-conservatieve Brabant riep het
beeld van Unitas nog teveel schrikreacties en weerstand op wegens het
interconfessionele karakter en de opvatting over vakorganisatie als strijdorganisatie. Nu langs directe weg geen vaste voet aan de grond verkregen
kon worden en de nog zo verwaarloosde belangen van de Noordbrabantse wevers geen afstel konden dulden, zag Unitas in de oprichting van het
Textielarbeiderssecretariaat de mogelijkheid om propaganda voor een
krachtige vakorganisatie te voeren en daarbij tevens het eigen model geleidelijk ingang te doen vinden. Aan de steun voor het Secretariaat werd
tevens het pleidooi gekoppeld voor een vaste federatieve samenwerking
met Unitas.12 Niet alleen de belangen van de textielarbeiders in NoordBrabant stonden Unitas hierbij voor ogen.
Bij de nationale aspiraties van Unitas voegde zich de belangstelling
voor de internationale verbroedering van de textielarbeiders. Al enige
tijd waren daartoe contacten over de grens gelegd, waarvoor achter de
schermen Ariens in de weer was. De contacten resulteerden uiteindelijk
tot de vorming in 1901 van het Internationale Verbond van Christelijke
Textielarbeidersorganisaties, waarvan ook Duitsland en Belgie deel uitmaakten. Unitas kwam hierdoor onder de sterke invloed van het Duitse

1. 333-346: Ten Horn-Van Nispen. a.w.. 85-88: Van de Pas. Ariens. 57-61
en 100-103: Roes, a.u·., XXXI-XXXIV en XLIV-XI.Vill.
10) KUB. Coll. F. Mes, Notulenboek Corporatie Rerum Novarum, 5 augustus en 8 september 1900.
H) Roes. a.w.. 570-571: Ten Horn-Van Nispen, Unitas (1895-1912). in Brabantia, XXX
(1981), 193.
12) Stins. Waar het met 'Unitas' om gaat.8.

9) Brom. a. 11:.
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interconfessionalisme, dat de samenwerking aan de top tussen (le verschillende gezindten naar de basis wilde verbreden door een zo volledig
mogelijk samengaan van katholieken en protestanten na te streven. De
nationale aspiraties van Unitas en de drang naar centralisatie in eigen gelederen werden hierdoor aangewakkerd. Op de conferentie in Diaseldorf. waar tot de constituering van de Internationale Bond was overgegaan, was een resolutie van die strekking aangenomen. De praktijk van
de vakbondsstrijd zelf deed ook het belang hiervan inzien. De belangstelling voor het vaksecretariaat van textielarbeiders was dus ook door eigenbelang ingegeven. Overigens had het streven naar centralisatie, te beginnen met de invoering van een centrale weerstandskas, niet de instemming van alle afdelingen. Hengelo zou om die reden na enkele maanden
afhaken. Hierop komen wij nog terug.

c. De oprichting een feit
Na vele strubbelingen om het Textielarbeiderssecretariaat vlot te trekken, waarbij Stins in Tilburg zelfs van propaganda werd tegengehouden.
keerde in het najaar van 1902 onverwacht het tij. Van kapelaan Van Son
ging de uitnodiging uit voor een bespreking met enkele voormannen uit
de Till)urgse beweging, ten einde te komen tot de invoering van het vaksecretariaat. Vermoedelijk vond dit gezamenlijk overleg plaats op 10 september 1902, te zijnen huize.13 Men kwam tot overeenstemming, zodat
voor 30 november de officiale oprichtingsvergadering kon wor(len uitgeschreven.

Blijkens het verslag van deze bijeenkomst mocht het Textielarbeiderssecretariaat zich in een grote belangstelling verheugen: ruim vierhonderd
personen waren aanwezig. Ook de katholieke Unitasafdelingen uit Alme10, Ensched6, Hengelo en Laren hadden een afvaardiging gestuurd. 01denkotte, die later als propagandist voor Unitas in Noord-Brabant zeer
van zich deed spreken, maakte hier zijn debuut. In het definitieve
bestuur keerden Brouwer en Van Gestel terug, doch voor Stins was zijn
taak beeindigd. Zijn plaats werd ingenomen door G. Kamp. de voorzitter
van de katholieke Unitasafdeling uit Hengelo.14 Na vele maanden van
strubbelingen binnen deze afdeling die zeer verdeeld reageerde op het
13) KUB, Coll. F. Mes. Brievenkopieboek Jan van Besouw 1902-1909, Brief aan Rev. Amice, 6 september 1902,92.
14) Nieuwe Tilburgsche Courant, 1 en 31 december 1902; BAH. Ingekomen stukken, Brief
van C. van Son. 12 februari 1903.
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centralisatiestreven binnen Unitas, was door dit toetreden tot het Secretariaat in feite de knoop doorgehakt en koos men ervoor een eigen weg op
te gaan.15 Het bestuur bestond verder uit afgevaardigden uit Leiden,
Hilversum en Till)urg.16 Ondanks dat de meeste textielarbeidersverenigingen van buiten Noord-Brabant afkomstig waren, lag het zwaartepunt
qua ledental in het Zuiden. Tilburg bracht verreweg de meeste leden
aan, daar was ook de zetel van het Secretariaat gevestigd. 17 Behalve vanwege het numeriek overwicht had dit ook tactische redenen: ten eerste
om meer deelneming te ondervinden in het Zuiden en ten tweede wegens
de grotere volgzaamheid jegens het geestelijk gezag in deze streek, (lit
ook meer invloed zou kunnen uitoefenen.18 Kapelaan Van Son werd benoemd tot geestelijk adviseur. Daags tevoren had hij in een brief aan de
bisschop aangaande dit adviseurschap - nog onwetend van de benoeming die hem te wachten stond - de veelbetekenende opmerking gemaakt: "Het zal wel overbodig zijn er bij te voegen, dat U.D.H., zoo ooit,
dan toch zeker niet bij deze benoeming, bevreesd hoeft te zijn voor naijver onder de Till)urgsche kapelaans. "19 Van Son heeft echter ervaren
dat het bepaald geen gemakkelijk volkje was, dat hij zou krijgen te leiden.
Toen hij per kerende post vernam dat juist hem de functie van adviseur
werd opgedragen, reageerde hij nuchter: "Wij zullen trachten de lui in 't
spoor te houden:'20 En dat zou hij met overtuiging doen, tot ongenoegen
van de arbeiders en tot frustratie van Unitas, dat zijn hoop op een of andere vorm van samenwerking met het Textielarbeiderssecretariaat ge-

heel vervlogen zag. Inmiddels was op de vastgestelde statuten en het
huishoudelijk reglement op 16 februari 1903 de bisschoppelijke goedkeuring ontvangen, waarna op 2 februari 1904 de koninklijke goedkeuring volgde. Het nieuwe vaksecretariaat droeg voluit de naam: Ned. R.K.
Textielarbeiderssecretariaat en was geplaatst onder patronaat van de H.
Willebrordus.21

]5

) Grobben. t.a.p.. 45.

I6

) Nieuwe Tilburgsche Courant, 31 december 1902. Jan van Besouw was zeer ingenomen
met het bereikle resultaat: "... een vakver. in optima forma zonder dat knoetige Duitsche sys-

teem, maar toch min of meer in dien geest.". KUB, t.a.p., Brief aan Beste Pater, z.d.. 303.
17) BAH, Ingekomen stukken. Brief van C. van Son, 12 februari 1903: BAH, NKV VIII, Statuten van het Ned. R.K. Textielarbeiders-Secretariaat.
18) BAH. Ingekomen stukken, Brief van N. Crefcoeur, 23 januari 1903.
19
) Zie noot 17; Nieuwe Iliburgsche Courant, 16 februari 1903.
20) BAH, t.a.p., Brief van C. van Son, 13 februari 1903.
21) BAH. t.a.p.. Brief van het bestuur van het Ned. R.K. Textielarbeiders-Seeretariaat, z.d.:
BAH. NKV VIII, Statuten van het Ned. R.K. Textielarbeiders-Secretariaat.
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d. Samenwerking tussen het Textielarbeiderssecretariaat en Unitas

onder druk
De statuten zetten de beoogde samenwerking met Unitas onder druk.
Terwijl Unitas een vaste federatieve samenwerking voor ogen stond, gin22
gen de statuten dienaangaande slechts van tijdelijke samenwerking uit.
Het enthousiasme bij Unitas bekoelde. Ongetwijfeld zal ook de opstelling
van kapelaan Van Son daartoe hebben bijgedragen. Evenwel niet deze
punten maar de hoogte van de contributie bleek het breekpunt. Jan van
Besouw werd door Brouwer benaderd om in deze kwestie te bemiddelen.
Na hierover met Ariens overlegd te hebben, was gebleken dat de vakverenigingscontributie in Twente inderdaad zwaar drukte. Hij gaf Brouwer
toen in ernstige overweging om zich in deze inschikkelijk te tonen en tijdelijk, bij wijze van overgang, de contributie lager te stellen; niet vergeten moest worden dat Unitas het getal en een niet te versmaden macht
aanbracht. Dit was zoveel te meer geraden omdat het er naar uitzag dat
binnen 66n A twee jaar overgegaan zou moeten worden tot afzonderlijke
katholieke en protestantse nationale organisatie, waartussen federatie in
de vorm van Unitas mogelijk en noodzakelijk zou blijken. Bleef het
bestuur van het Secretariaat op z'n stuk staan, dan zouden de Twentse
Unitasmannen (hij sprak van koppige Tukkers) er niet meer voor te vinden zijn en dan hadden n6ch Unitas n6ch het Secretariaat reden van bestaan. 23
Op 2 mei 1903 vond in Arnhem tussen beide organisaties een bespreking plaats, die echter niet tot de gewenste samenwerking voerde. Unitas
deed toen het voorstel om te komen tot een scheiding van invloedssferen.

Unitas zou zich speciaal op Overijssel en Gelderland richten en alle protestantse textielarbeiders onderdak verschaffen, dus ook die in NoordBrabant, en het Secretariaat zou gaan werven onder de overige katholie-

22) BAH, NKV VIII, Statuten van het Ned. R.K. Textielarbeiders-Secretariaat.
23) KUB. Coll. F. Mes, Brievenkopieboek Jan van Besouw 1902-1909, Brief aan Vriend
Brouwer, 18 maart 1903,450; Brief aan Beste Vriend Pastoor, 18 maart 1903,451. Zoals
nog in hoofdstuk VI en VIII zal blijken, deed deze idee later weer opgeld. Het komt ons
hoogst onwaarschijnlijk voor dat Jan van Besouw met die contributie bedoeld zou hebben. dat
de katholieke Unitasafdelingen bij het Secretariaat zouden aansluiten. Dat zou een onwerkbare situatie zijn en daarvoor was Unitas te zeer overtuigd van de eigen vorm om zulk een ingrijpende stap te zetten. De hier genoemde contributieverplichting heeft veeleer te maken met
het opgaan van beide organisaties in een federatie, hetgeen niet aileen een extra financiele inspanning zou vragen, maar zeker bij ongelijke contributiehoogten niet goed werkbaar was. In
een latere publikatie hopen wij hier meer licht op te kunnen werpen.
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ke textielarbeiders in Nederland. Over vakactie, propaganda, etc. zou geregeld wederzijds overleg plaatsvinden en in alle omstandigheden zou
men elkaar inlichtingen en hulp verschaffen.24 Op 20 juli herhaalde Unitas dit voorstel nog eens schriftelijk, maar ook dit leidde niet tot resultaat.
Bijna een jaar later, op 9 juli 1904 vond in Tilburg de beslissende vergadering plaats, gehouden tussen Verveld, voorzitter van Unitas, en het Secretariaatsbestuur met zijn geestelijk adviseur.25 Van Son zou als voorwaarde hebben gesteld dat Unitas zich zou opsplitsen in een afzonderlijke katholieke en afzonderlijke protestantse bond die dan samen een
federatie vormden.26 Dit was voor Unitas onaanvaardbaar, waarop Van
Son kortweg alle samenwerking nu en in de toekomst afwees.27 De Centrate Raad van Unitas, door Verveld op de hoogte gebracht van het dietaat van Van Son, besloot hierna met algemene stemmen om de propaganda in Noord-Brabant krachtig ter hand te nemen. 28

e. Failliet van het Textielarbeiderssecretariaat
Van Son waandde zich sterker dan waartoe de gegeven omstandigheden aanleiding gaven. Het Textielarbeiderssecretariaat was zeer verzwakt door een onjuiste standpuntbepaling van het bestuur inzake een
arbeidsconflict dat in juni 1904 was uitgebroken bij de firma Van Puijenbroek in Goirle. Van Son trof evenzeer een verwijt doordat hij van
werkstaking helemaal niets moest hebben omdat het veel te revolutionair
was, zonder dat hij zich bekommerde om de positie van de getroffen arbeiders. Na deze uitspraak was niets meer nodig om de arbeiders voorgoed afkerig te maken van de katholieke vakorganisatie. 29
Inzet van het conflict was een eis om loonsverhoging. Volgens de arbei24) Grobben. t.a.p.,49: Stins. a.w., 8.
KDC. Archief Unitas. Notulen Centrale Raad 1902-1907. 16 juli 1904.
26) Nieuwe Ti/burgsche Coumnt. 13 augustus 1904; KDC. Archief Unitas. Brievenki,pieboek
1892-1906, Brief (van Stins) aan Th. Huising. 29 juni 1905. 82.

25)

27)

KDC. Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906. Brief aan Waarde Doctor. 1 maart

1905.31.
28

) Zie noot 25. Het was zeker niet de bedoeling geweest van Unitas om een kerkelijk goedgekeurde vereniging als het Secretariaat tegen te werken, aldus Stins. maar nu op een dergelijke wijze alle samenwerking was afgewezen. voelde Unitas zich aan niets meer gebonden.
Unitas kon zich dan wei niet op een kerkelijke goedkeuring beroepen, maar "what's in a name?".de daden telden. .Vieutte Tilbiugsche Courant. 13 augustus 1904.
29) KDC. AAa. Stukken betreffende Unitas (inv. nr. 482). Reorganisatie Unitas 1906/1907,
Rapport van het Zuidelijk District van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond Unitas. Dit rapport kan worden toegeschreven aan B. Hutten.
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ders betaalde de firma minder in vergelijking met andere bedrijven in
Goirle en elders. De firma willigde de eis niet in en ontsloeg enkele arbeiders. De onderhandelingen leidden niet tot een bevredigend resultaat,
waardoor de plaatselijke vakvereniging besloot tot staking over te gaan.
De meerderheid van het Secretariaatsbestuur was het met deze beslissing niet eens. Volgens hem was de staking niet legitiem omdat een argument voor loonsverhoging ontbrak, bovendien was er geen sprake van
een redelijke kans op slagen, waardoor het de staking ten zeerste ontraadde.30 Hiervan werd alleen notitie genomen, de staking ging door.
Via de krant werd de tegenstelling, die ook het bestuur verdeelde, uitgevochten.31 Van het bestuur hadden de arbeiders niets te verwachten,
vermits zij hun fout herstelden door weer aan het werk te gaan. Bij Van
Son kwamen zij eveneens voor een gesloten deur.32 Unitas, dat zijdelings
hierbij betrokken was, alsook Jan van Besouw keurden de houding van
de arbeiders goed. Pater Rijken was van mening dat het Secretariaatsbestuur verkeerde beoordelingsmaatstaven had aangelegd.33 Door bemiddeling van Ariens kwam de strijd eind juni ten einde. Er werd een regeling getroffen die zowel voor de arbeiders als de firma een eervolle terugtocht mogelijk maakte.34
Het Textielarbeiderssecretariaat kwam zeer verzwakt uit de strijd. Alleen al in Tilburg was de terugloop onder de aangesloten gilden bijna
driehonderd leden.35 Een deel, onder leiding van Bernard Hutten uit
Tilburg, had zich als zelfstandige groep afgescheiden.36 Ook in Goirle
had het Secretariaat een flinke deuk opgelopen. De bereidheid om daar30)
31)

Ten Horn-Van Nispen. a.w.. 190-192; Nieuwe Titburgsche Courant, 23 april 1904.
Nieuwe Tilburgsche Courant, 19 april en 9 mei 1904.

32) Zie noot 29.
33) ADOM. Coll. Rijken. Rapport aan Bern. Hutten. z.d. (map lb). Het Secretariaatsbestuur
had, evenals vele "oprechte arbeidersvrtenden mtsluitend geoordeeld naar de verhouding
tussen de arbeidstijd en het loonbedrag en geen acht geslagen op de arbeidsprestatie. Als
iemand dat had moeten weten, dan was het wei Brouwer, hij immers was wever van beroep.
De als normaal beschouwde te leveren arbeidshoeveelheid hing af van opvoeding en omgeving. In een gebied als Twente, waar het economisch-liberalisme eerder en veel dieper was
doorgedrongen. lag dit veel hoger. In de strijd om het bestaan waren alleen de besten overgebleven. opgevoed in en gewend aan een hoog arbeidstempo. Een gelukkige uitkomst was dit
niet: het was ten koste gegaan van het liehamelijk en zedelijk welzijn. Inzake het conflict in

Goirle was nu met deze ongelijkwaardige en 'ongewenste' maatstaf gemeten. Daarom kon
men in het Noorden menen dat de arbeiders in het Zuiden niet hard genoeg werkten en zij
daarom in vergelijking gHn laag weekloon verdienden.
3 ') Nieuwe Tilburgsche Courant. 22 juni 1904; Ten Horn-Van Nispen, a.w.. 192.
15)

De Volksbode. 8 juli 1904.

36) Zie noot 33.
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bij aangesloten te blijven was tot een minimum gedaald. Hetgeen in Goirle was voorgevallen vergrootte de kansen op vestiging van Unitas in
Noord-Brabant aanzienlijk en luidde het einde van het Secretariaat in.
Nog in dezelfde maand als waarin het loonconilict werd bijgelegd, kreeg
Unitas vaste voet aan de grond. Ook de neutrale Algemeene Nederlandsche Bond van Textielarbeiders profiteerde van de vertrouwenscrisis die
was ontstaan. Nog v66r Unitas verwierf deze bond een afdeling in Tilburg. en wel op 17 juli 1904.37

f. Vestiging van Unitas in Noord-Brabant

In een besloten, niet publiekelijk aangekondigde vergadering, eind ju-

li 1904, werd het besluit genomen om een afdeling voor Tilburg le
constitueren. Een zestiental personen trad als lid toe.38 Een voorzichtig
en heimelijk begin van een onstuimige groei. Na nog geen week was het
ledental gestegen tot ongeveer zeventig leden, drie maanden later was de
vierhonderd al bereikt, waarna de stijging zich nog verder doorzette. 39
Bij vele arbeiders warm onthaald, was de ontvangst van deze organisatie over het algemeen allerminst hartelijk. Unitas werd verweten te profiteren van de verdeeldheid die onder de georganiseerde textielarbeiders
was ontstaan.40 Zij bracht scheuring onder de katholieke textielarbeiders, welk verwijt herhaaldelijk en van vele zijden naar Unitas werd gemaakt. Bij monde van Stins verweerde Unitas zich tegen deze aantijgingen. Het was haar beslist niet te doen geweest om afbreuk te doen aan de
katholieke organisatie, maar enkel en alleen om de ongeorganiseerden
en zij die zich hadden afgekeerd, niet alleen te laten staan.41 Unitas in
Tilburg mocht zich dan wel tooien met het predikaat 'r.k. textielarbei-

dersvereniging' omdat zij alleen katholieke leden telde, er was, aldus
Van ZinnicqBergmann, pastoor van de parochie Noordhoek, een groot
verschil tussen een katholieke werkliedenvereniging en een werkliedenvereniging van katholieken.42 Vele ingezon(len artikelen in kranten en

31) C. Harmsen. e.a.. Mensenwerk, 62-63: Nieuive Titburgsche Courant, 18 juli 1904; TiA
burg,che Courant. 21 juli 1904; De 1/otksbode, 22 juli 1904.
18) Nieuwe Titburgsche Courant. 28 juli 1904.

39) Vie,twe Titburgsche Courant. 3 augustus en 7 november 1904, Zie ook § Se van dit
hoofdstuk.
m) De Volksbode, 29 juli 1904.
" ) Nieuwe Titburgsche Courant, 3 augustus 1904. Ook in de literatuur heeft deze mening
postgevat. Ten Horn-Van Nispen. a. w., 100.
42) Nieuwe litburgsche Courant, 5 augustus 1904.
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periodieken hadden een dergelijke strekking: als katholieke afdeling was
Unitas overbodig, als afdeling van katholieken was Unitas ongewenst.
Tijdens de eerste openbare propagandabijeenkomst op 31 juli 1904,
werd een voorlopig bestuur gekozen. Daarvan bleek ook de ondernemer
Jan van Besouw deel uit te maken,43 een hoogst ongebruikelijke
constructie, zeker voor Unitas. Van Besouw was echter van meet af aan
sterk geporteerd voor Unitas, maar uit pragmatische overwegingen. Met
betrekking tot de maatschappelijke aanvaardbaarheid daarvan, had hij
zijn troeven gezet op een katholiek nationaal vaksecretariaat, met Unitas
in een federatie verbonden. Met dit spel had hij evenwel geen goede
kaarten gewonnen. Toch roept zijn bestuurslidmaatschap vragen op.
Kort tevoren nog had hij van Rijken een brief ontvangen waarin deze hem
de raad gaf voorshands niet met Unitas connectie te zoeken, dat zou in
Noord-Brabant ergernis geven. "Dat Tyhof in Tilburg z'n bond sticht en
Verveld z'n Unitas kunnen we niet beletten; maar die stichting, zelfs van
"
Verveld, bevorderen mogen we in de gegeven omstandigheden niet.
Jan van Besouw die ook in zijn directe omgeving met een sterk teruglopende belangstelling voor het Secretariaat geconfronteerd werd, overwoog aansluiting bij Unitas. "Ziet ge naar 't succes en sluit ge ge daarom
er bij aan", aldus Rijken, "dan zou 't succes wel eens kunnen nopen tot
aansluiting bij Tyhof. Daarom principieel te werk gaan. En dan dunkt
me, nu 't Secretariaat niet meer gewild is, dat Goirle aanvankelijk op
zichzelf moet blijven staan; zoekend naar aansluiting met Tilburg als dit
goed is georganiseerd; langzaam aan de voelhorens en vangarmen uitstrekkend naar Helmond, Eindhoven, Boxtel, Gennep, zoodat er een
N.Br. bond komt mettertijd."44 Deze raadgeving hield weliswaar geen
aansporing in tot toetreding tot Unitas, zoals wel wordt aangenomen, 45
maar mag zeker niet uitgelegd worden als een principiele stellingname tegen 'unitarisering'.
Jan van Besouw heeft het advies van Rijken waarschijnlijk ter harte genomen. Toen begin november de definitieve bestuurssamenstelling van
de Tilburgse Unitasafdeling werd bekend gemaakt, kwam zijn naam niet
meer in het rijtje voor.46 Het lijkt er voorts op dat de Goirlese afdelingen
van het Textielarbeiderssecretariaat, uurwerkers en handwevers, inderdaad gedurende enkele maanden op zichzelfzijn blijven staan om daarna

43)

Nieuwe TUburgsche Courant, 3 augustus 1904.
Brief van Rijken aan J. van Besouw, 25 juli 1904 (inv. nr. 1760).
Ten Horn-Van Nispen, a.w., 100.
Nieuwe 71tburgsche Courant, 7 november 1904.

44) KDC, AA,
45)
46

)
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aan te sluiten bij de nieuwe organisatie, de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond, die het deerlijk gehavende Secretariaat verving. In het najaar van 1906 kreeg Unitas ook een afdeling in Goirle, die onder voorzit-

terschap stond van P. van Dun.47 Het is ons niet bekend of Jan van Besouw met de totstandkoming van deze afdeling bemoeienis heeft gehad.
Erg waarschijnlijk lijkt ons dit niet, omdat in die tijd het episcopaat voor
het eerst officieel stelling nam tegen het interconfessionalisme van Unitas. Evenals voor zovelen had het woord van het episcopaat ook voor Jan
van Besouw kracht van wet.

§ 2. Katholiek verweer

a. De kentering naar diocesane organisatie versneld
Hoe jammer, aldus De Volksbode, dat door de werkstaking te Goirle
tweedracht onder de arbeiders was gekomen. Hoeveel te meer betreurenswaardig nu Van Dun hiervan geprofiteerd had om voor Unitas propaganda te maken. Waarom niet liever getracht een diocesane bond voor
textielarbeiders op te richten? Misschien Was hierdoor de zo hoog nodige
eenheid nog wel te herstellen. Van de circa vijftienhonderd leden van het
Secretariaat behoorden er immers zo'n dertienhonderd tot het Bisdom
Den Bosch.48 Dit bericht in De Volksbode was een teken dat in de organisatie van de textielarbeiders verandering op komst was, die alles te maken had met het failliet van het Textielarbeiderssecretariaat en het voordeel dat Unitas hiervan trok. De katholieke organisatie dreigde terrein te
verliezen en dat moest met alle macht en middelen voorkomen worden.
Het mislukken van het Secretariaat kwam zoveel le harder aan, omdat
de verwachtingen zo hoog gespannen waren. Met de oprichting van het
Secretariaat hoopte men de katholieke organisatie, die maar een kwakkelend bestaan leidde, nieuw leven in te blazen. Het gevolg was een sterke,
maar ook kortstondige opleving van de organisatiegeest. Dit alles laat
zich allezen uit het ledenverloop van het St. Severusgilde in Tilburg. In
1896 na enige strubbelingen hoopvol gestart liep het ledental gestaag terug, naar verluid omdat van het gilde en de Gildenbond waar het bij was
aangesloten, weinig of niets uitging. Gaf de een de schuld aan het grote
getal van hen die zich niet wilden aansluiten, anderen weten het aan onKDC, Arehief Unitas, Notulen Centrale Raad 1902-1907.22 september 1906. Uurwerkers zijn textielarbeiders op de fabriek werkzaam, maar geen wevers.

47)

48) De Volksbode, 16 september 1904.
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wil van de geestelijke leiders, van wie een zelfs zou hebben gezegd dat de
katholieke organisatie niet was opgericht voor hoger loon of verminderde
arbeidsduur, maar om de socialisten te bestrijden en daarnaast ontspanning en gezelligheid te bieden.49
De oprichting van het Secretariaat bracht weliswaar meer actie onder
de textielarbeiders, maar door het optreden van het bestuur inzake de
staking te Goirle en de starre houding van zijn adviseur werd het vertrouwen weer beschaamd.50 Er moest iets gebeuren, hetgeen ook van hogerhand werd ingezien. Men zocht de oplossing in diocesane organisatie.
Het plan daartoe werd in overleg met de Bossche bisschop opgesteld. De
bisschop had aan het begin van het jaar 1904 al wel zijn voorkeur voor
diocesane organisatie uitgesproken, maar door de nasleep van de kwestie
Goirle werd pas gevolg daaraan gegeven.
In de nazomer waren de plannen, aldus Poell, tot rijpheid gekomen, 51
waarna zij aan de buitenwacht konden worden voorgelegd. Om het aanzien van de katholieke organisatie niet nog meer te schaden en ervoor te
zorgen dat het geneesmiddel dit keer probaat zou werken, leek men alle
risico van mislukking te willen vermijden door eerst de haalbaarheid en
het draagvlak te toetsen. Met de besturen van de Secretariaatsafdelingen
in het diocees vond vooroverleg plaats. Naar de mening van de noordelijke broeders werd niet gevraagd. Behalve Goirle en Tilburg waren inmiddels bij het Textielarbeiderssecretariaat aangesloten de textielarbeidersverenigingen uit Boxtel (opgericht 19 juli 1903), Eindhoven (opgericht
24 april 1898) en Helmond (opgericht 16 november 1902).52 Na het
vooroverleg kwam de vraag over het al of niet voortbestaan van het Secretariaat aan de orde in de onderscheiden ledenvergaderingen, die hiertoe
waren uitgeschreven in het weekend van 25 op 26 september 1904. 53
Veel tijd zat er niet tussen het bestuurlijk vooroverleg en de discussie in
19) KDC. AAa. Stukken betreffende Unitas (inv. nr. 482), Rapport van het Zuidelijk District
van den Nederlandsehen Christelijken Textielarbeidersbond Unitas. Het ledental van het St.

Severusgilde laat het volgende verloop zien: 1896 (700), 1897 (600). 1898 (500), 1899
(400), 1900 (500), 1901 (400), 1902 (650) dankzij de oprichting van het Textielarbeiderssecretariaat, 1903 (450), 1904 (400) en 1905 (900) dankzij de vorming van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond, Bijdragen tot de statistiek van Nederland, Statistiek der vakvere-

nigingen, 1905,97.

t.a.9, Rapport van het Zuidelijk District.
w) Het Hoog-Ambacht. 7 januari 1905.
52) GAHE, Archieven en verzamelingen, Textielarbeidersbond, Notulenboek bestuurs- en
ledenvergaderingen. 22 september 1904 (inv. nr. 60): Bijdragen tot de statistiek van Nederland, LXXXIII, Statistiek der vakrerenigingen van uerklieden in Nederland, I, 262.
53) litburgsche Courant. 2 oktober 1904: De Volksbode, 30 september 1904.
50) KDC,

143

de ledenvergaderingen. Met kennelijke haast werden de plannen ter tafel
gebracht, vanwege de op handen zijnde propaganda van Unitas om ook
elders afdelingen te stichten. Dit dreigde voor het eerst in Helmond te gebeuren.

Vier dagen v66r het ongeveer gelijktijdige overleg in de Secretariaatsafdelingen van het Bossche diocees verscheen in de krant evenwel nog een
oproep voor een centrale vergadering van het Textielarbeiderssecretariaat op 24 oktober 1904. Blijkens de agenda die hierbij werd afgedrukt,
wees niets op de veranderingen die op til waren; men zat nog vol plannen: het bestuur zou worden uitgebreid met vijf commissarissen, er zou
54
een vakblad worden opgericht en een vaste propagandist aangesteld.
Had de houding van de geestelijk adviseur, kapelaan Van Son, niet iets
onwaarachtigs dat hij dit liet passeren, terwijl hij wist, nog wel van de hierarchie uit, dat het Secretariaat zou worden losgelaten? Dat hij niets geweten zou hebben van hetgeen achter de schermen werd beraamd, achten wij uitgesloten.

b. Confessionelen en interconfessionelen in publiek debat

Directe aanleiding voor de versnelde aanpak was dat Unitas in Tilburg
voorgoed een bres had geslagen en dat zich dit nu zoals gezegd, in andere plaatsen dreigde te herhalen. Was Verveld, die met de propaganda in
het Zuiden was belast, in Goirle voor een gesloten deur gekomen,55 in
Helmond stond deze nog op een kier. Hoe moest Unitas buiten de deur
worden gehouden? Met deze vraag toog de secretaris van het Helmondse
gilde, P.H. Saenen, naar Goirle, Tilburg en Eindhoven, waar hij niet alleen te rade zal zijn gegaan bij zijn collega-bestuurders, maar ongetwijfeld ook gesproken zal hebben met Van Besouw, Van Son en Lambert
Poell. In de bestuursvergadering van 11 oktober 1904 deed hij verslag
van zijn reis. Er bleek in elk geval dit advies uitgerold, dat in de aanval de
beste verdediging was gelegen. Veel werd verwacht van een publieke
confrontatie tussen Verveld en Lambert Poell,56 die als sterke troef in
handen had, min of meer op gezag van de bisschop te kunnen spreken en
een nieuw weldoortimmerd plan te presenteren waarover de arbeiders
zich reeds hadden kunnen uitspreken.
Deze confrontatie, die te Helmond plaats vond op 13 oktober 1904,
54)

Tilburgsche Courant. 15 september 1904. Peel- en Kempenbode. 21 september 1904.

55)

Stins, a. w..9.

56) GAHE. t.a.p.,11 oktober 1904.
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beloofde vuur; zij trok dan ook zeer veel belangstel]ing, ongeveer duizend arbeiders waren aanwezig. Verveld voerde als eerste het
woord. Hij
verklaarde naar Helmond te zijn gekomen in opdracht van het bestuur
van Unitas, dat had besloten om in Noord-Brabant waar zo velen nog ongeorganiseerd waren, propaganda te maken en waar mogelijk afdelingen
op te richten. Het was niet de bedoeling om tweedracht te zaaien maar
eensgezind op te trekken om de belangen van de arbeiders werkelijk te
behartigen en een dam op te werpen tegen het socialisme. Zonder op
aansluiting bij Unitas aan te dringen, riep hij op om niet buiten de arbeidersorganisatie als zodanig te blijven. Wat christelijkheid betreft deed
Unitas niet onder voor het Textielarbeiderssecretariaat. Tegen het
verwijt
de geestelijk adviseur te schuwen stelde hij dat men deze binnen Unitas
juist hoog achtte, maar dat inzake vakaangelegenheden de geestelijkheid
haar bevoegdheden gedelegeerd had aan de arbeiders zelf
vanwege haar
geringe vakkennis. Tenslotte wekte Verveld de arbeiders op tot broederlijke eensgezindheid, steeds het devies voor ogen houdend 'eendracht
maakt macht'.57
Poell riposteerde dat Verveld de grondslag voor zijn betoog had aangegeven. Waar deze had gesproken van eensgezindheid tussen de verschillende christelijke verenigingen, dat wil zeggen katholieke en protestantse, hoopte Poell dat in Helmond niet zou gebeuren wat zich thans
in Tilburg voordeed. Daar Was door het optreden van Unitas naast de bestaande katholieke arbeidersverenigingen nog een vereniging van katholieken opgericht, met als gevolg verdeeldheid tussen katholieken en katholieken. Hij had van de bisschop opdracht gekregen om in Helmond tegenover het optreden van Unitas te verklaren, dat binnen enkele dagen
met de diocesane organisatie zou worden begonnen. Vervolgens bracht
hij het nieuwe statuut van de geestelijk adviseur onder de aandacht: "In
plaats der adviseurs zoals die nu bestaan, welke door hun geestelijke bezigheden verhinderd zijn zich geheel aan de vereeniging te wijden, zal de
Bisschop een geestelijke uit zijne bediening nemen en deze tot adviseur
benoemen, met de opdracht zich enkel en alleen met de vakorganisatie
bezig te houden en hare belangen te berhartigen, " waarmee de opmerking van Verveld over de geringe vakkennis was ondervangen. De adviseur was hierdoor immers in de gelegenheid zich deze geheel eigen te
maken. Tenslotte sprak Poell de hoop uit, binnen enkele dagen een sa-

51)

Nieuwe Titburgsche Courant. 18 en 19 oktober 1904: GAH. t.a.p.. 13 oktober 1904; De

Volksbode, 21 oktober 1904.
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menwerking tot stand te brengen tussen de noordelijke en zuidelijke textielarbeiders. Als laatste nam Verveld toen het woord om nog eens de integere bedoelingen van Unitas te onderstrepen, dat men alleen in NoordBrabant had ingegrepen omdat daar de belangen der arbeiders niet behartigd waren en "als noodzakelijk" samen te werken met de katholieke
organisatie.

58

c. Voorgestane samenwerking met Unitas

Nu van beide kanten de wil tot samenwerking was uitgersproken, waarmee deze bijeenkomst een minder spectaculair verloop had dan de buitenwereld verwachtte, liet Poell er geen gras over groeien. Hij nam de
draad weer op die door de pertinente weigering van kapelaan Van Son
om met Unitas op een of andere wijze tot een vorm van samenwerking te
komen, was verbroken. Daags na het debat met Verveld vond op de
pastorie in Woensel een gesprek plaats met Verveld en Van Dun. Poell
zou een samenwerking in het vooruitzicht hebben gesteld die klonk als
een klok: gezamenlijke propaganda en een centrale weerstandskas. Nu
dat was verkregen achtte Verveld zijn missie als beeindigd, hij had er
zelfs geen bezwaar meer tegen dat de Unitasafdeling in Tilburg - die overigens geheel katholiek was - zich mettertijd bij de Diocesane Bond zou
59

voegen.

Poell was echter te voorbarig geweest. Hij had beloften gedaan die hij
niet kon nakomen. Op 21 oktober 1904 schreef hij aan Verveld een
brief, die ongetwijfeld het enthousiasme bij Unitas bekoelde: "Gister
heeft mgr. mijne benoeming verzekerd .... hij zal officieel worden zoodra
eene positie voor mij is gevonden. Wat wij besproken hebben in mijne
werkkamer heeft natuurlijk niet het karakter gehad van positieve besluiten, het was wat wij mogelijk achten: meer niet. Zou 't voor de organisatie
hier schadelijk blijken de verschillende besproken punten uit te voeren,
de wil tot samenwerking blijft gemeenschappelijk gelden." Een schrale
troost. Voorlopig zou het hierbij blijven en concentreerde Poell zich op
het uitwerken der plannen. Dit liet op Stins, gezien de "onwaarachtigen
haast waarmede gewerkt werd," de indruk na dat men het er op alle mogelijke wijze op had toegelegd om de propaganda voor Unitas te verhinderen, om Verveld het spreken onmogelijk te maken. "Achteraf be58) Idem.
59) KDC. Archief Unitas. Brievenkopieboek 1892-1906. Brief aan Waarde Doctor. 1 maart
1905.31.
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schouwd gelijkt het ons niet onmogelijk toe dat men plannen heeft beraamd om hem uit Helmond kwijt te geraken teneinde aldus de handen
vrij te hebben."60
Die indruk was zeker juist. De organisatoren van het debat in Helmond
hadden het in elk geval daarop aangestuurd. Maar was dit Poell te verwijten? Poell verkeerde in een weinig benijdenswaardige positie: van vele
kanten werd druk op hem uitgeoefend. Toen hij, naar zeggen van zijn
oud-kapelaan J. Sicking, door de bisschop aangezocht werd om de textielarbeiders die in twee kampen verdeeld dreigden te raken, weer een
vertrouwen scheppend organisatorisch verband aan te reiken, dacht hij
in eerste instantie aan een organisatie als Unitas: Unitas had zijn hart.
Maar op een avond vroeg hij aan zijn vrienden om eens goed voor hem te
bidden: "Ik moet naar de bisschop en sta voor een moeilijk besluit."
Toen hij terugkwam, zei hij dankbaar: "Ik heb het op kunnen brengen.'•61 Later heeft Poell hierover gezegd dat toen hij de bissehop tegenwierp, dat om het katholieke velen de Bond de rug toekeerden, de bisschop in weldoende kalmte antwoordde: "dan laat ze gaan." Vastberaden het beginsel behouden dan kon men zeker zijn van Gods
bescherming: "Ik dacht aan 't Ego vol}iscum sum ( = ik ben met U). De
rest is mensenwerk. "62

Toch heeft Poell na consultatie van de bisschop geen totale ommezwaai
gemaakt. Het streven naar federatieve samenwerking aan de top tussen
'zijn' Diocesane Bond en Unitas, heeft veel weg van een tussenstap waarin hij het wenselijke met het haalbare trachtte te verenigen. Door op intriges lijkende verwikkelingen en een steeds

onverbiddelijker houding van

het episcopaat tegenover Unitas mislukte dit, waarna Poell uiteindelijk in
de hoek van de verzuilers belandde. Bezweek hij onder druk, of was het
gebrek aan doorzicht, aan consistentie of geestelijke souplesse? Anderzijds als het gezag had gesproken en daarover geen misverstand kon bestaan, dan ontstond er voor Poell een nieuwe situatie waarop men volgens
hem zijn streven diende af te stemmen. Tussen voorkeur en gebod lag
een steeds enger wordende speelruimte, waarin vele krachten werkzaam
waren. Poell identificeerde zich bovendien sterk met 'zijn' bond, was zo
gedreven dat hij zichzelf nog eens voorbijliep. Het wisselende proces van
aantrekking en afstoting, waarin Poell zijn koers bepaalde, zal in hoofd-

stuk VI nader besproken worden.

60) Idem.
61) Sicking. a. w.,242.
e KDC. AA. Brief van Poell aan De Bouter, 11 april 1910 (inv. nr. 1765).
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§ 3.

De diocesane stiuctuur, een stap terug.2

a. Ontwikkeling van een episcopale richtlijn

Het failliet van het Textielarbeiderssecretariaat had de voorstanders
van diocesane organisatie gestijfd in hun gelijk. Zij wisten zich gesteund
door mgr. Van de Ven, die na een aanvanke]ijk welwillende houding tegenover nationale organisatie, meer en meer overtuigd raakte van de diocesane structuur als h6t fundament waarop het gebouw van de katholieke
arbeidersbeweging diende te rusten. Naarmate hij de sociale politiek
meer aan zich trok als een vorm van apostolaat, dat bovenal moest wapenen tegen de socialistische dreiging, gaf hij blijk van een beleidsvisie met
een sterke dirigistische inslag. Hieraan kon de geestelijkheid de rechtvaardiging ontlenen voor de dominante positie die zij zich in de katholieke sociale beweging had toegeBigend. De mogelijkheid van een meer primair arbeidersgezinde opstelling was weliswaar open gelaten, maar werd
niet nadrukkelijk als wenselijkheid bevorderd. Sedert 1900 greep de
Bossche bisschop steeds vaker en beslissender in waar het de doelstelling
en vormgeving betrof van de katholieke arbeidersbeweging in zijn diocees. De reorganisatie van de textielarbeiders in een op te richten diocesane bond legde hiervan bijzonder getuigenis af: het was de eerste organisatie die het meest volledig pastte in zijn beleidsopstelling.
Een belangrijk instituut waarlangs hij zijn ideeen kon ontwikkelen en
doorzetten, was de instelling medio 1903 van het Centraal-Adviseurscomitd, met de formering waarvan hij Prinsen had belast. De bisschop
hoopte met dit comit6 meer overeenstemming en samenwerking te bevorderen en te verzekeren tussen de verschillende richtingen van de katholieke sociale beweging in zijn diocees. Tevens bleef hij daardoor goed
geinformeerd en kon hij de hand aan het stuur houden. Ongetwijfeld zal
de voorgenomen oprichting van de Katholieke Sociale Actie, die bij het
episcopaat reeds aanhangig was gemaakt,63 de bisschop hiertoe geYnspireerd hebben. Waarschijnlijk zelfs was het comit6 min of meer als tegen-

wicht bedoeld om de diocesane eigenheid en zeggingsmacht te waarborgen. De voorzitter van het comit6, C.C. Prinsen, verkeerde in een invloedrijke positie, dicht bij de bisschop van waar hij de katholieke sociale
beweging mede naar zijn inzichten kon modelleren.64
63) Gribling. a.w.. 115; Rogier en De Rooy, a.w., 425; Brom. a.w., II. 121.
64
organisa) Volgens Versluis was Prinsen de drijfkracht achter de kentering naar diocesane
tie. Onder zijn invloed zou de bissehop daarnaar zijn overgeheld. Versluis. a w.. 39. De feiten
spreken echter meer voor het tegendeel.
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Het mag zeker niet toevallig worden genoemd dat de eerste kwestie
waarover de comit61eden zich moesten buigen, de vraag was of de vakorganisatie diocesaan of nationaal opgebouwd moest worden. Eenparig waren de leden van mening, dat een diocesane opzet aan de basis moest liggen van elke verdere belangenverbinding. Maar tussen ideaal en werkelijkheid lag een speelruimte waarop verscheidene adviseurs voor hun
organisatie een uitzondering claimden. A. Mutsaers pleitte voor handhaving van de organisatiestructuur van de Katholieke Spoorwegarbeiders,
A. van Erp kwam op voor de nationale structuur van de Tabaksbewerkersbond, Van den Elsen wees op de moeilijkheden bij omzetting van de
boerenorganisatie en Van Son, die voorheen de nationale aaneensluiting
van de textielarbeiders zozeer ontraden had, bleek inmiddels naar het tegenovergestelde standpunt overgeheld. Nu heette het dat 'zijn' wevers in
Tilburg een zo sterk mogelijke weerstandskas wilden en zweerden bij hun
noordelijke broeders, hetgeen bij een diocesane structuur niet werd bereikt, vreesde hij. Het was niet zijn bedoeling om diocesane organisatie af
te keuren, maar enkel de bisschop erop te wijzen dat hij geen kans zag
om 'zijn' wevers los te rukken van het Textielarbeiderssecretariaat, zonder hun gilde waarvan hij tevens adviseur was, in de grond te boren.
Voor de overigen, J. Nouwens (Middenstandsvereniging De Hanze), J.P.
van den Heuvel (Patroonsbond), A.F. Diepen (Onderwijzersbond) en
M.C. de Wit (Leerbewerkerssecretariaat) golden deze overwegingen niet.
Met de verzoeken om uitzondering vergezeld werd aan de bisschop geadviseerd als regel voor de katholieke vakorganisatie vast te stellen, dat deze diocesaan werd ingericht en langs die weg tot nationale federatie kon
geraken.

6S

De bisschop besloot overeenkomstig het advies. In zijn antwoord, gedateerd 5 december 1903, gaf de bisschop zowel principiele als praktische redenen waarom hij het raadzaam achtte dat de sociale verenigingen in zijn bisdom diocesaan bleven. Allereerst om (le eenheid van gezag
te bewaren. Wanneer verenigingen onderdanen uit andere bisdommen
opnamen, dan kon dit tot fricties leiden bij de uitoefening van de diocesane rechtsmacht. Op de tweede plaats omdat de omstandigheden en belangen in de bisdommen niet overal deze]fde waren. Dit gaf uit zichzelf
reeds moeilijkheden, maar belangrijker was dat men daardoor bekend
werd met andere toestanden en eisen, hetgeen de handelbaarheid voor
de toekomst verkleinde. En ten derde gaf de bisschop als reden aan dat
65) BAH, Soc. Org. II B 4, Notulen der Vergaderingen van de Centraal-Adviseurs, 13 augustus 1903.
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een vereniging die niet diocesaan was, hoogstwaarschijnlijk minder sympathie zou ondervinden van de geestelijkheid en invloedrijke leken, wier
achting en steun toch zo noodzakelijk waren voor de instandhouding en
bloei van de katholieke arbeidersorganisatie.66 Dit kwam neer op een
vanuit de hierarchische top gelede arbeidersbeweging, waarin de lagere
gremia gesloten blokken vormden.
Wat volgde hieruit voor de praktijk? Verenigingen die nog diocesaan
waren, moesten als zodanig behouden worden. Zij die reeds een andere
organisatiestructuur hadden verkregen, zouden voorlopig gehandhaafd
blijven; er diende wel naar gestreefd te worden, hen zoveel mogelijk
dienstbaar te maken aan de toestanden en belangen in het Bossche bisdom en er voor te zorgen dat, als het enigszins kon, het zwaartepunt van
het bestuur in het Bossche bisdom bleef. De bisschop zonderde hiervan
uit de Vereniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, die moeilijk diocesaan kon zijn. Tot slot dienden de nog op te richten verenigingen zich niet
verder uit te strekken dan de grenzen van het bisdom. Het Centraal-Adviseurscomit6 kon dan zorgen voor de samenhang binnen het bisdom en
naar buiten optreden bij eventuele samenwerking in het algemeen belang
met verenigingen in andere bisdommen. Voorts zou men door dit contact
kunnen bezien wat goed en dienstig was voor de eigen verenigingen, echter in alles rekening houdend met het streekbijzondere van het Bossche
diocees. Federatieve samenwerking met elke katholieke vakvereniging
en met andere verenigingen voor bepaalde gevallen en gewenste doeleinden, inzoverre de katholieke beginselen die samenwerking toelieten, was
toegestaan.

67

Het antwoord dat de bissehop op verzoek van de adviseurs had opgesteld , heeft vele jaren als leidraad gegolden voor de inrichting van de
katholieke vakorganisatie in zijn diocees, totdat hij zich in 1909 bij zijn
collega-bisschoppen aansloot, die door middel van een gezamenlijk communiqu6 de weg naar nationale organisatie vrijmaakten. Genoemd antwoord van de bisschop werd voorgelezen in de tweede vergadering van
het Comitd, 14 december 1903, en met de meeste instemming ontvan66) BAH. Soc. Org. 11 B 4, Brief van mgr. Van de Ven aan ZeerEerw. Rector-Secretaris (Die
pen), 5 december 1903; Mededeelingen, wenken en adviezen ten behoeve der Eenmarde Heeren
Adviseurs. 1ste bundel. 6-9. Wat het gezagsargument aangaat. gaf de expliciete formulering
van de bisschoppelijke leiding over de sociale actie in de encycliek Graves de communi re
(1901) en het Motu Proprio van Pius X (18 dec. 1903) aanleiding tot deze koppelitig aan de

kerkstructuur, Aengenent, Pauselijke Documenten, 97 e.v. en 139 e.v.
61) BAH. NKV II B, Plan poor Diocesane Vakorganisatie. Blijkens aantekening gevoegd bij
een brief van 19 januari 1905.
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gen. Men besloot daarop aan de bisschop le vragen hiervan een afschrift
ter hand te stellen aan elk Comit61id en het verder aan de afdelingsadviseurs bekend te maken.68 Waarschijnlijk is dit met instemming van de
bisschop kort hierna vertrouwelijk aan de geestelijk adviseurs medegedeeld, immers Poell had zich bij de aankondiging van de nieuwe organisatiestructuur beroepen op een bisschoppelijk verlangen, begin 1904
uitgesproken, om aan te tonen dat de plannen voor een diocesane textielarbeidersbond ouder waren dan de omstandigheden die tot invoering
daarvan aanleiding gaven.

b. Pleidooi voor diocesane organisatie
Begin februari 1904 maakte Poell in De Volksbode reeds gewag van
een sterker wordende drang naar diocesane vakorganisatie, waarbij hij
zich met overtuiging aansloot: eerst diocesane verbinding en dan pas
nationale aansluiting, die dan vanzelf zou komen.69 De moeizaam verkregen aanwas van de Tabaksbewerkersbond zal Poell wel hiernaar
hebben doen overhellen. Daags na zijn dispuut met Verveld, 13 oktober
1904, schreef hij in De Volksbode ter aankondiging van de verandering
die op het gebied van de textielarbeidersorganisatie zou plaats vinden:
,.
Er is een strooming gekomen, om het verenigingsleven diocesaan te maken. Dat is goed gezien: hangen we van onzen Bisschop af die volgens
Rerum Novarum de leiding heeft, dan is de diocesane geleding ook de
natuurlijkste: 't blijft dan toch nationaal en internationaal, Nederlandsch
en wederlandsch".70
In de veronderstelling dat Aalberse zich met hem hierover zou verheugen, schreef Poell enthousiast: "Zo beginnen we diocesaan te worden,
gelijk de Kath. Soc. Actie".71 Maar Aalberse deelde zijn vreugde niet.
Beschouwd vanuit het standpunt der vakorganisaties vond hij deze ontwikkeling zelfs noodlottig. Hij vreesde dat juist hierdoor het streven naar
christelijke (interconfessionele) organisatie, althans benoorden de Moerdijk, sterk zou toenemen. De socialisten zouden daaruit natuurlijk voordeel trekken. Al konden de diocesane organisaties federatief samenwerken, de actie werd, meende hij, er toch wel door bemoeilijkt. Maar men

68) BAH, Soc. Org. 11 B 4. Notulen der Vergaderingen van de Centraal-Adviseurs. 14 december 1903.
69) De Volks bode, 12 februari 1904.
') De Volksbode. 14 oktober 1904.

n) KDC, AAa. Brief van Poell, 31 oktober 1904 (inv. nr. 504).
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had te gehoorzamen. Als men het er altijd mee eens was, schuilde in het
gehoorzaam-zijn niet bijster veel verdienste.72 Zowel om inhoudelijke redenen als uit praktische overwegingen was Poell er echter van overtuigd
dat alleen via diocesane organisatie een breed en hecht draagvlak geconstrueerd kon worden.
Het tekortschieten van het Secretariaatsbestuur en de discussie die dat
opriep, sterkten Poell in deze overtuiging. Het was beter van onderop te
beginnen, door daar waar mogelijk plaatselijke vakverenigingen op te
richten en sterk te maken en dan pas nationale organisatie (van verenigingen) als dak op het huis te plaatsen. Om de basis te kunnen verstevigen
en het dak te schragen was diocesane organisatie het aangewezen middel. Daarvoor pleitten verscheidene argumenten en daarvan waren de

praktische voordelen legio:
- De toestanden in het noorden en zuiden verschilden al te zeer; leefwijze, huur, loon, arbeidsduur en arbeidsomstandigheden lagen te ver uit
elkaar; binnen het bisdom Den Bosch waren de verschillen geringer en
konden bij diocesane aansluiting nog meer met elkaar in overeenstemming gebracht worden.
- Nagenoeg alle leden van het Textielarbeiderssecretariaat woonden in
het bisdom Den Bosch; waarom dan omwille van die weinigen buiten
het bisdom zo'n omslachtig secretariaatsbestuur?
- De herkenbaarheid van een diocesane bond en zijn bestuur was groter. Men kende elkaar beter, waardoor men gemakkelijker zich zou
aansluiten.
- De reis- en verblijfkosten van bestuursleden zouden geringer zijn. Men
kon niet alleen sneller, maar ook goedkoper handelen.
Men zou zich niet meer kunnen verschuilen - en dus van medewerking onthouden - achter de uitvlucht dat men niets van die vreemdelingen moest hebben, die in het zuiden de lakens kwamen uitdelen.
- De kracht van de bond was toch ongeveer dezelfde als van een nationale, omdat de diocesane bond met andere federatief kon samenwerken.
- De diocesane organisatie lag eigenlijk meer in de lijn van de structuur
van de K.S.A. en kwam meer overeen met de inzichten van paus Pius
X over de katholieke sociale actie, waardoor zij zeker de volkomen
sympathie zou hebben van de bisschop.
Deze argumenten, beluisterd onder de arbeiders zelf en vernomen onder de tabaksbewerkers die eveneens overwogen het diocesane patroon
in te voeren (!), waren zeer het ovenvegen waard, zo schreef Poell in het
72) KDC. AAa, Kopieboek 52a, Brief aan Poell. 3 november 1904.
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296-297.

eerste propagandanummer van het te stichten vakblad Het Hoog-Ambacht, waarmee hij de nieuwe organisatie brede bekendheid wilde geven. Het was, merkte hij hierover op, niet alleen een zaak van gehoorzaamheid aan de bisschop, het was ook een kwestie van redelijkheid:
"De Diocesane Bond is de beste, omdat de Paus en de Bisschoppen 't
zoo willen; doch dat niet alleen: maar de Paus en de Bisschop wi]len 't
zoo, omdat hij ook 't beste is".73
Poell twijfelde geen moment aan de juistheid van de keuze voor diocesane organisatie als basisstructuur van de sociale beweging. De feiten leken hem gelijk te geven. Startte de Bossche Diocesane Bond bij de
oprichting in januari 1905 met 937 leden, aan het einde van het eerste
jaar was het ledental al boven de 2000 gestegen. een aanwas waarop het
Textielarbeiderssecretariaat in Brabant bij lange na niet kon bogen.
Hierna stabiliseerde de groei tot 1909, waarna een daling inzette, samenvallend met de invoering van de nationale organisatie.74 Toen het er
naar uitzag dat nationale organisatie regel ging worden, steunde Poell
zijn bisschop die dat steeds had afgehouden. Tegenover hen die voortdurend op nationale organisatie hadden aangedrongen en van meet af aan
beweerden dat de Bossche Bond in een diocesaan kringetje opgesloten
geen noemenswaardige betekenis kon hebben, opperde hij toen dat de
Bond nog steeds bestond, zijn ledental gestaag was toegenomen en door
federatie met de inmiddels (1907) opgerichte Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond was uitgegroeid tot de grootste textielarbeidersorganisatie.75 Zoals in hoofdstuk VIII nader besproken zal worden, stemde
Poell alleen met nationale organisatie in, toen het episcopaat daartoe verlof had gegeven en naar zijn mening voldoende garantie was geboden dat
de regionale verschillen in mentaliteit en sociale en economische structuur tot hun recht kwamen.
§ 4. Voorbereiding en propaganda

a. Voorbereiding
De benoeming van Lambert Poell tot geestelijk adviseur van de te vormen diocesane textielarbeidersbond kwam niet als een verrassing. Toen

r') Het Hoog-Ambacht. 12 november 1904.
1') Het Hoog-Ambacht. 13 februari 1909; 29 januari 1910; 27 juni 1935. Zie ook hoofd-

stuk VIII. § 2a.
m) Het Hoog-Ambacht. 20 maart 1909.
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Poell in Helmond de plannen publiek maakte, was het voor de goede verstaanders wel duidelijk dat hij de nieuwe functie zou gaan vervullen. Het
bericht van zijn benoeming ging snel rond: zo was het op de dag dat zij officieel alkwam in Helmond al bekend.76 Blijkens de reacties op de aan77
stelling van Poell had de bisschop geen betere keuze kunnen doen.
Het ging hier niet om een geestelijk adviseur als er zovele waren, maar
om de creatie van een nieuwe functie. Het maakte onderdeel uit van het
strategisch plan om de katholieke organisatie te verstevigen en de 'indringers' de wind uit de zeilen te nemen: niets bleek nagelaten om de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond van een goede start te verzekeren.
Voor Poellluidde het een nieuwe fase in die de opgaande lijn van de katholieke sociale beweging versterkte: wijd en zijd trachtte hij daaraan bekendheid te geven.
Vanwege het bijzondere karakter en het organisatorisch belang van de
zo pas ingestelde functie van vrijgesteld geestelijk adviseur richtte Poell
zich enthousiast en niet zonder trots over zijn benoeming tot Aalberse
met het verkapte verzoek daaraan in het Katholiek Sociaal Weekblad
aandacht te besteden.78 Met een kort bericht, ongeveer gelijkluidend
aan wat Poell hem hierover had geschreven, gaf Aalberse gevolg aan zijn
verzoek.79 In een persoonlijke brief, met als aanhef "Weleerwaarde
Vriend!", feliciteerde hij Poell met deze benoeming; "Als 't niet zoo onchristelijk en onvriendelijk ware zou ik u benijden: gij kunt u nu geheel
aan sociale studie en actie wijden".80 Zoals reeds is opgemerkt, temperde Aalberse de vreugde van Poell over het invoeren van de diocesane
structuur. In zijn antwoord repte Poell met geen woord hierover. Een discussie zou ook weinig zin hebben gehad, omdat Aalberse zich bij het bisschoppelijke verlangen neerlegde en Poell dit met overtuiging deed. Hij
dankte Aalberse voor de belangstelling bij zijn benoeming, die hem al
heel wat drukte bracht. Bij zijn brief had Poell ook een exemplaar ingesloten van het eerste propagandanummer van het op te richten vakblad
Het Hoog-Ambacht. Voorts berichtte hij dat hij op 27 en 28 november

76)

GAHE, Notulenboek Textielarbeidersbond. 20 oktober 1904 (inv. nr. 60).

'7) De Katholieke Tabaksbewerker. oktober 1904: Peel- en Kempenbode. 26 oktober 1904;
De Volksbode, 28 oktober 1904. Men sprak van de volksvriend, de hooggewaardeerde Poell.
wien dit ambt enigszins bevrediging zou schenken voor zijn rusteloos verlangen om veel nuttigs te doen voor de arbeidende klasse: de stoere werker die voor de zware taak hem opgedragen was berekend, wiens antecedenten grote hoop voor de toekomst gaven.
78) KDC, AAa, Brief van Poell, 31 oktober 1904 (inv. nr. 504).
3) Kathotiek Sociaal Weekblad. 12 november 1904.
80) KDC, AAa, Kopieboek 52a. Brief aan Poell. 3 november 1904, 296-297.
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1904 een bezoek zou brengen aan Ariens, met wie hij gesproken zal hebben over de toekomstige verhouding met Unitas. Van deze reis maakte
Poell tevens gebruik om op de terugweg langs het ouderlijk huis in Den
Bosch te gaan. Bij alle drukte hoopte Poell om voor het einde van het jaar
nog even uit te kunnen breken naar M8nchengladbach, voor een h twee
weken.81 Een drukbezocht en internationaal bekend studie- en ontmoetingscentrum van de katholieke sociale beweging, tevens brandpunt van
het interconfessionalisme in Duitsland, met een sterke uitstraling naar
Nederland en Belgie.
Poell heeft bepaald niet stil gezeten in de maand die was verstreken na
zijn aanstelhng tot organisator en propagandist. Met grote voortvarendheid was hij aan het werk getogen. Om zich in alle vrijheid aan de vervulling van zijn opdracht te kunnen wijden, vestigde hij zich tijdelijk in het
kleine kerkdorp Acht. Ook dit behoorde tot de planmatige opzet die in
overleg met de bisschop was gekozen voor de oprichting van de nieuwe
textielarbeidersorganisatie. Poell nam zijn intrek in het klooster van de
Franse zusters Franciscanessen-Missionarissen van O.L. Vrouw, die
daar in 1903 waren neergestreken op verzoek van de pastoor, Joannes
Baptist Sassen.82 Een stimulerender omgeving kon Poell zich niet wensen: Sassen toonde zich nauw betrokken bij zijn werkzaamheden en moedigde hem daarin aan. Ook in Tilburg, waar Poell (was het toeval?) in dezelfde parochie terecht kwam als Sassen, ondervond hij veel steun van
hem.83

Nog geen twee weken na zijn aanstelling was Poell met de concept-sta81) KDC, AAa, Brief van Poell. 22 november 1904 (inv. nr. 504).
82) BAH, Par. doss. Eindh.-Acht I, Overeenkomst bij gelegenheid van het verlaten van het
Liefdesgesticht te Acht; Meierijsche Courant, 11 april, 17 en 22 oktober 1903. Sassen, telg
uit een vooraanstaande Bossehe familie, was in 1854 geboren en werd in 1880 tot priester
gewijd. Na eerst kapelaan te zijn geweest in Cestel (1881) en St. Anthonis (1889) volgde hij
op 25 januari 1901 pastoor Van den Boome op, die op 13 januari was overleden, BAH, Archief Klein-Seminarie, Memoriale Alumnorum Seminarii Buscoduc, 1 mae sect. II,
1865-1915.57, nr. 2034. Naast zijn herdelijke taak vervulde Sassen onder meer de functie
van adviseur van de plaatselijke boerenbond. was hij geestelijk adviseur van de afdeling van
het Spoorwegarbeiders-Secretariaat, van de plaatselijke drankweerorganisatie. verbonden aan
de R.K. Onderwijzersbond van Eindhoven en Omstreken en zoals gezegd borg van de R.K.
Spaarbank van Eindhoven en Omstreken en lid van de raad van toezicht, BAH. Ingekomen
Stukken, Brief van Jansen. 8 februari 1905; BAH. t.a.p., Brief van Sassen, 24 maart 1905.
Sassen deed veel voor het verenigingsleven, zowel op godsdienstig

als stoffelijk gebied. Hij

was een sociaal bewogen en vermogend man. die weldadig gaf aan de vele behoeftigen in zijn
parochie. Begin december 1904 benoemde de bisschop hem tot pastoor in de parochie St.

Anna in Tilburg, Meierijsche Courant, 13 december 1904.
Het Hoog-Ambacht, 16 november 1907.

83)
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tuten van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond gereed, had hij
een eerste gezamenlijke bijeenkomst uitgeschreven van afgevaardigden
van plaatselijke textielarbeidersverenigingen en vertegenwoordigers uit
plaatsen waar organisatie nog ontbrak, en werkte hij aan de redactie van
een proefnummer van het te stichten bondsorgaan. Zoveel te meer een
bewijs ervoor dat achter de schermen de voorbereidingen reeds enige
tijd gaande waren en nogmaals een aanduiding voor de weloverwogen
aanpak. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken werden de statuten niet eenvoudigweg in hun definitieve vorm ter bekrachtiging voorgelegd, maar eerst onderworpen aan het oordeel van de toekomstige aangeslotenen.
Te dien einde en om de plannen nader uiteen te zetten had Poell hen
allen opgeroepen voor een vergadering in Eindhoven op 6 november
1904. Aanwezig bleken vier personen uit Helmond, elf uit Tilburg, vier

uit Goirle, 66n uit Boxtel, twee uit Eindhoven, drie uit Mierlo en 66n uit
Gemert. Geldrop had verstek (moeten?) laten gaan. Ook de voorzitter van
de Tilburgse Unitasafdeling was uitgenodigd: ook die toch behoorde aldus Poell bij de diocesane organisatie te komen. In diens plaats was 01denkotte aanwezig. Poell zette doel en statuten van de aanstaande Diocesane Bond uiteen en riep de aanwezigen op om eventuele wijzigingen aan
hem door te geven. Hij kondigde voorts de verschijning aan van een propagandablad, waarvan v66r 1 januari 1905 nog een tweede proefnummer zou uitkomen. 84
Na de uiteenzetting door Poell ontspon zich een geanimeerd debat met
Oldenkotte over de wijze waarop de samenwerking tussen beide organisaties geregeld diende te wor(len. Nu een nieuwe krachtiger organisatie
in het vooruitzicht was gesteld, waarin meende Poell de belangen van de
arbeiders beter gewaarborgd waren, was eigenlijk hlt bezwaar weggenomen dat Unitas tot ingrijpen aanleiding had gegeven. Was het dan niet
meer dan billijk, te verwachten dat de afdeling uit Tilburg zich van Unitas
zou losmaken en zich zou voegen bij de op te richten Diocesane Bond, te
meer daar die afdeling geheel uit katholieken bestond? Oldenkotte verklaarde echter dat 'zijn' afdeling niet zou meewerken als in de statuten
niet van vaste samenwerking met Unitas werd gesproken. Poell wierp
hem tegen dat men niet te zeer op de ontwikkelingen moest vooruitlopen.85

Onder die vaste samenwerking bleek men te verstaan de invoering van
een centrale weerstandskas en een gemeenschappelijk vakblad. Het was
84)

Het Hoog-A mbacht. 12 november 1904; Nieuu,e Tilburgsche Courant. 7 november 1904.

85) Idem.
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voor de Tilburgse afdeling moeilijk aanvaardbaar de banden met Unitas
geheel te verbreken. De diocesane structuur lokte niet aan. Nog voordat
de plannen daartoe aan het publiek gepresenteerd werden, verklaarde
Oldenkotte in een vergadering van de Unitasafdeling dat diocesane bonden wel iets konden uitrichten, maar zij toch het ware niet zijn: kwam de
nood aan de man dan zouden zij het onderspit delven. Nodig was een lan86
delijke bond, beter nog internationale organisatie.
b. Propaganda

Om de Diocesane Bond aan een zo breed mogelijk publiek te kunnen
voorstellen en zoveel mogelijk arbeiders te bereiken, liet Poell twee propagandanummers verschijnen van Het Hoog-Ambacht, daarmee tevens
reclame makend voor het nieuwe vakblad, waarvan hij de redactie zou
gaan voeren. Het eerste propagandablad, dat op 12 november 1904 verscheen, bevatte in een bijvoegsel de concept-statuten. Naast elke kolom
was 66n kolom onbedrukt om aantekeningen te kunnen maken. Alle textielarbeidersorganisaties in het bisdom ontvingen een aantal exemplaren,
met het verzoek de statuten te bespreken en op- en aanmerkingen aan
hem door te geven. Het huishoudelijk reglement en het reglement voor
de weerstandskas waren nog niet opgesteld. 87
In beide propagandabladen, het tweede kwam uit op 24 december
1904, spoorde Poell de arbeiders aan zich te organiseren en aan te sluiten bij de Diocesane Bond, opdat deze zo krachtig mogelijk kon worden.
Daarbij richtte hij zich ook tot de wevers in de dorpen, waar organisatie
veelal ontbrak of nog zeer onbeduidend was. Zouden zij achterblijven,
dan zouden zij veel goeds kunnen beletten.88 Ingeval van arbeidsconflicten konden de fabrikanten immers gemakkelijk de eisen en verlangens
negeren door hun produktie in de omliggende dorpen veilig te stellen,
waar deze extra werkgelegenheid vaak zeer welkom was. Toch vormden
de dorpen geen uitzondering op de organisatiegraad, die nagenoeg overal zeer gering was. Hoewel velen in de textielnijverheid hun brood verdienden, waren weinigen bij een arbeidersorganisatie aangesloten. Om
zijn oproep kracht bij te zetten en te laten zien hoe sterk men, broederlijk
verenigd in de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond kon zijn,
plaatste Poell in het tweede propagandablad een overzicht van de spreiding van de textielarbeiders in het bisdom Den Bosch, verdeeld naar
86)
87)
88

Nieuwe litburgsche Courant, 10 oktober 1904.
Het Hoog-Ambacht, 12 november 1904.

) Idem.
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geslacht en leeftijd, gevolgd door een tabel waaruit de organisatiegraad
was af te lezen.
Tabel 1:

Linnen- en Katoenfabrieken
Personeel

vrouwelijk

mannelijk
Plaats en aantal

boven

beneden

boven 16 jaar

beneden

fabrieken

16 jr.

16 jr.

ongeh.

geh.

16 jaar

Asten

1

Boxtel

4

Beeken Donk

1

Eindhoven

4

120
47

Geldrop

4

Gemert
Gestel + Blaarthem

2

Goirle

1

-

4

-

5

11

42

-

22

18

-

17

-

186

22

83

6

18

29

43

3

18

-

14

16

73

3

33

10

4

Helmond

24
101

12

103
1164

-

4

9

-

1

186

530

60

169

's Bosch

1'

18

-

9

1

8

Nuenen
Stratum

1
2

5
54

1
-

2
5

1
-

3
5

Strijp

1

79

4

54

-

6

Veldhoven

1

12

-

22

-

-

Waaireb

1

10

1

40

2041

270

902

74

Totaal

297

9 -Voor 's Bosch vind ik bedrijven met 49 geh. mannen, 28 ongeh.. 2 geh. vrouwen en 87
ongehuwd. Uitkomsten der Beroepstelling 1899.
b) Oor Veghel vind ik 3 bedrijven met 16 geh. mannen, 7 ongeh. en 7 ongeh. vrouwen."
Tabel 2:

Wollenstoffenfabrieken
Personeel

vrouwelijk

mannelijk
Plaats en aantal

boven

beneden

boven.16 jaar

beneden

fabrieken

16

16 jr.

ongeh.

16 jaar

Eindhoven

3

jr

58

4

13

geh.

3

e 5 186 24 64 - 14
1

59

4

Tilburg

58

2891

603

11
484

1
12

5
62

Totaa]

67

3194

635

573

13

84
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Tabel 3:

Organisatiegraad

Plaats

konden aangesloten zijn

Boxtel
Eindhoven e.a:
Goirle

Helmond

Tilburg
Andere plaatsen
Totaal

zijn aangesloten

92

80

416

87

193

190

50

1164
2724
wevers 300
530

uurwerkers 230
0

5119

937

530

9 Gestel en Blaarthem, Stratum & Strijp

Bij de samenstelling van de laatste tabel hield Poell er rekening mee,
dat tot dan toe alleen mannelijke arbeiders ouder dan 18 jaar van een
vereniging lid konden zijn, behalve in Helmond, waar de leeftijdsgrens
op 16 jaar was gesteld.89 De gunstige uitzondering die Goirle vormde, is
ongetwijfeld te danken aan de stimulerende invloed van Jan van Besouw.
Wanneer men bedenkt dat in de textielnijverheid ook veel vrouwen
werkzaam waren en kinderen beneden de 16 jaar - over de omvang, verspreiding en betekenis van de huisnijverheid is weinig preciese kennis
voorhanden -,90 dan kan men zich bij de gegeven cijfers goed voorstellen
hoe gering nog de uitstralingskracht was van de bestaande textielarbeidersorganisaties: tegenover de economische macht van de werkgevers
konden zij maar een heel zwakke vuist maken. Daarom wierp Poell zich
met alle energie op de propaganda voor de nieuwe meer belovende Diocesane Bond, welke propaganda voor die tijd weldoordacht en bepaald
groots was opgezet. Vandaar het betrekken van de potentiele afdelingen
bij de vaststelling van de statuten om zo de identificatie met de Bond te
versterken, vandaar de creatie van de functie van organisator en propagandist, vrijgesteld van parochiele bediening. Hiermee verviel voor de
arbeiders een argument om zich niet bij de katholieke organisatie aan te
sluiten. Zij konden zich er niet meer op beroepen dat de geestelijkheid
91
niet voor organisatie was te vinden.

Het Hoog-Ambacht, 24 december 1904.
huisnijverheid, in Brabants Heem,
90) KleP, Over de achteruitgang van de Noordbrabantse
89)

XXXIX, nr. 2,84-85.
91)

Het Hoog-Ambacht, 12 november 1904.
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Als onderdeel van de propagandacampagne trok Poell er vele avonden
op uit om de nieuwe organisatie te introduceren in alle plaatsen waar textielnijverheid gevestigd was. Meer in het bijzonder richtte hij zich op zijn
toekomstige woon- en werkplaats Tilburg, waar de textielindustrie de belangrijkste bron van werkgelegenheid was, maar waarbij de organisatiegraad verre ten achter bleef. Extra aandacht voor Tilburg was in zekere
zin zelfs geraden: daar had de uitbouw van de katholieke organisatie immers te lijden onder een oud zeer en kortelings nog een gevoelige klap
gekregen door de afloop van het arbeidsconflict in Coirle, waarvan met
name het concurrerende Unitas voordeel trok en de katholieke organisatie dreigde te overvleugelen. In zijn talrijke toespraken over doel en werkwijze van de Diocesane Bond, die zich in een groeiende belangstelling
mochten verheugen, benadrukte Poell vooral het bijzondere karakter van
zijn benoeming, die een zeer expliciete erkenning inhield van de noodzaak en de plicht tot katholieke organisatie. Over de keuze voor het diocesane patroon was hij kort en duidelijk: dit berustte op het beginsel dat de
roomskatholieke arbeiders verplicht waren hun vakverenigingen te onderwerpen aan de bisschoppelijke leiding en deze reikte niet verder dan
de grenzen van het diocees. Hij wees daarbij bovendien op de vele praktische voordelen.92 Een eerste resultaat van de intensieve propagandacampagne was de oprichting van een textielarbeidersgilde in Gemert,
daarmee tevens de eerste nieuwe afdeling van de aanstaande Diocesane
Bond.93

c. Vestiging in Tilburg
Medio december 1904 kwam aan het tussentijdse verblijf van Poell in
Acht een einde en kon hij zijn intrek nemen bij pastoor Sassen in de
pastorie van de parochie H. Anna te Till)urg, waar hij naar eigen zeggen
sinds 17 december woonachtig was.94 Zijn mede-kapelaans waren H.T
Swinkels, in 1890 tot priester gewijd en P. Pulskens, die in 1902 zijn wij-

92)

Nieuwe 7ilburgsche Courant, 14 november, 5 en 8 december 1904: Meierijsche Courant,

10,20 en 31 december 1904: De Volksbode. 8,9 en 16 december 1904.
93) Thelen, Lambert Poell en de eerste jaren van de katholieke textielarbeidersorganisatie in
Gemert (1904-1915), in Thelen, e.a,. Aan de Arheid, 11 -36.
94
) Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 december 1904: De Folksbode. 16 december 1904;
Meiebische Courant, 17 december 1904; KDC, Arehief Poell, Brievenkopieboek
1905-1913. Brief aan Directie van de Onderlinge Brandverzekeringsmaatschappij voor kerken, 11 december 1906, CAT, Gegevens Burgelijke Stand, Volkstelling 1900-1910, I)6,
27.
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ding had ontvangen.gs In februari 1905 werd kapelaan Swinkels overgeplaatst naar Stratum bij Eindhoven. Dit bracht voor Poell enige verandering met zich mee: er werd geen tweede kapelaan meer benoemd, doch
Poe]1 zou in het vervolg mede behulpzaam zijn bij enige parochiele diensten.96 Naar aanleiding van lopende geruchten verklaarde hij toen nadrukkelijk, dat hierdoor in zijn positie van bondsadviseur volstrekt geen
verandering was gekomen37 Een jaar later werd kapelaan Pulskens aangesteld tot kapelaan in Helmond, in zijn plaats kwam toen A.J.G. Verschure, in 1901 gewijd.98 De gezondheid van pastoor Sassen ging achteruit: van april tot september 1907 moest Poell hem wegens ziekte nog
al eens vervangen." Niet lang hierna ontviel Poell zijn steun en toeverlaat; op 11 november 1907 kwam Sassen te over]ijden.100 Hij werd opgevolgd door Augustinus Petrus Eras, priester gewijd in 1888. Eras, geboren in Tilburg in 1864, stamde uit een ondernemersmilieu.101 Nadien
bleef de personele bediening van de parochie ongewijzigd tot het vertrek
van Poell als pastoor naar Gemert in 1915.
§ 5. De Bossche Diocesane Textielarbeidersbond

a. Oprichting en presentatie
Poell slaagde in zijn opzet de Diocesane Bond begin januari 1905 van
start te laten gaan. Het eerste nummer van Het Hoog-Ambacht dat zaterdag 7 januari verscheen, berichtte dat de volgende dag de oprichting van
de Diocesane Bond een feit zou zijn. Dan zou tot werkelijkheid zijn geworden wat de afgelopen zomer bedacht was. De statuten houden 6 januari als oprichtingsdatum aan. De Bond stond onder patronaat van St.
Severus. Aan de oprichtingsvergadering werd deelgenomen door verte-

95) Naamtijst der Roonisch-kathotieke Dekens, etc., 1904-1915.
96 Nieuwe litburpche Courant. 14 en 15 februari 1905.
97) Het Hoog-Ambacht, 18 februari 1905.
98
) Naamlijst der Roomsch-katholieke Dekens, etc., 1905-1906; Gedenkboek Parochie St. An-

na Titburg, 50.
KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Comm. van Aanslag van
de Bedrijfsbelasting Tilburg, 24 augustus 1907,165.
100) Naamlijst der Roomsch-katholieke Dekens, etc., 1907: Het Hoog-Ambacht. 16 november
1907; Gedenkboek Parochie St. Anna, 50.
101) BAH, Archief Klein-Seminarie St. Miehielsgestel, Memoriale Alumnorum Seminarii
Buscod. 1 mae Sect. II 1865-1915, 90, nr. 2232, Cedenkboek Parochie St. Anna Tilburg,

99)

50.
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genwoordigers van de textielarbeidersorganisaties uit Boxtel, Eindhoven, Gemert, Goirle, Helmond en Tilburg. 102
Op 29 januari vond de eerste bestuursvergadering plaats. In zijn definitieve samenstelling en functieverdeling zag het bestuur er als volgt
Uit: 103

voorzitter
1 e secretaris

le penningmeester
ondervoorzitter
2e secretaris
2e penningmeester
le commissaris

:
:
:
:
:
:
:

A. Cools, Tilburg
P. Saenen, Helmond
P. Spijkers, Goirle
P. Vermeulen, Goirle
Jos van Munster, Boxtel
W. van Vleuten, Strijp
Adr. van Melis, Tilburg

Inmiddels was ook het reglement voor de weerstandskas aangenomen.
Het werd afgedrukt in het vierde nummer van Het Hoog-Ambacht. Het
eerste artikel luidde: "De voorzorgskas van den Diocesanen Bond 'St.
Severus' van Textielarbeiders, in het bisdom van 's-Bosch dient, om de
verenigingen en correspondentschappen te steunen bij uitsluiting of gerechtvaardigde en geoorloofde werkstaking". De voorzorgskas zou niet
voor 1 januari 1906 worden aangesproken.104 Uiteraard was deze maatregel bedoeld om eerst voldoende fondsen te vormen. De bekrachtiging
van het huishoudelijk regelement zal wel spoedig hierop gevolgd zijn; het
105
Om de Bond aan
concept was 24 december 1904 gereed gekomen.
een breder publiek voor te stellen, liet Poell een artikel opnemen in de

102) Het Hoog-Ambacht. 14 en 21 januari 1905. Het Textielarbeiderssecretariaat was inmiddels opgeheven. Het besluit daartoe werd genomen in een vergadering te Eindhoven op 6 november 1904, Het Hoog-Ambacht, 12 november 1904. in de laatste algemene vergadering,
op 27 november. werd de opheffingsprocedure verder afgewikkeld. Dit gebeurde in goede
harmonie en met algemene instemming, hoewel de noordelijke afdelingen hierdoor toch min

of meer in de kou kwamen te staan. Aan Brouwer. de drijvende kracht van het Secretariaat.
werd een eresaluut gebracht, GAHE, Notulenboek Textielarbeidersbond (inv. nr. 60), 25 november en 6 december 1904, Meie,#sche Courant, 1 december 1904. Nieuwe Tilburgche
Courant, 30 november en 12 december 1904.
103
Het Hoog-Ambacht. 4 februari 1905. De afdeling Gemert was nog niet in het bestuur
vertegenwoordigd, omdat zij nog niet niet geheel op orde was. Een halfjaar later werd daarin
wel voorzien door de benoeming van Jae. Kok tot 2e commissaris, Het Hoog-Ambacht, 22
M

april 1905.
j Het Hoog-Ambacht. 28 januari ]905.
los) Het Hoog-Ambacht. 24 december 1904.
104
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plaatselijke nieuwsbladen, waarin hij doel, inrichting en werking uiteenzette.

106

Kort na de oprichting van de Diocesane Bond werden de textielarbeiders van St. Severus en St. Paulus in Tilburg samengebracht in 66n vereniging onder de naam R.K. Textielarbeidersgilde St. Severus. Daartoe
was besloten in een gecombineerde vergadering, 22 januari 1905, waarop Poell de samensmelting toelichtte.107 Tevens werd goedgekeurd de
vereniging in drie secties te splitsen, te weten de sectie Korvel en St. Anna, de sectie Goirke, Hasselt en Heikant en de sectie Heike, Heuvel,
Besterd en Noordhoek. Aan elke sectie werd een geestelijk adviseur toegevoegd, respectievelijk kapelaan P. Pulskens van St. Anna, kapelaan G.
Thijssen van 't Goirke en kapelaan J. Strijbosch van 't Heike.108 Voor de
niet-textielarbeiders bij St. Paulus aangesloten, die ook niet bij een ander
gilde konden worden ondergebracht, werd een aparte vereniging gevormd, het gilde van losse werklieden, waarvan P. van Aken, kapelaan
van 't Heike, de adviseur werd.109 Kapelaan Th. Swinkels, de geestelijk
adviseur van het St. Paulusgilde, was intussen benoemd tot kapelaan in
Stratum.
Doordat hij was aangesteld als organisator en propagandist had Poell
meer dan voorheen de gelegenheid om datgene dat hij voor de katholieke
sociale beweging van belang achtte, uit te dragen en organisatorisch
gestalte te geven, zeker nu hij zich geruggesteund voelde door de bisschop, op wiens mandaat hij zich kon beroepen. Dat daaraan geen volledige instemming in alles ontleend mocht worden, werd Poell al spoedig
op pijnlijke wijze duidelijk, toen hij op het punt stond met het concurrerende Unitas een vergelijk te treffen. Dat het niet als een wachtwoord
overal toegang verschafte, zou hij gewaar worden bij de propaganda in de
dorpen, zoals nog besproken wordt.

106

) Nieutte litburgsche Courant, 21 januari 1905.
) Deze reorganisatie, die 22 februari werd doorgevoerd. vloeide voort uit de statuten van
de bond. volgens welke alleen textielarbeiders en -arbeidsters lid konden zijn. Daartoe werden bijvoorbeeld niet gerekend de graveurs en plaatsnijders, die in het uurwerkersgilde waren opgenomen. Het Hoog-Ambacht. 12 november 1904: Nieutee Tilburgche Courant, 12
december 1904 en 22 februari 1905. De plannen voor ineensmelting gaan evenwel terug tot
een vergadering van het St. Paulusgilde in mei 1903, Nieuwe Tlbwg3che Courant, 11 mei
107

1903.
i08) De Votksbode, 30 december 1904; Nieuwe Tilburpche Courant, 24 januari 1905; Nieuwe Titburgsche Courant. 22 maart 1905.
'og) Nieuwe Tilburgche Courant, 10 januari en 18 maart 1905.
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b. Het Hoog-Ambacht
Een belangrijk middel dat Poell bij het uitdragen en uitwerken van zijn
ideein ter beschikking stond, was, het is terloops reeds gebleken, de uitgifte van het vakblad Het Hoog-Ambacht, waarvan hij de redactie voerde.
Het blad werd gedrukt bij de firma van Moorsel & Van den Boogaart in
Helmond, op welk adres ook het bureau van het blad was gevestigd. Alle
stukken de redactie betreffende, moesten aan Poell toegezonden worden. De inhoud van het blad zou, zo was de opzet, ondermeer bestaan
uit:110

- een artikel van algemeen belang op sociaal gebied;
- een artikel gewijd aan de speciale belangen der textielarbeiders, waarbij ook voor zuiver technische zaken plaats werd ingeruimd;
- een overzicht van de voornaamste gebeurtenissen op maatschappelijk
gebied in binnen- en buitenland;
- een rubriek drankbestrijding. Het Hoog-Ambacht was het eerste vakblad dat een vaste rubriek over de drankweer opnam;
- verslagen van de correspondenten van de verschi]lende afdelingen van
de Bond;
- een vragenbus. waarin iedere lezer kon vragen over alles, wat hem gewenst voorkwam;
- een feui]leton;
- een verklaring van gebruikte vreemde woorden.
Deze opzet is grotendeels gehandhaafd.
Poell stuurde het eerste propagandanummer aan alle hem bekende
bladen in het diocees en aan enkele daarbuiten, ten einde te vernemen
hoe het nieuwe vakblad op anderen overkwam.111 Het blad werd positief
ontvangen. Om een indruk te geven: De Noordbrabanter was een en allof
over het blad en zijn redacteur. Ook Het Huisgezin en de Peel en Kempenbode lieten zich lovend uit. Unitas, het gelijknamige orgaan van de bond
Unitas gaf als commentaar, dat uit het gehele blad bleek, dat er een ernstige wil bestond om veel wat verwaarloosd was, weer recht te brengen;
om te werken en te strijden in 't belang der arbeiders werkzaam in de
weefnijverheid. Dit feit zei voor Unitas veel. Daarom riep de redactie dit

"o) Later is de uitgifte van het blad om niet nader bekende redenen overgegaan naar de firma Cianotten in Tilburg. met wie het contract inging op 28 juni 1912. KDC, Archief Poell.
Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan H. Gianotten. 31 oktober 1912.475.
"') Het Hoog-A mbacht. 12 november en 24 december 1904.
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blad dan ook een hartelijk welkom toe. Op de redactie van De Volksbode
maakte het nieuwe blad van haar voormalige medewerker een goede indruk. Zij wenste het wel succes, maar besefte daardoor ook lezers te zullen verliezen. 112
In het tweede propagandanummer riep Poell de afdelingen op een correspondent aan te stellen, die de redactie verslag zou uitbrengen over wat
in en door de afdelingen gedaan en gewenst werd. De afdelingen werd tevens gevraagd een propagandaclub te vormen, die zorg zou dragen voor
de verspreiding van het blad.113 poell bemoeide zich ook zelf om de lezerskring uit te breiden en correspondenten aan te trekken, met name
buiten het bisdom; zo schreef hij in 1907 naar Enschede, Hengelo, Den
Haag, Leiden en Kralingen.114 Dit was nog voordat in het noorden een
zusterorganisatie van de Bossche Diocesane Bond het levenslicht aanschouwde. Ook in Maastricht werd het blad verspreid. Beide zaken komen terug in hoofdstuk VIII. Het blad werd niet alleen gelezen door leden van de Bond, hetgeen onderstaande cijfers illustreren: 115
Tabel 4:

Optage 'Het Hoog-Ambacht'
aantal lezers

aantal leden van de Bond

maart 1905

f 1800

*1700

januari 1907
maart 1908

:1:2500

f 2200

f 3200

f 2500

Naar wij aannemen zal de oplage ook in latere jaren het ledental van de
Bond overstegen hebben.
De exploitatie van het blad kwam uiteraard ten laste van de Bondskas.
Het eerste jaar sloot met een behoorlijk verlies,116 waarschijnlijk veroorzaakt door de uitgifte van de twee propagandabladen en de overige aan-

"2) Het Hoog-Ambacht, 28 januari en 4 februari 1905: De Volksbode, 5 januari 1905.
113)

Het Hoog-Ambacht, 24 december 1904.

"4) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan J. Kamp. 14 februari
1907,127; Brief aan W. Effting, 14 februari 1907,127; Brief aan Rector, 21 juni 1907.
136; Brief aan Bureau KSA, 21 juni 1907.138 en Brief aan J.H.A. Thus, 28 juni 1907,
143.

115) KDC. t.a.p.. Brief aan Gerard Poell, 31 januari 1907,125; Brief aan W.EH.C. Drij...
23 maart 1908,224: Het Hoog-Ambacht. 4 maart 1905. Voor de ledentallen van de Bossche
Bond. zie hoofdstuk VIII. § 2a.
116) KDC, t.a.p., Exploitatierekening Het Hoog-Ambacht 1906,70.

165

loopkosten die werden gemaakt nog voordat contributiegelden binnenkwamen. In de eerste drie maanden na de aanstel]ing van Poell waren
naar zijn zeggen maar liefst 20.000 exemplaren van het vakblad ten behoeve van de propaganda verspreid. 117 poell heeft met eigen geld moeten bijspringen. Hij verstrekte de bond in het eerste bestaansjaar als bijdrage in de opstartkosten een voorschot van f. 600,-, dat hem in maart
1908 werd terugbetaald.118

In Het Hoog-Ambacht konden de journalistieke belangstelling en aanleg van Poell zich volledig ontplooien. Zelf schreef hij altijd het hoofdartikel. Schrijven ging hem gemakkelijk af. Zo vertelt Sicking van hem dat hij
ooit een gulden uitloofde voor wie hem een titel kon geven: had hij een titel, dan kon hij vooruit.119 Hij was een uitstekend redacteur, die zich alle
moeite gaf om de kwaliteit en het informatieve gehalte te handhaven of te
verbeteren. Om de lezers op de hoogte te kunnen houden van allerlei ontwikkelingen op sociaal en vaktechnisch gebied, las hij vele binnen- en
buitenlandse tijdschriften. 120 Vond hij een artikel belangrijk dan drukte
hij het in zijn blad af, waarvoor hij aan de betreffende redactie of de
auteur toestemming vroeg. 121 Vernam hij dat in een of ander tijdschrift
een interessant artikel zou verschijnen, dan vroeg hij een exemplaar
daarvan aan. Zo richtte hij zich eens tot de Direction ofthe Bond ofTrade
of the US in Washington.122 Inzake technologische vernieuwingen en uitvindingen ging hij er vaak zelf achterheen om bij de betreffende personen of instanties, waar ook, meer informatie te verkrijgen om een artikel
daaraan te kunnen wijden.123 In deze had hij zich verzekerd van de me117) Het Hoog-Ambacht, 11 maart 1905.
118) KDC. t.a.p., Brief aan Redactie Unitas, 6 maart 1908,213.
119) Sicking, a.w.. 243.
120
) Poell was ondermeer geabonneerd op: Sociaal Weekblad, Kathotiek Sociaal Weekblad,
Ons Dekblad, R.K Patroonsblad, Orgaan van de R.K. Meisjesbescherming, Orgaan van de Aalmoezenier van de Arbeid, Cotton Factory Times, Zeitschrift fur die gesamte Textilindu,trie, Das
Deutsche Wottengewebe, Soziale Praxis, Neeriandia, Het huis oud & nieuw. De abonnementskosten kwamen voor rekening van de bondskas. Soms stelde Poell een ruilabonnement voor,
waarbij hij het te ontvangen blad ook aan de bestuursleden van de Bond liet opsturen, zoals
het geval was met het R.K. Patroonsblad, KDC, t.a.p., Rekening Bondsadv. en Redact. Het
Hoog-Ambacht. 6 maart 1908,210; Brief aan Red. Neerlandia, 21 juli 1907.153: Brief aan
Ed. Cuypers, z.d., 226 en Brief aan Prior L. v. Aken, 26 november 1912,479.
121) KDC. t.a.9, Brief aan Jhr. dr. J. Sin. 6 april 1908. 228; Brief aan H. Fermin. 16 sep-

tember 1907.173.
122) KDC, t.a.P.. Brief aan Direction of the Board of Trade of the US. 27 december 1910.
417.

123) KDC, t.a.p., Brief aan The Murphy-Simson Shuttle-Trading Company, 21 juni 1911.

433; Brief aan Smith & Son, 1 juni 1911.433.
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dewerking van Jan van Besouw, die in zijn blad technologische voorlichting gaf. Ook pater Rijken leverde geregeld bijdragen, hetgeen eerst na
zijn dood mocht worden verteld.124 Wat de redactie aangaat, had Poell
in Th. Postma uit Helmond een zeer gewaardeerde medewerker gevonden. Door diens vertrek naar Scheveningen wegens de benoeming tot onderwijzer aldaar stond Poell er weer alleen voor. 125
Even leek het erop dat aan Poells redacteurschap al snel een einde zou
komen. Tijdens de hoofdbestuursvergadering van de Bond op 18 februari 1906 in Boxtel werd voorgesteld om het redacteurschap aan leken, bijvoorbeeld het dagelijks bestuur op te dragen, omdat dit de juiste wijze
van werken zou zijn. Maar omdat daaronder nog niet voldoende krachten
gevonden konden worden, werd besloten er nog wat mee te wachten. 126
Van de zijde van het bestuur is het voorstel nadien niet meer ter sprake
gebracht. Het was Poell zelf die na verloop van jaren de kwestie weer
aanhangig maakte. Hierop komen wij nog terug.
In dezelfde vergadering stelde de secretaris vervolgens voor om de redactie te salarieren, hetwelk door de vergadering werd overgenomen.
Het dagelijks bestuur kreeg nu de opdracht een voorstel dienaangaande
in te dienen voor de eerstkomende hoofdbestuursvergadering. 127 In de
algemene vergadering van 16 juli 1906 te Eindhoven werd het betreffende voorstel aangenomen. Het salaris van de redacteur werd bepaald op f.
200, per jaar, met terugwerkende kracht. De betaling geschiedde per
kwartaal. Met ingang van het derde kwartaal van 1909 werd het verhoogd tot f. 300,- 's-jaars. 128
Het Hoog-Ambacht kan worden beschouwd als een algemeen informatieblad over zaken die met de textielindustrie en de katholieke sociale beweging in de ruimste zin samenhingen. Bij gelegenheid complimenteerde
Aalberse hem met dit blad: "Met groote belangstelling lees ik steeds uw
zoo uitmuntend geredigeerd 'Hoog-Ambacht'. Gij weet de ware
volkstoon goed te pakken."129 Het pleit voor de kwaliteit van het blad,
124) Brom, a.w..Il. 123.
125) ADOM.,Coll. A. Rijken, Brief van Poell, 6 juli 1906 (map 2); Het Hoog-Ambacht. 30 juni 1906.

96) Het Hoog-Ambacht, 24 februari 1906.
Het Hoog-Ambacht, 21 juli 1906.
128) KDC, t.a.p., Rekening Het Hoog-Ambacht, 3e kwartaal 1909,367;
1

127)

le kwartaal 1912.

471.

129) KDC. AAa, Brievenkopieboek 52b. Brief aan Poell. 8 mei 1905. 30. Wegens de vaak
polemische aard van de geplaatste artikelen en hun progressieve strekking vond het in kringen van de fabrikanten geen onverdeeld gunstig onthaal. Voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen was het vaak een bron van ergernis. onder meer wegens
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dat veel gelezen werd en onder de arbeidersbladen opviel, dat de Centrale Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen in het Bisdom van 's-Hertogenbosch zich in maart 1907 tot het bestuur van de Textielarbeidersbond wendde met het verzoek om van Het HoogAmbacht een algemeen
arbeidersblad te maken. Hoewel de bestuursleden van de Bossche Diocesane Bond overtuigd waren van het nut van een goed arbeidersblad,
vonden zij het toch niet raadzaam en zelfs schadelijk om het verzoek in te
willigen.130 Met een uitvoerig hoofdartikel sloot Poell hierbij aan. Hij vatte het verzoek op als een uiting van onbegrip. Onbegrip dat Het Hoog-Ambacht ondanks de soms bredere strekking van het gebodene in eerste instantie het vakblad was van de textielarbeiders en geheel op hun situatie
en hun omstandigheden was afgestemd. "Te veel eer of... onbegrepen?
Wanneer het Hoog-Ambacht zijn taak goed waarneemt, heeft het werk
genoeg: en daarom mocht het Hoofdbestuur bedanken voor de eer, zijn
blad te zien 'omzetten'. Wanneer het Hoog-Ambacht zijn taak goed waarneemt, zal hoe langer hoe beter begrepen worden, dat 't er is als vakvereenigingsblad van den D.B. en dat het er als vakvereenigingsblad van

den D.B. zal blijven".131 Deze wat overtrokken lijkende verdediging van
het als een aanval opgevatte verzoek wordt begrijpelijk, wanneer men bedenkt hoezeer een vakblad in die tijd evenals een vaandel of insigne iets
heiligs aankleefde: het stond voor het wezen van de organisatie en bracht
het collectieve bewustzijn tot uitdrukking, waarmee het zel Deeld van de
leclen in meerdere of mindere mate vervlochten was. Poell voelde dit
goed aan; in zijn ver(lediging zal een schare 'medestrijders' hem gevolgd
hebben.

In het najaar van 1913 gaf Poell aan het bondsbestuur te kennen, het
redacteurschap met ingang van 1 januari 1914 te zullen neerleggen. Hij
verwachtte namelijk dat een pastoorsbenoeming wel niet lang meer zou
uitblijven. Met het oog op de voortgang in de redactie achtte hij het daarom beter, om tijdig terug te treden. Het bestuur besloot daarop om Johan

de rubriek 'Fabriekstoestanden in Tilburg'. die op menige zere plek de vinger legde. Ook elders leek het niet in dank ontvangen te worden: "Wie kan ons zeggen of 't waar is dat in eene
fabriek te Eindhoven de courant 'Het Hoog-Ambacht' van den Eerw. Heer L. Poell verbo(len
is te lezen?" aldus een oproep in De Eendracht van 14 oktober 1905.
130) Het Hoog-Ambacht. 23 maart 1907.
131

) Het Hoog-Ambacht, 13 april 1907.
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Nijkamp en Jan van de Nieuwenhuizen, die reeds enige jaren aan de redactie verbonden waren, voor vast te benoemen. Deze redactiewijziging
hield tevens een verandering in van de inhoud van het vakblad. Dankzij
het bestaan van het algemene arbeidersblad Het Katholieke Volk konden
de artikelen van algemeen vormende strekking, waarvoor Poell steeds
had zorg gedragen, voortaan achterwege blijven: '9 Bij de
oprichting van
den bond was het meer noodzakelijk dan thans, om aan de arbeiders een
inzicht te geven in de ontwikkeling der arbeidersbeweging in het algemeen". Poell beperkte zich sedertdien tot het geven van stichtelijke beschouwingen naar aanleiding van de kerkelijke feestdagen. 132 De wens
leek toch wel zeer de vader van de gedachte: een benoeming tot pastoor
volgde pas ruim anderhalfjaar later.

c. Propaganda en uitbouw
1. Ontwikkeling in Tilburg

Met een vakblad alleen bouw je geen organisatie. Daarom moest Poell

er zelf op uittrekken, waarvoor hij ook de tijd had omdat hij was vrijgesteld van parochiedienst. Hij kon rekenen op de steun van de propagandaclubs, die aan de diverse textielarbeidersgilden verbonden
waren. 133

Het zwaartepunt bij de propaganda lag in Tilburg waar de Bossche
Bond het geschonden vertrouwen moest terugwinnen en zich tegenover
Unitas moest waarmaken. Poell had een onorthodoxe aanpak. Elke zaterdagavond toog hij gedurende de eerste maanden naar de verschillende
buurten en wijken, waar hij in een caf6, staande op een stoel, de arbeiders voor de organisatie trachtte te winnen. Een dergelijke directe benadering was men in Tilburg van een geestelijke niet gewoon.134 De grote
frequentie van deze propagandacampagne ontlokte aan de correspondent van De Volksbode de opmerking dat het misschien
nog eens zover
zou komen dat, zoals in alles concoursen en wedstrijden werden
gehouden, men binnenkort ook een wedstrijd zou krijgen in het houden van

Het Hoog-Ambacht. 27 december 1913 en 3 januari 1914.
Tilburg. Eindhoven en Geldrop. Hun actieradius reikte tot buiten de directe omgeving. Deze propagandisten waren als het ware de ploeg die de akkers bewerkte. opdat het
zaad door Poell uitgestrooid kon wortel schieten, en de staken die de kiemende
132)

133) Zo te

leidden.

planten ge-

114) De Volk,bode. 25 februari 1905.
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propagandavergaderingen. Het was al de tweeenveertigste keer dat Poell
sedert zijn benoeming tot adviseur van de te vormen Bossche Bond een
propagandatoespraak in Tilburg had gehouden.135 Geen overijverigheid
van Poell, maar een aanwijzing dat de Ti]burgse wevers zich zeer terughoudend opstelden tegenover met name de katholieke organisatie. Dat
blijkt duidelijk uit een vergelijking van de groeicijfers tussen de afdeling
van de Bossche Bond en de Unitasafdeling in Tilburg. Niettegenstaande
de niet aflatende propaganda was de Bossche Bond in Tilburg na een jaar
136
terwijl het
werken slechts gestegen van 550 tot 1100 A 1200 leden,
gestegen
tot
1500. 137
ledental van Unitas tegen het einde van 1905 was
Slechts door de dwangmaatregelen van het episcopaat kon deze groei gekeerd worden. Enig voordeel heeft de afdeling van de Bossche Bond niet
hiervan kunnen plukken. Daarvoor zat het gebrek aan vertrouwen bij de
Tilburgse wevers in de betekenis van de katholieke organisatie er kennelijk te diep in; daarvoor was de weerstand onder hen kennelijk te groot.
Anders dan men zou verwachten, nam het ledental van St. Severus na de
eerste disciplinaire maatregel tegen Unitas in 1907 juist af en bleef tot de
officiele veroordeling door de bisschoppen in 1912 schommelen tussen
de 700 en 800 leden.138 Op zoek naar de oorzaken van deze incongruente ontwikkeling blijkt de alkeer van de Tilburgsche Gildenbond, waarvan de vakgilden deel uitmaakten, althans de eerste jaren een reden te
zijn geweest. Het conservatieve en strakke beleid van zijn hoofdadviseur,
kapelaan Berkvens, viel bij velen slecht. Pater Rijken maakte geen ge-

heim van zijn grondige alkeer om die reden van deze bond en zijn advi135) De Volksbode, 17 maart 1905.

Het Hoog-Ambacht, 20 mei en 21 oktober 1905,21 juli 1906,13 februari 1909.
Ten Horn-Van Nispen. a.w.. 102. Met enige trots schreef Hutten, aan de vooravond van
de reorganisatie van Unitas (1906): "In Till)urg richtten de arbeiders eene zelfstandige vakvereeniging op en stichtten de N.C.T.B. Unitas. die bij het vormen van den D.B. 400 telde.
Toen de D.B. begon te werken. telde deze circa 1400 leden en nu hij zijn derde jaar is ingetreden staat dit getal met den steun van Bisschop, alle geestelijken, de heele katholieke pers
en daarbij de stoere werkkracht van den WelEerw. Heer Poell, niet te onderschatten. rond
1500, terwijl onze vereeniging, enkel door arbeiders gesteund, onder de felste tegenwerking
is gestegen met ruim 1000 leden. Hierbij behoeft geen toelichting", KDC. AAa. Stukken betreffende Unitas (inv. nr. 482), Rapport van het Zuidelijk District van den Nederlandschen
Christelijken Texticlarbeidersbond Unitas. In 1905 splitste Unitas te Tilburg vanwege de
grootte van de afdeling in twee onderafdelingen. met de spoorlijn door de stad als scheidslijn,
Ten Horn-Van Nispen. a. w.. 102. In september 1906 gingen de Brabantse afdelingen van
Unitas, Tilburg, Goirle, Geldrop, Eindhoven en Helmond (ca. 18001eden) over tot de oprichting van de Zuidelijke Districtsbond. Ten Horn-Van Nispen. a.w., 104.
136)

137)

138) Het Hoog-Ambacht. 13 februari 1909, 26 februari 1910,25 februari 1911, 2 maart
1912, 1 maart 1913 en 14 februari 1914.
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seur.139 Zag Poell dan geen mogelijkheden om aan die situatie iets te ver-

anderen? Hij kende Berkvens al van de tijd dat beiden betrokken waren
bij de oprichting van de Patroonsbond en de uitgifte van De Volksbode.
Het lijkt er meer op dat hij een confrontatie met Berkvens en diens beleid
liever uit de weg ging. Tegenover Ariens beklaagde Berkvens zich er bij
140
gelegenheid over dat Poell zijn deur voorbij ging.
2. Uitbreiding in de regio

Zoals het hierboven gepubliceer(le staatje van de organisatiegraad onder de textielarbeiders laat zien, was alleen in de centra Boxtel, Eindhoven, Helmond en Tilburg de organisatie van de grond gekomen. In de
dorpen verderop moest nog begonnen worden of had de organisatie een
krachtige impuls nodig om bij de Bossche Bond aan te sluiten. Poell
wendde zich daarbij rechtstreeks tot de geestelijke overheid ter plaatse,
in het besef dat de medewerking van de pastoor voor het welslagen van
de actie onontbeerlijk was, gezien de gezaghebbende positie die hij in dekleinere gemeenschappen innam. In de meeste plaatsen verliep de
oprichting van een textielvakvereniging en/of aansluiting bij de diocesane
ze

bond zonder problemen. 141
Elders stuitte de actie af op misverstand of onbegrip over de noodzaak
en betekenis van de katholieke vakorganisatie, of was zelfs van rege]rechte onwil sprake. Poell week daarvoor niet terug en trachtte met alle aandrang de pastoor tot inschikkelijkheid te bewegen. In het belang van de
arbeiders zelf en in het belang van de vakgenoten elders kon organisatie
ook hier niet uitblijven. Het was bovendien de wens van de bisschop, zo-

In h00fdstuk VIII, § 1 verwijzen wij op diverse plaatsen hiernaar. Uit de kritiek van Rijken komt Berkvens naar voren als een dominante persoonlijkheid die sterk zijn stempel drukte
op de Gildenbond en deze weinig echte arbeidersgezindheid meegaf. Uit de enig bewaard ge139)

bleven notulenboeken van de Tilburgsche Gildenbond, over de periode van 11 november
1908 tot 8 augustus 1910, spreekt toch een grotere betrokkenheid op de zaak van de vakbeweging dan men volgens Rijkens commentaar en de gelijkluidende kritiek van de Tilburgse
Unitasleden zou mogen aannemen. Hierbij dient echter aangetekend te worden dat in de periode die de notulen bestrijken, Berkvens nog slechts een halfjaar hoofdadviseur was: hij nam
eind mei 1909 afseheid wegens een benoeming lot pastoor in Liessel. De anderhalfjaar daarna zijn te kort om te kunnen spreken van een merkbare verandering in het beleid door zijn opvolger A. van Iersel, KDC, Archief NKV Tilburg, Notulenboek van de Tilburgsche R.K. Gildenbond 1908-1910, 30 mei 1909 en 16 juli 1909.
140) ADOM.,Coll. A. Rijken. Brief van Berkvens aan Ariens, 3 mei 1906 (map la).
141) Zoals in Aalst, Beek en Donk, Mierlo, Veghel, Zeelst en Waalre. Het Brievenkopieboek
van Poell bevat hierover diverse brieven.
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als Poell meerdere malen tegenwierp, dat de Bossche Bond groot zou
worden en overal waar mogelijk een afdeling zou krijgen. Hij voelde zich
aan de bisschop verplicht, daaraan gevolg te geven. Toen Unitas aanstalte maakte om ook buiten Tilburg voet aan de grond te krijgen, kon zelfs
geen uitstel worden geduld, meende hij.
Sommige pastoors ervoeren de propaganda van Poe]1 als een hinderlijke inmenging in hun volstrekt autonome en zelfgenoegzame bestier van
de parochie. In het algemeen vreesden zij de komst van de sociale beweging als een inbreuk op de lokale cultuur en de sociale verhoudingen. Dit
klemde zoveel te meer waar de vakbeweging reeds de meer volwassen
vorm had aangenomen van strijdorganisatie met weerstandskas. Zij
bracht in de nog besloten dorpsgemeenschap bovendien een orientatie
op grotere maatschappelijke gehelen en culturele processen en veranderde daardoor de bestaande verhoudingen en het mentale klimaat. Het
vanzelfsprekende en soms welhaast onaantastbare gezag waarmee de
dorpsgeestelijkheid gewend was haar zaken te regelen en te doen wat zij
voor de parochianen goeddacht, werd opengebroken door nieuwe richtlijnen en impulsen van buiten, die tevens een app61 deden op het eigen
initiatief van de parochianen. Het herderlijke gezag van de pastoor kwam
hier in een spanningsverhouding te staan ten opzichte van het hogere bisschopppelijk gezag dat de sociale beweging legitimeer(le, en ten opzichte
van de zelfwerkzaamheid van de gelovigen die zich hierdoor aangesproken voelden.
Door dit conflict expliciet te formuleren, in de veronderstelling wellicht
dat inzicht tot verandering leidt, bereikte Poell in zijn contact met de
geestelijke overheid ter plaatse juist het tegendeel. Hij zette evenwel
door. Zelfs een boze reactie van de pastoor, als in Geldrop, die zich in
zijn autoriteit overspeeld voelde, bracht hem niet van zijn stuk. Laconiek
stapte hij hier overheen: "Het is een kruis meer langs 't begin van mijn
adviseursweg: er staan er veel."142 Waar door de arbeiders reeds actie
was ondernomen, kon noch wilde hij de arbeiders terugroepen: "Je suis
leur chef, il faut que je les suivre".143 Evenmin wilde hij hen dwingen om
zich neer te leggen bij een aanzienlijk minder vergaande organisatievorm
als de algemene werkliedenvereniging. Dat kon hij 6n voor zijn geweten
bn tegenover de bissehop niet verantwoorden. Deze had hem immers
aangesteld tot organisator en propagandist van de Bossche Diocesane

142)

KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan F. Aertwijs, 19 mei

1905,26.
143) KDC, t.a.p.. Brief aan F. Aertwijs, 18 maart 1905, 13.
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Textielarbeidersbond.144 Een vergelijkbare situatie deed zich voor in
Heeze, waar de deken onder katholieke arbeidersbeweging iets heel anders verstond dan wat de katholieke vakbeweging reeds was geworden.
Poell gaf de deken als reactie dat hij toch moeilijk de plaatselijke geestelijkheid kon stellen tegenover de bisschop: "Willen de mannen doorzetten, dan kan en mag ik ze op slot van rekening niet ervan afhouden".
Toen dit alles twee jaar later nog niet veel had uitgehaald, gaf Poell de deken onverbloemd te verstaan dat de tijd voorbij was, ', waarop wij,
Geestelijken, ook in die zaken, het volk geheel konden zetten naar onzen
hand. "145
3.

'Een woord aan de vrouw van de werkman'

De textielbond waarvan hij adviseur was, moest groeien. Dat was in het
belang van de arbeiders zelf, wilden zij ooit een menswaardiger bestaan
kunnen opbouwen. Poellliet geen mogelijkheden onbenut, om tot orga-

nisatie aan te sporen. Eind maart 1909 nam hij een opmerkelijk initiatief.
Werd de geestelijkheid in vroegere jaren vaak de kwalijke praktijk toegedacht dat zij de vrouwen bewerkten om de mannen van organisatie af te
houden, Poell draaide de zaken om. Hij richtte zich speciaal tot de vrouwen achter de volwassen mannen en jeugdige arbeiders en arbeidsters,
om dezen de organisatie in te krijgen. De huisvrouwen en huismoeders
waren het tenslotte die het meest direct de problemen ervoeren van de
lange fabrieksarbeid en het geringe loon dat dit opbracht. Zij moesten
zien rond te komen van een weekloon dat veelal niet voldoende was om in
een redelijk levensonderhoud te kunnen voorzien. De aanhoudende zorgen verdroogden alle huwelijksgeluk en blijdschap in het gezin.
In een zestal artikelen in Het Hoog-A mbacht hield Poell de vrouw van
de werkman de spiegel voor van het vele dat haar gezin tekort kwam. Aan
de hand van vier huishoudstaatjes konden de vrouwen voor zichzelf narekenen dat hun gezinnen bij alle inspanning en zorgen onder een redelijk
bestaansniveau leefden.146 Van het huishoudbudget voor een gezin met
vij f personen, dat voor verreweg de meeste arbeidersgezinnen het meest
met hun situatie overeenkwam, lichtte hij de posten afzonderlijk toe. Het
kwam er op neer dat nog niet in alle behoeften was voorzien en dat ver-

,44) Zie noot 143.
145) KDC, t.a.p.. Brief aan B. Kemps. 3 september 1907,170.

146) Het Hoog-Ambacht, 27 maart, 3 en 17 april, l en 8 mei 1909: Poell, Een woord aan de
vrouw van den werkman. 2-3 (tabellen).
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scheidene uitgaven nog te laag zouden zijn, waardoor men feitelijk op de
rand of zelfs onder een zeker bestaansminimum leefde.
De negatieve bevindingen waartoe iedere huisvrouw al rekenend
kwam, werden nog versterkt door een vergelijking van het gemiddelde
arbeidsloon en de kosten van levensonderhoud in Nederland met die in
omringende landen:
Tabel 5:

Vergetijking weekloon en bestedingen

voor wekelijks(he over voor andere

De Amerikaanse arbeider

Engelsche arbeider
Duitsche wever
Fransche arbeider
Belgische arbeider
Zwitsersche arbeider

Oostenrijksche arbeider

weekloon

voeding

uitgaven

f27,82

16,59
10,58
13,29
7,20

11,23
10.92
3,11

6,88

6,57

6,50

6.49

4,39

2,75

20,29
16.40
15,27
13.45
12,99
7.14

8,07

Het gemiddelde weekloon van de Nederlandsche arbeider bedroeg. over 106 industrieen berekend f. 9 .26. De textielarbeider was het slechtste af met een loon van maar f. 6.54.

Dit alles liet maar een conclusie toe en dat was dat de man meer moest
verdienen. Welnu, de enige manier waarop meer loon afgedwongen kon
worden, was door zich te organiseren; let wel, katholiek te organiseren,
omdat anders het geloof in gevaar kwam en dan was men, om zo te zeggen, nog verder van huis. Door de huisvrouwen zo direct in hun zorg om
het materiele bestaan en het huiselijk leven aan te spreken, hoopte Poell
hen ertoe te bewegen, dat zij druk uitoefenden op hun mannen en kinderen, opdat zij zich bij een organisatie aansloten. Hij hoopte dat zij uit het
karige huishoudbudget een bedrag voor contributie wilden missen.
Nadat de tweede aftevering was verschenen, kondigde Poell de uitgave
van een brochure aan waarin alle artikelen waren opgenomen. Om niet
nader bekende redenen moest de publikatie enkele maanden worden uitgesteld: zij kwam medio oktober 1909 pas uit.147 Hoewel de brochure
gretig aftrek vond, in nog geen twee maanden tijd waren meer dan dui-

:

'r) Het Hoog-Ambacht. 9 oktober 1909.
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zend exemplaren verkocht, 148 was deze populariteit niet in een stijging
van het ledental van de bond terug te vinden.149

§ 6. Organisatie van de ongehuwd werkende vrouw

Tegelijk met de propaganda voor de Bossche Diocesane Bond richtte
Poell zich op de organisatie van de ongehuwd, werkende vrouw, waarmee hij in het Zuiden voorop liep. Meisjesorganisatie was noodgedwongen, maar tijdelijk. De bestemming van de vrouw was immers het huisgezin, afgezien van de weinige beroepsmogelijkheden in het verlengde van
huishouding, opvoeding en zorg, voor het geval dat zij ongetrouwd mocht
blijven. Poell besefte echter ook dat de inkomsten van meisjesarbeid
soms bitter nodig waren om het karige loon van de vader te kunnen aanvullen of om met enig huishoudelijk gerief een gezin te kunnen stichten,
waardoor de garantie van een rechtvaardig loon voor de arbeid van de
vrouw evenzeer belangrijk was, en waarom hij tevens sterk aandrong op
matigheid en spaarzaamheid. Hoewel niet ideaal kon organisatie van de
ongehuwd werkende vrouw niet achterwege blijven, als was het maar,
bijvoorbeeld in het geval van fabrieksarbeid, om de man geen concurrentie aan te doen of in zijn belangen te benadelen. Door haar werk stelde de
vrouw zich bovendien bloot aan zedelijke gevaren en kwam de voorbereiding op haar eigenlijke taak van huisvrouw en moeder in het gedrang.
Deze overwegingen werd naar voren gebracht in een opeenvolgende
reeks artikelen in Het Hoog-Ambacht gewijd aan vrouwenarbeid en organisatie, die waren geant op ontwikkelingen in Duitsland en Oostenrijk.
Poell borduurde voort op uitgangspunten die hij in zijn Leergang globaal
had aangegeven en die waren gerijpt door de ervaringen opgedaan tijdens zijn praktisch werken in de regio Eindhoven.
a. Algemene vrouwenorganisatie

Bij de opzet van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond was er
door Poell in voorzien, dat er naast de mannelijke gilden afzonderlijke
vrouwelijke gilden zouden komen, al spreken de concept-statuten in aanzet alleen nog van textielarbeidersgilden, op welk punt door hem dan ook
spoedig verandering werd aangebracht.
KDC , Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan H. Cianotten, 10 december 1909,377.
149
j Het Hoog-Ambacht. 12 november 1904.
148)

175

Vrouwenorganisatie, aldus Poell in zijn artikelen, bestreek zo ongeveer
het brede terrein van de stands- en vakorganisatie samen, doordat het
zich zowel diende te richten op de maatschappelijke en godsdienstig-zedelijke verheffing van de vrouw alswel op de verbetering van de arbeidsvoonvaarden en omstandigheden, hierbij steeds refererend aan de belangen van de man en met een aanvankelijk beperkte zelfstandigheid zoals nader zal blijken. Concreet kwam deze veelomvattende doelstelling
neer op de bevordering van het godsdienstig leven en van het maatschappelijk aanzien van de vrouw. het aankweken van de katholieke vrouwendeugden. maar ook het geven van ondersteuning bij nood, van ziekte tot
dood, het onderriehten inzake godsdienstige, huishoudelijke en maatschappelijke aangelegenheden, het opvoeden in de kennis der sociale
wetgeving. het bieden van ontspanning en tenslotte de krachtdadige verdediging van alle beroepsbelangen en de opleiding tot vakorganisatie. 150
Wat dit laatste aangaat was vrouwenorganisatie qua opzet en werkwijze
niet gelijkwaardig aan mannelijke verenigingen. Een afvaardiging was als
commissie aan het bestuur toegevoegd, met als bijzondere taak de verdediging van de beroepsbelangen van de vrouw bij haar werkgever: "De
mannen-organisaties. die door haar afgevaardigden met de beroepsnooden en verlangens der vrouwen bekend zijn, stellen het zich ten plicht
voor die nooden en verlangens in te springen, ridderlijk (...) zullen zij de
vrouw dien strijd besparen, dien strijd om haar strijden".151 Fabriekskwesties werden weliswaar in de vrouwenvereniging besproken, maar de
afhandeling werd aan de mannencommissie overgelaten.152 Een alleszins bevoogdende regeling.
Bij een dergelijke algemene opzet kon de vereniging haar leden recruteren uit meerdere bedrijfstakken. waardoor bijgevolg de mannencommissie met afgevaardigden van de onderseheiden vakgebieden werd uitgebreid. Of verbreding van het recruteringsgebied overweging verdiende, hing af van de plaatselijke omstandigheden, aldus oordeelde het
bestuur van de Bossche Bond in zijn eerste vergadering. 153
Aanvankelijk stonden de meisjes- of vrouwenverenigingen op zichzelf,
bijgestaan door een geestelijk adviseur en een mannencommissie. Zij
maaklen geen deel uit van de standsorganisatie, noch van de vakorganisatie. Toen deze kwestie aan de orde kwam tijdens de algemene vergade-

150
)

Hit Hoog-Ambacht. 24 december 1904.4 en 11 februari 1905.

151) Het HOOK-Ambacht. 18 en 25 februari en 4 maart 1905.
152
) Het Hoog-Ambacht. 6 mei, 14 oktober en 16 december 1905.

153) Het Hoog-Ambacht. 4 februari 1905.
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ring van de Bossche Bond, op 28 mei 1905 te Helmond, antwoordde
voorzitter Cools, dat men de meisjesorganisatie niet als vakorganisatie
zou beginnen, maar wel zou trachten zo spoedig mogelijk de aansluiting
bij de Bossche Bond te realiseren.154 Hiervan kwam het voorlopig niet,
waarschijnlijk omdat statutair gezien de meisjesvereniging in haar algemene opzet niet goed in de structuur van de Bossche Bond paste, met uitzondering van de vereniging in Goirle, die het karakter van vakorganisatie had.
Goirle kreeg als eerste een vrouwenvereniging, waarvoor Jan van Besouw zich zeer beijverd had. Op 23 april 1905 werd zij opgericht onder
patronaat van Sint Lidwina. 155 Al was zij, zoals gezegd, meer een vakvereniging in de eigenlijke zin des woords, pas in oktober 1906 sloot zij zich
als afdeling bij de Bossche Bond aan.156
Dit was ook het geval met de textielarbeidstersvereniging St. Anna uit
Eindhoven, die als eerste bij de Bossche Bond aansluiting zocht. Het
streven naar meisjesorganisatie in Eindhoven was een gezamenlijk initiatief van het tabaksbewerkers- en textielarbeidersgilde, die hiertoe hadden besloten in een gecombineerde bestuursvergadering op 28 juni
1905. Het lag in de bedoeling, zo werd hierbij opgemerkt, dat ieder gilde
'de zijnen' onder bescherming zou nemen.157 poell had tevoren contact
gelegd met kapelaan Gerris, zijn opvolger als adviseur van het tabaksbewerkersgilde.158 Hij meende de propaganda te moeten verbreden en
meteen ook de meisjes werkzaam op de stroohulzen- en gloeilampenfabriek te benaderen. Hierover stelde hij zich in verbinding met een van
zijn voormalige getrouwen, B. van Luijt, de voorzitter van het tabaksbewerkersgilde. Hij verzocht om zoveel mogelijk namen van meisjes in de
tabaks- en textielnijverheid werkzaam en schreef dat hij H. van Rijsingen, de voorzitter van het textielarbeidersgilde, zou benaderen voor de
namen van de meisjes uit de andere genoemde bedrijfstakken.159 Vermoedelijk was de animo onder hen te gering en werd daarom van het oorspronkelijk idee afgestapt. Op 29 juni 1905 hield Poell voor de meisjes
uit de tabaks- en textielnijverheid een succesvolle propagandatoespraak.
154) Het Hoog-Ambacht, 7 juni 1905.
155) Het Hoog-Ambacht. 29 april 1905.
156) Het Hoog-Ambacht, 13 oktober 1906.

15') Het Hoog-Ambacht, 17 juni 1905.
158) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan C.A.J. Gerris, 17 maart
1905,11.
159) KDC, t.a.p.. Brief aan B. van Luijt, 19 juni

1905,30, Brief aan H. van Rijsingen, 19 ju-

ni 1905.29.
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61 meisjes gaven zich als lid op, waarna de volgende stap kon worden gezet: de oprichting van een gilde voor elk vak apart.160 Voor de textielar-

beidsters vond op 29 juni de oprichtingsvergadering plaats, voor de tabaksbewerksters was deze uitgeschreven voor 30 juli. 161
Vanaf 1 oktober had het St. Severusgilde er een zuster bij: de textielmeisjesvereniging St. Anna, zelfstandig opgericht voor Eindhoven,
Woensel, Stratum, Gestel, Strijp en Tongelre. Nadat de statuten bisschoppelijk waren goedgekeurd, 7 februari 1906,162 volgde de benoeming van kapelaan F. Wervers uit Woensel tot geestelijk adviseur. Op 29
juni 1906 werd besloten om zich bij de Bossche Bond te voegen. 163
Het is niet helemaal uitgesloten dat Poell bij de vorming van een meisjesvereniging in Eindhoven in het begin de structuur voor ogen had staan
die in Till)urg tot stand was gekomen. Daar was de organisatie breed opgezet en gericht in principe op alle meisjes en ongehuwde vrouwen die in
de fabrieken werkzaam waren. Wat de oprichting daarvan betrof, zag het
er in maart 1905 al naar uit dat de propaganda van Poell in goede aarde
was gevallen. De pastoors hadden hierover reeds beraadslaagd en waarschijnlijk in principe besloten tot oprichting over te gaan, waartoe zij
Poell hadden aangezocht om dit mede te realiseren. Naar aanleiding
hiervan en de besprekingen die volgden om een en ander nader uit te
werken, had Poell concept-statuten opgesteld.164 Op 4 juni vond in het
verenigingsgebouw van de 'R.K. Gildenbond' de oprichtingsvergadering
plaats, waarvoor alle in de nijverheid werkende ongehuwde vrouwen waren opgeroepen en waarin Poell de noodzaak en het nut van vrouwenorganisatie uiteenzette.165 Over het resultaat was hij niet ontevreden.166 De
vereniging heette voluit 'R.K. meisjesbond St. Athanasia' en stond onder
geestelijk toezicht van kapelaan W.H. Steenbekkers. De mannencommissie (lie aan de vereniging was toegevoegd, was samengesteld uit vertegen-

]60

)

Meierij.sche Courant, 1 juli 1905; Het Hoog-Ambacht, 8 juli 1905.

161

) Het Hoog-Ambacht, 2 september 1905; Meierijsche Courant, 25 juli 1905.
162) BAH. NKV VIII, Statuten en Huishoudelijk Reglement van het Textielarbeidstersgilde
St. Anna te Eindhoven.
163

) Het Hoog-Ambacht, 10 februari 1906.
KDC, Arehief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan ZeerEerw. Heer,

164)

7

april

1905,21.

Nieuwe 711burgsche Courant, 5 juni 1905. Het Hoog-A mbacht. 10 juni 1905.
-Onze meisjesvereeniging in Tilburg gaat al over de 150 leden.". KDC. t.a.p.. Brief aan
R. Debruijne, 8 juni 1905,27. Debruijne was secretaris van het Algemeen Secretariaat der
Christene Beroepsvereenigingen in Belgie en penningmeester van de Internationale Commissie van de Internationale Bond.
165)

166)
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woordigers van het schoen- en leerbewerkersgilde, het textielarbeidersgilde en het gilde der diverse vakken.167
b. Vakgerichte vrouwenorganisatie
Gaandeweg was Poell in zijn toespraken en zijn vakblad meer nadruk
gaan leggen op vakgerichte organisatie van vrouwen. Om de oprichting
daarvan te bevorderen en meer uniformiteit aan te brengen in de reeds
bestaande meisjesverenigingen, opdat de aansluiting bij de Bossche Diocesane Bond geen essentiele verschillen tussen de afdelingen zou geven,
ontwierp hij in de nazomer van 1906 statuten die nadat de bisschoppelijke goedkeuring daarop was verkregen, werden afgedrukt in Het HoogAmbacht. Volgens deze model-statuten die aan Duitse voorbeelden waren ontleend, was aan de vrouwenvakvereniging geen vaste mannencommissie toegevoegd. maar had het bestuur de bevoegdheid, de behartiging
van de arbeidsbelangen te delegeren aan leden van het mannengilde.168

Dit leek toch geen dwingend voorschrift, daar het bestuur van het vrouwelijke gilde zich ook rechtstreeks tot de fabrikanten ging wenden. In deze was sprake van een toenemende gelijkwaardigheid aan de organisatie
van de man, hetgeen ook hierin tot uitdrukking kwam dat het bestuur van
een textielarbeidstersgilde een volwaardige stem had in het hoofdbestuur
van de Bossche Diocesane Bond. 169
Nu de ongehuwde werkende vrouw haar plaats in de sociale beweging
had gekregen, was het van belang zeker waar het de vakorganisatie betrof, dat zij wegwijs raakte in sociale en vakaangelegenheden. Het was
ook voor haar noodzakelijk, zo hield Poell voor, om meer met het verenigingsleven vertrouwd te worden. Vandaar dat hij zijn sociale cursus
waarmee hij in 1905 was begonnen ook aan de vrouwenorganisaties gaf,
die hem zelf hierover benaderden. 170
Poell stond positief tegenover het aandeel van de vrouw in de katholieke sociale beweging. Hij vestigde er daarom de aandacht op dat aan het
Katholiek Sociaal Congres, dat zou plaatsvinden op 10 en 11 augustus
1907 in Den Bosch, ook werd deelgenomen door meisjes uit Goirle, Til-

167

Het Hoog-Ambacht, 16 september, 9,18 en 23 november 1905 en 15 december 1906;

BAH, Overzicht adviseurs diocesane en nationale bonden, 448.
168) BAH. Ingekomen Stukken, Brief van PoeD. 21 september 1906. Het Hoog-Ambacht. 29
september 1906.
169) Het Hoog.Ambacht, 20 april, 1 juni en 29 augustus 1907.
170) Het Hoog-Ambacht. 27 januari 1906.
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burg en Geldrop.171 Maar vrouwenorganisatie mocht dan wel voor hem
bestanddeel van de sociale actie zijn geworden, tegen het optreden en de
aanwezigheid van vrouwen op dit traditionele terrein van de man werd in
sommige kringen toch nog wat onwennig aangekeken. Zo kon het gebeuren dat enkele vrouwen met moeite toegang verkregen tot de zesde Bossche Diocesane Katholiekendag, die op 22 september 1907 in Den
Bosch werd gehouden.172 Overigens bleven deze Katholiekendagen, ongeacht het thema dat werd behandeld, een pure mannenaangelegenheid.
Met emancipatie van de vrouw had dit alles echter niets van doen:
voorop stond dat zij na haar tijdelijke 'uitstapje' op maatschappelijk gebied zou terugkeren in de eigenlijke rol die haar binnen de katholieke
moraal was toegeschreven, die van echtgenote en moeder. Voor zover zij
aan het openbare leven deelnam, werd haar gelijkwaardigheid en mondigheid bovendien genormeerd aan het belang van de man. Bij de
oprichting van de meisjesvereniging in Eindhoven wekte Poell de aanwezigen op, "om toch toe te treden tot de vereeniging in het belang van zichzelven, van hunnen ouders, maar vooral in het belang van hun aanstaande mannen".173 Zo was het streven naar gelijke beloning van de vrouw
bij gelijkwaardige arbeid alleen bedoeld om een neerwaartse druk op het
inkomen van de man te voorkomen en zijn werkgelegenheid veilig te stellen. Het antagonistische karakter van vrouwenorganisatie kwam voorts
tot uitdrukking in de actie tot wering van de gehuwde vrouw uit de fabriek, waaraan door de vrouwenorganisaties zelf werd deelgenomen. 174
Maar ondanks het ontbreken van emancipatoire opties, ging naar wij
menen van het participeren in de vrouwenorganisatie toch een zekere
'bevrijdende' werking uit, in zoverre het ook andere kwaliteiten van de
vrouw aansprak. Wij vragen ons daarom af, of met name (lie vrouwen die
bestuurlijk actief waren, zich nog wel zo probleemloos in het traditionele
rollenpatroon lieten voegen. Het valt echter buiten het kader van de voorliggende studie om dit interessante aspect nader te belichten.
De betrokkenheid van Poell bij de belangenbehartiging en het welzijn
van de ongehuwde werkende vrouw bleef niet beperkt tot de organisatie
van de textielarbeidsters. Hij was geestelijk adviseur van de Zuidelijke
Afdeling van de Nederlandsche Bond van R.K. Ziekenverpleegsters en

in) Het Hoog-Ambacht. 27 juli 1907.
in) Het Hoog-Ambacht, 28 september 1907.
113) De Volksbode. 1 september 1905.
74
) Het Hoog-Ambacht. 24 augustus 1907.
j
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van de Afdeling Tilburg en omstreken van de Vereniging van RK. Onder175
wijzeressen in het bisdom 'sHertogenbosch.
Voorts zette hij zich in voor de organisatie van de dienstboden, in welke
sector vele misstanden voorkwamen. Als aanzet drukte hij in Het HoogAmbacht van 29 december 1906 statuten af die model konden dienen.
Het gelukte voorlopig evenwel niet om de daad bij het woord te voegen.
Pogingen ondernomen vanuit de algemene meisjesvereniging strandden.
Waarschijnlijk riep dit veel weerstanden op, omdat het werd ervaren als
een smet op het burgerlijke fatsoen, waarop de betere standen zich lieten
voorstaan. Eerst op 6 oktober 1912 kon Poell de grondslag leggen van de
Tilburgsche R.K. Dienstbodenvereeniging St. Zita. Uit de statuten
spreekt enige omzichtigheid om niet de gramschap van de gegoede stand
op zich te laden. Tegen onvrijwillige, onschuldige en toevallige werkloosheid die niet het gevolg is van uitsluiting of staking, kon men zich verzekeren bij 't funds van den R.K. Meisjesbond St. Athanasia. De vereniging
was voorts aangesloten bij het ziekenfonds St. Rochus en bij het zogenaamde trouwfonds, een spaarfonds dat was opgericht door de R.K. Gildenbond. Het bestuur bestond uit zeven leden en een geestelijk adviseur, welke functie door Poell werd bekleed.176 Deze nieuwe activiteit
werd Poell in elk geval kwalijk genomen.177 Kennelijk stoorde men zich
meer aan het feit dat hij op die wijze de vinger legde op gebreken, dan dat
men daaraan mank ging. Ook uit een andere hoek kwam kritiek: het
plaatselijke comit6 van de K.S.A. beklaagde zich erover dat Poell op eigen houtje was te werk gegaan, zonder zich eerst met het comit6 in ver-

binding te stellen.178
§ 7. Bete noire

in ondememenkring

a. Aanvaring tussen Poell en de Tilburgse wollenstoffenfabrikanten

Het stond voor de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen vast, dat de groeiende ontevredenheid en onhandelbaarheid
van de arbeiders, in vergelijking met voorheen, was te wijten aan het op-

175) BAH, Overzicht adviseurs diocesane en nationale bonden, 3. 25 en 450; Nieuwe Ttlhurgche Courant, 23 juni 1915.
176) CAT, Statuten en Huishoudelijk Reglement Tilburgsche R.K. Dienstbodenvereeniging
St. Zita (inv. nr. 1151).
177) Sicking, a. w., 243; Coll. A. Thelen, Interview met Sicking, 7 juni 1979.
178) GAT, Coll. L. de Wijs, Notulenboek KSA 1912-1921,22 november 1912.
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treden van Unitas en de Bossche Bond, van wie de besturen verantwoordelijk werden gehouden voor de toenemende gisting onder de arbeiders.179 Dit verwijt trof vooral Poell, die als de aanstoker van veel onrust
werd gezien. Naar aanleiding van een actie uitgaande van het St.Severusgilde in Tilburg tot invoering van de vrije zaterdagmiddag, kwam het tot
een ernstig conflict tussen Poell en de Fabrikantenbond. Op 31 juli 1905
had het gilde zich met het betreffende verzoek tot de fabrikanten gewend
en voorgesteld om ter nadere uitwerking daarvan een commissie in het leven te roepen. Hoewel het bestuur van de Fabrikantenbond eenparig tegen was, besloot men het gilde een gesprek hierover toe te staan.180 In
dit overleg, dat plaatsvond op 9 augustus ging de afvaardiging van het gilde overstag voor de bezwaren die de fabrikanten tegen invoering van de
beoogde regeling te berde brachten. Als compromis stelde het gilde toen
sluiting om 6 uur voor, terwijl de fabrikanten niet verder wilden gaan dan
7 uur 's avonds. In de hierna volgende bestuursvergadering nam de Fabrikantenbond het besluit niet aan het recht van de ondernemer te tornen
en aan de leden voor te stellen om afwijzend op het verzoek te beschikken. 181 Nadat de algemene vergadering zich achter het bestuursstandpunt had geplaatst, ontving het gilde een schriftelijk antwoord terug, gedateerd 12 september 1905, waarin zes redenen werden aangegeven
waarom men niet op het verzoek kon ingaan.182 Waarschijnlijk om verdere discussie hierover

bij

voorbaat uit te sluiten, liet men het gegeven

antwoord afdrukken in de Tilburgsche Courant en zond men het waarschijnlijk ook op naar de redactie van Het Hoog-Ambacht, waarin het als
ingezonden stuk stond afgedrukt.183
Commentaar bleef niet uit. Het laatst genoemde argument dat bij het
eerder sluiten op zaterdagmiddag het drankmisbruik zou toenemen, was

Poell in het verkeerde keelgat geschoten. Met een venijnig artikel, bol
staand van verontwaardiging, stelde hij in zijn vakblad de onwilligheid en
vooral de schaamteloosheid van de fabrikanten publiekelijk aan de kaak.
Wij brengen hier in herinnering dat Poell in zijn Leergang reeds op invoering van de vrije zaterdagmiddag had aangedrongen en daarbij het bedrijf van Jan van Besouw als voorbeeld noemde ten bewijze van de onge179) BVS. Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290), 4 november
1905.

BVS. Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 2491,4 augustus 1905.
181) BVS, t.a.p.. 19 augustus 1905.
182) BVS. Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290). 14 oktober

180)

1905, bijlage.
183

182

litburgiche Courant.

1 7 september

1905; Het Hoog-Ambacht. 7 oktober 1905.

motiveerdheid van de bezwaren die hiertegen steeds naar voren wer(len
gebracht.184 Het was een schande dat de Fabrikantenbond had durven
schrijven dat als gevolg van het eerder sluiten, het drankmisbuik zou toe"
nemen: ...daar bedoelt zij toch zeker het drankmisbuik onder de werkneme,3. 't Staat er niet, en...de hoogere standen...foei." Had men dan
nog nooit gehoord van de St. Paulusvereeniging, waren daar dan geen leden der hogere stand lid van? Het zal je maar gezegd worden dat je op
zo'n laag peil staat dat je je vrije tijd alleen maar met drinken doorbrengt!
Het verwonderde Poell dat het gemompel na voorlezing van het antwoord
der fabrikanten niet aanzwol tot een gehuil van verontwaardiging. Hoe
konden, vervolgde hij, de werkgevers toch zo onverantwoordelijk zijn
meer loon te geven dan strikt noodzakelijk, 's avonds niet tot 9 uur te laten doorwerken en ook 's zondags de fabriek niet open te houden, daardoor bevorderden zij toch het drankmisbruik? Dat de industrie een kortere werktijd op zaterdag niet kon lijden. overtuigde hem tenslotte allerminst. zat de kracht der industrie in de laatste zaterdagse uren? De
argumentatie van de ondernemers noemde hij gewoonweg bespottelijk. 185

Dat was tegen het zere been geschopt. Een priester. nog wel uit de gegoede stand, die zo uithaalde naar de hogere stand! De fabrikanten waren tot dan toe door de Till)urgse geestelijkheid altijd met de nodige behoedzaamheid en met alle egards tegemoet getreden en daar ging Poell
nu dwars doorheen. Men nam dit voorval zeer hoog op, (le verontwaardiging was groot. Het ontlaadde zich in de eerstvolgende bestuursvergadering, toen de heersende ontevredenheid onder de arbeiders ter sprake
"
kwam: Eenstemmig waren de leden van oordeel dat de hoofdoorzaak
der toenemende gisting moet gezocht worden in den persoon van den
WelEerwaarden Heer Poell en wel naar aanleiding van diens agressief
optreden in de Bondsvergaderingen en diens cynische en satirische artikelen tegenover de industrieelen in zijn orgaan 'Het Hoog-Ambacht' en
werd besloten staande de vergadering eene Commissie te benoemen om
met den HoogEerwaarden Heer Deken van Till)urg te confereren, hem
het opzienbarende van dezen leider onder het oog te brengen en stappen
te doen hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van den HoogEerwaarden Heer Deken bij Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid mgr. W.

Zie hoofdstuk III, § 3.
) Het Hoog-Ambacht. 14 oktober 1905.
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185
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van de Ven. Bisschop van 's Bosch, om te verkrijgen dat den WelEerwaarden Heer Poell van zijn ambt als Adv. Textielarbeidersgilden worde
ontheven."186 Toen dit besluit 's anderendaags aan de algemene vergadering werd meegedeeld, werd dit met luid applaus begroet. Later is in
de notulen van beide vergaderingen de furmulering gewijzigd in dat gepoogd zou worden Poell voortaan gematigder te doen optreden.187 ZOU
men tot de bevinding zijn gekomen dat een dergelijke krasse maatregel
als eerst beoogd weinig haalbaar was, of besefte men dat men zich hierdoor eigenlijk gewonnen gaf, als de zwakkere partij liet kennen?
b. Laconieke houding van Poell

Poell was goed en wel een driekwart jaar in Tilburg werkzaam of hij
riep de gramschap van de Fabrikantenvereniging over zich heen, wier leden in het sociaal-culturele leven een gezaghebbende positie innamen en
de economische bedrijvigheid in de stad nagenoeg geheel beheersten.
Daarmee leek voor de katholieke organisatie de kans op enig sueses te
zijn verkeken en was het oordeel van pater Rijken terecht, dat Poell bij de
fabrikanten veel had bedorven en verkorven. Maar Poell was ook aan hen
gewaagd, aan zo'n krachtig tegenspeler kon men niet eenvoudigweg
voorbijgaan. Poell was een taaie luis in hun pelsmantel. Door kritiek liet
hij zich niet uit het veld slaan, onverdroten volgde hij de weg hem door
paus en bisschop gewezen. Aardig is de anekdote die Sicking hiervan
verhaalt. Toen Poell op instigatie van de fabrikanten vermoedelijk naar
aanleiding van bovenstaand incident - in een vergadering van de geestelijke gezagsdragers in Tilburg ter verantwoording werd geroepen, zette
hij binnenkomend meteen zijn zienswijze zeer beslist uiteen, waarmee hij
alle kritiek voor was. Daarop nodigden de fabrikanten hem uit op hun
vergadering te verschijnen. In de storm van soms grove verwijten die op
hem afkwam. was hij de beheersing zelve. Na alles enige tijd zwijgzaam
en minzaam knikkend te hebben aangehoord, trok hij zijn horloge en zei
dat het hem speet. maar dat hij niet langer kon blijven omdat hij het lof
moest doen bij de zusters, waarna hij charmant groetend opstapte.188 Op
subtiele wijze liet Poell merken erboven te staan. Zo verscheen als voorbeeld van een op te geven nieuwjaarsadvertentie voor het vakblad, de
-

186) BVS. Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249), 16 oktober ] 905.
187) BVS. Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen (inv. nr. 290). 17 oktober
1905.
188

) Sicking. a.w.. 243.
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volgende tekst: "Jan Janssens en Echtgenoote wenschen alle Bondsbroeders een Zalig Nieuwjaar." Het zal aan de goede verstaanders een glimlach hebben ontlokt, Janssens was immers bestuurslid van de Fabrikantenvereniging en stond bekend als een van de meest fervente tegenstrevers van Poell.189
c. Weerbaarheid tegenover de vakbeweging

Door hetgeen Poell met zijn actie onder de textielarbeiders aanstichtte.
was de sociale rust geen vanzelfsprekende zaak meer die de ondernemers geheel in de hand konden houden: de arbeiders waren weerbaar
geworden en gingen eisen stellen. In het perspectief van de vrijemarkt-economie was er volgens vele ondernemers geen aanleiding of
ruimte om aan de verlangens van de arbeiders tegemoet te komen. Economische wetmatigheden en concurrentie-overwegingen lieten hen geen
andere keus, was steeds het motief. De arbeidersbeweging werd dan ook
verweten onredelijke eisen te stellen en alleen maar aan te zetten tot ontevredenheid. Naarmate de bonden in aanhang groeiden, nam ook hun
weerstandsvermogen toe, waardoor zij, profiterend van de vrije-marktverhoudingen, als collectieve macht de individuele ondernemer concessies konden afdwingen. De beduchtheid voor zijn concurrentiepostie was
de zwakke plek waarin deze geraakt kon worden.
De gedachte kwam bij de ondernemers op om door onderlinge soli(lariteit de individuele kwetsbaarheid op te heffen, zodat de beslissingsmacht
inzake arbeidsvoorwaarden weer kwam te liggen waar zij van oudsher behoorde. Men zou verwachten dat de Vereeniging van Tilburgsche Fabrikanten van Wollen Stoffen hier het voortouw nam, aangezien zij zich zozeer hinderde aan de sociale actie van Poell. Maar ook buiten Tilburg
bracht Poell met zijn Bossche Bond gisting onder de arbeiders, waardoor
hij tegenmaatregelen uitlokte. Het is eigenlijk niet zo verwonderlijk dat
juist de Goirlese ondernemer Van Puijenbroek het initiatief nam. Hij immers was in zijn directe omgeving al jaren geconfronteerd met het sociale
beleid dat Jan van Besouw op zijn fabriek invoer{le en nu dreigde dit via
de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond algemeen te worden. Daarvoor kon hij thans minder makkelijk de deuren sluiten, omdat de Bond
vele leden had.Tegen het wapen van de werkstaking wilde hij de collectieve uitsluiting in stelling brengen. Daartoe belegde hij een aantal vergaderingen van textielondernemers in Noord-Brabant, om te geraken tot
189) Het HookAmbacht, 23 december 1905. Sicking, a. w.. 243.
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een vorm van federatieve samenwerking die operationeel werd ingeval
een der aangeslotenen door een onredelijk bevonden werkstaking werd
getroffen. Op 10 december 1905 vond een eerste voorbereidende
bespreking plaats, waarvoor 22 firma's waren uitgenodigd, gevestigd in
Goirle, Tilburg, Eindhoven, Geldrop en Boxtel. Toen Poell dit ter ore
kwam, nam hij prompt contact op met Jan van Besouw om hem hetgeen
hij vernomen had, te bevestigen: "Er werd afgegeven op den D.B. Er
werd afgegeven op mij. Er werd gesproken over't oprichten van een blad
tegen Het Hoog-Ambacht". Hij wilde graag zo spoedig mogelijk antwoord, om te weten waar hij aan toe was en waarop hij zich kon voorbereiden.190 In maart 1906 zocht (en vond) Van Puijenbroek voor zijn
plannen onderdak bij de Tilburgse Fabrikantenvereniging, waarschijnlijk omdat daar het institutionele kader reeds voorhanden was.191 Hiermee sluiten wij deze alleszins interessante kwestie echter af, waarvan een
bespreking in het kader van de voorliggende studie alleen relevant was in
zoverre het bijdroeg tot een nadere verduidelijking van de relatie tussen
Poell en de textielfabrikanten.
d. Voortdurende strubbelingen
De onderlinge verhouding is in de loop der jaren niet wezenlijk veranderd, omdat Poell de ondernemers in zijn kritiek niet spaarde zolang zij
zich niet voegden naar de kerkelijke verlangens op sociaal gebied. Over
en weer was de kritiek niet van de lucht. Soms liep de spanning zo hoog
op dat men bij de bisschop zijn beklag ging doen over het drieste optreden van Poell, of dat de bisschop anderszins daarvan vernam. Wat de
Tilburgse fabrikanten aangaat, zal het naar wij menen te mogen veronderstellen, bij voorkomende botsingen in de loop der jaren wel niet altijd
bij een voornemen zijn gebleven. Hoewel de bisschop in dergelijke gevallen de klachten serieus nam, viel hij Poell toch niet af, maar maande hem
tot wat meer bedaardheid, opdat onnodige wrijvingen konden worden
voorkomen. Zo althans is de indruk die wij hebben gekregen uit de zeer
spaarzame aanwijzingen.
Vooral door de scherpe artikelen in Het Hoog-Ambacht riep Poell de
toorn der fabrikanten over zich af. Naar aanleiding van de berichtgeving
'90) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Johan (van Besouw), 12
december 1905, 65.
191) BVS, Notulenboek der bestuursvergaderingen (inv. nr. 249), 3 en 10 maart en 13 juni
1906.
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en het commentaar over de gang van zaken bij het grote arbeidsconflict
dat in het najaar van 1908 in Goirle uitbrak, 192 kwam de onderlinge ver-

houding weer op scherp te staan. De Bossche bisschop, hierin betrokken,
gaf Poell enkele corrigerende opmerkingen. die hij beloofde in acht te
zullen nemen, maar toch niet zonder enkele punten ter zelfverdediging
aan te voeren. Allereerst wilde hij de bisschop erop wijzen dat de verbittering onder de patroons jegens hem niet algemeen was. Er waren er die
goed met hem overweg konden. De oorzaak van de verbittering lag niet
zozeer in onwelgevoeglijke opmerkingen die in de berichtgeving zouden
voorkomen, maar in het feit dat de beweging onder de arbeiders strijdig
zou zijn met het geldelijke belang van de heren patroons. Het was over
het algemeen verbazingwekkend hoezeer de katholieke patroons vastzaten aan hun liberaal-economische bedrijfsopvattingen. Wanneer dan tegen dat liberalisme werd opgetreden, dan voelden velen zich hierdoor
persoonlijk geraakt en maakten onderling stemming tegen Poell. alsof hij
het op hen persoonlijk gemunt had. "Zij gaan er groot op, niets toe te geven, zooals mij in den trein dan wel eens door andere patroons in Tilburg
verteld wordt. (...) De menschen moesten maar buigen, sans phrase. ',
Als de bisschop eens wist welke leugenachtige en tendentieuze mededelingen in de liberale kranten over de onderhavige kwestie verschenen,
waarin de arbeiders als opruiers werden afgemaakt, als de bisschop eens
wist wat de betrokken firmanten, onder andere de Van Puijenbroeks en
de gendarmes zeiden en deden, dan zou de bisschop de verontwaardiging begrijpen, die sommigen zozeer aanpakte en hen scherpe dingen
deed schrijven. "Mocht het Uwe Doorl. Hoogewaardigheid ook soms ter
ore komen, dat ik socialist ben, of anarchist, of dat ik het minstens binnen
een halfjaar zal zijn, dan verzoek ik Uwe Doorl. Hoogwaardigheid mijne
herhaalde betuiging zich te herinneren van onwankele en laat ons hopen,
onwankelbare trouw aan Geloofen Zedenleer van onze H. Kerk. "193
Enkele maanden eerder was Poell in aanvaring gekomen met de firma
Th. de Beer. Daar was een arbeidsconflict uitgebroken door het ontslag
van twee leden van de Textielbond De Eendracht. Een vergelijkbare
kwestie had zich in 1905 voorgedaan. Toen ging het om leden van Unitas
die door de firmant niet op zijn fabriek gewenst werden. Evenals inder-

192

) Ten Horn-Van Nispen, a.w., 192-197.

193) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. W. van de Ven. 1 november 1908. 273-274. Deze laatste
opmerking had betrekking op het feit dat twee geestelijken reeds hun toog aan de kapstok

hadden gehangen: Jan van den Brink uit Breda en Hendrik Jan van Vorst, pater Coelestinus.
uit Tilburg, Wentholt, a.w., 65-71.
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tijd vatte Poell de opstelling van de fabrikant in het onderhavige geval op
als een aantasting van het verenigingsrecht. De reden die de fabrikant
voor het ontslag had gegeven, was onjuist en zijn handelwijze laag, zo
schreef Poell in Het Hoog-Ambacht. De firmant haalde hierop heftig uit
naar Poell. Als priester moest Poell vrede stichten en naastenliefde kweken, in plaats van haat en tweedracht zaaien. Zijn overheid moest hem
maar uit zijn functie van geestelijk adviseur ontslaan. 194
Het door Poell in 1912 gecomponeerde uurwerkerslied droeg allerminst tot een vermindering der spanning bij. Het was gecomponeerd op
de cadans der machines waardoor het gemakkelijk in het oor lag. Het bestond uit vier coupletten waarvan de laatste regels (met een kleine variatie) luidden:
..

Maar't drukt ons in

ons werkersuren

dat ongenoegzaam loon.
Het moet omhoog, (bis)
.'
het moet omhoog, omhoog dat loon.

Tot grote ergernis van de werkgevers werd dit op de fabrieken gezongen. 195 Het zal hen ongetwijfeld opruiend in de oren hebben geklonken.
Een priester als schrijver van een protestlied was voor de sociale verhoudingen van die tijd hoogst ongebruikelijk.
De tegenwerking en kritiek die Poell vooral in Tilburg ondervond tenslotte was dat zijn vaste verblijfplaats - moet nogal manifest zijn geweest. Blijkbaar werd openlijk zo weinig waardering voor zijn optreden
uitgesproken, dat toen kapelaan Mutsaers, adviseur van St. Raphael,
hem eens prees voor de gloedvolle rede "Uwe verhouding tegenover de S.D.A.P." die hij voor de spoorwegarbeiders had gehouden,
dit aan verscheidene kanten de instemmende reactie ontlokte dat deze
hulde welverdiend was voor een man, "die zich als het ware opoffert voor
de belangen van zijne arbeiders, die beledigingen en laster verdraagt,
terwille van zijn werklieden...": het was de genoegdoening voor de miskenning van Poell in Tilburg; het was te hopen dat nu ook de hogere standen wat meer waardering zouden hebben voor het werken van Poell. 196
Terugblikkend op de tijd dat hij als organisator en propagandist van de

"'I Van Dun. a. u·.. 116.
195) Van Delft. Spin- en u·eventiedjes. 56-57.
"*6) Het Hoog-Ambacht. 9 mei 1908. Deze lezing is onder de gelijknamige titel ook als zelfstandige brochure uitgekomen bij Gianotten in Tilburg. Zij bleek echter niet vindbaar.
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textielarbeiders werkzaam was, verzuchtte Poell in een brief aan Aalberse: "Wat zijn die Tilburgsche patroons toch hardleersch: tantae molis
erat textilam condere gentem! ( = zo'n geweldig werk was het vestigen
van het textielvolk; zo moeilijk was het om in die sector iets van de grond
te krijgen) 'k weet 't!' '197
e.

Onomwonden kritiek

In zijn opstelling tegenover de fabrikanten had Poell zich doen kennen
door een grote directheid. Met een voor een geestelijke in die tijd nog ongewone openheid viel hij de ondernemers aan op hun vasthouden aan
hun liberaaleconomische politiek en stond hij pal voor de belangen en de
rechten van de arbeiders. Dit was ook te vernemen uit een tweetal brochures die respectievelijk verschenen in 1905 en 1908. De titels daaraan gegeven spraken voor zich.
De eerste brochure luidde 14#heid, Gelijkheid en Broederschap. Het
was een bewerking van een artikel van Koch in het tijdschrift Stimmen
aus Maria-Laach, dat hij in de vorm van drie afteveringen gepubliceerd
had in Het Hoog-Ambacht.198 Daarin verdedigde hij het stakingsrecht.
Dat berustte op de gelijkwaardigheid van de arbeiders aan de ondernemers, wat de opstelling en de naleving van de arbeidsvoorwaarden betrof. Staking was het legitieme antwoord op de economische macht van
de ondernemers, die geen duimbreed wilden toegeven. In de moderne
industrie waren de oude patriarchale verhoudingen vervangen door een
nieuwe afhankelijkheid en ongelijkheid. Zolang de arbeiders ieder voor
zich op zichzelf bleven staan, waren en bleven zij onbeschermd en weerloos. Het eerste dat hen te doen stond, was zich te verenigen en vervolgens te komen tot het sluiten van een collectief arbeidscontract. Voorts
dienden zij te streven naar de instelling van een fabrieksraad, waardoor
medezeggenschap werd verkregen in de organisatie van het productieproces en dat tevens fungeerde als een geschillencommissie. Van groot
belang tenslotte achtte hij de opstelling van een ontslagregeling, die de
arbeiders van willekeur vrijwaarde, maar ook voor hen verplichtingen inhield. Het was geen revolutie dat hier werd gepredikt: '' Wel zeggen wij,
dat een betere behandeling van den arbeider door de Wet en door de
maatschappij een eisch is, en wel zulk een behandeling, die min of meer

Brief van Poell, 29 oktober 1917 (inv. nr. 504).
Het Hoog-Ambacht. 9.16 en 23 december 1905.

197) KDC. AAa.
198)
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de gelijkstelling van patroon en arbeider nabij komt"; in het bijzonder bij
het sluiten van de arbeidsovereenkomst, gedurende de tijd dat deze van
kracht is en wat de opzegging daarvan betreft. "Niet door omwenteling
en ruw geweld, niet door bommen en branden, maar door de kracht der
organisatie, willen we komen tot de redelijke en dus in diepsten grond
"199

Christelijke Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
De tweede brochure die wij hier kort willen bespreken, draagt als titel
Verdiende Ellende? Het is de neerslag van een rede die Poell op verzoek
had gehouden voor de leden van de Volksbond in Breda, op 26 december 1907. Bij gelegenheid van het 12-jarig bestaan, in maart 1908, werd
deze rede in drukvorm uitgegeven. Zonder omhaal schetste Poell de
mensonwaardige ellende waarin de arbeiders en hun gezinnen moesten
leven. Het ontbrak hen aan de meest primaire behoeften. Tot de behoeften rekende Poell ondermeer voeding, huisvesting, kleding, verwarming
en licht, geneeskundige hulp, maar ook opvoeding, godsdienst en ontspanning. Het was uit het hart gesproken en de arbeiders in hun hart gegrepen. De brochure was zeer populair: in acht jaar tijd kwamen negen
herdrukken uit, de laatste in 1916.200

Bij al de problemen die, zoals hierboven beschreven, met de oprichting en uitbouw van de Diocesane Textielarbeidersbond gepaard gingen,
woog het zoeken naar een modus vivendi met het in Brabant intervenierende Unitas het zwaarst; het was zelfs de Fabrikantenvereniging aangenaam als de onderlinge twist tussen de afdelingen in Tilburg zou worden
bijgelegd.201 Zoals eerderreeds aangegeven, was tussen Unitas en de

'99) Poell, V,97:eid, Celijkheid en Broederschap, 16 (citaten).
poell. Verdien(le ellende?. 1908 1. 1916 10. Precies en veeleisend in alles, zag Poell er
nauwlettend op toe dat het drukwerk geen fouten bevatte. Wat deze brochure betrof, was de
tweede druk naar zijn oordeel zeer slecht verzorgd, hij had er vijftig fouten in gevonden. Verontwaardigd richtte hij zich tot de uitgever H. Gianotten in Tilburg. Hij vreesde dat het honorarium van f. 10,- voor hem 'verdiende ellende' zou zijn: "Ik verzoek u beleefd, voortaan niet
meer van mij in druk te geven, ook geen tweeden of volgenden druk van een of ander of ook
geen nadruk ergens van, (Ik acht mij te fatsoenlijk, om zoo'n slechte correctie nog ooit op mijn
naam te krijgen) tenzij ik eerst proef en revisie nagezien en gecorrigeerd u zal hebben toegezonden - Ceen advertenties meer op het titelblad - Het honorarium billijker in overeenkomst met wat u aan de uitgaven verdient." /Us drukmiddelliet hij hierop volgen: "Malmberg
zal de Soc. Cursus ook wel in z'n fonds willen." Het conflict werd bijgelegd, de tiende en laatste druk was een uitgave van Cianotten; KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek, Brief aan H.

200)

-

Gianotten. 27 april 1908,232; t.a.p.. Briefvan 28 april 1908,233.
201) BVS. Notulenboek der algemene bestuursvergaderingen, 14 oktober 1905 (inv. nr.
290).
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Bossche Bond de bereidheid uitgesproken om te streven naar vreedzame
coexistentie. Hoe deze intentie door beide partijen werd nageleefd en
welke invloeden van buitenaf dit proces verstoorden, zal in het nu volgende hoofdstuk besproken worden.
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HOOFDSTUK VI
VAN VERDEELDHEID, VERDRAAGZAAMHEID EN
CONFLICT;
UNITAS EN DE BOSSCHE DIOCESANE

TEXTIELARBEIDERSBOND
1904-1906

Het ontstaan en de ontwikkeling van de Bossche Bond werden geheel
beheerst door het optreden van Unitas in Noord-Brabant. De aankondiging op 13 oktober 1904 te Helmond van de nieuwe organisatiestructuur
die voor het failliete Textielarbeiderssecretariaat in de plaats kwam, is
hiervoor het meest sprekende bewijs. Het toen georganiseerde debat tussen Poell en Verveld was bedoeld om door een tegenzet het in populariteit snel groeiende Unitas de pas af te snijden. Het voork6men van uitbreiding van Unitas bleek voorts een belangrijk motief om de oprichting
van een plaatselijk gilde en/of aansluiting bij de Bossche Bond te bespoedigen. Ogenschijnlijk in tegenspraak hiermee is het gelijktijdige streven
naar een vorm van samenwerking tussen beide organisaties. De motieven
bleken niet eensluidend. Evenals ten tijde van het voormalige R.K. Textielarbeiderssecretariaat zag Unitas er een middel in om langs geleidelijke weg te komen tot verbreiding van het interconfessionalisme. De optiek
van de Bossche Bond en zijn geestelijk adviseur leek hier diametraal tegenover te staan. Inspelend op het motief van Unitas dat zij in Noord-Brabant had ingegrepen omdat daar de belangen van de arbeiders niet behartigd werden, beoogde men door de uitbouw en versterking van de eigen organisatie en door samenwerking aan Unitas in Noord-Brabant haar
bestaansgrond te ontnemen. Anderzijds wilde men tegemoet komen aan
het verlangen naar grotere organisatorische verbanden, hetzij nationaal,
hetzij internationaal, zonder evenwel de eigen identiteit op te geven.
Poell leek hierin verder te willen gaan, maar wilde niet vooruitlopen op
de eventuele instemming van de bisschop. Maar evenmin als indertijd,
toen Unitas samenwerking zocht met het Textielarbeiderssecretariaat,
werden de motieven door de betrokkenen duidelijk naar elkaar uitgesproken, zodat het punt waarop zij uiteenhepen dan wel congruent aan
elkaar waren, door een waas van verstandhouding dan wel structureelformele versehillen aan het zicht was onttrokken.
Toen de bereikte samenwerking door externe tegenstand vroegtijdig
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moest worden afgebroken en het episcopaat door een uitspraak
de weg
terug voorgoed had afgesloten, openbaarde zich de discrepantie die op
de achtergrond sluimerde. Door de formeel-structurele afzonderlijkheid
principieel in te vullen en met gezagsargumenten te beladen brak een onverkwikkelijke strijd aan die de sociale beweging in het katholieke Zuiden
in haar ontplooiing belemmerde. Het werd eens te meer Unitas voor en
na. Deze fase wordt in de navolgende hoofdstukken verder besproken.
§ 1. Tweedracht en verzoening

a. De optiek van Poell

De oprichting van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond was
door Poell in Helmond op aandrang van de bisschop aangekondigd
met
als argument dat voorkomen moest worden, dat ook daar verdeeldheid
tussen katholieke arbeiders het gevolg zou zijn. Terecht voor wat Helmond aangaat, maar niet voor Till)urg waar Unitas evenals De Eendracht
aan 'ontheemden' die de katholieke organisatie teleurgesteld hadden
verlaten, onderdali bood. De oorzaak daarvan was Poell meer dan bekend, waar hij aan Aalberse schreef dat na het optreden van het Textielarbeiderssecretariaat in de kwestie Goirle hier en daar in 't Zuiden de
sympathie voor het Secretariaat was weggeebd. Hij verweet Unitas hiervan te profiteren en daardoor verdeeldheid te zaaien. 1
Het wegnemen van die verdeeldheid was een van de motieven die
Poell tot samenwerking met Unitas bewoog. Een andere reden was dat
Poell hoopte op deze wijze te bewerken dat de Unitasafdeling zich aansloot bij de Bossche Bond. Hij vond het niet meer dan billijk dat Unitas
de fakkel in Noord-Brabant overdroeg aan de Bossche Bond, die als een
phoenix was herrezen uit de as van het Textielarbeiderssecretariaat. In
zijn ogen kon de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond qua inzet en
werkwijze zich zeker meten met Unitas wat de behartiging van de arbeidersbelangen betrof, waardoor voor twee gelijkwaardige, elkaar beconcurrerende organisaties in 66n diocees geen plaats was. Tenslotte was
Poell aan de samenwerking met Unitas veel gelegen omdat alleen langs
die weg toegang was te verkrijgen tot het Internationale Verbond van
Christelijke Textielarbeidersorganisaties. De idee van internationale aansluiting sprak Poell zeer tot de verbeelding.
Nauwelijks waren de statuten van de Bossche Bond gepasseerd of Poell
9 KDC, AAa. Briefvan Poell, 31 oktober 1904 (inv. nr. 504).
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trachtte de samenwerking te verbreden naar het internationale vlak.
Maar, zo bleek, wat voor Poell hier meer een zaak was van praktisch behet hield
lang, was voor de Internationale Bond een zaak van principe;
namelijk tevens de erkenning in van interconfessionalisme als de grondslag van de moderne vakorganisatie. Dit riep in Poell een conflict op tussen zijn volgzaamheid aan het bisschoppelijk gezag en zijn toewijding
voor de zaak van de arbeiders en plaatste hem voor de moeilijke opgave
een evenwicht tussen beide te vinden. Was hij hierdoor voor Unitas soms
moeilijk te volgen, in zijn omgeving was daarvoor volstrekt geen begrip:
Unitas was niet katholiek en daar hield verder alles mee op. Uiteindelijk
zou de nagestreefde samenwerking met Unitas op deze fundamentalistische houding stuklopen en bleef Unitas in Noord-Brabant ten tweede male met een desillusie zitten. In paragraaf 3 komen wij terug op de internationale aspiraties van Poell en de verwachtingen die hij bij Unitas wekte.
b. Eerste blauwdruk van de samenwerking

hobbels. Poell
Het pad naar samenwerking met Unitas zat vol kuilen en
had hier zelf mede de hand in. Daags na de publieke confrontatie met
Verveld in Helmond, 13 oktober 1904, had hij een vorm van samenwerking in het vooruitzicht gesteld, waarop hij al na korte tijd moest terugkomen, omdat de zelfstandigheid van de Bossche Diocesane Bond daarde gedane
door op den duur toch in het gedrang zou komen. Dat Poell op
toezeggingen terugkwam, vrijwillig of genoodzaakt, gaf een deuk in zijn
betrouwbaarheid. Het streven naar samenwerking begon hierdoor al met
een negatieve start.
Een ander knelpunt lag bij de Unitasafdeling in Tilburg. Nadat men
kennis had genomen van hetgeen in Eindhoven was besproken, tijdens
eerste constituerende vergadering van de Bossche Bond, nam de af-

de
deling in haar vergadering van 13 november 1904 met het oog op de in
het vooruitzicht gestelde samenwerking eenstemmig een motie aan,
strekkende tot het oprichten van een centrale weerstandkas als conditio
voor de christesine qua non, en het oprichten van een centraal vakblad
lijke textielarbeiders, waarvan de redactie zou worden opgedragen aan
Verveld, Stins en Poell. Deze vergadering werd bijgewoond door kapelaan Berkvens, geestelijk adviseur van de Gildenbond en pater P.J. Vullings.2 De aangenomen motie was zeer naar de zin van Oldenkotte, die

2)

Nieuwe Tilburgche Courant, 15 november 1904.
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bij een volgende gelegenheid een warm pleidooi hield voor de centrale
weerstandkas en het gemeenschappelijke vakblad.3

Had Poell bij de behandeling van de statuten aanvankelijk gesteld dat
het toekomstige bondsbestuur de intentie tot samenwerking moest concretiseren, genoemde motie alsook het geringe enthousiasme van Unitas
in Tilburg dwongen Poell tot het nemen van eerdere stappen. Op 26 november 1904 vond in Dieren overleg plaats tussen Verveld en Stins namens Unitas en Poell en Postma, met Ariens als onafhankelijke derde.
Men kwam tot de volgende voorstellen:4
1. De Diocesane Bond zou gedurende 66njaar doorwerken.
2. In die tijd zouden de hoofdbesturen van beide bonden geregeld met
elkaar samenkomen. Werden deze voorstellen aangenomen, dan
vond de eerste bijeenkomst einde januari of begin februari plaats.
3. De Diocesane Bond zou zich op het volgende Internationale Congres
van Christelijke Textielarbeiders doen vertegenwoordigen.
4. De afdeling Unitas te Tilburg bleef voorlopig bij Unitas aangesloten,
doch zou streven naar een vreedzame en loyale samenwerking met de
Diocesane Bond. Werkte de Diocesane Bond goed, en werkte die
goed samen met de bond Unitas, dan zou er volgens Poell geen reden
voor zijn dat die afdeling bij Unitas bleef.
5. Na alloop van 66n jaar kwamen de hoofdbesturen van beide bonden
weer samen, om een nog nauwere samenwerking te bespreken.
De getoonde eensgezindheid kon niet voorkomen, dat over de strekking
van de voorste]len verschil van mening rees. Bovendien bleek het enthousiasme aan beide zijden niet even groot en werd in het veld verdeeld
gereageerd.

Volgens Stins kwam hetgeen dat was besproken er op neer, dat de Bossche Diocesane Bond werd gezien als een middel om de arbeiders tot
Unitas op te voeden.5 Zo£tls nog zal blijken uit sommige uitlatingen van
Poell, was deze indruk niet geheel ten onrechte, hoewel Poell dit met alle

3) Nieuwe TUburgsche Courant. 23 november 1904. Vullings was lid van de Klarenbeekse
Club en van(iaar betrokken bij De Volksbode. Hij was maatschappelijk vooral actief in de
drankbestrijding.
4) KUB, Coll. F. Mes. Notulenboek Corporatie Rerum Novarum 1896-1906, 4 december
1904: Nieuwe litburg3che Courant, 22 december 1904. Het Hoog-Ambacht. 7 januari 1905.
5) KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Waarde Doctor, 1 maart
1905.31.
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beslistheid bestreed.6 Het was echter het ene woord tegenover het andere. Stins meende dat punt 5 aan de voorstellen was toegevoegd, omdat de
bedoeling geen andere was geweest dan te zorgen dat de Diocesane Bond
in de kortst mogelijke tijd een organisatie zou worden gelijkwaardig aan
Unitas, met de kans dat wanneer tijdelijke hinderpalen uit de weg konden
worden geruimd, beide zich na verloop van tijd verenigden in een groot
nationaal lichaam. Poell verstond daaronder toch iets anders dan Stins
meende eruit te mogen begrijpen. Hij bestreed de toezegging die Postma
aan Stins zou hebben gedaan, dat wanneer de Diocesane Bond krachtig
genoeg was, deze bij Unitas zou aansluiten, omdat hij wel inzag dat de
Bossche Bond anders niet aan zijn roeping kon beantwoorden. Voor
Stins hield het streven naar samenwerking allerminst een erkenning in
van de Bossche Bond als zijnde een fait accompli, maar zoals wel duidelijk zal zijn, als een fase waar de sociale beweging in Noord-Brabant doorheen moest. 7 Volgens Poell was daarentegen eenparig besloten, dat voor
het ogenblik de Bossche Bond de gewenste organisatie was voor het Zuiden. Voorlopig kon dan ook niets beters geschieden dan de Bond sterk te
maken. Hoe zich dat bij de bestaande toestanden verder zou ontwikkelen, was nog niet te zeggen.8 De Tilburgse afdelingpan Unitas besloot
zelfstandig te blijven en ijverig voort te gaan met de propaganda, zonder
evenwel de op te richten Diocesane Bond te bestrijden, althans zolang
deze de Tilburgse afdeling niet tegenwerkte. Met algemene stemmen
werd de eerder aangenomen motie over (le weerstandskas en het vakblad
nog eens bekrachtigd.9 Genoeg misverstanden om de weg naar samenwerking een zeer moeizame te maken.
§ 2. De vrede verbroken en hersteld
a. Eerste voorstel afgewezen

De vergadering van de Centrale Raad van Unitas, op 26 december
1904 in Hengelo gehouden, sloeg de gekoesterde hoop op een spoedige
") KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Dagelijks Bestuur Unitas, 6
maart 1905. 4. Poell bleef erbij dat noch Postma noch hij gezegd zou hebben dat het de bedoeling was om de leden van de Bossche Bond tot het interconfessionalisme op te voeden.
Wel had Ariens in die zin iets gezegd, maar dat gezegde had Poell zo begrepen dat de Bossche Bond rijp zou wor(len gemaakt voor nationale samenwerking.
9 KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Waarde Doctor, 1 maart
1905.31.
8) De Volksbode. 9 december 1904.
9) Nieuwe Tilburgsche Courant, 7 december 1904.
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effectuering van de principe-overeenkomst de bodem in. In het verslag
dat Poell hiervan gaf in Het Hoog-Ambacht lichtte hij alleen de eindconclusie eruit, dat de besturen van beide organisaties alsook hun respeetieve afdelingen en hijzelf een nieuwe bijeenkomst zouden beleggen. De
oorzaak was gelegen in de motie van de afdeling Tilburg, waarover zich
een discussie had ontsponnen, die hij niet van plan was weer te geven. 10
Wat bleek namelijk, de voorstellen waren niet aangenomen, noch verworpen maar afgestuit op weerstand van de Tilburgse afdeling. En aan
haar bezwaren kon men toch niet voorbijgaan, meende Stins, haar be11
langde het immers het meest aan.
Ook de Bossche Bond, zodra geformeerd, boog zich over de voorstellen. Men stemde met het houden van een nieuwe vergadering
in, maar
maakte daarbij de restrictie dat de respectieve afdelingsbest
uren uit Tilburg hieraan niet zouden deelnemen.12 poell bracht Verveld hiervan in
kennis, erbij aantekenend dat hoewel hij dit besluit betreurde, de vergadering souverein was. In de ogen van Stins, die over de geschiedenis der
samenwerking Ariens uitvoerig inlichtte, een weinig steekhoudend argument. Verveld had aangeraden om dat besluit terug te draaien en de zaak
op de oude voet door te zetten. Uit het contact hierover met Poell had hij
de zekerheid gekregen dat dit wel in orde
kwam, aan Stins had deze immers laten weten dat de geplande vergadering op 2 februari 1905 zou
doorgaan, in aanwezigheid van de afdelingsbesturen en Ariens en dat de
voorstellen van Dieren als basis van gesprek zouden dienen.13 Maar wederom stelde Poell teleur door zijn strikte neutraliteit.
De kwestie kwam terug als agendapunt voor de algemene ledenvergadering van de Bossche Bond, op 29 januari 1905 te Boxtel gehouden.
Verscheidene afgevaardigden zagen niet in dat de afdeling van Unitas er
bij moest zijn. Dat die afdeling had gezegd de Diocesane Bond niet te willen en dat zij een motie had aangenomen over de invoering van 66n vakblad en een centrale weerstandskas, vond weinig bijval. Betwijfeld werd
of de afdeling en de Bond Unitas wel dezelfde geest ademden. Had men
respect voor het hoofdbestuur van Unitas, dit kon niet gezegd worden van
het afdelingsbestuur. De afgevaardigde uit Goirle verwoordde de onvrede door een motie op tafel te leggen waarin hij verklaarde met de aanwe-

10) Het Hoog-Ambacht, 7 januari 1905.

")

KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892- 1906. Brief aan Waarde Doctor, 1 maart

1905,31.
12) Het Hoog-Ambacht. 14 januari 1905.
13) Zie noot 1 1.
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zigheid van het afdelingsbestuur op een gecombineerde bestuursvergadering accoord te gaan, op voorwaarde dat de afdeling in Tilburg haar
motie zou intrekken en haar gezegde over de Diocesane Bond zou terug14
nemen. De motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen.
De motie viel bij Unitas slecht. Stins maakte Poell het verwijt dat hij
had nagelaten de besluitvorming bij te sturen. Saenen, de secretaris van
de Bossche Bond, bleek weinig gelukkig met het genomen besluit, hetgeen hij voorzag gebeurde ook.15 De Centrale Raad van Unitas, ter vergadering bijeengeroepen op 11 februari 1905, verwierp de voorwaarden
door de Bossche Bond gesteld. De verontwaardiging was niet van de
lucht: hoe kon zo'n jonge organisatie als de Bossche Bond aan Unitas
voorwaarden stellen. Met algemene stemmen nam de Raad een motie
aan dat de aanwezigheid van beide afdelingsbesturen uit Tilburg van wezenlijk belang was, zij immers stonden in de meest gespannen verhouding tegenover elkaar. De Raad verklaarde in de opstelling van de Bossche Bond geen ernstige poging te zien om tot een loyale samenwerking
te komen en besloot daarom, geen moeite meer te doen om op de eerder
voorgestelde wijze met de Bossche Bond samen te werken, de arbeiders
van de toedracht van deze zaak op de hoogte te stellen en de propaganda
in Noord-Brabant te hervatten.16 De hervatting van de propaganda viel
voor de Bossche Bond op een ongelukkkig tijdstip, omdat men juist doende was de wevers in de dorpen voor de organisatie te winnen.
Hoewel men hem daarom meermalen had verzocht, achtte Poell het
niet opportuun om commentaar te geven op de beweegredenen van Unitas om geen verdere stappen meer te doen die zouden leiden tot samenwerking met de Bossche Diocesane Bond. Hij wilde er alleen over kwijt
17
dat zij hem onjuist leken.
Poell kwam het gerezen conflict erg ongelegen, zodat alles vermeden
moest worden dat tot escalatie kon leiden. Het gevaar dreigde namelijk
dat zijn streven naar aansluiting bij het Internationale Verbond van
Christelijke Textielarbeidersorganisaties schipbreuk zou lijden. Unitas
behoorde tot de mede-oprichters van dit Verbond. Vooruitlopend op een
nadere uitleg in paragraaf 4 wijzen wij er hier reeds op, dat de koers van
de aangesloten leden-organisaties aansloot bij wat de Gladbachse rich-

14) Het Hoog-Ambacht, 4 februari 1905; Nieuwe Tilburgsche Courant, 15 februari 1905.

1 5) Zie nootll.
16) KDC, Archief Unitas, Notulen Centrale Raad 1902-1907,11 februari 1905; Nieuwe Titburpche Courant, 15 februari 1905.
") Het Hoog-Ambacht. 4 maart 1905.
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ting wordt genoemd. Een stroming in de Duitse arbeidersbeweging die
de zelfstandigheid van de vakbeweging vooropstelde, zowel in relatie tot
de algemene standsorganisatie als ten opzichte van het kerkelijk gezag,
bijgevolg interconfessioneel georienteerd was. Dit in tegenstelling tot de
'Berlijners', die confessionele organisatie voorstonden en alkerig waren
van werkstaking.
De Bossche Diocesane Textielarbeidersbond was van een
zodanig andere opzet dan de Berlijnse of Gladbachse
richting, dat men zich kan

voorstellen dat enige bekendmaking bij de kopstukken
van de internationale beweging de inwilliging van het verzoek om aansluiting zou bevorderden. Wij achten het zeer wel mogelijk dat deze
overweging Poell dreef
tot een bezoek aan enkele exponenten, dat plaatsvond in de laatste week
van februari of de eerste week van maart 1905. Voorts zou het de samenwerking met Unitas ten goede komen omdat het meer inzicht gaf in de
verhoudingen binnen de sociale beweging. Poell was op zijn reis vergezeld door Ariens, die de internationale beweging zeer was toegedaan en
vandaar over vele en goede contacten beschikte. Samen
reisden zij naar
Cent, waar zij contact hadden met pater Rutten, Ren6 Debruyne, G. Eijlenbosch en Louis Duprez, allen verbonden aan
het'Algemeene Secretariaat van de Christene Beroepsvereenigingen' in Belgie,
en naar Eberfeld
en Diisseldorf, waar zij C.M. Schiffer, voorzitter van de Centrale Bond
van Christelijke Textielarbeiders in Duitsland, Rdhling
en de priester
C.C. Sonnenschein ontmoetten.18
Deze reis wekte de nieuwsgierigheid van Stins die zich tot Debruyne
wendde om van hem te vernemen waarvoor Ariens en Poell bij hem waren geweest en welke informatie zij hadden meegekregen. Het was
dienstig hiervan kennis te hebben omdat, verwachtte hij, er wel weer een
ontmoeting zou plaatsvinden tussen de Bossche Bond en Unitas ten einde
de draad weer op te nemen. Ter nadere informatie schetste hij het ontstaan van de onderlinge verhouding aldus: door Unitas was
propaganda
gemaakt in een deel van Nederland dat voorheen voor christelijke organisatie niet toegankelijk was; in Tilburg gelukte het een vooruitgeschoven
post in te nemen, die momenteel ruim 900 leden telde. Door de katho]ieken was een nieuw type organisatie geyntroduceerd, de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond, die de kerkelijke goedkeuring had en daar beschikte Unitas niet over. 19
18) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Dagelijks Bestuur Unitas,
6 maart 1905. 4.
19) KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Debruyne, 6 maart

1905,59.
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Debruyne deed naar aanleiding hiervan navraag bij Poell, die uiteraard het door Stins geschetste beeld op z'n kop zette: voordat Unitas
kwam, waren reeds 1000 textielarbeiders georganiseerd, wel niet
christelijk maar katholiek verenigd: het meerdere sloot het mindere toch
niet uit. Wat het bezoek aan Duitsland betrof, Schiffer had gevraagd of
(le Bossche Bond op het standpunt der 'Berlijners' stond, hetgeen Poell
ontkende, waarna Schiffer meende dat men dan maar met Unitas tot
deze meovereenstemming moest zien te komen. Ook Sonnenschein was
ning toegedaan.20 Aan Verveld schreef Poell dat Schiffer het patroon dat
in Noord-Brabant was ingevoerd niet ongunsig had beoordeeld. Poell
hoopte dat de opgedane ervaringen tijdens zijn internationale reis de sa21
menwerking met Unitas ten goede zou komen.
Vooralsnog werkten beide organisaties echter langs elkaar heen. Unitas maakte ernst met de propaganda. Op zondag 12 maart 1905 werd op
drie plaatsen tegelijk actie gevoerd, Boxtel, Eindhoven en Helmond.
Daarbij trok Helmond alle aandacht omdat Unitas daar alsnog in haar opzet leek te zullen slagen. Door de Diocesane Bond werden alle krachten
leden van het bondsgemobiliseerd om dit te voorkomen. Poell en enkele
in een heftig debat
zij
waar
Helmond,
naar
bestuur togen op 19 maart
kritisch
uitliet over het
verwikkeld raakten met Oldenkotte die zich zeer
statuut van de
patroon van katholieke diocesane organisatie en het
hij
van resommigen
grenzen
overschreed
Volgens
geestelijke adviseur.
delijkheid en fatsoen.22
Tijdens deze tweede publieke confrontatie in Helmond tussen Unitas
en de Bossche Bond werd de opzet van Unitas wederom doorkruist door
een verrassende aankondiging. Na de lange, vurige rede van Oldenkotte
waarin de werkliedenvereniging en haar adviseur op de korrel werden
werd afgesloten, beklom
genomen, welke rede met een daverend applaus
Th. Postma het podium en opende zijn pleidooi voor katholieke organisa-

20) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan R. Debruyne. 9 maart
1905,5.

lezing. Hij had
24 KDC, t.a.p- Brief aan H. Verveld, 9 maart 1905, 6. Stins gaf een andere
zieh
Commissie
Internationale
de
van Verveld vernomen dat Schiffer in een vergadering van
vreesde
Stins
Bond.
de
Bossche
over
uitgelaten
bewoordingen
had
seherpe
juist in de meest
dat nu ook de kritiek op Unitas zou neerkomen vanwege de samenwerking die zij met de Bossche Bond nastreefde. KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan

Ariens. 3 mei 1905.78.

Het Hoog-Ambacht, 25 maart 1905. Ook R4ken ergerde zich zeer over de propaganda
van Oldenkotte, KDC, AA, Brief van Rijken aan J. van Besouw. 17 maart 1905 (inv. nr.

22)

1760.
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tie met de verbluffende mededeling, dat hij het socialisme had afgezworen en zich tot het katholieke geloof had bekeerd. "Ik dacht dat ze de zaal
afbraken," aldus het commentaar van de Helmondse journalist Jos van
Wel.23 Van de als utopisch socialist bekend staande Postma had men
24
een dergelijke stap allerminst verwacht.
De mededeling van Postma over zijn bekering sloeg in als een bom.
waardoor de kansen van Unitas op succes in haar campagne in Helmond
voorlopig verkeken waren. In (le marge van het notulenboek van St. Severus staat geschreven: "Dit was de dood van Unitas."25 Maar Unitas gaf
zich ook nu niet gewonnen en keerde terug zodra de omstandigheden
weer gunstig waren. Voor het ogenblik bleef een hervatting van de propaganda achterwege, omdat het proces naar samenwerking met Unitas
weer in gang was gezet. Hoewel men van de Bossche Bond uit de schuld
voor het vastlopen van de onderhandelingen in december 1904 bij Unitas legde, Unitas zich door niets meer gehinderd voelde om haar invloed
in Noord-Brabant uit te breiden, was aan beide zijden de bereidheid tot
samenwerking blijven bestaan. Alleen al het nuchtere feit dat bij strijd
geen van beide gebaat was, zal hen ertoe bewogen hebben de deur voor
de ander op een kier te laten.

b. Een principe-overeenkomst bereikt
Begin maart had de Diocesane Bond diverse voorstellen tot samenwerking naar Unitas toegezonden, die volgens Stins een gecombineerde ver23) Van Wei, De Zingende Vink, 135 en 137. Postma had als onderwijzer de leiding van de
fabrieksschool van de firma Van Vlissingen in Helmond. Zijn socialistische sympathieen hadden hem in aanraking gebracht met de kolonie Walden. gesticht door Frederik van Eeden.
waarvan hij evenwel na verloop van tijd teleurgesteld was teruggekeerd. Voor zijn geestelijk
zoeken vond hij uiteindelijk antwoord in het katholicisme. Tijdens {lit proces van inkeer kwam
hij in aanraking met Poell. Tussen beiden groeide een hechte vriendschap.
21) poell had zeer hoge verwachtingen van Postma. die hij min of meer als zijn protege beschouwde. KDC, AAa. Brief van Poell. 22 november 1904 (inv. nr. 504). Hij werd de vertrouweling en naaste medewerker van Poell, die hem eens noemde: "zijn rechter- en zoo nu
en dan zijn linkerhand," KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Pater
Rutten, 20 juni 1905.31. Poell bewerkstelligde zijn benoeming tot Secretaris van de Arbeid.
de dagelijkse functionaris van het Secretariaat van de Arbeid. een adviesinstelling ten behoeve van de sociale beweging. Tot de oprichting hiervan had Poell de beslissende stap gezet, Het
Hoog-Ambacht. 27 mei. 17 juni. 16 september 1905 en 13 januari en 3 maart 1906. Van
Rijen. a.tv.. 84-86. Vanwege zijn sympathieen voor Unitas en het interconfessionalisme
moest Postma echter ill spoedig het veld ruimen. Het Hoog-Ambacht. 12 mei 1906: Van Rij.
en. a.w.. 85.
25) CAHE. Notulenboek Textielarbeidersbond (inv. nr. 60). 23 maart 1905.
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gadering nuttig en noodzakelijk maakten. Aan Saenen deed hij dienaangaande het voorstel dat namens de Bossche Bond aanwezig zouden zijn
het hoofdbestuur, Poell, Postma, Jan van Besouw,
Vullings, Berkvens en
verder wie men ook maar wenste uit te nodigen. Van de zijde van Unitas
zou aan het overleg in ieder geval worden deelgenomen
door het hoofdbestuur en Ariens. Men vertrouwde er voorts op dat de aanwezigheid
van
Oldenkotte en Van Dun werd toegelaten en er geen bezwaar zou zijn tegen de aanwezigheid van twee afgevaardigden van de respectieve afdelingen in Tilburg, deze laatsten in de hoedanigheid van toehoorders. 26
Stins nodigde ook nog kapelaan Th. de Bouter uit,27 de opvolger van
Ariens als geestelijk adviseur van de Enschedesche Werkliedenbond. Alle hier genoemde personen namen deel aan het
overleg, dat op 25 maart
1905 in Arnhem werd gehouden en onder voorzitterschap stond van baron Van Wijnbergen.28 Beide partijen vonden elkaar. In Arnhem was de
grondslag gelegd voor een innige en hechte samenwerking van beide organisaties, die in aansluiting met Belgie, Duitsland en Italie - dat inmiddels tot het Internationale Verbond was toegetreden zouden streven
naar een verbetering van de maatschappelijke positie van de arbeider. 29
Hoewel van beide zijden concessies waren gedaan sloeg de balans in
het voordeel uit van de Bossche Bond: aan de eigenheid en zelfstandigheid was niet getornd; heide bonden behielden hun eigen vakblad en
weerstandskas; hiernaast werd een gemeenschappelijke weerstandskas
gevormd, beheerd door een centrale commissie, doch bij arbeidsgeschillen rustte de eindbeslissing bij het bestuur van de bond in wiens ressort
het geschil zich had voorgedaan; en tenslotte als belangrijkste bepaling,
de propaganda in het bisdom Den Bosch zou uitsluitend uitgaan van de
Diocesane Bond en gezamenlijk worden gevoerd.30 Feitelijk kwam dit
laatste neer op het bevriezen van de bestaande verhoudingen in het diocees: Unitas was elke directe mogelijkheid tot uitbreiding ontnomen, tenzij ervan wordt uitgegaan dat op den duur de Diocesane Bond van signatuur zou veranderen en met Unitas zou versmelten. Een mogelijke aanduiding in die richting was de slotbepaling dat de Diocesane Bond
adhesie betuigde aan het Internationale Verbond, waarbij
hij zich zo
spoedig mogelijk zou aansluiten.
-

26)

60.

KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Saenen, 13 maart 1905,

29 KDC, t.a.p., Brief aan Ariens, 17 maart 1905.61.
28) Brom. a.w.. II, 124.
29) Het Hoog-Ambacht. 15 april 1905.
30) Idem.
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9,

Poell was verrukt over het principe-accoord: Men was bijeen gekomen als tegenstanders - men ging uit elkaar als vrienden. Waarlijk, 't
was een gelukkige dag voor onzen Bond. En ik dank God, dat ik dien heb
mogen beleven."31 In dezelfde toonaard luidden de reacties bij het bekend maken van de voorstellen in de afdelingen van de Bossche Bond.
Ook Oldenkotte betuigde zijn instemming met het bereikte accoord.32
Door de Unitasafdeling in Tilburg werden (le voorstellen over samenwerking eveneens met enthousiasme begroet.33 poell hield nu in Boxtel,
Eindhoven en Helmond een spreekbeurt over wat in Arnhem was
besloten. 34
Een eerste blijk van de getoonde bereidheid tot samenwerking was het
besluit genomen in een gecombineerde bestuursvergadering van de Tilburgse afdelingen, om een zaak bij de firma L. van den Bergh krachtig
aan te pakken.35 Deze vergadering, gehouden op 6 april 1905, was naar
wens geslaagd, berichtte Poell aan Stins. 36
De euforie over het bereikte principe-accoord straalde door in de amicaliteit van de briefwisseling. Stins was echter wat bedachtzamer, men
moest (le huid van de beer niet verkopen voordat hij geschoten was. Aan
Oldenkotte schreef hij zich niet in toekomstdromen te willen verlustigen,
de samenwerkingsovereenkomst moest nog worden bekrachtigd en in
praktijk gebracht.37 Ariens raadde hij aan om in diens artikel over de sa''
menwerking de slotzin weg te laten die luidde: Een mooie stap is gezet
op de baan der katholieke vakbeweging." Hierdoor werd immers gesuggereerd dat het enkel om de katholieke organisatie was te doen en dat
riep weer de oude strijdvraag op over confessioneel of interconfessioneel.38 Aan Poell, die heel voortvarend in zijn vakblad meteen een advertentie opnam voor het blad Unitas,39 schreef hij dit weliswaar prima
te vinden, maar met een tegengebaar nog even te willen wachten; de Centrale Raad van Unitas had de voorstellen nog niet goedgekeurd en hij wilde de Raad niet bruskeren.40
31) Het Hoog-Ambacht, 1 april 1905.
32) Nieuwe litburgsche Coumnt, 29 maart 1905.
33) Nieuwe Titburgsche Courant, 4 april 1905.
34) Het Hoog-Ambacht, l april 1905.
april 1905.19.
35) KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan N.T.C., 7
april
1905,20.
Amiee
7
Brief
aan
Stins.
36) KDC,
april
37) KDC, Archief Unitas. Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan H. Oldenkotte. 13
1905,72.
38) KDC. t.a.p.,

Brief aan Ariens, 12 april 1905, 71.
39) Het HOOKAmbacht, 8 april 1905.
40) KDC, t.a.p.. Brief aan Poell (Vriend Redacteur), 18 april 1905,73.
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Wat de afdeling van Unitas in Tilburg betrof, men was het er over eens
geworden dat het heel ontactisch zou zijn, aldus Poell in een uitgebreide
toelichting in het vakblad van de Bossche Bond, als men eisen zou. dat
die afdeling zich nu meteen zou opheffen. Ook al was de Diocesane Bond
even-democratische beginselen toegedaan als Unitas en al was uit dien
hoofde het naast elkaar staan van beide bonden in een en dezelfde stad
minder gewenst, rekening houdende met de feiten mocht men niet verder gaan dan te bepalen, zonder dit uitdrukkelijk in de voorstellen op te
nemen, dat de afdeling Unitas slechts propaganda zou maken voor de organisatie in het algemeen, en mettertijd door samenwerking met de daar
bestaande afdeling van de Bossche Bond, zich bij die Bond zou voegen.
Om elke twijfel hierover uit te sluiten voegde Poell eraan toe, dat de afgevaardigden van Unitas uit Tilburg hiermee hun instemming hadden betuigd en dat ook Oldenkotte zich v66r het bereikte accoord verklaarde. 41
Een ogenschijnlijk abrupte ommezwaai, daar de Tilburgse afdeling
voordien steeds had vastgehouden aan de invoering van 66n centrale
weerstandskas en de oprichting van een gemeenschappelijk vakblad als
voorwaarden voor een eventueel samengaan met de Bossche Bond. Nu
lijkt zij niet alleen daarop te zijn teruggekomen, maar aanvaardt zelfs
haar toekomstige opheffing. Zou zij voor een dergelijk compromis te vinden zijn geweest, als zij niet op z'n minst de verwachting had of de hoop
koesterde dat de Bossehe Bond geen eind - maar overgangstadium was
van de confessionele vakbeweging? Had de praktische zin het van de
principiele houding gewonnen? Was de wens de vader van de gedachte?
Zoals Poell de samenwerking uitlegde gaf hij weinig reden tot (leze verwachting: ':-de vakactie kan gevoerd en moet gevoerd worden met anderen samen; maar de vakvereeniging hebben wij apart."42 De afdeling
Tilburg was dus de prijs die Unitas voor de samenwerking moest betalen,
een samenwerking waarover de uitleg van Poell niet spoorde met de interpretatie van Unitas.

De euforie over het bereikte resultaat in Arnhem luwde, al spoedig tekenden zich enkele donkere wolken af aan de heldere hemel. De Centrale Raad van Unitas bracht wijzigingen aan die weer op bezwaren stuitten
bij het bestuur van de Bossche Bond; van een goede verstandhouding
tussen de afdelingen in Tilburg was nog geen sprake en de geestelijkheid
der stad deed hier nog een schepje bovenop door Unitas als ongewenst te
") Het Hoog-Ambarht, 22 april 1905.
42) Het Hoog-Ambacht, 13 mei 1905.
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verklaren. Ondanks deze tegenvallers en tegenstand lukte het aan de verzoeningsgezinden om een brug naar elkaar te slaan. Nauwelijks was dit
een feit of de pijlers hiervan werden door de oppositie ondermijnd, met
als gevolg dat van een enigermate vaste oeververbinding niets meer terecht kwam.
§ 3. De samenwerking weer op de proef gesteld
a.

Bestuurlijke tegenwerpingen

Zoals was afgesproken in Arnhem moest de Centrale Raad van Unitas
zich eerst over de voorstellen uitspreken alvorens ze in werking konden
treden. Dit voorbehoud was gemaakt, omdat het bestuur van Unitas met
meerdere levensbeschouwelijke richtingen had rekening te houden; de
leden waren evenwel bereid indien nodig de voorstellen te verdedigen.
De Centrale Raad vergaderde op 29 april 1905. Het laten schieten van
een gemeenschappelijk vakblad werd door sommigen betreurd, doch de
meerderheid vond het huidige voorstel van twee afzonderlijke vakbladen
doelmatiger. Met het voorlopig handhaven van de afzonderlijke
weerstandskassen naast een centrale kas kon men zich niet verenigen.
Het bestuur van de Bossche Bond had daarvoor gepleit, omdat naar het
vreesde de arbeiders in Noord-Brabant wantrouwig stonden tegenover
het hebben van alleen een gezamenlijke weerstandskas. Waarschijnlijk
de problemen rondom het voormalige Textielarbeiderssecretariaat indachtig, trok het echter een verkeerde conclusie daaruit. Stins bracht naar
voren dat de Bossche Bond toch al een stuk tegemoet was gekomen: "Laten wij ons hieraan houden. Wanneer ze zien dat alles goed gaat, zullen
"
ze een stap verder gaan. De vergadering schaar(le zich echter in meerderheid achter de voorgestelde wijziging in 66n enkele weerstandskas.
Aangaande het artikel over de gezamenlijk te voeren propaganda in
Noord-Brabant, lag de weerstand dieper. Verscheidene leden vonden
het onaanvaardbaar dat Unitas in Noord-Brabant propaganda zou maken
voor de Bossche Bond. Maar zelfs al was de propaganda gericht op het
bevorderen van vakorganisatie als zodanig, dan nog stuitte het voorstel
op bezwaren, men wilde de verworven positie in Tilburg, de enige plaats
waar men zich tot dusver had kunnen vestigen, niet loslaten. Uiteindelijk
is men met het voorstel accoord gegaan, het betreffende artikel aldus te
lezen: "Propaganda tot het oprichten van vereenigingen en het aanwerven van leden, ga in het bisdom van 's-Bosch, met uitzondering van Til9,
burg, uit van den Diocesanen Bond en worden gezamenlijk gevoerd.
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Tenslotte werd besloten om de overeenkomst niet na twee, maar na 66n
jaar werken te herzien en opnieuw vast te stellen. De ingangsdatum van 1
oktober 1905 hield men aan.43
Hetgeen wel was te verwachten, het hoofdbestuur van de Bossche Diocesane Bond dat kort hierna, op 7 mei 1905 bijeenkwam, kon zich niet
met de wijzigingen verenigen. Wat de centrale weerstandskas betrof met
opheffing van de afzonderlijke kassen, daarmee was de zelfstandigheid
van de Bossche Bond gemoeid. Aangaande artikel 11 over de propaganda achtte zij het beter dat de verhouding in Tilburg door de afdelingen
onderling geregeld werd, "...daar die 't best kunnen oordeelen, hoe tot
66n afdeeling van den D.B. te komen", waarmee nog eens duidelijk
bleek dat men de aanwezigheid van Unitas niet als vaststaand feit kon of
wilde aanvaarden. Wat de propaganda buiten Tilburg betreft, men was
bereid de bepaling te schrappen dat deze gezamenlijk werd gevoerd, 44
waarschijnlijk om aldus de vrees van sommige Unitasleden weg te nemen
dat zij voor de Diocesane Bond zouden moeten ijveren. De algemene vergadering van de Bossche Bond stemde met het standpunt van het hoofdbestuur in en besloot dit ter kennis te brengen aan het bestuur van Unitas, naar wiens eindbeslissing men verklaar(le verlangend uit te zien. 45
Maar (lie beslissing liet op zich wachten, de datum van 1 oktober verstreek zonder dat men van Unitas een reactie ontving.
Het zag er niet naar uit dat de Centrale Raad de aangebrachte wijzigingen zou herroepen. In zijn vergadering van 1 juli 1905 werd met algemene stemmen de motie aangenomen om in de naaste toekomst stappen te
ondernemen die ertoe zouden leiden dat a]le christelijke arbeiders zonder onderscheid van geloof zich in een vakvereniging organiseerden. 46
Poell had weliswaar aangegeven voorlopig die kant niet op te willen, maar
daarmee zich toch nog niet definitief voor de tegenovergestelde richting
uitgesproken, zodat een vergelijk nog mogelijk leek.

b. Obstakels in het veld
De toenadering tussen beide organisaties, waartoe in Arnhem de aanzet was gegeven, werd door verscheidene ontwikkelingen zeer beproefd.

43) KDC, Archief Unitas, Notulen Centrale Raad 1902-1907. 29 april 1905: Het Hoog-Ambacht. 13 mei 1905.
46) Het Hoog-Ambacht, 13 mei 1905.
) Het Hoog-Ambacht. 17 juni 1905.
46) KDC. Archief Unitas, Notulen Centrale Raad 1902-1907.1 juli 1905.
#5
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Op 17 mei 1905 verscheen in de krant een ingezonden stuk van (le hand
van pastoor G. van Zinnicq-Bergmann, adviseur van de plaatselijke afdeling van de K.S.A., waarin hij de verschillen uiteenzette tussen Unitas en
de Diocesane Bond. Hij poneerde de stelling dat katholieken alleen lid
mochten worden van een christelijke vereniging wanneer geen katholieke
organisatie bestond. Maar een interconfessionele vereniging was altijd
nog beter dan een neutrale of helemaal geen organisatie. Unitas was geen
katholieke vereniging en kon er dan ook geen aanspraak op maken te
worden opgenomen in de kring der verenigingen die het plaatselij k comiW van de K.S.A. uitmaakten. Nu Unitas en de Bossche Bond niet meer
vijandig tegenover elkaar stonden, pleitte hij voor aansluiting bij de katholieke Bond.47
Waar Poell nog enige ruimte liet, wilde Van Zinnicq-Bergmann vooral
duidelijk zijn. Wat betreft haar legitieme bestaansrecht werd de bewijslast bij Unitas gelegd en wat Tilburg en het diocees in het algemeen
aangaat, daarover hoefde geen twijfel te bestaan, Unitas hoorde hier niet
thuis. Hiermee blies hij de trompet tot de aanval op het streven naar samenwerking die niet meer aftiet totdat Poell zich gedwongen zag daaraan
een minder vergaande invulling te geven. Het artikel van Van ZinnicqBergmann bracht blijkbaar zoveel teweeg dat het kennelijk nodig was om
enkele dagen later in de krant te verklaren dat zijn schrijven de volledige
instemming had van de deken, de pastoor en voorzover daaraan mocht
worden getwijfeld van Poell!48 Het komt ons minder waarschijnlijk voor
dat Poell een dergelijke principiele stellingname in de gegeven omstandigheden toejuichte, dat derhalve de verklaring van Van Zinnicq-Bergmann meer als een heimelijke terechtwijzing begrepen moet worden.
Niet lang hierna, in een bijeenkomst georganiseerd door de propagandaclub Leo XIII op 22 juni 1905, deed Van Zinnicq-Bergmann nog een
schepje op het vuur door te verkondigen dat zolang als de Unitasafdeling
bleef wat zij was, ze beslist geen aandeel kon hebben in de katholieke sociale actie ter stede. Op een vraag van Oldenkotte of Unitas dan niet katholiek had gewerkt, antwoordde de spreker van die avond. pater Coelestinus, met een beslist neen en wel omdat Unitas zich niet hield aan het
gezag van de bisschop, waarop Oldenkotte enkele 'snerende' opmerkingen maakte aan diens adres, hetgeen door Coelestinus verontwaardigd

") Nieuwe litburgsche Courant. 17 mei 1905.
m) Nieuwe litburgsche Courant, 21 juni 1905.
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werd afgestraft. De verslaggever van de bijeenkomst gaf als commentaar
dat de geest van samenwerking hem nog weinig ontwikkeld leek. 49
Deze woorden waren niet bezijden de waarheid
gesproken, hetgeen
een conflict bij de firma Thomas de Beer al spoedig bewees. De firma
had op 1 juli 1905 aan haar arbeiders laten weten dat voor leden van
Unitas op haar fabriek geen plaats was. Zij zag, zo bleek, in Unitas een
gevaar voor de goede orde en tucht op haar fabriek wegens de geest die
ervan uitging. Op de fabriek waren van de mannen
boven de 16 jaar, 27
ongeorganiseerd, 45 lid van Unitas en 47 lid van St. Severus. De afdeling
Unitas beschouwde de mededeling van de firma als een
aantasting van
het verenigingsrecht. Vijfleden van St.Severus kozen de kant van Unitas;
zij weken daarmee af van de mening van de overige leden en het bestuur.
In een vergadering gehouden op 4 juli stelde het bestuur voor strikt
onzijdig te blijven omdat het hier slechts zou gaan om een zaak tussen de firma
en enkele van haar arbeiders. Aangezien geen der
aanwezigen hier tegen
50
inging, werd aldus besloten.
Het verslag van (leze vergadering dat hem vermoedelijk was toegespeeld door Jan van Besouw, maakte op Rijken de indruk dat (le Gildenbond en zijn adviseur Berkvens, die tijdens de vergadering ook het
woord voerde, eigenlijk blij waren met de uitsluiting van Unitas. Berkvens had de indruk gegeven met de bereklauw te dwepen. Wat de handelwijze van de firma betrof, Rijken vreesde dat hierdoor een precendent
was geschapen, waarop een protestantse fabrikant zich zou kunnen beroepen bij een eventuele uitsluiting van arbeiders die lid waren van een
katholieke vereniging. Dat zou inderdaad gebeuren wanneer er tweedracht heerste onder de arbeiders, zoals nu het geval was.
Nogmaals beklemtoonde hij de strijd tegen Unitas heilloos te vinden; het had meer zin
te strijden voor de arbeiders; "Helaas! 't Is begonnen met Zinnicq, en,
zoals ik uit je brief verneem. voortgezet door Poell en hierdoor
zal 't zijn
en blijven: Unitas und kein Ende." Rijken was het met Jan van Besouw
eens dat beide afdelingsbesturen aan tafel moesten gaan zitten om voorgoed uit te maken of samenwerking, waartoe op 25 maart was besloten,
wel zo gewenst was. Aan het slot van zijn brief aan Jan van Besouw uitte
Rijken zijn bezorgdheid over de positie van Poell: "Zorg toch, dat Poell die niet erg zelfstandig oordeelt onder den invloed dier would-be sociologen uit komt, die eerst den Gildenbond werkloos maakten, en nu tegen
-

49) De Volk,bode. 30 juni 1905: Het Hoog-Ambacht. 1 juli 1905.
50) Het Hoog-Ambacht. 15 juli 1905.
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Unitas zijn, niet omdat ze arbeidersvrienden zijnde de arbeidersbelangen 't best in den D.B. zien behartigd, maar om den D.B. in een onvruchtbaren strijd met Unitas te wikkelen, en den strijd voor wevers nog
wat uit te stellen."51 Het lijdt geen twijfel dat met die would-be sociologen in de eerste plaats Berkvens en Van Zinnicq-Bergmann waren bedoeld. Was de bezorgdheid van Rijken wel gegrond?
Poell was door het besluit van de afdeling St. Severus kennelijk in verlegenheid gebracht, voor hem was (le kwestie niet zonder meer duidelijk.
52
Hij ging te rade bij pater Rutten, hoe in deze te moeten optreden.
Vroeg hij niet naar de bekende weg, het bereikte principe-accoord over
samenwerking tussen beide organisaties liet toch geen andere keus?
Poell wilde zich blijkbaar indekken. de aanwezigheid van Unitas in Tilburg was immers een zeer omstreden zaak. Anderzijds is deze opstelling
ook kenmerkend voor de vermeende objectiviteit die hij in conflicten betrachtte.
Zoals gewoonlijk stelde hij zich ook met de fabrikant in verbinding. Hij
legde aan de firma enkele vragen voor teneinde, schreef hij, zijn standpunt te kunnen bepalen voor de hoofdbestuursvergadering van de Bossche Bond, die dezelfde avond nog, 8 juli 1905, zou worden gehouden.53 Of (le firma zich geroepen voelde rekening en verantwoording af
te leggen tegenover Poell, mag betwijfeld worden. Uiteindelijk had Poell
uit het voorval de conclusie getrokken, dat het verenigingsrecht wel degelijk geschonden was.
De bestuursvergadering waarvan Poell sprak, was uitgeschreven naar
aanleiding van een klacht die Verveld had ingediend over de houding
van St.Severus. Het bestuur nam een motie aan, waarin zij ondermeer
verklaarde, het te betreuren dat zij niet tevoren was geraadpleegd en dat
wel degelijk het verenigingsrecht was geschonden. Dit werd weliswaar
toegegeven door het bestuur van St.Severus. maar de handelwijze van De
Beer was, meende zij gerechtvaardigd door de geest die volgens de firma
in Unitas zou heersen.54 De kwestie werd door het hoofdbestuur dermate
59 KDC.AA. Brief van Rijken aan J. van Besouw, 7 juli 1905 (inv. nr. 1760). De positie van
Coelestinus in de Bossche Bond is onduidelijk. In de jaren 1905 - 1907 maakte hij een diepe geestelijke crisis door die er toe leidde dat hij uit de orde der Capucijnen trad en met het
geloof brak. Op 1 juni 1908 werd hij propagandist voor de SDAP te Maastricht. Zijn werkelij-

ke naam was Henricus Johannes van Vorst. Perry, a. tv.. 190.
:2) KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Pater Rutten. 5 juli 1905.
33.

53) KDC. t.a.p.. Brief aan L. de Beer-Eras. z.d., 34.

") Het Hoog-Ambacht. 15 juli en 29 juli 1905.

209

hoog opgenomen, dat het in zijn motie zelfs gedreigd zou hebben de afdeling Tilburg uit de bond te stoten, wanneer deze zou volharden in haar
standpunt.55 Het bestuur had echter gehandeld zonder Poell daarin te
kennen en kreeg daarover door hem de les gelezen. Omdat de kwestie
draaide rond de erkenning van katholieke organisaties voor de katholieken van het bisdom, diende de adviseur geraadpleegd te worden. 56
De Tilburgse afdeling vroeg een scheidsgerecht aan.57 Dit stelde haar
in het gelijk en deed tevens een uitspraak over de geest van Unitas. Hier
was het bestuur en ook Poell hoogst ongelukkig mee. Het was alleen de
bedoeling, bekende Poell in het artikel dat hij aan de kwestie wijdde, dat
het scheidsgerecht zich zou uitspreken over de vraag of het verenigingsrecht was geschonden. De fout lag hier bij het hoofdbestuur dat aan het
scheidsgerecht een onjuiste vraag had voorgelegd. Maar elke jonge organisatie kan wel eens een fout maken, gaf hij als commentaar.58 Dat Poell
zo openlijk het boetekleed aantrok, wijst erop dat hem aan de samenwerking met Unitas veel gelegen was.
De firma had intussen haar dreigement van ontslag ingetrokken. Het
hoofdbestuur, in vergadering bijeengekomen op 23 juli, nam nu een motie aan waarin zij de eerder opgestelde motie en het besluit introk: nu het
probleem niet meer van actuele aard was, werden de belanger, van de arbeiders beter gediend met praktisch optreden, dan met zich te verdiepen
in principiele kwesties. Het hoofdbestuur stelde tevens een gedragslijn
voor de toekomst op, die door de afdeling Tilburg werd aanvaard. waarmee de eenheid was hersteld. Poell meende nu met recht te mogen veronderstellen dat ook de Bond Unitas na alles de aangenomen houding
van de Diocesane Bond zou billijken.49 Eind juli berichtte Poell aan mgr.
Van de Ven dat de vrede in de Diocesane Bond was hersteld en men ten
opzichte van Unitas een hoe langer hoe zuiverder toestand kreeg. 60
Unitas was echter minder opgetogen over de uitkomst van de bestuursvergadering van de Bossche Bond. Allertreurigst noemde Stins in een
brief aan Verveld de houding die het bestuur alsmede Poell, Berkvens en
55) Het Hoog-Ambacht. 20 januari 1906.
9) KDC, t.a.p.. Brief aan Bestuur Dioc. Bond. pres. A. Cools, 11 juli 1905.35-36,
37) Het Hoog-Ambacht, 29 juli 1905. Zij droeg Coelestinus voor als scheidsrechter. Het
hoofdsbestuur van de Bossche Bond wees van zijn kant aan de jurist Geelen. voorzitter van de
afdeling Tilburg van de K.S.A. Beiden kozen H. Weijers als onpartijdig derde. Zij waren allen
Tilburgers.
581 Het Hoog-Ambacht, 29 juli 1905.
59) idem.
60) BAH. Ingekomen Stukken, Brief van Poell. 27 juli 1905.
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de Gildenbondsleden hadden ingenomen. Waren dat nu de hervormers
die in Noord-Brabant de organisatie der textielarbeiders weer op poten
wilden zetten, waren dat de mensen die de arbeidersbelangen bij de patroons behartigden? De bedoeling was overduidelijk: Unitas moest getroffen worden, kon men dat niet alleen, dan maar met behulp van een
werkgever. Niet Unitas maar de Diocesane Bond moest uit Noord-Brabant verdwijnen. Het speet hem verschrikkelijk voor de ernst van het
streven van Saenen, Postma en Van Besouw.61 Ook tegenover Ariens
luchtte Stins zijn diepe teleurstelling over heel de gang van zaken en het
gebrek aan ruggegraat dat was getoond: "Niet a]leen Berkvens, maar ook
Poell valt me kolossaal af. Mijn vaste overtuiging is, ten koste van wat dan
ook vast te houden aan de beweging van Unitas in Tilburg en deze desnoods in Noord-Brabant nog verder te propageeren".62
In de onderlinge verhouding tussen Unitas en de Bossche Bond kwam
toch weer een lichte verbetering. Na het derde internationale congres van
de Internationale bond van Christelijke Textielarbeidersorganisaties, bedefigin augustus 1905, waren beider besturen bijeengekomen om een
nitieve oplossing van de kwestie De Beer voor te bereiden. Deze besprede firma
king had geresulteerd in een gezamenlijk optreden waardoor
eindelijk haar verklaring over Unitas terugnam, zodat voortaan ieder vrij
was zich aan te sluiten bij de organisatie die hem het beste leek.63
De kwestie kreeg nog een vervolg in de beleidslijn die het Centraal-Adviseurscomit6 voor dergelijke gevallen opstelde. Men werd het er over
eens dat bij het ontslag van een arbeider (lie lid was van een niet-katholieke organisatie, de christelijke rechtvaardigheid niet was geschonden, vermits de werkgever de overeengekomen opzegtermijn van het arbeidscontract in acht nam. Hoewel Poell in de betreffende vergadering van het
Comit6,25 oktober 1905, aanwezig was, verhief hij niet zijn stem tegen
de aanvaarde gedragslijn,64 die aan de werkgevers feitelijk een vrijbrief
gaf om Unitasleden op hun fabriek te weren, en (laar waren de proble-

men juist mee begonnen!

Ondanks dat de firma De Beer haar standpunt had herroepen, on-

25 juli 1905,
61) KDC. Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Verveld,
111.

62) KDC, t.a.p.. Brief aan Ariens, 25 juli 1905, 113.
63) Het Hoog-Ambacht. 11 november 1905.

64) BAH. Soc. Org. II 84, Notulen der vergaderingen van de centraal adviseurs, 25 oktober
1905.
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danks de toenadering van het bestuur van de Bossche Bond bleef hetgeen was voorgevallen nazeuren. Met het bijleggen van het conflict had
Unitas nog geen genoegdoening ontvangen voor de belediging haar aangedaan. Door de uitspraak over de slechte geest (lie van haar zou uitgaan,
voelde zij zich in haar eer en goede naam gekrenkt. Zolang deze aantijging niet op haar waarheid was onderzocht en publiekelijk teruggenomen
stelde men zich afwachtend op tegenover (le voorgenomen samenwerking met de Bossche Bond.65 Toch liet Unitas niet na haar goede wil en
goede geest te tonen. Toen de Bossche Bond verwikkeld was in een arbeidsconflict te Gemert besloot men een financiele bijdrage te geven. 66
Stins bleek bovendien tot het besef gekomen dat het Poell toch niet was
aan te rekenen dat er zoveel obstakels lagen op de weg naar samenwerking. Van diens bereidwilligheid en positieve inzet was hij inmiddels
overtuigd geraakt. Zo blijkt uit een brief aan Ariens waarin hij verslag
deed van een toespraak die Poell op 17 september voor de Unitasafdeling in Enschede had gehouden. Poell had bepaald een goede indruk op
de meer ontwikkelde aanwezigen gemaakt. "Mocht het toch spoedig zoover komen, dat Unitas en D.B. 66n worden. Dan zullen Poe]l en Postma
in die beweging zeker m66r te zeggen krijgen en ook meer kunnen dan
thans."67 De opstelling van Poell na het congres van de Internationale
Bond van Christelijke Textielarbeidersorganisaties was hoopgevend.

§ 4. Nieuwe hoop
a. Geen

internationale aansluiting zonder samenwerking

De laatste bepaling in de concept-overeenkomst van maart 1905 luidde dat de Bossche Bond zou trachten om zo spoedig mogelijk aansluiting
te zoeken bij de Internationale Bond.
Het verzoek om aansluiting was als punt 4 geplaatst op de agenda van
het derde Internationale Congres. dat op 2 en 3 augustus 1905 in Luik
zou plaatsvinden. Als volgende te bespreken kwestie stond (ie hervorming yan Unitas op de agenda waarover Verveld een inleiding zou houden.68 Deze hervorming bleek de samenwerking met de Bossche Bond te

69 KDC. Archief Unitas. Notulen Centrale Raad. 7 oktober 1905: t.a.p.. Brievenkopieboek
1892-1906. Briefaan Saenen. 13 oktober 1905, 142.

66 j

'dem

69 KDC. t.a.p.. Brief aan Ariiins. 18 september 1905. 129.
"8) Het Hoog-A mbacht. 29 juli 1905.
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bemoeilijken en werd Unitas uiteindelijk fataal. Namens de Diocesane
Bond waren aanwezig Saenen en Cools die het woord voerde. Als gasten
namen deel Poell en Postma. 69
Vanwege (le samenhang tussen het verzoek van de Bossehe Bond om
aansluiting en de reorganisatie van Unitas werd besloten beide zaken gezamenlijk te bespreken. Dit vond plaats in de derde zitting, (lie onder
voorzitterschap stond van Ren6 Debruyne. Als eerste kreeg Verveld het
woord.70 Met enkele lijnen schetste hij de ontwikkeling van de confessionele arbeidersbeweging als een differentiatie- en emancipatieproces van de
ene alomvattende werkliedenvereniging naar de dubbelstructuur van
confessionele standsorganisatie en interconfessionele, onafhankelijke vakorganisatie. Wat de vakorganisatie betrof liepen ideaal en werkelijkheid
nog ver uiteen wegens een hardnekkig vasthouden aan de verouderde
concepties van kerkelijke afgeslotenheid en van vakorganisatie als onderdeel of supplement van de standsorganisatie. Hierin lag een eerste oorzaak voor de geringe relevantie van (le confessionele vakorganisatie. Al
waren de onderscheiden plaatselijke vakverenigingen aaneengesloten in
nationale vaksecretariaten, deze leidden als gevolg van (le practisering
van een niet meer adequaat organisatiemodel een kwijnend bestaan. Een
tweede oorzaak lag in de onvoldoende doorgevoerde centralisatie, op
zichzelf reeds de resultante van de verouder(le concepties aangaande de
confessionele arbeidersbeweging.
De voor Nederland zo kenmerkende gegevenheid van de kerkelijke leiding over de vakbeweging berustte op een niet juiste afgrenzing van taak
en werkzaamheden van standsorganisatie en vakorganisatie. Dit was overigens niet wat de arbeiders zelf wilden. Door bemoeienis met de vakbeweging, de beroepsverenigingen zoals Verveld zei, kwam de geestelijkheid met zichzelf in conflict wegens de belangentegenstelling tussen
9,
werkgever en werknemer: Blijven ze onpartijdig of neutraal, dan kunnen ze voor de arbeiders niets uitvoeren,kiezen ze partij, dan worden ze
door de eene (ler strijdende partijen geeerd, door de andere gehaat, ,'
terwijl haar pastorale zorg het heil van allen omvatte. De omstandigheid
dat aan de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond een geestelijk advi69

Handetingen van het

tile Internationa(it Congres.

3. Aansluitend wilde Poell de sociale

cursus van veertien dagen volgen. die jaarlijks in Mdnchengladbach werd gegeven. Hij had
ook Postma hienoor aangemeld, BAH, Ingekomen stukken, Brief van Poell, 27 juli 1905,
KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Geehrte Direction. 21 juli
1905. 32: Brief aan Pater Rutten, 5 juli 1905. 33; AAa, Prentbrieikaart van Poell e.a., 9
augustus 1905 (im. nr. 504).
m) Handelingen. 57-65.
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seur was toegevoegd die van zijn kerkelijke bediening was ontheven en
daardoor zijn handen geheel vrij had, deed hieraan niets af, omdat achter hem weer zoveel anderen stonden die plaatselijk het hoogste woord
voerden en daardoor het positieve effect van zijn positie tot nul reduceerden.

Wat de Bossche Bond betrof, daarmee was het nog erger gesteld dan
Verveld in het algemeen over de confessionele vakbeweging had opgemerkt: "...wijl deze bond zich in nog engere kring opsluit en zijn vleugelen niet verder mag uitslaan dan tot de grenzen van het diocees 's-Hertogenbosch." Bleef deze bond wat hij was, dan werd het nooit een organisatie die de belangen van (le arbeiders kon behartigen. Daarentegen
prees hij Unitas als een vorm van vakorganisatie die al deze feilen niet
aankleefde. Stond de oprichters nog niet duidelijk voor ogen hoe de
Twentse textielarbeiders van verschillende gezindten hun krachten
moesten bundelen om zich tegenover het veldwinnende socialisme te
weer te stellen. ervaring en studie hadden hen tot een beter begrip gebracht van de taak en de werkwijze der beroepsverenigingen, en tot het
besef van christelijke vakorganisatie naar Duits model, als eis van juiste
tactiek. Gaandeweg zou de losse federatieve band worden omgesmeed in
een hechte centralisatie. De invoering van een centrale weerstandskas en
het verbindend verklaren van de gezamenlijk genomen besluiten waren
stappen in die riehting. Dit was weliswaar ten koste gegaan van twee afdelingen, "doch terugkeeren, dat doen zij, zoodra de nevel van onkunde en
"'
onwetendheid zal zijn opgetrokken:
Men kan zich indenken dat na dit expos6 van Verveld, die had gesproken als de advocaat van de duivel, geen gunstig oordeel meer over aansluiting van de Bossche Bond was te verwachten. Hij liet Cools geen andere keus dan de eer aan zichzelf te houden en de vergadering voor te
stellen dit punt van de agenda af le voeren: eerst moesten de Bossche
Bond en Unitas trachten tot meer eenheid te komen. Nu Verveld door
zijn verdediging van de interconfessionele vakorganisatie tegenover het
confessionele patroon de kwestie principieel had gesteld, kon het verzoek

om aansluiting van de Bossche Bond onmogelijk gehonoreerd worden.
Alvorens tot de orde van de dag over te gaan, stelde Schiffer voor om dienaangaande eerst officieel vast te leggen dat per land maar 66n gecentraliseerde nationale organisatie werd toegelaten. die bovendien interconfessioneel en politiek neutraal moest zijn. Met algemene stemmen werd
dit voorstel aangenomen. 71
71) a.u'.,75-76.
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Naar aanleiding van de kwestie De Beer, door Verveld aangeroerd ten
bewijze van de innerlijke bestuurlijke zwakte van de Bossche Bond - in
dat opzieht geen haar beter dan het voormalige Textielarbeiderssecretariaat dat bij het eerste het beste arbeidsgeschil de eenheid niet kon bewaren -, bracht Poell naar voren dat aan de statuten een artikel was toegevoegd om herhaling te voorkomen en dat was besloten om te trachten om
met het bestuur van Unitas in deze kwestie op een lijn te komen. Poell
vroeg tenslotte om de verdere beraadslagingen als gast te mogen bijwonen, waarmee onder gejuich werd ingestemd. 72
De inleiding van Verveld, die de Diocesane Bond zozeer de pas afsneed, getuigt niet van loyaliteit jegens de Bossche Bond en in het bijzonder jegens Poell, die zich zeer bemoeide om de nagestreefde samenwerking met Unitas, tegen alle kritiek en verdachtmaking uit eigen kring in,
tot stand te brengen. Vervelds geprikkelde stemming was, zoals hij later
toegaf, opgeroepen door de houding van de afdeling Tilburg van de Bossche Bond inzake het conflict tussen Unitas en de firma Th. de Beer. Het
was hem toen nog niet bekend dat het bondsbestuur hiervan afstand zou
nemen. Maar toen klaarheid in deze zaak was gekomen en zeker na de artikelen van Poell in Het Hoog-Ambacht waarin hij positie koos in de ideologische tegenstelling die de Duitse vakbeweging beheerste, nam Verveld
zijn scherpe kritiek terug en verklaarde hij goede verwachtingen te
koesteren voor de toekomst van de Bossche Bond, de tijd van christelijke
vakorganisatie was niet meer verre. 73 IJdele hoop naar zou blijken, immers
de interconfessionele gezindheid die hij bij Poell bespeurde
was met een
dusdanige voorwaardelijkheid omkleed, dat toen het episcopaat in deze
aangelegenheid een beslist oordeel velde, Poell wel moest volgen, zodat
van de toekomstverwachting die Verveld koesterde, in de realiteit maar
weinig herkenbaars overbleef.

b. Positiebepaling van de Bossche Diocesane Bond

Het eerste artikel in Het Hoog-Ambacht waarin Poell
verslag deed van
het Internationale Congres was zakelijk en zonder wrok geschreven. Kon
men er onverhoopt niet in slagen zijn plannen te verwezenlijken, zoals
Cools tijdens het Congres had aangegeven, dan zou men afzonderlijk
moeten blijven staan, maar dan ook a]le gevolgen daarvan moeten dra-

72) a. w.. 65-66 en 78.
73) a.w., 65-66.
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gen.74 Het was bedoeld als een aansporing om ernst te maken met het streven naar samenwerking tussen de Bossche Bond en Unitas. Hoever kon
en wilde Poell hierin gaan? In een volgend artikel 'Een verklaring' gaf
Poell een eerste aanzet door duidelijk de doelstelling en werkwijze van de
Bossche Bond af te zetten tegenover de Berlijnse richting, de ene component van de ideeenstrijd in Duitsland over de juiste inrichting en koers

van de arbeidersbeweging. Met het oog vooral op de Duitsers, voor wie
de Nederlandse verhoudingen moeilijk doorzichtig waren omdat zij niet
pasten in de dichotomie van Berlijnse en Gladbachse richting, verklaarde

hij nadrukkelijk de Berlijnse richting niet aan

te hangen, daar deze de

eeonomische zelfstandigheid der vakorganisatie binnen de arbeidersbeweging ontken(le, staking afwees en een strijd op leven en dood voer(le
met de christelijke vakbeweging (de Gladbachse richting), niettegenstaande deze door de meeste Duitse bisschoppen was erkend. Enkel
en alleen de omstandigheid dat de textielarbeiders in Noord Brabant nagenoeg allen katholiek waren, verklaarde de katholieke signatuur van
hun belangenorganisaties. In wezen was de arbeidersbeweging hier niet
specifiek-katholiek, kwam zij zelfs met de internationale textielarbeidersbeweging overeen, omdat zij in principe openstond voor andere gezindten. Dat dit in feite tot een enkele uitzondering beperkt was gebleven, lag
enkel aan de omstandigheden en had niets te maken met een doelbewust
gekozen afzonderlijkheid.75
Uitvoerig kwam Poell op bovenstaande 'Verklaring' terug in het artikel
'Onze Bond', waarin hij Unitas en de Bossche Bond als wijze van arbeidersorganisatie aftekende tegen de achtergrond van de tegenstelling tus-

sen Gladbachse en Berlijnse richting. Onderscheidingscriteria zijn cle
verhouding tussen stands- en vakorganisatie en de reikwijdte en gelding
van kerk en godsclienst met betrekking tot de onderschei(len sectoren van
de samenleving. Wat had economie met moraal te maken, hoever reikte
de beslissingsmacht van de bisschop en samenhangend hiermee. hoe
verhielden stands- en vakorganisatie zich ten opzichte van elkaar? In de
Berlijnse richting maakten de vakverenigingen in alle opzichten deel uit
van de algemene standsorganisatie. Bijgevolg waren zij totaal katholiek
en voerden zij hun actie tot stoffelijke verbetering niet tot werkstaking
door. Weerstands- en voorzorgskassen behoefden zij daarom niet en een
eigen vakblad hadden zij evenmin. Veel kracht kon van deze vakvereni-

r#) Het Hi,og-Ambarht. 19 auglistits 19(}5.
7 5) Het HOOK-Ambarht. 26 augustii, 1905.
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gingen niet uitgaan. De Gladbachse richting daarentegen kende een
strikte scheiding tussen stands- en vakorganisatie. De vakverenigingen
waren zelfstandig en werkten vanuit algemeen christelijke beginselen.
volgens de zedenleer der Tien Ceboden. Unitas kwam niet geheel hiermee overeen, daar de leden van de constituerende verenigingen lid waren van de Utrechtse R.K. Werkliedenvereeniging of Patrimonium en
voorts omdat Unitas ook de zedelijke verbetering in haar programma had
staan. Op aandringen van de Duitsers ging Unitas evenwel meer en meer
de Gladbachse richting uit, die van een puur economische, materiele belangenvereniging. gescheiden van de standsorganisatie. Wat de Bossche
Bond van de Gladbachse richting onderscheidde was het nevenschikkende verband tussen het werkterrein van stands- en vakorganisatie. Er was
wel sprake van een taakverdeling, maar dit was niet naar het niveau van
de doelstelling doorgetrokken: ook de vakverenigingen hadden tot doel
de godsdienstige en zedelijke vervolmaking van mens en maatschappij,
maar lieten de behartiging van deze belangen over aan de plaatselijke
standsorganisaties. Vandaar dat ook de vakgilden onderhorig waren aan
het geestelijk gezag, wat hun godsdienstige zijde betrof: "En die leiding
zal blijven zoolang de inrichting onzer organisatie blijft wat zij is." Unitas
was bezig zich naar het Gladbachse model om te vormen: "Wij moeten
oog houden op die drang, zeker, maar vooral de Bisschop zal dat doen:
als 't getij verloopt zullen de bakens zeker verzet worden. Tot z661ang en
niet langer staat onze Diocesane Bond. 99 76

Alvorens tot publikatie over te gaan van dit, naar de omstandigheden
toch wel wat gewaagde artikel had Poell het voor de zekerheid ter beoordeling opgezonden naar de Bossche bisschop, hoewel hij ervan overtuigd
was, schreef hij, het artikel in diens geest opgesteld te hebben.77 Hoewel
mgr. Van de Ven zich zonder enige twijfel niet met de strekking daarvan
zal kunnen hebben verenigen, onthield hij zich van commentaar. Poell
zette hierdoor zijn streven naar samenwerking met Unitas ongehinderd
voort.
c. Zonder vaste koers vooruit

Had Poell tot nog toe. waar het ging om de signatuur van de sociale beweging, steeds het katholieke organisatiepatroon benadrukt, in zijn comm) Het Hoog-Ambacht. 30 september 1905.
79 KDC. Archief Poet]. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan mgr. Van de Ven. 23 Reptember 1905.41.
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mentaar op het Internationaal Congres in Luik had hij onmiskenbaar de
indruk gewekt dit als een overgangsfase te beschouwen. Had de drang
om internationaal te mogen meespreken hem op sleeptouw genomen?
Deze ambivalentie in de houding van Poell wijst op het conflict in loyaliteiten, tussen zijn toebehoren tot de geestelijke stand en zijn functie van
leidsman van de arbeiders. Ook hij was uiteindelijk de 'gevangene' van
een katholieke sociale leer die met volstrekte exclusiviteit en absolute geldigheid in praktijk werd gebracht, en daardoor onvermijdelijk tot derge-

lijke botsingen leidde.
Waar het met de confessionele vakbeweging heen moest, hij wist het
niet, schreef Poell aan H. Campman, geestelijk adviseur van St. Lambertus uit Hengelo. Er was een drang naar autonome vakorganisatie. Het
leefde onder de arbeiders dat zij zelf hun vakbelangen behartigden. De
'sociale priesters' moesten daar open voor staan en daarop in hun taakuitoefening inspelen. En wel door de katholieke vakorganisaties te houden
in de vorm waarin ze nu waren, zolang de bisschoppen dat zo hebben wilden. maar de mentaliteit daarvan te veranderen door ze hoe langer en
meer niets anders dan de zuivere vakzaken te laten behandelen. Alleen
op die wijze was men voorbereid op de dingen die komen gingen. Anderzijds had hij vernomen dat het episcopaat zich had uitgesproken voor katholieke vakorganisatie, hetgeen hij zich goed voor kon stellen. Unitas
kon op het ogenblik haar reorganisatie niet doometten, omdat de aartsbisschop daar niets van weten wilde. Het was daarom momenteel het beste als St. Lambertus het initiatief zou nemen om alle katholieke textielarbeiciersorganisaties in het Utrechtse diocees die niet bij Unitas waren
aangesloten, bijeen te brengen. Zij konden dan met Unitas en de Bossche

Bond een federatie aangaan en zo was men een stap verder op de weg
naar een krachtige landelijke vakactie. Zich er kennelijk van bewust dat
dit wedden op twee paarden verkeerd kon uitpakken. mocht het naar buiten bekend worden, vroeg hij aan Campman om dit alles strikt vertrouwelijk te houden en hem daarmee niet tegen Unitas uit te spelen.78 Centralisatie maar met behoud van de eigen identiteit. confessionele organisatie
maar met erkenning van de autonomie inzake vakaangelegenheden, in
deze richting zou Poell zijn evenwicht vinden. "Hij vertelde mij ooit".
schrijft Sicking, "dat je het met pionierswerk zelf uit moest vinden en dat
je dan eerst wist, dat je verkeerd zat, wanneer je met de rug tegen de

muur stond. 9, 79
78) KD(:. t.a.p.. Briefaan H. Campman. 23 septeniber 1905.42.
79) Coll. A. Thelen. Brief van J. Sic·king. 15 november 1979.
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§ 5. Met tegenwind verder

De uitspraak van het internationale congres was definitief: wilde de
Bossche Bond nog aangesloten worden bij de Internationale Bond, dan
moest zij voortgaan met het streven naar samenwerking met Unitas. Een
gewijzigd voorstel lag er, de afdelingen van de Bond waren ermee accoord gegaan, de contributie was reeds verhoogd en al kostte de praktijk
in Tilburg nog wel wat moeite, maar daar was men, schreef Poell in het
vakblad, inmiddels ook zover.8<' Men wachtte nu op Unitas dat zijn oordeel
over de voorstellen moest geven. Tijdens de algemene bestuursvergadering van de Bossche Bond, op 15 oktober 1905, vertelde Saenen niet
meer hierover dan dat de datum van 1 oktober waarop de samenwerking
had moeten ingaan, was verstreken zonder dat dienaangaande iets bebekend was.81 Toch wisten zowel Saenen als Poell waarin het probleem was
gelegen. namelijk dat Unitas eerst volledige genoegdoening eiste voor de
smet die op haar was geworpen. Waarom dan daarmee gewacht?
Behalve de interne strubbelingen waren er nog steeds weerstanden uit
de omgeving van Poell die het samenwerkingsstreven bemoeilijkten.
Naarmate het jaar verstreek werd op Poell meer aandrang uitgeoefend
zijn houding tegenover Unitas te wijzigen. Rijken hoopte dat Poell daaraan nog niet zou toegeven. Hij riep daarbij de steun in van Jan van Besouw, die aan Poell moest zeggen, tegenover Unitas niet te veranderen
voor de nieuwe bisschoppelijke regeling gekomen was. ,. Hij kan dus wel
tegen de Tilburgsche onderdrukkers zeggen: je moet me voor ik verander
nog 'n paar maanden tijd laten, nu is 't om bijzondere reden niet opportutin. Dan zijn de pastoors tevreden en zijn ruggegraat gaat niet zo gekromd.- 82 De regeling waarvan Rijken sprak, ging vermoedelijk uit van de
aartsbisschop, mgr. Van de Wetering, en had waarschijnlijk betrekking
op doel en inrichting van de katholieke arbeidersbeweging, met name het
statuut van cle geestelijk adviseur en de onderlinge verhouding tussen
stands- en vakorganisatie.83 Dat zou de bezwaren ondervangen die Unitas
dienaangaande tegen de bestaande praktijk had. Rijken werkte aan een
verhandeling, in samenwerking met Ariens, Van Besouw en Van der
Marck, waarmee hij hoopte op de nieuwe bissehoppelijke regeling invloed te kunnen uitoefenen, zodat deze de gewenste kant uitging. 84
8(1) Het H00 -Ambacht. 23 september 1905.
81) Het Hoog-Ambacht. 11 november 1905.

82) KDC, AA. Brief van Rijken aan J. van Besouw. 27 november 1905. (inv. nr. 1760).
83) Brom. a. u.. 11.127.
81) 7.ie noot 82.
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a. Unitas in Tilburg onder druk

Al wat kon worden opgevat als een impliciete erkenning van het bestaan van Unitas stuitte op verzet. Katholiek hoorde bij katholiek en daarmee was de identiteit van het Zuiden bepaald. Rijken overdreef niet, het
werd Poell inderdaad niet gemakkelijk gemaakt. Alles was er op gericht
Unitas in Noord-Brabant als ware het een kankergezwel uit te snijden; elke vordering in die richting werd als een overwinning gevierd. Buitendien werd de toenadering tot het Twentse Unitas gevreesd als een haard
van infectie waardoor het gezwel opnieuw kon opkomen. Niet alleen
rechtstreeks, maar ook via de lijnen van het hierarchieke gezag trachtte
men de 'ontspoorde' Poell weer in het gareel te krijgen. Achter zijn rug
om ging vanuit Tilburg menige brief naar de bisschop. Uiterlijk leken de
aanhoudende kritiek en tegenwerking Poell niet te raken, zelfs naar zijn
vrienden liet hij weinig los over wat hem beroerde. Zijn manmoedigheid
gaf hem iets halsstarrigs, waardoor hij voor de buitenwereld soms tegenstrijdige en onbegrijpelijke stappen kon zetten, hetgeen licht tot irritatie
leidde. In de briefwisseling tussen Jan van Besouw en pater Rijken was
Poell vaker het ondenverp van bezorgdheid of het mikpunt van ongenoegen.

Unitas had ook de godsdienstig-zedelijke volmaking van mens en maatschappij in zijn vaandel staan. Hoewel de afdeling Unitas in Tilburg geheel uit katholieken bestond. bleven dezen van geestelijke en algemeen
maatschappelijke vorming verstoken, omdat Unitas niet bij de Gildenbond was aangesloten. Gezien de verhoudingen in Tilburg behoorde dit
ook tot de onmogelijkheden. In deze leemte werd door Poell voorzien.
Evenals hij 'zijn' textielarbeiders inwijdde in de katholieke sociale leer.
zette hij ook een sociale cursus op voor de leden van Unitas. Hiermee
ging hij in het najaar van 1905 van start. Het is zeker niet onmogelijk dat
Poell hiertoe was overgegaan omdat hij. in het vooruitzieht op de eventuele aansluiting van de Unitasafdeling bij de Bossehe Bond. haar leden
geen vormingsachterstand wilde laten oplopen, zodat de versmelting
geen ongelijkwaardigheden opleverde. Maar het kon ook een verzoeningsgebaar zijn naar Unitas met wie Poell serieus tot afspraken wilde komen. De geestelijkheid in Tilburg en ongetwijfeld niet in de laatste plaats
de hoofdadviseur van de Gildenbond. Berkvens, konden deze stap van
Poell niet tolereren. Het leidt Keen twijfel dat zij het als een eigenmachtige inbreuk op hun beleid hebben ervaren en als een dolkstoot in de rug
van de Gildenbond. die in de ogen van Unitas al volstrekt niet deugde.
Met alle aandrang probeerde men Poell ervan af te houden. Jan van Be220

souw en Rijken keken bezorgd toe: "Gisteren was eindelijk de B.A.
( = Bondsadviseur) hier - 15 dagen bleef hij weg: ik had schrik hem te
ontmoeten", schreef Jan van Besouw: "Veel wijzer ben ik niet geworden
- men moet hem alles zoo positief afvragen: dtit kan ik niet. 't Eenige wat
ik te weten ben gekomen is, dat de Pastoors op de bewuste vergadering
hem in ernstige ovenveging hadden gegeven den cursus aan Unitas te staken. Hoezeer ik hem dit ook ontraadde, geloof ik dat hij aan de dwaze eischen der pastoors zal toegeven -hij wil dan nu publieke cursus geven in
het noordelijk gedeelte, waar iedereen toegelaten wordt. Of hij aan Mgr.
heeft geschreven, bij Mgr. is geweest - geen woord! Die onoprechtheid
hindert me - ik had en heb hem steeds alles gezegd wat ik wist, ook iets
uit bovenstaande brief." 85 Het ging blijkbaar om zulkeen delicate kwestie,
dat Van Besouw in de aanhef van zijn brief had geschreven: "verscheuren na inzage!!" Begin december ging Poell onder de aanhoudende druk
van de pastoors overstag. Op 9 december berichtte de deken der stad.
A.D. Smits, aan de bisschop dat Poell zijn sociale cursus voor de leden
van Unitas zou staken. Het had wel moeite gekost om hem zover te krijgen, maar eindelijk was hij dan toch voor de algemene aandrang bezweken. Vrij algemeen was men van mening dat Unitas achteruitging en de

katholieke organisatie floreerde. 86
Ook Van Zinnicq-Bergmann voelde zich geroepen de bisschop van tijd
tot tijd over de gebeurtenissen in Tilburg te informeren. Een brief van 20
december 1905 besloot hij met de opmerking dat in Tilburg op 't ogenblik de toestand iets beter scheen te worden. Unitas verloor terrein en hij
meende dat als voet bij stuk werd gehouden, men langzamerhand meer
en meer zou winnen. Geschiedde dit. dan zou Tilburg er niet slechter op
worden.87 Van Zinnicq-Bergmann zou de 'judasrol' vervullen, zijn voormalige leerling Poell 'aan te brengen' wegens diens ongepermitteerde

85) ADOM. Coll. A. Rijken. Brief van J. van Besouw, 25 november 1905 (map 2).
86) BAH. Ingekomen sttikken. Brief van A.D. Smits, 9 decem ber 1905. Met de teruggang
van Unitas was vermoedelijk bedoeld het overlopen begin december van enkele leden van
Unitas naar de Bossche Bond. Rijken die hiervan in kennis was gesteld door Jan van Besouw
wilde daaraan toch niet al te veel betekenis heehten. Misschien waren het wel zwak gemotiveerde leden. die dan na enige tijd wel weer uit de Bossche Bond zouden stappen. Wat de belangstelling onder de arbeiders in Noord-Brabant voor Unitas betrof, behield hij immers zijn
twijfels aan de principiele diepgang daarvan. hoe vaak hij ook met Jan van Besouw en Postma
had gesproken over het 'unitariseren' van de Bossche Bond. Als de arbeiders die kant uit wilden, "allons", maar hijzocht de oorzaak voor de aanhang van linitas veeleer in de alkeer van
grestelijke adviseurs en in de werkloosheid van de Gildenbond: KDC. AA. Brief van Rijken
aan J. van Besouw. 13 december 1905 (inv. nr. 1760).
871 BAH. t.a.p.. Brief van Van Zinnicq-Bergmann. 20 december 1905.
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verdrag met Unitas, dat in maart 1906, na twee jaren van moeizame onderhandelingen tussen beide partners, eindelijk gesloten werd.

b. De samenwerking hersteld, een moeizaam bereikt akkoord
Na het Internationale Congres in Luik klaarde de lucht tussen Unitas
en de Bossche Bond weer wat op, maar de zon kon nog niet doorbreken
omdat de beschuldiging over de geest van Unitas als een donkere wolk
boven de samenwerking bleef hangen. Als deze beschuldiging was teruggenomen was er wat Unitas betrof geen vuiltje meer aan de lucht. dan
zouden de Arnhemse voorstellen worden uitgevoerd en desnoods zelfs
naar hechtere samenwerking worden gestreefd. Met deze woorden stelde
Verveld de kwestie aan de orde tijdens de jaarvergadering van Unitas op
26 december 1905, waarin de leden verslag werd gedaan van hetgeen
tot dan toe was gebeurd, met de bedoeling om hoe het besluit ook zou uitvallen, lot definitieve afspraken te komen. Vandaar dat een uitnodiging
was uitgegaan naar het bestuur van de Bossche Bond, namens welke aanwezig waren. P. Vermeulen, Saenen en N. van de Nieuwenhuizen, de
voorzitter van de afdeling Tilburg. Poell en Postma ontbraken voorts niet,
ook zij waren uitgenodigd. Tijdens het debat tekenden zich twee richtingen af. De ene, vooral voorgestaan door Oldenkotte, pleitte voor vrije
propaganda in het Zuiden tenzij beide bonden geheel 6#n werden, terwijl
Stins met kracht verdedigde om op de ingeslagen weg voort te gaan, desnoods zonder gemeenschappelijke weerstandskas en na een jaar de overeenkomst nog eens te bezien: het had geen zin om 2000 'diocesanen' tegenover zich te hebben staan; al had Unitas dan de stoot tot organisatie in
Brabant gegeven, duurzaam strijden tot verbetering van de toestand van
de arbeiders kon noch Unitas, noch de Bossche Bond alleen. Hij twijfelde er niet aan of de Bossche Bond zou een afdoende verklaring afleggen
over de geest van Unitas. Nadat van die zijde dit was toegezegd, kreeg
Stins bijval van Verveld en won beider voorstel het om op basis van de
Arnhemse overeenkomst verder te werken. In zijn vergadering van 31
december 1905 sloot het bestuur van de Bossche Bond zich hierbij aan,
waarna beide besturen zich aan de uitwerking daarvan zetten.88 Door toedoen van Postma werd door de Tilburgse afdeling van de Bossche Bond
eindelijk het verlossende woord gesproken: het bestuur verklaarde de

KDC. Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Saenen. 13 december
1905,169. Het Hoog-Ambacht, 20 januari 1906.

88)
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beschuldiging over de slechte geest van Unitas terug te nemen.89 Hierdoor leek de weg weer vrij die naar de samenwerking moest voeren.
Het ene probleem was nog niet de wereld uit, of het andere diende zich
reeds aan. Eind 1905 rees een geschil tussen de afdelingen in Tilburg
over het al of niet gezamenlijk mogen optreden in
vergaderingen. Na het
conflict bij de firma Th. de Beer had bij sommige leden en bestuursleden
van St. Severus' in Tilburg de mening
post gevat, dat de mgr. Van de Ven
de samenwerking met Unitas geheel zou alkeuren.90 Om licht in deze zaak
te brengen verzocht Cools aan de bisschop om op 2 september 1905
audiBntie te willen verlenen aan een commissie uit de Bossche
Bond, bestaande uit Poell, Spijkers, Vermeulen en hijzelf.91 De bisschop heeft het
verzoek ingewilligd. Bij die gelegenheid
verklaarde hij de afdeling Unitas
als zodanig niet te hoeven erkennen maar samenwerking in stoffelijke,
zuiver economische zaken zeker toe te staan; het was aan te raden,
wanneer dat doeltreffend zou blijken, dat de besturen van tijd tot tijd voor
92
overleg zouden samenkomen.
Interpreteerde Stins het als een overwinning van Unitas omdat de bisschop openlijk gezegd zou hebben dat hij de samenwerking niet
zou beletten, Poell begreep er juist uit dat die samenwerking alleen was toegestaan bij fabrieksaangelegenheden in
Tilburg. De idee van samenwerking in het algemeen, moest men maar in de kast zetten.93 En daarin kreeg
hij weldra gelijk. Toen de bisschop nogmaals over de onderhavige
kwestie werd benaderd door de Tilburg
se afdeling van de Bossche Bond,
gaf hij te kennen dat hij een door hem goedgekeurde organisatie
niet in
gemeenschap wilde zien met Unitas dat zijn goedkeuring niet verworven
had.94 Het was, zo meende Stins, niet te verwachten dat mgr. Van de Ven
spoedig het licht op groen zou zetten, daarvoor was hij door te veel conservatieve raadgevers omringd, die geen enkele
afwijking van de rechte
katholieke koers gedoogden.95 Doch ondanks dat de voortekenen niet
gunstig waren, ging men voort op de ingeslagen weg.
Het Hoog-Ambacht, 13 januari 1906.
90) KDC, t.a.p; Brief aan Oldenkotte, 18 januari 1906,185; Brief aan
Saenen, 31 januari
1906,195; Brief aan Postma, 31 januari 1906,196; Het Hoog-Ambacht, 18 maart 1906.
w) Het Hoog-Ambacht, 23 september 1905.
9'2) BAH, Ingekomen stukken, Brief van Cools, 31
augustus 1905.
93) Het Hoog-Ambacht. 23 september 1905; Nieuti,e Tilburgche Courant. 27 december
89)

1905.

94) KDC, t.a.P., Brief aan B. Smulders, 25 september 1905,134.
95) KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Amiee
(Postma). datum
onleesbaar, 40.
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Na de nodige voorbereidingen kwamen beide partijen op 3 maart
1906 in Arnhem bijeen om de geformuleerde voorstellen te bespreken
en definitief vast te leggen. Blijkbaar hadden de afgevaardigden dit keer
volledig mandaat. De besprekingen werden geleid door Cools. Besloten
werd om de samenwerking le doen ingaan op het tijdstip waarop de afgevaardigden er hun goedkeuring aan hechtten, nl. op 3 maart 1906. Een
uitvoerig overzieht verscheen in Het Hoog-A mbacht van 17 maart, alsook
in het vakblad van Unitas, dat diezelfde week uitkwam. Ter vergelijking
met hetgeen een jaar tevoren was overeengekomen werden de oude voorstellen eveneens afgedrukt. Aan het hoofd van de federatie kwam een
permanente commissie te staan, die zou warden voorgezeten door een
onpartijdig persoon. De Diocesane Bond droeg als kandidaat voor H.
Hermans, een zeer actief voorman van de katholieke arbeidersbeweging
in Limburg. Unitas nam de voordracht over.96 De Diocesane Bond zou in
de permanente commissie vertegenwoordigd worden door A. Cools en
P. Vermeulen.97 Namens Unitas kregen daarin zitting H. Verveld en
98
B. Hutten. terwijl Hermans het voorzitterschap aanvaardde.
De aangegane overeenkomst tot samenwerking week op enkele punten
af van de oudere voorstellen. Zo was de invoering van een gemeenschappelijke weerstandskas komen te vervallen en het artikel over de propaganda in het bisdom Den Bosch luidde nu: "Propaganda tot het oprichten van vereenigingen ga in het Bisdom van 's Bosch uitsluitend uit van
den Diocesanen Bond en worde wederzijdsch desgewenscht gezamenlijk
gevoerd." 99 De slotverklaring over de adhesie aan het Internationale
Verbond van Christ. Textielarbeiders was komen te vervallen.
Al was de samenwerking tussen de Bossche Bond en Unitas in zulk een
definitief stadium gekomen, de onderlinge verhouding tussen de afdelingen in Tilburg vormde toch nog een probleem. Om er voor te zorgen dat
beide afdelingen niet in strijd tegenover elkaar zouden staan en daarmee
uiteraard de gesloten vrede bedreigden, had men in Arnhem besloten, dat
,.
... waar de afdeelingen staan onder directe leiding der beide hoofdbesturen. deze laatsten bij geschillen tusschen de afdelingen handelend
zouden optreden".'oo
"6) KDC. t.a.p.. Brief aan J.P.W. van de Nieuwenhuizen, president St. Severus Tilburg aan
mgr. W. van de Ven, 10 januari 1906, 498.499: KI)C. Archief Unitas, Brievenkopieboek
1892-1906. Brief aan Ariens. 5 februari 1906.198.
97
) KDC. t.a.p.. Brief aan Ariens. 26 februari 1906.218.
98) Het Hoog-Ambacht. 24 februari, 17 en 24 maart en 26 mei 1906.
99
) Het Hoog-Ambacht. 24 maart 1906.
"") /let Hoog-A mbacht, 17 maart 1906.
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Waren de voorstellen tot samenwerking van 21 maart 1905 met enthousiasme en blijdschap begroet, nu waren dergelijke vreugdetonen
niet te beluisteren. De oppositie tegen Unitas had in het jaar dat was verstreken dusdanig van zich doen spreken dat de samenwerkingsovereenkomst niet meer die glans van verzoening had, maar een zweem van verzaking aan principe en gezag vertoonde. De principiele vraag over de
voor het katholieke Zuiden adequate en wenselijke organisatiestructuur
had de overhand gekregen op het practisch zoeken naar een modus vivendi tussen twee richtingen in de confessionele sociale beweging, met
Unitas en de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond als exponenten.
De omstandigheden waren in het nadeel van het samenwerkingsstreven
veranderd: de oppositie had gezicht gekregen en binnen het episcopaat
was zich een consistente visie op de confessionele sociale beweging gaan
ontwikkelen. Lang zou de gesloten overeenkomst niet stand kunnen hou(len waarmee Unitas ten tweede male haar tactiek van geleidelijke interconfessionalisering op niets zag uitlopen.
§ 6. Van gedogen naar con/Zict

a. Voorboden van naderend onheil

Een artikel in de krant over de tot stand gekomen samenwerking wekte
de ongerustheid van mgr. Van de Ven, die bij Poell informeerde naar de
strekking van de overeenkomst. De bisschop hoefde zich, gaf Poell ten
antwoord, niet ongerust te maken, aan de zelfstandigheid van de Bossche
Bond werd geen afbreuk gedaan. De voorste]len die nu door de afgevaardigden van beide bonden waren aangenomen, bevatten, meende hij,
eigenlijk niets nieuws. De gemaakte afspraken lagen in het verlengde van
hetgeen hij in oktober 1904 namens de bisschop in Helmond en in andere plaatsen had gezegd, namelijk dat "... de nieuwe bond zoo krachtig
mogelijk zou gemaakt worden, en ook zou samenwerken, desnoods met
offers van een of ander, met andere vereenigingen", waarmee, vervolgde
hij, Unitas was bedoeld omdat het in Helmond om Unitas ging. De bijeenkomst van maart 1905 was daarvan een gevolg. De toen ingediende
voorstellen gingen verder, nu was er van een gemeenschappelijke
weerstandskas, wat bij de bisschop blijkbaar op verzet was gestuit, geen
sprake. "Gerekend tegen de woorden van 1904, dat ik zoo even aanhaalde, is er in de nu gemaakte afspraak niets van betekenis". Poell was er
daarom van overtuigd, niet in strijd met de wensen van de bisschop te
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hebben gehandeld. Hij meende er op te mogen vertrouwen dat de bisschop de samenwerkingsovereenkomst goedkeurde.
Mgr. Van de Ven bleek er echter anders over te denken, hetgeen Poell
eigenlijk wel had kunnen vermoeden. Maar ook nu begreep Poell het niet
als een definitieve afwijzing en ook nu nam de bisschop niet duidelijk
stelling, zodat Poell vooralsnog niet op zijn schreden terugkeerde.
Volgens de bisschop was de gesloten overeenkomst in strijd met de statuten van de Bossche Bond. Daarin was aangaande samenwerking met
andere, gelijk van doelstelling of karakter zijnde verenigingen bepaald
dat het bondsbestuur voor elk afzonderlijk geval besliste of al of niet federatief opgetreden kon worden. De bisschop legde dit uit als zou voor elke
concrete samenwerkingsactie deze bepaling gelden. Poell meende dat
daarmee de zin van het onderscheid tussen al of niet federatief optreden
wegviel: elk gezamenlijk optreden was dan federatief te noemen. Bovendien was federatief optreden in zijn opvattingen steeds het gevolg van het
aangaan van een federatie, hetzij van tijdelijke, hetzij van blijvende aard.
Tussen beide stappen bestond volgens hem slechts een vormelijk verschil: het een was het logisch gevolg van het ander; wat moest men anders
onder federatief optreden verstaan? De zinsnede "elk afzonderlijk geval" hield volgens hem slechts in dat telkens wanneer men met een nietkatholieke vereniging wilde samenwerken, eerst bekeken moest worden
of het doel of het karakter van deze vereniging niet in strijd was met dat
van de Diocesane Bond. Was dit inderdaad niet het geval, dan lag niets
101

de samenwerking in de weg. De gesloten overeenkomst was dan ook geheel in overeenstemming met de statuten. Deze overwegingen legde hij
voor aan rector A.F. Diepen, secretaris van het Centraal Adviseurscomit6 en adviseur van de R.K. Onderwijzersbond, aan welks statuten de bepaling over de verhouding tot andere verenigingen was ontleend. Poell
hoopte dat Diepen hem in deze duidelijkheid kon verschaffen. Hij nam
aan dat Diepen hierover wel contact op zou nemen met de bisschop en
dan zou het misverstand wel uit de weg geruimd zijn. "U begrijpt hoe plezierig 't voor mij zal zijn, als allen met die woorden hetzelfde verstaan, en
vooral dat Mgr. begrijpt, dat 't mij niet te doen is geweest om in de contra9.102
mine te zijn, maar dat ik eerlijk en oprecht heb gehandeld.
Enkele dagen later kreeg Poell antwoord, waaruit bleek dat Diepen de
"") KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan mgr. Van de Ven, z.d..
72-73.
102) KDC. t.a.p.. Briefaan Zeer Eerw. Rector. 11 april 1906,76-77. Voor de regeling in de
statuten. zie Het Hoog-Ambacht, 18 februari 1905.

226

opvatting onderschreef dat de toevoeging "elk afzonderlijk geval" sloeg
op elk geval van gezamenlijk optreden. Uit dit antwoord en de nadere uitleg maakte Poell niet op dat hij ongelijk had, waardoor hij de overeenkomst tussen de Bossche Bond en Unitas bleef verdedigen.103 Omdat hij
van de bisschop zelf geen afwijzende reactie ontving, bleef hij zich zeker
voelen van zijn zaak.
Naar buiten toe was over het meningsverschil weinig of niets bekend.
Noch tijdens de algemene vergadering van de Diocesane Bond. op 13
mei 1906, noch in Het Hoog-Ambacht waarin het verslag van deze vergadering stond afgedrukt, werd met enig woord hierover gerept, of bleek
daardoor de gesloten overeenkomst minder definitief. 104 Doch de situatie werd voor Poell zeer onverkwikkelijk, toen anderen zich publiekelijk
ermee bemoeiden. Wat eerst slechts een meningsverschil leek, groeide
uit tot een openlijk conflict: de bisschop keurde de overeenkomst met
Unitas af. Dit was een gevolg van de hierna nog te bespreking briefwisseling tussen Van Zinnicq-Bergmann en Stins in de Nieuwe Tilburgsche
Courant. Dit alles bracht Poell zozeer in opspraak, dat het niet vreemd
had geleken als hij zijn adviseurschap van de Diocesane Bond zou hebben teruggegeven.
Evenals het jaar tevoren voegde Stins na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst met de Bossche Bond de daad bij het woord, door
een beroep te doen op Poells redenaarstalent ten behoeve van de propaganda voor Unitas in het Utrechtse diocees. Het ging thans om de jonge
"
vereniging uit Rijssen, eene organisatie waar Protestanten en Katholieken in 66ne vakvereeniging zijn".105 Stins stelde Ariens van deze uitnodiging aan Poell op de hoogte.106 In verband met het gebleken meningsverschil tussen Poell en de bisschop koos Poell voor de zekere weg en informeerde de bisschop over de uitnodiging die hem had bereikt. Mgr.
van de Ven achtte het echter raadzaam dat Poell de spreekbeurt niet aan-

103) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. Van de Ven, 25 mei 1906,84-87.
10') Het Hoog-Ambacht, 26 mei 1906.
105)

KDC, Archief Unitas. Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan Poell. 13 april 1906.

278.

106) KDC. t.a.p.. Brief aan Ariens. 13 april 1906.279: ADOM. Coll. A. Rijken, Brief van
Stins aan Ariens, 13 april 1906 (map 1 a).
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107
Waarschijnlijk zag de
vaardde, waarvan Poell Stins in kennis stelde.
bisschop er een te openlijke steun in aan het interconfessionalisme, waarmee men in Noord-Brabant juist doende was schoon schip te maken.

b. Het verzet tegen Unitas aan slag, de samenwerking wankelt
De oppositie tegen Unitas verhevigde, immers nu de samenwerking
tussen de Bossche Bond en Unitas definitief was vastgesteld, leek het er
op dat men de aanwezigheid van Unitas in Noord-Brabant als een voldongen feit zou moeten aanvaarden en daar wilde men zich bepaald niet bij
neerleggen. De aanval werd thans gericht op de katholieke integriteit van
de voorstanders of sympathisanten van Unitas en op de onwettigheid van
de overeenkomst die tussen Unitas en de Bossche Bond was gesloten. Begin april 1906 werd in Tilburg door de Propagandaclub Leo XIII een

pamflet verspreid, met als opschrift Ook een woord tot de werklieden,
waarin de katholieke organisatie als de beste werd aangeprezen en de
christelijke veroordeeld: voorstanders van de christelijke organisatie
zelfs als anti-katholieken werden gebrandmerkt. Deze daad wekte in de
gelederen van Unitas hevige verontwaardiging. 108
Door de ontstane beroering zag de Propagandaclub zich genoodzaakt
een openbare vergadering te beleggen, die op 16 april onder grote belangstelling plaats vond. Oldenkotte nam het op tegen A. van Rijen, in
Tilburg op vele fronten bestuurlijk actief en daarbuiten secretaris van de
Bossche Diocesane Werkliedenbond. Tussen beiden ontspon zich een
verhit debat, dat wel drie uur duurde, en waarin Oldenkotte fel van leer
trok. 109 Dat hij zo reageerde kon Stins zich goed voorstellen: als je tussen
zulke mannen als Berkvens en consorten zat, dan sloeg je wel van je
af. 110

Als men dan zoveel op hem en de Gildenbond, waarvan hij hoofdadvi107) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Stins, 21 april 1906.81.
Directe aanleiding was de propaganda van Oldenkotte voor de oprichting in Till)urg van een
christelijke schoenmakers- en leerbewerkersvereniging. Nog geen jaar geleden was hier de
Diocesane Lederbewerkersarbeidersbond St. Crispijn en Crispinianus opgericht (3 september 1905), Van Meeuwen. Zo rood a6 de roodste sociatisten. 65 en 69. Vanaf de kansel werd
tegen de propaganda voor een interconfessionele vereniging gewaarschuwd. KDC. Archief

Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906. Brief aan Oldenkotte, 6 april 1906,271; t.a.p.. Brief
aan Oldenkotte, 13 april 1906,281.
108) KDC. t.a.P·, Brief aan Poell, 13 april 1906,278; Brief aan Ariens, 13 april 1906,279;
Brief aan Oldenkotte, 13 april 1906,280: Nieuwe Tilbwgsche Courant. 14 april 1906.
'09) Nieutee Tilburgsche Courant. 18 en 21 april 1906.
10) KDC, t.a.9. Brief aan Verveld, 21 (23?) april 1906. 281.
1
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seur was, had aan te merken, waarom had men (lan van de kant van Unitas nooit eens contact met hem opgenomen, zo vroeg Berkvens zich af in
een brief aan Ariens waarin hij zijn nood klaagde? In zijn verzet tegen
Unitas voelde hij zich volkomen in zijn gelijk staan. De katholieke arbeiders die voor Unitas hadden gekozen, hadden zich daarmee naast en feitelijk tegenover de katholieke organisatie geplaatst. Zij gingen in tegen de
wil van de bisschop, van alle pastoors, de meeste geestelijken en de belangen van de arbeiders zelf: zij zaaiden immers verdeeldheid. De wijze
waarop zij de bisschop en de adviseurs aanvielen, vond hij gewoonweg
schandelijk. Het ageren tegen de Gildenbond daarenboven was meer
dan erg. De bestrijding van Unitas was daarom voor Berkvens alleszins
gerechtvaardigd, daar was voor hem geen twijfelen aan. Tot zijn verbijstering evenwel kreeg Unitas steun van katholieke zijde, nog wel uit de
hoek waar hij dat allerminst had verwacht. "Dat er R.K. menschen zijn,
die ontwikkeld zijn op dit stuk (ik bedoel de hier zoo genoemde Goirlesche Club), zoo heimelijk tegen de bekenden wil van Mgr. de bewegingen
" 111
steunen, zie dat is iets, waarvoor mijn verstand en geweten stilstaat.
Hoewel Berkvens en de Gildenbond mikpunt waren in de kritiek van Unitas op de katholieke organisatie, was het toch Van Zinnicq-Bergmann die
in Tilburg de strijd aanbond tegen Unitas en daardoor zou bewerken dat
de zo pas gesloten samenwerkingsovereenkomst met de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond strandde op de afwijzing door de Bossche bisschop.

Het ein(le van de samenwerking tussen de Bossche Bond en Unitas
kwam al snel in zicht. De actie van de Propagandaclub had bedoeld of
onbedoeld de aanzet daartoe gegeven. Na het debat verscheen in de
krant een ingezonden brief, waarin de schrijver (J.) betoogde dat wilde
men de mensen in het goede spoor houden, personen met meer kennis
en studie zich moesten buigen over de vraag of katholieke arbeiders zich
al dan niet bij een katholieke vereniging dienden aan te sluiten.112 Van
Zinnicq-Bergmann, nam de toegeworpen handschoen op. Het beste middel om de arbeiders in het goede spoor te houden, was hen de verklaring
onder ogen te brengen, die namens de pastoors op 25 maart in alle kerken onder elke mis was voorgelezen. Daarin werd gewaarschuwd tegen
die sociale verenigingen, die niet door de bisschop waren goedgekeurd.
"') ADOM..Coll. A. Rijken, Brief van Berkvens

aan Ariens. 3 mei 1906 (map la). Berk-

vens doelde daarmee op de geregelde samenkomsten in Coirle, waarbij ondermeer Jan van
Besouw. Th. Postma. Poell en Rijken aanwezig waren.
112)

Nieutue Ttburgsche Courant.

23 ap011906.
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Deze verklaring die, merkte van Zinnicq-Bergmann op, niet alleen gold
voor de arbeiders, was uitgegaan van alle geestelijke herders der stad,
onder wie zich twee adviseurs van sociale verenigingen bevonden.113
Was dit niet, in bedekte termen, een terechtwijzing van Poell?
Hutten, voorzitter van de Unitasafdeling in Tilburg had deze verklaring
toegezonden aan Stins, die na kennis ervan te hebben genomen, zich
terstond in verbinding stelde met Van Zinnicq-Bergmann, wiens handelwijze hij scherp veroordeelde. Nu na zoveel moeite een samenwerking tot
stand was gekomen tussen Unitas en de Diocesane Bond was diens optreden zeer ontactisch, ja zelfs onverstandig te noemen. Volgens Stins deed
Van Zinnicq-Bergmann alle moeite om in Tilburg weer een heftige strijd
te doen ontbranden tussen de voorstanders van christelijke en katholieke
vakorganisatie.114 Verontwaardigd over deze in zijn ogen wellicht zeer
aanmatigende houding van Stins liet Van Zinnicq-Bergmann de brief in de
krant afdrukken. In zijn commentaar verklaarde hij dat, zo lang de bisschop alleen katholieke verenigingen goedkeurde, hij de zogenaamde
christelijke verenigingen zou blijven bestrijden en zou trachten te voorkomen dat zij in hun omhelzingen de katholieke verenigingen dooddrukten.115 Uiteraard heeft Stins deze reactie niet onbesproken gelaten. Via
de krant werd nu een steeds vinniger briefwisseling gevoerd. Stins vroeg
een klaar en duidelijk antwoord op de vraag of mgr. Van de Ven de sa116
menwerking had goedgekeurd; hij meende van wel.
Jan van Besouw en pater Rijken maakten zich bezorgd over het optreden van Van Zinnicq-Bergmann. In een brief aan Van Besouw schetste
Rijken een somber toekomstperspectief. Hij meende dat het antwoord
waarom Stins had gevraagd. verstrekkende gevolgen kon hebben. Van
Zinnicq-Bergmann kon er het zwijgen toe doen, wat hem in de gegeven
omstandigheden het beste leek. Maar hij kon ook antwoorden. Wilde hij
met het antwoord iets winnen ter zelfverdediging. dan zou zijn antwoord
moeten luiden: "Mgr. is dan ook hoogst ontevreden over die samenwerking." Dit antwoord was dan een desavoueren van de bondsadviseur. En
dan was Poell verplicht om zijn ontslag aan te vragen. Dan barstte de bom
en brak het vuur uit, dat al zo lang lag te smeulen. "Dan Poell weg, Berkvens er aan, Unitas aan 't propaganderen. de Diocesane Bond aan 't afta-

1

13) Nieume Titburgsche Courant. 28 april 1906.

KDC. Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892-1906. Brief aan Van Zinnicq-Bergmann.
3 mei 1906.288.
11*I

115) Nieuwe Titburgsche Courant, 12 mei 1906.
116) Nieuwe Ti/burgsche Courant, 19 mei 1906.
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kelen, Het Hoog-Ambacht opgedoekt, enz. enz." Toch hoopte Rijken van
harte dat het niet zo'n vaart zou lopen.117 Maar die hoop was al spoedig

vervlogen.
Op de vraag van Stins of de samenwerking die op dat ogenblik met zoveel moeite was tot stand gekomen, al of niet de goedkeuring had van de
bisschop, antwoordde Van Zinnicq-Bergmann uiteindelijk zeer beslist
met neen: "Als ik openlijk en plechtig verklaar, zooals ik bij deze doe, dat

die samenwerking door Mgr. Van de Ven niet is goedgekeurd. geloof ik
niet, dat men hier te Tilburg de waarheid dier verklaring in twijfel zal
trekken, en dat is genoeg."118 Hij liet Stins het laatste woord. Zolang niet
vaststond dat Van Zinnicq-Bergmann sprak op last van de bisschop achtte Stins zich gebonden aan de gesloten overeenkomst; van de Diocesane
Bond verwachtte hij niet anders. Stins nam het op voor Poell. Het was in
zijn ogen minderwaardig dat een door de bisschop aangestelde bondsadviseur door een derde, een buitenstaander, openlijk en plechtig werd geblameerd door te verkondigen dat deze niet handelde met de goedkeu119

ring van de bisschop.
Ook Poell trachtte de samenwerking met Unitas overeind te houden:
hij was ervan overtuigd niet in strijd met de statuten van de Bossche Bond
te hebben gehandeld, noch in tegenspraak met de wens van de bisschop.
Met een lange brief aan de bisschop reageerde hij op de aantijgingen van

Van Zinnicq-Bergmann. De bisschop mocht de samenwerking dan misschien niet hebben goedgekeurd, dit was voor Poell toch nog iets anders
dan te spreken van afkeuring zoals Van Zinnicq-Bergmann deed. De samenwerking was, zoals hij de bisschop voorheen reeds had geschreven,
allesbehalve een federatie of een federatief optreden dat voor eens en altijd was vastgelegd. Ten bewijze hiervan gaf Poell een beknopte samenvatting van de artikelen uit de overeenkomst. Zoals hij uit de eerdere
reactie van Diepen had begrepen - "en deze zal de meening van U.D.H.
wel het best kennen in deze zaak" -, zou bijvoorbeeld het vormen van
een gezamenlijke weerstandskas geen federatie zijn te noemen. Welnu,
hiertoe hadden de Diocesane Bond en Unitas niet besloten, zodat voor de
zelfstandigheid van de Diocesane Bond niet was te vrezen. Hij kon zich
dan ook onmogelijk voorstellen dat de bisschop de samenwerking zou afkeuren. Hij vond het zeer jammer dat Van Zinnicq-Bergmann zijn me-

117) KDC, AA. Brief van Rijken aan J. van Besouw. 21 mei 1906 (inv. nr. 1760).
18) Nieuwe Tilburgche Courant. 23 mei 1906.
1

" ) Nieuwe Titburgsche Courant. 28 mei 1906.
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ning aan de openbaarheid had prijsgegeven, terwijl het 'Motu Proprio'
van Pius X voorschreef dat men zich bij dreigende verdeeldheid eerst tot
de geestelijke overheid diende te wenden. Tot grote schade van de Diocesane Bond zou nu gezegd kunnen worden: "... die is ook al ongehoorzaam! En de Adviseur met hem." Poell meende dan ook dat Van Zin120
nicq-Bergmann in de krant een rectificatie zou moeten plaatsen.

c. De samenwerkingsovereenkomst gedesavoueerd
Poell vergiste zich. Hij kreeg van de bisschop te horen, dat deze de
overeenkomst met Unitas van stonde af aan had afgekeurd, omdat volgens de statuten de samenwerking met niet-katholieke verenigingen was
beperkt tot elk geval. De overeenkomst met Unitas had daarentegen een
algemeen karakter, zij het dan ook onder nadere beperkende bepalingen. Dit antwoord werd door Poell aan Cools doorgegeven, met daaraan
9,
toegevoegd: Het schijnt dat de vrees voor samensmelting heel groot is,
terwijl wij samensmelting altijd hebben willen tegenhouden. Dit laatste
schijnt men maar niet te begdjpen. Moge de vrees niet een al te slechte
raadgeefster zijn!"121
Jan van Besouw, die blijkbaar van Poell een afschrift had ontvangen
van de brief van de bisschop, stuurde een kopie door aan pater Rijken.122 Deze reageerde niet terstond met een brief aan Poell, maar pas
later, naar aanlei(ling van diens mededeling dat hij een interessant artikel
van Heinrich Pesch over de relatie tussen geestelijkheid en vakbeweging
had vertaald voor Het Hoog-Ambacht (hierop komen wij nog terug) en nadat hem de uitvoerige toelichting had bereikt die de bissehop op zijn afwijzende beschikking had gegeven. Daarin reageerde de bisschop op een
briefdie was uitgegaan van het hoofdbestuur van de Bossche Bond en getekend door A. Cools, P. Vermeulen en P.H. Saenen. Waarschijnlijk omdat deze brief was verzonden vanuit Helmond, stuurde de bisschop zijn
antwoord aan de plaatselijke adviseur van de Bossche Bond, P. Pulskens, een oud-collega van Poell, hetgeen op een vergissing bleek te berusten. 123
KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan mgr. Van de Ven, 25 mei
1906.84-87.
121) KDC, t.a.p., Brief aan Cools. 1 juni 1906,89-90. met kopie brief van mgr. Van de Ven.
120)

122) ADOM, Coll. A. Rijken, Brief van mgr. Van de Ven aan Poell, 26 mei 1906 (map 2e).
Onderschrift van J. van Besouw.
123) ADOM. t.a.p., Brief van mgr. Van de Ven aan P. Pulskens. 18 juni 1906. Afschrift door

Rijken.
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Genoemd driemanschap had tegenover mgr. Van de Ven de noodzakelijkheid betoogd van de samenwerking met Unitas, die door hem nu was
maakten zij de bisschop allereerst het
afgewezen. In hun argumentatie
.,
verwijt, gehandeld te hebben zonder genoegzame kennis van zaken, als
,,
zijnde niet genoegzaam ingelicht van weverszilde. Een zwaar verwijt
dat, meende de bisschop, niet terecht was omdat hij bij meerdere gelegenheden zowel met hen als met anderen over de Bossche Bond en de
belangen van de wevers had gesproken. Voorts werd hem verweten,
steeds gezwegen te hebben waar hij spreken moest, hetgeen de bisschop
ten stelligste ontkende: mochten zijn opvattingen niet ter algemene kennis zijn gebracht, dan lag hiervoor de schuld bij hen die zulks zorgvuldig

verborgen hielden, waarbij door Rijken de aantekening was geplaatst dat
hiermee Lambert Poell was bedoeld. Wat de samenwerking met Unitas
betrof, de bisschop zou, zo schreef hij, in strijd handelen met het episcopaat als hij in deze niet vasthield aan hetgeen in de statuten van de Bossche Bond dienaangaande was bepaald. Niet een keer maar meermalen
had hij om die reden zich tegen de samenwerking verzet zowel mondeling
als schriftelijk. Voor Poel], naar is gebleken, in elk geval niet op een zo
duidelijke wijze dat hij het als een terechtwijzing begreep. Om verder
misverstand uit te sluiten zette de bisschop puntsgewijze uiteen hoe hij
over vakorganisatie dacht. Tenslotte merkte de bisschop op, volstrekt
niet de enige te zijn onder de Nederlandse bisschoppen die er zo over
dacht. 124

Naar pater Rijken uit deze brief van de bisschop had begrepen, was
Poell ten overstaan van de arbeiders terechtgewezen, had de bisschop
hem een dementi gegeven, omdat hij verzuimd had om aan zijn opvattingen over vakorganisatie openbaarheid te geven. Rijken wist wel niet of dit
aan het prestige van Poell zoveel schade deed dat hij aan de bisschop zijn
ontslag in overweging moest geven, maar raadde Poell in elk geval aan,
voortaan het contact met de bisschop steeds schriftelijk te laten verlopen.
Voorts had hij uit de brief begrepen, dat de bisschop impliciet te kennen
had gegeven om zijn opvattingen over vakorganisatie te publiceren, waarvoor Rijken aan Het Hoog-Ambacht dacht. Voor alle zekerheid moest
Poell toch eerst vragen wat precies de bedoeling was met openbaarmakin& 125

Rijken was er na lezing van overtuigd, dat de bisschop de directe macht

124

) Idem

125)

ADOM, Brief van Rijken aan Poell, 26 juni 1906 (map 2e).
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over de vakorganisatie voorstond, waarin hij werd bevestigd door wat een
pastoor uit het Bossche bisdom (J.P. van den Heuvel uit Tilburg, naar wij
hebben kunnen opmaken) hem hierover had geschreven. Rijken maande
Poell daarom voorzichtig te zijn met de publikatie in Het Hoog-Ambacht
van een artikel van Pesch, omdat deze de indirecte macht van de geestelijke overheid verdedigde. Dit klemde temeer omdat Pesch dit begrip nog
ruimer opvatte dan hij, die in zijn conceptbrochure over de inrichting van
de katholieke arbeidersorganisaties (zie hoofdstuk VII) een strikt theologisch of canonieke uitleg daaraan had gegeven. Indirecte macht hield
volgens hem in dat het geestelijke gezag eerst dan met voorschriften optrad, indien er sprake was van zonde, of zonde zou dreigen. Het was
daarom zeker geraden, dat Poell de bisschop eerst raadpleegde over de
uitleg van Pesch, "want tegen den schok van een tweede dimenti kan uw
9. 126
prestige niet
De opvattingen van de bisschop over vakorganisaties gingen volgens
Rijken duidelijk in de richting van de 'Berlijners', er was bijna een woordelijke overeenkomst tussen diens brief en de gedachtengang van Von
Savigny, een der leidende figuren. Nu was het voor Savigny, zoals deze
zelf verklaard had, niet zozeer het interconfessionele in de Cladbachse
richting waartegen hij zich verzette, als wel de opvatting van vakorganisaties als strijdorganisatie met werkstaking als wapen. Het weinige dat de
Bossche bisschop in zijn brief over vakorganisatie en werkstaking had gezegd, sloot hier volkomen bij aan, daarmee het gevoelen verwoordend
van velen in Nederland. Wie dus bij eventuele openbaarmaking van mgr.
Van de Vens verlangen inzake vakverenigingen zouden juichen en jubelen, waren zeker Von Savigny en diens geestverwanten. Uit de brief van
mgr. Van de Ven had Rijken geconcludeerd dat bijvoorbeeld de bestaande vaksecretariaten niet beantwoordden aan de verlangens van de bisschop inzake katholieke vakorganisatie, waarin de andere bisschoppen
hem zouden zijn bijgeva]len. "En per se is zoo'n nationaal vaksecretariaat, hoe katholiek ook, zeker in strijd met de directe macht der Bisschoppen over VV. (= vakverenigingen), die, naar ik boven betoogde, in den
Bosch en waarschijnlijk ook elders wordt gehuldigd".127
Poell dankte Rijken voor zijn uitvoerig commentaar. Wat het dementi
van de bisschop betrof, in een onderhoud met Cools, Vermeulen en Saenen had de bisschop dit in zoverre teruggenomen, dat hij verklaarde
nooit formeel de samenwerking te hebben afgekeurd. Ook daarom meen126) Idem.
127

) Idem.
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de Poell niet aan een ontslagaanvrage te mogen denken: "Ik zeg ook
daarom, wijl ik meen, in alle bescheidenheid natuurlijk, dat Mgr. door
zoo'n ontslagaanbieding in een zeer netelige positie zou komen, en mijn
mannen in een nog neteliger, zoo dat ontslag werd gegeven." Poell was
het met Rijken eens dat men zeker in het Bossche diocees overwegend
geporteerd was voor de Berlijnse richting, maar toch niet geheel: "Hier
zijn ze toch voor vakvereenigingen (in tegenstelling tot vakafdelingen) en
Mgr. heeft mij en mijn vakbond geschapen, zeg maar. Zie, daar zit een
groote tegenstrijdigheid, die ze zelf niet inzien. Als ze vakbeweging willen, dan ook de consequenties ervan. Maar niet met de een hand terugnemen, wat de andere heeft gegeven. Maar van vakactie hebben er maar
weinig onder de geestelijken begrip; en geen wonder, want bijna geen
heeft erin gezeten. ••128
Het lijkt er op dat Poell de essentie van het onderscheid dat Rijken
maakte ttissen directe en indirecte macht, toch is ontgaan. Hoe dit ook
zij, noch de brief van de bisschop, noch de reactie daarop van Rijken
hielden Poell ervan af om het artikel van Pesch in bewerkte vorm in Het
Hoog-Ambacht op te nemen. Door te schrijven dat het ging om de feitelijke weergave van de organisatorisch-ideologische verhoudingen in Duitsland, en door onder de afieveringen steeds te vermelden dat het een artikel van Pesch betrof, meende Poell de eventuele kritiek aan zijn adres te
ondervangen.129 De weergave van Pesch' artikel, hoe neutraal dan ook,
strekte toch tot een zekere voorkeur voor het Gladbachse patroon. De
conclusie dat men noch naar de ene zijde noch de andere zijde elkaar
moest verketteren, maar vreedzaam samenwerken, kon dit niet verhullen, evenmin als de titel die hij aan de afteveringen gaf, WOze woorden. 130 Onder deze titel zijn de afleveringen later gebundeld uitgegeven.131 Dat dit alles zonder meer kon gebeuren, is naar wij menen symptomatisch voor de geestelijke en organisatorisch verwarrende situatie
waarin de katholieke sociale beweging zich nog bevond.

Al die tijd dat Poell en Unitas toenadering tot elkaar zochten, had mgr.
Van de Ven zich afzijdig gehouden. Zelfs toen in maart 1905 met zoveel
trompetgeschal het principe-accoord alom werd verkondigd, gaf de bisschop geen enkel blijk van bezorgdheid of ontstemming, terwijl dit ac-

128) ADOM, t.a.p., Brief van Poell aan Rijken, 6 juli 1906 (map 2e).
129) Idem.
130) Het Hoog-Ambacht. 7.14 en 28 juli 1906.

el) Het Hoog-Ambacht. 24 december 1909.
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coord nog verder ging dan de overeenkomst die uiteindelijk in maart
1906 werd gesloten. Eerst door de polemiek in de krant tussen Van Zinnicq-Bergmann en Stins kwam uit dat de Bossche bisschop de samenwerking aikeurde. "Het is in Noord-Brabant ook nog een heele warboel."
berichtte Stins hierover aan Engels.132 Het gerucht ging dat Poell als gevolg nu wel gauw zou worden overgeplaatst. Poell reageerde laconiek:
"Och ja, wat men gaarne heeft, gelooft men gemakkelijk. „133 Geheel onberoerd schijnt het hem toch niet te hebben gelaten. Zou hij aanvankelijk
met Berkvens een brochure schrijven over de katholieke vakorganisatie,
.,
9, 134
... die geschiedenis der laatste weken heeft mij alle zin ontnomen ,
zodat hij daarvan heeft afgezien.

d. Op de schreden teruggekeerd
Poell zag zich gedwongen na heel de affaire publiekelijk te bekennen
dat hij aan de bepaling in de statuten over samenwerking met andere verenigingen tot dan toe een verkeerde uitleg had gegeven, waarop hij onlangs was gewezen. 135 Voordat Poell evenwel tot plaatsing van deze rectificatie in Het Hoog-Ambacht overging, had hij nogmaals aan Diepen gevraagd om uitleg van de woorden "al of niet federatief optreden" en of
deze woorden toch niet uit de statuten geschrapt moesten worden. 136
Het bondsbestuur besloot om Unitas van de nieuwe richtlijn op de
hoogte te stellen en dan haar reactie maar af te wachten. 137 Wat bleef er
voor Unitas anders over dan ook van haar kant de overeenkomst te verbreken en de propaganda in Noord-Brabant te hervatten? Poell hoopte
dat deze niet tegen de Diocesane Bond gericht zou zijn. Het was jammer
als de propaganda weer gevoerd werd als indertijd in Tilburg. Samenwerking moest worden nagestreefd, ook al was het dan zoals de bisschop
dat nu uitlegde: het ging om het weversbelang en niet om het partijbelang. Zij die bij Unitas gingen, zouden vroeg of laat aan de R.K. Werklie-

132)

KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892·1906. Brief aan Engels, 7 juli 1906,

316.
133) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan ZeerEerw. Heer en
Vriend, 6 juli 1906.93.

134) Zie noot 128.
135) Het Hoog-Ambacht, 30 juni 1906.
136) KDC, t.a.p., Brief aan Rector Diepen, 24 juni 1906. 92.
137
) Zie noot 135.
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denvereniging moeten meedoen. Daarom hoopte hij dat er geen verbittering gekweekt werd.138
Teleurstelling aan beide zijden De redactie van Unitas besteedde er
twee pagina's aan. In een uitgebreid artikel ging zij in op de motieven van
Unitas zich in Noord-Brabant te vestigen en gaf zij een overzicht van de
vele pogingen ondernomen om tot eenheid in de vakorganisatie te komen, waarbij Unitas teleurstelling op teleurstelling te incaseren kreeg.
Nu eindelijk een vorm van samenwerking met de Bossche Diocesane
Textielarbeidersbond was totstandgekomen, werd van de zijde van de
kerkelijke overheid er een streep doorgehaald. Voor de redactie een aanwijzing dat er een streven was om alles weer tot de oude toestand terug te
brengen, toen de arbeiders onmondig en zwak waren en de Gildenbond
volledig hun bewegingsruimte tegenover de fabrikanten bepaalde. Vergiste de redactie zich niet, dan was men zelfs van plan de vakorganisatie
die al in het geografische isolement zat opgesloten, nog meer te vervormen door haar het te enge kleed der 'Berlijners' aan te meten. Veel kritiek had de redactie op de laakbare houding die de afdeling Tilburg van
de Bossche Diocesane Bond steeds jegens Unitas had aangenomen. Het
bondsbestuur trof deze kritiek evenwel niet. 139
Teleurstelling ook bij Poell die nog geprobeerd had de overeenkomst
te redden. Maar na het onverbiddellijk neen van de bissehop gooide hij
resoluut het roer om en beschouwde de zaak als afgedaan. Het had geen
zin terug te kijken of bij de pakken neer te zitten, zo hield hij zijn leden
voor. De samenwerking kon dan niet worden doorgezet zoals overeengekomen, maar daarmee was niet alles verloren, er was slechts verschil van
mening over de wijze van samenwerken. Waarom dan nu afzien van de
bisschoppelijke steun die toch gemaakt had wat de Bossche Bond geworden was. Verder te gaan op de nieuw gewezen weg was geen lafhartig140
heid, maar getuigde juist van moed.

Poell ging echter wat lichtvaardig heen over het onderliggen(le verschil
in strategie inzake de vakbeweging. Hij hield geen rekening met de gevoelens van hen die in hem een geestverwant meenden te zien die, zeker
gelet op zijn recente uitlatingen, aan hun zijde stond in het streven naar
interconfessionele organisatie. Zijn abrupte koerswending wekte onge-

Brief aan ZeerEerw. Heer en Vriend, 6 juli 1906, 93.
139) Unitas, 12 juli 1906.
140 Het Hoog-Ambacht, 7 juli 1906.
138) KDC, t.a.p.,
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twijfeld verwarring en gaf aan zijn houding een zekere onwaarachtigheid
en tweeslachtigheid. Naar aanleiding van de propaganda die door Unitas
zou worden hervat, riep hij de leden op door krachtige actie te tonen dat
er geen andere vereniging hoefde te zijn dan de Bossche Bond: "Vooral
nu, nu Unitas op al de plaatsen waar het kunnen zal, een vereeniging wil
gaan stichten, die met Katholieke Sociale Actie niets te maken zal hebben, die de arbeiders aan de godsdienstig-zedelijke verheffing zoals die
hier door de Gildenbonden gevoerd moet worden, helemaal onttrekt.
Hiermee leek hij de argumenten van Van Zinnicq-Bergmann geheel te
hebben overgenomen!141 Was hij dan vergeten dat mede door toedoen
van de Gildenbond, de K.S.A.-afdeling en de geestelijkheid der stad de
Unitasleden van godsdienstig-zedelijke vorming verstoken bleven: had
hij zijn sociale cursus niet moeten staken?
Poell stelde zich hier zeer principieel op en keek niet naar de omstandigheden. Het adagium van Pius X indachtig, 'alles herstellen in
Christus' dienden de katholieke arbeiders de vakvereniging niet zo in te
richten dat men buiten de standsorganisatie bleef. Met vakactie alleen
kwam men er niet, werd het herstel van de samenleving op christelijke
grondslag niet bereikt. Zij die bij Unitas waren gegaan, hadden zich geheel buiten de Katholieke Sociale Actie geplaatst en buiten heel het katholieke verenigingsleven. Al doelde hij hier op de afdeling Tilburg, ook
Unitas als geheel kon dit voor gezegd houden. Als onderschrift bij dit artikel maakte Poell de cryptische opmerking dat het was geschreven voordat hij de verklaring van het episcopaat had gelezen. Hij doelde hiermee
op de begin juli afgegeven verklaring dat de hen onderhorige katholieken
zich katholiek dienden te verenigen en verenigd te blijven, omdat alleen
in katholieke organisaties de katholieke beginselen tot hun volle recht
kwamen. Samenwerking met andere verenigingen voor bepaalde wenselijk geachte doeleinden, in zoverre de katholieke beginselen dat toelieten, werd hierdoor niet bemoeilijkt noch onmogelijk gemaakt. Poell gaf
hierbij als commentaar dat deze uitspraak vooral nu een hele steun in de
rug zou zijn. En dat niet alleen, het was te verwachten, "dat zij ook den
weg zal banen v66r ons heen; dat er van christelijke vakvereenigingen
hier niet zooveel komen zal."142
,.

Was hij dan vergeten wat hij verleden jaar nog had geschreven naar
aanleiding van het Internationale Congres? In een bijna paginagroot artikel gaf Poell uitleg aan de verklaring van de bisschoppen en rechtvaar141

) Het Hoog-Ambacht. 14 juli 1906.

142) Idem.
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digde daarmee zijn 'ogenschijnlijke' koerswending. Had hij niet steeds
beweerd de Bossche Bond diocesaan te houden zolang de bisschop dat
wilde? Nu had de bisschop en na hem het gehele episcopaat zich uitgesproken v66r confessionele organisatie en daaraan had hij en eenieder
zich te houden. Daarmee was de katholieke organisatie niet tot krachteloosheid gedoemd. Samenwerking met anderen was immers toegestaan,
voor zover de katholieke beginselen dat toelieten, en dat was ver genoeg:
.9
... want wij weten dat, als wij de maatschappij ver(ler brengen zouden,
dan volgens het katholieke beginsel geoorloofd is, dat ze dan even slecht
zou worden, als ze nu is." Maar hoever deze beginselen reikten en hoever het kerkelijk gezag was met deze redenering allerminst eenduidig gedefinieerd. De paus had gezegd, vervolgde Poell zijn betoog, dat de bisschoppen ieder in hun diocees maar moesten uitmaken of de vakverenigingen katholiek of christelijk werden ingericht. Om die reden was het
niet billijk meende hij, dat de Internationale Bond vasthield aan de interconfessionele signatuur als criterium voor toetreding. 143

Men kan zich voorstellen dat het Unitas bij lezing van deze artikelen
vreemd te moede was. Arbeidersautonomie inzake vakbondsaangelegenheden, interconfessionele organisatie, Unitas, Unitas in Noord-Brabant,
dat lag voor Poell kennelijk niet allemaal in dezelfde lijn. De omstandigheden gaven in Noord-Brabant geen directe aanleiding tot interconfessionele organisatie. Bovendien, zo zal Poell gedacht hebben, deed de Bossche Diocesane Bond daarvoor wel onder? Huldigde hij geen uiterste terughoudendheid van de geestelijke adviseur? Was hij geen tegenstander
van het vetorecht en streefde hij niet naar zo groot mogelijke organisatorische verbanden met inachtneming van de regionale eigenheid? Bij een
beoordeling van de houding van Poell dient men steeds erbij te betrekken dat hem door de bisschop was opgedragen de katholieke textielarbeiders te organiseren en hij Unitas in Noord-Brabant daarom moeilijk anders dan als een concurrent kon zien. Zijn beslistheid van karakter, zijn
activisme en zijn gezagstrouwheid bemoeilijkten het vinden van een
evenwicht tussen voorkeur en gebod, in een tijd waarin vele tegenstrijdige opvattingen opgeld deden en concrete richtlijnen ontbraken.
e. Samenwerking in elk bijzonder geval
Hoewel voor de derde keer de poging om tot een geregelde samenwer143) Idem.
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king te komen tussen de Bossche Bond en Unitas was gestrand, bleef
men bij de Diocesane Bond bereid om met Unitas samen te werken, al
was het dan nu volgens de nieuwe richtlijnen. In de algemene bondsvergadering, te Eindhoven gehouden op 15 juli 1906, werd een motie aangenomen bij welke het bestuur de opdracht kreeg om, rekening houdend
met de uitspraak van mgr. Van de Ven en die van het gehele episcopaat,
samenwerking te verkrijgen met Unitas, en in het bijzonder na te gaan of
volgens beide uitspraken samenwerking inzake de weerstandskas mogelijk was en te trachten op die voet met Unitas tot een vergelijk te komen.
Algemeen werd betreurd dat de bisschop de gesloten overeenkomst had
afgekeurd. Tenslotte besloot men de bisschop te verzoeken een gedragslijn in deze op te stellen. 144
Blijkbaar was Poell gevraagd dat uit te voeren. Daar de bestaande samenwerking tussen de Diocesane Bond en Unitas was verbroken en er
toch samenwerking voor bepaalde wenselijk geachte doeleinden zou
moeten zijn, vroeg Poell aan de bissehop te mogen toelaten dat:
1. De Diocesane Bond en Unitas een actie begonnen en doorvoerden
om voor de textielindustrie een wettelijke verkorting van de arbeidsduur te verkrijgen.
2. De Diocesane Bond en Unitas een actie begonnen en doorvoerden ter
regeling van de lonen, waarbij staking als laatste redmiddel nodig zou
kunnen blijken.
3. De Diocesane Bond en Unitas samen een weerstandskas zouden vormen tot steun bij eventuele werkstakingen, die leden van beide organisaties zouden aangaan, na beslissing van elks hoof(lbestuur en dat
een permanente commissie over die kas het beheer zou voeren.
4. De Diocesane Bond en Unitas samen een weerstandskas zouden vormen tot steun bij uitsluitingen, waardoor de werkgevers hun arbeiders, eventueel dan leden van beide bonden, zouden treffen.
Poell hoopte binnen niet al te lange tijd van de bisschop te vernemen wat
deze hiervan dacht, omdat hij op deze vragen antwoord zou moeten geven, wanneer de gemoederen wat bedaard waren. Tot slot gaf Poell de
bisschop de verzekering dat de Diocesane Bond zou blijven, al zou die op
sommige plaatsen wel wat te lijden hebben.145

144) Het Hoog-Amacht. 21 juli 1906.
145) KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan mgr. Van de Ven, 30 juli
1906.96; ADOM. Coll. A. Rijken, Brief aan mgr. Van de Ven, 30 juli 1906 (map 2e). Afschrift door Rijken.
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Het antwoord van de bisschop was kort en duidelijk:
ad 1. "Ja, als en zoolang de eischen, volgens katholieke opvatting rechtmatig en billijk zijn;
ad 2. Als sub 1., voor elk door ons goedgekeurd geval;
ad 3. Neen, wijl ons dit noch noodzakelijk, noch bijzonder nuttig toeschijnt. In gevallen toch, waarbij de weerstandskas zou moeten
werken, kan elke vereeniging, pro rato, uit haar eigen weerstandskas bijdragen;
ad 4. Als sub 3. 9'146

Het verbreken van de overeenkomst tussen beide bonden had volgens
de afdeling Unitas tot consequentie dat de samenwerking in fabriekskwesties met de afdeling St. Severus eveneens was verbroken. St. Severus bestreed deze opvatting, volgens haar bleef de samenwerking hetzelfde. De onenigheid duurde enkele maanden voort. Begin november 1906
ontving de afdeling St. Severus van de afdeling Unitas het concept-reglement van een nieuwe overeenkomst. Poell vroeg aan de bisschop daarover zijn oordeel te willen geven. De bisschop wees de overeenkomst af
wegens het verbindende karakter. De samenwerking zoals die was, gezamenlijk optreden bij fabriekskwesties, waarover in elk afzonderlijk geval
apart beslist werd, kon evenwel bestendigd worden. Omdat St. Severus
in de bepalingen van de overeenkomst niets bezwaarlijks zag, besloot zij
de concept-bepalingen in Het Hoog-Ambacht te zullen plaatsen, daarbij
de verplichting op zich nemend, om in die geest de samenwerking in fabriekskwesties te doen plaatshebben. De afdeling Unitas nam een overeenkomstig besluit.147 Buiten de incidentele samenwerking bleven beide
bonden naast elkaar en tegen elkaar opereren. De propaganda van Unitas in Noord-Brabant was weer hervat. In overleg met de afdeling Tilburg
besloot de Centrale Raad om voorlopig Oldenkotte daarmee te belasten,
in afwachting van de aanstelling van een vaste, gesalarieerde propagandist. Vanuit Brabant hadden de afgevaardigden nogal op spoed in deze
aangedrongen.

148

146) Adom. t.a.p.. Brief van mgr. Van de Ven aan Poell, 3 augustus 1906 (map 2e). Samen-

vatting door Rijken.
147) KDC, t.a.P., Briefaan mgr. Van de Ven, 10 november 1906,109; AAa, Stukken betreffende Unitas, Unitas, 20 december 1906 (inv. nr. 482).
148) KDC, Archief Unitas, Notulen Centrale Raad 1902-1907,22 september 1906.
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§ 7. Terugblik en samenvatting

Er was klare wijn geschonken: katholieken hoorden niet in een interconfessionele vereniging thuis, tenzij de omstandigheden een uitzondering noodzakelijk maakten, zulks ter beoordeling van de bisschop. Samenwerking met verenigingen van andere gezindten was toegestaan,
maar alleen onder de stringente voorwaarde dat het behoud van de ware
katholieke beginselen niet in het gedrang kwam. Had de sociale actie
voor de katholieken inmiddels haar belang en noodzakelijkheid bewezen, sedertdien ging de aandacht zich meer en meer richten op de vorm.
De spoorwegstakingen van 1903 markeren dit wendingspunt. Hadden
de initiatieven v66r die tijd veelal een ad-hoc karakter, resulterend in een
amalgama van organisaties en instellingen, geleidelijkaan groeide er
meer eenheid van structuur en richting. De verklaring van het episcopaat, begin juli 1906, vormde het begin van een decennium waarin de
Nederlandse bisschoppen zich eenduidig vastlegden op een welomschreven, gemeenschappelijk plan aangaande doel en inrichting van de sociale
beweging. De inspiratie van de katholieke herleving werd eenzijdig vertaald in een gesloten structuur van zuiver katholieke organisaties. Men
zou de periode 1906 - 1916 dan ook kunnen omschrijven als de incubatietijd van de katholieke verzuiling. In de encycliek 'Rerum Novarum' en
bekrachtigd in latere zendbrieven was de leiding over de sociale actie nadrukkelijk toegewezen aan de bisschoppen, die ieder voor zich naar de
omstandigheden in hun diocees de gegeven intentieverklaring nader
moesten uitwerken in specifieke richtlijnen. Aanvankelijk wegens de nog
geringe vertrouwdheid met deze nieuwe vorm van apostolaat voerden de
bisschoppen geen initierend beleid, maar bepaalden zich tot toezicht.
De nagestreefde samenwerking tussen de Bossche Bond en Unitas was
gestrand op de afwijzing van mgr. W. van de Ven. Diens opstelling wer(1
even later bekrachtigd door de gezamenlijke bisschoppen. Zowel het ongewenste van de verdeeldheid in het overwegend katholieke Brabant als
de interne ontwikkeling van Unitas waren aanleiding hiertoe. Sedert de
aartsbisschop, mgr. Van de Wetering, tijdens het Vakcongres van 1903
over interconfessionele organisatie had gesproken als zijn(le een gemengd huwelijk (waaruit voor de katholiek niets goeds kan voortkomen),
desondanks had verklaard Unitas niet te willen deuken vermits het zou
terugkomen op het plan van verdere centralisatie, had Unitas haar vleugels uitgeslagen naar het katholieke Zuiden en was zij voortgegaan op de
ingeslagen weg. Zoals vermeld had de Centrale Raad in juli 1905 unaniem gekozen voor 66n vakorganisatie van textielarbeiders, alle gezind242

ten omvattend en was de rede van Verveld tijdens het Internationale Congres in augustus van dat jaar een overtuigende verdediging van de ingeslagen richting.
De grote aanhang die Unitas in Till}urg verwierf was uitdrukking van
het verlangen onder de arbeiders naar autonomie in vakzaken en was gevoed door de teleurstelling over de geringe krachtdadigheid van de katholieke organisatie. In beide opzichten probeerde Poell de arbeiders tegemoet te komen , zonder afbreuk te doen aan de stelregel 'katholiek
hoort bij katholiek' en zonder zich te onttrekken aan de gehoorzaamheid
aan het kerkelijk gezag. Hier openbaarde zich de spanning tussen arbeidersemancipatie en katholieke emancipatie, c.q. herleving. De constatering dat de kerk uit defensieve en beheersmatige overwegingen ingreep
in de arbeidersbeweging op het moment dat de katholieke arbeiders, in
haar ogen, dreigden te ontsporen,149 blijkt niet van waarheid ontbloot.
Hetgeen zich, ter aanduiding hiervan, had voorgedaan in Tilburg in
1895 toen de katholieke organisatie haar intrede deed, nadat de arbeiders reeds het initiatief hadden genomen, herhaalde zich in 1904 toen
de Bossche Diocesane Bond min of meer als wapen in de strijd werd geworpen en in 1906 toen onverkort voor de katholieke structuur werd gekozen.

Naarmate het streven naar samenwerking tussen de Bossche Bond en
Unitas concrete vorm begon te krijgen nam de weerstand toe. Publiekelijk en informeel via druk op de Bossche bisschop trachtte de Tilburgse
geestelijkheid het naderende onheil af te weren. Onder verwijzing naar
de driedeling van katholiek Nederland in drie sociaal-politieke fracties,
zou men hen onder de'klerikalen' kunnen rangschikken. Deze fractie wil
'het werken in de wereld' onder de directe leiding van de geestelijkheid
plaatsen. In sociaal-politiek opzicht is zij ultra-conservatief. Hiernaast ononderscheidt Stuurman in navolging van Maassen, de confessionele fractie
die de kerk weliswaar een directe greep op de sociale organisatie wil geven, maar binnen zekere grenzen en tenslotte de interconfessionele fractie die lekenzelfstandigheid voorstaat op sociaal-politiek en cultureel terrein, en de scheiding aanvaardt tussen kerk en staat, tussen kerk en samenleving.150 Deze indeling draagt het karakter van een ideaal-typische
constructie, die onderscheidend inzicht geeft in sociale verhoudingen,
maar niet daarmee samenvalt. Kan men Van Zinnicq-Bergmann en Berk-

149)

Perry. a.w.,39.

ISO) Stuurman, a.w.. 178-179.
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vens in eerste instantie onderbrengen in de eerste categorie,

dit geldt

meer voor eerstgenoemde dan voor Berkvens, die blijkens zijn brochure
R.K Vakvereenigingen (juli 1906), in sommige opzichten de indirecte leiding over de sociale actie aanvaardde. Hij was echter wars van een
'christendom boven geloofsverdeeldheid', waarvoor hij het interconfessionalisme hield, weshalve hij voorstanders als halfwas-katholieken beschouwde. Als religie een functie had op de onderscheiden levensterreinen, dan kon men de 'ware godsdienst' toch niet gelijkstellen met de 'valse secten'.151

Poell beoogde evenmin een 'christendom boven geloofsverdeeldheid',
maar aanvaardde in zekere zin het naast elkaar bestaan van de onderscheiden levensbeschouwelijke richtingen. Door zijn opvattingen over
plaats en functie van de geestelijk adviseur in de arbeidersbeweging sympatiseerde hij met de interconfessionele fractie, doch onderscheidde zich
daarvan wat de volgzaamheid aan de bisschoppen betrof die katholieke
organisatie voorschreven. Anderzijds had hij om die reden met de klerikale fractie gemeen dat hij het diocesane patroon verdedigde, ook al
wees hij zoals besproken,152 het diocesaan particularisme af.
Het gebrek aan standvastigheid in de houding van Poell was deels te
wijten aan het ontbreken van duidelijke algemene richtlijnen en aan het
spanningsveld dat bestond tussen voorkeur en gebod, waarin voor Poell
het kerkelijk gezag zodra dit stelling nam, het beslissende woord had. Rijken hoort weer niet geheel thuis in de interconfessionele fractie als hierboven beschreven, inzoverre hij evenals Van Zinnicq-Bergmann, Berkvens en Poell op het standpunt stond dat religie en economie niet van elkaar gescheiden mochten worden. Het Duitse interconfessionalisme was
in dit opzicht een meer zuivere representant van de derde fractie.

151) Berkvens, R.K. Vabtereenigingen
Zie hoofdstuk V, § 3b.

152)
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HOOFDSTUK VII
OVER DE PLAATS EN DE FUNCTIE VAN DE GEESTELIJK
ADVISEUR
IN SOCIALE VERENIGINGEN
De overeenkomst tussen de Bossche Diocesane Bond en Unitas werd
afgewezen vanwege de vaste duur van het samenwerkingsverband. De
bisschop vreesde dat de katholieke beginselen niet tot hun volle recht
zouden komen. In de briefwisseling van Poell hierover verlegde de discussie zich naar een zuiver formalistische interpretatie van het begrip federatieve samenwerking en het verschil tussen niet goedkeuren en afkeuren. Een krampachtig ]ijkende poging om een overeenkomst overeind te
houden die alleen al uit tactische overwegingen in Noord-Brabant van
zo'n groot belang was. De aandacht ging daarmee voorbij aan wat fundamenteel was in het gerezen geschil. Het ging immers niet om het incidentele of permanente van het bestuurlijk overleg en de gezamenlijke vakactie waarin de samenwerking voorzag.
Wat voor Poell bovenal een zaak was van tactiek, was voor de bisschop
een zaak van beginsel, hoewel beiden deelden in hetzelfde perspectief op
het maatschappelijk vraagstuk en de rol die daarin voor de Kerk was weggelegd. Dit duidt op de omstandigheid dat de priesters die invulling wilden geven aan hun sociaal engagement heen en weer werden geslingerd
tussen katholiek belang en arbeidersbelang vanwege hun vorming in een
bepaalde traditie van het christendom en een daarop geente maatschappijvisie, die wezenlijk de aansluiting misten bij de veranderingen in maatschappij en cultuur. Door een beroep op de natuurwet als de metafysische legitimatie van de katholieke (sociale) leer was deze geworden tot
een geloof en het geloof gereduceerd tot een ideologie.1 Deze specifieke
aard van de katholieke sociale leer gaf aan de organisaties en instellingen
die uit de sociale actie werden geboren het gesloten karakter van een subcultuur, waarin religieuze en ethische waarden en normen voorop stonden. Geplaatst in de Nederlandse verhoudingen tussen de levensbeschouwelijke groeperingen, mondde dit uit in een zuilenstructuur.
De ambiguYteit van de katholieke sociale leer die aldus een spanningsveld schiep tussen katholiek belang en arbeidersbelang, tussen katholieke herleving en sociale emancipatie, ontlaadde zich in de discussie over
') Wentholt, a.w., 183.
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de plaats en functie van de geestelijke adviseur in de sociale beweging en
had uiteraard ook zijn neerslag op het feitelijke optreden van de 'sociale'
priesters. In wezen ging het hier om de vaststelling van de gelding van de
katholieke geloofsbeginselen en de reikwijdte van het kerkelijke
gezag.
Deze problematiek kwam ook terug in de tegenstelling tussen confessionele en interconfessionele organisatie, de onderschikking van de vakorganisatie aan de standsorganisatie en, zoals reeds besproken, de expliciete voorkeur voor het diocesane patroon.
§ 1. Tussen arbeidensolidatiteit en geestelijke gehoorraamheid

a. De begrenzing van de profane en geestelijke belangensfeer

In een rede op 15 juli 1891 over'Rerum Novamm' sprak Schaepman:
Maar wat het eigenaardig doel van deze arbeidersvereeniging, wat het
teekenend karakter van deze instellingen uitmaakt, is: dat zij moeten zijn
arbeidersvereenigingen; onder welke leiding en welken bijstand ook,
toch altijd uitgaande van den arbeider, beheerd door den arbeider, op de
verheffing van den arbeid en daardoor op de bescherming van den arbeider berekend.-2 Vereniging v66r arbeiders en d66r arbeiders, tussen
theorie en praktijk, ideaal en mogelijkheid lag een verschil dat niet eenvoudig overbrugd kon worden. Het had namelijk niet met onwil of kortzichtigheid te maken, maar was inherent aan de aard en de strekking van
de katholieke (sociale) leer. Juist door de gehuldigde totaliteitsvisie, die
heel het handelen van de mens onder de normen van het christendom
wenste te brengen, was het, zo stelt Wentholt, in feite onmogelijk een bepaald gedeelte een eigen zelfstandigheid te geven.3
Hoewel een onderscheid werd gemaakt tussen directe en indirecte zeggingsmacht naar de mate waarin de belangen van godsdienst en Kerk in
het geding waren, hetgeen een relatieve zelfstandigheid van het profane
domein van de sociale actie suggereerde, was het toch weer de Kerk die
de grenzen van elk bereik aangaf. Al strekte de reikwijdte van het gezag
zich uit over alle terreinen des levens omdat de katholieke geloofs- en zedenleer tot norm van elk handelen was verheven, de invulling daarvan
was aanvankelijk sterk situatiegericht en persoonsbepaald. Er waren meningsverschillen tussen de bisdommen en in ieder diocees afzonderlijk.
In 1909 trokken de Nederlandse bisschoppen voor het eerst gezamenlijk
',

2)

Schaepman. Remm Novamm, 22.

3) Wentholt, a.tv.,54.
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lijn inzake de plaats en functie van de geestelijk adviseur in sociale

verenigingen. De toen opgestelde taakomschrijving gaf als eerste punt
aan dat ervoor gewaakt moest worden dat geen besluiten genomen werden in strijd met de godsdienst en {le zedenleer. Het bestempelde de 'sociale' priesters daardoor tot grensbewakers: tot 1964 bleef hun primaire
taak er voor te zorgen, dat de katholieken niet ontsnapten uit de gewenste
subcultuur en dat hun emancipatiestreven bleef binnen de omheining
van de grenzen die door de pauselijke encyclieken en de katholieke sociale leer waren afgebakend.4
De sociaal bewogen priesters konden zich uiteindelijk niet aan dit opgelegde voogdijschap onttrekken, hoezeer de meest vooruitstrevenden
onder hen zelf tegemoet kwamen aan het gerechtvaardigde verlangen
naar eigen verantwoordelijkheid van de gelovige leek. In de rechtvaardiging van hun handelen raakten zij verstrikt in een bepaald geloofs- en
maatschappijbeeld, hen met de hoogste autoriteit voorgehouden: dat
van zijn historische vorm ontdaan naar het metafysische plan van de zijnsorde was verheven. De sociaal-historisch bepaalde vorm van de geinstitutionaliseerde godsdienst werd binnen deze opvatting voor de godsdienstigheid als zodanig gehouden. Met achterhaalde categorieen werd
aldus een vertekend beeld gegeven van de bestaande situatie, waardoor
deze in stand werd gehouden. Van de godsdienst ging een ideologiserende werking uit. In samenhang met het streven naar herstel c.q. vergroting
van de reikwijdte van godsdienst en Kerk mondde dit uit in verzuiling. Op
min of meer kunstmatige wijze werd aldus een sociaal bewustzijn in stand
gehouden dat niet in overeenstemming was met de werkelijkheid waarin
de plaats en functie van godsdienst en Kerk aan ingrijpende veranderingen onderhevig waren. Toen de werkelijkheid in het secularisatieproces
doorbrak en zijn rechten opeiste, was een meervoudige crisis dan ook on-

vermijdelijk.6
Tegen de achtergrond van het voorgaande verliest het onderscheid tussen directe en indirecte macht van de Kerk en haar gezagsdragers aan
betekenis, juist vanwege het sterk ambigu karakter van de katholieke sociale leer. De katholieke arbeiders zijn weliswaar zelfstandig, maar hun
beslissingen moeten passen binnen het raam van de katholieke leer en
moraal, waarvan de omvang wordt aangegeven door de Kerk bij monde

4) a.w., 28-31 en 185.
5) a.w., 189.
6) a, w., 183, 192.
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van haar priesters en geestelijke adviseurs.7 De voortdurende aanvallen
van het socialisme, maar ook de overal uit die hoek bespeurde bedreiging, en de smalende kritiek op de katholieken die aan de leiband liepen
van de Kerk, droegen ertoe bij dat de grenzen in de richting van de directe macht werden opgeschoven. Het versterkte de positie van de behouds-

gezinden onder de geestelijkheid, die de sociale actie geen noodzakelijk
goed, maar meer een noodzakelijk kwaad beschouwden, bevreesd als zij
waren voor een verstoring van de aloude patriarchale verhoudingen.
In het licht van het voorgaande wordt voorts het onderscheid dat Stuurman maakt doorzichtiger tussen de klerikale en conservatieve fractie binnen de geestelijkheid.8 Beider opvattingen zijn dan uiteindelijk modificaties van het geschetste geloofs- en wereldbeeld dat de Kerk in haar ultieme beslissingsrecht bevestigde. De interconfessionele fractie tekent zich
hiertegen af als de institutionalisering van een zienswijze op geloof, kerk
en samenleving en een overeenkomstige gezagsopvatting die in zich de
sporen dragen van het transformatieproces dat maatschappij en cultuur
ondergingen. Het gaat hier uiteraard om tendensen, niet om voltooide
ontwikkelingen. De werkelijke scheidslijn liep tussen klerikalisme en
confessionalisme aan de ene kant en interconfessionalisme aan de andere kant, als componenten van een 'voltooide' en een 'toekomende' tijd.
Parallel hieraan, in zijn meest extreme vorm, liep het onderscheid tussen
integralisme en modernisme. In het verzet tegen de geestelijke adviseur,
niet om reden van zijn persoon, maar om reden van zijn functioneren in
een structuur die niet meer als eigentijds of adequaat werd ervaren,
botsten met andere woorden twee werelden op elkaar. Alle 'sociale'
priesters werden hiermee vroeg of laat geconfronteerd. En dit gold ook
voor de epigonen als Rijken, Poels en Ariens, die voor Poell in menig
opzicht een voorbeeld zijn geweest.
Het verlangen naar zelfstandigheid onder de katholieke arbeiders,
waarvan het interconfessionalisme uitdrukking was, werd overwegend
begrepen als een pleidooi voor een absolute scheiding van profane en religieuze sfeer, als een terugdringen van godsdienst en Kerk uit het publieke domein. Arbeiderszelfstandigheid werd al gauw op 66n lyn geplaatst
met (le stelregel dat gods(lienst en economie niets met elkaar te maken
hadden. Met name de Brabantse Unitas-mannen werd verweten deze
stelregel te hanteren om zich te ontdoen van de geestelijke adviseurs, die
enkel als een rem op de organisatie werden ervaren. Hoewel Rijken de
7) aw.,53.
8) Stuurman, a. w., 126.
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kritiek op de houding van de Brabantse geestelijken wel deelde, ook hij
was met hun optreden bepaald niet ingenomen, ging het hem te ver de
rechtmatigheid van het geestelijk gezag in twijfel te trekken. Wij herinneren er aan dat hij in een brief aan Jan van Besouw over de wijze waarop
Unitas en vooral Oldenkotte in Noord-Brabant propaganda maakte, zeer
verontwaardigd de visie rechtzette dat de bisschop niets in economische
zaken te zeggen had.9 De begrenzing van de reikwijdte van godsdienst en
Kerk tot de private wereld van het individu had a]lerminst zijn instemming, ook al stond hij positief tegenover het interconfessionalisme als zodanig, althans waar het ging om zaken op technisch of economisch vlak,
om zaken die primair tot de competentie van de arbeiders behoorden.

b. De relatie in de praktijk
Poels heeft in deze onder de vooruitstrevende sociaal bewogen
priesters het meest uitgesproken standpunt ingenomen ten gunste van de
eigen verantwoordelijkheid van de gelovige leek binnen het apostolaat
van de Kerk, waartoe sedert Rerum Novamm de sociale actie gerekend
werd. Oprecht katholiek was voor hem niet hetzelfde als kerkelijk: de sociale organisaties waren geen zijkapellen van de Kerk. Toch gold ook
voor hem de herkerstening van de maatschappij als hoogste doel, waarvoor de standsorganisatie het middel bij uitstek was. Dat was de oefenschool waar de katholieke arbeiders voor het maatschappelijk handelen
in de ware katholieke geest gevormd werden.10 De historisch gegroeide

(lubbelstructuur van vak- en standsorganisatie was daarmee gelegitimeerd. Waarom dan geen volledige zelfstandigheid op het gebied van de
vakorganisatie, waarom dan een geestelijk adviseur toegevoegd, waarom
dan interconfessionele aaneensluiting niet vrij toegestaan? In een van
zijn brieven aan Ariens had Stins eens geschreven niet te begrijpen waarom men steeds zo bevreesd was voor geloofsbehoud, de arbeiders hadden toch genoeg geloofslessen gehad,11 Zoveel te meer gold dit voor de
organisatieopzet van Poels, die aan de standsorganisatie zoveel gewicht
toekende en daarmee alle kritiek op de interconfessionele Mijnwerkersbond onderving (in hfdst. VIII besteden wij hier verder aandacht aan).
Deze vorm van interconfessionalisme, waarbij de godsdienstig-zedelijke belangen waren gewaarborgd in de standsorganisatie, had voor Poels
D Zie hfdst. VI,§ 2.
10) Colsen, Poets, hfdst. VI; Van de Pas, Henri Poets, 59-65.
11) Zie hfdst. VI, noot 108.
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niets te maken met de daaraan toegeschreven opvatting, 12 dat godsdienst
een private aangelegenheid was, dat de
godsdienstig-zedelijke en de economische sfeer strikt gescheiden waren: het ging immers om een christelijke wereldordening volgens de christelijke levensbeschouwing. "Daarom zijn niet alle acties doeltreffend, die een stoffelijk resultaat afwerpen
voor de arbeiders, maar die acties, die economisch verantwoord 6n mo-

reel geoorloofd zijn, als overeenkomend met dit wereld- en mensen-omvattende doel." Met christelijk bedoelde Poels hier katholiek. De waarheid van de katholieke leer stond voor hem onwrikbaar vast. Interconfessionalisme was dan ook een zaak van praktische en niet van principiele
orde, dat niet met een christendom boven geloofsverdeeldheid vereenzelvigd mocht en zelfs kon worden: de gedachte aan een pluriforme waarheid, een erkenning van het denominationalisme, was hem vreemd. Het
betekende dat een geestelijk adviseur wel degelijk een plaats had in de
sociale organisaties, ook al wilde hij diens taak zo beperkt mogelijk
houden.

Tekenend voor het dilemma tussen het beleiden van een totaliserende
geloofsopvatting, het propageren van een ideologisch gerichte sociale
leer en het opgenomen zijn in een hierarchische kerkstructuur enerzijds
en anderzijds het open willen staan voor de vragen van de zich aandienende moderne maatschappij en cultuur is de nogal cryptische functieomschrijving die hij gaf van een geestelijk adviseur. Deze had niet de bevoegdheid iets te verbieden. Als officieel vertegenwoordiger van de waarachtig katholieke opvattingen over mens en maatschappij had hij wel de
taak om zich uit te spreken over het al- of niet geoorloofd zijn van een bepaalde actie. Was naar zijn oordeel sprake van strijdigheid met de katholieke beginselen, dan was een dergelijke actie verboden, ook zonder dat
hij zich daarvoor uitsprak. Waar dit niet het geval was, besliste het
bestuur of een geoorloofde actie werd uitgevoerd. Was dit gesproken
vooral met het oog op de socialistische agitatie die er op uit was, de
geestelijke adviseur en met hem de invloed van de Kerk en het Christendom uit de organisatie en uit het maatschappelijke leven te verwijderen, 13 dit nam niet weg dat eenmaal de rechtmatigheid van het ultieme
gezag aldus gelegitimeerd te hebben, ook Poels zich blootstelde aan de
verleiding van het geestelijk voogdijschap. Met de ene hand gaf de Kerk
de vrijheid, maar legde deze met de andere hand weer aan banden. Al
stelt Colsen in zijn biografie dat Poels hartstochtelijk de vooruitstrevende
12) Stuurman, a.w: 180; Righart, De kathotieke zuil in Europa. 228.
13) Jacobs en Gerats, Gedachten en woorden van Dr. A. Poels, 51-52.
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opvattingen was toegedaan van Rijken over interconfessionaliteit en
geestelijke bemoeienis,14 dit belette volgens Wentholt niet dat ook Poels
in feite een arbeidersbeweging aanvaardde die onder sterke patronage
stond van kerkehjke instanties, welk patronage hij ook zelf met grote toe15
wijding uitoefende.
De voorlopers onder de geestelijkheid in de katholieke sociale beweging hebben allen voor dit dilemma gestaan, waarmee in de beginjaren
ieder voor zich op zijn wijze heeft moeten zien klaar te komen. Het heeft
de 'sociale priesters' ontegenzeglijk verwarring gebracht en innerlijke
strijd gekost om tussen arbeidersemancipatie en katholieke emancipatie
een werkbaar compromis te sluiten, dat noch de belangen van de arbeiders schaadde, noch hun priesterlijke gehoorzaamheid schond. Hoewel
het episcopaat met de regeling van 1909 enerzijds duidelijkheid bracht,
bleef de precieze begrenzing van het economisch bereik een punt van
verwarring en discussie.
Ariens stond niet minder positief tegenover een meer emancipatorische opzet van de arbeidersbeweging; hij gold in deze zelfs als een voortrekker die al vroeg de symptomen van het ingetreden moderniseringsproces onderkende en daarop in zijn sociaal-pastorale werkzaam-

heid adequaat inspeelde. Daarmee was hij zijn tijdgenoten vooruit, die
eerst zochten de sociaalculturele veranderingen te verstaan in de termen
van het geldende gedachtengoed. Had hij reeds vroeg moeten buigen
voor de stem uit Utrecht, waar hij in 1893 zich gedwongen zag de losse
band tussen vakvereniging en algemene werkliedenvereniging strakker
aan te halen, ook ten aanzien van zijn geesteskind Unitas zou hij zich
moeten voegen naar het katholiek wenselijke en toelaatbare.
Na een stormachtige groei van bruisende activiteit en vernieuwende
ideeen liep Ariens vast op de weerbarstigheid van structuren en gevestigde opvattingen en raakte hij verstrikt in het belang van de 'katholieke
zaak'. Het bracht hem "op een zijspoor van het katholiek-sociaal empla',
cement, dat eindigde in zijn overplaatsing in 1901 naar het afgelegen
Steenderen. Meer nog dan aan externe factoren was aan zijn plaats als
priester in een gezagshierarchie de gedwongen terugtrekking gelegen
achter het front van de arbeidersbeweging. Zijn priester]ijke gehoorzaamheid liet hem geen ander keus dan zich te onderschikken aan de directieven van hogerhand en het sociale beleid dat daar werd uitgestip-

14) Colsen, a.w., 342.
15

) Wentholt. a.w.,52.
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peld. Het leed voor Ariens geen twijfel, dat in laatste instantie in Rome en
wat Nederland betreft vooral in Utrecht werd bepaald wat wel en niet

'heilzaam' was. Daar lag voor hem de norm van zijn priesterlijk handelen, en daarmee waren de grenzen van 'zijn' arbeidersbeweging afgebakend en bijgevolg van de katholieke arbeidersbeweging als zodanig.
Toen hij al op het punt stond zich achter de IJssellinie terug te trekken,
heeft AriEns in twee toespraken over de net verschenen encycliek Gmves
de communi re, waarin Leo XIII aan de christen-democratische beweging
paal en perk had gesteld, zich ondubbelzinnig achter deze kerkelijke
16
grensbepalingen opgesteld.
Dit laatste mocht naar buiten toe wel zo geleken hebben, maar achter
de manifest beleden volgzaamheid ging een tweestrijd schuil tussen voorkeur en gebod, waarvan alleen zijn geestverwanten en naaste vertrouwen
de tragiek gevoeld hebben. Niet alleen voor zijn omgeving, voor 'zijn' arbeiders, voor wie hij steeds de bezielende kracht is geweest, moest hij
zijn gedwongen 'ommezwaai' aanvaardbaar maken, maar daarmee ook
voor zichzelf in het reine komen. A]le ondubbelzinnig beleden priesterlijke trouw ten spijt bleef hij de overtuiging toegedaan dat uit het geloof
geen klare directieven waren af te lezen voor het concrete maatschappelijk handelen, maar dat het geloof veeleer een bron van inspiratie was
voor het handelen in christelijke geest. Vakorganisatie was daarom geen
belangenvereniging met een godsdienstig-zedelijk oogmerk, maar uitdrukking van een godsdienstig-zedelijk leven.
In de brieven van Stins aan Ariens, waaruit wij op verscheidene plaatsen hebben geciteerd, is het behoud van Unitas en de idealen waarvoor
dit stond, een telkens weer terugkerend onderwerp. Er spreekt een niet
mis te duiden geest van wederzijdse verstandhouding uit, waarvan het
niet aannemelijk is dat Stins al die jaren een illusie koesterde die definitief tot het verleden behoorde. Wij kunnen ons niet verenigen met de suggestie dat mannen als Verveld, Engels en Stins die zo nauw met Ariens
aan een zijde hebben gestreden, en die tot het bittere einde gemeend
hebben dat Ariens, "die als het ware de grondvester en stuwkracht van
Unitas was geweest, door de positie, waarin hij was geplaatst, gedwongen
was stelling te nemen tegen Unitas," hierin door hun vasthoudendheid
misleid waren;17 daarvoor schrijft Stins te duidelijk over Unitas als over
een gemeenschappelijke zaak.
Over het plan van Engels voor een geheim beraad te Utrecht op 4
16) Roes. a.w.,XLV-L.
17
) Van de Pas, Arias, 104.
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maart 1906 om de vakbeweging in meer moderne richting te sturen, was
ook Ariens geinformeerd 18 en dat zou zeker niet zijn gebeurd indien van
zijn kant een afkeuring was te verwachten. Ariens was ook betrokken bij
de totstandkoming van een brochure over deze kwestie, waaraan Rijken
reeds enige

tijd

werkte in nauwe samenwerking met geestverwanten.

Voorts werd zijn naam in verband gebracht met de onder pseudoniem
van Jos Schrijvers gepubliceerde brochure over de taak van de geestelijk
adviseur in vakverenigingen, waarover heel wat beroering ontstond,19 en
waarachter Lambert Poell de auctor intellectualis bleek. (Beide brochures komen later aan de orde.)
Arbeidersemancipatie en katholieke emancipatie stonden soms op
gespannen voet met elkaar. Van hetgeen dit teweegbracht onder de sociaal-bewogen priesters die m6t 'hun' arbeiders in de voorste linies stre(len, was de 'capitulatie' van de ontvankelijke Ariens de meest tragische
getuigenis. Poels heeft dit conflict minder ervaren: hij was niet alleen een
robuuster, strijdvaardiger persoonlijkheid, hij bevond zich bovendien in
de aanzien]ijk gunstiger positie dat het interconfessionalisme in Limburg
bij hoge uitzondering was toegelaten. Desondanks was zijn optreden toch
niet geheel vrij van de discrepantie die de katholieke sociale leer in zich
droeg, ook al was hij zich scherp bewust van de gevaren van het klerikalisme. Rijken raakte in de loop der jaren teleurgesteld en zelfs verbitterd
over de onmogelijkheid de vakbeweging in een moderne richting te koersen waar zij slagvaardiger kon opereren, door het gebrek aan redelijk inzicht en consistentie bij de geestelijke overheid.20 Het onstandvastige
van de katholieke sociale beweging in de eerste decennia, de onverwachte en ondoordachte ingrepen vanuit de klerikale top, die het streven van
de arbeiders naar lotsverbetering en sociale verheffing in oprecht katholieke geest steeds weer frustreerden, daarvan heeft de sociale actie onder
de textielarbeiders in het Zuiden zozeer de sporen gedragen, dat de ver-

18) Zie hfdst. VI, § 6. Engels, de voormalige secretaris van Unitas, bleek bij zijn overstap
naar het landelijk bureau van de K.S.A. zijn achtergrond niet verloochend te hebben. Hij
nam het initiatief tot het geheime beraad. waarvan op 4 maart 1906 te Utrecht de eerste bijeenkomst plaatsvond. Daarin werd onder meer voorgesteld, om alle adviseurs van vakverenigingen af te schaffen en de christelijke vakbeweging te bevorderen, KDC, Archief Unitas,
Brievenkopieboek 1892-1906, Brief aan B. Hutten, 5 maart 1906,223; Brief aan Ariens,

26 februari 1906,218.
19) Van de Pas, AHins, 108.
20) Roes. a.w., XLVIII. Sinds het begin van de eeuw was de arbeidersbeweging door onenigheid over wat wel en niet mocht, er bijna niets op vooruitgegaan, KDC, AA, Brief van Rijken
aan J. van Besouw, 9 december 1909 (inv. nr. 1760).
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bittering van Rijken a]leszins begrijpelijk is. Het leek soms wel de Echternachse springprocessie, maar dan twee passen vooruit en drie achteruit.
c. De positiebepa]ing van Poell

Heel de ontwikkeling van het Textielarbeiderssecretariaat naar de Diocesane en later weer Nationale Textielarbeidersbond heeft in het teken
gestaan van de strijd tegen Unitas en de principes over vakorganisatie die
daaraan ten grondslag lagen. Zowel de aanstelling van Poell als diens
functioneren is hierdoor bepaald geweest. Deze benoeming was niet gewoontegetrouw afgegeven, maar was in meerdere zin bijzonder te noemen. Poell was als geestelijk adviseur vrijgesteld van pastorale bediening, zijn taak was overdacht en expliciet omschreven, en past tenslotte
in een sociale strategie gericht op het herstel en de krachtige bevordering
van de katholieke organisatie. Dit laatste was van cruciale betekenis, niet
zozeer omdat het Unitas in zijn ontplooiing bedoelde af te remmen, maar
omdat hier in het Bossche diocees voor het eerst sprake was van het
geestelijk adviseurschap als institutionalisering van een door de praktijk

vorm gegeven sociaal-apostolaat. dat door de kerkelijke overheid werd
gehanteerd als instrument om greep te krijgen op de katholieke sociale
beweging. De aanduiding 'organisator en propagandist' in plaats van
'geestelijk adviseur' was niet zomaar een woordspeling, maar droeg de
sporen van de ambivalentie in de houding van de Kerk tegenover het sociale vraagstuk. Het plaatste Poell enerzijds dichter bij de arbeiders, wier
vriend en raadsman hij wilde zijn, en bestempelde hem anderzijds tot officieel vertegenwoordiger van het gezag, wiens opvattingen in ongelijk
tempo evolueerden ten opzichte van het groeiende zelfbewustzijn van de
arbeiders. Zowel de belangen van de een als van de ander waren hem
heilig. De discrepantie en spanning die zich daartussen ontwikkelden,
versterkt door deze 'cultural lag', ontlaadden zich in zijn functioneren als
geestelijk adviseur.
Hoewel Poell in zijn ijveren voor de katholieke sociale beweging voorop liep, hij conflicten daarbij niet uit de weg ging, maar deze door zijn
doortastende wijze van optreden vaak opriep, was de wil van de bisschop
voor hem wet. Hoever hij ook in een bepaalde richting had gekoerst, resoluut kon hij de steven wenden, als hij meende van hogerhand onverbiddelijk daartoe geroepen te zijn. Hadden paus of bisschop gesproken
en was hun woord niet voor meerdere uitleg vatbaar of liet geen speelruimte toe, dan onderwierp hij zich in gehoorzaamheid. Met dezelfde toewijding en vastberadenheid voer hij de nieuw gewezen richting op; van
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'zijn' arbeiders en zijn confrbres verwachtte hij niet anders. Lijkt dit in
eerste instantie op slaafse volgzaamheid, het was eigen aan de toenmalige
gezagsverhoudingen, maar deze verplichte gehoorzaamheid kreeg toch
bij Poell een bepaalde vigeur door zijn beslistheid van aard en zijn per-

fectionistische, fundamentalistisch aandoende geneigdheid. In de loop
der jaren, naarmate het episcopaat zich directer met (le sociale beweging
inliet, werd hij op steeds sterker wordende verzuilingsstroom meegevoerd.

Bij sommigen kwam Poell nogal onvast over. Zoals reeds aangegeven
kon Stins hem soms niet plaatsen, maar ook onder zijn naaste vrienden
werkte zijn af en toe zo onverwachte en abrupte ste]lingname bevreemdend en riep zelfs lichte irritatie op. Jan van Besouw had er wel eens
moeite mee; Rijken uitte zich wat wreveliger, volgens hem kon Poell niet
goed zelfstandig oordelen.21 Zijn inzet dwong bij allen evenwel bewondering af. Poell kon vaak zeer verrassend en sterk van zich doen spreken,
zodat de gevoelens jegens hem steeds een wat ambigu karakter hadden.
Poell moest in het katholieke Zuiden tegen veel weerstand en onbegrip
optornen. Zijn activisme was weliswaar soms sterker dan zijn inzicht in de
draagwijdte van de ontplooide initiatieven, maar gold dit niet in zekere
mate voor geheel de beginfase van de katholieke sociale beweging, waarin zo vele tegengestelde krachten werkzaam waren en waarin het
volstrekt ontbrak aan eenheid in aanpak en beleid? Poell was diep doordrongen van de bijzondere lastgeving die hij van zijn bisschop had ontvangen: de katholieke (textiel-)arbeiders (weer) het vertrouwen geven dat
de Kerk niet een rem, maar een steun kon zijn in hun sociale emancipatie. Dat dit door de eigenaard van de katholieke sociale leer niet in alle
opzichten kon slagen, doet niets af aan de oprechtheid van dit streven.
Het was de tragiek van het verholen onvermogen, waarvan het bewustzijn
pas algemeen doorbrak toen de verzuiling haar voltooiing naderde.

d. De priester en de arbeidersbeweging, een omstreden relatie

Het vertrouwen in de positieve inbreng van de Kerk had op sommige
plaatsen een flinke deuk opgelopen door de wijze of het moment waarop
haar gezagsdragers, de priesters, zich met de ontluikende sociale beweging bemoeiden. Dat was het geval in Tilburg, waar behoedzaamheid en
partriarchalisme de houding van de geestelijkheid tegenover de sociale

21) Zie hfdst. VI, § 3.
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beweging kenmerkten. Ook al speelde hier een tragisch misverstand mee
over de ware bedoelingen van de clerus, zeker waar het de vooruitstrevende en welwi]lende kapelaan Wolters betrof, het resultaat was niettemin dat de beeldvorming over de rol van de geestelijkheid negatief werd
beinvloed.22 De praktijk van de Gildenbond in latere jaren vergrootte de
terughoudendheid onder de arbeiders jegens de katholieke sociale beweging. Na het optreden van het Secretariaatsbestuur in zake de kwestie
Goirle (1904) en de houding van de geestelijk adviseur kapelaan Van
Son, was er zoals gezegd weinig meer nodig om de arbeiders voorgoed afkerig te maken van de katholieke organisatie.23
In Eindhoven en haar randgemeenten, waar het volksbondmodel was
ingevoerd, stelde de geestelijkheid zich behoudend en dominant op.
Door de 'werkloosheid' van de R.K. Volksbond, waarover zij de scepter
zwaaide, haalde zij binnen wat zij ten koste van veel wilde voorkomen,
namelijk het socialisme dat in de werkliedenvereniging De Eendracht
van zich deed spreken. Baron Van Wijnbergen voelde zich door haar sociaal-conservatisme gehinderd. Hiervoor geldt wat Brom voor heel Brabant typerend achtte, dat sociale plannen kennelijk alleen uit de pastorie
konden komen: intellect daarbuiten werd niet erkend, zodat denkende
leken die een sociaal werk wilden beginnen, 6f verlamd, 6f naar links gedreven wer(len.24 Tegenpolen als de katholiek Van Wijnbergen en de socialist Rooijmans waren beiden 'slachtoffer' van eenzelfde mentaliteit.
Het meest typerend voor de Eindhovense verhoudingen was wel dat de
socialisten met waardering spraken over Poe]1.
Zeker in de aanloopperiode vervulden de priesters een betekenisvolle
en vaak beslissende rol. Niet ontkend kan worden dat het werk van vele
priesters voor de arbeidersbeweging van emancipatoire betekenis is geweest. Zij hebben in grote mate de bouwstenen aangedragen waarmee
het gebouw van de arbeidersbeweging kon worden opgetrokken. Anderzijds waren ook de zeer sociaal-bewogen priesters gevangen in een ideologie die hen met de hoogste autoriteit was voorgehouden,25 waardoor
dit gebouw weinig vensters bezat. Perry vraagt zich af, of hier wel van een
emancipatoire betekenis gesproken kan worden; of het totalitaire karakter van het instituut waarvan zij de vertegenwoordigers waren, wel verenigbaar was met welk emancipatiestreven dan ook in de oorspronkelijke

22)
23)

Zie hfdst. III, § 2.
Zie hfdst. V. § 1

24) Brom, a.w; I, 421.
25) Wentholt, a.w., 188-189.
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zin van dat woord.26 Toch laten bei(le zienswijzen zich verenigen: een
probleem voor veel geestelijken was namelijk dat zij met de mondigheid
en zelfstandigheid van de arbeiders, die zij aanwakkerden, niet konden
omgaan. Zij hadden er moeite mee, pas op de plaats te maken en de leiding over te dragen, juist vanwege de ideologische strekking van de katholieke (sociale) leer die maakte dat zij zich onmisbaar achtten. Volgens
Stuurman wordt het grote gewicht van de geestelijkheid ten dele verklaard door het ver ten achter blijven van de inte]lectuele kracht van de
27
katholieken bij hun omvang en de kracht van hun sociale organisatie.
Poell steekt hier gunstig bij af doordat hij het belang van sociaal en
geestelijk onderricht niet hoog genoeg kon schatten en als bondsadviseur
de afdelingsadviseurs voorhield dat een goed adviseur moest zorgen dat
hij overbodig werd. Maar of die overbodigheid zo moest worden uitgelegd dat de priesters zich uit de arbeidersorganisaties, met name de vakverenigingen diende terug te trekken, daar zag het niet naar uit. Aan het
begin van zijn pontificaat (1903-1914) toen paus Pius X in het 'Motu
Proprio' van 1903 de grondregels voor de katholieke sociale actie beknopt samenvatte, onderstreepte hij nogmaals de onderdanigheid aan
het kerkelijk gezag.28

Over de plaats en de functie van de geestelijk adviseur rezen ook vragen binnen de geestelijkheid ze]f. De ontwikkeling van de vakverenigingen tot een zelfstandige en volwaardige poot, tot de spil van de arbeidersbeweging vroeg om een specifieke vaktechnische en organisatorische
deskundigheid. Hierover beschikte de geestelijkheid qua opleiding niet
en dit bracht contractuele verplichtingen met zich mee die zich niet met
haar eigen]ijke taak van zielzorger lieten verenigen. Hierdoor was zij gedwongen tot een bezinning op haar positie en rol in de sociale beweging.
Het verlangen naar zelibeslissingsrecht onder de arbeiders dat daarmee
gelijke tred hield en de aanhoudende kritiek op haar functioneren droegen er toe bij, dat de geestelijkheid zich bezon op de vraag hoe zich tegenover deze nieuwe ontwikkelingen te verhouden en tevens invulling te
geven aan het voogdijschap dat haar door de primaire doelstelling van de
katholieke herleving was toegevallen. Hoever reikte haar gezag en wat
was zijn geldingskracht? Bezinning was voorts geboden door de grote diversiteit in taakopvatting. En petit comit6 en publiekelijk werd de discus26) Perry, De katholieke arbeidersbeweging en haar geschiedschrijving, t.a.p., 304.

27) Stuurman, a.w., 290.
28) Aengenent, a.w; 143-144.
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sie gevoerd, afhankelijk van de vraag of
openbaarmaking het katholieke
belang of de zaak zelve niet zou schaden. Waterdicht was deze sluis niet.

Achtereenvolgens zullen wij de visie bespreken van Berkvens, Kerstens,
Rijken en Schrijvers ( = Poell).
§ 2. Op het makvlak van economie en goolsdienst; over de taak van de

geestelijk adviseur
a. Eerste aanzet tot een taakomschrijving

Het thema van de beraadslagingen in de derde afdeling van de vierde
Diocesane Katholiekendag gehouden te Eindhoven op 27 september

1903, was geheel gewijd aan de nadere bepaling van de plaats en de rol
van de geestelijk adviseur in sociale verenigingen, inzonderheid de boerenorganisaties. Het was voor het eerst in het Bossche diocees dat de adviseurskwestie publiekelijk aan de orde werd gesteld. Dat
juist de afdeling der boeren de spits afbeet, is niet zo verwonderlijk wanneer men bedenkt, dat de boerenbondsgedachte was geent op een beeld van het
sociaal-culturele leven ten plattelande waarin geloof en Kerk hecht verankerd lagen.
In een uitvoerig exposa lichtte kapelaan Joh. Brekelmans uit
Lierop
een aantal stellingen toe omtrent het belang en de functie van de
geestelijk adviseur. Deze kwamen er op neer dat diens werkkring vooral was gelegen in de vervolmaking van godsdienst en zeden, dat hij er op had toe te
zien dat gehandeld werd naar de daaruit afgeleide
beginselen van rechtvaardigheid, billijkheid en liefde, maar dat hij in tijdelijke aangelegenheden geen beslissende stem had, vermits geen hoger
belang in het geding

was. 29

Hoewel overeenstemming werd bereikt over een enigzins
gewijzigde
formulering, was de kwestie nog niet in alle duidelijkheid en tot ieders tevredenheid opgelost. Er bleek behoefte aan concrete richtlijnen vooral
met betrekking tot het financiele beheer der kredietinstellingen die uit de
sociale beweging waren voortgekomen. Het vraagstuk
kwam op verzoek
van G. van den Elsen terug in de eerstvolgende vergadering van het Centraal-Adviseurscomit6 in het Bossche diocees, gehouden 14 december
1903. Omdat geen overeenstemming werd bereikt over de praktisclie
richtlijnen waaraan de adviseurs zich hadden te houden, werd aan Van

29)

Verslag Vierde Diocesane Katholiekendag, 129 e.v. (citaat 130).
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den Elsen de opdracht gegeven een rapport over deze kwestie samen te
30
stellen, dat dan in een volgende vergadering zou worden besproken.
Nadat van verschillende zijden op- en aanmerkingen waren gemaakt
besloot men de aldus gewijzigde versie in brochurevorm uit te geven. 31
Begin juni kwam de brochure uit. Het lag in de bedoeling dat dit (le eerste publikatie zou worden in een reeks, maar daarvan is het voor zover wij
hebben kunnen nagaan, niet gekomen. De bijdrage van G. van den Elsen
handelde over de concrete vraag wat de geestelijk adviseur inzake tijdelijke aangelegenheden nu wel en niet te doen had en in hoeverre hij zich
daarmee kon en moest bemoeien.
Hierover had hij een aantal praktische richtlijnen gefurmuleerd. De
adviseur moest zich van alles op de hoogte stellen, zoveel mogelijk toezicht houden, de vergaderingen bijwonen en zorgen dat de reglementen
en besluiten werden nageleefd. Inzake het bestuur en het beheer was zijn
taak primair ondersteunend en van voorbijgaande aard. Boven alles
moest hij er voor waken zich zodanig in profane aangelegenheden te verliezen, dat hij het geestelijke verwaarloosde. Daarmee was echter niet
aangegeven waar de grenzen lagen tussen het profane belang en het
geestelijke belang en in welke gevallen de geestelijk adviseur nu wel of
geen dwingende uitspraken kon doen.
Wat de sociale kredietinstellingen zoals de boerenleenbanken betrof,

stelde hij dat het in gewone omstandigheden niet op de weg van een
priester lag om lid te zijn van het bestuur, nog minder de functie van kassier te vervullen, tenzij hij hiertoe uitdrukkelijk verlof had gekregen van
zijn bisschop. Hij behoorde wel lid te zijn van de leenbank, ondermeer
omdat diens participatie vertrouwen wekte, en als lid zitting te nemen in
de raad van toezicht om zijn eigen aansprakelijkheid voor gevaren te beveiligen. Bij de Hanzebanken lag dit anders, omdat deze meer commercieel werkten en grotere risico's namen. Daar diende de geestelijke geheel buiten te blijven.32
Wij herinneren er hier aan dat Poell in de tijd dat deze kwestie speelde
en deze nota uitkwam als directeur aan de Woenselse leenbank was verbonden en tevens zitting had in de raad van toezicht van de R.K. Spaarbank te Eindhoven.33 Van enige toestemming van de bisschop, wat de
leenbank betreft, is ons niets gebleken. Waarschijnlijk was de situatie zo
30) BAH. Soc. Org. II. Notulen vergaderingen Centraal-Adviseurs, 20-21.
31) BAH, t.a.p.. 31-32 en 34-36.
32) Mededeetingen, wenken en adviezen, 15-24.
33) Zie hfdst. IV. § 4b en 7a.
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gegroeid, omdat niemand nog zo bekwaam was of zich achtte dat hij de
post van directeur durfde te aanvaarden. Het lidmaatschap van de raad
van toezicht van de R.K. Spaarbank werd kennelijk verenigbaar geacht
met de rol van de geestelijkheid in de katholieke sociale beweging.
De brochure door het Centraal-Adviseurscomit6 uitgegeven voorzag in
een behoefte, maar lang niet alle vragen waren beantwoord. Zij werd gevolgd door een reeks uiteenlopende beschouwingen over de plaats en
functie van een geestelijk adviseur in sociale verenigingen, die alle inhaakten op de tweeledige doelstelling van de katholieke sociale beweging. Uit de veelheid van publikaties en artikelen komen die geschriften
hier aan de orde, die in nauwe relatie staan tot de opvattingen van Poell
over deze kwestie. Typerend voor de geladen sfeer waarin zo'n cruciaal
gegeven als het gezag van de Kerk werd afgewogen tegen het zelfbeslissingsrecht van de gelovige leek is de grote omzichtigheid waarmee de
meest uitgesproken standpunten in de richting van arbeidersautonomie
en klerikale terughoudendheid naar voren werden gebracht. Circuleerde
de mening van Rijken slechts in de beslotenheid van een selecte kring,
Poell kon alleen onder de dekmantel van een gefingeerde auteursnaam
zijn visie bekend maken.

b. De visie van Berkvens en de reactie van Kerstens

In april 1905 verscheen bij de firma Arts te Tilburg, uitgever van de
Nieuwe Tilburgsche Courant, een brochure van de hand van Berkvens, de
algemeen adviseur van de R.K. Tilburgsche Gildenbond. Berkvens baseerde zijn betoog op de hierarchie van doeleinden die voor een sociale

vereniging golden: het naaste doel was de verkrijging, bewaring of vermeerdering van 'tijdelijke' goederen; het meer verwijderde doel was de
behartiging van de godsdienstige en zedelijke belangen; en het laatste
doel was de verwerving van de eeuwige zaligheid. Het een paste in het
ander. Wat nu het godsdienstig-zedelijke aanging, lag de aanste]ling van
een geestelijke tot raadsman voor de hand: hij was in deze de vakman bij
uitstek, hier sprak hij met gezag. Het was ondermeer zijn taak om de
praktijk van de sociale vereniging te toetsen aan de beginselen van geloof
en zeden. Daartoe diende hij zich ook te verdiepen in tijdelijke zaken en
technische aangelegenheden. Zaken die verband hielden met het sociaal-economisch handelen, waren veelal zowel van tijdelijke als van
godsdienstig-zedelijke aard, daarom vielen zij onder de bemoeiingen van
de adviseur. Hij mocht en moest in zulke kwesties advies geven. Behoudens hoger beroep op de bisschop moest een katholieke vereniging zich
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aan zijn advies houden, minstens nooit tegen zijn advies in handelen.
Doch waren de zaken werkelijk en uitsluitend van tildelgke aard, b.v. uitsluitend van technische aard, dan mocht hij zijn advies niet zo hoog aanslaan, dat de vereniging gehouden zou zijn dit te volgen. Al kon het nog
vaak voorkomen dat een geestelijke zijn schouders moest zetten onder de
op te richten vereniging, zodra deze tot stand was gebracht en een
bestuur was gekozen, moest hij terugtreden, de werkzaamheden verder
aan het bestuur overlaten en zich toeleggen op zijn eigenlijke taak van ad-

viseur. 34

In een bondig artikel in Het Hoog Ambacht gaf Poell de essentie weer
van de brochure die Berkvens had samengesteld. De geestelijk adviseur
moest waken en maken dat de vereniging niet on-katholiek handelde.
Maken, door de katholieke beginselen waarop de vereniging rustte, aan
de leden uit te leggen, ze zo diep in te prenten dat zij steeds volgens die
beginselen handelden. Hij moest de leden aantonen op welke wijze volgens deze beginselen de sociale misstanden konden worden opgeruimd;
hij moest duidelijk maken hoezeer het godsdienstige aan tal van profane
aangelegenheden vastkleefde. Hij kon dat bijvoorbeeld doen in vergaderingen of in een sociale cursus. Wie meer wilde weten over de taak van de
adviseur verwees hij tenslotte naar de brochure van Berkvens. 35
Ook het Katholiek Sociaal IFeekblad wijdde er een boekbespreking
aan. De recensent, pastoor F.A. Kerstens, oordeelde positief over de inhoud, maar plaatste ook enige kanttekeningen waarmee hij volstrekt niet
wilde zeggen dat het boekje bij de veelheid van geschriften over dit onderwerp overbodig en nutteloos was. Het had zijn grote verdiensten in
het ontkrachten van vooroordelen en het wegnemen van misverstanden
over de betekenis en taak van de priester in de sociale actie. Hij breidde
het begrip 'tijdelijke aangelegenheden' evenwel uit naar economische zaken als de aankoop van grondstoffen en de verkoop van produkten. Met
dergelijke beslissingen had de adviseur geen bemoeienis. Buiten die zaken van 'tijdelijke' aard bleef er voor de adviseurs nog een ruim veld van
werkzaamheid, studie en voorbereiding over. Hij doelde hierbij op het
36
belang van sociale cursussen.
c. Nadere probleemstelling en de bijdrage van Rijken

Waar Kerstens en zeker niet hij alleen behoefte aan had, was een hand34) Berkvens, Geestelilke adviseurs in sociale vereenigingen, 11 en 18.
35

) Het Hoog-Ambacht, 10 juni 1905.
36) Katholiek Sociaal Weekblad, 17 juni 1905, Brom, a.w., II, 129.
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leiding voor de sociale beweging, die de plaats en de rol van de Kerk de
jure en de facto eenduidig vastlegde. Het ontbrak ten enen male aan eenheid en samenhang. Er waren diocesane, federatief-nationale (vaksecretariaten) en nationale vakorganisaties, waarbij de standsorganisaties een
overwegend plaatselijk karakter droegen. De historisch gegroeide en
door omstandigheden bepaalde tweeledigheid van de confessionele arbeidersbeweging, die in verschillende structurele kaders had vorm gekregen, vergrootte de versnippering van krachten, hetgeen zich te meer
wreekte naarmate de economische verhoudingen zich verdichtten en het
zwaartepunt in de sociale beweging dientengevolge bij de vakorganisatie
kwam te liggen. Het bestaan van Unitas dat zich in zuiver interconfessionele richting ontwikkelde naar het Gladbachse model, en vooral haar
aanwezigheid in het katholieke Zuiden trok onevenredig veel aandacht,
waaronder de materiele belangenstrijd had te lijden. Het knelpunt waar
veel initiatieven op vastliepen, waartoe ook de organisatorische verscheidenheid was te herleiden en het probleem dat Unitas stelde, vormde de
afbakening van de competentiesferen tussen de 'katholieke sociale partners', te weten de geestelijkheid en de gelovige arbeiders.
Het ontbreken van een handvest voor de geestelijkheid, dat de sociale
actie op haar raakvlakken met het godsdienstig-zedelijk belang fundamenteel doorlichtte, was oorzaak van haar gebrekkig functioneren en de
geringe vruchten die het ijveren van velen voor de katholieke sociale actie, met name de vereniging opleverde. Deze kon zo schreef Rijken aan
Bult, de geestelijk adviseur van de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond, niet bloeien zolang men onnadenkend de praktijk bleef huldigen,
dat over iedere vakafdeling, zelfs in de kleinste dorpen, een geestelijk adviseur werd aangesteld, veelal de eerste de beste kapelaan, zonder specifieke kennis of bekwaamheden. "Onder zulke helaas onwetenden en
niets van het hoog belang der vakorganisatie beseffenden" zegevierden
de socialisten of bleef de liberale economie overheersen, met al de ellende voor de arbeiders hieraan verbonden. "De droevigste ervaringen omtrent onwetendheid, taktloosheid, onwelwillendheid, autocratie en meer
nog van geestelijke adviseurs" hadden Rijken er toe aangezet een diepgaande studie te maken van de vakorganisatie in het licht van de katholieke moraal, opdat in de toekomst met meer inzicht en beleid de katholieke
sociale actie gevoerd zou worden. De weinige goeden niet te na gesproken beschouwden de adviseurs de vakverenigingen als een soort congregatie, waar ze heer en meester waren, en die daardoor vaak aan hun grillen waren onderworpen. 37
31) ADOM, Coll. Rijken. Brief aan Rector Bult. 13 mei 1906 (map lb).
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Rijken legde zijn bevindingen en inzichten neer in een brochure getiteld De Organisatie der R.K. Arbeiders in Vakvereenigingen, welke in april
1906 in een voorlopige druk gereed kwam, maar waarvan de publikatie
achterwege bleef omdat dit niet opportuun werd geacht, dan wel vanwege
de weerstand en het onbegrip dat de inhoud opriep in de selecte kring
van geestelijken en vooraanstaande katholieke leken, aan wie pater Rijken de voorlopige druk ter beoordeling had opgestuurd, of die anderszins daarvan op de hoogte waren.
Nog om een andere reden maakte de brochure van Rijken geen kans.
De problematiek die hij aan de orde stelde, was ook door anderen gesignaleerd en bracht meerdere circuits in beweging, die evenwel naarmate
Rijken vorderde, van een gemeenschappelijk raakvlak afbogen. Het was
zowel in progressieve als meer behoudende kringen duidelijk dat er iets
moest gebeuren, wilde de katholieke vakbeweging niet tussen de
maalstenen van de liberale economie en van neutrale en socialistische organisaties geplet worden. De discussie die op gang kwam, was even weinig gecoi;rdineerd als de sociale actie zelf, die het aanzien gaf van uiteengevallen mikadohoutjes. Alles speelde zich af in de stikt vertrouwelijke en
besloten sfeer, hetzij om de achterban niet op onwelgevallige gedachten
te brengen en de greep daarover te verliezen, om de tegenspelers niet in
de kaart te spelen, hetzij om vernieuwende initiatieven niet bij voorbaat
af te laten stuiten op conservatief onbegrip en onwil.
Rijken werkte niet geYsoleerd vanuit zijn kloostercel in Huissen, maar
stond met velen daarbuiten in contact. Zijn brochure bleek tot stand gekomen in nauwe samenspraak met Ariens, Jan van Besouw en kapelaan
Th. van der Marck. Ook Poell was hiervan op de hoogte. De zaak waar
het om ging, het in moderne richting omvormen van de katholieke arbeidersbeweging door een herziening van het geestelijk adviseurschap, leefde in een bredere kring van gelijkgezinden, die evenmin als Rijken de
historisch gegroeide structuren eeuwigheidswaarde wilden verlenen. In
de correspondentie van en aan Rijken worden genoemd Postma, Vullings, De Bouter, Stins, Engels, kapelaan A. Mutsaers uit Den Bosch en
de progressieve godgeleerde en algemeen voorzitter van Sobrietas, Th.
Vlaming. Buiten deze kleine kring waren nog enkelen in een vroeg stadium van Rijkens bemoeiingen op de hoogte: Berkvens, Prinsen, Bult,
Aalberse en baron Van Wijnbergen. De totstandkoming van de brochure
had een lange voorgeschiedenis die terugging tot 1903. De vraag hoe het
verder moest met Unitas na de impliciete afwijzing door de aartsbisschop
tijdens het eerste Nederlandse vakverenigingencongres van 1903, deed
een intensieve gedachtenwisseling op gang komen, die resulteerde in
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twee geschriften waarvan het ene wel, het andere niet gepubliceerd is.
Het bestaan en de toekomst van de confessionele sociale beweging

waar Unitas en de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond in tweestrijd
verwikkeld waren, hetgeen niet alleen in het katholieke Zuiden maar ook
op ontwikkelingen elders geen bevorderlijke uitwerking had, was een
punt van aanhoudende zorg in de kleine kring van progressief gezinden
als Rijken, Postma en Poell die elkaar vonden rondom de inspirerende
en sociaal-actieve persoon van Jan van Besouw. Poell was onder hen het
'enfant terrible', de niet altijd berekenbare en te doorschouwen compagnon. Tijdens een samenkomst te Goirle over de kwestie Unitas, eind september 1905 toen de onderhandelingen met de Bossche Bond op een
dieptepunt waren beland, kwam ook de met deze kwestie verband houdende vraag aan de orde over de rechtmatige inmenging van de Kerk in
de vakbeweging. Al waren allen het er over eens dat de Kerk dit recht
toekwam, men bleef het antwoord schuldig op de vraag hoe de praktijk in
deze moest zijn. Zonder succes had Rijken hierover reeds met de Bossche bisschop gesproken. Deze stemde er w61 mee in om de kwestie aan
een commissie van canonisten voor te leggen.38 In deze bijeenkomst te
Goirle of niet lang daarna vatte Rijken het plan op, al dan niet door de anderen daartoe aangespoord, om de gehele problematiek van de confessionele sociale beweging eens goed op een rijtje te zetten en het resultaat
aan het papier toe te vertrouwen. Hij bleek te hebben gekozen voor de
vorm van een aantal te verdedigen stellingen. Om de acceptatie te vergroten en eventuele bezwaren te ondervangen liet hij het manuscript door
enkelen beoordelen. Daarbij benaderde hij ook personen van wie hij wist
dan wel kon vermoeden dat zij hem niet hun (volle) instemming zouden

betuigen.

d. Beraadslagingen in het Utrechtse diocees

Inmiddels werd ook aan de overkant van de grote rivieren druk beraadslaagd over het statuut van de geestelijk adviseur en daarmee samenhangend over de inrichting van de arbeidersbeweging, aangepast aan de
gewijzigde omstandigheden en het mentale klimaat. Aanleiding waren de
veranderingen binnen Unitas van federatie naar interconfessionele organisatie volgens Gladbachs model, welke transformatie in verband met de
Nederlandse verhoudingen een legitimatie behoefde.

7 ADOM, t.a.p.. Brief aan A. Mutsaers, 28 september 1905 (map la).
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Daarvoor zocht men vanuit Unitas Ariens aan.39 Het lag in de bedoeling om zowel over doel en inrichting van de arbeidersbeweging als haar
relatie tot het geestelijk gezag een werkprogram op te ste|len en ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur van de Utrechtse Diocesane Werkliedenbond. In de vergadering van 1 oktober 1905 werd het program
aangenomen.40 Leverde de taakomschrijving van de arbeidersvereniging
(standsorganisatie) en vakvereniging kennelijk geen principiele problemen op, het statuut van de geestelijk adviseur kon eerst in gewijzigde
vorm de algemene goedkeuring verkrijgen.41 Ariens hielp niet alleen
mee dit gewijzigde voorstel te formuleren, maar van hem was ook de eerste veel verdergaande redactie afkomstig!42 Deze kwam er op neer dat de
geestelijk adviseur geen leider was met dwingend recht in godsdienstigzedelijke aangelegenheden, en inzake zuiver stoffelijke slechts raadsman
en leraar. De gewijzigde en ter vergadering gebrachte en aangenomen
taakomschrijving luidde: "In alle godsdienstig-zedelijke vragen is de
Geestelijk Adviseur de met gezag bekleede raadsman, tegen wiens advies
niet gehandeld mag worden. In alle technische en zuiver economische
zaken heeft zijn uitspraak geen bindend karakter".43 Bult, de bondsadviseur, moest er eerst nog eens met anderen over spreken. Samen met Engels toog hij naar Aalberse die de gewijzigde redactie ook beter vond. Deze zou er nog met Aengenent over spreken. Stins sloot dit bericht aan
Ariens af met de veelbetekende opmerking: "Ik geloof echter vast, dat
wij het pleit zullen winnen".44
J.G. van Schaik, in 1916 benoemd tot bondsadviseur als opvolger van
Bult, had gelijk met zijn mening over Ariens, dat deze de interconfessionele vakorganisatie in de textielindustrie bevorderde, dat Ariens de
Gladbachse richting uitwilde.45 Dat blijkt nog duidelijker uit de wijze
waarop Ariens betrokken was bij de totstandkoming van de brochure van
Rijken. In december 1905 waren de werkzaamheden reeds zover gevorderd, dat de te volgen taktiek aan de orde kwam. Ariens raadde Rijken

39) Brom, a.tv., II. 126-127. Volgens Brom zou Ariens in de ogen van Unitas alleen goed genoeg zijn om de eigenrichting van haar bestuur achteraf te dekken. Ariens bleek echter zeer
betrokken.

9 Veltman, a.w., 151-152.
41) ADOM. t.a.p.. Brief van Stins aan Ariens, 4 oktober 1905 (map la).
42) Brom, a. w., II. 127. ADOM. t.a.p.. Aantekening van Ariens, 5 oktober 1905, op achterzijde brief van Stins (map 1 a).
43) Veltman, a.w., 152.
44) ADOM, t.a.p.. Brief van Stins aan Ariens. 4 oktober 1905 (map la).
45) Gribling, a.w., 153.

265

aan om zijn verhandeling aan de aartsbisschop pas aan te bieden als tevoren twee of drie vertrouwelingen met de bisschop erover gesproken hadden. Anders zou het hem wellicht groen en geel voor de ogen zien; de bisschoppen in het algemeen stonden zo ontzettend ver van de zaak af. Een
algemene bespreking op korte termijn was vervolgens zeer gewenst. "Als
uw verhandeling bij ons (en Aalberse?) de ronde gedaan heeft, zou ik
maar gauw de conferentie belegd willen zien". Daarbij zouden dan aan-

wezig zijn Rijken, Van Besouw, Van der Marck, Aalberse, Van Wijnbergen, Vullings, Poell, Mutsaers, De Bouter en Vlaming. Ariens hoopte dat
allen het stuk vooraf goed gelezen hadden, maar was bang dat hier of
daar toch een domheid gezegd of gedaan werd die de kwestie embrouilleerde.46 Uiteindelijk zou Poell, onbedoeld, roet in het eten gooien!
Van Aalberse was men blijkbaar niet geheel zeker gezien het vraagteken achter zijn naam. De herziene taakomschrijving van de geestelijk adviseur had weliswaar zijn instemming, maar het was niet te verwachten
dat hij ook zou instemmen met interconfessionele organisatie, welke mogelijkheid voor Ariens en Rijken in het beoogde statuut van de geestelijk
adviseur besloten lag. Na het Utrechtse vakcongres van 1903 stond voor
Aalberse immers vast, dat de vakorganisatie katholiek en nationaal moest
47

ziln.
De aartsbisschop liet het niet bij de uitspraak dat alleen katholieke vakorganisatie gewenst was, dat aan interconfessionele organisatie de bezwaren van een gemengd huwelijk kleefden, maar trachtte door het nemen van beleidsmaatregelen, als de taakstelling van een geestelijk adviseur, de ongewenste ontwikkeling van Unitas bij te sturen. Daar kwam
nog bij dat door het meer op de voorgrond treden van vakverenigingen

de regeling van de plaats en de bevoegdheden van een geestelijk adviseur des te belangrijker werd, om te voorkomen dat door een groter aandeel van de vakverenigingen in het sociaal-economische en politieke
besluitvormingsproces een niet-passende of te zware verantwoordelijkheid kwam te liggen bij het geestelijk gezag, of dat dit door de incompetentie van haar geestelijke adviseurs in opspraak kwam. De pauselijke
zendbrief'Ill Fermo Proposito' waarschuwde daarvoor. 48
Tijdens een bezoek dat Aalberse in november 1905 aan mgr. Van de
Wetering bracht, eigener beweging dan wel daartoe genodigd, sprak de
bisschop hem over zijn voornemen om via het statuut van de geestelijk
46) ADOM, t.a.p., Brief van Ariens aan Rev. Amiee, 14 december 1905 (map la).
47) Gribling. a. w., 151, 156-157.
48) Eneycliek Ul Fer·mo Pmposito.
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adviseur de bestaande praktijk te reguleren. De aartsbisschop was van
mening, dat de geestelijke adviseurs alleen raad dienden te geven waarom gevraagd werd, echter nooit in vakzaken; moderatoren als tot nog toe
konden ze in geen geval blijven. Aalberse had hierop geantwoord niet tegen het voornemen van de bisschop te zijn, maar dit mocht niet verder
verteld worden; zeker niet aan Rijken, die zou zich daardoor gesterkt
voelen in zijn streven! Jan van Besouw kon dit daarom aan Rijken niet
onthouden. Hij meende dat het klimaat thans gunstig was om met de brochure waaraan Rijken werkte, voor de dag te komen.49 Mgr. Van de Wetering droeg Aalberse op, in samenspraak met Aengenent kernachtig de
taak van de adviseurs te formuleren. 50
Dit grote nieuws beurde Rijken zichtbaar op. Hij stelde daarom voor
zijn stellingen na correctie door Besouw, Ariens en Van der Marck onder
eigen naam aan de bisschop toe te sturen. Met het oog daarop was het
van belang dat Poell zijn concilliante houding tegenover Unitas niet liet
varen, dan werd verloren wat behouden had kunnen worden. 51

e. Standpuntbepaling in het Bossche bisdom

In het katholieke zuiden wachtte men niet af wat het episcopaat uiteindelijk zou besluiten, maar trachtte van zijn kant de besluitvorming in de
gewenste richting van grotere vakbondsautonomie te sturen. Postma
bracht daartoe met instemming van Jan van Besouw op 27 januari 1906
een bezoek aan de Bossche bisschop, mgr. Van (le Ven. Hij had een uurtje sociale cursus gegeven. De bisschop was van mening dat aan elke actie de moraal ten grondslag lag, maar wat dat betekende voor de sociale
beweging, dat was meer een zaak van Rijken. Daar wilde de bisschop
buiten blijven. Hij zegde toe erover te zullen nadenken en zijn collega's
.9
"
eens te polsen. Het komt me thans voor , zo schreef Postma aan Rijken
''
- ook dit is de meening van de heer van Besouw, op wiens verzoek ik u
hierover schrijf, en van den B.A. ( = Bondsadviseur Poell), dat uw werk

heel wat verlicht is geworden. Het p,incipi#le betoog moet nu den
doorslag geven, waar de opportuniteit reeds de stoot gaf. Het leek hem
het beste dat Rijken gewoon doorwerkte, men zich voorlopig alleen zou
richten tot mgr. Van de Ven, en wel via de president van het Groot-Semi-

49) ADOM. t.a.p.. Brief van Jan van Besouw. 25 november 1905 (map 2e).
50) Gribling, a.w., 159.
51) KDC, AA. Brief van Rijken aan Amicissime (Van Besouw). 27 november 1905 (inv. nr.
1760).
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narie, Ant. Mutsaers; deze was volkomen te vertrouwen. Postma had
hem al eens gesproken over de kwestie van de vakverenigingsautonomie.
Zou men Mutsaers kunnen winnen, dan had men veel gewonnen. 52
De beraadslagingen en petit comit6 gericht op het op moderne leest
schoeien van de vakbeweging bleven niet onopgemerkt, maar riepen in
de meer behoudende kringen die in de confessionele sociale beweging
de dienst uitmaakten, het schrikbeeld op van geloofsbedreiging en geloofsafval. Steeds sterker werd de noodzaak gevoeld zich hiertegen te
weer te stellen door een ingrijpen van hogerhand te bespoedigen. Het
werd meer dan tijd genoemd dat het episcopaat in dezen een beslissing
nam. Gezamenlijk stelden de vijf hoofdadviseurs van de diocesane volksen werkliedenbonden in hun vergadering te 's-Hertogenbosch op 30 januari 1906 een daartoe strekkend verzoek op. Aan dit overleg namen
deel Prinsen uit het bisdom Den Bosch, Bult uit Utrecht, Konings uit het
Haarlemse diocees, Souren uit Roermond en Dekker uit het bisdom Breda. Bult was secretaris. Hij maakte van zijn grondige afkeer van Unitas en
hetgeen waarvoor dit stond, geen geheim. Het standpunt van de vergadering verwoordde dan ook wel zeer zijn mening. Indien de adviseurskwestie niet definitief geregeld werd, zo luidde het opgestelde verzoek,
dan zou dit de (veronderstelde) tegenstanders van de katholieke vakorganisatie de wind in de zeilen geven, waardoor het episcopaat tenslotte gedwongen zou zijn, in een toestand te berusten die niet gewenst werd geacht.53

f. Uitwerking van de probleemstelling door Rijken

In maart 1906 kwam Rijken met zijn verhandeling gereed. Alvorens de
kopij naar de drukker te brengen, liet Rijken de tekst nogmaals in kleine
kring rondgaan, om een laatste correctie aan te kunnen brengen. Deze
uiterste zorgvuldigheid is opmerke]ijk.54 Begin mei 1906 zond Rijken
het definitieve concept om advies aan een groot aantal priesters en leken,
die op het gebied van de godgeleerdheid of de (katholieke) sociologie enige naam verworven hadden, of die zich op sociaal gebied verdienstelijk

52) ADOM, t.a.p., Brief aan Postma, 28 januari 1906 (map lb).
53) BAH, NKV H. Notulen van de vergadering gehouden te Den Bosch, 30 januari 1906.
54 KDC, AA, Brief van Rijken aan Amicissime, 19 maart 1906 (inv. nr. 1760); ADOM,
t.a.p., Brief van W.A. van Besouw aan Jan van Besouw, 21 maart 1906 (map 3), t.a.p., Brief
van W. van Besouw, 19 maart 1906 (map 30.
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hadden gemaakt. In een begeleidend schrijven stelde Rijken hen de
vraag naar de wenselijkheid van wijzigingen en naar de opportuniteit van
55
de uitgave.
Rijken had zijn betoog opgebouwd uit tien stellingen, waarvan het voor
en tegen zorgvuldig tegenover elkaar werden afgewogen. Aanleiding voor
dit schrijven van de brochure noemde hij de constatering dat ondanks alle inzet en grote offers van tijd en geld, de werkliedenverenigingen en
vooral de vakverenigingen niet zo bloeiden, niet die vruchten opleverden, als zij konden en moesten. Na diepgaand onderzoek was hij tot de
overtuiging gekomen dat de hoofdoorzaak was gelegen in het minder
juiste begrip van de afzonderlijke taak van arbeidersvereniging en vakorganisatie, van de onderlinge verhouding en hun relatie tot de geestelijk
adviseur. Rondom deze themata waren de ste]lingen gegroepeerd, met
als afsluiting de gevolgtrekkingen ten aanzien van confessionele, interconfessionele en neutrale vakverenigingen. 56
Over de taakomschrijving en de onderlinge verhouding van vakvereniging en werkliedenvereniging had Rijken dezelfde opvatting als Poell.
Ook hij ging uit van een taakverdeling, waarbij de vakvereniging in haar
actie op het gebied van de verbetering van het loon en de arbeidsverhou-

dingen onafhankelijk was van de werkliedenvereniging, wier voornaamste taak was gelegen op godsdienstig en zedelijk terrein. Hij vond
het gewenst dat de katholieke arbeiders 6n lid waren van de arbeidersvereniging 6n van de vakvereniging, voornamelijk omdat de arbeidersvereniging, de standsorganisatie, voor alle werklieden de school moest
zijn van de katholieke sociale beginselen, die in de actie van de vakvereniging steeds moesten worden toegepast. Dit kon niet genoeg benadrukt
worden. Vandaar ook het grote belang dat Rijken hechtte aan de sociale
cursus. Hij verwierp volstrekt de mening dat de economische actie niets
met moraal had uit te staan; het was daarom niet zijn bedoeling de
priester buiten de vakvereniging te sluiten. Was de werkliedenvereniging
in alle aangelegenheden van haar godsdienstige en zedelijke taak onderworpen aan de directe leiding van (le geestelijke overheid, vertegenwoordigd in de adviseur, de vakvereniging was rechtens onafhankelijk van de
directe leiding. De praktijk kon soms nog wel eens anders zijn, gezien de
ontstaansgeschiedenis of de omstandigheden van plaatselijke vakverenigingen. Met instemming citeerde hij uit een artikel van Poell in Het Hoog-

55) ADOM, t.a.p., Begleidend schrijven bij brochure, mei 1906 (map 5).
56 Rijken, a.w., 3-4.
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Ambacht van 2 december 1905: "Zoolang die, de vakvereenigingen
waarvan wij adviseur zijn, zichzelf niet kunnen helpen, moeten wij veel
doen, maar we moeten ondertusschen de mannen opvoeden om zelf te
werken; 't moet't werk der vakmannen zelf worden, zoodat wijin de 100pende zaken zelfs niet hoeven toe te zien, als ze raad noodig hebben, weten ze wel waar ze moeten zijn; 't is ook hier waar, wat waar is in 't algemeen: Een goed opvoeder maakt, dat hij mettertijd overbodig wordt. „ 57
Omdat economie en moraal niet van elkaar gescheiden konden worden
en de Kerk erop had toe te zien dat de beginselen van godsdienst en ze(len niet werden geschonden, kwam haar een indirecte leiding toe over
de vakvereniging. Rijken constateerde dat de vrijheid op economisch gebied steeds dringender werd opgeaist, vooral door de meer ontwikkelden
in de arbeidersbeweging. Behalve een principiele was er een pragmatische reden om aan die vrijheidsdrang toe te geven, omdat anders de
kopstukken zouden overlopen naar socialistische en neutrale vakverenigingen, hetgeen enorm nadelig zou zijn voor de opbouw van een krachtige niet-socialistische organisatie. Er hoefde niet gevreesd te worden dat
de vrijheid op economisch gebied perse een gevaar vormde voor de
handhaving van de katholieke beginselen, omdat hierin de arbeiders en
hun bestuurders geschoold waren in de werkliedenvereniging, de standsorganisatie. In een brief aan Ariens had Stins zich, zoals gezegd, in gelijke zin uitgesproken. Indien evenwel door de vakvereniging besluiten
werden genomen die in strijd waren met de katholieke beginselen, dan
had de geestelijke overheid het recht en de plicht om in te grijpen en de
vakvereniging de plicht om te gehoorzamen, zo in het geval dat de vak58
vereniging lichtvaardig naar het middel van de staking mocht grijpen.
vragen
wij
ons
af,
Is hier,
het grensgebied tussen directe en indirecte
niet
zeggingsmacht toch
zodanig verbreed, dat beide in e]kaar overvloeien? Het is overigens opvallend dat Rijken steeds sprak over de geestelijke overheid, waarmee hij hier in het midden heeft willen laten of aan elke
vakvereniging noodzakelijkerwijs een geestelijk adviseur moest zijn verbonden, maar deze weI noemde de rechte man op de rechte plaats in de
standsorganisatie. Wat de rechtmatigheid van interconfessionele organisatie betreft, Rijken beweerde dat de bezwaren hiertegen wegvielen in(lien de vakvereniging uitsluitend een economische taak had; "Op zichzelf beschouwd kan en moet een economische organisatie alle gegadigden, van welke belijdenis of niet-belijdenis ook, omvatten". Een
57) a.w., 8, 14,34.
58) a. w., 25-27.
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interconfessionele opzet genoot zelfs de voorkeur, wanneer de vakvereniging op die wijze haar doel beter kon bereiken. Gemeenschap met de socialisten, die met hun klassenstrijd de vakorganisatie vergiftigden, was
echter uitgesloten, evenals met de neutralen, die slechts verkapte socialisten waren. 59
Onder de omstandigheden in Nederland die pleitten voor invoering
van het interconfessionele patroon, noemde Rijken de situatie in het Bossche diocees. Daar bestond sinds ruim een jaar de Bossche Diocesane
Textielarbeidersbond. Uit zijn degelijk vakblad bleek, dat de organisatie
goed was opgezet en flinkwerd doorgezet. Hun voormannen mochten benijd worden door iedere vakvereniging. Toch bloeide die vakvereniging
niet zoals het behoorde. Door velen, zowel binnen als buiten de katholieke bond, werd bewust of onbewust gevoeld dat deze door de diocesane
begrenzing niet sterk genoeg kon zijn. Men keek op naar de machtige interconfessionele, Internationale Bond, waarbij men graag zou willen aansluiten. Zou in Noord-Brabant een interconfessionele vakvereniging van
textielarbeiders worden geweerd, dan stond te vrezen dat de katholieke
Diocesane Bond en het interconfessionele Unitas, dat in Tilburg reeds
een afdeling had die ondanks de snelle opbloei van de Bossche Bond al
meer dan 1500 leden telde, in een onverkwikkelijke tweestrijd werden
gewikkeld, waarvan alleen de socialisten zouden profiteren. Rijken kwam
tenslotte tot de algemene stelregel, dat voor ieder bijzonder geval niet bewezen hoefde te worden, dat de vereniging met andersdenkenden geoorloofd was; maar bewezen moest worden, dat scheiding geboden was. 60

g. Reacties
Slechts weinige reacties op Rijkens brochure waren ronduit positief en
bepleitten spoedige openbaarmaking. Dat bleek te maken te hebben met
een eerder verschenen brochure over dezelfde kwestie, op naam gesteld
van 'Jos Schrijvers'. Daarin werden verstrekkende aanbevelingen ge-

daan inzake de vorm en de inrichting van de vakvereniging en haar relatie tot de geestelijke adviseur. Deze brochure, die geheel onverwacht verscheen, bracht een ware schok teweeg.
Schrader wees de strekking van Rijkens betoog af, maar meende wel
dat hij de juiste weg had gevolgd door deze brochure niet zonder meer
aan de openbaarheid toe te vertrouwen. In beperkte kring kon over zo
59) a. w.. 35-36.40.

60) aw..42-46.
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iets gediscussieerd worden, maar zoals 'Jos Schrijvers' deed om deze
kwestie terstond in het publiek te behandelen, scheen hem in strijd met

de eerbied voor de leiding die de bisschoppen over de arbeidersbeweging toekwam.61 Th. de Bouter daarentegen meende dat juist nu de brochure van 'Schrijvers' gemeengoed was geworden en daardoor de baren
hoog opgezweept, verspreiding van Rijkens brochure als olie zou zijn op
de golven, wat meer kalmte en ernstig nadenken bracht bij de confessionele vakmensen. Een brochure alleen voor priesters bestemd, zou niet
tot zijn recht komen.62 Aengenent zag niet in waarom een geestelijk adviseur aan een vakvereniging zo bezwaarlijk was, ze]fs het huisgezin had in
de biechtvader een geestelijk adviseur. Waarom dan een uitzondering
voor de vakvereniging 63 Kapelaan A. van der Waarden, een der Klarenbeekse Vrienden, was het volledig met Rijken eens. Hij ging ze]fs een
stapje verder door ook een geestelijk adviseur voor de standsorganisatie
niet noodzakelijk te achten, waar hij het doel van deze vereniging omschreef als de behartiging van de maatschappelijke belangen op katholieke grondslag, in plaats van de behartiging van de godsdienstige en maatschappelijke belangen.64

Tussentijds had Bult in opdracht van mgr. Van de Wetering in mei
1906 aan alle adviseurs in het Utrechtse diocees een vertrouwelijke circulaire gestuurd, waarin de aartsbisschop zijn visie op de taakomschrijving formuleerde. Was de geestelijk adviseur in alle godsdienstige en zedelijke vragen de met gezag beklede raadsman tegen wiens advies niet
mocht gehandeld worden, behoudens hoger beroep bij de aartsbisschop,
in zuiver technische zaken diende hij zich hoogstens tot adviseren te bepalen. Terwijl het in economische zaken aan hem was te onderzoeken in
hoeverre en te beslissen in zoverre daarmee de katholieke beginselen gemoeid waren.65 Een taakomschrijving die blijkens een commentaar (van
Rijken?) in alle haast was opgesteld, in een kennelijke poging de reacties
op Rijkens brochure te beYnvloeden. Aan duidelijkheid en logica liet de
circulaire aldus het commentaar veel te wensen over. 66
Het Nederlands episcopaat trok in deze kwestie (nog) niet 66n lijn,
maar de bisschoppen beslisten ieder voor zich. In een vergadering van
t.a.p., Brief van Schrader, 14 mei 1906 (map lb).
t.a.p., Brief van Th. de Bouter, 17 mei 1906 (map 2c).
t.a.p., Brief van J.D.J. Aengenent, 22 mei 1906 (map 2c).
t.a.p., Brief van A. van der Waarden, 2 juli 1906 (map 2c).
65) ADOM. t.&.p., Circulaire aan de Weleerwaarde Heer Adviseurs, mei 1906, afschrift

61)
62)
63)
64)

ADOM,
ADOM,
ADOM,
ADOM,

(map lb).
66) ADOM. t.a.p., Commentaar op de circulaire in 6 punten (map lb).
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de 'Congregatio Parochorum' uit het bisdom Den Bosch, 2 mei 1906,
werd met instemming dan wel in opdracht van mgr. Van de Ven een verklaring opgesteld over de taak van de geestelijk adviseur, die zelfs geen
enkele concrete aanwijzing gaf hoe te handelen inzake technische of eco-

nomische aangelegenheden. 67
Uit het Bossche diocees ontving Rijken, zoals wel was te verwachten,
van kapelaan Mutsaers een uiterst positieve reactie,68 terwijl bijvoorbeeld Prinsen een volstrekt tegengestelde mening kenbaar maakte:
9,
Verspreiding onder het volk zou ik ten zeerste betreuren om dezelfde
redenen die ik ontwikkeld heb in een critiek op Jos. Schr. - verspreiding
onder priesters en sociologen is m.i. niet gewenscht: a) om de strekking,
b) omdat dan verspreiding onder het volk zeker zal volgen, c) uit eerbied
.,
voor het Episcopaat Prinsen beschouwde zich als een krachtig tegenstander van interconfessionele organisatie in het Bossche diocees, meende dat deze onder het bewind van de Bossche Bisschop niet tot bloei zou
komen en vreesde voor de katholieke zaak de treurigste gevolgen als in
69
de richting die Rijken aangaf werd doorgewerkt.
Twee dagen tevoren, op 16 mei 1906, had het Centraal-Adviseurscomit6 over de brochure van Rijken beraadslaagd. Na een korte discussie
besloot men geen collectief antwoord te sturen aan Rijken, omdat sommige leden het daarmee niet eens waren. (Ondermeer Poe]1 gaf aan Rijken
zijn eigen commentaar). Wel was men eenstemmig van oordeel dat openbaarmaking niet was gewenst. Verspreiding was niets anders dan propaganda voor het idee: de adviseurs uit de vakverenigingen en deze op
christelijke, interconfessionele grondslag. De stelling dat de vakvereniging in haar actie onafhankelijk was van de arbeidersvereniging werd afgekeurd; het gestelde was alleen te billijken ten aanzien van zuiver technische zaken. Dat de vakvereniging rechtens onafhankelijk was van de directe leiding van de geestelijke overheid, werd eveneens verworpen,
omdat de Kerk de schending van de katholieke beginselen ook moest
kunnen voorkomen en voorlichting moest worden gegeven in de toepassing van de katholieke beginselen. Uitgezonderd waren de zuiver technische aangelegenheden. Over het al of niet geoorloofd zijn van het lidmaatschap van een christelijke vereniging en over de vraag of soms een
christelijke vereniging niet veel beter was, wilde men het oordeel overlaten aan de bisschop. Het Comit6 was zelf van mening dat over het alge.

67) ADOM, t.a.p.. Verslag Congregatio Parocharum, 197 (map 3i).
68) ADOM. t.a.p., Brief van W. Mutsaers, 30 juni 1906 (map 2c).
69) ADOM. t.a.p., Brief van C.C. Prinsen, 18 mei 1906 (map 2c).
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meen genomen de katholieke organisatie voor het Bossche bisdom behouden moest blijven. Alle aanwezigen konden zich met genoemde
standpunten verenigen, niemand, ook Poell niet, hield er een afwijkende
70
mening op na.
Met toestemming van Prinsen kwam Berkvens na een bespreking met
het voorstel om van de zijde van het Comit6 een brochure uit te geven
over de praktische inrichting van de arbeiders- en vakvereniging in het
bisdom Den Bosch. Het zou een zelfstandige brochure zijn, dus niet ter
weerlegging of bestrijding van de brochure van pater Rijken. Ze was bestemd voor het volk en zou door twee priesters worden ondertekend. Ze
zou aan de kerkelijke goedkeuring worden onderworpen, Schrijvers had
dat nagelaten. Na de vraag wie de brochure zou samenstellen, werden op
voorstel van Prinsen daartoe aangewezen Berkvens en Poell.71 De brochure zag al spoedig het licht. Zij is echter alleen op naam gesteld van H.
Berkvens.72 poell had van het mede-auteurschap afgezien. Had de
mislukte vaste samenwerking met Unitas hem de zin ontnomen, vermoedeliijk voelde hij zich ook niet erg daartoe geroepen wegens de affaire
rond de verschijning van de brochure van 'Schrijvers'.
Wat tenslotte het commentaar van Poell betreft, hij schreef aan Rijken
dat diens brochure volgens hem te theoretisch was. Rijken relateerde
zijn betoog te weinig aan de praktijk die om aangepaste vormen vroeg. Er
waren twee soorten vakverenigingen: (lie met een onmiddellijk, maat-

schappelijk doel, de socialistische, en die met een verwijderd, godsdienstig-zedelijk doel, de protestantse en de katholieke. De vakverenigingen zoals ze waren vormden een onderdeel van de sociale beweging, die
beide doeleinden omvatte. Ze waren de middelen om de maatschappelijke toestand te verbeteren. Uitgaande van deze praktijk dienden de vakverenigingen in katholieke streken niet onafhankelijk te zijn van de arbeidersverenigingen, maar daarmee organisatorisch en via de persoon verbonden. Dergelijke vakverenigingen, bestaand op lokaal niveau - voor
Poell de noodzakelijke basis voor elk groter verband - konden zich met
andere gelijkgerichte katholieke en christelijke vakverenigingen verbinden. Op lokaal vlak bleven zij integraal onderdeel uitmaken van een specifieke sociaal-politieke structuur en een sociaal-cultureel streven.
Slechts indien de vakverenigingen opgenomen werden in een sociaal-corporatieve orde, kwamen Rijkens opvattingen over de vakorganisatie an
m) BAH, Soc. Org. II. Notulen vergaderingen Centraal Adviseursbureau, 57-66.
71) Idem.
72, Berkvens. R.K Vakvereenigingen.
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sich en haar relatie tot de arbeidersvereniging van pas. Opmerkelijk in
het commentaar van Poell is het naar voren schuiven van de onderworpenheid aan het geestelijk gezag, die sterker gold dan het belang van de
sociale actie. Poell bracht het probleem tot de eenvoudige stelregel terug:
zoals de praktijk maatgevend was, was het woord van de bisschop normgevend. Over de vergadering van het Centraal-Adviseurscomit6, de dag
tevoren, deelde hij tenslotte mee dat deze een kalm verloop had.73
In de wetenschap dat het Poell bleek te zijn die voor de alter ego van
'Jos. Schrijvers' moet worden gehouden, komt zijn reactie op de brochure bepaald curieus over. Evenals in de vergadering van de centraal-adviseurs nam hij een afstandelijke houding aan die geen enkele betrokkenheid verried bij de totstandkoming van de geruchtmakende brochure.
Met succes wist hij de ware identiteit van Jos. Schrijvers verborgen te
houden. Al was het voor velen duidelijk dat achter deze auteursnaam een
andere zich schuil hield, na veel gissingen de verdenking toch ook in de
richting van Poell ging wijzen, men heeft hem nimmer met zekerheid
daarop kunnen aanspreken. In de kleine kring van intimi, die wel van
Poells auteurschap op de hoogte waren, bleek het een zorgvuldig bewaard geheim. Volgens Brom was de brochure geschreven in nauw overleg met Ari*ns, van wie de gedachtengang en soms het taalgebruik in het
betoog woordelijk waren te herkennen; bovendien stond op enkele plaatsen een mondelinge inlichting aangehaald.74 Pastoor Van Schaik die op
zijn exemplaar zowel de naam van Ariens als van Poell had gezet, had
beide voorzien van een vraagteken.75 Zelfs Rijken schijnt aanvankelijk
niet geweten te hebben dat Poell de auteur was.

§ 3. Lambert Poell alias 'Jos. Schrijuers'; doorbraak of breekpunt

in een

vemieuwingsbeweging.9

a. De bijdrage van 'Jos. Schrijvers'
Enkele maanden voordat Rijken zijn brochure rijp achtte om door een
selecte groep van belangstellenden en betrokkenen te laten keuren op de
haalbaarheid en wenselijkheid van publikatie, verscheen begin maart
1906 op naam van Jos. Schrijvers een brochure, getiteld De eigenlijke

73) ADOM, t.a.p., Brief van Poell, 17 mei 1906 (map lb).

74) Brom, a.w.,II, 130.
75) Van de Pas, A,iens, 108.
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verhouding der Geestelijke Adviseurs tot Sociale Verenigingen. In Het
Hoog-Ambacht werd de brochure ten zeerste aanbevolen. 76
De brochure waarmee 'Jos. Schrijvers' zich in de discussie over het
geestelijk adviseurschap mengde was weer een logisch gevolg op de lijn
die door Berkvens en in reactie daarop door Kerstens was uitgezet.
Kerstens had zich in het Katholiek Sociaal Weekblad vol lof en waardering over Berkvens' aanzet uitgelaten. En met recht, zo begon 'Jos.
Schrijvers' zijn bijdrage aan de discussie: nergens was zo duidelijk betoogd dat het eerste, naaste, onmiddellijke doel van een sociale vereniging was gelegen in het verkrijgen, bewaren en vermeerderen van tijdelijke goederen. Wat hem in diens boekje nog meer had getroffen, dat was
de omschrijving van de bevoegdheden van een geestelijk adviseur ten
aanzien van besluiten over tijdelijke zaken; hierin had de adviseur geen
beslissende stem. Had Kerstens het begrip 'tijdelijke zaken' uitgebreid
tot economische aangelegenheden, 'Schrijvers' miste daarin zaken als
loon, arbeidsduur en werkstaking, waarnaar primair de aandacht van de
arbeiders uitging. Omdat deze zaken niet waren vernoemd, werd bij hen
de twijfel opgeroepen of deze soms uitgesloten waren. Al sprak het vanzelf aldus 'Schrijvers', dat het algemeen beginsel van Berkvens ook hierop van toepassing was, het was toch goed dit met nadruk te stellen, opdat
daarover geen enkel misverstand meer kon bestaan. Vandaar dat hij zich
geroepen voelde hieraan in een afzonderlijke brochure aandacht te
besteden. Met het oog op de theoretische geschooldheid van de arbeiders, voor wie deze brochure met name bestemd was, was de omvang beperkt gehouden en het betoog in bevattelijke woorden weergegeven, in77
spelend op vragen die in de praktijk leefden.

De brochure telt slechts zestien bladzijden en is duidelijk uit drie
opeenvolgende blokken opgebouwd. In het eerste deel geeft de auteur
aan waarom een geestelijk adviseur van een sociale vereniging, waaronder zowel vak- als standsorganisatie zijn begrepen, geen dwingend gezag
kan laten gelden bij besluiten over economische aangelegenheden, zoals

loon, arbeidsduur en werkstaking. Vervolgens gaat de auteur in op de
vraag, of het niet gewenst zou zijn bij reglement te regelen dat de vakvereniging zich in economische zaken hield aan het advies van de geestelijk
adviseur. Tenslotte gaat de auteur na of de praktijk niet in tegenspraak is
76) Het Hoog-Ambacht, 10 maart 1906.
n) Schrijvers, De eigenlijke verb,uding der Geestelijke Adviseurs tot Sociale Vereenigingen.
3-4.
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met de theorie, of de adviseurs niet toch een beslissende invloed uitoefe-

nen op economisch gebied.
Aan de hand van het voorbeeld van de werkstaking geeft 'Schrijvers'
aan dat de geestelijk adviseur alleen het laatste woord heeft waar het gaat
om de principiele vraag of werkstaking an sich geoorloofd is en onder
welke voorwaarden. Indien naar het oordeel van het bestuur van een vakvereniging daaraan in een concreet geval is voldaan, mag tot werkstaking
worden overgegaan. De adviseur stelt de regels vast en de arbeiders passen deze in vrijheid toe. Wel heeft de adviseur erop toe te zien, dat niet
tegen de regels gezondigd wor(lt. Dat hier toch tal van conflicten gelegen
kunnen zijn tussen de toetsingsbevoegdheid van de geestelijk adviseur en
de toepassingsvrijheid van de arbeiders is een zaak waar de auteur aan
voorbij gaat. 'Schrijvers' acht het voorts niet juist, dat deze vrijheid bij
reglement genormeerd wordt aan het geestelijk gezag. De adviseur is
over het algemeen genomen op economisch gebied niet deskundiger dan
de leden van de vakvereniging. Op de tweede plaats zou het een niet te
dragen verantwoordelijkheid leggen bij de adviseur, omdat hij, om bij het
voorbeeld van de werkstaking te blijven, de schuld zou kunnen krijgen
voor een eventuele mislukking of verweten kunnen worden dat hij de arbeiders niet tegen had gehouden. Het zou tenslotte een afstotende invloed kunnen uitoefenen op tal van werklieden. Om dit laatste te staven

haalt hij het voorbeeld aan van de vakorganisatie-opzet in Twente, waar
Ariens naast de katholieke arbeidersvereniging, de standsorganisatie,
een katholieke vakvereniging had opgericht met een zuiver economisch
doel en zonder geestelijk adviseur. De arbeiders stroomden toe. Niet omdat zij geheel los wilden staan van de Kerk, maar op economisch gebied
deze]f(le vrijheid verlangden als de katholieke werkgevers, die w61 de
voorschriften van gerechtigheid en liefde gehoorzaam uit de handen der
Kerk ontvingen, maar daarna de grenzen van loon en arbeidsduur naar
eigen inzicht vaststelden. Die gezindheid was nagenoeg overal doorgedrongen. Het is dan ook in geen enkel opzicht gewenst, dat een geestelijk
adviseur op economisch gebied een beslissende invloed kan uitoefenen. 78
Om de juistheid van zijn beweringen te bevestigen, verwijst'Schrijvers'
naar de gang van zaken in de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond.
Daar schittert de adviseur bij zogenoemde fabrieksvergaderingen - uit
beginsel - geregeld door afwezigheid. Deze is ervan overtuigd, dat de le-

78) a.w..5-6.7-9.
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den de katholieke sociale beginselen machtig zijn en daarom in
vrijheid
zelf moeten beslissen. Deze vrijheid is bovendien in de statuten
vastgelegd. De oprichters van de Bossche Bond hadden een open oog voor de

maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat deze ontwikkelingen ernaar
tenderen dat een vakvereniging niet meer kan volstaan met een school te
zijn voor geloof en kennis, maar ook een maatschappelijk organisme
moest zijn dat ingrijpt in het economisch leven van alledag, is daarvoor

een passende vrijheid geproclameerd. 79
'Schrijvers' spreekt onmiskenbaar de verwachting uit, dat de opzet van
de confessionele arbeidersbeweging in Duitsland naar het Gladbachse

model vroeg of laat ook in Nederland praktijk zal worden.
Omdat de specialisatie in vak- en standsorganisatie hier evenwel nog niet zo
ver is voortgeschreden. de vakverenigingen nog tevens vakscholen zijn, kan de
geestelijk adviseur in de vakorganisatie vooralsnog niet gemist worden.
Wat in het bijzonder pleit voor de Duitse inrichting is dat de interconfessionele vakverenigingen daar eigenlijk een stap op weg
zijn naar de verwezenlijking van het ideaal van de corporatieve maatschappij. Daarin
zijn de vakverenigingen opgenomen in de zogenoemde beroepsschappen, de corporatie, die an sich geen confessionele signatuur hebben, het zijn publiekrechtelijke lichamen -, maar wel uit verscheidene confessionele fracties kunnen bestaan. Het is evenwel niet zijn bedoeling,
zo
besluit 'Schrijvers' zijn betoog, om in een bepaalde richting te willen
drijven: op sociaal gebied is immers alles nog in ontwikkeling. Bovendien
geldt voor katholieken de vaste wet dat de hoofdleiding van de sociale actie berust bij de bisschoppen. " Maar juist, omdat alles worden moet en
onze Sociale Vereenigingen zich noodwendig moesten
aanpassen aan de
steeds voortschrijdende economische evolutie en den daarmee
gepaard
gaanden geestestoestand des volks, - daarom kAn onze huidige organisatie (waar zij nog iets heel anders beoogt dan onderricht in de Katholieke
beginselen!) onmogelijk anders gedacht worden dan als een ouergangsvorm, die tot heil der maatschappij zich nog heel wat ontwikkelen moet,
... de geschiedenis loopt vlugger, dan de meesten vermoeden".80

b. Ontvangst en reacties in dag- en vakbladen
Omdat niemand van die naam bekend was in de katholieke sociale beweging van Nederland, werd aangenomen dat 'Jos. Schrijvers' een pseu79) a.w., 10-12.

80) a·w..13-16.
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doniem was. Vreemd genoeg was het de samensteller en kennelijk ook
anderen niet bekend dat het gekozen pseudoniem de werkelijke naam
was van een moraal-filosoof, docent en prefect aan het groot-seminarie
der Redemptoristen in Beauplateau (Belgie) en die publiceerde op het
gebied van de katholieke ascese en moraal.81 Wie achter 'Jos. Schrijvers' schuil ging, bleef verborgen. Slechts enkele nauwe vrienden rondom pater Rijken waren ervan op de hoogte, dat Poell voor de auteur

De geheimzinnigheid die rond de uitgave
moest worden gehouden.
de
auteur
niet
voor zijn identiteit kon, durfde of wilde
hing, het feit dat
uitkomen, was voor velen een bewijs dat men hier te doen had met een
achterbakse poging om de arbeiders tegen de wens van het episcopaat op
te zetten. Het ontbreken van het kerkelijk imprimatur werd als een bewijs ervoor gezien, dat het met deze brochure niet in de haak was. Voor

anderen daarentegen toonde het aan, hoezeer een open discussie over
doel en inrichting van de katholieke sociale beweging, vooral op het punt
van de kerkelijke bemoeienis, in een troebele sfeer van achterdocht en
verdachtmaking werd getrokken, dat men zich van een schuilnaam moest
bedienen om niet bij voorbaat en voorgoed monddood gemaakt en verketterd te worden.
'Jos. Schrijvers' maakte heel wat los. Hij roerde wensen en verlangens
aan die bij vele arbeiders leefden. Bij veel geestelijken daarentegen het
schrikbeeld opriepen van eigenrichting en zellbeschikking, met in het
verlengde daarvan religieus indifferentisme en a-religiositeit, hetgeen de
arbeiders maar in de armen van de socialisten zou drijven. Het paste niet
in hun hierarchisch kerkbeeld en strookte niet met hun totaliserende geloofsopvatting om zo openlijk en onverbloemd de legitieme plaats en de
reikwijdte van het kerkelijk gezag in het maatschappelijk leven ter discussie te stellen: dat gaf slechts voedsel aan insubordinatie van alle gezag.
Ook bij meer gematigd ingestelden vonden de ideeen van 'Schrijvers'
geen algehele bijval: men schrok er voor terug die laatste consequente
stap te zetten naar een christelijke vakbeweging zonder geestelijke adviseurs. Juist omdat 'Schrijvers' in zijn betoog die mogelijkheid openliet,
was de uitwerking van de brochure averechts: het werd begrepen als een
waarsehuwing de arbeiders in hun verlangen niet te ver tegemoet te komen; gaf men hen om zo te zeggen 66n vinger, dan namen zij al spoedig

de hele hand.
Toch was het niet de bedoeling van 'Schrijvers' om op te zetten tegen

81) Katholiek Sociaal Weekblad, 6 augustus 1910; Kathotieke Encyclopedie. XXI, 659.
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het kerkelijk gezag, noch kon men hem aanwrijven de godsdienst uit het
openbare leven te willen bannen, voorstander te zijn van een absolute

scheiding van Kerk en Staat. Ook hij hield immers vast aan het onwrikbare uitgangspunt, dat godsdienst en economie met elkaar te maken hadden. Het was hem enkel er om te doen voor Kerk en Staat hun specifiek
competentiebereik aan te geven, waarbinnen ieder met volstrekt gezag
had te oordelen. Zijn mening verschilde niet wezenlijk van de opvattingen van pater Rijken, waar deze in zijn brochure de directe en indirecte
zeggingsmacht van de Kerk in wereldlijke zaken ten opzichte van elkaar
duidelijk afgrensde op basis van de beginselen der moraalfilosofie. Het
betoog van Rijken was echter genuanceerder en meer gefundeerd; het
was (lan ook voor een ander publiek bestemd.
'Schrijvers' brochure bracht veel pennen in beweging. Zowel in de
pers als in particuliere correspondentie werd zij druk besproken. Wij menen zelfs te mogen stellen dat geen brochure tot dan toe zoveel regionaal
als landelijk verschijnende dagbladen en periodieken had
gehaald. Zij
ondervond relatief weinig instemming; er kwam zelfs een maartse storm
tegen opzetten.

Het Huisgezin, een Bossche courant onder redactie van de vooruitstrevende katholiek J.B. Vesters jr., besteedde in een hoofdartikel van vier
kolommen uitvoerig aandacht aan de brochure. Het artikel besloot met
de opmerking, dat de besproken brochure ernstig gelezen en overwogen
diende te worden. De redactie twijfelde er niet aan, dat de brochure bij
veruit de meeste, zo niet alle geestelijke adviseurs op waardering en warme instemming kon rekenen.82 Maar twee dagen later moest de krant al

berichten dat Prinsen zich in de Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad weinig ingenomen had getoond met de brochure.83 Prinsen verzette
zich tegen de gedachte dat geestelijke adviseurs een sta-in-de-weg zouden zijn in (le vakbeweging, of dat de belangen van de geestelijke stand
door zijn inmenging bedreigd werden. Hij benadrukte daarentegen de
gehechtheid van de arbeiders aan hun geestelijke adviseurs. Hij hoopte
bevrijd te zullen blijven van het maakwerk der interconfessionele richting. Hij had tenslotte in een dergelijke brochure graag het kerkelijk imprimatur gezien, omdat het gemakkelijk tot misverstand kon leiden en in
de praktijk grote verwarring kon stichten.84 De sociaal-politieke commentator van de krant, een zekere Velax, was er daarom zeer verwon82

) Het Huisgezin, 21 maart 1906.
) Het Huisgezin, 23 maart 1906.
84
) Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagbtad, 22 maart 1906.
83
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derd over dat Het Huisgezin zo

positief in

haar oordeel was; hij kon zich

niet voorstellen dat ook maar 66n adviseur de brochure met waardering
85
en instemming zou lezen.
Voor het landelijk dagblad De Tijd was de brochure voorpaginanieuws.
De redactie deelde weliswaar de opvatting, dat de geestelijk adviseur zich
niet als de beslissende en gebiedende scheidsrechter moest opdringen in
aangelegenheden van technische en louter-economische aard, maar verwierp volstrekt de scheiding die 'Schrijvers' had aangebracht tussen interconfessionele vakorganisatie en confessionele standsorganisatie, alsof
godsdienst en economie niets met elkaar te maken hadden. Zij was het
eens met Prinsen dat uitgave van de brochure op deze wijze onverstandig
was.86 Hetgeen te verwachten was, de Noordbrabanter-Noordbrabantsch
87
Dagblad citeerde met graagte uit dit artikel in De Tijd.

Een zeer opmerkelijke reactie kwam uit de hoek der arbeiders zelf.
Een zekere Pierre Waltmann, lid van de Bossche propagandaclub St.
Thomas van Aquino, riep via een ingezonden brief in de NoordbrabanterNoordbrabantsch Dagblad zijn mele-werklieden op, geen gehoor te geven aan een dergelijk geschrift als dat van 'Jos. Schrijvers', maar daartehun geestegen uit alle macht te protesteren en steun te blijven zoeken bij
lijke adviseurs. De arbeiders immers die meer tijd in de fabriek als in de
schoolbanken hadden doorgebracht, konden het niet stellen zonder de
raadgevingen van de geestelijke adviseurs.88 Deze felle reactie was zeer
overtrokken, meende Het Huisgezin. De brochure behelsde niets dat een
protest rechtvaardigde. Men kon het er volkomen mee oneens zijn, maar
dat was nog geen reden om te doen alsof de brochure op {le index der
verboden boeken was geplaatst.89 In deze zin nam ook Hermans het op
voor de zwaar belasterde auteur. Onder de kop 'Gevaarlijke tactiek'
schreef hij in De Volksbode van 6 april 1906 dat hij zich bij de onbesuisde en felle kritiek op 'Schrijvers' heel goed kon voorstellen dat de werkelijke auteur verkozen had anoniem te blijven; als een horde hongerige
wolven was men over 'Schrijvers' heengevallen, terwijl deze beslist geen
opstand tegen het kerkelijk gezag bepleitte, ook al was hij in zijn idealen
90

wat doorgeschoten.
Blijkens een overzicht dat Het Huisgezin van enkele reacties gaf, waren
Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad, 23 maart 1906.
86) De lijd, 23 maart 1906.
87) Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagbtad, 25/26 maart 1906.
88) Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagbtad. 31 maart 1906.

85)

89) Het Huisgezin, 5 april 1906.
90) Unitas. 19 juli 1906. Integrale overname uit De 1/olksbode.
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er ook positieve geluiden te vernemen. Zo nam De Gelderlander
een gematigd standpunt in. De redactie noemde de brochure degelijk en belangwekkend en verklaarde daarvan veel, doch niet alles te kunnen onderschrijven. Het Dagblad voor Noord-Bmbant, een in Breda verschijnende krant, oordeelde in gelijke zin.91 Durfde Het Centmm uit Utrecht,
naar verluid, de brochure gunstig beoordelen,92 de in Helmond verschijnende krant Het Nieuws van de Week, een uitgave van de kritisch
gezinde
Jos. van Wel, beval de brochure aan als "staalpillen" voor de zwakke
confessionele beweging, die niet bloeide juist vanwege de adviseurs: de
gehechtheid van het Brabantse volk aan de geestelijke adviseurs bestond
enkel in de verbeelding van de geestelijkheid zelf.93
In de Katholieke Werkman, het orgaan van de Bond van R.K. Werkliedenvereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht, sprak De Bouter over het
doorbreken van de zon in het donkere Zuiden. Bult, de hoofdredacteur,
distantieerde zich hiervan nadrukkelijk.94 Volgens hem was de brochure
de vrucht van tegenstanders van de katholieke vakorganisatie. Er hing
bovendien een luchtje aan, anders had(den) de samensteller(s) zich niet
van een schuilnaam bediend. 95
Bij al de commotie over de brochure van 'Jos. Schrijvers' valt het op,
dat noch de Tilburgsche Coumnt noch de Nieuwe Tilburgsche Courant er
enige aandacht aan besteedden. Was men bang olie op het vuur te gooien, waar in Tilburg het naast elkaar bestaan van Unitas en de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond al voor de nodige spanningen
zorgde? Het
laat zich indenken dat het vakblad Unitas vol lof was over de brochure,
die de redactie uitermate gelegen kwam. Hierop komen we nog terug.
Een bespreking in het Katholiek Sociaal Weekblad liet niets heel van
de brochure: de daarin gevolgde redenering ging op verscheidene punten mank en de strekking wekte ergernis.96 Zou Aalberse, de hoofdredacteur, deze alleszins vernietigende kritiek niet wat afgezwakt hebben,
als hij geweten had dat nota bene 66n van de medewerkers van het blad
voor deze brochure verantwoordelijk was?

Waar naar de Bossche Diocesane Bond was verwezen door 'Schrij9l

) Het Huisgezin, 5 april 1906.

92) Brom, a.w., II, 130.
93) Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagbtad. 1/2 april 1906.
94) Katholieke IFerkman, 23 maart 1906.
95) Kathotieke Werkman, 6 juli 1906.

96) Katholiek Sociaat Weekbtad, 31 maart 1906.
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vers', waar Het Hoog-Ambacht een advertentie ten behoeve van de brochure had opgenomen, kon de redactie van dit blad moeilijk achterblijven met ook haar commentaar te geven, zeker nu reeds zovelen hun mening daarover kenbaar hadden gemaakt. In het nummer van 31 maart
1906, toen de storm juist in alle hevigheid woedde, verscheen een boekbespreking, die opende met de constatering dat maar weinig vijf-centboekjes in de pers zoveel kolommen bij de bespreking ervan hadden
doen volschrijven als dit boekje. De recensent bracht de verhandeling terug tot drie stellingen:
- de vakorganisatie moet niet-confessioneel worden, of in de goede betekenis van het woord, neutraal, adviseurs zijn dan niet nodig;
- zolang het niet zover is, is het niet gewenst bij reglement te bepalen,
dat men zich houdt aan het advies van de geestelijk adviseur over tij-

delijke zaken;
- tot de zaken van tijdelijke aard, in welke de adviseur geen dwingend
gezag heeft, zijn niet enkel technische, maar ook economische zaken
te rekenen.

Bij al deze stellingen plaatste hij kanttekeningen. Hij vond het weinig
realistisch om te veronderstellen dat de Nederlandse bisschoppen er ooit
mee zouden instemmen dat de geestelijk adviseur in de vakvereniging gemist kon worden. De adviseur was er niet om de bestuursleden met dwingend gezag af te houden van onberaden stappen, maar om te zeggen wat
wel en niet mocht. Niettemin stond in deze brochure veel waars. Als ze
een jaar oftien eerder was verschenen, dan zou ze velen ineens daarheen
geholpen hebben, waar zij nu langzamerhand, door eigen ondervinding
wijs geworden, aanbeland waren. Een priester die adviseur was van een
97
werkzame vereniging, zou dit wel met hem eens zijn.
Laat deze boekbespreking veel vraagtekens bij de lezer na, de onduidelijkheid wordt nog verhoogd door het quasi-neutrale hoofdartikel van
Poell over de priester in de sociale beweging, dat in hetzelfde nummer
van Het Hoog-Ambacht is opgenomen als waarin de boekbespreking
voorkomt. Poell wekt niet de indruk het met 'Schrijvers' eens te zijn. Hij
houdt zich enerzijds op de vlakte door te stellen dat hij niet inhoudelijk op
de kwestie van het geestelijk adviseurschap wil ingaan, maar nu zoveel
over deze zaak is gesproken en geschreven, enkel onder de aandacht wil

97

) Het Hoog-Ambacht, 31 maart 1906.
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brengen, dat een priester vanuit zijn pastorale opdracht heel wat doen
kan in de samenleving. Anderzijds kiest hij stelling de discussie door
in
aan het eind van zijn artikel de inhoudelijk g€interesseerden te verwijzen
naar de brochure die Berkvens over de onderhav
ige kwestie had geschreven.98 Kan het nog verwarrender als op de achterpagina ook nog de advertentie prijkt, die de brochure van 'Schrijvers' ten zeerste aanbeveelt?
De mist die hier was opgetrokken, lokte een reactie uit van de Bossche
kapelaan H.F.M. Donders, redacteur van Het Rechte Spoor, het orgaan
van het Nederlandsch R.K. Secretariaat van
Spoor- en Tramwegpersoneel St. Raphael. Hij vroeg zich in gemoede af,
wat de redactie van Het
Hoog-Ambacht ertoe bracht een dergelijke sfinxachtige taal te spreken tegenover de eenvoudige wevers. Laat Het Hoog-Ambacht z'n wevers rond
en eerlijk zeggen, hoe het in deze denkt; laat de redacteur er
ruiterlijk
voor uitkomen of hij een christelijke of katholieke signatuur wil voor de
Bossche Textielarbeidersbond, laat hij de adviseurskwestie of recht onder de ogen zien, of ze onbesproken laten. Het ging om
een zeer gewichtige zaak; op sociaal gebied moest men weten wat men aan elkaar had, ook
aan Het Hoog-Ambacht. 99
c. Bespreking in naaste kring
Ook in kringen waarin Poell zelf participeerde, werd de brochure druk
besproken en vroeg men zich af wie daar achter stak of staken. Sommigen hadden de brochure ontvangen via de uitgever, waarschijnlijk op
aanwijzing van de auteur; anderen bleken hem toegezonden gekregen te
hebben van Ariens, wat deze zeker in aanmerking deed komen voor het
ware auteurschap, in elk geval een bewijs is voor zijn betrokkenheid.
Vooral bij leden van Unitas vond de brochure gretig aftrek en een warm
onthaal. "Uw boekje over de Geestelijke Adviseurs heb ik met
waar genoegen tweemaal verslonden", schreef Stins op 20 maart aan "den Heer
Jos. Schrijvers"; "Het is werkelijk een lievelingsgerecht geworden ... Ik
zal er een hoofdartikel in Unitas over schrijven. Minstens al onze
bestuursleden moeten dit boekje van buiten kennen.'*100 In een brief
aan Engels noemde hij de brochure pas taal die men kon slikken. 101
98) Idem.
99) Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad. 3 april 1906.
100) KDC, Archief Unitas, Brievenkopieboek 1892.1906, Brief aan Jos. Schrijvers, 20
maart 1906.257. Dit wil nog niet zeggen dat Stins wist wie de auteur was. Hij kan de brief onder die aanhef hebben opgestuurd naar de uitgever.
101) KDC, t.a.p., Brief aan H. Engels, 20 maart 1906,258.
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Het voornemen om in het vakblad Unitas een positieve aanbeveling op
te nemen, wekte enigszins de bezorgdheid van Ariens. Deze was ongerust door het feit dat in Tilburg vanaf de preekstoel was gewaarschuwd tegen het interconfessionalisme. Stins stelde Ariens gerust dat het een niets
met het ander te maken had. Er was daarom geen bezwaar tegen om in
Unitas eens een frisse wind voor de brochure te laten waaien, nu het
daartegen zo stormde. De brochure was volstrekt niet te vroeg de wereld
"
in gestuurd (sic!), ook Oldenkotte was deze mening toegedaan. Laat ons
dus maar eens werken, doctor! Wij laten zulk een buitenkansje niet varen".102 De boekbespreking in Unitas was, zoals hij Ariens had verzekerd, gematigd van toon. De brochure werd een kentering in Noord-Brabant genoemd. Wie 'Schrijvers' in werkelijkheid was, wist men niet; men
had hem graag de hand willen drukken voor de zakelijke uiteenzetting
van zijn ideeen, die immers ook de ideeen van Unitas waren. 'Schrijvers'
durfde de dingen bij hun naam te noemen. Zijn brochure werd als een
steun in de rug ervaren in de strijd voor interconfessionele vakorganisatie. 103

Aliens was, zoals meermalen is gebleken, de vertrouwensman gebleven voor hen die hun hoop hadden gesteld op een kentering van de historisch gegroeide verhoudingen binnen de confessionele sociale beweging
naar een moderne, planmatiger benadering. Ook in de onderhavige
kwestie komt dat duidelijk naar voren. Stins schreef Ariens dat volgens
hem de brochure over het algemeen genomen nog niet zo slecht werd beoordeeld. Men had er alleen een broertje dood aan dat het maar vijf cent
kostle en daardoor onder ieders bereik kwam. Was de prijs bijvoorbeeld
vijftig cent geweest, dan was het zo erg nog niet. Terloops berichtte hij,
dat hij zojuist Poell had uitgenodigd om in Rijssen een spreekbeurt te
houden.104 Hij wist toen (nog?) niet dat hij daarmee de zo bejubelde
auteur in huis haalde. De uitnodiging was een gevolg van de gesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Unitas en de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond.
Een zekere L. de Roover, van de Paters Missionarissen van het H. Hart
te Leuven-Heverle, schreef naar aanleiding van de boekbeoordeling in
het Katholiek Sociaal Weekblad aan Ariens, dat 'Schrijvers' theoretisch
102) KDC, t.a.p., Brief aan Eerwaarde Doctor, 31 maart 1906, 267; ADOM, Coll. Rijken.
Brief van Stins aan Eerwaarde Doctor, 31 maart 1906 (map la).
103

Unitas,

5

april

104) KDC, t.a.p.,

1906.

Brief aan Eerwaarde Doctor, 13 april 1906, 279; ADOM, t.a.p., Brief van

Stins aan Eerwaarde Doctor, 13 april 1906 (map 1 a).
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en praktisch volkomen gelijk had. Ging men de aangegeven weg niet op,
dan zou men dat over enkele jaren betreuren; het was noodzakelijk langzamerhand die weg in te slaan. Beslissingsmacht kwam de geestelijkheid
slechts toe, als een godsdienstig of zedelijk beginsel op het spel stond. De
verplichte aanstelling van een geestelijk adviseur, zoals die in Nederland
overal praktijk was, vond hij een euvel. Hadden de adviseurs zelf nu
maar zoveel verstand dat zij alleen in hoogst zeldzame gevallen optraden

in hun hoedanigheid, dan was het zo erg nog niet. Sommige uitdrukkingen van 'Jos.Schrijvers' waren wellicht wat kras, maar daarmee nog niet
verkeerd. 105

Uitvoerig was de reactie van Engels, ambtenaar van het Centraal Bureau van de K.S.A. Hij lichtte Ariens in over een ontmoeting die hij met
Aalberse in Nijmegen had gehad en waarin de brochure van 'Jos. Schrijvers' ter sprake kwam. Aalberse, de geestelijke vader van de K.S.A., verklaarde niet te begrijpen hoe men er toe had kunnen komen de brochure
uit te geven. Hij verdacht er vier personen van: pater Rijken,
Poell, Jan
van Besouw en Ariens. Ten huize van Van Besouw had men vergadering

gehouden, daar was de zaak uitgebroed. Gelet op de samenstelling verdiende de brochure aikeuring:

- omdat een geestelijke geen boekje mocht uitgeven zonder goedkeuring van zijn kerkelijke overheid;
- omdat er ketterij in stond inzake scheiding van Kerk en Staat;
- omdat het huichelarij genoemd moest worden, vierkant tegen de uitspraak van de bisschoppen in te gaan en toch te praten over onderwerping aan de bisschoppen.

De brochure had bovendien veel kwaad gedaan, omdat de aartsbisschop die inzake de adviseurskwestie gunstig gezind was geweest, zich nu
weer terugtrok: hij was zeer ontstemd. Het was voor Aalberse duidelijk
dat AriBns de hand in het spel had, want verschillende personen hadden
van Ariens een brochure ontvangen. Hij was er minder goed over te spreken dat noch hij persoonlijk, noch het Katholiek Sociaal IFeekblad een
recensie-exemplaar had gekregen. Engels had slechts geantwoord dat hij
moeilijk kon geloven dat Ariens en Rijken een brochure zouden schrijven
waarin ketterijen voorkwamen. Hem had de brochure goed gedaan. Zij
had het voordeel helder en duidelijk de mening te vertolken van schier alle meer ontwikkelde arbeiders. Bovendien kwam nu meer aan de opperlos) ADOM, t.a.p., Brief van L. de Roover aan Ariens, 4 april 1906 (map la), idem. z.p.,
z.d. (map la).
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vlakte wat toch in het geheim woelde: in Utrecht de zucht om de christelijke beweging te veroordelen en bij velen de onuitgesproken behoefte de
zaak te verdedigen. Laat beide meningen eens tegenover elkaar gezet
worden, het gaf in elk geval meer duidelijkheid. Hij vroeg Ariens tenslotte om post aan hem gericht niet naar het bureau op te sturen, maar naar
zijn priv6adres, om te voorkomen dat ze bij vergissing geopend zou worden. Men moest voorzichtig zijn, niemand kon men blijkbaar vertrouwen:
personen aan wie Ariens een exemplaar van 'Schrijvers' brochure had
gezonden, hadden blijkbaar onmiddellijk 6f de aartsbisschop mgr. Van
106
de Wetering, 6f Aalberse in kennis gesteld.
Aalberse bleek door de aartsbisschop te zijn ontboden. Hij maakte, zo
berichtte Stins aan Ariens, een geweldige tweestrijd door. Aalberse zou
er enigszins spijt van hebben gehad indertijd de taakomschrijving van het
geestelijk adviseurschap, zoals die was opgesteld door het bestuur van de
Utrechtse Diocesane Werkliedenbond, te hebben goedgekeurd. 107
Ook kapelaan Th. van der Marck uit Heel (bij Roermond), een der Klarenbeekse vrienden, had de namen horen noemen van Ariens, Rijken,
Jan van Besouw en Lambert Poell als de mogelijke auteurs van de bewuste brochure. Zijn zegsman had dit weer vernomen van 66n der katholieke Kamerleden, die nog sprak van een vijfde persoon. Het zou Van der
Marck niet verwonderen als hij die vijfde was. Hij had in De Nieuwe KoeHer, waarvan hij redacteur was, zojuist de brochure besproken. Uit dezelfde bron had hij verder nog vernomen, dat de gezamenlijke bisschoppen tegen de brochure stelling zouden nemen. Hij was bij mgr. Drehmans geweest, de bisschop van Roermond, maar die wist daar niets van;
hij kende de brochure niet eens. Uit hetgeen Van der Marck verder opmerkte blijkt nogmaals, dat het streven naar interconfessionele organisatie niet de individuele voorkeur was van deze of gene, maar duidde op het
bestaan van een tweede, informeel circuit binnen de sociale beweging,
dat zich over de landsgrenzen heen uitstrekte. Christelijke vakorganisatie, zo luidde het, hield in dat men iedereen zonder onderscheid als lid
aannam die volgens de christelijke beginselen wilde samenwerken, waarop hij de betekenisvolle opmerking liet volgen dat zulks nadrukkelijk zo
te M8nchengladbach was bepaald. Achter de vraag wie 'Schrijvers' was,
een pseudoniem of een stropop, was in een ander handschrift, niet dat
108
van Rijken, de naam Poell geschreven.
106) ADOM, t.a.p.. Brief van A.H. Engels aan Ariens, 28 maart 1906 (map la).
107) ADOM. t.a.p.. Brief van Stins aan Ariens. 30 maart 1906 (map la).
108) ADOM. t.a.p., Brief van Th. van der Marck aan Rijken. 24 maart 1906 (map 2a).
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d. Wie was 'Jos. Schrijvers'? De ware auteur achterhaald
Een briefvan Ariens met als aanhef "Amiee", gestoken in de brochure
van 'Jos. Schrijvers' die in het bezit was van pater Rijken, laat in dit opzicht geen twijfel mogelijk: de auteur wils Poell. Hoewel niet met name
genoemd, spreekt dat overduidelijk uit de inhoud van de korte krabbel
die Ariens op 25 maart 1906 uit Steenderen verstuurde. Hij vroeg of hij
de aangeschrevene in tijd van nood als de auteur van de brochure mocht
noemen. Rijken werd verdacht door Aalberse en mgr. Van de Wetering,
wat hem niet deerde, maar het zou wel eens kunnen zijn dat Ariens zelf in
het gedrang kwam. Arians merkte verder nog op, dat De Bouter erg in
zijn schik was met de brochure en tot zijn genoegen, meteen een kolossale lofrede op Het Hoog-Ambacht afstak.109 Dat dit briefje aan Poell is gericht, lijdt geen twijfel.
V66r het auteurschap van Poell, voorzover dit nog nader bewijs behoeft, pleit ook de ietwat cryptische en naar sarcasme zwemende krabbel
die Rijken maakte op de achterkant van een brief hij begin juli 1906 van
Jan van Besouw had ontvangen, maar die inhoudelijk in geen verband
staat met de bewuste brochure. Dit 'kattebelletje' is bewaard bij de stukken uit Rijkens nalatenschap die over de adviseurskwestie handelen en
door hem vergaard lijken rondom het fenomeen 'Jos. Schrijvers'. Voorts
kan er een aanwijzing in worden gezien dat de gewraakte brochure buiten Rijken om tot stand is gekomen en Rijken niet eerder op de hoogte
was van de ware identiteit van de auteur. "Ik feliciteer je met je nieuwe
merk uit je mosterdfabriek. Nu de Bossche mosterdcensor ( = Prinsen?)
je fabrikaat heeft preisgekrunt, zullen ze hoe ongewoon het ook is - dat
goedje bij toespijzen wel slikken. Jammer maar, dat het pikante enkel
maar ook liberaal-katholieke tongen en verhemelten kan worden gesa-

voureerd, het plebs, waarvoor je arbeidsmosterd bestemd is, proeft van
dat pikante niets. Dit noem ik jammer, omdat daaraan bijna alle arbeid is
besteed. Wanneer word je nu ook specialiteit in boerenmosterd? Maar alle gekheid op een stokje. Hartelijk dank voor de toezending van je brochure. Tot ziens in de zomervacantie. A(lieu! Memento mei!"110
Deze mosterd kwam de maaltijd die Rijken bereidde in elk geval niet
ten goede. De brochure was bedoeld als een doorbraak, maar werd het
breekpunt in een vernieuwingsbeweging.

'09) ADOM, t.a.p.. Brief van Ariens aan Amiee, 25 maart 1906 (map Sa).
110) ADOM. t.a.p.. Brief van Rijken aan Amicissime, 2.p.. z.d. (map Sa).
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e. Het episcopaat neemt stelling

Op 7 juli 1906 gaf het Episcopaat de verklaring uit dat het hun ernstig
en uitdrukkelijk verlangen was, de hun on(lerhorige katholieken te verenigen en verenigd te houden in de katholieke organisaties, omdat van de
ene kant daarin de katholieke beginselen volledig tot hun recht kwamen,
van de andere kant samenwerking met andere verenigingen voor bepaalde wenselijk geachte doeleinden, in zover de katholieke beginselen dat
toelieten, noch onmogelijk gemaakt, noch bemoeilijkt werd.111 Het episcopaat volgcle hierin de Bossche bisschop mgr. Van de Ven, die kort tevoren in dezelfde zin stelling had genomen tegen de samenwerkingsovereenkomst die tussen Unitas en de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond was totstandgekomen.
Het lijkt geen boude bewering dat de brochure die onder pseudoniem
'Jos. Schrijvers' uitkwam zo niet de oorzaak dan toch de aanlei(ling is geweest voor het gezamenlijk optreden van de Nederlandse bisschoppen.
Hiervoor spreekt de eerste zinsnede van de bisschoppelijke verklaring:
,'
Meermalen werd in den laatste tijd 6n in katholieke bladen 6n in brochures geschreven over de vraag of het al dan niet ook voor Nederland
wenschelijk zou zijn, niet katholieke, maar christelijke vakvereenigingen
op te richten, respectievelijk de bestaande katholieke vereenigingen in
christelijke te hervormen; en het is gebleken, dat voor laatstgenoemden
propaganda wordt gemaakt onder de katholieken van Nederland". De
genoemde discussie die achter de schermen al enige jaren werd gevoerd,
kwam door de brochure van Poell in het volle licht der openbaarheid. Alleen dat al verontrustte het episcopaat zozeer - kennelijk vreesde men (le
greep op de sociale beweging te verliezen - dat men het resultaat van de
discussie niet afwachtte, maar terstond ingreep. Poell had een reactie
ontketend die verstrekkende gevolgen had: een vernieuwingsbeweging
liep vast en over Unitas had de noodklok geluid. Kwamen de ideeen van
'Schrijvers' echter wel overeen met wat Poell onder eigen naam had verkondigd?

f. De gelijkenis tussen 'Schrijvers' en Poell
De jaren 1905-1906 vormden een zeer bepalende periode in de ontwikkeling van de confessionele arbeidersbeweging. De tweeledigheid

van de standsorganisatie en vakorganisatie had zijn beslag gekregen, de
111

)

De Tijd,

7 juli

1906.
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vakvereniging had zich ontwikkeld tot een volwaardige sociale partner
die voor zich een eigen handelingsbereik ging opeisen in het besef dat de
sociaal-economische ontwikkeling om een aangepaste reactie vroeg, weliswaar geYnspireerd door het godsdienstig-zedelijk belang maar niet geheel daarmee samenvallend. Dat alles vroeg om een nadere invulling in
een statuut voor de geestelijk adviseur. Was de confessionele sociale beweging tot dan gedomineerd door de klerikale inbreng, eenmaal vorm gekregen en de eerste resultaten geboekt ging zij meer en meer haar eigen
weg zoeken. Het was een episode van sociaal-culturele emancipatie uit
een situatie van onmondigheid en bevoogding. Er hing een voelbare
spanning in de lucht: er waren veranderingen op komst, door de 66n
hoopvol verwacht, voor de ander een bron van onrust en zorg.
Een duidelijke stellingname die het program voor de toekomst vastlegde, kon niet uitblijven. Na een mislukte poging in augustus 1905 om aansluiting te verkrijgen bij het Internationale Verbond van Christelijke Textielarbeiders-organisaties, 112 zinspeelde Poell in een uitvoerig artikel
over de richtingenstrijd in Duitsland tussen 'Gladbach' en 'Berlijn' op
een mogelijk doorzetten in Nederland van een transformatie naar Gladbachs model. Daarop wees de steeds sterker wordende drang onder de
arbeiders naar autonomie in vakverenigingsaangelegenheden. De bestaande door de omstandigheden zo gegroeide confessionele organisatiestructuur was geen zaak die noodzakelijk uit de doelstelling van de katholieke sociale actie voortvloeide en daarom niet aan wijzigingen onderhevig was. Ook de Bossche bisschop was zich daarvan bewust. Zou het
getij verlopen, dan zou hij, zo verzekerde Poell, de bakens ongetwijfeld
verzetten. Tot dan toe echter moest men voortwerken aan de uitbouw van
de sociale beweging binnen de grenzen die waren aangegeven.
Het betoog van 'Schrijvers' kwam in wezen op hetzelfde neer: een
koerswijziging stond er aan te komen, maar men mocht niet vooruitlopen
op de instemming van het episcopaat. In afwachting daarvan moesten de
geestelijke adviseurs zich in de vakbeweging zoveel mogelijk terughoudend opstellen.
Wees 'Schrijvers' het veto-recht af van de adviseurs in technische en
economische aangelegenheden, in zijn hoedanigheid van organisator en
propagandist van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond rekende
Poell het tot zijn taak de afdelingsadviseurs voor te lichten over hun
plaats en functie in de arbeidersbeweging en hen te waarschuwen voor
het gevaar van klerikalisme. Van meet af aan had Poell daar heel duide112)

Zie hfdst. VI,§ 4
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lijke oppattingen over, die in de kring van de geestelijke adviseurs nog
geen gemeengoed waren. Om daar verandering in te brengen plaatste hij
in Het Hoog-Ambacht van tijd tot tijd een artikel onder de kop 'Van onze
adviseurs', waarin hij hen informeerde over zaken die met hun taak sa113

menhingen.
In een van zijn artikelen naar aanleiding van het Internationaal Congres te Luik, begin 1905, waar Poell internationaal aansluiting hoopte te
verkrijgen,114 schreef hij over de besluitvorming binnen de Bossche Diocesane Bond, dat het voor elk besluit niet vereist was dat het door de adviseur moest zijn goedgekeurd voordat het ten uitvoer kon worden gebracht. " . . . in zaken van zuiver economischen aard (dat zijn dus die zaken, welke in verband staan met loon- en arbeidsverhoudingen), zoals
men het noemt, is gilde en D.B. geheel vrij: als er gestaakt moet worden,

dan staken zij; de adviseur blijft daar buiten". Voorts stelde hij dat hoewel de vakverenigingen (hierboven gilden genoemd), voorheen afdelingen van werklie(lenverenigingen, zelfstandiger waren geworden, hun
doelstelling nog wel de behartiging van alle belangen van de vakgenoten
omvatte, maar de behartiging van de godsdienstig-zedelijke belangen
was overgelaten aan de plaatselijke werkliedenverenigingen; in haar actie
en haar besluiten was de vakvereniging zelfstandig ten opzichte van de
werkliedenvereniging.115 Geen scheiding van doelstelling, maar differentiatie van werkwijze.
Bij tal van gelegenheden en in tal van geschriften liet Poell niet na er
steeds weer op te wijzen, dat afgezien van de inrichting van de katholieke
arbeidersbeweging, vakorganisatie 6n standsorganisatie beide onmisbaar waren, hoeveel belang ook aan de vakorganisatie werd gehecht als
de werkelijk stuwende kracht. In het najaar van 1906 wijdde hij een lezing speciaal aan dit thema. Deze lezing, vermoedelijk gehouden voor de
Tilburgsche Gildenbond, werd zoals wel vaker met zijn toespraken gebeurde, in druk uitgegeven. Zij verscheen bij Gianotten in Tilburg onder
de titel 'De Taak der R.K. Arbeidersvereenigingen'. De verheffing van de
arbeidende stand, zo betoogde hij, bepaalde zich niet tot 66n gebied,
maar had zowel een materiele als godsdienstig-zedelijke optiek. Omdat
de taak die hierdoor op de arbeider rustte zo veelomvattend was, was wat
het naaste, onmiddellijke doel betreft een arbeidsverdeling tot stand gekomen tussen standsorganisatie en vakorganisatie. Na als taak van de
) Voor het eerst in Het Hoog-Ambacht, 7 oktober 1905.
) Zie noot 112.
15) Het Hoog-Ambacht, 30 september 1905.
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vakvereniging genoemd te hebben de behoorlijke regeling van de arbeidsverhoudingen in het betreffende vak, gaf Poell ondermeer als taken
van de standsorganisatie: het behartigen van de algemene arbeidersbelangen, het bevorderen van de kennis van de sociale wetgeving, het geven van sociale cursussen en ontwikkelingsavonden, het waken over de
zedelijkheid en het inprenten bij de leden van de katholieke beginselen
van rechtvaardigheid en liefde. Zo min als men kon leven van brood alleen, zo min kon men een zekere mate van tijdelijke goederen ontberen
voor het goed beoefenen der deugd. Vakorganisaties en standsorganisaties hoorden onverbrekelijk bij elkaar en vulden elkaar aan als twee communicerende vaten. Wat het naaste doel betrof, de algehele verheffing
van de arbeidende stand, hadden beide verenigingen een afzonderlijke
taak, waarvan die van de standsorganisatie weliswaar als de voornaamste
gold omdat zij de hogere belangen tot onmiddellijk doel had, zonder dat
dit impliceerde dat de vakorganisatie daarom aan haar ondergeschikt
was. Beider taak was zo belangrijk dat het lidmaatschap van beide verenigingen onafscheidbaar was, in die zin dat men geen lid kon zijn van een
vakvereniging zonder tevens bij de arbeidersvereniging te zijn aangesloten. Zolang geen beginsel in het spel was, was het lidmaatschap van vaken standsorganisatie even noodzakelijk; 9, maar zouden wij te ki6zen hebben, dan dienden wij het lidmaatschap der vakvereeniging te laten varen
en te blijven in de R.K. Arbeidersvereeniging."116

g. Keerpunt in de houding van Poell
Zoals gesteld raakten de 'sociale priesters' in de beleving van hun sociaal engagement en priesterlijke roeping verstrikt in een bepaalde
geloofs- en kerkopvatting en een overeenkomstig maatschappijbeleid die
116

) De verhouding tussen standsorganisatie en vakorganisatie was een bron van voortdurende wrijvingen en conllicten naarmate de vakorganisatie haar kracht bewees en daardoor meer
op de voorgrond trad. In de kwestie Leiden Limburg, over de eigenwaarde en de zelfstandigheid van de standsorganisatie. nam Poell geen standpunt in. Hij neigde evenwel meer naar
de Limburgse School die een zelfstandige standsorganisatie naast de vakorganisatie bepleitte,
maar kon zich niet verenigen met het interconfessionele patroon dat hieraan gekoppeld was.
Hoewel hij de gildenbondstructuur verdedigde, waarin de vakbondsbesturen de standsorganisatie uitmaakten. wees hij het Leidse model af. dat de taak van de standsorganisatie geheel
incorporeerde in de doelstelling en werkwijze van de vakorganisatie. Het langslepende conflict tussen vak- en standsorganisatie, waarin het episcopaat in 1916 een uitspraak deed, was
een gevolg van de omstandigheid dat de tweeledige organisatiestruetuur. deze dubbelstructuur van de katholieke sociale beweging niet was gepland, maar door feitelijke ontwikkelingen
bepaald, waaraan achteraf een legitimatie werd gegeven.
-
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elkaar versterkten en die hen A contrecoeur in de rol van grensbewaker
drongen. De spanning die dit voor hun functioneren teweegbracht, laat
zich goed aflezen uit de tegenspraken in de argumentatie van deze of gene voor deze of die stellingname. Zo schiep Rijken weliswaar een vrije
handelingsruimte door een onderscheid te maken tussen de directe en
indirecte zeggingsmacht van de geestelijke overheid over de sociale actie,
maar kon er toch niet om heen aan de Kerk het laatste woord te laten,
waar hij de indirecte macht definieerde als het rechtmatig toezicht op de
naleving van de katholieke geloofsbeginselen en de zedenleer. De vaststelling in laatste instantie of en in hoeverre godsdienstig-zedelijke belangen in het geding waren, lag buiten de competentie van de gelovige leek,
onverlet zijn plicht om zich in zijn maatschappelijk handelen steeds hiervan te vergewissen. In geval van een conflict lag een beroep op de bisschop weliswaar open, maar uiteindelijk was diens laatste oordeel wet.
Bij de moeilijkheid die er al lag om eenduidig de grenzen aan te geven
tussen arbeidersautonomie en geestelijk toezicht kwam nog eens (le begripsverwarring. Had Rijken de vakvereniging rechtens onalhankelijk
genoemd van de directe leiding door de geestelijke overheid, tijdens de
bespreking van Rijkens brochure verwierp het Centraal-Adviseurscomit6
uit Den Bosch dit met een beroep op de indirecte leiding die aan de Kerk
toekwam, terwijl dit laatste juist Rijkens onderscheid rechtvaardigde.
Ook hier weer het probleem van de definitorische tegenstrijdigheid waar
men stelde dat de directe leiding niet moest worden verstaan in (le zin
van algemene leiding of leiding in alles: in zuiver technische zaken
1
moesten de geestelijke adviseurs zich van leiding onthouden. 17 poell
was het met de aangegeven definitie eens, althans hij kwam niet voor een
afwijkende mening uit, terwijl hij kort tevoren onder pseudoniem van
'Jos. Schrijvers' een standpunt had geformuleerd waarbij het onderscheid van Rijken tussen directe en indirecte macht juist geheel aansloot.
Verwarring of vrees voor vereenzelviging met de ideeen van beide
auteurs die op veel weerstand waren gestuit? Het eerste lijkt ons waarschijnlijker, hoewel Poell angstvallig elke verwijzing naar 'Schrijvers'
vermeed. Had hij eerst de zelfstandigheid verdedigd van de vakvereniging op zuiver economisch terrein, later, toen het episcopaat zijn eerste
exp]iciete veroordeling over Unitas uitsprak (september 1907), leek hij
hierop terug te komen: "... de mensch is nu eenmaal niet zuiver-economisch, en zijn werken wordt beheerst door andere beginselen dan zuiver
economische!" Overal raakte men aan het godsdienstig-zedelijke.
117) BAH, Soc. Org.

II, Notulen vergaderingen Centraal-Adviseurs, 16 mei 1906.
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Zodra het episcopaat nadere richtlijnen opstelde inzake de katholieke
sociale actie, conformeerde Poell zich. Toch verbond hij aan de legitimatie van het geestelijk gezag niet de conclusie dat de geestelijkheid daarom
ook in alles haar stem kon laten gelden. De vrije spee]ruimte tussen de
katholieke sociale leer en de katholieke sociale actie bleef zo afhankelijk
van de persoonlijke opstelling van deze of gene adviseur. De innerlijke
discrepantie tussen katholiek belang en arbeidersbelang bleef merkbaar
aanwezig.

Besluiten wij deze paragraaf met de constatering dat de tweeslachtigheid in de houding van Poell ten aanzien van het interconfessionalisme
en Unitas, waarover wij gesproken hebben naar aanleiding van de gedwongen verbreking van het akkoord dat in maart 1906 tussen de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond en Unitas was gesloten, na de verklaring van het episcopaat aanvankelijk leek plaats te maken voor berusting. Daarna kreeg een onmiskenbaar afwijzen van een richting,
waaraan hij onder de schuilnaam van 'Jos. Schrijvers' nog een als propaganda uit te leggen geschrift had gewijd, de overhand. Deze onmiskenbare koerswijziging was voor Poell een minder ingrijpend gebeuren, het
was voor hem meer een accentverlegging. Tegenover het interconfessionalisme dat in Noord-Brabant een sterk antiklerikale inslag had, plaatste
hij een confessionalisme dat aan de ze]fbeschikking van de arbeiders alle
ruimte wilde laten binnen de voor iedere katholiek geldende normen en
waarden. Poell schikte zich dermate resoluut naar de uitdrukkelijk uitgesproken wens van het episcopaat, dat het er op leek dat hij een verleden van ongewisheid en overmoed wil(le vergeten. Toen hij in november
1911 werd benaderd door A.J. Mensink, voorheen lid van de Centrale
Raad van Unitas, thans beambte van de Christelijke Duitse Textielarbeidersbond in Glanerbrug, over een suggestie om in de zeer slepende Unitaskwestie een doorbraak te bewerken, zond Poell hem een daartoe
strekkend artikel voor Het Hoog-Ambacht terug met het gedenkwaardige
commentaar: "Wij gelooven, geen enkele goede zaak te dienen door het
te plaatsen ... Ook weet ik te goed, hoe de brochure van "Jos. Schrijvers'
in de wereld kwam, om nog te kunnen besluiten, daaraan 'n citaat te ontleenen." Hij wenste hem verder het beste toe met zijn bond en zijn
'grenswerk'.118

Het doek was gevallen en daar wilde Poell het bij laten. Enkel voor de

118) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan A.J. Mensink, 15 november 1911,450.
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grensstreek leek hij interconfessionalisme aanvaardbaar te vinden. Op
deze bijzondere omstandigheid kon de Christelijke Mijnwerkersbond uit
Limburg zich in zijn ogen kennelijk niet beroepen. Hieraan besteden wij
verder aandacht in het nu volgende hoofdstuk, waarin de ontwikkeling
van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond in relatie tot Unitas
wordt gevolgd, bezien vanuit de optiek en de betrokkenheid van Poell.
Het jaar 1906 zal voor zijn positiebepaling zeer beslissend blijken te zijn
geweest.
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HOOFDSTUK VIII
NAAR EENHEID ONDER DE KATHOLIEKE
TEXTIELARBEIDERS
1906-1916

Het stuklopen van de toenadering tussen de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond en Unitas door het afwijzen van de samenwerkingsovereenkomst die tussen beide was gesloten, deed (le tweestrijd weer
ontbranden, hetgeen noch het arbeidersbelang, noch het belang van de
vakorganisatie als zodanig ten goede kwam. Wat Rijken steeds had gevreesd en waarvoor hij Poell voortdurend had gewaarschuwd, dat de
Bossche bond en Poell zich teveel aan het bestaan van Unitas gelegen lieten liggen, werd opnieuw actueel. Toen het episcopaat in juni 1906 daarenboven het nonpossumus over Unitas uitsprak door principieel te kiezen
voor katholieke organisatie als het voor Nederland gepaste patroon, daarmee aan de weigering van de Bossche bisschop om een vaste samenwerking toe te staan een algemene strekking gevend, werden de katholieke
textielarbeiders nolens volens in twee kampen uiteen gedreven, gemeten
naar de bereidheid zich onvoorwaardelijk in gehoorzaamheid te schikken
naar het bisschoppelijk gezag. Al lijkt het in de bedoeling te hebben gelegen aldus te voorkomen dat de verdeling van de confessionele arbeidersbeweging op verdeeldheid zou uitlopen, door het gezag in de weegschaal
te leggen groeide een in de kiem aanwezig conflict over de plaats en functie van godsdienst en kerk juist tot een openlijke confrontatie uit.
Een oplossing werd bemoeilijkt door de beweegredenen die men bij de
ander veronderstelde. Parafraserend zouden wij hier van de babylonische begripsverwarring willen spreken. Min of meer gevangen binnen de
ideologie van de katholieke sociale leer legde men aan de zijde van het
kerkelijk gezag de houding van Unitas uit als een principiele afwijzing van
de normerende functie van godsdienst en kerk voor het openbare leven.
Terwijl van de kant van Unitas slechts verzet werd aangetekend tegen een
onrechtvaardige uitbreiding van geestelijke autoriteit op wereldlijk terrein, die zowel op het niveau van de besluitvorming en beleidsbepaling
als in de praktijk van de sociale actie tot uitdrukking kwam. Waar het episcopaat materialisme en insubordinatie veronderstelde, zag Unitas
geestelijke hegemonie en gezagsaanmatiging. Het interconfessionalisme
waarvoor Unitas stond, was meer dan samenwerking van katholieken en
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protestanten. Juist dat meerdere werd als een christendom boven geloofsverdeeldheid gevreesd.
De ste]]ingname van het episcopaat werkte, zoals gezegd, niet conflictbezwerend. Het bestaan van Unitas was en bleef een factor die in de uitbouw van de katholieke organisatie soms meer soms minder expliciet
maar wel voortdurend meespeelde. De geleidelijke uitbouw van de diocesane textielarbeidersorganisatie tot een landelijke bond is er mede
door bepaald geweest. Verscheidene pogingen zijn ondernomen om de
eenheid onder de katholieke textielarbeiders te herstellen, hetgeen pas
na tien jaar werd bereikt.
In deze periode maakte Poell een ingrijpende herorientatie door. Waar
hij eerst het Gladbachse model had gepresenteerd als de poort naar de
toekomst van de confessionele arbeidersbeweging, sloeg hij na de verklaring van de bisschoppen in 1906 deze poort met een ferme klap dicht en
nam zelfs plaats als wachter voor de poort. Beide conflicterende partijen
haalden het bestaan van de interconfessionele Mijnwerkersbond aan ter
rechtvaardiging en bekrachtiging van hun stellingname ten aanzien van
de te prefereren levensbeschouwelijke signatuur.
De hierboven gereleveerde problematiek komt successievelijk in de
navolgende paragrafen aan de orde, steeds bekeken vanuit de invalshoek
en betrokkenheid van Poell. De geschiedschrijving van de katholieke textielarbeidersorganisatie en een volledige uitdieping van de Unitaskwestie
kan men hier derhalve niet verwachten.
§ 1. Reorganisatie van Unitas 1906-1907

a. Aanleiding en opening van de onderhandelingen
Een rede van Aalberse over vakorganisatie, gehouden op 5 september
1906 tijdens de Eerste Sociale Week, gaf de aanzet tot het zoeken van
een oplossing voor de verdeeldheid en concurrentie onder de katholieke
textielarbeiders en voor het dreigende conflict met het episcopaat. Rond
de vraag 'katholiek of christelijk' had Aalberse zijn visie gegeven op de
voor Nederland meest passende inrichting van de confessionele vakbeweging.

In zijn rede benaderde Aalberse het probleem van confessionele of interconfessionele organisatie vooral als een vraagstuk van tactiek, weliswaar met principiele ondergrond. Omdat Nederland in religieus opzicht
nu eenmaal pluralistisch was, preciezer geformuleerd, zijn gemengde bevolking ondermeer uit katholieken en streng gelovige protestanten be297

stond, die, hoe verschillend op essentiele punten van geloof, in menig opzicht op sociaal, politiek en economisch gebied gelijkdenkend waren,
derhalve elkaars natuurlijke bondgenoten, lag samenwerking voor de
hand, de vraag was alleen hoe, in 66n organisatie of federatief verenigd.
Uitgaande van de stelregel dat vakverenigingen geen louter economische
verenigingen waren, omdat zij in hun actie zich richtten naar godsdienstig-zedelijke beginselen, was het toch duidelijk, dat een vereniging,
die geheel op katholieke grondslag gebaseerd is, principieel veel beter
moest zijn dan een, die slechts gegrondvest was op die algemeen christelijke beginselen, welke de orthodoxe protestanten nog met de katholieken, geheel of grotendeels gemeen hadden.
Voor Aalberse was de keuze niet moeilijk. Gelet op de verhoudingen in
Nederland, meende hij dat op den duur de katholieke vakverenigingen,
die federatief samenwerkten met protestantse, veel sterker zouden worden dan gemengd christelijke. Maar zolang men onderling bleef harrewarren over beginselen of tactiek zou niets bereikt worden: noch een
krachtige christelijke, noch een sterke katholieke vakorganisatie. Het bijleggen van (le onderlinge twist was daarom in het belang van de arbeiders noodzakelijk. Aalberse zag dit gerealiseerd bij nationale samenwerking in nationale bonden, om het even of deze weer onderverdeeld waren
in districten of diocesen. De eenheid was alleen te bereiken als men
luisterde naar de bisschoppen die zich voor principieel katholieke organisaties hadden uitgesproken.
In die gehoorzaamheid school geen capitulatie, het was zelfs om eigen
bestwil. Wisten de bisschoppen in zaken waarmee het geloof gemoeid
was het immers niet beter, ook al zag men dat op hetzelfde moment nog
niet in? Waren de bisschoppen niet door God boven de mensen aangesteld, waardoor zij deelden in diens gezag en in de geur van diens voorzienigheid stonden? De plicht tot gehoorzaamheid bracht de gelovige
geen verlies, maar voerde hem naar de overwinning. 1
Naar aanleiding van een eerste orienterende gesprek dat na afloop van
deze rede met bestuursleden van Unitas plaatsvond op 16 november
1906 en na overleg met de aartsbisschop werkten Aalberse en Aengenent aan een concreet voorstel waarover met Unitas nader overlegd zou
worden. Aan het toen aangenomen voorstel van een federatie van twee
nationale bonden met een centrale weerstandskas is. na contact hierover
met de aartsbisschop, 's anderendaags nog het uitgeven van een gemeen-

9 1/enlag Eerste Sociate Week 1906,56-61.
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schappelijk vakblad toegevoegd.2 In deze vorm zijn de voorstellen door
Unitas eind november of begin december 1906 gedrukt onder de afdelingsbesturen verspreid en als bijlage in het vakblad opgenomen, opdat
men v66r de aanstaande algemene ledenvergadering zijn standpunt
daarover kon bepalen. Zowel de voor- als de nadelen werden afgewogen.
Hoe weinig er ook tegen de opgesomde bezwaren ingebracht kon wor(len, ze mochten toch niet de doorslag geven. Het ging hier om het hogere
belang van eenheid en vrede, bovendien: "... wanneer men dit alles goed
beziet, dan bemerkt men, dat er niets in Unitas, gelijk het nu bestaat, veranderd wordt, dan dat er twee Bondsbesturen gevoegd worden tusschen
(le locale afdeelingen en het Hoofdbestuur", aldus het nawoord van het
dagelijks bestuur.3 Poell besteedde er in Het Hoog-Ambacht volop aandacht aan. Een oordeel over het voorstel hield hij liever voor zich; hij
vond het alleen jammer dan men zich niet tevoren vergewist had van de
instemming van de bisschoppen.4
b. Commentaar van Poell op de ingediende voorstellen

Kort voordien was Poell door Aengenent ingelicht over het openen van
de onderhandelingen met Unitas, de resultaten die tot dusver waren geboekt en de knelpunten die zich hadden voorgedaan, met het verzoek daarover zijn mening te geven. In zijn antwoord aan Aengenent liet Poell er
geen misverstand over bestaan zich helemaal niet in het standpunt van
Unitas te kunnen verplaatsen en zich geheel achter de onderhandelaars
op te stellen. De voorgenomen reorganisatie kwam er op neer, zo begreep
hij, dat als alles verliep zoals gepland, het zwaartepunt bij de constituerende bonden kwam te liggen. De opheffing van Unitas verwachtte hij
daarmee evenwel niet bereikt; onverzoenlijken zouden er altijd blijven.
Hij vroeg zich af wat de gevolgen waren voor de internationale aansluiting, die hij met zijn Bond hoopte te verkrijgen. Kwam de omvorming van
Unitas ten gunste van de katholieke organisatie tot stand, "... zullen de
Duitschers dan ons in de Internationale Christelijke Textiel Vereeniging
willen? En zoo niet, zal dan dat niet een sterk argument zijn tegen de
plannen?" Het verwonderde Poell zeer dat Unitas dit niet had opgegeven
als zwaarste argument tegen de reorganisatieplannen. Dat hield meer

2) Gribling, a. w., 162-163; Crobben, t.a.p., 52.
3) KDC, AAa, Stukken betreffende Unitas (ds. 482), Ingekomen voorstellen tot reorganisatie
van Unitas.
4) Het Hoog-A mbacht, 8 december 1906.
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steek dan hun gezeur over de geestelijke adviseurs, die de vakbeweging
afremden. Aan het beroep op het verleden dat dit standpunt van Unitas
zou rechtvaardigen hechtte Poell geen enkele waarde; met evenveel gemak kon hij voorbeelden noemen die het tegendeel bewezen. Unitas miskende graag het democratische in de katholieke kerk om vrij van adviseurs te kunnen blijven. Zij beriep zich erop dat deze vrijheidsdrang van

onderop kwam, maar had dit zelf gepropageerd.
Hoe ver staat Poell hier af van de conciliante houding die hij nog voor
kort tegenover Unitas had aangenomen en waarvoor hij zich zelfs te verantwoorden had tegenover zijn confrbres in Tilburg; hoe bitter weinig is
in deze brief aan Aengenent herkenbaar van hetgeen hij als Jos. Schrijvers had verkondigd. Poell besloot zijn brief met de opmerking dat de
plannen naar buiten toe al bekend aan het worden waren. In een gecombineerde bestuursvergadering te Goirle van Unitas en de afdeling van (le
Bossehe Bond was er door Unitas al op gezinspeeld.5
In een brief aan Rijken, die op de achtergrond erbij betrokken was,
maakte Poell er eveneens melding van dat de onderhandelingen niet bepaald geheim waren. Hij sprak er voorts zijn twijfel over uit, of zijn bisschop, mgr. Van de Ven, zich wel kon verenigen met de invoering van
een gemeenschappelijke kas, en de vaste federatie waarin de plannen
toch voorzagen wel zou toelaten. De eigen ervaring had hem geleerd niet
te zeer op de instemming van de Bossche bisschop vooruit te lopen. Maar
afgezien daarvan, men moest zich niet te zeer op het tot nog toe bereikte
9'
resultaat daarvan blindstaren: ... er zal door Verv. & Stins en Old. niet
opgegeven worden".6
Toen (le voorstellen in druk verschenen, richtte Poell zich nogmaals tot
Aengenent met enkele zeer besliste vragen. Sloot de voorgestelde opzet
van de katholieke bond wel aan bij de diocesane zeggingsmacht van de
bisschoppen? Was de katholieke bond niet te zeer gecentraliseerd, doordat de eventueel te vormen diocesane bonden als afdelingen waren gedacht? Was de federatie die aan het hoofd stond van de nationale katholieke en nationale protestantse bond wel in overeenstemming met de verklaring van het Episcopaat van juli 1906? Het was hoognodig dat men
daarover eerst zekerheid verkreeg.7

Waarschijnlijk heeft hij deze vragen gesteld met het oog op een artikel
.5) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan J.D.J. Aengenent, 22 november 1906. 117-118.
6) KDC, t.a.p., Brief aan Amiee Reverende (Rijken), 22 november 1906.119.
7) KDC, t.a.p., Brief aan J.D.J. Aengenent. 3 december 1906, 121.

300

in Het Hoog-Ambacht dat hij aan de voorstellen wilde wijden. Aangezien
hij zich daarin van commentaar onthield, zal Aengenent hem of niet of
niet bevredigend geantwoord hebben, dan wel hem geraden hebben niet
te veel erover te schrijven, omdat de onderhandelingen nog in zulk een
precair stadium verkeerden; in dat geval was het zeker niet verstandig
een schot voor de boeg te geven.
Wat de houding van de Internationale Bond betreft, bleek Poell niet
onnodig ongerust. Daags na zijn eerste brief bracht hij Aengenent ervan
op de hoogte dat op 10 oktober in het gebouw van Patrimonium te Amsterdam een bijeenkomst had plaatsgevonden van Schiffer (de voorzitter
van de Internationale Bond), Huising (de secretaris), Verveld en veertien
protestanten. Besloten werd propaganda te maken voor de internationale
interconfessionele organisatie, waartoe Huissing een aantal artikelen zou
schrijven en deze aan de diverse vakbladen, zowel katholieke als protestantse zou toesturen.8

c. Tegenwerpingen bij Unitas

Inmiddels waren problemen gerezen over de regeling der federatie
zelf, de aanstelling en functie van een geestelijk adviseur, de gedwongen
verhouding ten opzichte van de werkliedenvereniging en tenslotte was
door enkele bisschoppen te kennen gegeven, de diocesane structuur als
basis te willen nemen. Wat de regeling der federatie betreft, in het model
van Aalberse en Aengenent kozen de afzonderlijke nationale bonden elk
een centrale raad, deze op zijn beurt een bestuur waaruit tenslotte een
dage]ijks bestuur geformeerd werd. Beide dagelijkse besturen vormden
een federatie. In het voorstel lag het zwaartepunt bij de constituerende
bonden die ieder voor zich de volledige zeggingschap behielden. Unitas
daarentegen wilde de bondsbesturen eerst een federatie laten vormen,
waaruit dan pas een dagelijks bestuur werd gekozen. Dit betekende dat
de beslissingsmacht werd verlegd naar het federatiebestuur, waarin over
besluiten hoofdelijk werd gestemd. Voor Aalberse en Aengenent was dit
onaanvaardbaar, omdat de autonomie van de te vormen katholieke bond
werd aangetast en het vetorecht van de geestelijk adviseur uitgehold.9
Gevoeliger lag de adviseurskwestie. Daags na de besprekingen in Enschede roerde Stins dit punt reeds aan. In hun eindrapportage aan de
8) KDC, t.a.p., Brief aan J.D.J. Aengenent, 23 november 1906,120.
9) Gribling, a.w., 164-165; KDC. AAa, Stukken betreffende Unitas (ds. 482), Rapport reorganisatie Unitas.
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aartsbisschop gaven de onderhandelaars hierbij als toelichting, dat onder de arbeiders een zeker wantrouwen leefde jegens de plaatselijke adviseurs, omdat deze vooral in katholieke streken als parochiegeestelijke
ook te maken hadden met de patroons. Dit wantrouwen werd door Aalberse en Aengenent zelfs als de belangrijkste oorzaak beschouwd van de
spoedige opkomst en bloei van Unitas in Noord-Brabant.10 Eerder reeds
had Aa]berse de aartsbisschop erop gewezen dat het interconfessionalisme in Brabant in wezen niets anders was dan een beweging tegen de
adviseurs die naar men beweerde veel meer directeur dan adviseur in de
vakvereniging wilden zijn. 11 Deelde Aalberse dit bezwaar niet, dat ook
volgens Poell slechts van anti-klerikalisme getuigde, begrip ondervonden
de arbeiders van Unitas bij kapelaan De Bouter, die mede bij de onderhandelingen was betrokken. Door het treurige verleden van de katholieke vakbeweging in Noord-Brabant met de rompslomp van adviseurs was
het vertrouwen volgens hem te herhaaldelijk en geweldig geschokt, dan
dat men zich weer met handen en voeten zou overgeven. Overduide]ijk
wijzend in de richting van de Tilburgse Gildenbond voegde hij hieraan
toe dat tot economische verheffing en vrijmaking van de arbeider meer
nodig was dan een mooi bondsgebouw (met of zonder vergunning), fraaie
12
speechen, blijde feesten en zoete mensen.
Unitas wilde af van de plaatselijke adviseurs. De vakafdelingen zouden
direct onder de diocesane (districts)adviseurs moeten staan: voor informatie konden zij zich weliswaar tot de plaatselijke geestelijkheid wenden,
maar deze had geen stem in het kapittel. De bevoegdheid van de adviseurs zou in de statuten dienen te worden omschreven, liefst zo kort en
duidelijk mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond was geschied.13 De aartsbisschop wilde hiervan niet weten: de plaatselijke adviseurs bleven aangesteld en wat de omschrijving
van hun bevoegdheden betreft, handhaafde hij (le circulaire die hij in
mei 1906 onder de geestelijkheid in het aartsbisdom had laten ver14
spreiden.
Waren Aalberse en Aengenent bij hun voorstellen uitgegaan van een
nationale organisatie als basis voor de federatie, zekerheid hierover had-

9 KDC, AAa, Stukken betreffende Unitas (ds. 482). Rapport reorganisatie Unitas.
1

3) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. Van de Wetering, 30 november 1906 (ds. 482).

12) Brom, a. w.,II. 138-139.
13) KDC, AAa, t.a.p., Rapport reorganisatie Unitas (ds. 482).
14) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. Van de Wetering, 1 december 1906 (ds. 482). Het was deze
circulaire waarop Rijken met zijn verhandeling had gehoopt invloed te kunnen uitoefenen.
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den zij alleen van de aartsbisschop verkregen. Toen beiden op audiEntie
waren bij mgr. Van de Ven kregen zij te horen, dat deze een blijvende federatieve samenwerking en een centrale weerstandskas wel zou willen
goedkeuren, maar slechts onder voorwaarde dat de basisstructuur diocesaan was.15 De bisschop van Breda, mgr. Leyten, bleek eveneens geporteerd voor diocesane organisatie.16 En de bisschop van Haarlem, mgr.
Callier, had desgewenst aan Rijken laten weten, eveneens principieel
voorstander te zijn van een diocesane vakorganisatie. Voor zover in een
bisdom te weinig vaklieden waren om een diocesane bond te vormen,
konden zij zich voorlopig bij een ander bisdom aansluiten, totdat een
zelfstandige organisatie mogelijk bleek.17 De arbeiders van Unitas verwierpen de diocesane organisatie, maar waren bereid een verdeling in
drie districten te aanvaarden.18 Uiteindelijk zou de diocesane voorkeur
de overhand krijgen.

d. Interventie door de Internationale Bond
Problemen rezen er ook rond de houding van de Internationale Bond
tegenover de reorganisatie. Een motie van de Internationale Commissie
die hierover had vergaderd op 23 en 24 december 1906, aan de vooravond van de algemene ledenvergadering van Unitas, had een regeling bemoeilijkt, meende Poell. Op alle onderdelen wees hij deze motie af.
Vooral het standpunt van de commissie over de adviseurskwestie en de
verhouding tussen vakorganisatie en standsorganisatie moest het ontgelden. Het instituut van de geestelijke adviseurs was, zo stelde hij, een 10gisch uitvloeisel van de leiding die de bisschoppen over de katholieke sociale actie toekwam: daaraan viel niet te tornen. Verwierp de commissie
het verplichte lidmaatschap van de standsorganisatie als voorwaarde
voor de vakorganisatie, omdat tussen bei(le volstrekte onafhankelijkheid
moest bestaan, Poell zag niet in waarom deze organisaties gescheiden
moesten zijn, als de werkzaamheden maar gescheiden waren.
In het laatste verslag der Christene Beroepsvereenigingen uit Belgie
Stond dat men aanstuurde op beroepsverenigingen met veelvuldige werkkring. Daar scheidden ze dus zelfs de werkkring niet, wat men in Nederland wel deed, en zuiver ook. 19 En Belgie was nog wel bij de Internatio15) KDC, t.a.p., Briefaan mgr. Van de Wetering, 7 december 1906.
'6) Versluis, Vankleienzand, 32-33. Het Hoog-Ambacht, 15 december 1906.
17) KDC, t.a.9, Brief van Rijken, ongedateerd.

18) Gribling, a.w.,169·
19) Het Hoog-Ambacht, 5 januari 1907; Grobben, t.a.p., 53.
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nale Bond aangesloten. Een berekenend argument om de betrekkelijke
uniformiteit van de Internationale Bond te laken, maar in wezen oneigenlijk gebruikt en daardoor misleidend omdat Poell naar aanleiding van genoemd verslag bij Rutten de gildenbondstructuur juist had aanbevolen. 20
Als laatste onderdeel van haar motie verklaarde de internationale commissie met het oog op de toestand van het ogenblik geen definitief standpunt in te nemen, maar af te wachten wat Unitas zou besluiten. Dit oordeel liet zij aan het eerstvolgende internationale congres over. Met deze
doorzichtige afstandelijkheid was de knuppel evenwel in het hoenderhok
gegooid. Poell hoopte dat de katholieke Unitasafdelingen op basis van de
reorganisatievoorstellen toch tot een gezonde en werkkrachtige organisatie konden komen. De Internationale Bond zou haar dwingend standpunt
weleens prijs geven: er hoefde geen eenvormigheid te zijn. 21
De gevolgen bleven niet uit. De algemene vergadering van Unitas, op
26 december 1906, waarin over de in de achterban druk besproken en
veel becommentarieerde voorstellen een besluit zou worden genomen,
verliep door de motie van de Internationale Commissie nogal tumultueus.
Tot een concreet besluit kwam het niet; toch was de vergadering niet geheel vruchteloos geeindigd. Met algemene stemmen werd een motie aangenomen, waarin men verklaarde zich in beginsel met het voornemen tot
reorganisatie te kunnen verenigen en waarin verder de te volgen strategie
was bepaald, zodat Aalberse toch nog van een hoopvol resultaat kon
spreken. De motie zou (mede) het werk zijn geweest van Ariens en Rijken, voor Aalberse aanleiding om beiden officieel in de onderhandelingen te betrekken, omdat zij kennelijk het vertrouwen van de arbeiders genoten.22 Over de voortgang van de onderhandelingen verneemt men verder niets in Het Hoog-Ambacht.

e. Bemiddeling door Ariens en Rijken
Voor zover de onderhandelaars van Ariens en Rijken verwachtten dat
zij de mannen van Unitas konden overhalen, moesten zij een teleurstelling aanvaarden. Beiden waren te zeer ervan overtuigd dat van Unitas
geen gevaar voor de katholiciteit was te duchten, dan dat zij zich pal achter de onderhandelaars konden opstellen, zeker zolang het bisschoppe20)

KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Rutten, 8 oktober 1906,

107.

21) Zie noot 19.
22) Gribling. a.w., 166.
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lijk gezag nog niet had gesproken, omdat zij zich dan tot gehoorzaamheid
verplicht achtten. Voor het zover was, probeerden zij voor Unitas eruit te
slepen wat erin zat. De onderhandelaars waren echter niet bereid op hun
gezag alle voorste]len van Unitas zonder meer over te nemen en tegenover het episcopaat te verdedigen. Met name op het punt van de verhouding tussen vakorganisatie en standsorganisatie lagen de meningen ver
uiteen. De onderhandelaars waren niet bereid een regeling die deze onafhankelijkheid waarborg(le in de reorganisatieplannen op te nemen, bn
omdat zij dit niet opportuun achtten bn omdat zij de geheel andere mening waren toegedaan dat de standsorganisatie geheel in de confessionele vakorganisatie diende op te gaan.23 Rijken achtte het van essentieel
belang dat hier aan de verlangens van de Unitas-arbeiders tegemoetgekomen werd. De ervaring met de standsorganisatie in Noord-Brabant
gold als afschrikkend voorbeeld.
Hij schaarde zich hiermee volledig achter de opvattingen van Stins.
Deze meende zelfs dat het onverantwoord zou zijn in(lien de arbeiders
van Unitas, wier lasthebber hij was, niet vasthielden aan het voorstel van
volledige scheiding van vakorganisatie en standsorganisatie. In geen enkele omstandigheid wilde men op (lit punt alles bij het oude laten: "Onze
mannen hebben te veel ondervinding opgedaan om zich weer over te leveren aan de aartsconservatieve knuisten van Berkvens en Zinnnick
Bergmann".24
In een zeer openhartige brief aan Aengenent drong Rijken bij de onderhandelaars nogmaals erop aan een regeling dienaangaande in de reorganisatievoorstellen op te nemen. Elk beletsel op de weg naar een
krachtige katholieke bond diende uit de weg geruimd. En voor de NoordBrabanders was de dreigende aansluiting bij de Gildenbond een groot
beletsel. Unitas had in Brabant juist zo'n grote aanhang verworven om de
afkeer van de Gildenbond met zijn autocratisch bestuur, waarover de
'.
"
gevreesde en gehate Berkvens als algemeen adviseur de scepter
zwaaide.25 Diens beleid droeg weinig bij tot het aankweken van vertrouwen in de standsorganisatie. In Tilburg, Eindhoven en Helmond vreesde
men de verplichte aansluiting vanwege de houding van de Gildenbond,
die weinig meer voor de arbeiders over had dan pret maken en dranktappen.26 Berkvens kon het bij meerderen niet goed doen. Hem werd ver23) a.w.,166-169.
24) KDC, AAa, Stukken betreffende Unitas (ds. 482), Brief van Rijken aan Aengenent, 12
maart 1907. De katholieke Unitasleden in Tilburg waren niet bij de Gildenbond aangesloten.
25) KDC, t.a.p., Brief van Rijken aan Aengenent, 16 maart 1907.
26) KDC, t.a.p., Brief van Rijken aan Stins, 7 maart 1907.
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weten sinds jaren herwaarts de man te zijn die altijd het vuurtje aan 't

branden maakte, die bewezen had meer invloed bij mgr. Van de Ven te
bezitten en nog beter van diens mening op de hoogte te zijn dan de mannen die door de bisschop zelf over de vakorganisatie waren aangesteld
om deze te leiden.27 Zou geen rekening worden gehouden met de weerstand bij Unitas tegen het verplichte lidmaatschap van de standsorganisatie, dan zou, zo vervolgde Rijken zijn brief, de zo moeilijk verkregen reorganisatie niet lang stand houden, en dan waren de gevolgen voor de katholieke arbeidersbeweging desastreus. Dan was bij de arbeiders
voorgoed alle krediet verspeeld. Een tegemoetkomen aan de bezwaren
bij Unitas in deze was te meer van belang, omdat in Noord-Brabant waar
dit het sterkste leefde, de katholieke textielarbeiders in een heftige broe28
derstrijd gewikkeld waren.
Aalberse en Aengenent zagen in dit pleidooi van Rijken toch geen aanleiding hun houding te wijzigen. Op verzoek van de aartsbisschop stelden
zij een rapport op over de onderhandelingen met betrekking tot de reorganisatie van Unitas. Daarin zetten zij op neutrale wijze de tegenstrijdige
standpunten uiteen. Ook zij bleken overigens geen voorstander van de diocesane organisatie. Als resultaat was volgens hen uit de onderhandelingen gekomen, dat men zich in beginsel voor katholieke vakorganisatie
had uitgesproken, doch bij de uitwerking daarvan vooral om zuiver praktische redenen wensen had, waarvan sommige hen onjuist leken. 29
Het rapport, dat in feite aangaf dat de onderhandelingen muurvast zaten, was daarom in bedekte termen een uitnodiging aan de bisschoppen
om rechtstreeks in de Unitaskwestie in te grijpen. Toch gingen de bisschoppen niet terstond hiertoe over. In hun vergadering van 28 mei
1907 namen zij weliswaar definitief stelling, maar maakten hun besluit
nog niet openbaar. Begin augustus vergaderde de Centrale Raad van
Unitas over het definitieve antwoord dat kennelijk toen pas op de reorganisatievoorstellen was binnengekomen. Op 66n stem na werd het eindvoorstel van de bisschoppen verworpen, waarmee de reorganisatie die op
vredelievende wijze de zo noodzakelijke eenheid onder de katholieke tex27) KDC, t.a.p., Reorganisatie van Unitas, ongedateerd. anoniem.
28
) Zie noot 25. Als commentaar voegde Rijken hieraan toe dat hij weinig overtuigd was van
de standvastigheid van de katholieke vakbeweging. Desondanks had hij zich ervoor ingezet de
reorganisatie te doen slagen. Om zich niet geheel door zijn scepsis te laten leiden had hij ook

naar vermogeti meegewerkt aan de bevordering van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond. "En zonder ijdelheid mag ik zeggen. dat de betrekketijke bloei van dien bond mede
"

mijn werk is.
29) KDC, t.a.p., Rapport reorganisatie Unitas.
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tielarbeiders beoogde te herstellen, volledig mislukt was. Unitas ging nu
over tot de orde van dag en nam de propaganda weer met kracht ter
hand.30

Het voorstel van Unitas en het antwoord daarop van het episcopaat
werden door Poell uitvoerig besproken in Het Hoog-Ambacht. Het commentaar dat hij hierbij gaf kwam er op neer, dat de bisschoppen Unitas
toch zoveel mogelijk tegemoet waren gekomen, terwijl er van de kant van
Unitas weinig toegevendheid was getoond. Al had Unitas het op principiale punten niet gewonnen, praktisch gesproken was er toch een dusdanige organisatiestructuur in het vooruitzicht gesteld, dat de actie er niet
door belemmerd werd. En dit gold met name voor de handhaving van het
diocesane patroon, dat in feite neerkwam op de indeling in drie districten
die Unitas had voorgesteld. De bisschoppen hadden immers toegelaten
dat daar waar nog geen diocesane bond gevormd kon worden, de plaatselijke afdelingen zich bij een ander diocees voegden. Wat was er dan nog
op tegen dit alleszins redelijke voorstel van de bisschoppen te aanvaarden? Zij, die aan Unitas vasthielden, handelden uit ongehoorzaamheid.
Deze ongehoorzaamheid zou hen echter geen voordeel brengen.31 En
dat zou spoedig al blijken.
f. De reorganisatie mislukt, reacties en gevolgen
Nu Unitas de voorgestelde reorganisatieplannen had afgewezen voelde
het episcopaat zich verplicht tegen Unitas op te treden. Door middel van
een circulaire verspreid onder de geestelijke adviseurs van de werkliedenverenigingen droeg het episcopaat hen op, aan het bestuur hunner
vereniging mede te delen, "dat het onze uitdrukkelijke wil is, dat de tot
haar organisatie behoorende vakvereeniging van de R.K. Textielarbeiders elk verband met Unitas dient te verbreken en wel v66r 1 October
e.k." Mocht hieraan geen gevolg worden gegeven, dan zouden de katholieke leden van Unitas met onmiddellijke ingang als leden der arbeiders"
vereniging geroyeerd moeten worden. Bovendien zouden wij genoodzaakt zijn aan eene R.K. Arbeidersvereeniging onze goedkeuring te ontnemen en bijgevolg deze vereeniging te ontbinden, die onverhoopt zou
toelaten, dat eene tot hare organisatie behoorende Vakvereeniging bleef
,'
aangesloten bij Unitas .32 Een sanctie naar twee kanten dus.
30) Gribling, a. w., 169-170; Grobben, t.a.p.. 54.
) Het Hoog-Ambacht, 17 augustus 1907.
32) KDC, t.a.p.. Circulaire aan de geestelijk adviseurs, ongedateerd; Ariens, e.a., De Unitas31

kit,estie, 1 7.
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Dat het episcopaat principieel vasthield aan het diocesane patroon,
hetgeen nog minder was dan door Aalberse en Aengenent was voorgesteld, stelde Rijken teleur, omdat dit juist de grote bezorgdheid was
van de arbeiders, die door decentralisatie vreesden niet sterk genoeg te
zijn. Rijken zag daarom het zinloze van verdere pogingen in en trok zich
terug, al had hij daar nog een diepere reden voor, namelijk het provincialisme van het Zuiden dat tenslotte toch weer een struikelblok zou vormen.
De drang naar vernietiging van Unitas ging immers uit van Noord-Brabant. Het ware motief daarvoor was niet de christelijkheid, maar dat men
met het Noorden volstrekt geen gemeenschap wilde. Ook al zou de aartsbisschop bij nieuwe onderhandelingen wat toegeven, vervolgde Rijken,
dan zou de drang van het Zuiden steeds dreigen en de aartsbisschop later
toch tot een veroordeling van Unitas nopen. 33
Zijn bemoeienis met de Unitaskwestie en zijn liberale opvattingen over
inrichting en werkwijze van de confessionele arbeidersbeweging hadden
Rijken in de ogen van Bult verdacht gemaakt. Hem werd verweten steeds
op interconfessionele organisatie te hebben aangestuurd. de mannen van
Unitas gestijfd te hebben in hun verzet tegen de voorgelegde reorganisatieplannen. Tegen deze aantijgingen verdedigde Rijken zich met alle
beslistheid: hij had nog nooit met Unitas-mannen in Noord-Brabant of
Twente gesproken v66rdat Aalberse of Aengenent hem verzochten de reorganisatievoorstellen nader te formuleren, en een drijver voor interconfessionele organisatie was hij nimmer geweest. Velen had hij van propaganda in Noord-Brabant weerhouden, vanwege het verschil in bedrijfscultuur en arbeidsethos, dat Noord-Brabant voor een organisatie als
Unitas minder geschikt maakte. Het probleem met de katholieke vakorganisatie hier was, dat deze nergens kracht van betekenis had. Het bevorderen daarvan noemde hij belangrijker dan het oppositie voeren te34
gen socialisten, neutralen en christelijken.
Hoewel Rijken zich tegen Bult had verweerd, werd hem nog geen rust
gegund; de geruchten over zijn 'samenspannen' met Unitas doken steeds
weer op, zodat hij besloot zich tegenover de aartsbisschop van elke blaam
te zuiveren.35 Het mocht allemaal niet baten: Bult bleef wantrouwen
koesteren jegens Rijken en sleepte daarin velen mee. In de aanhoudende
geruchtenstroom over Rijkens verholen steun aan het interconfessiona-

33) KDC, t.a.p- Briefvan Rijken. 9 oktober 1907.
11) ADOM. Coll. Rijken, Brief aan Bult, 21 mei 1907 (map 4).
35) ADOM..t.a.p.. Brief aan de Aartsbissehop. 1 november 1907 (map 4).
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lisme dook na enkele jaren zelfs de naam van Poell op. Hierop komen we
nog terug.
In tegenstelling tot Rijken had Poell er volstrekt geen begrip voor, dat
Unitas de voorgestelde reorganisatie had verworpen. Als Unitas het welzijn van de katholieke textielarbeiders in Nederland nastreefde, had 't de
voorstellen kunnen en moeten aannemen. Nu scheen het meer, dat men
meer oog had voor het behoud van de eigen vorm. De katholieke organisatie gesplitst in vijf diocesen was zeker geen mindere keuze. Elke bisschop sprak voor zijn eigen onderdanen. De organisatie kon beter rekening houden met de eigenaardigheden van de streek en de centralisatie
kon worden bereikt door federatie der vijf diocesane organisaties, welke
federatie weer kon federeren met niet-socialistische verenigingen. Had
de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond niet gewerkt? Het zat niet in
de naam van het paard of het goed trok. Welk standpunt de katholieken
nu tegenover Unitas moesten innemen, was niet moeilijk: de Paus en de
Nederlandse bisschoppen maakten samen de kerkelijke overheid uit en
wilden de vakorganisaties hier katholiek. 36 Daaraan viel niet meer te
tornen.

Aan Tolboom bekende Poell blij te zijn dat alles uiteindelijk zo was gelopen: men kreeg nu gelegenheid om positief te werken, en hoefde niet
meer in alles met Unitas rekening te houden. Had de strijd aan Unitas le37

den gekost, de katholieke bond was op peil gebleven.
Toch kon men de zaak niet op z'n beloop laten. We zullen aan 't propa38
ganderen moeten nu Unitas niet reorganiseert, schreef hij aan Cools.
Het was nodig de hand aan de ploeg te slaan, maande hij Saenen: Heeze,
39
Mierlo, maar eerst Geldrop moesten brandpunt van actie worden.

§ 2. Uitbreiding en veisterking van de katholieke textielarbeidenorganisatie 1907-1908

a. De verdeeldheid gemeten

Waar het bij de reorganisatie om was begonnen, het opheffen van de
ongewenste toestand waarin twee textielvakbonden hun leden wierven

36

KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan J. Sanders, 4 september

1907,172.
37) KDC. t.a.p.. Brief aan J.M.H. Tolboom, 25 september 1907, 176.
38 KDC, t.a.p., Brief aan A. Cools, 16 augustus 1907, 160.
39) KDC, t.a·P·, Brief aan Secretaris, 14 augustus 1907,158.
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onder dezelfde groep katholieke arbeiders, was niet bereikt. De onderlinge strijd laaide weer op,verhevigd door gevoelens van onbegrip en verbittering bij de katholieke Unitasleden over de miskenning van hun oprechte katholiciteit en hun gerechtvaardigd verlangen naar zelfstandigheid op
sociaal-economisch gebied. Zolang niet werd ingezien dat hetgeen waarvoor Unitas stond, met name in Noord-Brabant zijn rechtvaardiging vond
in het ontstaan van de katholieke arbeidersbeweging, zou er strijd
blijven.40

Er bleek veel waarheid te schuilen in de negatieve verwachting van
Poell dat een ondergaan van Unitas in de fatale zin des woords niet zou
worden bereikt, dat er altijd aanhangers zouden blijven. De openhartige
erkenning in het pamilet waarmee Unitas de reorganisatievoorstellen publiek maakte, namelijk dat velen zich tot dan toe niet bij een katholieke
organisatie hadden aangesloten, omdat zij van deze geen kracht verwachtten zolang deze naast zich had staan een gemengde vereniging die
een niet gering deel der katholieken aan zich bond,41 behield haar actualiteitswaarde. Na 1 oktober 1907 bleven immers velen Unitas trouw. Het
nadeel dat men zich hierdoor feitelijk geheel buiten de katholieke sociale
actie plaatste woog minder zwaar dan de solidariteit met Unitas, wier ideaal men niet wilde afzweren. Al liep het ledental onvermijdelijk terug - in
het beslissende jaar 1907 van ruim 5500 tot 3400 -,42 dit betekende
niet dat de aanhang even sterk verminderde, noch had het tot gevolg dat
de katholieke organisatie haar ledental overeenkomstig zag stijgen.
Ondanks de beperktheid van het beschikbare cijfermateriaal - de opgaven in Het Hoog-Ambacht zijn onnauwkeurig - laat zich dit goed allezen
aan de groei van de textielarbeidersorganisatie in het Bossche bisdom. Het

40) KDC. AAa, Stukken betreffende Unitas (ds. 482), Rapport reorganisatie Unitas (Hutten).
Hutten gaf van de krachtsverhoudingen het volgende beeld: "In Tilburg richtten de arbeiders
eene zelfstandige vakvereeniging op en stichtten de N.C.T.B. Unitas, die bij het vormen van
den D.B. ( = Bossche Diocesane Textielarbeidersbond) 400 (leden) telde. Toen de D.B. begon te werken. telde deze circa 1400 leden en nu hij zijn derde jaar is ingetreden staat dit getal met den steun van (de) Bisschop. alle geestelijken. de heele katholieke pers en daarbij de
stoere werkkracht van den WelEerw. Heer Poell, niet te onderschatten, rond 1500, terwijl
onze vereeniging, enkel door arbeiders gesteund, onder de felste tegenwerking is gestegen
met ruim 10001eden. (...) Mij dunkt, als dit eens ernstig onder de oogen wordt gezien, dat dit
wel toonen zal een toestand te zijn, die met een paar woorden niet te verhelpen is. De WE.
Heer Poell zeide mij dan ook tijdens de reorganisatieplannen (...), dat de R.K. organisatie in
twee maanden beter tot een christelijke te hervormen wezen zou dan de christene in een jaar

tot een R.K."
41) KDC, t.a.p., Ingekomen voorstellen tot reorganisatie van Unitas (ds. 482).
42) Het Hoog-Ambacht. 5 januari 1907 en 18 januari 1908.
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I

eerste jaar van zijn bestaan had de bond zich in een snelle aanwas kunnen verheugen: startte hij in januari met ruim 900 leden, tegen het eind
van het jaar was het ledental al boven de 2100 uitgekomen. Na een jaar
van stabiliteit zette begin 1907 een daling in, die behoudens een opleving in 1908 - volgens Poell tengevolge van de aanstaande invoering van
het collectief arbeiderscontract aanhield tot 1914, toen de organisatiegraad op een dieptepunt van ongeveer 1500 leden was aanbeland, nog
minder zelfs dan in het eerste jaar na drie maanden groei was bereikt. 43
Toch was in 1910 voor de katholieke textielarbeiders de nationale organisatiestructuur ingevoerd waarmee tevens 66n van de grieven bij Unitas was weggenomen. De oorzaak voor dit contradictoire verschijnsel
moet gezocht worden in de continuering van de confessionele verdeeldheid. In het jubileumnummer van Het Hoog-Ambacht, ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de nationale bond, schreef men hierover:
'9
Waar vooral ook de diocesane organisatievorm der katholieke textielarbeidersbonden door de katholieken van Unitas werd aangevochten, daar
hadden velen gehoopt, dat de reorganisatie der beide diocesane in 66n
landelijke bond, de z6 gewenste en begeerde vrede met Unitas zou brengen. Maar dit geschiedde niet. Integendeel, de broederstijd nam nog
steeds scherper vormen aan, met gevolg, dat er in de eerste vier jaren
geen groei in de landelijke bonden kwam".44 Het effect op de groei in de
onderscheiden bisdommen was echter verschillend. In paragraaf 8.3
-

gaan wij hier nader op in.
In Tilburg waar de confrontatie tussen Unitas en de Bossche Diocesane
Bond het meest direct en continue was, zag Unitas het ledental slinken
van ongeveer 11001eden op het einde van 1906, tot ongeveer 800 arbeiders het jaar daarop. Toen uiteindelijk in 1916 aan de tweestrijd een einde kwam, telde de afdeling nog zo'n 600 leden.45 Vergeleken met de cijfers van de afdeling Tilburg van de Bossche Bond had in de krachtenverdeling geen grote verschuiving plaatsgevonden, ondanks de verscherpte
maatregelen die tegen Unitas waren afgekondigd. Steeg het ledental in
het eerste jaar van 550 tot 1185, daarna was de groei er uit. In 1907 trad
een daling in, met uitzondering van het jaar 1908 dat een lichte stijging te
zien gaf, zoals ook in het totaalcijfer van de Bond tot uitdrukking kwam.
Tot 1914 bleef het ledental schommelen rond 740. Toen ging het weer

43) Het Hoog-Ambacht, 13 februari 1909,29 januari 1910 en 14 februari 1914.
44) Het Hoog-Ambacht, 27 juni 1935.

's) Het Hoog-Ambacht, 6 januari 1917.
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bergopwaarts: tegen het einde van 1916 telde de afdeling al weer ruim
2000 leden.46
Twee factoren hebben in elk geval daartoe bijgedragen: de invoering
van de Centrale Bondswerklozenkas in 1905 en de verzoening in de Unitasstrijd.47 Niet onbelangrijk zal voorts zijn geweest dat het episcopaat de
contouren van de katholieke sociale beweging door de 'rompwet' van
1916 duidelijk had afgebakend en invulling gegeven, waardoor aan veel
onzekerheid en meningsverscheidenheid over doel en middelen een einde kwam.
Hoezeer tenslotte Unitas en de Bossche Bond ook tegenover elkaar
stonden, het heeft de samenwerking in arbeidsverschillen niet verhinderd, zo bleek bij lezing van Het Hoog-Ambacht. Noodgedwongen was
men in die gevallen op elkaar aangewezen, om(lat de aanhang onder de
arbeiders zeer verdeeld was en ieder daardoor geen sterke vuist kon maken. De statuten van de Bossche bond sloten een dergelijke incidentele
samenwerking niet uit.

b. Uitbreiding over de diocesane grenzen
In de reorganisatievoorstellen die door Unitas als een laatste compromis aan de onderhandelaars waren overhandigd, was als tussenoplossing
voor de diocesane of nationale structuur uiteindelijk gekozen voor een inde]ing van de nieuw te vormen nationale katholieke bond in drie districten: Noord-Brabant, waarbij de enkele verspreide textielarbeidersorganisaties in de bisdommen Breda en Roermond konden aanhaken; het
bisdom Utrecht zonder Het Gooi, omdat de economische verhoudingen
aldaar te zeer verschilden van Twente en de Gelderse Achterhoek; en
tenslotte het district Haarlem dat dan mede Het Gooi omvatte.48 De bisschoppen hielden echter vast aan het beginsel van hun rechtsmacht; een
indeling als hierboven aangegeven, met uitzondering dan van Het Gooi
dat eenvoudigweg onder Utrecht ressorteerde, werd alleen toegelaten zolang de vorming van vijf zelfstandige bonden niet mogelijk was. De praktijk in het Zuiden was echter reeds in die richting geevolueerd. Met ingang van 1 juni 1907 was er een federatie gesloten tussen de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond en de enige textielvakvereniging in

'6) Het Hoog-Ambacht, 20 mei 1905, 21 juli 1906, 13 en 27 februari 1909, 26 februari
1910,13 februari 1915 en 6 januari 1917.
47
) Het Hoog-Ambacht. 27 juni 1935.
48) KDC, AAa, Stukken betreffende Unitas (ds. 482), Rapport reorganisatie Unitas.
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Maastricht, zich noemende Unitas. Deze zelfstandige katholieke vereniging had haar aanhang onder de arbeiders werkzaam op de enige dekenfabriek aldaar, die van Jules Regout. Waarschijnlijk is het initiatief tot
aansluiting bij de Bossche bond van haar uitgegaan. Sedert einde 1906
stelde deze vakvereniging immers reeds behoedzame pogingen in het
werk om kleine verbeteringen te verkrijgen in de arbeidsvoorwaarden en
werkomstandigheden.49 Zij zal daarbij tegenover de fabrikant wel haar
zwakke positie als eenling ervaren hebben.
Eind april 1907 bereikte Poell het verzoek om als vereniging tot de
Bossche bond te mogen toetreden. Hiervan stelde Poell zijn raadsman en
vriend, pater Rijken, in kennis en vroeg hem hoe deze aansluiting formeel te regelen,50 omdat de statuten van de Bond daarin niet voorzagen;
deze hadden slechts geldingskracht in het rechtsgebied van de Bossche
bisschop. Dit bericht zal Rijken wel verrast hebben: in de onderhandelingen met Unitas was deze mogelijkheid van (tijdelijke) 'grensoverschrijdende' samenwerking zo pas aan de orde geweest bij de bespreking van
de districtsindeling. Het is zeker denkbaar dat Poell hier weet van had en
zich juist daarom tot Rijken wendde. Federatieve samenwerking zal gezien de koppeling aan de bisschoppelijke jurisdictie wel de enige mogelijkheid zijn geweest om het verzoek tot aansluiting te honoreren. Het
bestuur van de Bossche bond zag geen enkel beletsel, zodat een besluit
snel was genomen. Eveneens werd besloten dat Poell en Van den Nieuwenhuizen over veertien dagen, op 26 mei, naar Maastricht zouden gaan
om daar doel en werkwijze van de Bossche Bond aan de arbeiders uiteen
te zetten en de federatie toe te lichten.51 Hierover nam Poell nader contact op met de voorzitter van de Maastrichtse vereniging, Ant. Gijbels.52
Unaniem keurde men de federatiebepalingen goed. De federatie werd
van kracht op 1 juni 1907 en was aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder
behield volkomen zelfstandigheid. De centrale commissie die het bestuur
van de federatie zou vormen had enkel een adviserende stem. Doel was
het zoveel mogelijk gezamenlijk actievoeren ter bevordering van een behoorlijke regeling der arbeidsvoorwaarden. Poell zag in zijn enthousias-

49)
50)

Perry, a. w., 178.

KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan A. Rijken, 3 mei 1907,

129.

51) Het Hoog-Ambacht. 18 mei 1907.
52) KDC, t.a.p.. Brief aan Ant. Gijbels, 18 mei 1907,131.
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me meteen uitbreiding naar andere plaatsen in andere bisdommen. 53
Was deze verwachting van Poell niet wat voorbarig: het compromisvoorstel van Unitas over de districtsindeling was immers nog onbeslist?

Waarom niet de afloop van de reorganisatieonderhandelingen afgewacht? Poell was er kennelijk van op de hoogte, dan wel ervan overtuigd
dat het voorstel over de districtsindeling het bij het episcopaat niet zou
halen, omdat de bisschoppen hun diocesane zeggingsmacht niet wilden
en hoefden prijsgeven. Wij herinneren eraan dat het ook zijn voorkeur
niet had, omdat de totale opzet van de te vormen nationale katholieke
bond voor hem te centralistisch was. Was Poell er op uit een alternatief te
bieden? In elk geval kon het federatiemodel bij het mislukken van de reorganisatie van Unitas een toevlucht bieden aan katholieke Unitas-afdelingen.

De overeenkomst tussen de Bossche Diocesane Bond en de vereniging
uit Maastricht stond model voor de federatieve samenwerking die gezocht werd met de inmiddels opgerichte Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond. Dientengevolge kwam de status van de federatiepartner uit
Maastricht ter discussie te staan. Door toetreding van de Utrechtse Diocesane Bond ontstond er binnen de federatie een ongelijkwaardige verhouding: twee diocesane bonden, vele lokale verenigingen omvattend,
tegenover 66n zelfstandige plaatselijke vereniging. Het eindvoorstel van
het episcopaat inzake de reorganisatie van Unitas, dat ondermeer de tijdelijke aansluiting van zelfstandige verenigingen uit een ander diocees
toeliet, maakte strikt genomen de federatie met Maastricht overbodig. Directe aanleiding tot herschikking der verhoudingen vormde het ernstige
arbeidsconflict, dat in december 1907 rees tussen de fabrikant en de
vereniging. De bekrachtiging van de federatieve samenwerking met
Utrecht moest worden uitgesteld, omdat de positie van de mede-ondertekenaar onzeker was geworden. Het conflict zal ongetwijfeld hebben doen
inzien, dat federatieve samenwerking met een zelfstandige plaatselijke
vereniging toch een te wankele basis had. Over de uitbreiding van de federatie naar Utrecht handelt de navolgende subparagraaf; thans staan wij
even stil bij het conflict zelf.

Het Hoog-Ambacht. 8 juni 1907. De commissie bestond uit drie personen, van wie twee
rechtstreeks werden gekozen. A. Cools en A. Gijbels. en een in onderling overleg, J. van de
Nieuwenhuizen, Het Hoog-Ambacht. 20 juli en 26 oktober 1907. Wellicht om hinderlijke verwarring en verkeerde associaties te voorkomen veranderde de Maastrichtse vereniging begin
december haar naam in textielarbeidersvereniging St. Severus, Het Hoog-Ambacht, 7 decem53)

ber 1907.
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Slaagde de vereniging erin om kort na de federatieovereenkomst twee
arbeiderskwesties tot een bevredigende oplossing te brengen, toen in december 1907 de vereniging nogmaals bij de fabrikant om enkele verbeteringen vroeg, kwam men voor een gesloten deur: aan het gevraag moest
maar eens een einde komen; hij eiste zelfs dat men zich distantieerde van
de vereniging. Toen de arbeiders hierop niet wilden ingaan, dreigde de
fabrikant met collectief ontslag. De arbeiders namen dat niet en legden
het werk neer. Hierdoor liet de fabrikant zich evenwel niet tot inschikkelijkheid bewegen: hij volhardde in zijn standpunt en ging zelfs tot sluiting
van de fabriek over. Welke aandrang ten gunste van de arbeiders ook op
de fabrikant werd uitgeoefend, hij wist van geen wijken; bemiddeling van
hogere geestelijken en zelfs van de Commissaris van de Koningin haalde
niets uit. De staking verliep. Sommige arbeiders zochten elders werk, anderen zegden de vereniging vaarwel en schikten zich in de hegemonie
van de fabrikant.54 Eind mei 1908 verscheen in Het Hoog-Ambacht als
laatste bericht dat het nog wachten was op de afloop van de staking en
twee maanden na(lien werd de laatste steunverlening vermeld.55 Het resultaat was dat de fabrikant uiteindelijk had gewonnen en de vereniging
door hem was gebroken.
Vanwege de federatie-overeenkomst was de Bossche Bond directer bij
het conflict betrokken. Het belangde haar ook aan uit oogpunt van een
spoedige bekrachtiging van de op stapel staande federatieve samenwerking met de Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond. Dit laatste hing
weer af van de eventuele omzetting van de federatie met Maastricht in
een gewoon afdelingsschap. En daarover kon, gezien het onzekere van
het moment, pas besloten worden als het conflict beeindigd was. De idee
van omzetting was geboren in het overleg tussen de voorzitters van beide
diocesane bonden en hun federatiegenoot. Reeds was de goedkeuring
verkregen van de Bossche bisschop. Het lag daarom nu op de weg van de
Maastrichtse vereniging zich tot de bisschop van Roermond te wenlen,

54 Perry, a.w., 178-179. Poell bemoeide zich er ook rechtstreeks mee. om daardoor de federatie te kunnen bespoedigen. Op 6 maart 1907 schreef hij in zijn hoedanigheid van
priester-propagandist aan de fabrikant een brief waarin hij er op wees dat het de wens van de
kerkelijke overheid was, dat de katholieke arbeiders zich organiseerden. Daarom vroeg hij
aan de fabrikant om dit niet tegen te houden. Het kostte al moeite genoeg om zich tegen neutralen en socialisten te weer te stellen, daar hoefde verzet van katholieke zijde niet nog eens
bij te komen. "Het is zoo'n treurige zaak. als de katholieke patroons het omgekeerde doen
van wat wij, op bevel onzer Kerkelijke Overheid te doen hebben.", KDC, t.a.p., Brief aan Jules Regout, 6 maart 1908, 208-209.
55) Het Hoog-Ambacht. 30 mei en l augustus 1908.
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zodra het conflict bij de firma Regout ten einde was. Poell had kennelijk
de taak op zich genomen de bewilliging door (le bisschoppen te regelen;
niet het bestuur van de Bossche bond, maar hij was het die zich eind februari met dit verzoek tot de voorzitter van de vereniging wendde.56 Omdat, zoals gezegd, de vereniging verliep, kwam hier verder niets meer van
terecht.

c. De Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond; van diocesane naar
federatief-nationale organisatie
1.

Oprichting Utrechtse Diocesane Textietarbeidersbond St. Lambertw

De federatie met de vereniging uit Maastricht was door Poell begroet
als een stap op weg naar nationale eenwording, dit met behoud van de gewestelijke verscheidenheid. Eerdere pogingen om via samenwerking met
Unitas te geraken tot een krachtige landelijke vakactie - met een uitbreiding naar het internationale vlak -waren gestrand op een dogmatische
uitleg van de confessionele identiteit.
Een terzelfder tijd geboren idee om naast Unitas in het Utrechtse diocees een katholieke textielarbeidersbond te vormen bestaande uit verenigingen die niet bij Unitas waren aangesloten, vooruitlopend op de verwachting dat vroeg of laat er een centrale zou komen voor alle katholieke
textielarbeidersverenigingen - dus ook voor de katholieke Unitasafdelingen - bleef onuitgevoerd liggen.57 Welk idee H. Campman, de geestelijk
adviseur van St. Lambertus uit Hengelo - in 1903 van Unitas afgescheiden - toen niet had kunnen realiseren, had onder zijn opvolger, J.M.H.
Tolboom, wel kans van slagen. De omstandigheden, het mislukken van
de reorganisatie van Unitas, nodigden niet alleen daartoe uit, maar
maakten door de afgekondigde sanctie jegens de katholieke Unitas-mannen een dergelijk initiatief zelfs noodzakelijk. Toen Campman eerder
hierover bij Poell te rade ging, kon deze niet al te veel medewerking verlenen, omdat hij zijn handen niet vrij had vanwege de lopende onderhandelingen over samenwerking tussen de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond en Unitas.
Thans kon Poell er zich ten volle voor inzetten. De nieuwe plannen behelsden niet alleen de oprichting van een textielarbeidersbond voor het

56) KDC, t.a.p., Brief aan C. Felisse, 22 februari 1908. 205-206.
5;) KDC, t.a.p., Brief aan H. Campman, 23 september 1905,42. Zie verder hfdst. VI, § 4

316

Utrechtse diocees, maar omvatten ook het bisdom Haarlem, waar de organisatie van de textielarbeiders nog niet goed van de grond was gekomen. Niet op alle plaatsen waar zulks mogelijk was, waren de arbeiders
georganiseerd en waar dit wel het geval was, vormden zij slechts een vakafdeling van de R.K. Volksbond.58 Bij de gekozen opzet was erin voorzien, dat de afzonderlijke verenigingen uit het bisdom Haarlem tijdelijk
als afdeling bij de Utrechtse bond werden ondergebracht. Hiermee gebruik makend van de mogelijkheid die de bisschoppen ter tegemoetkoming aan Unitas geboden hadden in hun ultieme reorganisatievoorstel.
Van meet af aan stond vast, dat er gestreefd zou worden naar een vorm
van samenwerking tussen de Bossche en cle Utrechtse Bond. Zoals reeds
is besproken ging de vereniging uit Maastricht aanvankelijk als derde
partner de onderhandelingen in. Toen de beoogde federatie vorm begon
te krijgen, werd ook getracht de textielarbeiders in het bisdom Breda in
het landelijk verband op te nemen, dat een en al katholieke weerbaarheid
uitstraalde.
Hoewel het initiatief was uitgegaan van Tolboom, was het Poell die in
belangrijke mate gestalte eraan heeft gegeven. Eind augustus 1907 legde
Tolboom aan Poell zijn plannen voor en vroeg hem om steun en advies in
deze te geven. Poell was blij verrast hiervan te vernemen en stuurde meteen een exemplaar van de statuten van de Bossche Bond en gaf nadere
aanwijzingen hoe de zaak het best op te starten. Het idee was zeker levensvatbaar gezien het groot aantal plaatsen van textielnijverheid waar
katholieken woonden. Zou het niet goed zijn, suggereerde hij, als de
959
aartsbisschop rechtstreeks de pastoors in die plaatsen zou benaderen.
Het zal niet verbazen dat de aanpak die Poell aanbeval, geent is op de
gevolgde strategie bij de oprichting van de Bossche Bond, die in zijn ogen
immers een goede formule was gebleken. Zo vond hij het raadzaam om
eerst enkele vlugschriften te verspreiden, gelijk de propagandanummers
van Het Hoog-Ambacht indertijd.
Voorts wees Poell in zijn antwoord aan Tolboom op diverse binnen- en
buitenlandse tijdschriften op het gebied van de textiel, die voor hem van
belang konden zijn. Behalve (uiteraard) Het Hoog-Ambacht en Unitas
kwamen in aanmerking De Textielarbeider, De Vrije Textielarbeider, De
Textielbewerker van de Christene Beroepsvereniging uit Belgie, de Textilarbeiter Zeitung van de christelijke textielarbeidersbond in Duitsland,
de Christliche Textilarbeiter uit Oostenrijk, het Zeitschrift„Rir die gesamte
S8

) Het Hoog-Ambacht. 30 september 1905. Zie ook hfdst. V, § 1.
59) KDC, t.a.p., Brief aan J.M.H. Tolboom. 3 september 1907,168.
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Textilindustrie en Das Deutsche Wollengewebe; tijdschriften waarvan ook
Poell geregeld kennis nam. Tot slot opperde hij de idee om tegelijk met
de oprichting van de Utrechtse bond een federatie met de Bossche bond
af te sluiten. Als basis hiervoor stuurde hij de overeenkomst die met de
60
vereniging uit Maastricht was gesloten.
In elk geval achtte Poell het noodzakelijk, schreef hij in een latere
brief, dat Tolboom als adviseur vrijgesteld werd van parochiediensten. 61
De voorbereidingen vorderen gestaag. In Het Hoog-Ambacht van 28
september 1907 werd aangekondigd, dat in oktober "R.K. textielarbeidersafgevaardigden van f 30 plaatsen uit de diocesen van Haarlem en
Utrecht zullen worden bijeengeroepen, om te komen tot een katholieken
diocesanen Bond", die ongeveer dezelfde statuten zou krijgen als de
Bossche Bond. Poell toonde zich optimistisch over het welslagen van de
onderneming. Weldra zouden alle katholieke textielarbeiders verenigd
zijn en was er 66n organisatorische band gesmeed, waardoor het probleem van Unitas uit de wereld geholpen zou zijn, als vanzelf zouden de
katholieke leden van Unitas dan wel hun weg terug vinden.62
De verwachtingen bleken te hoog gespannen. Ook na de fatale datum
van 1 oktober 1907 bleef Unitas ondanks de teruggang in ledental een
factor waarmee rekening moest worden gehouden en de animo onder de
katholieke textielarbeiders voor de op te richten diocesane bond viel tegen. Slechts veertien verenigingen, naar vermeld 750 leden vertegenwoordigend, sloten zich bij de bond aan, die bovenal een Utrechtse aangelegenheid was. De kans om gelijktijdig voor het bisdom Haarlem een
diocesane bond te vormen bleek verkeerd ingeschat.
De oprichtingsvergadering vond plaats in Hengelo op 13 oktober
1907. Poell was hiervoor uitgenodigd door Bult, hetgeen hem kennelijk
enigszins verraste - over de rol van Bult hebben wij geen aanwijzingen -,
zodat hij zich eerst ervan vergewiste of dit ook Toll}ooms instemming
had.63 Namens beiden nodigde hij toen de bondsvoorzitter uit, Cools,
aan wie hij tevens het verzoek doorgaf om over het vakblad of de federatie te spreken. Hij had graag per ommegaande antwoord, zodat hij wist
welk onderwerp hij voor zijn rekening moest nemen.64 Cools bleek voor
het eerste gekozen te hebben. Hij brak uiteraard een lans voor Het Hoog-

60) KDC, t. a.p., Brief aan J.M.H. Tolboom. 25 september 1907, 175-176.
61) KDC. t.a.p.. Brief aan J.M.H. Tolboom, 17 oktober 1907, 189-190.
62) KDC, t.a.p.. Brief aan J.M.H. Tolboom. 1 oktober 1907. 182.

63) Idem
6,1 KDC, t.a.p., Brief aan de Bondspresident, 8 oktober 1907,185.
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Ambacht. De vergadering besloot vervolgens in principe om dit als officieel orgaan te nemen, zodat Poell enthousiast kon melden: "'t Komt in
Maastricht en in Krommenie, 't komt in Rotterdam en in Almelo: en zoowat al de textielplaatsen die daartusschen liggen". Hijzelf lichtte de fede65
ratie toe, die op verzoek van Tolboom reeds werd aangenomen.
Gezien het aantal plaatsen in het bisdom Haarlem waar textielnijverheid was, meende Poell dat een diocesane bond alsnog tot de mogelijkheden behoorde, immers waren in Rotterdam, Leiden, Den Haag, Krommenie en Amsterdam niet voldoende textielarbeiders te vinden om een
diocesane bond levensvatbaar te doen zijn? De bisschop van Haarlem,
mgr. Callier, deelde deze verwachting evenwel niet, zodat de bestaande
en nog te vormen verenigingen voorlopig bij de Utrechtse Bond dienden
te worden aangesloten. Van dit standpunt en (le wijzigingen door mgr.
Callier in de statuten aangebracht stelde Poell kapelaan Tolboom op de
hoogte, eraan toevoegend dat de statuten de goedkeuring van beide bisschoppen behoefden.
De gewijzigde en goedgekeurde statuten van de Utrechtse Bond, gedagtekend 19 oktober 1907, werden een week later in Het Hoog-Ambacht afgedrukt. Tijdens de eerste hoofdbestuursvergadering werden de
bestuursfuncties als volgt verdeeld:

voorzitter
secretaris

G. Kamp, Hengelo

1e

J. Huls, Borne

2e secretaris
2e penningmeester

J. ter Linde, Oldenzaal
J.A. Middelkamp, Nijverdal
J. Walhof, Goor

penningmeester
ondervoorzitter

H. Geerdink, Hengelo

De vergadering wees de voorzitter aan om de Bond in de federatie te
vertegenwoordigen.66 Mgr. Van de Wetering had Tolboom opgedragen
Het Hoog-Ambacht, 19 oktober 1907.
66) KDC. t.a.p.. Brief aan J.M.H. Tolboom, 17 oktober 1907, 189-190. Zie ook Het HoogAmbacht, 26 oktober 1907. Het commentaar in het Katholiek Sociaat Weekblad op de
oprichting van de Utrechtse Bond bevestigde dat de organisatiegraad onder de katholieke textielarbeiders in het bisdom Haarlem bepaald niet hoog was, Kathotiek Sociaal Weekbtad. 19
oktober 1907. De animo onder de textielarbeiders bleek niet erg groot, hetgeen Poell aan den
lijve ondervond toen hij trachtte om in Leiden en Krommenie de organisatie van de grond te
krijgen, KDC. t.a.p., Brief aan E. Schaaper (Krommenie), 23 oktober 1907.191. Rekening
Bondsadviseur 2e kwartaal 1911, 435-436; Brief aan J.F.F. van der Meer (Leiden), 22 mei
1908,242; Brief aan C.H. Langezaal, 10 juli 1908, 246; Rekening Bondsadviseur 1 oktober
tot 31 december 1910. 418-419; Brief aan B. Coddijn, 18 november 1910,414.
65)
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om de Bond voorlopig (had de bisschop dan andere plannen?) met zijn
advies behulpzaam te zijn.67 Of Tolboom inderdaad vrijgesteld werd van

parochiele diensten, is ons niet gebleken.
Ingevolge de federatieve samenwerking waartoe in principe besloten
was, trad Poell meermalen als spreker op tijdens propagandavergaderingen van de Utrechtse Bond, zo te Oldenzaal, Borne, Nijverdal, Delden,
Hilversum en Hengelo.68 Zoals wij in het volgende hoofdstuk nog zullen
aangeven, verzorgde Poell ook enige tijd sociale cursussen. Omgekeerd
vervulden Kamp en Tolboom spreekbeurten voor de Bossche Bond, ondermeer in Tilburg, Goirle en Geldrop. 69
De ontwikkeling van de Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond,
meer in het algemeen gesteld de organisatiegraad in het Utrechtse en
Haarlemse diocees, vertoonde een ander verloop dan in het Zuiden. In
tegenstelling tot de Bossche Bond groeide de Utrechtse Bond de eerste
vier jaren gestaag, met een uitschieter in 1910 toen tot nationale organisatie werd overgegaan (!), welke stijging zich tot in 1911 voortzette, waarna een periode van stabiliteit aanbrak die duurde tot 1914, gedurende
welke periode de organisatiegrootte schommelde rond de 1500 leden.70
In paragraaf 3 gaan wij, zoals aangegeven, nader op dit verschil in groeipatroon in.
Zowel de Utrechtse als de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond
waren mede bedoeld om Unitas de wind uit de zeilen te nemen. De propaganda voor de katholieke organisatie droeg hiervan het merkteken. De
strijd voor betere arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden dreigde
gemakkelijk naar de achtergrond verschoven te worden, omdat de profilering van de eigen identiteit in deze tweespalt zoveel aandacht vroeg.
Hekelde Unitas in Noord-Brabant de ondeugdelijkheid van de katholieke
organisatie, in Twente was de ontoereikendheid in de strijd tegen de socialistische agitatie en de manipulatie van de zijde van de fabrikanten het
argument. In dit argument lag de rechtvaardiging voor een eendrachtig
opereren van katholieken en protestanten. Hoe hierop de katholieke propaganda af te stemmen, was Tolboom een bron van zorg. Wat had de katholieke organisatie in te brengen tegen het argument van Unitas over de
socialistische agitatie; hoe reeel moest deze dreiging worden ingeschat?
67

) Het Hoog-Ambacht, 9 november en 23 november 1907.
Het Hoog-Ambacht. 2 november, 7, 21, en 28 december 1907 en 7 maart 1908.
69) Het Hoog-Ambacht, 14 december 1907,4 januari 1908 en 13 maart 1909.
70
) Het Hoog-Ambacht. 1 januari 1908, 12 maart 1910,2 maart 1912 en 14 februari 1914.

68)
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1.

Afb. 15. Het begin van een veelzijdig docentschap 1906-1914.

A-

6329

t..

**
6,"

Afl). 16. Tegenspeler in Tilburg. dr. G.W.J.M. van Zinnicq-Bergmann. 's-Bosch 5 januari
1851-6 november 1910.

Tolboom leek te vrezen, dat voor de bestrijding van Unitas de prijs werd
betaald van een veldwinnend socialisme. Hij ging bij Poell om raad; deze
was hem bij de opzet van de Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond
reeds menigmaal te hulp gekomen.

Tolboom voelde zich duidelijk minder sterk staan. Poell schreef hem
vergelijking met Unitas
vorming
van een buffer tegen
doorstaan
waar
het
ging
om
de
zeker kon
de dreiging van het socialisme. Noch daarvoor, noch voor Unitas hoefde
hij beducht te zijn. Bevestigde alleen al het feit dat Unitas niet veel vaste
voet had gekregen niet het gelijk van (leze bewering? Recht op het doel af
was daarom de beste tactiek om de katholieke bond vooruit te helpen;
gestadig voortwerken aan de verbetering van de bond en van het werken
van de bond; er was geen plaats voor strijd tegen een andere organisatie.
Colportage, publicatie in plaatselijke nieuwsbladen, maar vooral huisbeter bemoediging terug, dat de katholieke bond de

zoek; daar kwam het op aan.

71

2. De Nederlandsche Federatie van R.K Textielbonden St. Lambertus

De oprichting van de Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond
bracht het ideaal van Poell van een grotere organisatorische eenheid
dichterbij. Van de aanvang af stuurde hij daarom aan op een vaste samenwerking tussen beide diocesane bonden, waarmee voor enkele jaren
de vorm van centralisatie zou zijn vastgelegd. De leden van de bestaande
federatiecommissie was opgedragen de federatie voor te bereiden. Vanwege de Utrechtse Bond werd dit team versterkt door Kamp. Na enkele
weken was de commissie met haar werkzaamheden gereed. Het was de
bedoe]ing van Poell om de ontworpen overeenkomst eind februari 1908
in Het Hoog-Ambacht op te nemen, maar in verband met het arbeidsconflict in Maastricht moest hij dit een maand uitstellen. Alvorens de federatiebepalingen definitief te laten drukken, stuurde hij ze op 21 maart
1908 ter beoordeling aan mgr. Van de Ven.72 Hij zond ook een concept
aan Tolboom die, als hij dat nodig achtte, het kon doorsturen aan mgr.
Van de Wetering.73
De Bossche bisschop maakte op het concept enkele aanmerkingen, die
Poell zeg(le ter harte te zullen nemen. Op 66n punt verschilde hij evenwel
fundamenteel van mening. De bisschop dacht dat de beslissing in buiten71) KDC, t.a.p; Brief aan J.M.H. Tolboom, 1 mei 1908, 234-235.
72) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. W. van de Ven, 21 maart 1908,220.
73) KDC, t.a.p., Brief aan Toll)oom, 21 maart 1908,221.
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gewone omstandigheden, zoals staking, uitsluiting en dergelijke, zou
moeten vallen onder de bevoegdheid van de federatiecommissie. Poell,
hierin gesteund door Cools en Kamp, was daarentegen van mening dat in
deze kwesties juist de zelfstandigheid van de diocesane bonden tot haar
recht diende te komen. Alvorens ertoe over te gaan om, zoals de bisschop
wenste, de concept-federatie-overeenkomst uit te werken tot een algemeen geldend statuut voor alle diocesane bonden, hoopte hij de zaak
eerst nog eens met de bisschop te kunnen bespreken. Hij stelde voor zich
op 26 maart bij de bisschop te vervoegen. 74
Op verzoek van de Bossche bisschop bracht hij vervolgens de aartsbisschop in kennis van het plan om modelbepalingen te ontwerpen voor de
verschillende, aldus te stichten federaties tussen de diocesane bonden en
die alsdan aan hem op te sturen ter behandeling op de eerstkomende vergadering van het episcopaat. Van Tolboom had hij inmiddels een con75

cept-overeenkomst ontvangen.
In afwachting van de afwikkeling van de kwestie Maastricht ging Poell
er reeds toe over de ontworpen en nadien enigszins gewijzigde federatiebepalingen in Het Hoog-ambacht af te drukken, met de aantekening erbij
dat in verband hiermee de federatie-overeenkomst nog niet definitief kon
worden vastgesteld.76 Uit de gepubliceerde tekst blijkt, dat de Bossche
bisschop heeft afgezien van de verstrekkende bevoegdheden die hij het
federatiebestuur wilde toekennen. De federatiebepalingen weken niet
wezenlijk af van de overeenkomst die met de vereniging uit Maastricht
was gesloten. Het bestuur van de Utrechtse Bond ging er in zijn vergadering van 5 april 1908 reeds toe over de federatiebepalingen goed te keuren.77 De bekrachtiging hiervan door de algemene vergadering volgde
op 29 juni 1908.78 Het bestuur van de Bossche Bond werd door de algemene vergadering van 14 juni gemachtigd de federatie af te sluiten. 79
Een maand later volgde de ondertekening.80 Het bestuur van de Utrechtse Bond ging daartoe over begin september. 81
Wanneer (le federatie van kracht werd, vermeldde Het Hoog-Ambacht
niet. De federatie droeg als officiele naam Nederlandsche Federatie van
71) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. Van de Ven, 23 maart 1908.222.
75) KDC. t.a.p., Brief aan mgr. Van de Wetering, 24 maart 1908,225.
76

) Het Hoog-Ambacht, 28 maart 1908.
77) Het Hoog-Ambacht. 11 april 1908.
78) Het Hoog-Ambacht, 4 juli 1908.
79

) Het Hoog-Ambacht. 20 juni 1908.
Het Hoog-Ambacht. 18 juli 1908.
81
) Het Hoog-Ambacht, 12 september 1908.
80)
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R.K. Textielbonden St. Lambertus. Aan het hoofd van de federatie stond
een centrale commissie bestaande uit vijf personen. Wanneer deze commissie is benoemd en welke personen daarin zitting hadden, is eveneens
niet vermeld. Blijkens een later bericht was de commissie samengesteld
uit A. Cools, voorzitter; H. Geerdink, secretaris; J. Kamp, C. van Gestel
en J. van de Nieuwenhuizen.82 Vanuit het Zuiden waren enkel de textielarbeiders uit het Bossche bisdom vertegenwoordigd; de vereniging uit
Maastricht had opgehouden te bestaan en in het bisdom Breda was onder
de textielarbeiders nog geen organisatie van de grond gekomen. Een eerdere poging van Poell om in Breda een passementwerkersvereniging op
te richten, 13 maart 1908,83 was zonder resultaat gebleven.
Het aangaan van de federatie bracht voor de Bossche bond een statutenwijziging met zich mee. Ondermeer de bepaling over federatieve samenwerking en het artikel over het lidmaatschap moesten worden aangepast. Aan artikel 6 over het lidmaatschap werd, onder lid b, de bepaling
toegevoegd dat eveneens leden van de Bond konden zijn: "Dusdanige
R.K. vereenigingen uit de Bisdommen Breda en Roermond, zoolang er in
zulk bisdom geen zes plaatselijke vereenigingen bestaan".84 De algemene vergadering van de Bossche bond keurde 14 juni 1908 de gewijzigde
statuten goed, zodat de koninklijke goedkeuring kon worden aangevraagd.85 De Bossche bisschop had zich reeds ermee akkoord verklaard.86 Omdat de verenigingen uit de andere zuidelijke bisdommen tot
de Bossche bond konden toetreden, was eveneens de instemming van de
andere bisschoppen nodig. Medio maart 1909 waren dezen nog niet
daartoe overgegaan. Poell vroeg toen aan mgr. Van de Ven om desondanks de wijzigingen schriftelijk te wi]len bevestigen, omdat men anders
in conflict zou komen met de statuten. Deze schreven immers voor dat de
wijzigingen niet in werking traden, als daarop niet (le koninklijke en voorafgaand daaraan de bisschoppelijke goedkeuring schriftelijk was gegeven. Het hoefde, in de veronderstelling dat de bisschop daarom zo lang
gewacht had, geen bezwaar te zijn dat verenigingen uit de bisdommen
Breda en Roermond zich voorlopig konden aansluiten, omdat op het
ogenblik in geen van de twee bisdommen een textielarbeidersvereniging
was. De betrokken bisschoppen konden er ook niets tegen hebben, om-

Het Hoog-Ambacht, 28 maart 1908 en 8 mei 1909.
83) KDC. t.a.p., Brief aan J.M.H. Toll)oom. 11 maart 1908,214.
84) Het Hoog-Ambacht, 18 april 1908.
82)

85

) Het Hoog-Ambacht, 20 juni 1908.

86) KDC, t.a.p., Brief aan mgr. W. van de Ven, 11 juli 1908, 250.
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dat de zaak zo redelijk was en de bisschop van Haarlem hetze]f(le gedaan
had voor wat de Utrechtse Diocesane Bond betrof.87 De volgende dag
gaf mgr. Van de Ven de verlangde schriftelijke bevestiging en op 16 april

was daarop de koninklijke goedkeuring ontvangen.
Met ingang van 1 juli 1909 zou Het Hoog-Ambacht verschijnen als officieel orgaan van de Federatie. Voor de administratiekosten werd een
jaarlijkse vergoeding van f 50,- in het vooruitzicht gesteld en voor de redactie f 300,-, aldus besloot de Centrale Commissie in zijn vergadering
van 2 mei 1909 aan de gefedereerde bonden voor te stellen. Op 1 oktober zou een centrale weerstandskas in werking treden.89 Het eerste voorstel werd door de bondsbesturen overgenomen en uitgevoerd, het tweede
voorstel werd nog voordat de maand om was door nieuwe ontwikkelingen
doorkruist. De algemene vergadering van de Utrechtse bond nam op 23
mei 1909 een motie aan, waarin er bij het hoofdbestuur erop werd aangedrongen pogingen te ondernemen om spoedig tot nationale vakorganisatie te geraken.90 In haar vergadering van 25 juli sloot de federatiecommissie zich hierbij aan.91 Voor het zover was, moest echter enige weerstand worden overwonnen: met name Poell toonde zich niet bepaald
enthousiast over het voornemen de nationale organisatievorm in te voeren. Hierover handelt nu de volgende paragraaf.
88

§ 3. Van diocesane naar nationale organisatie 1909-1914

a. Het R.K. Vakbureau; eenheid ofverscheidenheid
1. Het belang van centralisatie; plannen in voorbereiding

Hoe wisselvallig de houding van Poell tegenover Unitas moge zijn geweest, standvastig was hij in zijn voorkeur voor diocesane organisatie als
basis waarop heel het gebouw van de katholieke arbeidersbeweging kon
worden opgetrokken. Met dit standpunt was hij geen vreemde in Jeruzalem: hij verwoordde de gangbare opinie in het Bossche bisdom. Vanaf
1903 gold het diocesane patroon als de officiale beleidslijn en bleven nationale verbanden uitzondering. Deze tendens zette zich ook in de andere
87) KDC. t.a.p.. Brief aan mgr. W. van de Ven, 15 maart 1909,301.
88) Het Hoog-Ambacht. 1 mei 1909.

89) Het Hoog-Ambacht. 8 mei 1909; KDC. t.a.p.. Brief aan Amiee Reverende. 2 juli 1909.
346-347.
90) Het Hoog-Ambacht. 29 mei 1909.
91) Het Hoog-Ambacht. 31 juli 1909.
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bisdommen door. De geringe vullingsgraad van de onderscheiden diocesane organisaties alsook de aanhang van Unitas duiden er echter op, dat
deze lijn meer van bovenaf was bepaald dan van onderop gedragen. Van
hoog tot laag heerste verdeeldheid over de meest gewenste en adequate
organisatiestructuur: onder de arbeiders, tussen de bestaande organisaties, onder de lagere geestelijkheid, maar ook binnen het episcopaat; een
verdeeldheid die, merkte Kuiper terecht op, verlammend werkte op de
kracht van de katholieke vakbeweging en onder de ongeorganiseerde ar92
beiders zelfs een zekere afkeer daarvan teweeg bracht.
Naast de nationale en diocesane organisaties bestond sedert 1902 een
derde variant, die van de federatief-nationale vaksecretariaten, hetgeen
niet tot de eenheid van de katholieke vakbeweging heeft bijgedragen.
Evenmin bevorderlijk was het ontbreken van een eenduidige en uniforme regeling van de verhouding tussen vakorganisatie en standsorganisatie, afgezien nog van het bezwaar dat deze differentiatie niet planmatig tot
stand was gekomen. Voorts hebben wij in de voorafgaande hoofdstukken
de ambivalentie van het instituut van de geestelijk adviseur aan de orde
gesteld en de tweestrijd over de confessionele signatuur; factoren die bepaald niet eenheidsbevorderend genoemd kunnen worden. Een veelheid
van niet-congruente belangensferen gaf zo het aanzien aan de strijd voor
betere arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden, die bijgevolg op 10kaal niveau tot zulk een wisselvallige uitkomst leid(len. In dat opzicht was
geen sprake van een gelijkwaardig functioneren van de plaatselijke vakverenigingen, de meest directe aanrakingspunten met de katholieke vakbeweging.
Buiten de hierboven genoemde formele obstakels op de weg naar een
krachtige en betekenisvo]le landelijke vakactie deed zich het gemis voelen aan coiirdinatie van beleid ten aanzien van die zaken die bij alle
vakspecifieke verscheidenheid een gemeenschappelijk belang uitmaakten, zoals de opstelling van een collectief arbeidscontract, de verkorting
van de arbeidsduur en de uitbreiding van de sociale wetgeving. De beleving van de onderlinge solidariteit onder de arbeiders kon bij de interne
verdeeldheid geen vruchten afwerpen. Omdat het getal ook de macht
aanbracht - men kon zich hier spiegelen aan de niet-confessionele arbeidersbeweging gingen al vroeg stemmeii op om de krachten te bundelen
en zo de onderlinge solidariteit in de strijd om de gelijkberechtiging van
'kapitaal en arbeid' meer inhoud en betekenis te geven. Centralisatie van
beleid en co8rdinatie van actie werden onontbeerlijk geacht. Binnen de
-

92)

Kuiper, a w.. 1,42.
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katholieke arbeidersbeweging vervulde de Nederlandse R.K. Diamantbewerkersbond in deze een voortrekkersrol. Van deze bond ging, onder
de stuwende leiding van de voorzitter P. J. J. Haazevoet, in 1900 reeds
het initiatief uit tot de stichting van een centraal instituut voor de vakbeweging. Doch het initiatief vond geen algemene bijval; de tijd was er nog
93
niet rijp voor.
Vier jaar later werd de draad weer opgepakt. Op 11 december 1904
vergaderden in Utrecht op uitnodiging van de Diamantbewerkersbond
vertegenwoordigers van de besturen der katholieke vakbonden en secretariaten om de beoogde eenheid gestalte te geven. In beginsel werd men
het eens over het belang van de te stichten centrale en nam een daartoe
strekkende motie aan. Met erkenning van ieders zelfstandigheid diende
de centrale zich toe te leggen op het organiseren van vakcongressen, het
verzamelen van statistische gegevens ten behoeve van de voorlichting en
het bestuderen van sociale wetsontwerpen. Men besloot voorts om aan
het episcopaat de goedkeuring voor dit plan te vragen en een commissie
van voorbereiding in te stellen.94 Al was men weer een stap verder gekomen, het einddoel was nog niet bereikt. Wel was men sedertdien verzekerd van de niet aflatende steun van rector Bult, die zich zeer voor de
realisering van het plan heeft beijverd.
De aanstaande oprichting van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, een vergelijkbare, maar sociaal-democratisch georienteerde instel]ing met een strakkere opzet dan het anarchistische Nationale
Arbeids Secretariaat, was een aansporing om op de ingeslagen weg voort
te gaan. Met het oog daarop bleek de voorbereidingscommissie vervangen door een voorlopig bestuur, met H. Brouwer als voorzitter en P.J.J.
Haazevoet als secretaris, beiden voor deze functie gekozen
op 12 maart
1905. Aan dit bestuur was opgedragen de plannen verder uit te werken
en de oprichting voor te bereiden. De eerste daad was de vakbonden en
secretariaten door middel van een circulaire, gedagtekend 15 maart
1905, hiervan op de hoogte te stellen en aldus hun mening te polsen.95
Poell, die zich zo pas de geestelijk adviseur van de Bossche Diocesane
Textielarbeidersbond mocht noemen, gaf als zijn mening te kennen de
idee enkel verwezenlijkt te zien op diocesane grondslag. De zeggingsmacht van de bisschoppen reikte immers niet verder dan de grenzen van hun diocees. Dit criterium was voor de opzet van de katholieke
93) a. w., I, 44-45.
Katholiek Sociaat Weekbtad. 31 december 1904.
95) Cribling. a.w.. 152.
94)
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vakbeweging maatgevend, omdat deze niet zuiver economisch was, maar
ook een religieus-morele kant had, waarover de bisschoppen de leiding
hadden.96
Uiteraard zullen ook andere geluiden zijn vernomen. Het voorlopig
bestuur zal uit de binnengekomen reacties duidelijk geworden zijn, dat
wilde het plan kans van slagen hebben het meningsverschil over de organisatiestructuur zoveel mogelijk vermeden diende te worden. Niettemin
bleef het een voortdurende bedreiging vormen voor de onderlinge verhoudingen en had het een verlammende invloed op de werfkracht van de
katholieke vakbeweging. 97
Ook de realisering van de plannen werd erdoor vertraagd. Tegenover
de concurrentie van het NW was het echter zaak de gelederen te sluiten
en het (te star) vasthouden aan de diocesane begrenzing te doorbreken.
In hun eindrapportage over de reorganisatie van Unitas plaatsten Aalberse en Aengenent dienaangaande de kanttekening dat de "kleine katholie,'
ke bondjes voor de vakverenigingsman heel wat minder aantrekkingskracht hadden dan het grote l\IVV dat naar alle waarschijn]ijkheid een
98
machtig lichaam zou worden.
Ook het voorlopig bestuur boekte geen directe resultaten, waarna werd
besloten de kwestie aanhangig te maken op een te houden landelijk vakcongres om aldus een uitspraak van de gehele katholieke vakbeweging te
verkrijgen en ook de algemene belangstelling der leden op te wekken. 99
2.

Presentatie op nationaal r. k. vakcongres 1908

Al direct zou Poell voor de idee van een nationaal katholiek vakcongres
gewonnen zijn.100 De voorbereiding van het congres was opgedragen aan
een nieuwe commissie, waarmee de taak van het voorlopig bestuur
beeindigd was. In dat comit6 was de Bossche Diocesane Bond vertegenwoordigd in de persoon van zijn secretaris, P.H. Saenen, die in de commissie het penningmeesterschap op zich had genomen. Verder werkten
mee H.M. Swanen, A.A. van Hamersveld en P.J.J. Haazevoet. Het comiIn de loop van het jaar
t6 stond onder de bezielende leiding van Bult.

KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan P.J.J. Haazevoet, 29
maart 1905,12.

96)

97) Zie noot 92.
98) KDC, AAa. Stukken betreffende Unitas (ds. 482), Rapport reorganisatie Unitas.
99) Kuiper, a.w., I. 44.

'00) a. w.,I, 45.
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1906 gingen de werkzaamheden van start. Van tijd tot tijd werd hiervan
verslag gedaan in Het Hoog-Ambacht.101 poell trad op 10 mei 1908 tot
de voorbereidingscommissie toe.102 Ondanks dit laatste tijdstip was zijn
aandeel in de totstandkoming van het Vakbureau er niet minder om. Bij
zijn afscheid als geestelijk adviseur van de Bossche Bond zwaaide Haazevoet hem namens het R.K. Vakbureau speciaalloftoe: hij dankte hem ervoor dat zij zijn schouders had gezet onder deze instelling. 103
Door allerlei omstandigheden namen de voorbereidingen toch nog geruime tijd in beslag. Het bleek nogal moeite te kosten zich te verzekeren
van voldoende medewerking van de vakbonden en hen te verzoenen met
de financiBle offers die eenmalig voor het congres en permanent voor de
instandhouding van de vakverenigingscentrale gebracht moesten worden.104 Door een initiatief van Unitas tot oprichting van een gelijkwaardig instituut voor de christelijke vakbeweging werd men gemaand niet te
versagen. In juli 1907 ging van Unitas aan alle confessionele vakbonden
en secretariaten een circulaire uit met de oproep mede te werken aan de
oprichting van het Christelijk Nationaal Vakverbond dat primair was bedoeld om steun te geven bij stakingen en uitsluitingen.105 Het voorbereidingscomitd voor het vakcongres besloot in haar vergadering van 13 oktober 1907 hiervan af te zien: omdat een dergelijk instituut voor de katholieke vakbeweging sedert geruime tijd in voorbereiding was, en ten
tweede omdat in de gegeven omstandigheden niet met Unitas samengewerkt kon worden.106 Voor het comit6 aanleiding zich, nogmaals naar is
gebleken, in een uitvoerig schrijven, gedateerd 3 december 1907, tot de
bisschoppen te wenden om hen de noodzaak van de katholieke vakeentrale onder de ogen te brengen en op de goedkeuring van het congres aan
te (lringen. Daarbij wees het op de treurige onderlinge verdeeldheid over
de vorm van de vakorganisatie, waaraan het R.K. Vakbureau een einde
zou kunnen maken. Voorts kon het gehalte van de bestaande katholieke
vakverenigingen, die door de ondeskundigheid van de leiders vaak niet
meer dan gezelligheidsverenigingen waren, door voorlichting verhoogd
worden. Het plaatste de katholieke vakbeweging in een sterkere positie

101

) Het Hoog-Ambacht. 29 december 1906, voor het laatst 27 juni 1908.
) Het Hoog-Ambacht. 16 mei 1908.
'03) Het Hoog-Ambacht. 25 september 1915.
104) Kuiper. a. w.. I, 45.
105
) Amelink, Onder eigen banier, 60-63.
106) Het Hoog-Ambacht, 2 november 1907.
102
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ten opzichte van de socialistische vakbeweging die als gevolg van de
107
oprichting van het IWV met sprongen vooruit was gegaan.
Het episcopaat gaf ten lange leste de gevraagde goedkeuring, maar zou
de verwerkelijking van de plannen niet ongemoeid laten. Onbedoeld had
het comit6 de bisschoppen een argument aangereikt om rechtstreeks in
de vormkwestie in te grijpen. Maar zij gingen daartoe pas over, toen over
het Vakbureau eenstemmigheid was bereikt. Maar ook binnen het episcopaat speelde de verdeeldheid parten. Daarop wijst het antwoord dat
de Bossche bisschop aan vermoedelijk Haazevoet stuurde op diens
schrijven van 28 januari 1907 waarin de plannen met betrekking tot
Vakbureau en vakcongres uiteengezet werden. Mgr. Van de Ven verklaarde vast te houden aan de diocesane structuur en stelde daarom voor
een federatief-nationale opbouw, omdat daarin het bisschoppelijk toezicht gewaarborgd was. 108
Na herhaald uitstel werd als datum van het congres vastgesteld 1 en 2
augustus 1908. Daarmee waren de werkzaamheden van het voorbereidingscomit6 beeindigd en werd een speciaal congresbestuur benoemd.
Van Hamersveld, Haazevoet en Saenen keerden daarin terug.109 Drie

onderwerpen kwamen op het congres aan de orde: de oprichting van het
Bureau voor de R.K. Vakorganisatie; de instelling van het Fonds tot Uitkering bij Staking en Uitsluiting - in het dagelijks spraakgebruik
Weerstandsfonds genoemd -; en de relatie tussen katholieke vakbeweging en drankbestrijding. Hiervoor zouden als de respectieve inleiders
worden aangetrokken Haazevoet, Poell en Ariens. Bult zou het congres
voorzitten. 110
De keuze van de sprekers bracht wel zeer nadrukkelijk tot uitdrukking,
hoezeer in de katholieke sociale beweging een klerikaal, patriarchaal element overheerste.111 In verband met het vijfde Internationale Congres
van Christelijke Textielarbeidersorganisaties dat terzelfdertijd in Zurich
werd gehouden, moest Poell het laten afweten. In diens plaats zou toen
Cools het weerstandsfonds inleiden. 112
Met algemene stemmen werd het voorstel om over te gaan tot het
107) Gribling, a.w., 174.
108 BAH, NKV II B, Brief van mgr. Van de Ven aan Weled. Heer, 3 februari 1907.
109) Kuiper, a. w., I, 45.
110) Het Hoog-Ambacht, 16 mei 1908.
111) AriEns was woedend toen hij het programma ontving. Een vakcongres met een priester
als voorzitter en twee van de drie sprekers eveneens priester, KDC, AAa, Brief van Rijken aan
Jan van Besouw, 25 mei 1908 (inv. nr. 1760).
112) Het Hoog-Ambacht, 27 juni 1908.
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oprichten van het Bureau voor de R.K. Vakorganisatie aangenomen. E6n
van de doeleinden was het tot stand brengen van katholieke vakbonden
en secretariaten, benevens het verlenen van medewerking aan plaatselijke verenigingen. Het strijdpunt van de organisatiestructuur was zorgvuldig vermeden om het bereiken van de principiele overeenstemming niet
in de weg te staan. Bij de uitvoering van het genomen besluit kwam het
echter onvermijdelijk weer naar voren, zodat de feitelijke oprichting uiteindelijk niet geeffectueerd kon worden, vooraleer ook hierover overeenstemming was bereikt. 113 Cools had zich aldus het commentaar van
Kuiper zeer verdienstelijk van zijn taak gekweten.114 De toevoeging dat
hij "was gewapend met de gegevens van zijn adviseur-leermeester" is
veelbetekenend voor het oordeel dat de buitenwacht over het bestuur van
de Bossche Bond had en zegt ongetwijfeld ook iets over de interne verhoudingen zelf.
3.

Diocesaan of nationaalP /nterventie door het episcopaat

Het congresbestuur, geroepen tot de uitvoering der genomen besluiten
toog aanstonds aan het werk om Vakbureau en Weerstandsfunds onverwijld in werking te ste]len. De geplande oprichtingsvergadering op 20
september115 ging evenwel niet door, omdat het episcopaat zijn houding
van afzijdigheid doorbrak, na daartoe door AriBns te zijn bewogen, en als
zijn wens te kennen gaf dat de kwestie van de diocesane of nationale organisatiestructuur opgelost diende te worden om aldus de gewenste eenheid zoveel mogelijk te verzekeren. Dit gold ook voor de bisschoppen
zelf, waar de scheiding liep tussen de bisdommen Den Bosch en Breda
en de overige bisdommen. Het episcopaat besloot daarom in elk bisdom
een onderzoekscommissie in te stellen, die klaarheid in deze materie
moest brengen en in wier bevindingen men aanknopingspunten hoopte te
vinden voor een vergelijk. De commissies die in de eerste dagen van oktober 1908 werden benoemd, waren samengesteld uit vooraanstaande
en vertrouwenwekkende personen uit de katholieke sociale beweging. 116
In tegenstelling tot de andere commissies bestond de Bossche commissie geheel uit geestelijken, te welen mgr. C.C. Prinsen, A.J. van Erp, A.F.
Diepen, H. Berkvens, A.J. Lange, J. Nouwens, L. van Heeswijk, Ant.
j Het Hoog-Ambacht, 15 augustus 1908.
14) Kuiper. a.w.. I, 46.
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"5) Het Hoog-Ambacht. 12 september 1908.
116) Kuiper, a. w.. I. 42-43.47-48; Brom, a.w.. II, 249-261.
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Mutsaers, J.P. van den Heuvel, G. van den Elssen en Lambert Poell.
Prinsen was voorzitter en Mutsaers secretaris. Verrassend is deze samenstelling niet; wij herinneren eraan dat in het Bossche bisdom de geestelijke leiding over de katholieke sociale beweging sedert 1903 was geinstitutionaliseerd in de intermediaire overlegstructuur van het Centraal-Adviseurscomit6. Op 28 december 1908 kwam de commissie met haar
rapport gereed. In het postscriptum vermeld(le de secretaris, dat Van
den Heuvel en Van den Elsen niet bij de ondertekening aanwezig waren
en Poell verhinderd was de vergadering bij te wonen. Een reden hiervoor
gaf hij niet.

117

Een meerderheid van de commissies beval (le nationale organisatiestructuur aan, alleen Breda en Den Bosch pleitten voor federatief-nationale organisatie. In juni 1909 kwam het episcopaat met een beslissing
af die de weg baande naar nationale organisatie. In een bondig communiqu6 had het episcopaat voor het eerst samenhangende beleidsopties ontwikkeld ten aanzien van de inrichting van de katholieke arbeidersbeweging. Zowel het vraagstuk van de signatuur, de vormkwestie als het instituut van de geestelijk adviseur waren daarin geregeld.118 Niets stond de
oprichting van het Vakbureau meer in de weg, die dan ook weldra volgde. Op 18 juni 1909 kwamen de besturen van de vakbonden en secretariaten in Utrecht bijeen om tot de feitelijke stichting daarvan over te gaan.
Tot voorzitter van bestuur werd gekozen J. van Rijzewijk, voorzitter van
de Nederlandse R.K. Tabaksbewerkersbond, tot secretaris de meergenoemde Haazevoet en tot penningmeester P. Saenen. Aalberse aanvaardde het rechtskundig adviseurschap. 119 In latere jaren heeft Poell
nogmaals zijn kwaliteiten in dienst gesteld van het Vakbureau. Bij de invoering in 1914 van het examen voor gesalarieerde bestuurders in de
vakbeweging nam hij als gecommiteerde zitting in de examencommissie.120 Het communiqu6 dat verlof had gegeven tot nationale organisatie,
hidde zoals reeds vermeld een structuurwijziging in binnen de katholieke textielarbeidersbeweging. Welbeschouwd was de overgang naar nationale organisatie echter meer van statutaire dan van organisatorische
aard. Het dwong Poell die steeds aan diocesane organisatie had vastgehouden, niet tot verloochening van zijn idealen.
"9 BAH, NKV II B, Toelichting van het Plan van R.K. Vakorganisatie der R.K. Werklieden
in Nederland. Het plan zelf of een afschrift daarvan hebben wij niet in de dossiers aangetroffen.
18) Kuiper. a. w., I, 48-49.
1

"5 Het Hoog-Ambacht, 24 juli 1909; Kuiper, a.w., I, 56.
120) Kuiper. a.w.. I. 191.
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b. De Nederlandsche R.K. Textielbond St. Lambertus; einde van het diocesane tijdperk
1.

Bevindingen van de Bossche con:missie inzake de gewenste organisatiestmctuur

De Bossche commissie was grondig te werk gegaan. Zij had een inventarisatie gemaakt van alle knelpunten die er de oorzaak van waren, dat de
katholieke vakbeweging in Nederland ondermaats was gebleven. Omdat
alleen geestelijken van de commissie deel uitmaakten, had zij ter compensatie ook het gevoelen van de arbeiders daaromtrent in haar rapport
weergegeven. De toelichting op het plan dat zij voor de katholieke vakbeweging had opgesteld, legde meteen de feilen bloot: de katholieke vakbeweging ging gebukt onder een betreurenswaardige verwarring. Het ontbrak ten enen male aan regelgeving die voor alle bisdommen gold, en
voor zover er richtlijnen werden uitgevaardigd, ontbrak het aan een consistente beleidsvisie. Waar eerst nationale organisatie, als de natuurlijke
uitgroei van de vakbeweging uit de moederschoot van de algemene arbeidersvereniging, zich vrijelijk kon ontwikkelen, werd weldra in de bisdommen Den Bosch en Breda het diocesane keurslijf aangemeten. Bijgevolg
konden de nationale organisaties in het Noorden zich niet ontplooien en
had de diocesane organisatie in het Zuiden weinig levenskansen.
Verwarring wekkend was ook de ongelijksoortige relatie tussen vakbeweging en algemene werkliedenvereniging, terwijl deze laatste bovendien niet overal gelijk van samenstelling was. Tenslotte gaf de commissie
als oorzaak aan dat de geestelijke adviseurs niet eensgezind en consequent in hun advies waren. De gevolgen waren ondermeer dat de katholieke vakbeweging in Nederland, met uitzondering van de organisatie van
de tabaksbewerkers die nationaal was en de organisatie van (le textielarbeiders (lie diocesaan was, geen macht van enige betekenis had, bij de ledenaanwas van het socialistisch georiEnteerde NW verre ten achter
bleef, veel katholieke arbeiders daaraan verloor en daardoor noch goed
de materiele belangen van de arbeiders kon behartigen, noch hun godsdienstig-zedelijk welzijn kon waarborgen. Wilde de katholieke vakbeweging aan haar doel kunnen beantwoorden, dan moest er voor heel Nederland een uniforme regeling komen. 121
Inhoudelijk bevatte het rapport van de commissie en de aanbevelingen
die zij gaf niets nieuws, de gereleveerde problematiek mocht zeker be-

121) Zie noot 117.
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kend worden verondersteld. Verrassend evenwel is de openhartigheid,
waarmee de commissie haar bevindingen op schrift zette en van haar
twijfels en zorgen gewag maakte. Hoewel zij zich gehouden had aan de
opdracht van mgr. Van de Ven om bij het ontwerpen van een plan voor
de uniforme opbouw van de katholieke vakbeweging in Ne(lerland uit te
gaan van de diocesane basisstructuur, liet zij in de aanbeveling van de federatief-nationale of zoals zij dat zelf noemde de nationaal-diocesane opbouw toch ook haar twijfels daarover doorklinken. Waarom eigenlijk een
regeling ontwerpen waarin de arbeiders geen heil zagen? Dat zou de katholieke arbeidersbeweging alleen maar schaden. De hiertoe door de arbeiders aangedragen argumenten lijken zeer wel de eigen mening van de
commissie te verwoorden. Een doorslaggevend argument dat voor diocesane organisatie pleitte, stelde zij immers niet daar tegenover; enkel refereerde zij aan de opdracht van de bisschop. Wat was tenslotte aldus de
commissie met invoering van het diocesane patroon gewonnen? Alleen
onder de textielarbeiders en tabaksbewerkers en misschien ook onder de
leerbewerkers was een voldoende ledental voor diocesane organisatie te
vinden. De norm hiervoor was vijihonderd leden. Waar dit getal in het
bisdom niet kon worden gehaald, konden de arbeiders zich bij een ander
bisdom voegen. Beantwoordde de organisatiegraad in geen enkel bisdom
aan deze norm, dan zou voor alle bisdommen 66n diocesane bond gevormd kunnen worden, die dan zijn zetel had waar de aanhang het grootst was. Maar op deze wijze nam de verwarring alleen maar toe en stuitte
de maatregel op zoveel praktische bezwaren dat zij feitelijk niet was door
te voeren. Wat was dus gewonnen met de verplichting van diocesane organisatie, als dit maar in enkele gevallen uitvoerbaar was 122
Hoewel de commissie zich had gehouden aan haar opdracht, liet zij onmiskenbaar blijken een andere mening te zijn toegedaan. Arians vleide
zich niet met ijdele hoop toen hij na kennisneming van het rapport van de
Bossche commissie aan (le aartsbisschop mgr. Van de Wetering schreef,
te geloven dat de kansen op overwinning van het nationale patroon goed
Stonden. De Bossche adviseurs hadden hun eis van nationale organisatie
pas laten vallen, toen mgr. Van de Ven daarop persoonlijk en met kracht
123

had aangedrongen.
De aartsbisschop had een uitgesproken voorkeur voor nationale organisatie, waarin hij Ariens aan zijn zijde vond. Binnen het episcopaat had

122

) Idem.

123) Brom, am, II, 258.
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hij tot dusver zijn mening niet kunnen doorzetten, omdat uit de zuidelijke
bisdommen krachtig tegenspel werd geboden. Was het lot de voorstanders van nationale organisatie niet zeer gunstig gezind geweest, omdat
Poell door omstandigheden verhinderd was aan de beraadslagingen van
de Bossche commissie deel te nemen? Hij was immers een overtuigd
voorstander van diocesane organisatie en had deze beleidslijn in de Bossche Textielarbeidersbond met succes kunnen handhaven. Zijn inbreng
zou de meningsvorming in de commissie ongetwijfeld meer naar het diocesane hebben doen overhellen. Onder de textielarbeiders noteerde de

commissie immers een sterke hang naar het diocesane patroon. 124
In het verleden was dat wel anders geweest. Ten tijde van het Textielarbeiderssecretariaat hechtte men aanvankelijk aan nationale organisatie,
maar na het mislukte optreden van het bestuur in het arbeidsconflict in
Goirle (1904) was de liefde bekoeld en gaf men zich voor het diocesane
patroon gewonnen.125 Ook al had het episcopaat in juni 1909 alle beletsels tot nationale organisatie weggenomen, voor de Bossche Dioeesane
Textielarbeidersbond was dit, zoals reeds aangeduid, nog geen reden om
dan tot omvorming in een nationale bond over te gaan. Volgens Kuiper
heeft het strijdpunt van diocesane of nationale organisatie onder de textielarbeiders weinig betekenis gehad, althans minder dan elders het geval was. Allereerst omdat de textielnijverheid in slechts twee belangrijke
regio's geconcentreerd was en tweedens omdat tussen beide regio's grote
technische verschillen bestonden.126 In zijn propaganda voor de Bossche Bond had Poell steeds geappelleerd aan het besef van deze en andere verschillen. Voor de Utrechtse Bond speelde dit niet: daar voelde men
met het oog op het bestaan van Unitas meer voor nationale organisatie.
2.

Opstelling van Poell

Hetgeen met nationale organisatie werd beoogd, was voor Poell evenzeer en zelfs beter bereikbaar bij een vaste en innige federatie van diocesane bonden. Daarin was het wenselijke van centralisatie met het noodzakelijke van differentiatie optimaal verenigd. Diocesaan stond voor Poell

niet gelijk met provincialistisch. Met de federatie tussen de Bossche en
Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond leek hem het overtuigende
bewijs van het tegendeel geleverd. De juiste tactiek bij de propaganda
124) Zie noot 117.
125) Zie hoofdstuk V. § 1.
126) Kuiper, a. w., I. 42.
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kon bij diocesane organisatie beter gewaarborgd zijn. Niet de geringsten
onder de voormannen van de katholieke arbeidersbeweging meende hij
aan zijn zijde. Een betere aanbeveling voor het nationaal-diocesane organisatiemodel dan in het zo pas verschenen en zeer gunstig ontvangen
Handboek voor de Modeme Vakbeweging (1908) van Henri Hermans kon
er zijn inziens niet wor(len gegeven.127 poelllas echter wat hij wilde lezen! Voor hem was de strijdvraag al opgelost; nationale organisatie hoefde zo nodig niet en zeker niet als dit aan de gewestelijke verschillen geen
recht zou doen.
Toen het er medio maart 1909 al naar begon uit te zien dat de voorkeur voor nationale organisatie het toch zou winnen, schreef Poell aan
mgr. Van de Ven dat hoewel de beslissing van het episcopaat "toch wel
mooi en dwingende zal zijn", de Bossche Bond in het geheel niet in de
verdrukking zou komen als slechts verlof tot nationale organisatie zou
worden gegeven. De feitelijk meest praktisch blijkende vorm van organisatie voor de katholieken lag hoe dan ook in de federatie van Diocesane
Bonden 128

Poell had dit geschreven als inleiding op het verzoek aan de bisschop
om spoedig tot goedkeuring van de federatiestatuten over te gaan. Dat
deze terstond afkwam, lijkt alles te maken te hebben met de verwachte
beslissing ten gunste van het nationale patroon. Met het alternatief van
een federatie hoopte de bisschop wellicht nog enig tegenwicht te kunnen
bieden. Tegenover de aanzwellende roep om nationale organisatie van
een gemankeerde vakbeweging roerde Poell de trom voor het goede en
praktisch werkbare van de diocesane organisatiestructuur: in de korte
tijd van zijn bestaan kon de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond
reeds bogen op een roemrijke staat van dienst. Geen reden derhalve om

tot nationale organisatie over te gaan. Wat dat betreft was hij er gerust op
dat de te verwachten uitspraak van het episcopaat niet verder zou gaan
129
dan dat nationale organisatie was toegestaan.
Zijn verwachtingen bleken juist. In het besluit van juni 1909 over ondermeer de vormkwestie, had het episcopaat slechts bepaald, dat natio127) Het Hoog-Ambacht, 18 juli 1908. Nationale organisatie kon geleidelijk geschieden door
oprichting van districts- of diocesane bonden, die in innige federatie voortdurend samenwerkten, door een algemeen vakblad de eenheid van gedachte en actie bevorderden en door een
Handboek voor de
algemene weerstandskas hun economische macht versterkten, Hermans,
Modeme Vakvereeniging, 244-247.
Brief aan mgr. W. van de Ven. 15
128) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913,

maart 1909,301.
129) Het Hoog-Ambacht, 20 maart 1909.
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nale organisatie was toegestaan waar deze nodig en wenselijk was; geen
dwingend voorschrijven dlls, tot opluchting van Poe]1. Voor de textielarbeiders was, meende hij, nationale organisatie niet zo nodig; er was immers al een federatie afgesloten tussen beide diocesane bonden, zij gaven reeds een gemeenschappelijk vakblad uit en zouden spoedig ook 66n
weerstandskas hebben. Hij plaatste ook een vraagteken achter de wenselijkheid. Indien nationale organisatie inhield een sterke centralisatie in
de leiding zodat alles van bovenaf geregeld werd, dan was nog te bezien
of deze organisatiestructuur wel zo verkieslijk was. Kon echter een tussenvorm gevonden worden waarin het diocesane grondpatroon goeddeels behouden bleef, dan stond hij er niet meer afwijzend tegenover,
omdat velen hun toetreding hadden uitgesteld, totdat de katholieke textielarbeidersorganisatie nationaal zou zijn. Toch behield hij de nodige
scepsis. Dat, zoals wel werd beweerd, de katholieke vakorganisatie een
nieuw tijdperk van bloei zou ingaan, was voor hem, althans wat de textielarbeidersbond aanging, nog niet zeker.
Intussen werd verder gewerkt aan de versterking van vooral de plaatselijke organisaties, opdat de Federatie toch in kracht en in daad de beste
nationale vakbond v66r was. Zich speciaal richtend tot de bestuursleden
stelde hij dat met name bij arbeidsconflicten een meer gedecentraliseerde besluitvorming de voorkeur genoot. Dan kwam nagenoeg iedereen tot
zijn recht en had men meer zekerheid dat inderdaad veel rekening werd
gehouden met de plaatselijke toestanden of met de toestanden van de
streek. Hij raadde de bestuursleden aan, eens goed daarover na te
denken. 130
3. Standpuntbepaling binnen de ge/edereerde bonden

Had Poell geen haast met de invoering van de nationale organisatiestructuur, ook binnen de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond
werd daar niet op aangedrongen. Zijn raadgeving bleek meer bedoeld
voor de leden van de Utrechtse Bond. Nog voordat het standpunt van het
episcopaat bekend was, had de algemene vergadering zoals reeds aangegeven een motie aangenomen waarin het bestuur dringend was opgedragen, stappen te ondernemen tot een spoedige reorganisatie in een nationale bond. De adviseur van de bond, Tolboom, verklaar(le daarentegen
niet in te zien waarom de beide diocesane bonden niet even goed konden

130) Het Hoog-Ambacht. 3 juli 1909.
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werken. Ook daarin had men eenheid van beginsel en gedachten, vooral
door dat ene, degelijke vakblad. De grootst mogelijke machtsontwikkeling in dagen van strijd gaf de ene weerstandskas. Hij zou om die redenen
alleen voor nationale organisatie zijn als daarmee bereikt kon worden,
dat de velen die nog bij Unitas waren, zich bij de katholieke organisatie
zouden aansluiten.131 Dit standpunt had hij ook reeds geventileerd tijdens de bestuursvergadering van 12 april 1909. Hij voegde er toen aan
toe, dat men binnen de Bossche Bond dezelfde mening was toegedaan.132

Aangezien Tolboom bij de vorming van de Utrechtse Bond sterk op
Poell had geleund, is het niet zo verwonderlijk, dat hij ook inzake de
vormkwestie diens beleidslijn volgde. Zijn pleidooi vond in eigen kring
geen weerklank. Het besluit van het episcopaat de nationale organisatie
toe te staan, werd door het bestuur met vreugde ontvangen, daar nu een
sterkere katholieke vakorganisatie verwacht mocht worden. Men besloot
om zo spoedig mogelijk met het bestuur van de Bossche Bond in overleg
te treden, teneinde de diocesane organisaties in een nationale bond te
verenigen. De voorzitter, Kamp, hoopte dat zodra dat plan ten uitvoer
was gebracht, velen die nu nog met zekere tegenzin bij Unitas waren, de
gelederen zouden komen versterken: "Zeer velen toch hebben herhaaldelijk gezegd, dat alleen (le diocesane vorm hen van de R.K. vakorganisatie terughield. Wanneer dat bezwaar is weggenomen, moeten wel allen,
die het goed meenen, strijders voor den R.K. Textielbond worden".133
De Bossche Bond was echter nog niet zo ver; daar kostte de gewenning
aan een nieuwe organisatiestructuur meer tijd. Zowel in het bestuur als
onder de aangesloten vakverenigingen werd het communiqu6 van het
episcopaat met gelatenheid ontvangen; men nam overwegend een afwachtende houding aan, omdat men voor zichzelf weinig nut zag in de
verbreding van de organisatie. Toch bleek men er niet geheel onwelwillend tegenover te staan. Toen de vorming van een nationale bond ter
sprake kwam in de federatiecommissie, onthielden de bestuursafgevaardigden niet hun medewerking daaraan, al toonde men zich niet even enthousiast als de Utrechtse leden. Men vond elkaar in het compromis van
een nationale bond met districtsindeling. In haar vergadering van 25 juli
1909 besloot de commissie unaniem om aan de gefedereerde bonden
voor te stellen zich te constitueren tot een nationale bond, waarvan zij in
Het Hoog-Ambacht, 29 mei 1909.
Het Hoog-Ambacht, 17 april 1909.
133) Het Hoog-Ambacht. 3 juli 1909.
131)

132)
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hoofdlijnen de opzet had aangegeven. Volgens dit concept zou de nationale bond worden verdeeld in twee districten, een noordelijk, samenvallend met de Utrechtse Diocesane Bond en een zuidelijk, samenvallend
met wat thans de Bossche Bond was. Elk district had een eigen bestuur,
met ieder een eigen geestelijk adviseur. Daarboven stond een hoofdbestuur, gekozen door de algemene vergadering, bijgestaan door een
geestelijk adviseur die werd aangewezen door de bisschop in wiens diocees de bond zijn zetel had. Er werd een gezamenlijke bondskas
gevoerd
en een centrale weerstandskas ingevoerd, waarover werd beschikt door
het hoofdbestuur in overleg met het bestuur van het district waarin zich
een arbeidsgeschil voordeed. Het Hoog-Ambacht werd het
orgaan van de
nationale bond. Poell, Cools en Van den Nieuwenhuizen zouden
op deze
134
grondslag de statuten ontwerpen.
Nadien bleef het echter stil in de Bossche Bond. De achterban was
moeilijker te motiveren. Kennelijk wilde men eerst het resultaat afwachten van de statutencommissie. In de bestuursvergadering van 7 november 1909 werd met geen woord gerept over het voorstel van de federatiecommissie.135 Van verscheidene kanten werd echter aandrang op het
bestuur uitgeoefend om zich v66r nationale organisatie uit te spreken, dit
met het oog op de tussentijdse onderhandelingen met Unitas om tot een
oplossing van de tweestrijd te komen. In de eerstkomende algemene vergadering van de Bossche Bond, op 21 november, werd eindelijk de lang
verwachte intentieverklaring gegeven. Na een toelichting door Cools op
het concept van de federatiecommissie besloot de vergadering met 22 tegen 3 stemmen tot nationale organisatie, waarna unaniem de grondslagen overeenkomstig het concept werden goedgekeurd. 136 Daags tevoren
had Poellin Het Hoog-Ambacht nog een duwtje in de goede richting gegeven; het bereikte compromis had duidelijk zijn instemming. 137
4. Oprichting Ned. R.K. Textielbond St. Lambertus

Nu beide Diocesane Bonden met de omzetting in een nationale bond
akkoord waren gegaan, konden de voorbereidingen worden afgerond.
Op 6 maart 1910 kwamen de afgevaardigden van de verschillende verenigingen in Nijmegen bijeen om de statuten en het huishoudelijk regle'34) Het Hoog-Ambacht, 31 juli 1909 en 24 september 1910.
135

)
Het Hoog-Ambacht. 13 november 1909.
136) Het Hoog-Ambacht. 4 december 1909.

137

) Het Hoog-Ambacht. 20 november 1909.
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ment vast te stellen en een bestuur te kiezen. De bond droeg als naam Nederlandsche R.K. Textielbond St. Lambertus en de zetel werd gevestigd
te Tilburg. Aan de oprichtingsvergadering werd deelgenomen door afgevaardigden uit Almelo, Borne, Delden, Eindhoven, Enschede, Geldrop,
Gemert, Goirle, Heeze, Helmond, Hengelo, Hilversum, Oldenzaal, Tilburg, Veghel en Winterswijk.
Cools was met 25 van de 37 stemmen gekozen tot voorzitter van het
bestuur. De verdere samenstelling en de onderlinge verdeling van de

functies zag er als volgt uit:

138

voorzitter
secretaris

A. Cools
J. van den Nieuwenhuizen

penningmeester
vice-voorzitter
vice-secretaris

Joh. Nijkamp

G. Kamp
C. van Gestel
vice-penningmeester H. Oude Veldhuis
commissaris
C. de Wuffel

Tegelijk met de goedkeuring van de statuten, begin april, benoemde
mgr. Van de Ven Poell tot geestelijk adviseur. In zijn brief aan Poell
schreef de bisschop: "Bij voorbaat houden Wij Ons verzekerd, dat door
deze benoeming de belangen van den Nieuwen Bond aan goede zorgen
-zijn toevertrouwd.
Ik voor mij ben ervan overtuigd", liet Cools hierop
Het
volgen in
Hoog-Ambacht, waarin hij de benoeming bekend maakte,
9,
... gij allen zijt over deze benoeming en dit schrijven verheugd; de werking in de vijf voorafgaande jaren krijgt zoo een eervolle bekroning. Ons
aller wensch is, dat deze benoeming kracht moge houden voor lange jaren!"139 Op 1 juli werden de statuten koninklijk goedgekeurd.140
De Nederlandsche Textielbond was door Poell met vreugde begroet.
Deze was uiteindelijk langs een andere en betere weg tot stand gekomen
dan de meeste andere nationale bonden. Het was immers beter eerst de
plaatselijke verenigingen in aantal en kracht te doen toenemen, opdat zij
de nationale bond zouden kunnen schragen.141 Een rechtvaardiging
achteraf die niet strookte met hoe de ontwikkeling feitelijk was gelopen.
138
) Het Hoog-Ambacht, 12 en 26 maart 1910.
139) Het Hoog-Ambacht, 9 april 1910, BAH, Ingekomen stukken 1910, Brief van Poell aan
mgr. Van de Ven, 2 april 1910. Brief van de bisschop in Het Hoog-Ambacht.
140) BAH, NKV VIII B, Bijvoepet tot de Nederlandsche Staatscourant, 11 augustus 1910,
186; Het Hoog-Ambacht, 27 augustus 1910.
141) Het Hoog-Ambacht, 12 april 1910.
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5.

Verdeling in Noordelijk en Zuidelijk District

De Utrechtse Diocesane Textielarbeidersbond werd op 24 april 1910
ontbonden; daarvoor werd in de plaats opgericht het Noordelijk District
van de Ned. R.K. Textielbond. Tolboom, de voormalig geestelijk adviseur van de Utrechtse Bond, was benoemd tot rector in Oldenzaal, belast
met de opbouw van een nieuwe kerk.142 Het districtsbestuur bestond uit
deleden:

voorzitter
secretaris
penningmeester
2e voorzitter
2e secretaris
2e penningmeester

G. Kamp, Hengelo

H. Geerdink, Hengelo
W. Lamm, Borne
H. Oude Veldhuis, Oldenzaal
B. Siemerink, Delden
A.B. Ter Huurne. Enschede

Kamp was benoemd tot vrijgestelde.
De Bossche Diocesane Textielarbeidersbond werd ontbonden op de
dag dat de koninklijke goedkeuring afkwam.143 In het bestuur van het
Zuidelijk District hadden zitting gekregen:

voorzitter
secretaris

H. van Rijsingen, Strijp
C. Kuipers, Tilburg

penningmeester
on(lervoorzitter

P. van Boxtel, Goirle
J. van Doremalen, Boxtel

leden

Jos. Verleg,

Geldrop

Dora van de Ven, Helmond
Marie van de Berg, Goirle
Cools bleef de vrijgestelde. 144

Volgens het huishoudelijk reglement kon elk district een geestelijk adviseur aanvragen aan de bisschop in wiens diocees de meeste plaatselijke

142)

Het Hoog-Ambacht, 30 april en 4 juni 1910.

1'1) Het Hoog-Ambacht, 28 mei 1910.
144
) Het Hoog-Ambacht, 16 juli 1910. Cools was hiervoor op 8 september 1908 kandidaat
gesteld. Hij trad op 1 december als vrijgestelde in functie, Het Hoog-Ambacht. 12 september
en 5 december 1908.
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verenigingen waren. 145 Tot adviseur van het Noordelijk District werd benoemd H. de Bouter uit Enschede; een man die, zo tekende Poell hierbij
aan, zich voor de katholieke arbeidersbeweging in Twente reeds zeer verdienstelijk had gemaakt. 146 Bij schrijven van 25 juli 1910 stelde mgr.
Van de Ven de bondsadviseur Poell tevens aan tot adviseur van het Zuid147
elijk District.
Zoals was bepaald in de statuten kon het bondsbestuur zich ook laten
bijstaan door een rechtskundig adviseur.148 Voor deze functie werd aangetrokken J.R.H. van Schaik, advocaat en procureur in Arnhem. Zijn
taak bestond in het verlenen van rechtskundige bijstand inzake arbeidscontract, ongevallenwet en andere arbeidsaangelegenheden. Ook de
bondsleden konden van zijn diensten gebruik maken. Daartoe kon men
zich ofwel rechtstreeks tot hem wenden, ofwel door tussenkomst van de
149
vrijgestelde ambtenaren.
Tijdens de oprichtingsvergadering telde de Textielbond volgens een la150
Gedurende het eerste jaar nam het ledental
tere opgave 2664 leden.
snel toe, vooral veroorzaakt door een forse stijging van het aantal georganiseerden in de noordelijke bisdommen, om (laarna lichtjes te dalen en
vervolgens weer geleidelijk, maar langzaam te stijgen tot in 1915, toen de
groei forser aantrok. Een overzicht over de eerste vier jaren, telkens genomen per 1 september, geeft het volgende beeld: 1910: 2728; 1911:
3052; 1912: 2930 en 1913: 3124.151 Voor een belangrijk deel kwam
de aanhoudende groei voor rekening van de georganiseerden in het
Noorden, in het Zuiden liep zoals reeds opgemerkt het aantal georganiseerden terug als gevolg van de overgang naar nationale organisatie. Was
het ledental medio 1915 al gestegen tot 3953, bij het afscheid van Poell
als geestelijk adviseur was de 4000 gepasseerd en stond het op bijna
4100.152

Volgen wij nog even het verloop in de twee jaren daarna, per 1 januari
1916 bedroeg het ledental 4461, in augustus was het reeds opgelopen
tot boven de 6000. 153 en per 1 maart 1917 telde de bond 8275 le145) Het Hoog-Ambacht. 12 februari 1910.

146) Het Hoog-Ambacht, 2 juli 1910.
147) Het Hoo -Ambacht. 6 augustus 1910.
148) Het Hoog-Ambacht, 12 maart 1910.
49) Het Hoog-Ambacht, 20 augustus 1910.
150) Het Hoog-Ambacht, 27 juni 1935.
151) Het Hoog-Ambacht, 27 december 1913.
152) Het Hoog-Ambacht, 25 september 1915.
153) Het Hoog-Ambacht, 5 februari en 12 augustus 1916.
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den.154 Deze cijfers geven toch een wat te rooskleurig beeld van de betekenis van de katholieke organisatie, vergeleken met het aantal arbeiders

die hun emplooi vonden in de textielindustrie. Poell was zich daarvan terdege bewust en stelde daarom weleens de cijfers tegenover elkaar om de
leden tot meer propaganda aan te zetten. Zo werden medio 1913 in de
provincies Noord-Brabant en Limburg 12.765 textielarbeiders geteld,
waarvan evenwel maar zo'n 1600 bij de Textielbond waren aangesloten.
Voor het hele land viel de verhouding nog ongunstiger uit: van de 41.046
katholieke textielarbeiders waren er 2753 lid van de Textielbond. 155
Een systematische vergelijking over alle jaren verdient zeker de aandacht.
6. Ophejlling districtsindeling

De districtsindeling waarmee het voormalig diocesane patroon qua
bestuur en financieel beheer in feite voor een groot deel gehandhaafd
bleef, voldeed op den duur toch niet. In 1913 gingen stemmen op om
beide gremia op te heffen. Geheel anders dan men hier zou venvachten,
verklaarde juist het Zuidelijk District zich ervoor met als argument, dat
dit de eenheid ten goede kwam, 156 terwijl het Noordelijk District er tegen
was omdat het de band met de kleine afdelingen zou verminderen!157
Tijdens de jaarvergadering van de nationale bond, op 21 september
1913, kwam de opheffing van de districtindeling er toch door. Het nieuw
gekozen bestuur van de Nederlandsche R.K. Textielbond was als volgt
samengesteld: 158

voorzitter
secretaris

Joh. Nijkamp, Enschede
J. van den Nieuwenhuizen. Tilburg
G. Kamp, Hengelo

penningmeester
2e voorzitter
2e secretaris
2e penningmeester

C. van Gestel, Goirle
C. de Wuffel, Helmond

leden

J.

E. Ruijter, Hilversum

Eshuis. Hengelo

C. Kuipers,

Tilburg

Joh. Loohuis, Oldenzaal
H. van Rijsingen, Strijp

H. VIoedbeld, Almelo
u') Het Hoog-A mbacht. 17 maart 1917.
Het Hoog-Ambacht. 17 mei 1913.
1 6
Het Hoog-Ambacht. 2 augustus 1913.
157
) Het Hoog-Ambacht. 16 augustus 1913.
138) He,Hoog-Ambacht, 27 septemberen 18 oktober 1913.
1/;
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Vanwege de statutenwijziging vroeg Poell opnieuw bisschoppelijke
goedkeuring aan.159 De koninklijke goedkeuring werd verkregen op 4
november 1913.160 Het diocesane tijdperk was afgesloten.
§ 4. En weer Unitas, escalatie en verzoening 1908-1916
Met het verdwijnen van de laatste rest van diocesaan particularisme
dat, hoe opmerkelijk, nog voortleefde onder de katholieke textielarbeiders nadat de bisschoppen op dit punt hun aanspraken reeds hadden ge-

matigd, was de verdeeldheid in eigen boezem nog niet overwonnen. De
strijd tegen het interconfessionele in de arbeidersbeweging was nog niet
gestreden; integendeel. Het mislukken van de onderhandelingen in de
jaren 1906-1907 over de reorganisatie van Unitas, die uiteindelijk waren

afgesprongen op het oplevend diocesaan particularisme, had de
tweestrijd veeleer aangewakkerd en versterkt. Toch was de deur naar een
bevredigende oplossing van het geschil nog niet in het slot gevallen. Ook
binnen Unitas leefde het besef dat de zaak van de arbeiders met het
voortduren van de verdeeldheid niet was gediend, al was men niet bereid
tot elke prijs het principe te verloochenen waarvoor men reeds zovele jaren geijverd en geofferd had. De pogingen ondernomen in 1908 en
1909 om de vruchteloze tweestrijd onder de katholieke arbeiders te
beeindigen liepen op niets uit, waarmee het krediet bij de verzoeningsgezinden in Unitas was verspeeld.
De meningsverscheidenheid over plaats en functie van godsdienst en
kerk in het openbare leven escaleerde tot een regelrechte confrontatie
tussen Unitas en het episcopaat. Evenals ten tijde van de reorganisatieonderhandelingen vormde de houding van de Internationale Bond een
groot beletsel. Een bezwarende omstandigheid was bovendien de uitzondering die in 1907 min of meer was afgedwongen voor de katholieke
mijnwerkers die zich wel interconfessioneel organiseren konden. Poell
volgde de ontwikkelingen op de voet. Niet alleen omdat hij ervan overtuigd was, dat (le katholieke organisatie zeer gebaat was met het vinden
van een oplossing waar(loor de rust kon wederkeren en de eenheid werd
hersteld, het ging hem ook persoonlijk aan omdat hij de zo gewenste aansluiting bij het Internationale Verbond van Christelijke Textielarbeidersorganisaties alleen via Unitas bereiken kon. Van elk initiatief tot verzoening der tegenstellingen dat evenwel voorbijging aan de grenzen die door
159) BAH. NKV VII B, Brief van Poell aan mgr. Van de Ven, 8 oktober 1913.
60) Het Hoog-Ambacht, 15 november 1913.
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het episcopaat zo nadrukkelijk waren aangegeven, verwachtte hij geen
heil. Een tegemoetkoming op dit punt aan de verlangens van Unitas vond
hij dwaasheid. "Uitgemaakt, geen kwestie", onder deze kop kwam hij er
met een redactioneel hoofdartikel in 'zijn' vakblad nog eens op terug. De
bisschoppen stonden in hun volste recht: hen kwam de leiding over de
katholieke sociale actie toe. Welnu, zij hadden laten blijken dat ook te
willen en hoe, daarom zat er niets anders op dan als katholieken te gehoorzamen, of men nu arbeider, middenstander, patroon of boer was,
dat was een uitgemaakte zaak; daarover kon geen kwestie zijn. 161
Van twee zijden werden in de jaren 1908 en 1909 stappen gedaan om
een oplossing van het Unitasgeschil naderbij te brengen. teruggrijpend
op het concept van splitsing in twee nationale confessionele bonden die
federatief samenwerkten. Ariens en De Bouter namen het voortouw.
Toen hun diplomatieke missie na vele maanden een opening had bewerkt
waardoor de verzoening in het verschiet lag, presenteerden beide gefedereerde diocesane bonden onverhoeds een plan dat heel de zaak al

vroegtijdig dreigde te doen mislukken. Poell bleek niet onschuldig hieraan; toch was hij genoegzaam bekend met het initiatief van Ariens en De
Bouter. Evenals dat het geval was bij de brochure van Rijken over de
geestelijke adviseurs en de vroegtijdige publikatie van 'Jos. Schrijvers
leek Poell zich door een te grote voortvarendheid te hebben laten meeslepen. Rijken bleek daar anders over te denken.
De nu volgende uiteenzetting geeft slechts de grote lijnen. Laat daardoor vele vragen open waarop hier het antwoord niet kan worden gegeven, omdat dit nader onderzoek behoeft, dat evenwel buiten de opzet van
de voorliggende studie valt en dat wij dan ook graag aan anderen zullen
overlaten wier aandacht speciaal op de Unitaskwestie gericht is.
a. De reorganisatie nogmaals beproefd, 1908-1909
1. Op zoek naar een opening in de vastgelopen verhoudingen

Ariens had zijn geesteskind niet uit het oog verloren. Zijn overplaatsing
naar Steenderen en opgelegde afzijdigheid verhinderden niet, dat hij
zich met het wel en wee van Unitas zeer verbonden bleef voelen. De pijnlijke keuze tussen trouw aan het ideaal en gehoorzaamheid aan het epiScopaat, waarvoor de katholieke Unitasleden op 1 oktober 1907 ston-

i6I

j Het Hoog-Ambacht. 23 november 1907.
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den, raakte hem diep. Dwingen wilde en kon hij niet sedert hij van de sociale beweging was losgemaakt. Tot zijn groot leedwezen zag hij vele
Unitasleden de katholieke werkliedenvereniging verlaten omdat zij niet
wilden opgeven waarvan zij overtuigd waren en waarvan zij de onrechtmatigheid niet konden inzien. In zijn hart deelde Ariens hun mening,
maar kon en mocht daar niet publiekelijk voor uitkomen. Zijn priesterlijke trouw en geloofsopvatting dwongen hem tot gehoorzaamheid; van hem
werd een heroYsch offer verlangd waaraan hij evenwel uit een diepe geloofsovertuiging gevolg gaf. Stins vergeleek hem met de aartsvader Abraham die gedwongen werd zijn zoon te offeren. 162
Na de mislukte reorganisatie en ook nadat de fatale datum van 1 oktober 1907 was verstreken, bleef Ariens naar oplossingen zoeken. Begin
januari 1908 polste hij Van Wijnbergen, die eerder reeds als vrederechter enkele besprekingen had voorgezeten, over een nieuwe vergadering
met alle betrokkenen. Van Wijnbergen antwoordde echter niet in zien,
waarover nog vergaderd kon worden.16.3 poell kon evenmin begrijpen,
waarom men niet gewoonweg gevolg gaf aan het ultimatum dat het episcopaat had gesteld. In vergelijking met Ariens was hij veel rechtlijniger
in de uitleg van de gehoorzaamheid die werd geeist.
Ariens vond steun bij De Bouter, die hem als geestelijk adviseur van de
werkliedenvereniging in Enschede was opgevolgd. In Enschede kwam
het uittreden van de Unitasleden hard aan, omdat zij daar de grootste afdeling vormden. Hun overwicht was zo sterk, dat de eerste jaren de Diocesane Bond geen voet aan de grond kreeg. De Bouter werd dan ook
voortdurend met de pijnlijke gevolgen van de ontstane situatie geconfronteerd, die ook hem zeer hebben aangegrepen. Ariens had in hem een
goede steun; niet alleen omdat beiden een van gevoelen waren, maar De
Bouter zich vrijelijker kon bewegen. Toch moest met grote behoedzaamheid geopereerd worden en mocht er niet te veel ruchtbaarheid aan worden gegeven, omdat elk pogen gemakkelijk uitgelegd kon worden als een
wederstreven van het bisschoppelijk gezag, dat zou Unitas maar stijven in
haar gelijk en was koren op de molen van haar bestrijders.
Begin maart 1908 toog De Bouter naar Noord-Brabant om te onderzoeken, in hoeverre daar medewerking was te verkrijgen. Deze was immers van cruciaal belang, omdat de reorganisatiepogingen eertijds waren
stukgelopen op de weerstand in het Zuiden tegen nationale organisatie.

162) Brom, a.w., II, 156.
163) a. w.,

II, 156-157.
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Ariens en De Bouter putten kennelijk hoop uit de federatie die werd
gesmeed tussen (le Bossche en de Utrechtse Diocesane Bond. Tijdens
zijn informatieve rondreis gaf De Bouter naar het schijnt nog geen volledige openheid van zaken. Uiteraard richtte hij naar zijn schreden ook
naar Poell. Bij hem ontmoette het initiatief, dat toch weer nationale organisatie beproef(le. weinig waardering. Het was een laatste poging om toch
de wil van Unitas door te drijven. of minstens iets anders te wi]len dan het
episcopaat: "Dwaasheid.'•164
Via Ariens kreeg Rijken het reisverslag van De Bouter toegespeeld.
Rijken, de vraagbaak van zo velen, was door Ariens in het initiatief betrokken. Van Jan van Besouw had hij reeds vernomen dat De Bouter bij
Poell was geweest. Na kennisneming van het verslag meende Rijken De
Bouter voor een desillusie te moeten bewaren. Daarom vertrouwde hij
hem enkele mededelingen toe in de hoop dat dit onder-ons zou blijven.
Hij gaf hem allereerst de raad zijn hoop op nationale organisatie maar te
laten varen. In Den Bosch wilde men nu eenmaal alles diocesaan. Het

provincialisme zat er zo diep in, dat het in nog geen honderd jaar uitgeroeid zou zijn. Daarvoor waren verschillende oorzaken te noemen: "de
voornaamste is, dat ze ons als onbetrouwbare - jansenistische, calvinistische, modernistische - Katholieken beschouwen". De oude boven- en
benedenmoerdijkse tegenstelling. Het nationale was in het Zuiden altijd
al met lede ogen bezien, hetgeen alleen nog maar erger was geworden.
Daarom, ook al zou De Bouter toestemming krijgen, lang zou hij zich
daarin niet kunnen verheugen, omdat dit elk ogenblik weer kon worden
teruggedraaid. Er was nog een andere reden, namelijk dat de Brabantse
Unitasmannen van een ander gehalte waren. Zij omarmden het interconfessionalisme enkel en alleen om van de geestelijkheid af te zijn. Al hadden zij daar goede redenen voor, zo langzamerhand had dit plaats gemaakt voor anti-klerikalisme. dat hen rijp maakte voor neutrale of socialistische verenigingen. Voor de geestelijkheid een reden zoveel te meer
om de teugels niet te laten vieren en vast te houden aan het streng diocesane. 165

Als tweede argument gaf Rijken De Bouter in overweging, dat ook al
zouden de Twentse Unitasmannen zich willen 'bekeren' op voorwaarde
dat zij met de Bossche Diocesane Bond 66n organisatie mochten vormen,
hen dit geen kraaltje vet in de magere soep zou bezorgen: ., Denk niet dat
164) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan J.M.H. Tolboom. 21
maart 1908.221.
165) KDC. AA. Briefvan Rijken aan De Bouter, 25 maart 1908 (inv. nr. 1765).
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deze ( = de Bossehe Bond) zoo goed in elkaar zit. Er is meer schijn dan
zijn. Poell is het fac-totum: Hij doet en bedisselt alles. Als hij morgen aftreedt als adviseur of liever leider, dan valt de heele bond in duigen. Hij
heeft het bestuur en de bestuursleden geen gelegenheid gegeven, zich te
ontwikkelen als zoodanig. Nieuwenhuizen bemoeit zich 't liefst niet met
de hangende fabrieksquesties, is er althans niet op uit om ze aanhangig te
maken en zoo heel langzaam verbeteringen aan te brengen - neen 't

liefst polemiseert hij tegen Unitas. Het is m'n vaste overtuiging dat indien
ze niet gedwongen waren om Unitas nu en dan 'n vlieg af te vangen - er
zoowat alleen met verzoekschriften, en minzame briefjes aan de fabrikanten zou worden gewerkt, maar geen flinke pootige fabrieksvergaderingen. Poell heeft nl. wat, met z'n briefies, bij de fabrikanten verkorven
en bedorven! Poell werkt met bewonderenswaardigen ijver; maar heeft
geen goed inzicht in de zaak, en maakt geen krachtige organisatie, omdat
hij geen leiders kweekt. Hij is een nieuw bewijs hoe soms een beste adviseur ophoudt met adviseeren om zelf de leiding in handen te nemen. "
Rijken wou dat hij een goede oplossing wist, maar zoals altijd zou NoordBrabant wel weer het struikelblok vormen. 166
2.

De onderhandetingen o ciew hervat

De bevindingen van De Bouter gaven aanleiding om op (le ingeslagen
weg voort te gaan. Op 16 april 1908 vond er een gezamenlijk overleg
plaats met Bult en op 21 april vervoegden zij zich bij de aartsbisschop om
het zoeken van een andere weg naar de vrede te bepleiten en eventuele
nieuwe onderhandelingen toe te staan.167 Mgr. Van de Wetering lijkt inderdaad, zij het officieus, zijn goedkeuring daaraan gegeven te hebben;
het zou echter dan wel van Unitas moeten uitgaan. Dit kan men opmaken
uit een brief van Poell aan Tolboom naar aanleiding van een tweede ontmoeting met De Bouter, die vermoedelijk eind april plaatsvond. Het was
raadzaam dat de Utrechtse Bond zich sterk maakte, nu Unitas, zonder
168
tussenpersonen zou gaan onderhandelen.
Binnen Unitas was reeds enige beweging gekomen. Men was bereid om
tot eenheid in het katholieke kamp te geraken,169 maar dit had tot nog toe
niet geleid tot concrete stappen. Men nam een afwachtende houding aan.

166) Idem.
167) Brom, a. w., II, 157; Ariens e.a., a.w.. 18.
168) KDC, t.a.p., Brief aan J.M.H. Tolboom. 1 mei 1908, 234-235.
169) Het Hoog-Ambacht, 11 april 1908.
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Kennelijk te vaak voelde men zich blij gemaakt met een dode mus: het
Textielarbeiderssecretariaat, de samenwerking met de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond en laatstelijk de mislukte reorganisatie; men
had zijn leergeld betaald. Ariens en De Bouter waren zich terdege van
deze frustratiegevoelens bewust en namen dan ook niet eerder met Unilas over een nieuwe vredespoging contact op, dan nadat enige zekerheid
was verkregen en op z'n minst de aartsbisschop er niet tegen was. In (le
bestuursvergadering van 22 juni 1908 kwam de zaak voor het eerst aan
de orde. Men vroeg zich af waarom van Unitas het initiatief tot nieuwe onderhandelingen moest uitgaan en of de bisschoppen de nieuwe voorstellen, die door Stins op verzoek van Ariens waren opgesteld, wel zouden
aanvaarden. 170

In het vertrouwen wellicht dat Ariens in deze precaire aangelegenheid
wel wist waaraan hij was begonnen, besloot men de vredespoging dan
toch een kans te geven. Kort daarop ontving men van Ariens bericht, dat
hij het rapport van Stins in goede orde had ontvangen en zich ernstig
hierover zou buigen en tevens met Rijken zou overleggen.171 Erg veel fiducie had men er toch niet in. Toen Ariens liet weten het wenselijk te vinden dat Unitas de voorstellen bij de aartsbisschop zou laten verdedigen,
nam het bestuur dat voor kennisgeving aan.172 Vele maanden hoorde
men niets meer ervan. In de vergadering van 30 november berichtte
Stins, dat hij van Ariens een uitnodiging had ontvangen om de voorstellen
2 december voor een commissie in Arnhem nader toe te lichten. Stins
werd verlof gegeven om op deze uitnodiging in te gaan.173 In de tussentijd was de strijd om confessionele of interconfessionele organisatie hevig

opgelaaid.
Tijdens het Internationale Congres van de christelijke vakbonden dat
in dezelfde tijd viel als het R.K. Vakeongres. begin augustus 1908, werd
scherpe kritiek geuit op de katholieke vakbeweging in Nederland en werd
fel uitgehaald naar de bissehoppen die een vergaande bemoeizucht werd
verweten. De scherpe uitlatingen aan hun adres zetten veel kwaad bloed
en trokken een zware wissel op de al geringe clementie die men met Unitas had. Zolang de verontwaardiging over het gebeuren nog in de harten
van velen voortleefde, kon er eenvoudigweg niet aan nieuwe onderhandelingen met Unitas gedacht worden. Veeleer vatte bij menigeen de meKDC, Archief Unitas. Notulen hoofdbestuur 1908-1910, 22 juni 1908.
171 ) t.a.P·• 30 juni 1908.
172) t.a. p., 27 juli 1908.
173
) t.a.p., 30 november 1908.
170)
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ning post, dat het hoog tijd werd om eens en voorgoed met het interconfessionalisme in Unitas af te rekenen. Het congres had velen de ogen ervoor geopend, dat de geestelijke leiding over de sociale actie volkomen
rechtmatig was en zelfs niet ontbeerd kon worden. Aan het congres en
zijn gevolgen besteden wij verder aandacht in de navolgende subparagraaf. Voor Ariens en De Bouter een onmiskenbare tegenslag. Het begrip voor Unitas was tanende. Toen het ernaar uitzag, dat Enschede weldra een katholieke textielarbeidersvereniging zou hebben waardoor de
tweestrijd wel weer zou oplaaien, 174 greep de aartsbisschop in. Vanaf de
preekstoel werd tegen Unitas gewaarschuwd. 175
Er waren echter ook gunstige voortekenen. In de bestuursvergadering
van 19 april 1909 deelde Stins mee van Ariens een strikt vertrouwelijk
schrijven te hebben ontvangen, dat de nationale organisatie er bij de bisschoppen door was. Binnen een paar dagen verwachtte Ariens daarover
meer informatie te kunnen geven.176 Met deze mededeling werd volstaan.

Het communiqu6 van de bisschoppen inzake de organisatiestructuur
(1909), dat in verholen termen een veroordeling van Unitas inhield, zette
de zaak weer op scherp. Het bestuur van Unitas reageerde echter terughoudend. Men besloot af te wachten wat Ariens omtrent de samenwerking met de te vormen katholieke en protestantse bond nader zou mededelen.177 Ariens stuurde aan op een confrontatie tussen Unitas en beide
Diocesane Bonden, die onder voorzitterschap zou staan van baron Van
Wijnbergen. Het bestuur van Unitas besloot in zijn vergadering van 26
juli om op een eventuele uitnodiging te zullen ingaan en daartoe zes afgevaardigden aan te wijzen: Mensink als lid van het Centraal Bestuur, Hutten en Van der Meijs namens het Zuidelijk District en na stemming drie
van de vier hoofdbestuurders Stins, Slot en Ticheler. 178 Doch het broze
accoord dreigde door het initiatief van de gezamenlijke diocesane bonden te zullen breken, zoals nog zal blijken.
Zodra naar buiten kwam dat het episcopaat tot nationale organisatie
verlof had gegeven, werd binnen de Utrechtse Diocesane Bond, wij memoreren nogmaals, met kracht erop aangedrongen zodra mogelijk de bestaande federatie in een nationale bond om te zetten. Het drijvende mo-

Het Hoog-Ambacht. 21 november 1908.
175) Het Hoog-Ambacht, 28 november 1908. Brom. a.w., II, 152; Crobben, t.a.p., 69.
176) KDC, t.a.p.. 19 april 1909.
174)

177) t.a. p., 28 juni 1909.
178) t.a.p.. 26 juli 1909.
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tief hierachter bleek de hoop, dat de katholieke textielarbeiders die nog
bij Unitas waren, aldra de gelederen kwamen versterken waardoor er
eindelijk eenheid en vrede zou zijn in het katholieke kamp. Gezien de
confessioneel gemengde samenstelling van de bevolking zou dit op het
sociale en politieke klimaat een gunstige uitwerking hebben. Het kostte
echter tijd en overreding om de Bossche Diocesane Bond mee te krijgen.
Hoewel Unitas in Noord-Brabant voor de uitbouw van de katholieke organisatie als een hinderlijke intrigant werd beschouwd, was het hier toch
een meer geYsoleerd en te isoleren verschijnsel.
De actie die op het bekend worden van het communiqu6 vanuit Utrecht
volgde, was ongetwijfeld goed nieuws voor het driemanschap dat achter
de schermen doende was een bevredigende oplossing van het Unitasgeschil voor te bereiden. Voor Rijken wellicht de aanleiding om bij Poell te
informeren welk gevolg hieraan vanuit het Zuiden zou worden gegeven.
Het is zeker niet uitgesloten dat Rijken deze stap zette in nauw overleg
met Ariens om Poell het laatste voorstel van een vredesconferentie voor
te leggen. In de stille onderhandelingen bleek Rijken immers de contactpersoon naar Noord-Brabant, wat min of meer voor de hand lag omdat hij
goed van de verhoudingen aldaar op de hoogte was; het wel en wee van
de Bossche Diocesane Bond met veel aandacht volgde en reeds jarenlang
met Poell in contact stond, die hij vaak bij hun wederzijdse vriend Jan
van Besouw had ontmoet. Poell wilde zich nog niet erop vastleggen: de
federatiecommissie van beide Diocesane Bonden zou over drie weken
bijeenkomen en dan zou men de zaken wel eens goed onder de ogen
zien. Bij Poell hoefde hij niet op toegevendheid te rekenen, want zelfs na
de beslissing van het Episopcaat had Unitas nog een propagandaverga-

dering belegd in Helmond.

179

Poell was bij het overleg van de federatiecommissie aanwezig. Het conceptvoorstel over de grondslag van de te vormen nationale katholieke textielarbeidersbond draagt duidelijk de sporen van Poells weersbarstigheid
tegenover Unitas: de uitgewerkte grondslag liet Unitas geen ruimte voor
179) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Amiee Reverende (Rijken). 2 juli 1909. 346-347. Het resultaat was mager: "Er waren er maar drie die bewerkt
(konden) worden, plus zes Unitas-leden uit Celdrop, vier van onze mannen en drie oud-Unitassers van Helmond en twee onverbeterlijken: zoodat Stins er maar niet sprak." Lang hield

deze heroprichting niet stand. Als gevolg van de algehele terugloop van Unitas werd deze afdeling in mei 1908 opgeheven, KDC, Archief Unitas, Notulen hoofdbestuur 1908-1910,18

mei 1908; Het Hoog-Ambacht. 23 mei 1908. Door een extra propaganda-inspanning kwam zij
weer tot keven. maarging in 1914 voorgoed verloren door de sluiting van de fabriek Sanders
en Swane, waar de meeste leden werkzaam waren. Het Hoog-Ambacht. 28 maart 1914.
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eigen inbreng; men had enkel de keuze hier ja of nee op te antwoorden.
En dit viel bij Unitas niet in goede aarde, evenmin dat zij uit de pers
moesten vernemen dat haar dit voorstel werd gedaan; de uitnodiging om
op de aangegeven grondslag samen te werken bereikte haar pas op 10
augustus 1909, terwijl in Het Hoog-Ambacht van 31 juli het conceptvoorstel ree(ls was afgedrukt. Unitas wilde zich niet laten voorschrijven
hoe de nationale katholieke bond zou worden ingericht, waarbij de katholieke le(len zich dan maar hadden aan te sluiten. Unitas verwierp dan ook
het voorstel. Wel was men bereid een vergadering te aanvaarden, met
blanco mandaat en onder een onpartijdig voorzitter, waarheen elk der
betrokkenen organisaties evenveel afgevaardigden zou sturen. 180 Toen
het ernaar uitzag dat door de onhandige manoeuvre, waartoe kennelijk
zonder overleg met de Utrechtse bemiddelaars was besloten, de onderhandelingen schipbreuk zouden lijden, werd door de R.K. Arbeidersvereeniging in Enschede, waarvan De Bouter adviseur was, een reddingspoging ondernomen die de gehavende schuit weer in de vaart bracht. 181 In
de tussentijd werd van de zijde van de Diocesane Bonden naarstig gewerkt aan een nadere precisering van de samenwerking die tussen beide
te vormen nationale confessionele bonden tot stand moest komen. Een
aanwijzing temeer dat men het 'gevecht' met Unitas vanuit een zo sterk
mogelijke positie wilde aangaan. De 'strateeg' achter (lit plan bleek ...
Poell!

Opdat de katholieken in Unitas bij de te vormen nationale textielbond
zouden aansluiten, was het van belang dat tevens een federatie tot stand
kwam tussen deze nationale katholieke bond en de dan overgebleven nationale protestantse bond Unitas. Daartoe werd contact opgenomen met
het R.K. Metaalbewerkers-Secretariaat dat een dergelijke federatie-overeenkomst had gesloten met de (protestants-) Christelijke Metaalbewerkersbond.182 De grote haast die Poell hiermee had, hield ongetwijfeld
verband met de uitnodiging die nog naar Unitas moest uitgaan. Het was
verstandiger geweest met de publicatie van het commissiebesluit dan nog
even te wachten.

180
) Het Hoog-Ambacht, 18 september 1909.
181) Het Hoog-Ambacht. 4 september 1909. Ariens e.a.. a.w.. 18.

KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan C.J. Kuiper, 17 juli
1909,353: Brief aan C.J. Kuiper, 28 juli 1909.355; Brief aan Bureau v.d. R.K. Vakorganisatie. 28 juli 1909.358. Brief aan A. Haazevoet, 31 juli 1909,355.
182)
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3.

De kans op verzoening verkeken

De uitnodiging van de R.K. Arbeidersvereeniging uit Enschede voor
een gezamenlijke vergadering van de bestuurderen van alle katholieke
vakverenigingen, van de Utrechtse Diocesane Bond en van Unitas, die

zou plaatsvinden op 29 augustus 1909, werd in de bestuursvergadering
van Unitas de week tevoren gunstig ontvangen. Men besloot de uitnodiging door te geven aan alle katholieke afdelingsbesturen, hen erop wijzend dat over belangrijke punten eerst afzonderlijk vergaderd zou moeten worden; met andere woorden, wezenlijke toezeggingen mocht men
niet doen.183 De vergadering had een positief resultaat. Door de katholieke Unitasbestuurders werd een motie aangenomen, waarin zij verklaarden naar katholieke vakorganisatie te willen streven en hun leden in
die zin te adviseren, mits de van Unitas uittredende katholieken medezeggenschap zouden hebben in het samenstellen van de bondsstatuten
en een degelijke federatie kon worden aangegaan met de op te richten
protestantse vakbond. In deze vergadering werd tevens bekend gemaakt
dat er al plannen waren voor een vredesconferentie te Arnhem onder lei184
Ook de Bossche Diocesane Bond
ding van baron Van Wijnbergen.
ging hiermee accoord, hetgeen feitelijk een desavoueren van Poell betekende. Dit zal echter geen deuk in zijn prestige hebben gegeven, omdat
men alleen in besloten kring van zijn enigszins overijlde aanpak op de
hoogte was.
Namens de federatiecommissie ging toen een uitnodiging uit naar het
hoofdbestuur van Unitas voor een gezamenlijke bespreking onder leiling
van baron Van Wijnbergen, aan welke bespreking zou worden deelgenomen door een gelijk aantal afgevaardigden van Unitas en de Federatie
der Diocesane Bonden, allen met blanco mandaat. Een opmerkelijk open
185
opstelling, waarover Cools tevoren Geerdink en Kamp had benaderd.
Het bestuur van Unitas besloot in zijn vergadering van 13 september
aan deze uitnodiging gevolg te geven. Hoewel zou worden vergaderd met
een open agenda. zou men trachten drie wezenlijke zaken binnen te halen: een gemeenschappelijk vakblad, een gezamenlijke weerstandskas en
handhaving van de aansluiting bij het CNV,186 welk laaiste punt men lijkt

183) KDC. Archief Unitas, Notulen hoofdbestuur 1908-1910.23 augustus 1909.
181) Zie noot 181.
185) KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief van Cools aan H. Ceerdink en

C. Kamp. 8 september 1909. 363-364.
186) KDC, Archief Unitas. Notulen hoofdbestuur 1908-1910, 13 september 1909.
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te hebben laten vallen. Unitas ging de onderhandelingen in met grote

scepsis, men was een gewaarschuwd man. Bij een bezoek van Ariens aan
het bureau van Unitas om over de verzoening te spreken had deze de indruk gegeven dat er voor Unitas maar weinig zou inzitten. Stins en Mensink hadden toen verklaard met lapwerk geen genoegen te nemen. Het
bestuur van Unitas, hiervan in kennis gesteld, schaarde zich achter hun
houding. 187

De conferentie in Arnhem vond plaats op 16 oktober 1909. Aan het
overleg werd ook deelgenomen door Ariens, De Bouter, Tolboom en
Poell. Unitas was bereid (le gemeenschappelijke weerstandskas te laten
vallen en ging accoord met een minder ver reikende verzekering van onderlinge steun. Men hield echter vast aan het gemeenschappelijk vakblad. Van de kant van de Diocesane Bond werd toen tegengeworpen dat
dit waarschijnlijk niet in overeenstemming zou zijn met het Bisschoppelijk Communiqu6, waarop Stins opperde om deze kwestie aan het episcopaat voor te leggen, aldus werd besloten.188 Ariens haastte zich nog om
Unitas dit te ontraden, maar de brief was reeds de deur uit.189 Van de
aartsbisschop ontving zij het onnodig kwetsend antwoord, dat het episcopaat alleen brieven van katholieke verenigingen in behandeling nam. Na
enig heen en weer geschrijf tussen Stins en Geerdink, de secretaris van
de federatiecommissie, vroeg deze aan de bissehop om opheldering over
de geoorloofdheid van een gemeenschappelijk vakblad. Het antwoord
van mgr. Van de Wetering hidde afwijzend; het ene vakblad was niet in
190
overeenstemming met het jongste rondschrijven van de bisschoppen.
Hiermee liepen de onderhandelingen op dood spoor. Unitas zag van verdere onderhandelingen af.
De prijs die zij voor de vrede moest betalen, was haar te hoog. Toen
Ariens op het bureau van Unitas kwam om er op aan te dringen alsnog de
voorstellen te aanvaarden, dat een vakblad met alleen een arbeidersredactie misschien nog zou lukken, kreeg hij van Stins ten antwoord, dat
daaraan niet meer gedacht hoefde te worden, waarna Ariens vroeg of hij
en De Bouter op een vergadering van Unitas het pro en contra van hun
kant zouden mogen uiteenzetten. Hiertegen werd geen bezwaar gemaakt. 191

187) t.a.p., 20 september 1909.
188) Het Hoog-Ambacht, 8 januari 1910, Amelink. a.w.. 82-85.

189) KDC. t.a.p- 25 oktober 1909.

'90) Amelink, a.w.,84; Brom, a.w., II, 263.
19') KDC. t.a.p., 22 november 1909.
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Bekend met het voornemen van Ariens om een laatste poging te wagen
de katholieke leden van Unitas te overreden hun verzet op te geven, deelde Rijken begin december aan Jan van Besouw mee dat Ariens over enige dagen naar Enschede zou gaan, "om Unitas ... af te breken". Hij
mocht dit sub rosa wel aan Poell vertellen. Bitter gestemd over de afloop
van de zoveelste bemiddelingspogilig in het Unitasgeschil liet hij hierop
volgen, dat hem met dat al de sociale kwestie vreselijk de keel uithing.
Dan mocht dit niet, dan weer dat niet; de ene wilde zus en de andere zo;
192
men wist nog niet wat mocht en waarheen.
Noch de bewogen en openhartige oproep van Ariens op 20 december,
noch hetgeen De Bouter's anderendaags in het midden wierp, vermochten het harnas dat Unitas had omgord, te breken. Pas toen de laatste slag
en stoot waren gevallen, deed Poellin Het Hoog-Ambacht verslag van hetgeen zich in de laatste maanden had afgespeeld.193 Na de aanvaring in

juli leek hij voorzichtiger geworden.
b. Internationale aansluiting, een onvervuld ideaal
1.

Om de

katholieke signatuur van het intemationatefomm geweerd

Evenals bij de eerste reorganisatie-onderhandelingen had de Internationale Bond ook nu de zaak niet ongemoeid gelaten. In september 1909
bracht Schiffer, de voorzitter, een bezoek aan het bondskantoor van Unitas. Daar was na overleg besloten dat de Internationale Commissie (het
permanente bestuur) zich over de reorganisatie zou buigen.194 Na enig
uitstel werd 9 september als datum voor de beraadslagingen vastgesteld.
Het bestuur van Unitas had ermee ingestemd dat Stins daaraan zou deelnemen, overeenkomstig de wens van Schiffer. 195 De commissie bleek tamelijk bi]lijk in zijn oordeel over de houding die Unitas tot dan toe tegenover de nieuwe reorganisatievoorstellen had ingenomen. Over het substituut van de centrale weerstandskas had men zich geen beeld kunnen
vormen. Aangaande het ene vakblad spoorde men Unitas aan daaraan
vast te houden en tevens te eisen dat aan de redactie geen geestelijke zou
worden verbonden, dus geheel in handen van een tweetal arbeiders werd

192) KDC, AA, Brief van Rijken aan Jan van Besouw. 9 december 1909 (inv. nr. 1760).
193) Het Hoog-Ambacht, 1, B en 15 januari 1910.

'w) KDC, Archief Unitas, Notulen hoofdbestuur 1908-1910,20 september 1909.
195) t.a. p.,27 september 1909·
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gesteld.196 Unitas heeft, zoals gebleken, zich hieraan geconformeerd.

Ook langs andere weg had het Duitse interconfessionalisme het verloop
van de onderhandelingen in negatieve zin beynvloed en wel door enkele
krenkende uitlatingen aan het adres van de Nederlandse bisschoppen,
gedaan tijdens het Eerste Internationale Congres dat van 2 tot 5 augustus
1908 in Zurich plaatsvond. Deze kritiek straalde door in de houding die
de bisschoppen tegenover het onwillige Unitas innamen. Het congres
waaraan door Poell werd deelgenomen, eindigde ook voor hem in mineur: het verlangen om internationaal te kunnen meespreken werd door
de opstelling van de Duitsers gedwarsboomd. Had hij na het congres in
Luik (1905), dat was uitgegaan van de Internationale Bond van Christelijke Textielarbeidersorganisaties, in een aantal artikelen in Het HoogAmbacht getracht het eigene van het Nederlandse patroon van katholieke
vakorganisatie uit te leggen en vooral te onderscheiden van (le Berlijnse
richting, 197 het bleek niet tot de Duitse voormannen doorgedrongen. Te
zeer zaten zij gevangen in de ideeenstrijd tussen de Keulse en Berlijnse
richting, die zo diep in het sociaal-politieke klimaat insneed, dat de paus
met een herderlijk schrijven ingreep.
Het initiatief tot het congres was uitgegaan van het Duitse Gesamtverband der Christlichen Gewerkschaften, een interconfessionele vakverenigingscentrale, waarin de textielarbeiders de toon aangaven. Doel van
het congres was de oprichting van een Internationaal Christelijk Vakverbond. Daartoe waren organisaties uitgenodigd uit de landen Duitsland,
Nederland, Belgia, Oostenrijk, Zwitserland, Italie en Rusland. Het te
stichten vakverbond kwam niet in de plaats van de reeds bestaande vakinternationalen, maar vormde zogezegd het sluitstuk van de internationale beweging.198 Kon Poell door het vasthouden van de Internationale
Textielbond aan de resolutie van Luik over het lidmaatschap met zijn
Bossche Diocesane Bond geen toegang verkrijgen tot het internationale
vakbondscircuit, in het Eerste Internationale Congres van Zilrich zag hij
eeri mogelijkheid om toch de zo begeerde aansluiting te verwerven. Zodra hij van het te houden congres vernam, wendde hij zich tot de algemeen secretaris van het Gesamtverband, A. Stegerwald, met de vraag
"namens anderen", of ook de Nederlandse katholieke "landliche"

196) t.a·I).' 8 november 1909.
197) Zie hfdst. VI, § 4.

198) Amelink, a. w., 90-95; Hagoort, De Christelijke Sociale Beweging, 123-124 en
169-170; Kuiper, a.w., II. 280-286: Verstraelen, De Internationale, in Scholl, 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging, 495 e.v.
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(waarschijnlijk bedoeld: landelijk opererende) vakverenigingen en dioce199
sane beroepscorporaties aan het congres konden deelnemen.
Begin april 1908 stond het Congres op de agenda van de bestuursvergadering van de Utrechtse Diocesane Bond, die inderdaad een uitnodiging om deel te nemen had ontvangen. In beginsel verklaarde het bestuur
zich akkoord, onder het voorbehoud evenwel dat de bewuste lidmaatschapsparagraaf van Luik niet meer zou gelden. Men besloot over deelname contact op te nemen met de Bossche Diocesane Bond en Kamp al
vast als afgevaardigde aan te wijzen.200 De Bossche Bond had eenzelfde
uitnodiging bereikt. In zijn vergadering van eind april besloot het bestuur
na een flinke discussie samen niet de Utrechtse Bond gevolg daaraan te
geven en reeds een afgevaardigde te kiezen. Hiervoor werd als de meest
geschikte persoon aangewezen Lambert Poell.201 Behalve beide Diocesane Bonden hadden ook Unitas en de Christelijke Mijnwerkersbond een
202

uitnodiging ontvangen.
Mag deze verdeelde vertegenwoordiging van de vakbeweging in Nederland en de aanwezigheid van beide katholieke diocesane bonden op
een interconfessioneel congres in eerste instantie wat vreemd lijken, een
overkoepelende vakcentrale als in Belgia het Algemeen Secretariaat der
Christene Beroepsvereenigingen en in Duitsland het Gesamtverband was
er voor Nederland nog niet. Het R.K. Vakbureau evenals het Nederlands
Christelijk Vakverbond waren nog in voorbereiding. De aanwezigheid
van beide Diocesane Bonden, terwijl daarentegen de Berlijnse katholieke
vakcentrale, voluit geheten Verband der Katholischen Arbeitsvereine
Sitz Berlin, van deelname was uitgesloten, had te maken met de intentieverklaring door de Bossche Bond afgegeven tijdens het congres van Luik,
om samen met Unitas te trachten tot landelijke eenheid te komen.203
Omdat dit nog niet tot concrete resultaten had geleid, wilde men van de
zijde van de organisatoren de katholieke vakbeweging uit Nederland kennelijk niet bij voorbaat de toegang ontzeggen.

'99) KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913. Briefaan A. Steggerwald, 11 maart
1908.215. Om zich op dit congres voor te bereiden had Poell al in februari contact gezocht
met Huising. de secretaris van de Internationale Commissie. Hij vroeg om achttien exemplaren van het verslag van het vorige congres in Zurich (1907). t.a.p.. Brief aan Th. Huising, 8

februari 1908, 202.
2(,(}
)

Het Hoog-Ambacht,

2"1)

11

202) Kuiper, a. w.,11,280.
2(,3) Zienoot 197.
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april 1908.

Het Hoog-Ambacht. 2 mei 1908.

Aangezien het in de aankondiging heette een congres te zijn van vakverenigingsleiders gaf de bekendwording dat Poell de Bossche Bond zou
vertegenwoordigen al meteen aanleiding tot kritiek. Het Del)enter Weekblad viel hierover. Poell verweerde zich tegenover de redacteur, M.J.G.
Kuipers, met te stellen dat zijn aanwezigheid geen uitzondering was.
Onder verwijzing naar de encycliek Ill Fermo Proposito (1905), waarvan hij een becommentarieerde vertaling had verzorgd,204 bracht hij als
tegenargument naar voren dat de geestelijkheid over vakzaken de verantwoordelijkheid weliswaar moest laten aan hen die dit toekwam, maar dat
zij wel de leiding had over de vakverenigingen als zodanig. Welnu, het
was een congres van leiders van vakverenigingen, die spraken over vak205
verenigingszaken, dus was zijn aanwezigheid volkomen legitiem.
Enigszins geamuseerd, doch ook ietwat wrevelig erover dat Poell toch
vaak wat te stellen gaf, bracht Rijken dit voorval ter kennis aan Jan van
Besouw: "... de leiders moesten er heen; dus hij was de leider! Een
mooie zelfbekentenis en zelfbeschuldiging". Een nieuw bewijs dat de
beste adviseurs meestal niet laten konden om de leiding te nemen. "Hij
leert niet en verleert nog minder".206
De kritiek van Kuipers deerde Poell in het geheel niet. Enkele weken
na het voorval berichtte hij aan Rijken dat hij zich naar Zurich zou laten
vergezellen door Charles Stuhlemeijer, correspondent voor Het Centrum
en 66n der firmanten van een betonfabriek in Breda. 207

De kritiek van Kuipers die ook in de kringen van (le christelijke internationale beweging was gehoord, bleek de voorbode van naderend onheil.

Wij hebben het reeds aangeduid, tijdens het congres kwam een golf van
kritiek over de Nederlandse katholieke vakbeweging heen. Dit gebeurde
niet terstond, maar pas nadat Poell in aansluiting op een rede van Giesberts die weliswaar kritisch maar gematigd van toon was, het goed recht
van katholieke organisatie verdedigde en aangaf dat wat de eigenlijke
vakbondsactie betrof er geen wezenlijk verschil hoefde te zijn met interconfessionele organisatie. Werkstaking behoorde wel degelijk tot haar
204) De Encycliek '/U Ferme Proposito'. met aanteekeningen door Lambert J.J.M. Poell
205) KDC, t.a.9, Brief aan M.J.G. Kuipers, 12 mei 1908, 237; Brief aan Redactie Deventer

Weekblad, 20 mei 1908, 240-241: Idem, 27 mei 1908,243.
206) KDC. AA. Brief van Rijken aan Jan van Besouw. 25 mei 1908 (inv. nr. 1760).
207) KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Rijken, 21 juli 1908,
252. Stuhlemeijer was zich aan het profileren tot wat men een sociaal ondernemer zou kunnen noemen. Poell had hoge verwachtingen van hem. In later jaren raakten beiden met elkaar

bevriend.

357

uitrusting en van dat wapen was ook in Nederland reeds met goed gevolg
gebruik gemaakt. De geestelijke leiding stond een goede vakactie niet in
de weg. Was de leiding van een vakvereniging goed en rechtvaardig dan
zou geen priester noch bisschop zich ervoor schamen, er problemen mee
hebben dat men de rechtvaardige strijd goed gestreden had. Wat Poell
evenwel over het hoofd zag en waar men met name in Duitse kring moeite
mee had, was dat de invulling van het begrip rechtvaardigheid was voorbehouden aan de kerkelijke overheid die daarover met gezag oordeelde;
wat maakte het dan nog uit of men sprak van directe of indirecte leiding?
Overtuigd van de redelijkheid en krachtdadigheid van het Nederlandse
patroon dat in zijn ogen niet als minderwaardig gold, vroeg Poell om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden in Nederland,
waarbij het bestaande patroon beter aansloot en interconfessionele organisatie feitelijk niet goed mogelijk was. Met twee voorbeelden trachtte hij
dit aan te tonen. Zo had de protestantse organisatie zich teruggetrokken
uit de voorbereiding van de Nederlandse Tentoonstelling van Huisindustrie, omdat die tentoonstelling ook op zondagen geopend zou zijn. 208
Een tweede voorbeeld waarom vaste samenwerking problemen gaf was
de grote versplintering van het Nederlandse protestantisme in principieel
sterk van elkaar afgescheiden richtingen. Was het de katholieken dan
kwalijk te nemen dat zij enkel en alleen vanwege die omstandigheden
hun eigen vakverenigingen vormden, was het dan euvel te duiden dat
niet alleen een of andere plaatselijke geestelijke maar de bisschoppen
2elf, die toch van de paus de opdracht hadden gekregen zich deze zaken
aan te trekken, goedkeurden, bevorderden, en uitdrukkelijk verlangden
dat men zich katholiek verenigde.,209 Een bepaald curieuze redenering
die verdoezelde dat ook de Nederlandse katholieken zich principieel
opstelden en niet uit pragmatisme voor het gescheiden optrekken hadden
gekozen.

Tenslotte, zo roerde Poell aan, was in Italic en Belgie het christelijke
van de organisaties niet meer dan een naam, omdat deze feitelijk geheel
uit katholieken bestonden? Hij hoopte dan ook het verlossende woord te
horen spreken, dat de katholieke vakbeweging uit Nederland werd toegelaten. Hoewel hij zeker niet op algemene bijval rekende, schreef hij in het
eerste verslag van de conferentie, meende hij toch dit bereikt te hebben,

Thelen, Lambert Poell en de eerste jaren van de katholieke textielarbeidersorganisatie
in Gemert, t.a.p., 32.
208)
209

) Het Hoog-Ambacht. 15 augustus 1908.
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dat men de voorwaarde van de interconfessionele signatuur en nationale
210
structuur nog eens wilde bezien.

Wellicht door het zeer geemotioneerde verloop van het congres schijnt
het Poell toch niet helemaal duidelijk te zijn geworden wat nu besloten
was. Wonderlijk genoeg prijkt zijn naam (en die van Kamp) onder het
manifest dat is opgesteld.211 In dit manifest wordt onmiskenbaar voor interconfessionele organisatie gekozen, hetgeen feitelijk betekende dat de
katholieke organisatie toch was uitgesloten. Dit moet Poell spoedig na afloop duidelijk zijn geworden, gezien de strekking van de commentaren
die hij in 'zijn' vakblad liet volgen. De gematigde toon in het eerste verslag maakte alras plaats voor een groeiende verontwaardiging. Poellleek,
uit weloverwogen propagandistisch oogmerk, naar een klimax toe te willen schrijven, om zo de onredelijkheid en aanmatiging van de Duitsers
schril te doen aftekenen tegen de redelijke en cotiperatieve houding van
de Nederlandse katholieke vakbondsmensen.
De verdediging door Poell en de ondersteuning door Kamp bleken de
uitwerking te hebben van een rode lap op een stier. Geheel de Duitse staf
kwam in het vuur. In steeds scherpere bewoordingen werd de katholieke
vakbeweging A faire genomen en daarin ook het Nederlands episcopaat
meegetrokken. Inhakend op het bisschoppelijk communiqu6 van juni
1906 waarin het episcopaat nadrukkelijk de katholieke organisatie verlangde, sprak Schiffer de roemruchte woorden: "bij a]le eerbied en

hoogachting voor onze geestelijke overheden, met name onze Bisschoppen, zeg ik toch: hoogeerwaarde heeren Bisschoppen, tot hiertoe en niet
verder". Stegerwald deed nog een schepje op het vuur door te stellen,
dat zolang de kerkvorsten niet aan de werkgevers verboden zich met ongelovigen tot economische doeleinden te verbinden, geen paus of bisschop het recht had de arbeiders voor te schrijven hoe zij zich in vakverenigingen te organiseren hadden. Schiffer sprak zelfs van onrechtvaardigheid jegens de arbeiders. Hoewel er ook gematigde geluiden waren te
horen voor een praktische en geen principiele opstelling, waarbij voor het
Nederlands patroon in het internationale verband toch ook een plaats
was, overstemden de Duitse voormannen het geheel.212
Het gesprokene ontlokte in Nederland hevig protest en grote veront-

210

) Idem.

2")
212)

Katholiek Sociaat Weekblad. 22 augustus 1908.
Het Hoog-Ambacht. 22 en 29 augustus en 5 september 1908.
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waardiging in katholieke kringen. Men liet zich door de Duitsers niet de
maat nemen, men liet zich door hen niets voorschrijven. In een lange
reeks van artikelen in Het Hoog-Ambacht gaf Poell lucht aan de algemene
ergernis. Hij werd er niet moe van argumenten aan te halen en gezaghebbende voormannen uit de arbeidersbeweging ten tonele te voeren, die de
Nederlandse katholieke vakbeweging niet alleen in haar waarde lieten,
maar het beleid van de Nederlandse bisschoppen zelfs als juist aanprezen en de verhoudingen in Nederland tussen katholieken en protestanten
als voorbeeld stelden.
Nog geruime tijd na het congres klonken de toen gesproken woorden
en de verbolgenheid daarover na. Het interconfessionalisme van de Duitsers was a-confessioneel en zonder leidend beginsel, schreef Poell begin
september 1908 aan R. Debruyne, secretaris van het Algemeen Secretariaat der Christene Beroepsvereenigingen van Belgie. Op de sociale cursus in Mdnehengladbach (1905) zeiden ze, dat zij zich beriepen op een
negatief christendom, waarbij Poe]1 de cynische opmerking maakte:
.'
Vooruit daarmede ter oplossing der sociale kwestie! Dat gaat toch
nieti"213
2. Naar een katholieke intemationale: een doodlopende weg

Geen toegang voor de katholieke organisatie uit Nederland tot de vakinternationale van textielarbeidersbonden en nu ook niet tot de Internationale Christelijke Vakcentrale. Poell berustte niet en bleef alert op het
keren van het tij. Een schrijven van (le paus aan graaf Medolago Albani,
om in economische organisaties de katholieke banier hoog te houden,
was voor Poell aanleiding om aan Rutten, de spil van het Algemeen Secretariaat van Belgi6, te vragen of (le christelijke textielarbeidersorganisatie zich nu meer zou gaan richten op de katholieke beweging in Nederland, of zich daar niets van aan zou trekken en zich zusterlijk met Unitas
verbonden zou blijven voelen, een Unitas dat gladweg tegen geheel het
Nederlandse episcopaat inging. Er was een kentering op komst en daarmee meende Poell met de aanstaande nationale textielarbeidersbond op
de goede weg te zitten. 214
Dezelfde dag, 24 januari 1910, nam Poell contact op met de voorzitter
van het Italiaanse Textielarbeiders Syndicaat, Luigi Colombo, hoe het
213) KDC, t.a.p., Brief aan Rene. 2 september 1908,260.

t.a.p., Brief aan G. Rutten. 24 januari 1910, 384. Albani was voorzitter van de Unione
Economico Sociale. te vergelijken met de K.S.A.
214)
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'

kwam dat in het bondsorgaan over de pauselijke brief aan Medolago niets
vermeld stond; in andere vakbondsperiodieken werd gesuggereerd dat
de bewuste brief niet op Colombo's organisatie betrekking had. 215 Ineen
latere brief aan kapelaan De Bouter schreef hij niet te kunnen begrijpen
hoe Colombo kon menen dat zijn organisatie geheel in overeenstemming
was met de richtlijn van de paus. Ook de Belgen snapten van de zaak
niets. Hij had hierover geschreven, maar geen enigszins tegemoetkomend antwoord ontvangen. Op het Eerste Internationale Katholieke
Esperantistencongres, dat van 30 maart tot 3 april 1910 te Parijs was gehouden, had Poell (le katholiciteit van de vakverenigingen bepleit. Maar
of het iets helpen zou? Hij hoopte door middel van het esperanto te kunnen bewerken dat ook in andere landen zuiver katholieke textielvakbonden werden opgericht. 216
De verbanning naar de zijlijn speelde Poell voortdurend parten. Toen
in een bericht in De Maasbode over de vijfde internationale bijeenkomst
van de christelijke vakinternationale van textielarbeidersbonden (Milaan)
de fuut vermeld stond dat het een congres was van katholieke organisaties, klom Poellin de pen om dit recht te zetten. En passant toonde hij het
onware christelijke gezicht van de Internationale Bond en maakte hij
217
attent op de ongehoorzaamheid van Unitas aan het episcopaat.

Een nationale katholieke textielarbeidersbond, een vakverenigingscentrale, weliswaar van katholieke snit, en nog bleef de toegang tot de internationale beweging ontzegd, zelfs na het congres van Milaan (1910).
Poell besloot nu zelf het heft in handen te nemen. De idee van aansluiting
bij de bestaande verbanden voorlopig maar opzij zettend, trachtte hij een
internationale katholieke verbinding tot stand te brengen tussen de vakverenigingen. Hij bleek hierin niet geheel alleen te opereren, maar in
overleg met het R.K. Vakbureau. Het is ons niet helemaal duidelijk geworden wie hier wie tot actie aanzette - de voorhanden gegevens zijn
uiterst summier en in Het Hoog-Ambacht is daarover niets terug te vindenen of het om een vakinternationale van textielarbeidersverenigingen ging
of om een internationale vakcentrale. Zeker is dat bij gelegenheid van het

t.a.p., Brief aan Luigi Colombo, 24 januari 1910, 383.
Brief van Poell aan De Bouter, 15 aprl 1910 (inv. nr. 1760). Poell was een
vurig esperantist. Hij speelde een belangrijke rol in deze nationale en internationale beweging
die de verbroedering van alle katholieken beoogde.
21 9 KDC, Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Redactievan De Ma bo215)

216) KDC, AA.

de, 2 april 1910,386.
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Tweede Internationale Congres, in 1911 te Keulen gehouden, het R.K.
Vakbureau beproefd heeft om aansluiting te krijgen bij het Internationaal
Christelijk Vakverbond, hetgeen niet is gelukt.218 In de maand juli voorafgaand aan dit Congres vroeg Poell aan Haazevoet of er al een antwoord

binnengekomen was uit Belgie of Frankrijk over "Internationale Kath°·
lieke Vakvereenigingsverbinding. We moeten deze zaak doorzetten.
Schrijf dan die lui maar, dat ze Esperanto leeren: dan behoeven we er
geen twee of drie bijeenkomsttalen op na te houden".219
Eerdere correspondentie van Poell wijst

sterk in zijn richting als de ini-

tiatiefnemer van het plan om een vakinternationale van katholieke textielarbeidersorganisaties op te richten. Begin augustus 1910 wendde hij
zich om informatie over de katholieke textielarbeidersbeweging in Engeland tot een zekere Reverend J. Lomax, verbonden aan het St. Bede's
College in Manchester, een pater van de orde van Mill-Hill, met wie hij in
contact bleek gekomen via zijn broer Louis die op het missiecollege van
de orde te Thresfield doceer(le. De bedoeling van zijn brief, zo legde hij
uit, was om te komen tot de oprichting van een internationale bond van
katholieke textielarbeidersorganisaties, daar de christelijke bond geen
katholieke organisaties als lid aannam. Er was hierover reeds geschreven
naar Spanje; Frankrijk volgde en Poell hoopte ook in Engeland bereidwillige katholieke organisaties te vinden. Tevens schreef hij zich in verbinding te stellen met de katholieke vakeentrale van Berlijn, die geen
goede notie had van het vakbondswerk, om te bekijken of haar textielarbeiders hun organisatie niet zo konden veranderen dat er een sterke zuiver katholieke en moderne vakbond uit kwam. 220
Het vlotte niet erg. Ruim anderhalf jaar later probeerde hij het opnieuw, ditmaal zich richtend tot de Engelse bond van katholieke textielbewerkers. Wel beschikte hij al over conceptstatuten van de te vormen
federatie, waarvan hij een exemplaar bij zijn brieven insloot. Het lag in
zijn bedoeling om organisaties uit Nederland. Belgie, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italie en Engeland aldus te verenigen. Frankrijk bleek
nog niet over een textielarbeidersbond te beschikken, noch over een interconfessionele. noch een katholieke. Ook de Engelse bond lijkt nog
geen echte vakbond in de moderne zin, opgezet volgens de beginselen

218) Kuiper. a.u·.. II. 286.
219) KDC. t.a. p.. Brief aan R.K. Vakbureau. 21 juli 1911.441.
221)) t. a. p.. Brief aan Rev. J. Lomax, 3 augustus 1910. 400-401.
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van 'Rerum Novarum' en geplaatst onder de (indirecte) leiding van de
kerk.221

Over het contact met de organisaties uit de overige genoemde landen,
Belgie en Italia uitgezonderd, is ons niets bekend. Zich bewust van zijn
bescheiden plaats binnen de kerkelijke hierarchie, niettemin zijn grootse
plan stoutmoedig doorzettend, vroeg hij eind februari aan mgr. Van de
Wetering om na goedkeuring van het plan een aanbeveling door de gezamenlijke bisschoppen te willen hechten aan het verzoek aan kardinaal
Ferrari om met de textielarbeidersorganisatie in Italic bij de te vormen
katholieke internationale aan te sluiten. Hij hoopte aldus de kardinaal te
overtuigen van de ernst van de brief en de briefschrijver. Ook deze brie222 De
ondernomen
ven deed hij van de concept-statuten vergezeld gaan.
pogingen leidden niet tot het beoogde resultaat: in katholieke kring bleek
men nog niet rijp voor de internationale gedachte. Volgens Kuipers had
de strijd in Duitsland en in Nederland wonden geslagen die geruime tijd
nodig hadden om te helen. 223
3.

Laatste hoop op intemationale aanstuiting vervlogen

Even flikkerde de hoop van Poell op internationale aansluiting weer
op. Op 24 september 1912 vaardigde Pius X (le encycliek 'Singulari
Quadam' uit, waarmee hij ingreep in de richtingenstrijd in Duitsland, die
veel onheil had gesticht. De paus verklaarde de voorkeur te geven aan
zuiver katholieke organisaties vanwege hun principiele eenheid en geslotenheid, en het lidmaatschap van interconfessionele organisaties slechts
te willen dulden indien zulks in de omstandigheden noodzakelijk was.
Katholieke leden van interconfessionele organisaties moesten in elk geval
tegelijkertijd aangesloten zijn bij de katholieke standsorganisaties, waarin zij een door de bisschoppen geleide godsdienstige vorming ontvingen
en het hen duidelijk zou worden, in hoeverre bepaalde vakverenigingsbesluiten met de leer van de Kerk in overeenstemming waren. Voor de
Duitse vakbeweging betekende dit concreet, dat de paus interconfessionele organisatie gezien de bijzondere omstandigheden voorlopig toestond, dat de verkettering over en weer tussen de Berlijnse en Gladbachse
Brief aan Dear Sirs. 7 februari 1912.461, Brief aan Rev. J. Consor. 18 februari
1912,462; Brief aan Rev. Fath. Smith, 16 maart 1912, 469-470; Brief aan Walter Rigby, 4
mei 1912.473.
222) t.a. p., Brief aan mgr. W. van de Ven, 26 februari 1912, 465; Brief aan mgr. Van de
Wetering. 29 februari 1912, 466-467.
223) Kuiper, a.w., II. 286; Hagoort, a.w., 170-172.

221) t. a.P;
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richting moest ophouden en dat voor de overige landen de katholieke or224

ganisatie voorgeschreven was.
Voor Poell was daarmee gezegd dat het Internationale Verband van
Christelijke Textielarbeidersorganisaties de interconfessionele signatuur
als voorwaarde tot het lidmaatschap moest laten vallen en Unitas zich enkel nog als protestantse organisatie mocht aandienen. Op 12 november
1912 richtte Poell zich hierover tot Huising opdat zo spoedig mogelijk
stappen in de goede richting werden gezet, 225 ... en de Nederlandsche
R.K. Textielbond eindelijk kon toetreden. Ook het bestuur van het Centrale Verbond van Christene Textielbewerkers kreeg een dergelijke
brief.226 De hoop daarin uitgesproken dat de Internationale Bond spoedig ertoe over zou gaan zichzelf in overeenstemming te brengen met de
encycliek, bleek vooralsnog nog niet vervuld te worden. Het uitbreken
van de Eerste Wereldoorlog veranderde de sociaal-politieke verhoudingen dusdanig ingrijpend. dat Poell als geestelijk adviseur van de Nederlandsche R.K. Textielbond het ideaal van internationale organisatie dat
hem zo sterk al die jaren had aangesproken, niet meer verwezenlijkt zag;
hij werd in 1915 pastoor te Gemert.

c. De strijd om Unitas beslecht 1910-1916
1.

Tekening van de bestaande verhoudingen

De Nederlandsche R.K. Textielbond was lot stand gekomen zonder de
katholieke afdelingen van Unitas. Voor de tweede maal was door Unitas
een voorstel tot reorganisatie verworpen, terwijl op een zo essentieel punt
als de organisatiestructuur een belangrijke winst was geboekt, doordat
het episcopaat tot nationale organisatie verlof had gegeven. Het lijkt
halsstarrigheid van Unitas, dat men thans niet bereid was zich bij het verbod van het ene gemeenschappelijk vakblad neer te leggen. Op begrip
van haar houding hoefde Unitas thans niet meer te rekenen. De wrevel

over het voortduren van de tweestrijd werd echter ten onrechte geheel op
Unitas afgewenteld. Waren de bisschoppen voorheen bereid het gemeenschappelijk vakblad en zelfs de ene weerstandskas te accepteren op
voorwaarde dat in de federatie-opzet de beslissingsmacht bij de afzon22:) Aengenent. a.£. 200-207.
225) KDC. t.a.p.. Brief aan Th. Huising. 12 november 1912.477.
226) t.a. p.. Brief aan Hoofdbestuur van het Centraal Verbond van Christ. Text. Bew. v. Belgie. 12 november 1912,476.
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derlijke bonden bleef,227 waar dit thans wel het geval was en de voorkeur
voor nationale organisatie niet als 'moderniteitsgril' van Unitas kon worden afgedaan, maar uit de inventarisatie van de meningsvorming hierover onder de katholieke vakbonden nagenoeg algemeen bleek, was het
vakblad het wisselgeld voor het inruilen van de diocesane organisa228
tiestructuur. De weerstand bleek wederom uit het Zuiden te komen.
Unitas overvroeg niet; voor haar was het voeren van een gemeenschappelijk vakblad een laatste houvast om het interconfessionalisme voor de toekomst niet verloren te doen gaan. Confessionele organisatie werd niet anders dan als een overgangsvorm beschouwd. Door sommige uitlatingen
direct na het internationale congres van Luik had Poell bij Unitas de stellige indruk gewekt haar verwachtingen te delen. Unitas leek echter blind
voor de voorwaardelijkheid die Poell hieraan verbond.
Bij elke toenadering van katholieke zijde bleek Unitas enkel tot concessies bereid, als daarmee de weg naar interconfessionele organisatie niet
geheel werd afgesloten. Dat was het geval bij de onderhandelingen indertijd met het Nederlandsch R.K. Textielarbeiderssecretariaat, dat motiveerde de bereidheid om te streven naar samenwerking met de Bossche
Diocesane Textielarbeidersbond, dat perspectief lag ten grondslag aan

het 'pakket van eisen' bij de reorganisatie-onderhandelingen van
1906-1907 en bepaalde wederom de opstelling tijdens de laatste onder-

nomen verzoeningspogingen. 229
Zolang het beleidsvacuum niet door episcopale richtlijnen was ingevuld, onttrok zich dit tegengestelde verwachtingspatroon aan het zicht.
Toen het zich nadien steeds meer openbaarde bij elke stap naar de volledige invoering van het katholieke maatschappijmodel, leek het alsof Unitas steeds nieuwe eisen stelde. Unitas hield voet bij stuk, omdat zij in haar
feitelijk functioneren geen reden kon zien tot het dwingend opleggen van
de confessionele signatuur. Zij zag niet in waarom haar bestaan een bedreiging vormde voor de katholiciteit van haar leden, te meer daar het interconfessionalisme van de mijnwerkers in Limburg en van de boeren

Het Hoog-Ambacht, 17 augustus 1907.
228) Brom, a.w., II. 263.
229) Duidelijk sprak dit uit het gezegde van Stins om met lapwerk geen genoegen te zullen nemen; vandaar de resolute afwijzing van het 'voorgebakken' compromis van Poell. Het werd
door Stins openlijk bekend tijdens het debat van 20 december 1909. waarin Arians een bealsnog te schikken naar het onoproep deed tot de katholieke Unitasmannen om zich
227)

wogen

verbiddelijk verlangen van het episcopaat, Het Hoog-Ambacht, 1 en 8 januari 1910.
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ongemoeid werd gelaten en aan de patroons zelfs helemaal geen eisen
werden gesteld.230

De rechtvaardiging naar de omstandigheden die eendrachtig samenwerken van katholieken en protestanten inzake de arbeidsbela
ngen
noodzakelijk maakten, had in de loop der jaren mede onder invloed van
de Duitse ideeenstrijd een meer ideologische inhoud
gekregen. Wat
vooreerst vooral een zaak was van tactiek werd een zaak van
beginsel. De
term interconfessionalisme kwam te staan voor een geloofs- en kerkopvatting die tendeerde naar de aanvaarding van een pluriforme waarheid
en eigen verantwoordelijkheid voor de
gelovige leek. Dit interconfessionalisme werd als een bedreiging ervaren voor de centrale plaats
die godsdienst en kerk innamen.
De dreiging van het interconfessionalisme werd echter vertekend door
de binnenkerkelijke tegenstelling tussen modernisme en integralisme,
die onder het pontificaat van Pius X breed om zich heengreep.
In een
angstvallig en krampachtig pogen het verleden vast te houden tegenover
de drang naar aanpassing en vernieuwing spon het integralisme een web
van achterdocht en verdachtmaking om katholieke herleving en sociale
actie. Tussen waarheid en verdichtsel vervaagden de
grenzen. Velen
raakten in dit web verstrikt.231 Dat gevaar kon ook Poell niet geheel ontlopen. In zijn houding tegenover Unitas, in zijn oordeel over het interconfessionalisme zijn sterk gelijkende argumenten te herkennen. Interconfessionalisme kwam op een lijn te staan met anti-confessionalisme. Wat
eerst vooral een gezagskwestie was, werd een aangelegenheid waarin het
geloof in het geding was. Verklaarde hij naar aanleiding van het eerste
bissehoppelijke communiqu6 betreffende Unitas van juli 1906 opgelucht
te zijn, dat van interconfessionele organisatie nu niet meer zoveel zou komen omdat dit de katholieke organisatie in haar ontplooiing remde, in het
door ons reeds aangehaalde artikel 'Uitgemaakt, geen kwestie', geschreven na de mislukte reorganisatie van 1906-1907, is duidelijk een accentverschuiving waarneembaar van de act van ongehoorzaamheid naar de
intentie. De zelfstandigheid die men opeiste op het terrein van de vakorganisatie werd door Poell met enige overdrijving doorgetrokken tot een
ontkennen van de bisschoppelijke leiding zonder meer, waarbij
hij overeenkomst suggereerde met de onlangs bij pauselijk schrijven gewraakte

230) Brom, a.zv.. Il, 147 en 156.
231) Rogier, Op- en neergang van het integralisme, in Herdenken en herzien, 29 e,v..
Rogier

en De Rooy. a.w., 511 e.v.
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stellingen van het modernisme.232 Van een formele naar een inhoudelijke verwerping van het interconfessionalisme als een directe bedreiging
voor de algemene gelding van de katholieke geloofsbeginselen was hierna nog slechts een kwestie van tijd. Toen door omstandigheden het interconfessionalisme van de Christelijke Mijnwerkersbond hevig in opspraak
kwam, was de opstelling van Poell slechts door een vliesdunne wand van
het integralisme afgescheiden.
PoeH dreef mee op de verontwaardiging die over Unitas heenspoelde,
nu zij nogmaals een schikkingsvoorstel had verworpen. Het weerstreven
van het bisschoppelijk gezag werd door sommigen zo hoog opgenomen,
dat een kerkrechterlijke strafmaatregel gevorderd werd. Groothuis, de
pastoor van Enschede, zocht het aan te sturen op een weigering van de
absolutie aan de katholieken die nog bij Unitas bleven. Ongerust erover
dat dit meer kwaad dan goed zou doen, trachtte De Bouter de aartsbisschop hiervan te weerhouden. Mgr. Van de Wetering stelde hem gerust
niet naar dit middel te willen grijpen, hoezeer hij zich ook aan Unitas
stoorde en meende dat daarmee kordaat afgerekend moest worden. Hij
233
wilde de biechtvaders in deze vrijlaten naar eigen inzicht te handelen.
Het was inderdaad een zware strafmaatregel. Aangezien het sacrament
van de biecht de gelovigen op het ontvangen van andere sacramenten als
de communie en het huwelijk voorbereidde, kwam de weigering van de
absolutie erop neer dat men de genadewerking van deze sacramenten
moest ontberen. Het plaatste de gelovige daardoor min of meer buiten de
geloofsgemeenschap. De Bouter had ook Poell hierover aangeschreven.
Zijn antwoord kwam erop neer, dat men op de lange duur toch meer aan
kracht won indien werd gestart met een klein getal rechtgelovigen dan
met een grote groep halfwas-katholieken. Door een dergelijke overweging had ook mgr. Van de Ven zich indertijd laten leiden, toen het erom
ging of de nieuw te vormen textielarbeidersbond confessioneel dan wel
interconfessioneel opgezet moest worden. Poell was het met De Bouter
eens dat het toch een harde maatregel was en dat verschi]lenden hierdoor van de Kerk zouden vervreemden. 234
2.

De interconfessionele Mijnwerkersbond, de angel in het 'roomse' ulees

De pijn over de gedwongen keuze tussen Unitas en de R.K. Arbeidersvereniging was nog niet geleden, of het interconfessionalisme deed in
232)

Het Hoog-Ambacht, 23 november 1907.

233) Brom, a.w.. II, 273.
234
) KDC. AA. Brief van Poell

aan Th. de Bouter. 15 april 1910 (inv. nr. 1765).
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Limburg zijn intrede. Op 20 oktober 1907 kwam tot stand de Algemeene
Bond voor Christelijke Mijnwerkers. kortweg Christelijke Mijnwerkersbond geheten, met Chr. Zielemans als voorzitter. De priesters Oberj6,
Erens en Nolens hadden hiertoe het initiatief genomen. omdat tengevolge van een frequent grensverkeer de mijnwerkers met het interconfessionalisme zeer vertrouwd waren en velen bij de christelijke vakorganisatie
in Duitsland waren aangesloten. De bisschop van Roermond, mgr. Drehmans, was echter niet van de noodzaak van interconfessionele organisatie
overtuigd. Hij was desgevraagd bereid, "als enige concessie toe te staan
dat de statuten van de Duitse Christelijke Mijnwerkersbond gedeeltelijk
werden overgenomen, mits dat niet impliceerde dat de invloed van de
geestelijk adviseur op de bond zou afnemen". Ondanks zijn bezwaren
hebben de initiatiefnemers toch hun plannen doorgezet. Ook zijn wens
om de bond in een confessionele organisatie om te zetten werd getrotseerd. De bisschop werd eenvoudigweg voor een voldongen feit geplaatst.

235

Naar buiten toe werd de schijn gewekt dat de Mijnwerkersbond zijn
goedkeuring wegdroeg. Van zijn kant heeft hij slechts in zeer bedekte termen laten doorschemeren. dat van toestemming geen sprake was. Zijn
stilzwijgen gaf aanleiding tot vele geruchten en speculatie; een publieke
stellingname kon op den duur niet uitblijven.
De Mijnwerkersbond was opgericht naast de bestaande katholieke
mijmverkersverenigingen. die sedert 1904 een Centrale Bond vormden.
Zij waren aanvankelijk bedoeld als vakorganisaties, maar zijn niet daartoe uitgegroeid. In de loop der jaren raakte de vakbondsactiviteit geheel
op de achtergrond en ontwikkelden zij zich tot zuivere standsorganisatie.
Op instigatie van Hermans en Poels volgde in 1911 de samenvlechting
met de R.K. Volksbond lot de Limburgsche R.K. Werkliedenbond,
waarvan Poels de geestelijk adviseur werd. De Christelijke Mijnwerkersbond sloot zich op 5 september 1909 aan bij het CNV, aan de totstandkoming waarvan zij van het begin af deel had. Zielemans werd gekozen tot
tweede secretaris en tevens benoemd tot redactielid van het vakblad De
Gi(is. Het orgaan van de Mijnwerkersbond, De Mijnwerker, stond onder
re(lactie van kapelaan Oberjb. 236
Waar door het episcopaat juist de strijd met Unitas was aangebonden,
deed het gelijktijdig 'toelaten' van het interconfessionalisme in Limburg

233
)

236
1
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Kreukels,,lttijnarbeid.

155-156.

Dieteren. Mens en mijn. 29-40.

afbreuk aan de geloofwaardigheid van de bisschoppen. Het verzwakte de
positie van de katholieke organisatie tegenover Unitas. Deze uitzondering
op de regel zaaide tweedracht en stichtte veel venvarring; er werd bovendien sterk aan getwijfeld of de Christelijke Mijnwerkersbond wel de volledige instemming had van de bisschop, waarin men het onvermoed bij het
rechte eind had. Voor de Mijnwerkersbond zelf was de uitzonderingspositie ook geen onverdeeld genoegen. Propaganda om de gelederen te versterken kon licht worden uitgelegd als propaganda voor het interconfessionalisme, wat haar in de ogen van velen verdacht maakte. Omgekeerd
voelde men zich ook snel in het defensief gedrongen.
Kon men er in het katholieke kamp dan niet om heen dat een uitzondering voor de mijnwerkers was gemaakt, afgezien nog van de twijfel of hier
wel van bisschoppelijke goedkeuring sprake was, het deed afbreuk aan
de eenheid van beleid die de zo noodzakelijke kracht aan de vakbeweging moest geven. In een brief aan Poell beklaagde Aalberse zich hierover. Hoelang zou het nog duren, eer men van deze toch zo verschrikkelijk eenvoudige waarheid overtuigd was, dat, hetzij christelijk, of katholiek, alleen die organisatie practisch mogelijk was, waarmee allen in het
land mee konden gaan. Het was voor hem een onbegrijpelijke verblinding om na de veroordeling van het episcopaat toch nog voor christelijke
237
vakorganisatie propaganda te blijven maken.
De propaganda was een teer punt. Het leidde meerdere malen tot een
woordenwisseling tussen Poell en de redactie van De Mijnwerker. Over en
weer beschuldigde men elkaar ervan een verkeerde uitleg te geven aan
de instemming van de bisschop.238 Volgens Poell strooide men zichzelf
en anderen zand in de ogen met zich te beroepen op (le bisschoppelijke
goedkeuring. Eveneens strijdig met de opvatting van het episcopaat was
239
de medewerking aan De Gids en de steun aan Unitas.
Van de Mijnwerkersbond werd in zijn optreden naar buiten de uiterste
terughoudendheid verwacht, opdat de verdeeldheid onder de katholieke
arbeiders niet nog meer werd aangewakkerd. De aansluiting bij het CNV
werd ervaren als een nadrukkelijke adhesiebetuiging aan het interconfes52d, Brief aan Poell, 4 januari 1908.
238) KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Red. v/d Mijnwerker. 21
december 1907,199; Idem, 20 december 1908.
239) KDC, t.a.p., Brief aan Redactie De Mijnwerker. 8 oktober 1910,408-409. Omdat de redactie niet van zins bleek om zijn reactie te plaatsen, schreef Poell ook De Limburger Koerier
en Unitas aan, maar ook hier moest hij op plaatsing aandringen; KDC. t.a.p., Brief aan Red.
Limburger Koerier, 21 oktober 1910,411; Idem, 30 oktober 1910,412; Brief aan Red. Unitas, 21 oktober 1910,411: Idem, 3 november 1910,413.
237) KDC, AAa, Copieboek
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sionalisme in het algemeen en een welkome ruggesteun
aan de katholieken van Unitas. Het meeste nadeel ondervond men
klaarblijkelijk in
Twente, waar de Unitasaanhang het sterkst en het meest verspreid was.
De Bouter meende dat het de groei van de katholieke textielarbeidersbeweging in de weg stond.
Poell deelde deze mening. Hij vroeg zich dan ook af, of geen formule
gevonden kon worden waarop de Mijnwerkersbond, als een toch door
bisschoppen toegelaten vereniging voor katholieken bij het R.K. Vakbureau zou aansluiten. Poell nam hierover in juli 1911 contact op met Poels
die kort geleden zijn sociale arbeid onder de mijnwerkers was
begonnen
en daarin al belangrijke vooruitgang had geboekt. Hij feliciteerde hem
met het welslagen van zijn zending; hij wilde dat hij zijn bond even sterk
vooruit zag gaan, maar dat werd door de aansluiting van de mijnwerkers
bij het CNV verhinderd. Waar de schoen evenwel het meest wrong bleek
uit het einde van zijn brief: "Ons hindert't en doet 't pijnlijk aan, dat b.v.
bij de eerste-steen-legging naast mgr. Drehmans optrad een Hutten, die
aan de kath. textielarbeiders aanraadt: beter niet georganiseerd dan katholiek georganiseerd".240 poell doelde op de eerste-steen-legging voor
het bondsgebouw, 2 juli 1911, dat tot huisvesting diende voor de
Christelijke Mijnwerkersbond en de kort daarop totstandgekomen Limburgsche R.K. Werkliedenvereeniging. Hutten was hierbij aanwezig narrlens het CNV.241
Poell stelde zich ook in verbinding met het Vakbureau. Zou 't niet goed
zijn, moeite ervoor te doen dat de Christelijke Mijnwerkersbond, als een
door de kerkelijke overheid toegelaten vereniging voor katholieken, zich
aansloot bij het R.K. Vakbureau? Men zou mgr. Drehmans erover moeten inlichten, dat de aansluiting bij het CNV de verhouding tot Unitas in
het gedrang bracht.242 poell was hiermee aan het juiste adres. Binnen
het Vakbureau was men al langer ontstemd over de Mijnwerkersbond.
Het stak dat men daar geen invloed op had; met lede ogen zag men de
aansluiting bij het CNV aan. De suggestie van Poell was bij de secretaris,
Haazevoet, niet aan dovemansoren gericht. In de ban van Thompsons integralistische gestook en gewring zag hij ook menige modernistische
besmettingshaard die met alle macht (en middelen!) moest worden uitgeroeid. Hij leek een ware kruistocht te voeren tegen het interconfessionalisme, daarin bijgestaan door rector Bult. Toch gaf het Vakbureau vijf
240) KDC, t.a. p.. Briefaan Dr. H. Poets, 20 juli 1911,439.

2") Dieteren. a.te.- 65-67.
242) KDC. t.a.p.. Brief aan R.K.
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Vakbureau. 21 juli 1911.441.

maanden later pas gevolg aan de suggestie van Poell. Op 13 december
1911 richtte men tot mgr. Drehmans het verzoek te willen bevorderen,
dat de Christelijke Mijnwerkersbond zich van het INV zou afscheiden.
Kort tevoren had het episcopaat in zijn communiqu6 van 6 december de
uitzondering voor de mijnwerkers bevestigd.243 Het een lijkt een gevolg
van het ander en erop gericht voor de heilloze consequenties van het
communiqu6 te waarschuwen. Het lijkt er voorts op te duiden, dat de
stem van Haazevoet toen pas de toon aangaf in het Vakbureau.
Volgens Brom was Haazevoet erop uit om Poels, die hij aanzag voor de

strateeg achter het interconfessionalisme in Limburg, in de val te lokken.244 Zijn machinaties tegen hen die het waagden zich buiten de platgetreden paden te begeven, leidden tot een van de droevigste episoden in
de geschiedenis van de katholieke herleving en sociale actie. Het meest

pijnlijk werd Ariens hierdoor getroffen. Poell blijkt - achteraf beschouwd - in een smeulend vuur te hebben gepord. Zelf heeft hij zich

niet daaraan gebrand; door zijn resolute afwijzing van het interconfessionalisme was hij in de ogen van het integralisme van alle smetten vrij.
Poe]1 lijkt het gevaar van het integralisme niet onderkend en/of onderschat te hebben. In zijn opstelling is zelfs een lichte toeneiging waar te
nemen.
3. De bitiek wordt man(»st

De groeiende kritiek en toenemende wrevel over het interconfessionalisme kwam tot uitbarsting tijdens de Zesde Sociale Week, die van 3 tot
10 september 1911 in Maastricht werd gehouden. Engels, sedert 1905
ambtenaar van het Centraal Bureau van de KSA, had zich geergerd aan
de toespraak van Poels, die hij als propaganda voor het interconfessionalisme opvatte. Hij voelde zich daarop geroepen tijdens de afsluitende bijeenkomst te verklaren, in overeenstemming met het episcopaat de
christelijke vakverenigingen niet de juiste organisatievorm te achten.
Daarmee gooide hij de knuppel in het hoenderhok. Ruijs de Beerenbrouck, algemeen voorzitter van de KSA, wees hem terecht dat mgr.
Drehmans de Christelijke Mijnwerkersbond had goedgekeurd. Dit kwam
op Aalberse over als een beschuldiging, alsof Engels zich niet zou bekommeren om de uitspraken van de bisschoppen. In het Katholiek So-

243)

Dieteren. a. w.. 81.

244) Brom, a.w., II, 318 e.v. Brom verwisselt Engels met Haazevoet; Rogier, a.w., 526.
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ciaal Weekblad nam hij het voor Engels op.245 poell sloot zich bij Aalberse aan. Hij wenste hem succes in het optreden tegen de "richting-Ruijs".
Hij hoopte dat in Nederland eens en voorgoed werd afgerekend met de
kwestie confessioneel of interconfessioneel.246
Geprikkeld door de decharge van Engels in het Katholiek Sociaal
Weekblad trad nu ook Poels in het strijdperk: niet Engels was de aangeva]lene, maar mgr. Drehmans, die bovendien niet in de gelegenheid was
zich te verdedigen. Hij kon het ook niet velen, dat iemand van buiten
over het hoofd en de mijter van de Roermondse kerkvoogd heen de Limburgers de les kwam lezen. De Bouter bemoeide zich er eveneens mee:
hij verklaarde dat Poels de Sociale Week had misbruikt om propaganda
te maken voor de christelijke vakbeweging. 247
Het incident bracht vele pennen in beweging; het werd in de pers druk
en fel becommentarieerd. Poell stond geheel achter Engels en Aalberse.
Al liet men hen na de Sociale Week niet met rust, schreef hij twee weken
later aan Aalberse, beiden hadden toch gelijk wat de indruk betrof dat de
toestemming van mgr. Drehmans verkeerd werd uitgelegd. Poell had dit
in vertrouwen van het Bissehoppelijk Secretariaat van Roermond vernomen. Daar had men hem verzekerd dat van volledige goedkeuring geen
sprake was. De bisschop wilde de zaak echter niet op de spits drijven,
omdat hij hoopte dat met een zoet lijntje de kwestie wel weer in het gerede zou komen. Daarom had men van de zijde van het Secretariaat aan
Poell verzocht deze informatie als strikt vertrouwelijk te beschouwen.
Maar waar men zich zo brutaal beriep op de instemming van de bissehop,
kostte het Poell moeite om het zwijgen te bewaren. Hij raadde Aalberse
aan om hierover zelf maar eens contact op te nemen met Roermond.248
Net terug van een veertiendaags verblijf in het buitenland was deze
brief van Poell de eerste die Aalberse beantwoordde van de stapel post
(lie op hem wachtte. Hij noemde het ongeloollijk hoe (lie "verkapte
.'
christenen weer waren opgetreden. De toespraak van Poels was doodgewoon onbehoorlijk. Bij de vragen de volgende dag had hij ronduit gezegd het niet met de bisschoppen eens te zijn, maar zich natuurlijk te zullen onderwerpen. Vandaar die hevige verontwaardiging van Engels. Wat
hemzelf betrof, Aalberse had al zijn zelfbeheersing nodig om niet op te
springen en Ruijs openlijk zijn hypocrisie te verwijten. Anderhalfjaar ge2:5
1

21(,

Dieteren. a.n.. 78-79. Katholiek Sociaal Weekblad. 16 september 1911.

KDC, AAa. Brief van Poell, 29 september 1911 Cds. 504).
Colsen. Poets. 348-349.
2181 KDC. t.a. p.. Brief van Poet], 12 oktober ]911 Cds. 504).
)

217)
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leden had Aalberse aan de Centrale Vergadering het voorstel gedaan om
vanwege de KSA een brochure over katholieke vakorganisatie uit te geven. Door toedoen van Ruijs de Beerenbrouck was dat niet doorgegaan,
omdat in Limburg voor alle vakken de christelijke vakorganisatie noodzawoord
kelijk zou zijn. En uitgerekend Ruijs moest nu Engels manen het
1249
van de bisschoppen op te volgen.
In het rumoer dat was ontstaan, liet Poell zich uiteindelijk niet onbetuigd. In een redactioneel hoofdartikel betichtte hij de Mijnwerkersbond
ervan openlijk propaganda te maken voor christelijke vakorganisatie in
plaats van te laten uitkomen dat voor haar bestaan dispensatie was verleend. Tijdens een bijeenkomst van de Credo-Pugno-propagandabond,
waarbij Poell toevallig aanwezig was, had hij Zielemans overduidelijk hodat de Mijnwerren pleiten voor interconfessionele organisatie. Wetende
de
kersbond verder ging dan in
bedoeling van mgr. Drehmans lag, zwedat
en
en uit wat zij wel zeiden meende
zwijgen
Ruijs. Uit
gen Nolens
Poell met zekerheid te kunnen opmaken, dat zij het niet alleen eens waren met het bestaan van de Mijnwerkersbond als interconfessionele vaksiovereniging, maar dat hun sympathie verder ging naar de interconfes
nele, zijnde godsdienst-neutrale vakbeweging. Ook Poels wordt verweten
de interconfessionele kant te kiezen. Met het dagblad De Tijd was het al
niet veel beter, ook dit kon in deze hoek worden geplaatst. Het was niet
nieuw wat hij hier allemaal had geschreven, nieuw was enkel dat hij (le
zaken eens op een rijtje had gezet, waardoor duidelijk uitkwam dat "de
door hen allen
godsdienstig-neutrale vakbeweging onder de Roomschen
wordt gevoerd en gesteund".250
Met het nogal cryptische onderscheid tussen vakvereniging en vakbeweging hoopte Poell duidelijk te maken wat het verschil was tussen toelaten en goedkeuren. Dit bericht werd maar al te gretig overgenomen door
De Maasbode, de spreekbuis van het integralisme. Het was een stok temeer om Poels te slaan. Volgens de redactie had Poell gelijk door Poels
met name aan te wijzen als een van degenen die de interconfessionele
251

vakbeweging propageerde.
Poels riep Poell over de terechtwijzing van Zielemans ter verantwoorhad dat
ding, maar deze was zich van geen kwaad bewust. Zielemans
moest
Poell.
Poels
hem
riposteerde
bedrogen
niet,
toch gezegd: zijn oren

249)

GAG. Arehief parochie St. Jans-Onthoofding. Brief van Aalberse aan Poell, 13 oktober

1911 (persoons-dossier).
) Het Hoog-Ambacht, 11 november 1911.
251) ADOM, Coll. Rijken, De Maasbode, 18 november 1911 (map krantenknipsels).
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maar eens goed zijn geheugen raadplegen of navraag doen bij kapelaan
Nicolai en desnoods ook bij de andere bestuursleden, die
daarbij aanwezig waren.252 In dit antwoord van Poell geen woord over zijn beschuldiging aan het adres van Poels. Poell balanceerde op het scherp van de
snede. Het artikel van Poell bleef niet onweersproken.
Rijken sprak van
.'
Maasbodiaanse verdachtmakingen".253 De reacties hierop in de
pers
werden door Poell zonder wezenlijk commentaar afgedrukt in Het Hoog-

Ambacht.254
4.

Poelt balanceert op het scherp van de snede

Nog voordat het conflict over de Mijnwerkersbond op scherp kwam te
staan, plaatste Poell een niet-ondertekend artikel in Het Hoog-Ambacht
met als kop "Christelijk= neutraal. Neen, nog erger", dat
er niet om
loog. Meer en meer was gebleken, dat voor katholieken het aansturen op
christelijke vakorganisaties modernistisch was. Men wilde de Kerk er helemaal buiten houden; de vakorganisatie moest autonoom zijn; dat wil
zeggen zichzelf de wet kunnen voorschrijven. Onder de textielarbeiders
deden de katholieken in Unitas dat. En erg kieskeurig gingen zij
daarbij
niet te werk. Unitas verweet de katholieke organisaties afhankelijk te zijn
van de geestelijke leiding. Poell wierp tegen, dat katholiek en afhankelijk
nog niet het spiegelbeeld was van christelijk en onafhankelijk; zo eenvoudig lag het in werkelijkheid niet.255

Interconfessionalisme, schreef Poell in een later artikel, was in wezen
een vorm van 'negatief christendom'; een term die was gebezigd op de
Sociale Cursus van Mtinchengladbach (1905) en nog wel door Carl Sonnenschein, een der mannen van Gladbach, wiens naam stond vermeld bij
de redactiestaf van een modernistisch Italiaans tijdschrift.256 Had Poell
de opmerking van Sonnenschein met eigen oren gehoord, voor de mededeling over diens modernistische sympathieen was hij kritiekloos afgegaan op ... De Maasbode van 24 mei 1911, waarin dit bericht was versehenen. Niets vermoedend naar wij aannemen, had hij zich laten
meeslepen in de hetze-achtige campagne tegen al wat uit de omgeving

252) KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Amiee (Dr.). 25 novem-

ber 1911,453.

253) KDC. AA. Brief van Rijken aan Jan van Besouw, 26 maart 1912 (inv. nr. 1760).
25 4) Het Ho"g-A mbacht. 2 december 1911.
255
) Het Hoog-Ambacht. 6 mei 1911.
256) Het Hoog-Ambacht. 1 1 juni 1911.
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van Keulen en Gladbach kwam, die een broeinest van modernisme heetten te zijn.257 Sonnenschein, verbonden aan de Volksverein van M ;nchengladbach. gold als een pleitbezorger van de Keulse richting van de
vakbeweging, die niet het belang van de Kerk vooropstelde maar uitging
van de autonomie van de arbeiders op eigen terrein. In Duitsland was
Sonnenschein om die reden eveneens ver(lacht. 258
Toen Sonnenschein het bericht in Het Hoog-Ambacht vernam. stelde
hij zich in verbinding met Poell. Hij verzocht hem zo spoedig mogelijk
een rectificatie te plaatsen. Wat de vermelding betrof van zijn naam op de
lijst van medewerkers aan een modernistisch tijdschrift, dat was buiten
zijn medeweten om en ten onrechte gebeurd. Hij had wel een achttal jaren geleden een artikel voor dat blad geschreven, maar dat was toen beslist nog niet modernistisch. Sedertdien had hij geen enkele bijdrage
daaraan meer willen leveren. Poell stuurde een afschrift van Sonnenscheins brief aan De Maasbode, zodat de redactie haar lezers daarvan in
kennis kon stellen, en nam de rectificatie op in het eerstkomende nummer in Het Hoog-Ambacht.259 Sonnenschein kwam er later nog eens op
terug. Poell antwoordde hem, niet veel te hebben aan het bewuste artikel
en bedankte hem voor de waarschuwing. 260
Een commentaar van Unitas dat Poell het gezegde van Sonnenschein
verkeerd verstaan zou hebben, werd door Poell weersproken. Hij had het
wel degelijk zo gehoord: "Daarbij wordt de Maasbode genoemd 'een of
ander hetsblad'. Las Unitas niet wat zaterdag voor acht dagen nog verder
in stond over den persoon in kwestie? 't Is nog niet alles zoo klaar en helder, als iedereen zou willen! Ook niet met dien uitleg over dat negatieve".261 Een ongelukkige formulering die bij de lezers van Het Hoog-Ambacht toch een zweem van twijfel over de rechtzinnigheid van Sonnenschein liet bestaan. Hoe onvoorzichtig het was om aan beschuldigingen
van modernisme zonder meer geloof te hechten, bleek wel uit de gevol-

257) Rogier. a. w.. 523.
2.58) Thrasolt. Dr. Carl Sonnenschein, 98-107: Eschenburg, Carl Sonnenschein, in Die improvisierte Demokratie. 110-142. Sonnenschein legde zich in het bijzonder toe op de integratie van de academische jeugd in de sociale beweging. waaraan hij over de grenzen heen uitbreiding wilde geven. Uit dien hoofde had hij in 1909 contact gezocht met Poetl om in aanra-

king te komen met Nederlandse studentenorganisaties. Poell was hem daarbij toen
behulpzaam geweest. KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Pres. v.
S. Thomas Aquino. 21 mei 1909. 330.
259) Het Hoog-Ambacht. 17 juni 1911.
26(1
) KDC. t.a.p.. Briefaan Z. Ew. Heer. 26 juni 1911.434.
261) Het Hoog-Ambacht. 8 juli 1911.
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gen waartoe zulks kon leiden. Toen Sonnenschein na het Maastrichts Mariacongres van september 1912 een rondgang dacht de maken langs de

Nederlandse universiteiten, werd hem dat door verdachtma
king verhin-

derd.262

Zowel dit incident om Sonnenschein als de later geuite kritiek
op de
Christelijke Mijnwerkersbond en haar voormannen laten zien, hoezeer
de 'kanker' van het integralisme onderhuids was uitgezaaid
en hoe subtiel vaak hele en halve onwaarheden in de meningsvorming en de berichtgeving waren binnengeslopen. Poell hechtte kennelijk nogal snel geloof
aan iemands woorden. Ondanks een zekere autoritaire
inslag en een
sterke overtuiging stond hij hierdoor aan velerlei invloeden en veler beinvloeding bloot. Dit maakte dat hij zelfs voor zijn vrienden en goede bekenden als Jan van Besouw en pater Rijken soms moeilijk te peilen was.
Het feit dat Poell met personen verkeerde en uitspraken
deed die dicht
het
bij
integralisme stonden, wijst weliswaar op een zekere affiniteit met
dit ideeengoed, maar bestempelt hem nog niet tot aanhanger. Achteraf gezien mag het dan wel duidelijk zijn hoe de verhoudingen lagen en de belangen verdeeld waren, in die tijd was deze structuur veel minder doorzichtig. Poell bevond zich om zo te zeggen in de buitenste cirkel van het
integralisme, maar stootte op sommige momenten, niets vermoedend
naar het schijnt ofondoordacht zou Rijken zeggen, toch verrassend tot de
kern door.
Door zijn houding laadde Poell de verdenking van integralism
e op
zich, zoals blijkt uit een brief van Rijken aan Jan van Besouw over een
zeer achterbakse aanval op Ariens' integriteit, waarachter
Rijken met zekerheid het heimelijk stoken van Bult vermoedde. 263 Bult was bezeten
van de waanidee, dat Ariens en hij en misschien ook
anderen in het geniep werkten tegen het communiqu6 van de bisschoppen. 264
Werd in het Tweede Jaarverslag van het R.K. Vakbureau, dat begin
1912 uitkwam, weliswaar niet openlijk maar toch op nauwelijks verholen
wijze de beschuldigende vinger uitgestoken naar Ariens als de grondlegger van het interconfessionalisme in Nederland,265 Rijken was eerder het
slachloffer geworden van deze verdachtmakingscampagne tegen de voormannen van de katholieke sociale beweging. In december 1911 had men
over zijn vermeende interconfessionele. anti-episcopale
strevingen zijn
beklag gedaan bij de provinciaal van zijn orde.
262) Brom. a.u'..II, 318.

Brief van Rijken aan Jan van Besouw. 26 maart 1912 (inv. nr. 1760).
2(it) KDC. t.a.p.. Idem. 14 maart 1912.
2631 Brom. a.u.. Ii. 318 e.v.
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Van de veronderstelling uitgaande dat Bull hieracliter zat. werd deze
door een vriend van Rijken hierover aan de tand gevoeld. Bult ontkende
de schrijver te zijn en dat wilde Rijken, toen hij dit vernam, ook wel aannemen. Uit sommige uitlatingen van Bult had zijn vriend opgemaakt dat
"
iemand anders de schrijver was, ...en wel niemand anders dan onze weMaar
derzijdsche ... Lamb. Poell!", schreef Rijken aan Jan van Besouw.
dit kon hij zieh toch niet zo goed voorstellen, ook al moest hij toegeven dat
Poell wel aanleiding daartoe gaf. Hij zag slecht, geloofde gauw wat en zou
ook het liefst het niet bloeien van de vakorganisatie toeschrijven aan het
ssionapublieke optreden en het heimelijke stoken van de interconfe
odiaansche
artikel'Maasb
listen. In zijn beruchte
verdachtmakingen' had
hij het wel over priesters die het episcopaat tegenwerkten, maar dergelijke aanwijzingen waren toch niet voldoende om hem serieus te verdenken. Waar beiden elkaar toch zo vaak spraken, geloofde hij niet dat Poell
achter zijn rug om tot iets dergelijks in staat was. "In alle geval is hij dan
die Ariens en mij al sinds lang met diezelfde
gebiologeerd door Bult,
',
. Rijken vroeg aan Jan van Besouw om Poell hierlasterpraatjes vervolgt
over aan te spreken.266 Of Poell nu wel of niet de briefschrijver was, blijft
onduidelijk. Belangrijker is echter dat hij er volgens sommigen wel voor

in aanmerking kwam.
De conciliante houding die Poell de eerste jaren tegenover Unitas heeft
ingenomen en waarmee hij zich de kritiek, zelfs de tegenwerking van zijn

collega's op de hals haalde, had plaats gemaakt voor een veroordeling
van Unitas wegens haar ongehoorzaamheid en voor een verwerping van
het interconfessionalisme wegens zijn a-religiositeit. Na het eerste bisschoppelijke communiqu6 stelde Poe]1 zich in de Unitaskwestie resoluut
en rechtlijnig op, waarbij zelfs van een zekere verwantschap met het intede omstangralisme gesproken kon worden. In de ogen van Poell pleitten
digheden v66r zuiver confessionele organisatie.In het Utrechtse bisdom
had de katholieke textielarbeidersbond zich met succes doorgezet; er was
een degelijke federatie tot stand gekomen tussen de Bossche en Utrechtse Diocesane Bond waarbij organisaties uit andere bisdommen konden
aansluiten; de Nederlandsche R.K. Textielbond was daarvoor in 1910 in
de plaats gekomen, waarom dan nog met Unitas clementie hebben. Hij
had geen reden om naast of in de plaats van de katholieke organisatie
nog iets anders te willen. Dat kon alleen betekenen, dat men de Kerk de
leiding over de sociale acties betwistte en dat men de mening was toege-

266) Zie noot 263.
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daan dat godsdienst en economie niets met elkaar te maken hadden. En
dat vormde een bedreiging voor hetgeen door de
pausen na de Restauratie weer was opgebouwd. Als het de taak van de vakvereniging was om
onmiddellijk en eigenlijk niets anders te doen dan de regeling van technische en economische zaken op het vak
betrekking hebbende en het als
inhield
dat
een
begrip regeling
volgens
regel gehandeld moest worden of
het nu om profane of geestelijke aangelege
nheden ging, dan moest deze
regeling, op het gevaar af niets te regelen, berusten op de beginselen die
de ware zijn. Men kwam dan noodzakelijk uit bij de katholieke moraal en
geloofsleer. Vakverenigingen konden daarom niet zuiver economisch zijn
en vielen derhalve onder het toezicht van de Kerk.267
Een gesloten redenering waarvan de uitkomst
geen andere kon zijn
eenvoudigweg omdat Poell a priori uitging van de enige waarheid van de
katholieke beginselen. Unitas kon wel menen, schreef
hij later, dat haar
organisatievorm de betere was, het betere was nog niet de vijand van het
goede en het goede was voor de katholieken goed genoeg. Unitas kon
zich bovendien vergissen, terwijl de bisschoppen bovennatuurlijke
bijstand ontvingen bij het bestieren van hun gelovigen. 268
5.

Laatstefase in de strijd om Unitas

Er moest iets gebeuren. Op 6 november 1911, midden in de
perikelen
om de plaats en het functioneren van de Christelijke Mijnwerkersbond,
stelde Poell zich in verbinding met zijn
collega uit Goirle, kapelaan M.
van de Ven, met de vraag of hij en anderen in zijn omgeving het blad
Unitas lazen en of hij de mening deelde dat het geregeld lezen van dit blad
door de gewone arbeider zulk een gevaar moest worden
geacht voor zijn
geloof, dat dit ten strengste verboden diende te worden. 269 Boven
deze
brief had Poell geschreven "vertrouwelijk". Het is ons niet bekend
of hij
een dergelijke brief ook aan andere
geestelijken gestuurd heeft en of hij
een verbod op het lezen van Unitas alleen in zijn directe omgeving wilde
laten gelden of daaraan ook een wijdere
strekking wilde geven. Zijn geduld met Unitas was duidelijk op. Omwille van het geloofsbehoud was het
organisatorisch isolement niet afdoende, ook in cultureel opzicht diende
de leefwereld van de arbeider, in diens eigen belang,
van de niet-katho269 Het Hoog-Ambacht. 23 november 1907.
268

) Het Hoog-Ambacht. 19 augustus 1911.
) KDC. Archief Poell.
Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan M. van de Ven. 6 november 1912,447.
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lieke te worden afgegrensd. om zo het interconfessionalisme geen enkele
kans te geven.
Ook bij de bisschoppen had Unitas alle krediet verspeeld. Een straffer
optreden zoals Poell reeds voor ogen stond, liet niet lang meer op zich
wachten. Op zondag 31 maart 1912 liet mgr. Van de Wetering in de kerken van zijn bisdom voorlezen, dat het de katholieken verboden was om
lid te zijn van Unitas en het gelijknamige blad te lezen.270 De katholieken
in Unitas verlieten hierop de organisatie die zij tegen alle verdrukking in
trouw waren gebleven, zij waren 943 in getal. Men betreurde het standpunt van de aartsbisschop ten zeerste en verklaarde desondanks te blijven ijveren voor interconfessionele organisatie. Alleen in Noord-Brabant
had Unitas nu nog katholieke leden, en wel 691, die zich aan de verklaring van de aartsbisschop niet gebonden achtten.271 Zij werden echter
spoedig uit de droom geholpen. Op 16 juni kwam eenzelfde verbod af

van mgr. Van de Ven. De bisschop sprak er zijn verwondering over uit,
hoe men toch kon menen dat wat in Utrecht verboden was, in Noord-Brabant nog zou zijn toegestaan.272 Maar dit misverstand had voorkomen
kunnen worden, indien de bisschoppen gezamenlijk deze verklaring zouden hebben afgegeven. Waarom dit niet gebeurd is, weten wij niet. Men
heeft nog geprobeerd het episcopaat ertoe te bewegen het verbod in te
273
trekken, maar dit haalde niets uit.
Een massale toeloop tot de katholieke textielarbeidersorganisatie
bracht de uittocht uit Unitas niet. De Nederlandsche R.K. Textielbond
zag zijn ledental in de periode van 1 september 1912 tot 1 september
1913 slecht stijgen met 194, terwijl volgens een opgave in Het Hoog-Ambacht 1634 katholieken Unitas verlaten hadden.274 In Enschede en Tilburg vormden zij een afzonderlijke organisatie van katholieke textielarbeiders, waarbij evenwel niet allen zich aansloten.275 Een deel van de arbeiders in beide plaatsen bleef daarbuiten, hetgeen wat Noord-Brabant
betreft ook het geval was met de Unitasaanhang in Goirle, Helmond en
Eindhoven. Begonnen als Spaarfonds werd de zelfstandige organisatie in
Enschede in de loop van 1914 weer omgezet in een vakvereniging onder

270

) Het Hoog-Ambacht, 6 april 1912.

27 9 Het Hoog-Ambacht, 25 mei 1912.
272) Het Hoog-Ambacht, 22 juni 1912.

273) Amelink. a.w.. 86-89.
274) Het Hoog-Ambacht. 25 mei 1912 en 27 december 1913.
275
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Amelink. a.w.,90.
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de naam St. Severus.276 Er gingen toen ook stemmen op om de eenheid
weer te herstellen. In Tilburg bleken de oud-Unitasleden zich begin januari 1913 tot een zelfstandige vakvereniging van textielarbeiders geconstitueerd te hebben, onder de naam Tilburgsche Textielvereeniging.277 Ingaande 1 juli

1916 vormden beide verenigingen 66n bond, de
Nederlandsche Bond van de R.K. Textielarbeiders St. Severus.278 Dit

geschiedde met het oog op het aangaan van de federatie met Unitas, onder de voorwaarde dat Unitas geen katholieke textielarbeiders
aannam. 279
Op deze voorwaarde waren een half jaar tevoren de federatieonderhandelingen tussen de Nederlandsche R.K. Textielbond en Unitas juist
afgesprongen. Binnen Unitas bleek men niet bereid het interconfessionalisme prijs te geven zowel principieel als praktisch; tijdens de beslissende
vergadering van het Centraal Bestuur op 27 november 1915 werd hieraan onverkort vastgehouden.280 Bij deze onderhandelingen die met instemming van de aartsbisschop werden gevoerd, trad de deken van 01denzaal, J.H. Scholten, als bemiddelaar op, in nauw overleg met Ariens
en de pastoor van Enschede, Evers. Stins was woordvoerder en lasthebber van de oud-Unitasleden, verenigd in St. Severus. Vanuit de Unitasaanhang was medio 1915 de bereidheid tot vrede getoond. In het najaar
zijn toen de onderhandelingen officieel van start gegaan. Zij verliepen
van meet af aan echter niet erg soepel, omdat het behoud van het interconfessionalisme een teer punt bleef. De onderhandelingen waren gericht op het sluiten van een federatie met adviserende stem naar het model dat bij de metaalbewerkers ingevoerd was, zodat de federerende bonden hun zelfstandigheid behielden.281 poell was toen reeds
afgetreden
als geestelijk adviseur van de Nederlandsche R.K. Textielbond. Omdat
lopende de onderhandelingen nog geen opvolger was benoemd, heeft hij
als extern adviseur daarin toch nog een, zij het bescheiden, aandeel gehad. In een van zijn brieven schreef Scholten de indruk te hebben dat
men niet openlijk het bestaan van twee afzonderlijke confessionele bonden wilde aanvaarden. omdat men vreesde dat daardoor de
aansluiting
bij het Internationale Verbond in de knel zou komen, immers op christelijke grondslag als voorwaarde voor toetreding had het Verbon(1 de toe2i(>
)

Het Hoog-Ambacht, 11 april 1914.
nix,g-Ambachi. 11 januari 1913.
Zie noot 275.
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I

treding van de katholieke textielarbeidersorganisatie steeds geweiantwoordde hem dat hij aan dit argument niet zo veel

gerd.282 poell

waarde hechtte. Allereerst omdat in verband met het verschijnen van de
encycliek 'Singulari Quadam' Belgia, Frankrijk en Italie al uit het Internationale Verbond waren getreden en voorts omdat er na de oorlog een
katholiek internationaal verbond gesloten zou worden.283 Omdat hij
vreesde dat teveel naar Twente werd gekeken, drukte Poell Scholten en
Ariens op het hart ook rekening te houden met de Unitasaanhang in
Noord-Brabant, van hen was Stins waarschijnlijk geen lasthebber. 284
In het voorjaar van 1916 kwam weer schot in de vastgelopen onderhandelingen door de benoeming van de diplomatieke en schrandere J.G.
van Schaik tot adviseur van de Utrechtse R.K. Werkliedenbond en van
het R.K. Vakbureau. Met name dit laatste bleek een zegen, omdat onder
Bult veel weerstand tegen Unitas bestond in het Vakbureau. Van Schaik
voelde zich terstond geroepen om de langslepende Unitaskwestie eindelijk eens tot een oplossing te brengen. "Het was een gelukkige omstandigheid", tekende Brom hierbij aan, "dat de R.K. Textielarbeidersbond
St. Lambertus ook juist een nieuwe adviseur had gekregen in de persoon
van Rector J.H. van Liempd, met wie al even goed viel te werken als met
Pastoor Van Schaik. De 'uitstekende' Brabander was volgens Ariens 'een
hartewinnaar in folio"'. In juli 1916 vergaderden de bestuurders van St.
Severus, St. Lambertus en Unitas samen met Ariens, Scholten en Van
Liempd in Den Bosch, waar de vrede zo niet getekend dan toch ontwor285
pen werd, aldus vervolgde Brom.
Dit alles klinkt weinig vleiend voor Poell, die bij deze tweede onderhandelingsronde niet meer betrokken was. Poell had te zeer een 'belast
verleden'; hij was in de loop der jaren weinig toegeeflijk geworden ten
aanzien van Unitas. In de ogen van de oud-Unitasleden was hij van bondgenoot tot fel bestrijder geworden.
Met het einde in zicht rezen er onverwachts toch nog moeilijkheden.
De aartsbisschop wilde geen federatieve samenwerking toestaan. Uiteindelijk werd een uitweg gevonden in de instelling van een commissie van
samenwerking, zoals het spoorwegpersoneel van 'St. Raphael' kende.
Maar nu rezen in Twente bezwaren: men vond deze regeling te vaag.
282) KDC. AA. Brief van J.H. Scholten aan Poell, 7 oktober 1915 (inv. nr. 1815).
283} KDC. t.a.p.. Brief van Poell aan HoogEerw. Heer Deken, 12 oktober 1915 (inv. nr.

1829).
284) KDC, t.a.p., Brief van Poell aan HoogEerw. Heer, 15 oktober 1915 (inv. nr. 1829);
Brief aan Amiee Rev., 19 oktober 1915 (inv. nr. 1859).
285
1

Brom. a.w..II, 379-382.

381

Door bemiddeling van Ariens werd (lit bezwaar weggenomen. 286 N aar
het schijnt is dit eindvoorstel afzonderlijk in Tivente en Noord-Brabant
aan de oud-Unitasaanhang voorgelegd. Begin december maakte het
bestuur van 'St. Lambertus' in Het Hoog-Ambacht bekend, dat met
Kerstmis 'St. Severus' tot de katholieke bond zou toetreden, hetgeen administratief op 1 januari 1917 zou ingaan.287 Ook de oud-Unitasaanhang
van Eindhoven sloot zich bij 'St. Lambertus' aan.288 Met ingang van 1 juli
1917 kwam de samenwerking tussen de Nederlandsche R.K. Textielbond en het nu geheel protestantse Unitas tot stand.289 Confessioneel
Nederland was een belangrijke stap verder op weg naar een verzuilde samenleving. Voor zichzelf had Poell deze overgang al veel eerder gemaakt.

286) a. w., Il, 382-384.
287) Het Hoog-Ambacht, 2 december 1916.
288) BAH, NKV VIII B, Brief van J. van Liempd aan mgr. Van de Ven, 30 november 1916.
289) Het Hoog-Ambacht, 14 juli 1917.
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HOOFDSTUK IX

'NIET BIJ BROOD ALLEEN': VORMING EN ONTWIKKELING
Door heel zijn actieve dienst als sociale voorman heeft Poell volop aandacht geschonken aan de immateriele kant van het sociale vraagstuk.
Ook op dit terrein heeft hij zijn sporen verdiend en was hij een voorbeeld
voor velen. De aanstelling tot organisator en propagandist zat hem als een
pak gegoten. Door zijn optreden heeft Poell in feite het levende bewijs geleverd voor de juistheid van de stelregel dat zolang de vakverenigingen
nog tevens 'vakscholen' waren, de geestelijke adviseur niet gemist kon
wor(len. In talloze lezingen, vele cursussen en geschriften heeft hij bijgedragen tot de godsdienstig-zedelijke verheffing en geestelijke en maatschappelijke vorming van de arbeiders. Het gaf hen eigenwaarde en sociale gelijkwaardigheid, maar was ook bedoeld om hen te wapenen tegen
moderne dwaalleren en drogredenen, hen bestand te doen zijn tegen de
zuigkracht van het socialisme en hen te behoeden voor indifferentisme en
geloofsverval. Het aandeel dat Poell hierin heeft geleverd onderscheidde
zich niet in originaliteit, maar in veelheid van initiatief en praktische zin.
Hij sprak aan omdat hij erin slaagde de moeilijke problematiek van het
sociale vraagstuk en de katholieke sociale leer in al hun aspecten te vertalen naar de leefwereld van de arbeiders en de dingen bij hun naam te
noemen.
Kuiper, de geschiedschrijver van de katholieke arbeidersbeweging,
noemt hem als docent onverbeterlijk, vooral in het Brabantse milieu.1
Van Rijen, de latere voorzitter van de Bossche Diocesane Werkliedenbond, sluit zich hierbij van harte aan; hij prijst in Poell vooral diens ontembare werklust en grote toewijding. Dag aan dag, avond aan avond,
trok Poell er op uit heel het bisdom door, maar ook daarbuiten, in Twente
wel het meest, om te gaan spreken en te leren. Cursusgeven, zoals Poell
gedaan heeft, jarenlang, zo deed geen enkele, ook niet met die resultaten. Poell had een eigen schrijftrant en wijze van redevoeren: pittig, ernstig, steeds met humor gekruid. Hij wist steeds lachend de waarheid,
soms erg harde waarheden te zeggen. Of hij nu schreef, sprak, altijd wist
hij zijn publiek te bereiken. Een brochure van Poellin die jaren ging er in
als koek, de oplage was altijd spoedig uitverkocht. Menige brochure be-

') Kuiper, a. w., III, 427.
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leefde 66n of meer herdrukken. Dit gold vooral zijn Sociale Curfus in vragen en antwoorden, die een handleiding was geworden van grote bekendheid, die aan talloos vele cursusleiders goede diensten bewezen heeft en

liefst dertien herdrukken beleefde.2 Van Rijen overdreef niet.
§ 1. De sociale cuisus

a. Vervolg op de Leergang in aangepaste vorm
Deze Sociale Cunus volgde op de Leergang over het Maatschappelijk
Vmagstuk, waarvan de lessen in november 1897 een aanvang namen en
die door Poell in deze opzet voor het laatst gegeven werden in oktober

1904. Zoals wij reeds aangegeven hebben, was de lange tijdsduur mede een gevolg van het gemis aan een duidelijk afl)akende probleemstelling, waardoor de omvang van deze eerste sociale cursus van Poell welhaast onbepaald kon uitdijen. Het kwam de samenhang en overzichtelijkheid niet ten goede. Bijgevolg dreigde de cursus zijn doel voorbij te
schieten. Wat beklijfde op deze wijze immers van de overgedragen kennis? Dit alles doet echter niets af aan de verdiensten en
uitstraling van de
Leergang, waarmee Poell pioniersarbeid verrichtte. Hij stond indertijd
voor een dubbele moeilijkheid dat uit de voornamelijk buitenlandse literatuur eerst de meest wezenlijke aandachtspunten bijeengebracht
moesten worden en vervolgens in een passende vorm gegoten. Over een
voorbeeld beschikte hij niet; als zoveel anderen moest hij het zelf uitzoeken.

Begin oktober 1904 kwam, zonder nadere uitleg, een einde aan de cyclus. De drukte in verband met de voorbereidingen voor de oprichting
van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond was weliswaar een reden, maar verklaart toch niet alles: Poellliet niet zo maar een zaak schieten die hem na aan het hart lag. Naar alle waarschijnlijkheid was hij niet
zo gelukkig met de opzet en voortgang van de Leergang.3
Het toeval wilde dat rond deze tijd het boek uitkwam van P.B. Bruin,
Sociologische Beginselen, het eerste leerboek over het maatschappelijk
vraagstuk in het Nederlands taalgebied.4 Aengenent verwelkomde het
als het een boek waarnaar eenieder die belangstelde in de sociale

2) Van Rijen, Pastoor Lambert Poell, in Gedenkboe4/ejubitea Poell. ongepagineerd.
) Zie hfdst. III. § 3
4) Hoefnagels, Een eeuw sociateproblematiek, 87.
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kwestie, reikhalzend had uitgezien. Hij prees het om de heldere en logische ordening.5 Dit boek kwam Poell zeer welgelegen. Hij onderkende
daarin meteen een goede mogelijkheid voor een sociale cursus, (lie zijn
Leergang zou vervangen. Met grote voortvarendheid werkte hij aan de
realisering hiervan, zodat als 66n der eerste werkzaamheden binnen het
kader van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond kon worden be-

gonnen met de sociale cursus.
Het boek van Bruin was niet gericht op de brede volksmassa, maar bedoeld voor hen (lie theoretisch dan wel om hun plaats en functie in de
maatschappij daarin belangstelden, of voor wie kennisneming omwille
van hun maatschappelijke positie zelfs noodzakelijk was. Het was geschreven uit grote bezorgdheid over het gemak waarmee velen in lezingen en brochures zich een oordeel aanmatigden over het sociale
vraagstuk en wat daarmee samenhing, zonder genoegzame en gedegen
studie daarvan gemaakt te hebben. Literatuur was er te over, maar een
compacte synthese ontbrak. In die leemte wilde hij voorzien, niet door
een populair geschrift te leveren, maar een gedegen studieboek. Gezien
de moeilijkheidsgraad van de behandelde stof vroeg de auteur zich af, of
het gebodene uberhaupt wel voor een populaire verhandeling geschikt
was.6
Deze verantwoording onderstreept nog eens hoe baanbrekend voor die

tijd de Leergang over het Maatschappelijk Vraagstuk geweest moet zijn:
een sociale cursus avant la lettre, terwijl de geestelijkheid elke sociale
vorming nog ontbeerde. De leidraad van Bruin voorzag als eerste in deze
behoefte. Hiervoor was de belangstelling dermate groot, dat in nog geen
drie maanden tijd tot een tweede oplage moest worden overgegaan.
Zeker zo belangrijk als de vorming van het leidinggevend kader, dat in
de beginjaren een overwegend klerikale samenstelling had, was de ontwikkeling van hen om wie het eigenlijk allemaal ging, de amorfe groep arbeiders; zij moesten tenslotte de sociale actie dragen. Hier onderscheidde Poell zich van Bruin en was hij velen van zijn confr6res vooruit. Zijn
aandacht ging primair uit naar het werken aan de basis. In dat perspectief beoordeelde hij ook de leidraad die Bruin aanreikte. In tegenstelling
tot wat de auteur zelf meende, leende diens werk juist door de systematische opzet zich goed voor een populaire bewerking. Nauwelijks was de
tweede druk op de markt verschenen, of Poellleverde het bewijs dat de
moeilijke materie van de sociale kwestie ook voor minder of gebrekkig ge5) De Katholiek, CXXVI (1904), 511-517.
6) Bruin. Sociologische Beginselen. 5-7.
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schoolden bevattelijk gemaakt kon worden. Hij bewerkte het omvangrijke boek van Bruin tot een beknopte 'sociale catechismus' die de meest
wezenlijke beginselen en begrippen omvatte. De totale leerstof werd uitgesmeerd over ongeveer evenveellessen als het boek van Bruin aan paragrafen telde. Bij elke les hoorde een aantal vragen en antwoorden die, op
papier gezet, aan de deelnemers werden uitgereikt. Zo konden zij de lessen beter volgen en na afloop voor zichzelf
nog eens recapituleren. Een
aanpak die van didactisch inzicht getuigde. Poellleerde snel van de tekortkomingen waarmee zijn Leergang nog behept was.
Toen de cursus beeindigd was, zij telde inmiddels zo'n vijfenveertig
lessen, ging Poell op verzoek van de deelnemers er toe over de afzonderlijk uitgedeelde lesstof te bundelen. Begin april 1906 verscheen zijn Sociale Cursus in vragen een antwoorden, uitgegeven door Gianotten in Tilburg. De omvang was in vergelijking met de Leergang zeer beperkt gehouden: negenenvijftig pagina's. Het bondige karakter van de inhoud
blijkt uit het aantal vragen dat er in was opgenomen: maar liefst 249. Om
(le andere pagina was een blanco vel gestoken waarop men aantekeningen kon maken.7 Wat de inhoud betreft hebben wij geen wezenlijke verschillen geconstateerd met het handboek van Bruin. Soms nam Poell
zelfs woordelijk zinswendingen en definities over. Van een eigen
inbreng
blijkt op een enkele uitzondering na geen sprake. Qua inhoud en strekking kan de Sociale Cumus dan ook gehouden worden voor een beknopte
samenvatting van Bruins Sociologische Beginselen. Vergeleken met de
Leergang en met andere uitspraken en geschriften draagt deze geen nieuwe inzichten aan. Dat was ook nadrukkelijk niet de bedoeling van Poell:
het ging hem bovenal om de praktische bruikbaarheid. Bovendien kon
hij zich in het betoog van Bruin zeer goed vinden. Vandaar dat hij ook zo
snel met een populaire bewerking gereed kon zijn. Redenen waarom wij
menen dat een inhoudelijke bespreking hier gevoeglijk achterwege kan
blijven.
Een belangrijk verschil tussen de Sociale Cursus en de Leergang bestond hierin, dat de Leergang louter een particulier initiatief was te noemen, opgezet voor een beperkte doelgroep, terwijl de Sociale Cursus was
geYnstitutionaliseerd tot een officiale beleidsoptie binnen de doelstelling
en werkwijze van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond. Het was
een instrument dat niet alleen van betekenis was voor de individuele ontwikkeling en ontplooiing, maar dat bovenal van belang was voor de uit-

7)

poell.
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Sociate Cursus, 3: Het Hoog-Ambacht, 7 april 1906.

bouw en de instandhouding van het organisatieleven. Onwetendheid lag
veelal aan de basis van het gebrek aan (zelf)vertrouwen, van de berusting
en het defaitisme dat velen buiten de organisatie hield. Kennis van (le
maatschappelijke samenhangen en processen droeg bovendien bij tot de
slagvaardigheid en krachtdadigheid van het beleid.

b. Organisatie en uitbreiding
Ontwikkeling was het sleutelwoord in de propaganda van Poe]1 voor de
Bossche Bond en de katholieke sociale actie in het algemeen. Hij drong
er op aan dat in alle plaatselijke afdelingen van de Textielarbeidersbond
een sociale cursus werd opgezet. Daarvoor was men niet afhankelijk van
de plaatselijke geestelijkheid: men kon zelf het initiatief nemen en
iemand als cursusleider aanzoeken.8 Zodra de Sociale Cursus in druk
verschenen was, werd dit vergemakkelijkt: de cursusleider had nu de beschikking over een basisprogramma. Al zal het in de praktijk wel vaker
zijn voorgekomen dat een geestelijke (le cursus gaf, noodzakelijk was dit
allerminst. In Gemert begon het hoofd der school, H. Herpers, ermee in
het najaar 1905. Lang is de cursus hier niet gegeven, omdat de afdeling
Gemert in de versukkeling raakte en de initiatiefnemer elders benoemd
werd.9
Hoe kort de sociale cursus in Gemert ook ge(luurd moge hebben, het
was de enige cursus in een afdeling van de Textielarbeidersbond die niet
door Poell zelf werd gegeven. Al diens opzet en ijveren ten spijt bloeide
de sociale cursus alleen waar en zolang hij zich ermee bemoeide. Goirle,
Tilburg, Boxtel en Helmond waren de eerste plaatsen waar de sociale
cursus in de nieuwe opzet van start ging. De voorbereidingen daartoe
werden reeds getroffen toen de propaganda voor de op te richten Bossche Diocesane Textielarbeidersbond nog in volle gang was. Bij de eerste
bestuursvergadering, op 29 januari 1905 in Boxtel, bleek de cursus in
Boxtel en Tilburg bijna klaar, was de zaak in Goirle al lang geregeld, waren de voorbereidingen in Eindhoven en Helmond nog gaande en bleek
dat er toen al sprake van was dat er een in Gemert zou komen, maar de

9 Het Hoog-Ambacht, 18 februari 1905.
9) KDC. Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan H.H.J. Herpers, 24 november 1905,62; Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagbtad, 1 juli 1906: Thelen, Lambert
Poell en de eerste jaren van de katholieke textielarbeidersorgansiatie in Gemert 1904-1915.
in Thelen, e.a., Aan de Arbeid, 11-35.
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pas medio december 1904 opgerichte afdeling moest eerst op orde
10

zijn.
Naar het schijnt heeft Tilburg de spits afgebeten. Maandag 13 februari
1905 gaf Poell de eerste les voor een gehoor van zo'n veertig personen,
onder wie behalve de leden van het textielarbeidersgilde, ook leden van
de propagandaclubs Leo XIII en Pius X (van het St. Severusgilde).11 In
de regel was de cursus niet besloten, zeker later volgden zelfs meer niettextielarbeiders dan textielarbeiders de lessen. Kort na Tilburg was Boxtel aan de beurt. Daar begon Poell op (linsdag 21 februari. Ook leden van
de Tabaksbewerkersbond en de Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel
namen er aan deel. 12 Ongeveer gelijktijdig ging in Coirle en Helmond de
cursus van start. 13
Vanaf medio maart was Poell vier avonden per week op pad voor zijn
sociale cursus: op maandag in Tilburg, dinsdag in Boxtel, woensdags in
Helmond en donderdags in Goirle; zo'n vijfenveertig weken lang, met uitzondering van de zomermaand(en).14 Een hele opgave toch voor Poell
om zo lang zijn gehoor te kunnen boeien, en wellicht nog meer voor de
toehoorders zelf, om na een vermoeiende werkdag van tien of zelfs meer
uren het op te kunnen brengen aan zoiets ongewoons als hun geestelijke
en sociale ontwikkeling te werken. Het laat zich indenken dat de animo
voor de sociale cursus niet steeds even groot zal zijn geweest. Ondanks
een blijvende aansporing lukte het ook in de latere jaren niet om de georganiseerde arbeiders in groten getale naar de cursus te krijgen: de opkomst bleef relatief gering.
Uitbreiding naar andere afdelingen van de Textielarbeidersbond verliep evenmin erg vlot. In augustus 1906 was het in Geldrop zo ver. 15
Eindhoven was de laatste plaats in het bisdom waar door Poell een sociale cursus werd opgezet. Er gingen evenwel nog verscheidene jaren overheen. Aan belangstel]ing voor een sociale cursus ontbrak het toeh niet,
zelfs niet binnen de R.K. Volksbond, waar in 1908 door kapelaan M. Nabuurs voor de Volksbondsleden een sociale cursus was begonnen, (lie
om de veertien dagen werd gegeven en steeds veel belangstelling trok, zo
meldde het jaarverslag van de Volksbond. Dat de secretaris W. van Roij
'°) Het Hoog-Ambacht. 4 februari 1905.
") De Volksbode, 10 februari 1905, Het Hoog-Ambacht. 25 februari 1905.
'21 Het Hoog-Ambacht, 18 februari en 4 maart 1905.
'1) Het Hoog-Ambacht, 11 en 25 maart 1905.
") Het Hoog-Ambacht. 9 september 1905.
15) KDC, Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan A. van Kemenade, 14

augustus 1906.99.
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in 66n adem noemde de uitgifte dat jaar van een brochure gericht tegen
het Eindhovense socialisme en geschreven door Nabuurs, doet vermoeden dat diens sociale cursus door dezelfde motieven was ingegeven. Nabuurs gaf de indruk zich meer te bekommeren om de strijd tegen het
'verderfelijke' socialisme, dan om de strijd voor betere arbeidsvoorwaarden.16 Van de Sociale Cursus door Poell gegeven kan in elk geval gezegd
worden dat deze allereerst het belang van de arbeidersbeweging cq. vakbeweging diende. Daarvoor leek het klimaat in Eindhoven voorlopig nog
niet rijp. Pas in 1913 kon Poell geregeld als cursusleider naar Eindhoven
afreizen. Op 4 november van dat jaar gaf hij voor een gehoor van ongeveer twintig personen de eerste les uit een reeks die zou duren tot augustus 1914.17
Over de organisatie van de Sociale Cursus, het aantal en de frequentie
van de lessen, de belangste]ling en de kosten is weinig bekend. Slechts
sporadisch en dan nog terloops heeft Poell hierover mededeling gedaan.
Toch is het mogelijk aan de hand daarvan een indruk te geven. Wat allereerst opvalt is dat de Sociale Cursus een plaats had gekregen binnen de
vakbeweging, terwijl het eigenlijk meer in de lijn van de standsorganisatie
zou hebben gelegen zich daarmee in te laten. Dit is echter een constatering achteraf, omdat het beeld van wat vak- en standsorganisatie was en
beoogde pas door de tijd heen is gegroeid. Juist omdat de functionele differentiatie tussen beide niet voorafwas aangegeven, zijn er zovele fricties
en problemen geweest. Nu zal het in Tilburg met zijn gildenbondstruetuur, waarin de vakbondsbesturen de standsorganisatie uitmaakten, wel

minder gewrongen hebben (lan bijvoorbeeld in Eindhoven, waar de R.K.
Volksbond zijn stempel drukte op de katholieke vakbeweging.
Door een sociale cursus op te zetten vulde hij een leemte op, waarin
door anderen (nog) niet werd voorzien. Daarin stak voor hem op geen enkele wijze een gewild overschrijden van het eigen competentiebereik. En
de Tilburgse Gildenbond heeft het ook niet als een ongewenste inmenging ervaren. De eerste jaren dat Poell de cursus gaf, was het volledig een
zaak van de Textielarbeidersbond. In de bestuursvergadering van 16
april 1905 werd bepaald dat de helft van de kosten, waaronder ook voor
het aanschaffen van de benodigde boeken, voor rekening kwam van de
Diocesane Bond, de andere helft voor die van de deelnemende afde]ing,
met dien verstande dat voor niet-leden vijf cent werd gerekend, tenzij
16) BAH, NKV IVB. Jaarverslagen van de R.K. Volksbond voor Eindhoven, 1908-1909;
Messing, a.w., 104.
17) Het Hoog-Ambacht, 1 en 9 november 1913; 8 augustus en 12 september 1914.
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door andere gildes met het plaatselijke textielgilde een overeenkomst was
getroffen.

18

Het lijkt er op dat de Tilburgse Gildenbond op den duur, althans wat
le cursus in Tilburg betreft, mede een aandeel daarin heeft willen nemen
door de cursus voor alle leden toegankelijk te stellen, in het besef dat het
hier om een aangelegenheid ging die toch ook haar aanbelangde. Op 14
september 1908 nodigde het bestuur Poell uit om over een cursus te komen praten. Omdat Poell die avond in verband met zijn cursus in Geldrop niet aanwezig kon zijn, stuurde hij schriftelijk de condities op, die
zeer inzichtelijk zijn voor de organisatie daarvan. De cursus zou worden
gegeven in veertig lessen, wekelijks op dinsdagavond van half negen tot
half tien, of op een ander uur, bijvoorbeeld van acht uur tot negen uur.
De maanden augustus en september bleven vrij. De kosten voor zaal, verwarming en licht berustten bij de Gildenbond. Het honorarium bedroeg
f 2,- per les. Poell hoopte snel antwoord te krijgen, omdat hij ook met andere plaatsen regelingen

te treffen

had.19 Beide partijen kwamen snel tot

overeenstemming.
Cools, de voorzitter van de Bossche Bond, raadde hij aan om tot voorbeeld van anderen de cursus mee te maken.20 Een duwtje in de goe(le
richting was soms nodig. Lang niet iedereen was er voldoende bekend
21

mee of zag er het nut van in.
Kennelijk baatte deze extra aandacht niet zo veel. Nog geen twee
maanden nadat de cursus opnieuw was begonnen, beklaagde Poell zich
er over dat toch zo weinig textielarbeiders de gelegenheid aangrepen om
eens een sociale cursus mee te maken. In de twaalf lessen die hij per
veertien dagen gaf telde hij wel een vierhonderdenvijftig mensen tot zijn
gehoor, maar textielarbeiders en -arbeidsters nog geen tweehonderd, en
om hen was het eigenlijk toch te doen in Goirle, Tilburg, Helmond en
22
Geldrop. Het was van groot belang dat iedereen zich ontwikkelde.

c. Weerklank
Zoals gezegd sloot Poell de eerste cyclus van zijn cursus af met de uitgifte van zijn Sociale Curfus in uragen en antwoorden. Bult wijdde hier
'8) Het Hoog-Ambacht, 22 april 1905.
19) KDC. t.a.p., Brief aan Dagelijks Bestuur van de Tilburgsche R.K. Cildenbond, 15 sep-

tember 1908,254.
29 KDC. t.a.p., Brief aan Cools, 18 september 1908.261.
Het Hoog-Ambarht. 19 september 1908.
22) Het Hoog-Ambacht, 14 november 1908.
21)
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een volle pagina aan in De Katholieke Werkman. Wat hem bovenal in het
boekje aantrok was de beknopte vorm. Die beknoptheid gaf tevens aan
wat de auteur in hoofdzaak bedoel(le, een leidraad aan te reiken. Hij liet
het aan de cursusleider over de aangeduide begrippen uit te werken. Van
grote betekenis hierbij was de meer dan gewone duidelijkheid, waardoor
de schrijver moeilijke begrippen ook voor de minder ontwikkelden vatbaar wist te maken. Poell had er goed aan gedaan zijn gehouden cursus
in druk uit te geven. Er waren echter ook twee maren aan verbonden.
Bult had graag een duidelijker omschrijving gezien van wat onder zuiver

stoffelijke en economische zaken moest worden verstaan, dit in verband
met een nadere bepaling van het gezagsbereik van de geestelijk adviseur.
Deze kwestie was voor hem zo belangrijk, omdat Jos. Schrijvers de stelling had verdedigd dat de economische zaken niet het terrein waren
waarover de geestelijk adviseur mede een oordeel had uit te spreken.
Hoewelin de Sociale Cursus was bevestigd dat het werken op economisch
gebied wezenlijk iets met godsdienst en zedelijkheid had uit te staan, waren ter verduidelijking voorbeelden gegeven van zuiver stoffelijke aard.
Bult zou overigens graag willen weten hoe Poell over Schrijvers dacht,
maar daarop zal Poell hem wenselijk wel het antwoord zijn schuldig gebleven. Een tweede aanmerking was dat in alle beknoptheid ook het gevaar van onvolledigheid school. Dit was naar zijn mening het geval, waar
Poell de vraag beantwoordde wat het betekende dat de sociale verenigingen onderworpen moesten zijn aan het gezag der bisschoppen. Dit zat
hem niet alleen hierin dat de actie bezield moest zijn door de katholieke
beginselen, maar ook, zoals wel in Bruins verhandeling lag besloten, dat
de bisschoppen voortdurend te zorgen hadden dat die actie ook daardoor
bezield bleef.23
Aengenent stemde hier in zijn boekbespreking voor het Katholiek Sociaal Weekblad volledig mee in. Voorts plaatste hij een algemene kanttekening bij de uitleg van het begrip sociologie. Afgezien hiervan was hij
over het boekje van Poell zeer te spreken, het kon niet genoeg aanbevolen worden. Poell had er een zeer verdienstelijk werk mee verricht, dat
hij het handboek van Bruin had willen schematiseren tot een boekje van
geringe omvang dat iedere arbeider kon aanschaffen en voor zich houden als de cursus gegeven werd. 24
Het dagblad Het Huisgezin wenste dat het weldra in geen gezin zou ont-

23) De Katholieke Werkman, 27 april 1906.
21)

Katholiek Sociaat Weekblad. 30 juni 1906.
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breken.25 De Tilburgsche Coumnt had dezelfde boekbespreking opgenomen.26 Het Hoog-Ambacht nam een boekbespreking over die eerder was

verschenen in het Belgische Weekblad De Gids: de brochure voorzag in
een behoefte; het was een leidraad voor de geestelijkheid en verdiende
aanbeveling voor het leergrage publiek, mits gebruikt bij conferenties
door onderlegde sociologen. 27
De Sociale Cutsus in vragen en antwoorden genoot een ongekende populariteit; daarmee had Poell duidelijk in de roos geschoten. Hoewel
geen oplagecijfers bekend zijn, geeft het aantal herdrukken dat ervan uitkwam toch een goede indicatie. In ons onderzoek hebben wij de volgende drukken kunnen achterhalen.

Druk
1 e druk 1906

1907
1908
1909
1910
1912
1915
10e druk 1918
11e druk 1919
12e druk 1920
3e druk
4e druk
Se druk
6e druk
8e druk
9e druk

13e druk 1921
14e druk 1922

Uitgave

H. Gianotten, Tilburg
H. Gianotten, Tilburg
H. Gianotten, Tilburg
H. Gianotten, Tilburg
H. Gianotten, Tilburg
H. Cianotten, Tilburg
H. Gianotten, Tilburg
Het Nieuwsblad van het Zuiden, Tilburg
Het Nieuwsblad van het Zuiden, Tilburg
Bestuur van de Ned. R.K. Volksbond, z.pl.
Uitgegeven door H. Gianotten, Tilburg
H. Gianotten, Tilburg
Federatie der Dioe. R.K. Volks- en Werklie(lenbonden in Nederland, Den Haag

Uiteraard heeft Poell in de verschillende herdrukken de nodige verbeteringen en noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Van wezenlijke aard
waren deze veranderingen niet. Hoewel hij de actuele ontwikkelingen
heeft bijgehouden - zijn eigen exemplaar is van aantekeningen voorzien
tot en met februari 1935 _28 raakte hij door zijn overplaatsing naar Gemert, waar hij tot pastoor was benoemd (juni 1915) er toch wat uit. Toen

25)
26)
27

Het Huisgezin. 29 april 1906.
Tilburgsche Courant, 29 april 1906.

) Het Hoog-Ambacht, 19 mei 1906.
KDC, Archief Poell, Sociale Cursw (19084).

28)
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hem gevraagd werd de tiende druk te verzorgen, achtte hij zichzelf niet
meer geheel competent, met name op het gebied van de sociale wetgeving. Hij schreef daarom zijn oude vriend Aalberse aan om hem hierbij
behulpzaam te zijn.29
Na de veertiende en laatste druk bleef de vraag naar de Sociale Cursus
weliswaar aangehouden, maar werd toch geleidelijk minder. De oplage
bleek nog lang in de behoefte te kunnen voorzien. In 1938, Poell was inmiddels overleden, verkocht de R.K. Werkliedenbond, die het beheer
van deze laatste druk had overgenomen, nog twaalf exemplaren. 30

d. Voortzetting en uitbreiding naar andere doelgroepen
Door de uitgave van de Sociale Cumus kwam allerminst een einde aan
de activiteiten die Poell in deze aan de dag legde. Tijdens de algemene
vergadering van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond die 12 mei
1907 in Eindhoven werd gehouden, toonde men zich over het algemeen
zeer tevreden over het reilen en zeilen van de bond, waarvan men de goede resultaten toeschreef aan "... den onvermoeiden ijver van onzen eerwaarden Bondsadviseur, welke avond op avond zijn tijd besteed om in
onze afdeelingen voor hare leden te geven den Socialen Cursus".31 De
laatste les van de cursus 1913-1914, gegeven in Tilburg, Goirle, Eindhoven en Helmond,32 zou tevens de afsluiting zijn van de wekelijks terugkerende activiteit waarmee Poell het bisdom had doorkruist en die hem
tot ver daarbuiten had gebracht.33 Aan een nieuwe cursus is Poell niet
meer begonnen: de verwachting binnen niet al te lange tijd een pastoorsbenoeming te ontvangen, zal hem ervan af hebben doen zien langlopende verplichtingen aan te gaan. 34
De Sociale Cursus onderging uitbreiding naar andere doelgroepen.
Geestelijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming waren voor Poell
niet het voorrecht van mannelijke werknemers; daarin kwam ook de
vrouw een aandeel toe en daarboven waren de werkgevers niet verheven.
Gezien zijn ijveren voor vrouwenorganisaties lag het voor de hand dat een
sociale cursus apart voor de werkende vrouw, en vermoedelijk aangepast

29) KDC, AAa, Briefvan Poell, 17 oktober 1917 (inv. nr. 504).
30) Dertiende en veertiende Jaarboek van het R.K Werktiedenverbond (1937-1938), 115.
31) Het Hoog-Ambacht, 18 mei 1907.
32
) Het Hoog-Ambacht. 8 augustus 1914.
33
) Het Hoog-Ambacht, 12 september 1914.
34)

Zie hfdst. V, § 5b.
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aan haar specifieke situatie en sociale rol, niet zou uitblijven. Hoewel in
1906 daarmee in Tilburg gestart,35 verschijnt een geregelde aankondiging in Het Hoog-Ambacht eerst in 1912. Dan blijkt de cursus te worden
36
gegeven in Tilburg, Goirle en Helmond.
Werden de vrouwen van de mannen in de werk- en organisatiesfeer,
dus ook de sociale cursussen, zoveel mogelijk gescheiden gehouden,
voor de (mannelijke) jeugdige werknemers werden uit zeden- en opvoed-

kundige overwegingen ook aparte voorzieningen getroffen. Zo was het
met de Sociale Cursus die vanaf 1912 een leergang voor jongens kende,
globaal de leeftijdsgroep van 13 tot 17 jaar. Poell gaf deze cursus in Goirle en Helmond.37
Een verdere uitbreiding naar een (wel zeer) specifieke doelgroep vond
plaats in het najaar van 1908. In een brief aan de bisschop berichtte
Poell, dat hij door de patroons in Oisterwijk was aangezocht "als lesgever
voor hun socialen cursus , waarmee op 5 november in aanwezigheid van
I.

38

de parochiegeestelijkheid een begin was gemaakt.
Kennelijk volstond de Sociale Cursus niet voor de vorming van het kader. Van januari tot eind mei 1910 gaf Poell ook een cursus volkshuishoudkunde, speciaal bedoeld voor bestuursleden en propagandisten.
Deze cursus vond alleen plaats in Tilburg en werd gehouden elke vrijdagavond, om de veertien dagen. 39
Niet alleen in (lruk vond de Sociale Cursus zijn weg door het land, Poell
werd ook als cursusleider veel gevraagd. Verzoeken daartoe bereikten
hem ondermeer uit Twente, Breda en Amsterdam. 40

35)

Het Hoog-Ambacht. 27 januari 1906.

1 Het Hoog-Ambacht. 20 oktober en 30 november 1912.
37) Idem.
38) KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan mgr. Van de Ven, 6 november 1908, 273-274. Vermoedelijk hield dit initiatief verband met een pas geeindigd arbeidsgeschil bij de sigarenfabriek Hamers & Co.. Van den Oord, De HuBar, 136-144. Poell
verwees hiernaar om zijn goede gezindheid jegens de fabrikanten in het algemeen te benadrukken. Zie verder hfdst. V, § 7.
39
) Het Hoog-Ambacht. 15 januari - 21 mei 1910.
40) Twente: KDC. Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Rekening Bondsadviseur. 6
maart 1908,210, Het Hoog-Ambacht. 13 februari 1909: Breda: KDC, t.a.p., Brief aan Ch.
Stuhlemeijer. seer. Comm. van Bijstand. 26 oktober 1908, 270; Amsterdam: KDC. t.a.p..
Opmerking Poell in: Brief aan M. Nabuurs. secr. der Comm. van Advies der Federatie van
R.K. Meisjespatronaten in het Bisdom Den Bosch, 18 oktober 1910.410: Brief aan J. van
Wely. 13 september 1909.366.
36
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§2.Algemeen vormingswerk

a. Het belang van algemene vorming en ontwikkeling

Het zogenaamde vormingswerk omvatte een breed scala van initiatieven, van ontwikkelingsavonden, apologetische en sociale cursussen tot
triduums, retraites en bedevaarten. Het vormde de voornaamste taak van
de standsorganisatie. Niettemin heeft de 'vakbondsman' Poell zich ook
hierop toegelegd. Van een ondubbelzinnige taakverdeling tussen de
standsorganisatie en vakorganisatie was zoals gezegd nog geen sprake.
Maar afgezien daarvan, in zijn opvattingen over het herstel in Christus
hing alles zozeer met a]les samen, dat hij, gedreven door een tomeloze
dadendrang, eenvoudigweg ingreep waar hij dat nodig achtte, zonder
zich om invloedssferen te bekommeren.
In de zogenoemde lummel-jaren van de arbeidersbeweging hadden
vorming en ontwikkeling, afgezien van de meer specifiek godsdienstig-zedelijke aangelegenheden, te hooi en te gras plaats, aldus Kuiper,41 met
als gevolg dat het resultaat niet erg verbluffend was te noemen, dat alle
inspanning zelfs contraproduktief werkte. Bij gelegenheid van de opening van een sociale cursus in Hilversum, november 1904, weet Aalberse dit aan het jammerlijke feit dat de arbeiders door de retoriek waarvan
de toespraken zo vaak bol stonden, bedorven waren. Sprekers hadden
het land afgereisd, - de goeden niet te na gekomen -, wier doel het blijkbaar meer scheen, om hun hoorders met warme handen en voeten, dan
met enige opgedane kennis naar huis te zenden. Men had de 'hiephiep-hoera-redevoeringen' gekregen, de 'vuurwerkspeeches, de bruispoeder-toespraken'. Voor inhoudelijke kwesties als de woningwet, de arbeidswet, het collectief arbeidscontract was geen aandacht meer,42 doordat enkel werd geappeleerd aan het eergevoel 'Roomschen dat zijn wij';
enkel bevrediging werd gegeven aan het verlangen naar sociale identiteit
en bevestiging, dat uit een gepercipieerde minderwaardigheid en relatieve achterstelling was gesproten. Tegenover deze 'negatieve' emancipatie
stelde Aalberse een positieve, naar de wereld uitgaande activiteit, gericht
op de opbouw van de corporatieve samenleving. Deze 'positieve' emancipatie en katholieke herleving behoefden het vaste fundament van een de-

41) Kuiper, a.tv.,III.,349.
42) Aalberse. a.w..36.
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gelijk opgezette sociale cursus, waarvoor eerst de heipalen der algemene
ontwikkeling de grond in waren gedreven.
Tegen de achtergrond van dit sombere beeld dat Aalberse van het vormingswerk gaf, mogen de activiteiten van Poell als een lichtpunt worden
beschouwd. Al misten zijn lezingen en lessen enige retorische overdrijving niet, zij beantwoordden aan het profiel dat Aalberse schetste van de
ideale cursus. Een eerste vereiste daarvan was dat men onderwijs moest
geven in de volle betekenis van het woord, inspelend op de actualiteit en
inhakend bij de beroepswereld van het publiek waarop men zich richtte.
Een sociale cursus hoefde niet perse te vertrekken vanuit een bespreking
van het socialisme, maar kon ook terstond de problematiek van de sociale
beweging aan de orde stellen. Aalberse was geen voorstander van afzonderlijke apologetische cursussen, maar meende dat geloofszaken door de
behandelde stof heen geweven moesten worden. Aalberse was ongemeen fel, hoe dacht men ooit degelijke vakverenigingen te krijgen als
men niet eerst gezorgd had voor flinke, goed-onderlegde vakverenigingsmannen 43 poell hoefde zich hierdoor niet aangesproken te voelen.
Hij was als vormingsleider al zes jaar in de weer met zijn Leergang, gaf
talloze lezingen en hield vele toespraken, waarop nog eens tien jaren van
voortgaande activiteit volgden.
De aansporing van Aalberse leidde niet terstond tot resultaat. Aan
coiirdinatie en uniformiteit ontbrak het nog enkele jaren: gelegenheidsinitiatieven bleven het algemene beeld bepalen; de Sociale Cursus van
Poell was nog uitzondering. De arbeidersbeweging zelf miste (le nodige
structuur en centralisatie van beleid. De Katholieke Sociale Actie was
nog maar nauwelijks van de grond gekomen, de diocesane volks- en
werkliedenbonden bereikten pas in 1906 een eerste vorm van samenwerking en de centralisatie in de vakbeweging door oprichting van het
R.K. Vakbureau kreeg nog later zijn beslag namelijk in 1909. De winst
werd weer gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de groeiende oppositie
tegen de K.S.A. Aalberse werd verweten met zijn geesteskind te veel
leiding naar zich toe te trekken - en door de feitelijke splijting van de katholieke arbeidersbeweging in vak- en standsorganisatie, twee autonome,
incongruente en ongelijkwaardige sectoren, waartussen de afbakening
der invloedssferen niet door onderling overleg was tot stand gekomen.
De K.S.A., bedoeld als propagandacentrale voor de katholieke arbeidersbeweging, liep voorop wat betreft het aanbrengen van structuur in
-

''

am,35.

396

het vormingswerk, hetgeen wel min of meer voor de hand lag, mede gezien het feit dat Aalberse algemeen secretaris was. In 1906 werd begonnen met de jaarlijkse Sociale Weken en in 1909 nam zij het initiatief tot
het opzetten van een driedaagse cursus.44 In de uitvoering van beide had

Poell als cursusleider een aandeel.
b. Sociale Weken

De idee van een telkenjare terugkerende studieweek over aspecten van
het sociale vraagstuk was geYnspireerd door de al enige jaren in M6nchengladbach gehouden Sociale Cursus uitgaande van de K81nische
Volksverein, die internationaal sterk in de belangstelling stond en een gelijkwaardig initiatief in Frankrijk, waar te Orleans en Lyon een dergelijke
scholingscursus gegeven werd. De Sociale Weken, georganiseerd door
de K.S.A., hielden ongeveer het midden tussen beide. Men streefde naar
degelijk sociaal onderwijs speciaal bestemd voor hen die aan de sociale
beweging leiding moesten geven of propaganda maakten. Vooraanstaan(le personen uit de katholieke sociale beweging en sprekers van naam
werden als inleider aangetrokken. De voornaamste punten en stellingen
in hun betoog werden afgedrukt in een programmaboek, zodat de cursisten zich enigszins konden voorbereiden.
De Sociale Weken waren nationaal van opzet en werden op verschillende plaatsen gehouden: Utrecht (1906, 1921), Breda (1907, 1912), Rotterdam (1908), Nijmegen (1909), Amsterdam (1910), Maastricht
(1911) en Eindhoven (1922).45
Twee keer viel Poell de eer te beurt een spreekbeurt te vervullen en wel
op 12 september 1908 tijdens de derde Sociale Week in Rotterdam en
op 7 september 1912 tijdens de zevende Sociale Week in Breda. In beide lezingen besprak hij het socialisme in relatie tot het hoofdthema van
de Sociale Week. Een bespreking van het socialisme was de eerste jaren
een met vaste regelmaat terugkerend thema, dat steeds op de laatste studiedag aan de orde werd gesteld. Vanaf 1909 werd deze regelmaat verbroken, met uitzondering dan van de zevende Sociale Week, die qua opzet weer geheel aansloot bij de eerste drie jaren.
Het hoofdthema van de Sociale Week in Rotterdam luidde sociale gemeentepolitiek. Poell had als thema opgekregen gemeente-exploitatie en

44) Gribling, a.w., 120 e.v.; Van de Pas, /nzicht en Verdieping, 24-28.
45) Gribling, a.w.. 123-124.
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socialisme. Conform de aanwijzingen van Aengenent stelde hij tegenover
elkaar het socialistische apriori van het gemeenschappelijke eigendom
en
de katholieke opvatting over gemeenschapsvoorzieningen. 46 Wat de
weergave betreft van de veronderstelde algehele afschaffing van het privaatbezit en de invoering van de collectivering van mens en goed, was
zijn betoog niet verrassend, wanneer men de algemeen verbreide misvattingen kent van de Kerk aangaande het wezen van de socialistische leer.
Het streven naar gemeenschappelijk eigendom in alles was aldus Poe]1
gebaseerd op een niet-gemotiveerd, als natuurnoodzakelijk beschouwd,
zelfs dwangmatig uitgangspunt. In het voorbijgaan aan de reele haalbaarheid, aan elk praktisch nut en in weerwil van elk tegenbewijs bleef men
vasthouden aan de eschatologische verwachling van de socialistische
heilstaat. De "vergemeenschappelijking" was noodzakelijk en moest
doorgevoerd worden, enkel en a]leen omdat het uit de aard der zaak
moest, zo vatte Poell de kerngedachte van het socialisme samen.47 Een
zeer dogmatische benadering, omdat voor het Christelijk apriori van het
privaatbezit eigenlijk hetzelfde gold: ook dit was een natuurnoodzakelijk
gegeven. In de opvattingen van de Kerk ging het hier uiteraard om een
zaak van hogere orde, omdat deze natuurnoodzakelijke gegevenheid
een
goddelijke oorsprong had en via de Openbaring aan de menselijke rede
was kenbaar gemaakt.
Na het privaatbezit tegen het socialisme afgezet te hebben, bepaalde
hij de contouren van het sociale beleid op gemeentelijk niveau. De taak
van de burgerlijke overheid in het algemeen, dus ook van de gemeente,
was om te zorgen voor het algemeen welzijn. Zij moest de condities
scheppen die het mogelijk maakten dat ieder zijn eigen welzijn kon bereiken. Die taak omvatte een dubbele functie: a) zij moest de rechten der individuen beschermen; b) zij moest het particulier initiatief ondersteunen.
Aan elke sociale laag die aan de staat voorafging, successievelijk het individu en het huisgezin, moest de haar toekomende vrijhei(1 worden gelaten, tenzij het particulier initiatief onmachtig en onwillig was. Opvattingen die men reeds verwoord vindt in de Leergang van het Maatschappelijk Vmagstuk. Ter nadere bestudering beval hij ondermeer aan het

'6) KDC, Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913. Brief aan Aalberse, 5 mei 1908,
236, AAa, Stukken betreffende KSA (inv. nr, 481), Brief van Aengenent aan Poell, 26 juni
1908; t.a.p.. Brief van Rijken aan Poell. 25 juni 1908: Brief van Ceelen aan Poell, 13 juli
1908.

17) Verstag Sociate Week 1908.178-189.
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bekende werk van Victor Cathrein, Het Socialisme, en enkele studies
over sociale gemeentepolitiek, waarvan enkele duitstalig. 48
Het hoofdthema van de zevende Sociale Week (Breda, 1912) hidde
'Rechtvaardigheid en Naastenliefde'. Aan Poell de taak het socialisme te
behandelen in relatie tot de rechtvaardigheid, aan de landbouwdeskundige L. Deckers, die toen geregeld in het Katholiek Sociaal Weekblad publiceerde en bekend stond om zijn soms fel anti-socialisme, de taak om
het socialisme te benaderen vanuit het begrip charitas. Poell begon zijn
redevoering met een uiteenzetting van het begrip rechtvaardigheid. V66ronderstelde naastenliefde de wezenlijke gelijkheid van mensen, rechtvaardigheid berustte op het onderscheid, op de erkenning van de individualiteit van de persoon, die niet in de gemeenschap opging. Hiermee
was impliciet aangegeven dat socialisme en rechtvaardigheid onverenigbaar waren: het socialisme wilde het pivaatbezit afschaffen en ontkende
daarmee de waarde van de menselijke persoonlijkheid. De redenering
die Poell volgde was precies en dwingend. Uitgaande van hetgeen de
scholastieke wijsbegeerte leerde omtrent wezen en waarheid, kwam hij
via een breed uitgesponnen begripsanalyse tot de onvermijdelijke veroordeling van het socialisme. Omdat dit oordeel op voorhand vaststond,
was het betoog ondanks de moeilijkheidsgraad voor iedereen invoelbaar:
al wat er werd gezegd kon eenvoudigweg resoneren tegen een klankbord
van geijkte opvattingen, waarvan de katholiciteit gelijk stond met waarheid. Het socialisme kon niet met gezag over recht en rechtvaardigheid
oordelen, omdat deze zich op een fundamenteler niveau bevonden, van
transcendente oorsprong waren en (laarvoor hield het socialisme halt. Dit
erkende slechts een materiele werkelijkheid, waarin deugden als rechtvaardigheid, waarin zeden en geweten voorbijgaande kwaliteiten zijn.
Zonder goddelijke oorsprong konden zij niet afgedwongen worden, noch
opgelegd, ook niet door onderlinge overeenkomst in een sociaal contract,
immers wat door de mens was gemaakt, kon door de mens weer veranderd worden.

Vrij-zijn

van godsdienst leidde zodoende slechts

tot vrijblij-

vendheid. In de gedachtengang die Poell hier verwoordde waren normen
en waarden ontdaan van hun historische, sociaal-culturele bepaaldheid.
Zij waren tot natuurlijke gegevenheden getransformeerd, behorend tot
de orde van het zijn en voortkomend uit een scheppingsdaad van God.
Het sociaal-katholicisme was niet gelijk te stellen met willekeurig welke
leer, omdat deze een uiterste grond miste. Vandaarookdat de rechtvaar-

48) Programmaboek Sociale Week 1908.92-94.
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digheid die de katholieke vakorganisaties hadden te betrachten van een
andere, onvergelijkbare orde was dan hetgeen bijvoorbeeld de socialisten daarvoor hielden. Het socialisme had bovendien geen recht van
spreken omdat op grond van zijn materialistische geschiedopvatting de
onrechtvaardigheid van het kapitalisme een noodlot was dat eerst met de
komst van de socialistische heilstaat overwonnen was. 49
Doorheen heel zijn getoog hanteerde Poell een ogenschijnlijk gezocht
onderscheid tussen socialisme en het gedachtengoed van hen die zich
met dit predikaat tooiden. De onverenigbaarheid van katholicisme en socialisme stond weliswaar buiten kijf, als waarheid tegenover onwaarheid,
goed en kwaad, maar "wat socialisten eischen is nog niet altijd socialistisch en kan dus w61 stroken met wat wij als rechtvaardigheid opzetten".
Ook Poell kon niet om de realiteit heen dat andersdenkenden ook een
verstaanbare taal spraken. Die verstaanbaarheid was echter geen aanduiding voor de juistheid van de betreffende maatschappijanalyse. maar
een bewijs voor de juistheid van de katholieke stellingname dat de waarheid van de ideeen gegarandeerd was door God en derhalve een universele strekking en absolute gelding had. Dat ware ideeen ook door andersdenkenden of ongelovigen verkondigd werden, kwam omdat zij ook kinderen Gods waren. De antithese krijgt hier een dimensie bij: de
tegenstelling tussen actueel katholiek en potentieel katholiek. Mensen die
zich liberalist of socialist noemden. verzetten zich dus tegen hun katholieke wezenheid. De conclusie tenslotte dat de theorie van het socialisme in
katholieke zin zeer onrechtvaardig was, lag volledig voor de hand en behoeft hier geen verdere uitleg. 50

c. Driedaagse en tweedaagse sociale cursussen

Geinspireerd door het succes van de Sociale Wekensi werd aan het
ontwikkelingswerk weldra een nieuwe impuls gegeven die het meer bij de
gewestelijke verhoudingen en mentaliteit deed aansluiten. Op initiatief
van de K.S.A. en in samenwerking met de Federatie van de Diocesane
Volks- en Werkliedenbonden werd in 1909 gestart met het opzetten van
een driedaagse sociale cursus, waarvan de invulling aan de verantwoordelijkheid van de diocesane bonden werd overgelaten. Waarschijnlijk
7/

) Verslag Sociale Week 1912.176-191.
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w..178. 186-187.

") Katholiek Sociaal Weekbtad, 14 september 1912. Met uitzondering van 1910 was het
gemiddelde 215 deelnemers.
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heeft men de afstand tussen het niveau van de Sociale Weken en hetgeen
zich op plaatselijk niveau afspeelde als te groot ervaren. Mogelijkerwijs
heeft ook een rol gespeeld de lange cursusduur van een week en het bezwaar van de geografische afstand. Een dergelijke cursus is gegeven in
Eindhoven, Hilversum, Haarlem en Maastricht. Nog bleek niet de passende formule gevonden; al spoedig werd de cursus in een tweedaagse
omgezet, waardoor voortaan geen werktijd meer in beslag werd genomen. 52
Over het Bossche bisdom sprekend, maar naar wij veronderstellen ook
algemeen geldend, zei Kuiper over het nieuwe model van drie- en tweedaagse cursussen, dat de onderwerpen de eerste jaren nog wel eens van
doctrinaire strekking waren. Het ging met name over de katholieke sociale beginselen, over de dwaalleer van het socialisme, over liberalisme, socialisme en dergelijke. De presentatie van de leerstof was evenwel geent
op allerlei praktische vraagstukken betreffende de arbeidersbeweging.
Poell bleef niet als solist doorgaan met zijn Sociale Cursus, maar had ook
hierin een groot aandeel: "Hij was in die dagen zoveel als (le officiele

cursusgever in het Bisdom Den Bosch en ook dikwijls daarbuiten".53
Hiermee had Kuiper geen woord teveel gezegd.
Op zaterdag 8 mei 1909 werd in het gebouw van de R.K. Volksbond te
Eindhoven het startschot gegeven. Poell sprak achtereenvolgens over 'de
katholieke sociale beginselen', 'de dwaalleer van het socialisme' en 'het
arbeidersvraagstuk in verband met de sociale kwestie'. De cursus was, zo
luidde het in de aankondiging, toegankelijk voor iedereen die belangstelde in de katholieke ontwikkeling en de katholieke arbeidersorganisatie.
Een programmaboekje met de stellingen van de sprekers en verdere bijzonderheden was te verkrijgen bij de voorzitter van de Volksbond, of bij
54
de ingang van de zaal v66r het begin van de vergadering.
De nieuwe cursus waarmee voor het eerst in Eindhoven van start werd
gegaan, kreeg meteen de vuurdoop. Een oude tegenstelling tussen Poell
en de inmiddels in een S.D.A.P.-afdeling getransformeerde christen-democratische werkliedenvereniging De Eendracht laaide weer op. De aankondiging van een lezing door Poell over de dwaalleer van het socialisme

was olie op het vuur. Het gelijknamige propagandablad De Eendracht
liep met een afwijzend commentaar vooruit op de toespraak die Poell
52

) Gedenkboek 12'/2 jarig bestaan Bossche Diocesane Werkliedenbond, 13-14; Van de Pas.
a.w., 31-34; Van Seggelen, a.w., 353-354; Het Hoog-Ambacht, 5 juni 1909.
53) Kuiper, a.w.,III, 427.
54) Het Hoog-Ambacht. 29 april 1909.
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ging houden.55 Was de lont al in het kruitvat gestoken. na aanhoord te
hebben wat Poell over het socialisme te berde bracht, volgde een uitbarsting van hevige verontwaardiging. Juist omdat men van Poell een
meer genuanceerd standpunt had verwacht, men hem een meer democratische gezindheid toedacht dan velen van zijn collega's, was de reactie
zo fel. Vele kolommen in De Eendracht stonden er vol van. Met vermeende deskundigheid had Poell slechts hele en halve onwaarheden uitgestrooid. Wat de socialisten daarin het meeste wrong, was de afschildering van het socialisme als een bedreiging van de persoon en het huisgezin, terwijl met geen woord werd gerept over de onmenselijke toestanden
die het kapitalisme voortbracht. Schamperheid, venijn en meewarigheid
kleurden de toon die tegen Poell werd aangeslagen. Als uitsmijter gaf de
redactie als commentaar dat de aankondiging van de lezing eigenlijk had
moeten luiden "De dwaalleer van kapelaan Poell nopens het socialisme".56
Het totaalverslag dat de Peel- en Kempenbode gaf van de lezingencyclus was vrij summier. Men ging niet in op de lezingen zelf en liet uit niets
blijken dat de lezing over het socialisme tot commotie had geleid.57 Nog
soberder was de Meierijsche Courant. Daarin sprak men enkel vollof over
een geslaagd initiatief.58 De secretaris van de Volksbond, W. van Roij,
toonde zich zeer tevreden: groot was het aantal bezoekers, de cursus was
in alle opziehten naar wens geslaagd.59
Twee jaar later volgde de eerste tweedaagse cursus, gegeven in Tilburg
op 25 en 26 maart 1911. Poell vervulde twee spreekbeurten: de eerste
dag over het "noodzakelijk verband tusschen de R.K. Vakvereenigingen
met de R.K. Werkliedenvereeniging of Gildenbond" en ter afsluiting van
de cursus over "de arbeidersjeugd en de R.K. Werkliedenbeweging".60
Wat het eerste thema betreft, Poell ging uit van een nevenschikkende
relatie tussen vak- en standsorganisatie. Zijn tweede lezing handelde over
een onderdeel van de katholieke herleving en de sociale actie dat nog onbesproken is gebleven, namelijk de vorming en de organisatie van de
werkende mannelijke jeugd na het verlaten van de lagere school, tot aan
u) De Eendracht, 8 mei 1909.
56)

De Eendracht, 16 mei 1909.

57) Peel- en Kempenbode. 12 mei 1909.
58)

Meierijsche Courant. 11 mei 1909.

39) BAH, NKV IV, Jaarverslag R.K. Volksbond voor Eindhoven en oml. gemeenten,
1909-1910.
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de leeftijd van zeventien jaar, de leeftijd waarop eventuele toetreding tot
de arbeidersbeweging kon volgen. Het gaat hier uitsluitend om de mannelijke jeugd; de organisatie van de ongehuwde werkende vrouw nam
een geheel eigen plaats in; de eigenlijke levensvervul]ing van de vrouw
was immers niet in het beroep gelegen. Hoewel Poell slechts zijdelings en
incidenteel bij het jeugdwerk betrokken is geweest, had het zijn blijvende
aandacht.
De leeftijdsgroep waarop Poell doelde in zijn lezing was de patronaatsgroep. Het patronaat was een soort levensschool voor de opvang van de
lagere-schoolverlaters, tot aan de fase van hun volwassenwording, (lie
globaal gesproken de leeftijdsgroep van zeventien tot 66nentwintig jaar
omvatte. Aanvankelijk vooral bedoeld als buffer tegen ontkerstenende
invloeden van de moderniserende samenleving werd het patronaatswerk
na enkele jaren meer positief gericht op het uitbouwen van de verstandelijke ontwikkeling en op de vorming van het karakter. Er was aandacht
voor maatschappij-onderricht, handvaardigheid, sport en spel en culturele activiteiten. De godsdienstig-zedelijke vorming bleef een belangrijke
plaats innemen, omdat binnen de doelstelling van katholieke herleving
en sociale actie de nieuwe generatie tenslotte dat moest afmaken en
bestendigen, waarvoor de oudere generatie de grondslagen had gelegd.
De zeer ontvankelijke en kwetsbare levensfase na het verlaten van de
school kon veel van wat toen was opgebouwd, verloren doen gaan, omdat
de jeugd in de moderniseren(le samenleving aan vele invloeden werd
blootgesteld.

d. Organisatie en vorming van de patronaatsjeugd

Het jaar 1902 wordt gezien als het eigenlijke begin van het georganiseerde patronaat in Nederland. In het bisdom Haarlem werd de aanzet
gegeven, spoedig gevolgd door het aartsbisdom. In juni 1903 kwam gelijktijdig in beide bisdommen een diocesane commissie tot stand. De patronaatsgedachte sloeg twee jaar later ook in de zuidelijke bisdommen
aan; zij stond centraal op de vijfde Diocesane Katholiekendag, die op 20
augustus 1905 in Helmond werd gehouden. In 1910 verenigden de onderscheiden diocesane commissies zich tot een Centraal Comit6 ter bevordering van de R.K. Patronaatsbelangen in Nederland. Ten behoeve
van de patronaatsleiders werd in 1904 gestart met het tijdschrift Het Patronaat. Voor de patronaatsjeugd zelf was er nog niets; voor hen kwam in
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1913 het tijdschrift De Jonge Wacht.61 Deze uitweiding was noodzakelijk
om de betrokkenheid van Poell meer relief te kunnen geven. De r.k.
jeugdbeweging die zo belangrijk is geweest voor het draagvlak van de katholieke verzuiling, verdient nader onderzoek.
De vraag die Poell in zijn lezing op de laatste dag van de tweedaagse sociale cursus stelde over de relatie van de arbeidersjeugd tot de katholieke
arbeidersbeweging, drukte een reeel probleem uit. Aan de ene kant was
er de arbeidersbeweging met zijn aspirant-leden die vanwege hun leeftijd
nog niet voor het volwaardig lidmaatschap in aanmerking kwamen, aan
de andere kant opereerden patronaat en gezellenvereniging, alle recruterend onder dezelfde leeftijdscategorie en daarvoor speciale activiteiten
opzettend. Vanuit de arbeidersbeweging keek men tegen de patronaten
aan als zijnde de voorbereidende klas voor de werklieden- en vakvereniging. Binnen het patronaat was men daarentegen niet zo opgetogen over
deze belangstelling, omdat men daarin een aantasting vreesde van de geheel eigen plaats en de functie die men zichzelf toedacht. Bijgevolg was
de verhouding tussen patronaat en arbeidersbeweging niet altijd even
hartelijk.62
In een brochure over het patronaatswezen ten behoeve van directeuren
en leiders werd ervoor gewaarschuwd, patronaat en vakbeweging (c.q.
arbeidersbeweging) zuiver gescheiden te houden, zo voorkwam men
moeilijkheden en met de bloei van beide was de christianisering van de
maatschappij het meest gebaat. Hetgeen de schrijver in een goed geredigeerd arbeidersblad had gelezen, namelijk dat de redacteur voorstelde
om de patronaatsjeugd bij het bereiken van de minimumleeftijd ineens
naar de arbeidersorganisaties over te hevelen, zou de dood in de pot voor
beide betekenen.63 Het zal wel niet verbazen dat het bedoelde vakblad
Het Hoog-Ambacht is geweest.
In zijn lezing gaf Poell aanbevelingen over de wijze waarop het patronaat meer bij de arbeidersbeweging betrokken kon worden, hetgeen enige reorganisatie met zich meebracht. Deze stellingen zond hij
rechtstreeks toe aan alle patronaats-directeuren, met het verzoek in die
zin mee te werken.64 Omdat hij het niet juist en doelmatig achtte de jon-
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Braakman, Het Jongenspatronaat. in R.K. Jeugdbeweging in Nedertand, 11-25, De Crijs,
De Roomsch-Katholieke Jongens-Patronaten, in Het Katholiek Nederla« 1, 386-397.
62) Van Rijen, a.w.. 184-186.
63) Patronaten, Cedachten en Wenken aan Directeuren en Leiders van Jongens-Patronaten,
)
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geren met de ouderen in 66n organisatie onder te brengen, verdiende
mocht niet
een instelling als het patronaat zeker aanbeveling, maar deze
kort
luidde
de
los worden gezien van
arbeidersbeweging. Zijn stelregel
ook
georganiseerd moest zijn. Het kwam er
en krachtig, dat wie werkte
oog daarop achtte hij de bestaande
het
Met
nu alleen nog op aan hoe.
zestien
van
jaar geheel en al willekeurig en onjuist; deze
leeftijdsgrens
65
diende herzien te worden.
Een tijdschrift speciaal bestemd voor de werkende jeugd was volgens
Poell evenzeer noodzakelijk. Deze idee was bij hem opgekomen bij de
voorbereiding van zijn lezing en had daarna vastere vorm aangenomen.
Hij dacht aan een weekblad, geschreven voor de arbeidende jeugd van
alle vakken en ambachten en dus door bijvoorbeeld de gezamenlijke vakbonden uit te geven. Hij wilde daarbij de medewerking vragen van de katholieke onderwijzers en on(lerwijzeressen die zich de belangen van de
fabrieksjeugd aantrokken. Alvorens daartoe over te gaan verzocht hij aan
de bisschop, mgr. Van de Ven, om zijn goedkeuring aan deze plannen te
willen hechten en er zijn zegen over uit te spreken.66 poellliet echter na
tevoren het Centraal Comit6 van de patronaten hierover te raadplegen.
Over deze inmenging van buitenaf was men daar dan ook niet zo goed te
spreken, met als gevolg dat er voorlopig niets van terecht kwam.
Het was niet de eerste aanraking van Poell met de onderhavige problematiek. Al veel eerder had hij het belang onderkend van een goede opvang van de jeugd, opdat deze niet verloren zou lopen. Hierover had hij
in juli 1901 contact met Aalberse. Het lag in zijn bedoeling om in Woenssel met een jongelingenvereniging te starten.67 Het is evenwel bij een
voornemen gebleven. Poe]1 bleef zich wel voor de problematiek interesseren: zo woonde hij ook de vijfde Diocesane Katholiekendag bij (20
augustus 1905), die geheelin het teken stond van de bevordering van het

68

patronaatswezen.
Zoals eerder aangegeven, begon Poell in 1912 met een sociale cursus,
in aangepaste vorm, voor de fabrieksjeugd, de jongens en meisjes uitervan het patroaard apart. Dit initiatief bleek niet tot de hoogste regionen
9,
naatswezen doorgedrongen. In zijn inleiding over de maatschappelijke

65)

april
KDC, Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan W.H. de Grijs, 6

1911,428-429.
66 KDC, t.a.p., Brief aan mgr. Van de Ven, 31 maart 1911.425.
25 juli 1901,
67) KDC, AAa, Copieboek 1901-1902 (inv. nr. 5la), Brief aan Poell,
van
Brief
L.
Poell. 27 juli 1901.
198-199; Correspondentie met Poell (inv. nr. 504),
Verstag vii/de Diocesane Katholiekendag, 102-150.
68) Van Rijen, a.w., 184-185; (1#icieet
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ontwikkeling en vorming in en door het Patronaat", gehouden tijdens het
Eerste Nationaal Congres van de R.K. Jongens-Patronaten op 14 en 15
juni 1914 te Utrecht, noemde de spreker, Chr. Wesseling, het gewenst
indien de katholieke sociologen de priester en de onderwijz
er in het patronaatswerk eens te hulp kwamen door het samenstellen van een beknopt, duidelijk werkje, dat dienst kon doen bij het elementair sociologisch onderricht en aan de jongens meegegeven kon worden als zij van
het patronaat afgingen. E6n der toehoorders,
kapelaan B. van der Hagen
uit Helmond, wees hem toen op het bestaan van Poells Sociale Cur:Sus.
Deze mededeling werd later als toevoeging in het congresverslag opgenomen.69 Maar nog voordat dit verslag uitkwam, was Poell reeds aan de uitgesproken wens tegemoet gekomen met de uitgave van zijn Maatschappelilke Lessen, dat de neerslag vormde van de sociale cursus die hij voor de
fabrieksjongens in Goirle had gegeven.70 Een maand tevoren nog had
Poell (andermaal) gesproken over de samenwerking tussen het
patronaat
en de werkliedenorganisatie, tijdens de tweedaagse sociale cursus die op
29 en 30 juni 1914 te Helmond was gehouden. Kapelaan Van der Hagen hield toen een lezing over jeugdorganisatie. 71
Op de tweedaagse sociale cursus van Raamsdonksveer, 7 en 8 december 1913, was Poell wederom 66n der inleiders. Hij vervulde een drietal
spreekbeurten. waarvan de thema's luidden "het verkeerde van het liberalisme en socialisme", "onze katholieke maatschappelijke
orde" en
waarom en hoe ontwikkelingscursussen".72
9,

e. Volkslezingen en ontwikkelingsavonden
Als laatste hier te bespreken onderdeel van het georganiseerde cursusen vormingswerk waarin Poell een actief aandeel heeft
gehad, vermelden

wij de inste]ling van volkslezingen of ontwikkelingsavonden. Deze werden gehouden in de wintermaanden en waren gericht op een breed publiek. Niet alleen onderwerpen uit de sociale beweging of katholieke herleving werden aan de orde gesteld, maar ook onderwerpen die een algemeen vormende strekking hadden, zoals kunst, politiek, verkeerswezen,
enzovoorts. Zoveel mogelijk werd aangehaakt bij actuele
gebeurtenissen
en ontwikkelingen op maatschappelijk, cultureel, economisch en politiek
69) Verslag 1ste Nationaal Congres van R.K Jongens-Patronaten. 70.

ro) Poell. Maatschappetijke Lessen.
") Gedenkboek 1242 jakg bestaan Bo.,sche Dioce,ane Werkliedenbond,21.
72) a.11:,20.
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gebied, en werd gebruik gemaakt van ondersteunende lichtbeelden. De
organisatie ervan was in plaatselijke handen. In Tilburg wilde het comit#
van de K.S.A. dit op zich nemen, maar werd daarin door enkele kapelaans voor de voeten gelopen. Poell trad hierbij als bemiddelaar op. 73
Bij de organisatie was ook betrokken het genootschap Ons Brabant. Dit
genootschap dat op 13 juni 1913 was opgericht onder de bezielende leiding van dr. P.C. de Brouwer, rector van het R.K. Gymnasium in Tilburg, stelde zich ten doel het katholieke intellectuele leven in Noord-Brabant te organiseren en te verheffen.74 Over de betaling van de onkosten
rezen problemen. Omdat noch het genootschap over de middelen beschikte, noch het plaatselijk comit6 de onkosten voor zijn rekening kon
nemen en bovendien meende dit niet hoeven te doen. werd in overleg
met Poell besloten een inzamelingsactie te houden onder de welgestelde
ingezetenen.75 Deze collecte schijnt f 140, te hebben opgebracht.76 Afgezien van de organisatorische en financiale perikelen ging het programma van 1913 en 1914 gewoon door. De lezingen werden op versch<lende plaatsen in de stad gegeven. Poell trad meerdere malen als inleider
77
op. Hij behandelde het internationalisme.
Naast zijn hier besproken aandeel in het georganiseerde vormings- en
ontwikkelingswerk heeft Poell in talloze spreekbeurten de katholieke (sociale) gedachte uitgedragen, tot organisatie opgeroepen en bijgedragen
tot de algemene ontwikkeling en sociaal-morele verheffing van de arbeidende stand. Met de gegeven voorbeelden is het ontwikkelingswerk bij
lange niet in zijn geheel beschreven. Een breed scala van initiatieven is
ontplooid, gericht op dat ene doel, opvoeding van de massa in de ruimste
zin des woords.78 Vanwaar men kan spreken van permanente educatie
als noodzakelijke aanvulling op het katholiek bijzonder onderwijs en ter
ondersteuning van katholieke herleving en sociale actie. Het aanbrengen
van structuur daarin, zowel inhoudelijk als formeel, heeft nog vele jaren
aangelopen. Bij het intreden van de jaren dertig was het punt van codrdinatie en consolidatie bereikt met de instelling van het Credo Pugno-werk,
dat alle verspreid gegeven aanzetten in zich verenigde.79 Dit viel samen
met het aanbreken van de bloeiperiode in de katholieke verzuiling.
73) CAT. Coll. L. de Wijs. Notulenboek van het Plaatselijk Comit6 voor Katholieke Sociale
Actie 1912-1921,22 november 1912,22 september 1913.
74) Van Velthoven, Stad en Meietijvan 'sHertogenbosch, II, 288.
75) GAT, t.a.p.. 22 december 1913,20 en 23 januari 1914.

76) CAT, t.a.9. 18 februari 1914.
77) GAT, t.a.p., Programma 1913-1914; Het Hoog-Ambacht, 9 november 1913.
78) Du Bois de Vroijlande. a.w., 106 e.v.
79) Kuiper. a.tv.,III, 319-330. 347-354, 382-394, 426-431 en 451-458.
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§ 3. Propagandageschri#enen gelegenheidsbrochures

a. Publikaties van algemeen vormende aard
Poell zocht de publiciteit, daarvan benutte hij ten volle de mogelijkheden om aan de idee van de christelijke samenleving gestalte te geven. De
omstandigheid dat hij was opgegroeid in een uitgeversgezin, dat bovendien een lange traditie had in het onderwijs, bevorderde dit ten zeerste.
Zijn journalistieke aanleg en vertrouwdheid met het drukkersbedrijf
maakte hem tot een produktief en veelgelezen publicist. Onder zijn confr6res in het Bossche diocees stond hij ook wat dat betreft vooraan. Al zijn
geschriften, of het nu om een gedichtje ging of om een meer omvattende
publikatie over het sociale vraagstuk, leggen getuigenis af van een katholiek zelfbewustzijn, dat uit het isolement van de schuilkerk trad en zich
presenteerde als een factor van positieve ontwikkeling. Het is dan ook
niet zo verwonderlijk, dat zijn eerste bijdrage aan deze katholieke herleving verscheen in het Jaarboekie van Alberdingk 77:On: uit 1897, voorheen geheten Almanak voor Nederlandsche Katholieken. Dit Jaarboekje
was expliciet bedoeld als het podium waarop het zelfbewuste katholicisme, dat bovenal Nederlands wilde zijn, voor het voetlicht kon treden.80 Nadien volgden nog enkele dichterlijke bijdragen van Poell, voor
het laatst in 1901.81 Tussen 1897 en 1904 schreef hij ook religieuze liederen die, door G. Schellekens op toon gezet, werden uitgegeven door
82
Bergmans in Tilburg.
Het jaar 1897 was ook het jaar waarin Poell als propagandist en publicist zijn entree maakte op het terrein van de katholieke sociale actie. De
eerste publikatie droeg als titel De Socialen en kwam uit in de brochurereeks van de Sint Willibrordus-Vereeniging ter verspreiding van goedkope Katholieke Volkslectuur. Het was een bewerking naar een vertelling in
het Duits van Conrad von Bolanden over de bedrieglijke beloften en
misleiding van de socialisten.83 De publikaties op sociaal gebied die hierna volgden, waren op een enkele uitzondering na de weergave van een le-

80) Thurlings. a w.. 103, Jaarboekie 1897. 181-188.

81) Jaarboekie 1898.89-95; Jaarboekie 1899. 84-85. Jaarboekie 1901, 199.
82) Brinkman's Catalogus van Boeken 1891-1900,554, 610 en 637; Catatogus 1901-1910.
804 en 895. Exemplaren daarvan waren niet vindbaar. Voor een overzicht verwijzen wij naar
de bibliografie.
83
) Poell, De Sociaten, Eene vertelling naar Conrad van Botanden. in Sint-Willibrordus-Vereeniging ter Verspreiding van goedkoope Katholieke volkslectuur, jrg. 2 (1897-1898), 2.
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zing of een cyclus, of waren eerst in afieveringen verschenen in Het HoogAmbacht. Zij hadden geen theoretische diepgang, maar grote praktische
en propagandistische waarde: actualiteit en bruikbaarheid stonden voorop. Sommige brochures waren een bewerking van artikelen die elders
waren verschenen. Met het oog op het praktische nut was de omvang beperkt gehouden; de Leergang vormde hierop een uitzondering.
Van meer apologetische strekking was een cyclus van vijf lezingen over
de onderwerpen: God, Eigendom, Huisgezin, Staat en Kerk, gegeven
voor de leden van de Tilburgse Gildenbond op respectievelijk 29 oktober
en 15 december 1905 en 6 februari, 5 maart en 22 april 1906. De lezingen werden als afzonderlijke, gelijknamige brochures uitgegeven voor de
prijs van drie cent en waren ge(lrukt bij Poell-De Rooij, de ouderlijke
drukkerij. Vanaf mei 1906 waren ze ook gebundeld verkrijgbaar en wel
voor de prijs van tien cent.84 Bestrijding van dwalingen was het verbindende motief. Poell verdedigde een geloofsopvatting die haaks stond op
de privatisering en subjectivering van de godsdienst in de moderniserende samenleving. Godsdienst was geen private aangelegenheid, geen sub-

jectieve voorkeur van deze of gene, niet vrijblijvend, maar verplichtend
voor allen en geldend op alle terreinen des levens. Daarbij was de katholieke godsdienst de enige ware en de Katholieke Kerk de kerk voor alle
volkeren en alle tijden.85 De opvattingen over het recht op eigendom en

de betekenis van het huisgezin bevatten ten opzichte van de Leergang
niets nieuws; ook over de staat (c.q. maatschappij) waren zijn gedachten
niet veranderd. Een boekbeoordeling noemde het betoog helder en duidelijk, voor de arbeiders goed begrijpbaar; zulke apologetische lectuur
diende de goede zaak. 86
In 1911 was er sprake van dat Poell een vertaling zou verzorgen van de
encycliek 'Rerum Novarum'. Het initiatief daartoe was uitgegaan van het
R.K. Vakbureau, bij gelegenheid van het twintigste gedenkjaar van de
verschijning van deze grondwet der katholieke, sociale actie. Er was
blijkbaar behoefte aan een betere vertaling dan tot nog toe was verschenen.87 Begin september werd de verschijning van de door Poell bewerk-

) Het Hoog-Ambacht, 28 oktober en 9 december 1905, 3 februari en 7 april 1906; Het
Hubgezin, 6 maart 1906; De Noordbrabanter-Noordbrabantsch Dagblad, 24 april 1906:
Nieutce Titburgsche Courant, 10 maart en 24 april 1906.
85) poell, Kerk?, in ViifLezingen, 12,17,18 en 22.
86) Het Hoog-Ambacht, 19 mei 1906.
R.K. Vakbureau, 21 juli
87) KDC, Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan

84

1911,441.
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poell was in het najaar 1911 ook gestart
met een cursus over deze grondwet. Hij gaf deze
voor de leden van de

te vertaling aangekondigd.88

Gildenbond.89
Onder de titel 'Waaraan wij moeten meedoen' publiceerde Poell een
vijftal artikelen in Het Hoog-Ambacht, in de maanden april en mei 1912,
die kort daarop als brochure zijn uitgegeven door Gianotten in
Tilburg.
Daarmee wilde Poelllaten zien wat feitelijk deze ene zin uit Rerum Nova-

rum over de godsdienstig-zedelijke en maatschappelijke verheffing behelsde, welke een omvangrijke taak daaruit voor de arbeidersbeweging
voortvloeide, welke een veelomvattende plicht op de arbeiders rustte. In
vijf thema's werkte hij dit uit. Op de eerste plaats kwam de godsdienstige
verheffing, vooral via de apologetische cursussen; dan de zedelijke verheffing, het aankweken van matigheid en soberheid door lid te worden
van de vereniging Voor Eer en Deugd, bij de drankweer aan te sluiten en
in het spaarfonds deel te nemen; als derde de geestelijke
ontwikkeling
door herhalingsonderwijs, vakonderricht en huishoudscholen; vervolgens de politiek, door te stemmen op kandidaten van de katholieke kies90
verenigingen en tenslotte de ontspanning.
Op den duur speelde heel het arbeidersbestaan in al zijn aspecten zich
dus af in een totaal katholieke ambiance. Het motief van bescherming en
katholieke herleving schiep aldus een gesegregeerde en gepolariseerde
samenlevingsstructuur. Treffend juist in een welhaast komisch aandoende absurditeit geschilderd door Rogier. Er was een bijna autarkisch te
noemen katholieke geloofsgemeenschap ontstaan, waarbinnen men niet
alleen in politieke partijdiscipline zijn stem uitbracht, op een katholieke
krant, een katholiek damesmodeblad, een Katholieke Illustratie en een
katholiek jeugdblaadje geabonneerd was, zijn kinderen van de kleuterschool tot aan de universiteit louter katholiek onderwijs deed volgen,
maar ook in katholiek verband naar de radio luisterde, op reis ging,
zijn
leven verzekerde en kunst, wetenschap en sport beoefende.91 Aan deze
steeds sterker wordende verzuilingstendens heeft Poell zich niet kunnen
onttrekken. Onder de noemer van het katholieke belang raakten
progressief- en conservatief-katholiek op den duur zeer verstrengeld.
Ter afsluiting van de hier besproken rij van algemeen vormende publikaties noemen wij de in oktober 1920 verschenen brochure Katholieke
88) De Lamp, B september 1911.
89
1

90)

Het Hoog-Ambacht. 4 november 1911.
Het Hoog-Ambacht, 20 en 27 april, 4, 11. 18 mei en 6 juli 1912.

91) Thurlings. a. .. 2-11.
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Sociale Beginselen, opgenomen in de reeks 'Elke maand 'n boekje' en
uitgegeven door Gianotten in Tilburg. Deze brochure was het laatste dat
Poell op sociaal gebied heeft geschreven. De inhoud draagt geen nieuwe
inzichten aan en opent geen nieuwe gezichtsvelden. Uitgangspunt was de
stelling dat de mens behalve een persoonlijk ook een maatschappelijk
wezen is. Deze maatschappelijke kant manifesteerde zich in vijf soorten
verenigingen: de huishoudelijke maatschappij of het huisgezin; de beroepsmaatschappij of de beroepsstand: de burgerlijke maatschappij of
de staat; de volkerenmaatschappij, de internationale; de godsdienstige

maatschappij, de Kerk. In vijf afzonderlijke hoofdstukjes werkte hij dit
nader uit.92 Poell schreef deze brochure toen hij reeds vijfjaar pastoor in
Gemert was.
b. Stichtelijke lectuur, tot heil van mens en maatschappij

In het hier gegeven overzicht van de publicistische arbeid van Poell
ontbreken die geschriften die direct met de actie of de actualiteit verband
hielden. Deze zijn in de voorgaande tekst daar besproken waar zij dit actie-element adstrueerden. Vorming en ontwikkeling hadden niet enkel
een sociale dimensie. In zijn publicistische en propagandistische arbeid
richtte Poell zich ook op de uitbouw en verdieping van het geestelijk leven. Was voor hem de sociale beweging hefboom van (le katholieke herleving, het beoogde herstel van de christelijke maatschappij-orde was
daarmee niet verzekerd, maar behoefde de noodzakelijke aanvulling en
ondersteuning van een verinnerlijkte geloofsbeleving. Langs de weg van
zelfvervolmaking en zelfheiliging door de genadewerking van de geloofsgebruiken en -praktijken opvoedend tot een leven in waarheid, zedelijkheid en standvastigheid. Een verbetering van de samenleving was niet mogelijk zonder gelijktijdige verbetering van de mens; beide componenten
van de katholieke herleving vulden elkaar noodzakelijk aan. De roep om
een versterking van het geloofsleven had al enkele decennia eerder geklonken en geresulteerd in een opleving van vroomheid, de institutionalisering van de charitas, de vorming van religieuze genootschappen en het
ontstaan van de liturgische en eucharistische beweging die de gelovigen
dichter bij de liturgie en de sacramenten wilde betrekken om hen de
stichtende en louterende werking daarvan te doen ondergaan. Deze uitingen van verinnerlijkt katholicisme waren een antwoord op de geestelij-

92) poell, Kathotieke Sociate Beginseten.
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ke verwarring en ontwrichting, waarmee de moderne industriele samenleving zich aandiende. Eenzijdig zocht de Kerk hierin een laatste toe-

vlucht in de woelingen van maatschappelijke, culturele, politieke en
industriele revoluties. Zij vertoonde daardoor neiging tot een zelfgenoegzame, introverte wereldafzijdigheid, welke aandrang sterker werd naarmate de materiele nood indringender werd. In een vicieuze cirkel dreigden geloof en werkelijkheid steeds verder uiteen te groeien. De uitwaartse sociale kracht van de katholieke herleving waartoe Leo XIII de
geloofsgemeenschap had opgeroepen, gaf een nieuw 61an aan de versterking van het geloofsleven, wekte dit uit de sluimer op tot een krachtig getuigen. Maar nog meer onder diens opvolger Pius X kreeg de uitbouw en
93
verdieping van het geestelijk leven een stoot voorwaarts.
Hoe bescheiden het aandeel van Poell hierin ook was, het mag niet onvermeld blijven, omdat hij in zijn denken en doen consequent steeds heel
het bereik van de katholieke herbeleving heeft bestreken. Op organisatorisch vlak heeft hij zich alleen ingelaten met de zogenoemde evangeliebeweging, die zich toelegde op de verbreiding van de kennis en op de naleving van het Nieuwe Testament. In maart 1914 wer(1 in het Bossche bisdom een dergelijke vereniging opgericht onder de naam Bisschoppelijke
Thimotheus-Vereeniging. Aan de wieg daarvan stond Poell; nadien bekleedde hij de functie van voorzitter.94 Voor het overige was zijn aandeel
in deze geestelijke en morele 'herbewapening' van publicistische en propagandistische aard. Een wat wonderlijke plaats daarin neemt een lijdensmeditatie in, uitgegeven in twee delen bij Bergmans in Tilburg, onder de titel Christus' Lgden aan de geloovigen voorbehouden. Het eerste
deel verscheen eind december 1906, het tweede deel een jaar later; van
het eerste deel was toen inmiddels een tweede druk uitgekomen. Het was
opgedragen aan zijn ambtsgenoten. Ook dit werk verscheen niet vers van
de pers, maar was cle gedrukte tekst van het gesproken woord.95
In 1915 verschenen twee bundelingen preken en onderrichtingen, die
door Poell in de loop der jaren waren gegeven. De eerste bundel had als
thema het bijzonder katholiek onderwijs en droeg als titel De Puerorum
Institutione. Kort daarop verscheen een bundel die algemene zedelijke

93) Katholieke Encyclopedie, X, 317-318, XVI, 660-661; Van Dam, Katholiek Leven. in Het
Katholiek Nederland. L 118-165. Castella, a.w., 469-473 en 495-497. Rogier, a. w., 207
e.v. en 598-599.
94) Linnebank. Viif jaar Esperanto in Nederland 1909-1914, 54-56. Nietiwe Tilburgsche
Courant, 23 juni 1915.
95) Poell, Christus' Lijden aan de getoovigen voorgehouden. 2 dln.
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vermaningen bevatte. Hiervan luidde de titel De Oblectamentis Mundi.
96
Beide brochures waren gedrukt bij Cianotten in Tilburg.
Ingevolge de communiedecreten uitgevaardigd onder Pius X, bepaaldelijk het decreet van de Congregatie der Sacramenten (8 augustus
1910), verscheen in genoemd jaar bij J.W. van Leeuwen te Leiden de
bundel Zes Preeken over de veelvuldige en dagelijksche H. Communie.
Vanuit verschillende invalshoeken werd gewezen op het belang van het
ter communie gaan wegens de louterende en stichtende werking die van
dit sacrament uitging. De bijdrage van Poell droeg als titel 'Over de veelvuldige Communie en het huisgezin:97 Hoe deze bundeling tot stand
kwam en op grond van welke criteria de auteurs waren benaderd, is ons
niet bekend.
Weer van geheel andere aard was de ondersteuning door Poell van de
liturgische beweging. Ten behoeve van het lager onderwijs had hij in
1911 platen met afl,eeldingen uit de liturgie ontworpen, die hij voor het
eerst toonde tijdens een vergadering van religieuzen-onderwijzeressen
van de Zusters van Liefde in Tilburg, 13 april 1911. De congregatie,
gesticht in 1832, bestierde in Tilburg alle meisjesscholen. Gezien de getoonde belangstelling voor deze platen besloot Poell ze in druk uit te geven.98 Nadien is bij deze platen een handleiding verschenen, geschreven
door Corry Peeters, een onderwijzeres uit Oisterwijk, en voorzien van
een inleiding en enkele kinderversjes van de hand van Poell. Deze Handleiding bij 't gebruik van Poell's Liturgische Platen kwam uit bij Gianotten
in Tilburg, eind april 1915.99 Datzelfde jaar verscheen bij dezelfde uitgever de Kleine Liturgische Kathechismus, in 700 vragen en antwoorden,
een bewerking uit het Frans door Poell. Vreemd genoeg bevat de uitgave
slechts 414 vragen en antwoorden, 100 mogelijkerwijs had dit te maken
met tijdgebrek door de verhuizing van Poell naar Gemert.

c. Nabeschouwing
Overziet men de lijst van geschriften van Poell, dan is men licht geneigd hem met een milde ironie als een veelschrijver te karakteriseren.
96) poell, De Puerorum institutione: De Oblectamentis Mundi.
97
) Poell, Over de veelvuldige Communie en het huisgezin, in Zes Preeken over de veelvuldige
en dagelijksche H. Communie, 57-76.
98 KDC, Archief Poell. Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Zuster M. Anna, 24 no-

vember 1911, 452.
99) Peeters, Handleiding bij 't gebruik van Poelt's Liturgische platen.
100) poell, Kleine Liturgische Katechismus.
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Uiteraard getuigt het van het gemak waarmee hij de pen ter hand nam,
zijn gedachten aan het papier toevertrouwde, zijn gesproken woord van
meer dan incidenteel belang achtte. Om het even welk
onderwerp, Poell
leek niet gehinderd door enige schroom of terughoudendheid - of men
moet hier spreken van bescheidenheid - daarover zijn mening te geven
en daarover een publikatie het licht te doen zien. En daar was duidelijk
een markt voor, van afzetproblemen of van enige belemmering van de
kant van de uitgever, de drukker, is ons niets gebleken.
Uitzonderlijk was
de activiteit van Poell niet, een onoverzienbare veelheid aan
publikaties
betreffende aspecten van de katholieke herleving zag het licht, men zou
er een pakhuis mee kunnen vullen. Veeleer moet men de bijdragen van
Poell beschouwen als kenmerkend, als exponentieel voor de katholieke
actie en mentaliteit van die dagen. Kwaliteitseisen en
specifieke deskundigheid golden hier niet. Het priesterschap stond kennelijk borg voor de
inhoud en de verantwoording. Dat een geschrift de katholieke zaak diende. beantwoordde aan de eisen van het geloof, strookte met de goede zeden, was voldoende reden om tot publikatie over te gaan. Deskundigheid
werd niet naar inhoudelijke criteria gemeten, maar naar uitstralingskracht en in dat opzicht scoorde Poell hoog. De merites van al deze uitgaven dient men te beoordelen in het licht van de explosieve zelfovertuiging
dat alleen een herinvoering van het katholieke geloof de wereld van de
ondergang kon redden. Het zou een belangrijke bijdrage kunnen geven
aan de inzichten van de mentaliteitsgeschiedenis, indien een onderzoeker zich aan een diepgaande analyse zou wagen van deze rijke bron van
'roomsch leven:
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EPILOOG

§ 1. Aficheid en waardering ab voonnan van de katholieke
textielarbeiders

Op 22 juni 1915 berichtte de Nieuwe Tilburgsche Courant dat Lambert
Poell was benoemd tot pastoor in Gemert. Hij nam de plaats in van de
hoogbejaarde pastoor-deken P. van Beek, die na een pastoraat van bijna
vij fendertig jaar op eenentachtigjarige leeftijd door de bisschop eervol uit
zijn ambt was ontslagen.1 De benoeming kwam voor Poell noch onverwacht, noch ongelegen. Hij had de leeftijd om voor een pastoraat in aanmerking te komen; in de regel volgde een benoeming ongeveer twintig
jaar na de wijding. Poell had er evenwel al eerder op gerekend en met het
oog daarop een deel van zijn activiteiten teruggedraaid. Met ingang van 1
januari 1914 had hij het hoofdredacteurschap van Het Hoog-Ambacht
reeds neergelegd en in de zomer van dat jaar was hij gestopt met de sociale cursus die hij alle jaren tot dan toe had gegeven. Wellicht hoopte hij op
die wijze tijd vrijgemaakt te hebben om in zijn nieuwe functie het adviseurschap van de Nederlandsche R.K. Textielbond te kunnen aanhouden. Maar dat zou anders uitpakken.
Volgens Rogier zou de Bossche bisschop hem niet, zoals werd verwaeht, in Tilburg hebben aangesteld, omdat hij dit de Tilburgse fabrikanten, voor wie Poell een ware bete noire geweest moet zijn, niet zou
hebben willen aandoen. Rogier beriep zich op informatie van J.J.M. Sicking,2 die zon eerste kapelaansjaren onder Poell in Gemert had doorgebracht (1918-1922), en voor wie Poell een lichtend voorbeeld is geweest,
naar wie hij met veel bewondering opzag. Dat Poell een benoeming in
Tilburg werd onthouden, heeft Sicking ook in zijn eigen publikaties
steeds staande gehouden.3
Poell leek voorbestemd om de vacante plaats in te nemen in de parochie H. Dionysius in Goirke, waar op 3 maart 1915 de pastoor-deken P.
Bots was komen te overlijden.4 De textielfabrikanten en de gegoede burgerij die in deze parochie 'de dienst uitmaakten' gruwden bij het vooruit-

1) GAG. Parochiearchief Gemert. St. Jans Onthoofding, Registrum Memoriale van de kerk
van Gemert, getypt afschrift door rector M. Pennings, 60.
2) Rogier en De Rooy, a.w., 465.

3) Sicking, a.w., 244; Gemertse Courant, 23 november 1951.
4) Nieuwe Tilburgsche Courant, 5 maart 1915, Naamlijst Geestelijken, 1915.
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zicht dat Poell hun geestelijk herder zou worden. Zij zouden aandrang op
de bissehop hebben uitgeoefend om van deze mogelijkheid af te zien.
Wat er waar is van deze veronderstelling valt niet te bewijzen. Vast staat
wel dat Poell door zijn zelfverzekerde, en ongetwijfeld als aanmatigend
begrepen, kritische houding tegenover de fabrikanten weinig vrienden
onder hen geteld zal hebben. Sicking verhaalt hierover dat hij in zijn seminarietijd in Haaren (1912-1918) de zonen van Tilburgse fabrikanten
vaak hoorde afgeven op die 'rode' adviseur van de textielarbeiders.5 Het
is voorts opvallend dat de bisschop in de parochie Goirke een man aanstelde die goed in het burgerlijk deftige milieu paste. De nieuwe pastoor
werd dr. J.P. le Blanc, een erudiet man, in Rome gepromoveerd tot doctor in de theologie en sedert zijn terugkeer in Nederland docent aan het
Groot-Seminarie te Haaren.6 Een priester zonder pastorale ervaring weliswaar, maar die gelet op het jaar van zijn wijding 1894, zeker voor een
pastoorsbenoeming in aanmerking kwam.
Wij kunnen ons goed voorstellen dat gezien de geringe sympathie voor
Poell bij vele Tilburgse fabrikanten, gezien het feit dat Poell ruim anderhalfjaar tevoren al verkondigd had dat hij binnenkort promotie zou maken en gelet op de omstandigheid dat het bisschoppelijk benoemingsbeleid naar buiten niet (loorzichtig zal zijn geweest, in Tilburg het gerucht
ging dat de Bossche bisschop op instigatie van de invloedrijke conservatieve bourgeoisie Poell gepasseerd zou hebben. Tegen deze achtergrond
mag het zeker verstandig worden genoemd dat een benoeming van Poell
hierna niet lang meer uitbleef.
Op zichzelf beschouwd was het pastoraat niet onverenigbaar met een
belangrijke maatschappelijke functie: zowel Prinsen als Mutsaers in Den
Bosch bleven een actief aandeel houden in de katholieke arbeidersbeweging. Poelllijkt er op gereken d te hebben dat hij evenals beiden promotie
zou maken in de plaats waar hij reeds zo vele jaren werkzaam was en zijn
sporen had verdiend. Vandaar dat hij een deel van zijn taken eerder
reeds had afgestoten. Maar nu het benoemingsbesluit zo anders uitviel,
zal hij zich met de gedachte verzoend moeten hebben dat daardoor een
einde kwam aan zijn vakbondscarriLre. Vanuit het afgelegen Gemert was
de parochiele bediening nu eenmaal niet goed te combineren met de
veelomvattende functie van organisator en propagandist van de textielarbeiders. In Gemert aangekomen hebben de omstandigheden hem ook al
6) Coll. A. Thelen, Brief van J.J.M. Sicking, 28 september 1982.

BAH. Archief Croot-Seminarie. Memoriale Professorum (inv. nr. 284a), 44; Ingekomen
stukken. Brief van J.P. le Blanc, 21 mei 1915; Nieuwe lilburgsche Courant. 18 maart 1915.
6)
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25·7·19/5
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overleden te Gemert
1.id van de 3e Orde van de H. Franciscus
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Zwaardbroeder van de Duitsche Orde

Afb. 2 1.

Gedachtenisprentje bij zijn overlij-

den 7 januari 1937.

spoedig de onverenigbaarheid van beide functies doen beseffen. Voor de
redactie van Het Hoog-Ambacht was dit al zeker en het vertrek van Poell
werd dan ook reeds als een afscheid beleefd. Hij werd geeerd als vriend
van de arbeiders en als leermeester in de sociale kwestie, die men steeds
met genoegen en belangstelling had aangehoord. Hij had Het Hoog-Ambacht gemaakt tot een blad dat bij voor- en tegenstanders in hoog aanzien
stond, en de Textielarbeidersbond tot een der grootste en krachtigste katholieke vakverbonden in Nederland. De benoeming tot pastoor in Cemert was voor de Bond een verlies, maar voor Gemert een felicitatie
waard.7
De Nieuwe Tilburgse Courant gaf Poell bij zijn vertrek een zeer lovende
afscheidsgroet. Zijn sociale arbeid bezorgde Poell vele vrienden, maar
ook vele tegenstanders zoals ieder die in de sociale beweging een leidende positie innam. Vooral Poell waren tegenstand en miskenning niet
gespaard gebleven. Hij liet zich daardoor evenwel niet uit evenwicht
brengen en vervolgde rustig zijn weg. Zijn werkkring breidde zich alsmaar uit. Moest in Tilburg iets begonnen worden, dan landde men gewoonlijk eerst aan bij Poell, aan wie men nimmer vergeefs om raad of medewerking vroeg. Van hem kon naar waarheid gezegd worden dat geen
sociale arbeid hem vreemd was. Daarbij werkte hij met een bewonderenswaardige ijver en gemak. Zo'n man als Poell zag men dan ook node
vertrekken. Het was te hopen dat hij voor de katholieke sociale beweging,
in het bijzonder in het Bossche diocees, niet geheel verloren zou zijn.8
Maar dat zou toch onvermijdelijk blijken. Hoe Poell zelf tegen de voor-

bije periode aankeek, uitte hij in zijn afscheidsrede op de jaarvergadering
van de Textielarbeidersbond, 19 september 1915 te Nijmegen. Het waren jaren van medewerking en van tegenwerking geweest. Tegenwerking
van patroons, maar dat lag zozeer voor de hand dat hem dit niet raakte.
Wat hem wel zeer had bedroefd was de tweedracht onder de katholieke
arbeiders over het geschilpunt van de signatuur.9
Pas tegen het einde van augustus had Poell aan het bondsbestuur te
kennen gegeven zijn functie te willen neerleggen. Daarop vroeg het
bestuur in zijn brief van 4 september aan de bisschop een opvolger aan te
wijzen, en stelde voor een geestelijke uit Nijmegen te benoemen omdat
de bestuursvergaderingen veelal in die stad werden gehouden.10 Kenne-

') Het Hoog-Ambacht. 3 juli 1915,
Nieuwe Tilburgsche Courant, 23 juni 1915.
9) Het Hoog-Ambacht, 25 september 1915.
10) BAH. Ingekomen stukken, Brief van Th. Nijkamp, 4 september 1915.
8)
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lijk pas nadat mgr. Van de Ven zich hierover tot hem

had gewend, vroeg
Poell aan de bisschop hem eervol ontslag te willen verlenen.
Bij deze gelegenheid dankte hij voor het vertrouwen dat de bisschop altoos in hem
had gesteld: "Voor de onaangenaamheden, aan Uwe Doorl. Hoogwaardigheid door mij berokkend door het niet ten volle beantwoorden aan
Uwe verwachtingen, vrage ik bij dezen ook rouwmoedig
vergiffenis; de
hoop erbij uitsprekend, dat het werk, hetwelk Uwe wijsheid mij deed
doen, onder Gods zegen moge blijven gedijen. "11 Wat de benoeming
van zijn opvolger betrof schaarde hij zich achter het voorstel van het
bondsbestuur, doch beval daarnaast ook zijn opvolger in Tilburg aan, kapelaan J. van Wijk, voorheen kapelaan te Gemert, over wie hij uit Tilburg
goede berichten had vernomen. Dat Van Wijk niet was ingewerkt zag hij
niet als een bezwaar, gezien de kwaliteiten waarvan deze
blijk gaf. De parochie St. Anna in Tilburg vroeg bovendien niet zoveel tijd wegens de geringe uitgestrektheid. Poell had verder zijn gedachten nog laten uitgaan
naar rector Peeters uit Den Bosch, maar deze had zijn
vergevorderde
leeftij(1 tegen.12 Als kandidaten zijn door het bestuur nog aangedragen F.
Werners uit Nijmegen en Daendels, geestelijk adviseur van het St. Severusgilde in Helmond.13 Wat hierbij opvalt is dat kennelijk geen geestelijke uit Tilburg in aanmerking kwam. Een goede keuze bleek niet
gemakkelijk. Eind november 1915 kwam de benoeming pas af: J.J. van
Liempd, kapelaan te Dinther. Met het oog op diens nieuwe functie werd
deze aangesteld tot rector van het St. Aloysiusgesticht te Helmond.14 Het
was deze "hartwinner in folio" die de Unitaskwestie mede tot een goed
einde heeft gebracht. In vergelijking met Poell een beminnelijk
man,
openhartig en bescheiden. Niet lang heeft hij zijn krachten mogen wijden
aan de katholieke textielarbeidersbeweging: op 11 november 1920
kwam hij plotseling te overlijden. Hij werd opgevolgd door F.N. Mannaerts, pastoor in Tilburg. 15
In zijn tijd heeft het allerminst ontbroken aan waardering voor de vele
activiteiten van Poell. Als sociaal voorman genoot hij veler achting.
In de
voorafgaande hoofdstukken is dit meermalen aangetoond. Daaraan willen wij hier enkel nog toevoegen zijn benoeming tot lid van de Staatscommissie over de Werkloosheid die door minister A.S. Talma op 30 juli

") BAH, t.a.p.. Brief van Poell. 17 oktober 1915.
12) Idem·

13) BAH. t.a.p., Brief van Th. Nijkamp. 17 oktober 1915.
") Het Hoog-Ambacht. 4 december 1915 en 8 januari 1916.
15) Kuiper, a. w., Il. 339 en 352.
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1909 was ingesteld. Poell zat daarin op persoonlijke titel, vanwege zijn
gewaardeerde deskundigheid inzake (le vakbeweging. Kennelijk sprak
Unitas
zijn deelname zozeer voor zich dat hij rechtstreeks was benaderd.
was wel als organisatie vertegenwoordigd, en wel door de voorzitter Verveld. Van de voormannen van de katholieke arbeidersbeweging was verder nog benoemd Henri Hermans, in zijn kwaliteit van Secretaris van de
Arbeid.16 Uit de katholieke vakbeweging was derhalve geen officiEle vertegenwoordiger gekozen, hetgeen wel het geval was bij de socialisten en
zoals gezegd bij de protestants-christelijken, waardoor de katholieke vakmedewerbeweging zich zeer ten achter gesteld voelde en daarom weinig
de
hebben
verleend.
heeft
bijdragen
Kennelijk
king aan de commissie
van Poell en Hermans die indruk niet kunnen wegnemen. De commissie
werkte vijf jaar aan haar opdracht. Haar bevindingen legde zij neer in
een lijvig eindrapport, dat tien delen omvatte.17 De vergaarde specialistische kennis door participatie in de landelijke werkloosheidscommissie
maakte Poell ook ten nutte van de Nationale Vereeniging tegen de Werkloosheid; een particulier initiatief tot stand gekomen in juli 1909.18 In
opdracht van deze vereniging werden door mr. J.A. Levy, Rodrigues de
Miranda en Lambert Poell pre-adviezen opgesteld over (le vraag wat de
invloed was van de vakbeweging op de werkloosheid, die eveneens in
1914 gereed kwamen.19 Deze zeer specifieke problematiek van de werkloosheidsregeling hebben wij buiten ons onderzoek gelaten. Als blijk van
waardering voor zijn aandeelin de werkzaamheden van de staatscommissie werd Poell ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig priesterschap op
20
28 augustus 1920 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
§ 2. Pastoor te Gemert
Dat de wegen zich scheidden was niet te vermijden. Gemert was een
overwegend agrarische gemeente, met een grote uitgestrektheid en een
geringe bewoningsconcentratie, waardoor het parochiewerk door de afstanden veel tijd verg(le. De tijdsomstandigheden brachten met zich mee
dat er ook meer te bespreken was dan vroeger, toen de sociale verhou-

Katholiek Sociaal Weekblad, 24 augustus 1909.
17) Kuiper, a.w., I, 137-151. Het Hoog-Amhacht, 21 november 1914.
18) Katholiek Sociaal Weekblad, 5 juni en 24 juli 1909.
'9) Katholiek Sociaat Weekblad, 31 januari 1914; Het Hoog-Ambacht. 3 januari 1914.
20) Sicking, t.a.p.,245; Kanselarij der Nederlandsche Orden, Koninklijk Besluit 26 augustus 1920, 68; KDC, AAa, Brief van Poell, 30 november 1920 (inv. nr. 504).
16)
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dingen vaster lagen en de culturele ontwikkelingen stabieler en overzichtelijker en in katholiek opzicht minder bedreigend. Maar bovenal trof
Poell een parochie waar de emancipatiegolf van katholieke
herleving en
sociale actie onder zijn voorganger slechts
weinig sedimenten had achter-

gelaten. Gemert had weliswaar zijn afdeling van de diocesane en later nationale textielarbeidersbond, maar veel uitstraling had deze niet, hoezeer
men van de zijde van het bondsbestuur en de
geestelijk adviseur zich
hiervoor ook inspande. Tot twee keer toe zelfs moest de vereniging worden heropgericht.21 Voorts bestond er sedert 1909 een tabaksbewerkersgilde, maar dit was tot de komst van Poell zonder (bisschoppelijk
goedgekeurde) statuten gebleven en ze]fs zonder geestelijk adviseur. 22
Een algemene werkliedenvereniging, een standsorganis
atie voor de mannelijke arbeiders, was er nog niet. Wel een ziekenfonds dat de naam
droeg R.K. Werkliedenvereeniging St. Jozef, maar dit niet kon waarmaken.23 De fabrieksmeisjes waren wel in een standsorganisatie verenigd,
onder patronaat van Sint Lidwina, maar dit was ook het enige organisatorisch verband, met de nadruk op het bezweren en voorkomen van schadelijke invloeden op de eigenlijke bestemming van de vrouw als echtgenote en moeder.24 De boeren waren weliswaar meer georganiseerd,
maar hier werd aan de eenheid ernstige afbreuk gedaan door
onderlinge
geschillen, waarin Poe]1 als vrederechter zou bemiddelen.25 Het algemeen vormende en godsdienstige verenigingsleven was verder
weinig

ontwikkeld.
Poell weet de relatieve achterstand van Gemert in sociaal
en godsdienstig-zedelijk opzicht aan de omstandigheid dat zijn voorganger te
lang en tot op te hoge leeftijd op zijn post was gebleven. Velerlei zaken
waren hierdoor in de versukkeling geraakt, zoals de R.K. Leesbibliotheek, ofwaren in het geheel niet bijgehouden, zoals de administratie van
de parochie. Deze vertoonde op het laatst dermate grote hiaten en was zo
wanordelijk dat het op orde brengen daarvan een groot beslag legde op
de tijd van Poell en hem vele onaangenaamheden bezorgde in zijn relatie
met het bisdom. Vanwege deze bevindingen omtrent het
pastoraat van
zijn voorganger was Poell vast besloten om bij het bereiken van het vijfenzestigste levensjaar ontslag te vragen van zijn pastoorschap. Meestentijds
Thelen. Lambert Poell en de kath. textielarbeidersorganisatie in Gemert, t.a.p.,30-33.
BAH. Ingekomen stukken. Brief van Poell, 13 juli 1915.
23) O#icieet Kerkbericht. 14 januari 1917.
24) Thelen. Vrouwenorganisatie in Gemert. in Gemerts Heern, XXXI (1989), 3-4.
25) PAG. Registrum Memoriale, 60-61.
21)

22)
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bleef de pastoor in zijn ambt tot zijn overlijden en de nadelen daarvan
wilde Poell niet. Voor die tijd hoopte hij Gemert in gelijke tred gebracht
te hebben met ontwikkelingen elders. 26
Er ligt een duidelijke cesuur in het actieve leven van Poell tussen de jaren v66r en de jaren na 1915, wat betreft de reikwij(lte van zijn activiteiten en bemoeienissen. Gelijk bleef de tomeloze energie en de daadkracht
waarmee hij zaken aanpakte. Als een stormwind ging hij door Gemert,
het ene initiatief volgde na het andere, in een snelheid die voor velen niet
bij te houden bleek. Zij voortvarendheid trok al snel de aandacht. Uit Het
Katholieke Volk had de redactie van Het Hoog-Ambacht het bericht overgenomen dat sedert de komst van Poell in Gemert, hier de leuze was 'Gemert vooruit'. Nog geen zes maanden pastoor in Gemert of hij had reeds
opgericht een middenstandsvereniging De Hanze, een boerenleenbank,
was hij begonnen met een sociale cursus, had hij als voorzitter ten gemeentehuize een vergadering gehouden over de constituering van een
comit6 ter bevordering van de sociale woningbouw, was de oprichting
van een alcoholvrij lokaal in voorbereiding, had hij gezorgd voor praktische werkverschaffing en had hij een algemene werkliedenvereniging opgericht.27
Over de eerste vijfjaren van zijn pastoraat was de lijst van instellingen
en organisaties die hij in het leven riep inderdaad indrukwekkend te noemen. Op sociaal gebied volgden onder meer de opricliting van een Hanzebond voor Roomsche Hotel- en Caf6houders, een vereniging van r.k.
detailhandelaren van steenkolen, een Geiten-Fok-Vereeniging, een R.K.
Bouwvakpatroonsvereeniging St. Willebrord, een afdeling van (le Ned.
R.K. Bouwvakarbeidersbond, een afdeling van de Nederlandsche
Roomsch-Katholieke Bond van Bloemist-, Tuin- en Landarbeiders, een
afdeling van de Ned. R.K. Zuivel- en Margarinewerkersbond, een afdeling van de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond, een textielarbeidstersgilde
St. Athanasia, een afdeling van de Ned. R.K. Bond van Dienstplichtigen
en een afdeling van de Katholieke Sociale Actie. Voorts stichtte hij een
Hanzebank en een co8peratieve zuivelfabriek. Wat de godsdienstig-zedelijke en algemeen maatschappelijke vorming betreft verreikte hij het
Kruisverbond (de drankweer voor mannen) met een Mariavereniging
voor de ongehuwde werkende vrouw, met een Meisjesbond en een Jongensbond bedoeld voor de leeftijdscategorie van 1 1-1 6 jarigen en een

26) Sicking, t.a.p., 246.
27) Het Hoog-Ambacht. 25 december 1915.
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Annavereniging voor de ouders, waarbij deze zich verplichtten om hun
kinderen tot de eerste h. communie geen alcohol te laten drinken en ook
nooit alcoholhoudende drank te laten halen. Verder
nog een Godvruchtige Vereeniging van Kath. Vrouwen en Moeders, een afdeling van de R.K.
Vrouwenbond, een afdeling van de R.K. Jonge Werkman, een missiebond Sint Fidelis, een missienaaikring, zette hij een
Credo-Pugno-cursus
op en startte hij een R.K. Kook- en Huishoudschool en richtte hij op een
Vereniging voor Eer en Deugd, met een afzonderlijke mannenafdeling
Manneneer en een vrouwenafdeling Vrouweneer.
Op het gebied van de
sociaal-charitatieve zorg en de volksgezondheid volgden nog een Vincentiusvereniging en zijn vrouwelijke evenknie, een Elisabethvereniging,
een afdeling van het Wit-GeleKruis, gaf hij de aanzet tot de wijkverpleging en het geven van moedercursussen en richtte hij op een afdeling van
Herwonnen Levenskracht, ter bestrijding van de tuberculose.28 En zo
ging het door totdat men over Gemert sprak als de
parochie met zijn
tweeanveertig adviseurschappen. 29
Nog slechts van een afstand heeft Poell de katholieke sociale beweging
in en buiten het diocees gevolgd; een enkele keer nog kwam
hij er direct
mee in aanraking. In 1917 werd hij aangezocht om
te
zitting nemen in de
afdeling Priesters van de Negende Diocesane Katholiekendag in Nijmegen,30 in 1924 trad hij op als inleider voor de sectie Boeren tijdens de
Elfde Diocesane Katholiekendag in Helmond31 en in 1929 werd hij gevraagd om op een politieke meeting in Helmond, 30 juli, het woord te
voeren in plaats van de welbekende volksredenaar
pater Borromeus de
Greeve die had laten weten die dag verhinderd te zijn. Vooraf overlegde
Poell met Aalberse, :lie eveneens als spreker was aangezocht, over de
keuze van het thema. Hijzelf dacht aan het onderwerp "Het belang van
Uw stem"; Aalberse zou wel een daarbij passend thema kunnen vinden
zonder doublure, en zo niet dan hield hij zich voor een
suggestie aanbe-

volen: "Ik zit zoo niet meer in de openbare zaak in, nu 'k al 14 jaar
" 32
Pastoor te lande ben.

28) Dit globale overzicht is gebaseerd op het (t#icieet Kerkbericht van de kerken van Gemert
over de jaren 1917 tot en met 1920 en BAH. Overzicht adviseurs diocesane en nationale

bonden. 487-489.
29) Coll. A. Thelen, Gesprek met P. Ras. 24 augustus 1978.
30) O#icieet Kerkbericht, 1 juli 1917.
BAH. Katholiekendagen II, Brief van Poell aan W.Ed. Heer, 27 augustus 1924: Brief
van de secretaris van het dag bestuur aan Poell. 28
augustus 1924: Brief van P.J. van Haaren aan W. van Asten. 27 augustus 1924, Ventag van den X/den Diocesanen Kathotiekendag.
31)

61-71.
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1

Zoals reeds opgemerkt liep Poell voor velen te hard van stapel. Vele
Gemertenaren waren niet gediend van al deze 'nieuwigheden'. Het zette
kwaad bloed dat alsmaar drijven; het werd hem tot zijn dood verweten.
Poell was zich van de kritiek die leefde bewust maar hij haalde zijn
schouders erover op. Met liehte spot placht hij vaak te zeggen: "als ik ga,
zal er gevlagd worden." En er w6rd gevlagd, maar niet om reden van
hem; hij overleed op 7 januari 1937, de dag dat prinses Juliana en prins
Bernhard in het huwelijk traden. 33
Het overlijden van Poell bleef niet onopgemerkt. Zowel lokale als regionale dagbladen besteedden er aandacht aan. Uitvoerig bracht men in
herinnering hetgeen hij voor de katholieke sociale beweging betekend
had.34

§ 3. Beeld en waardering van Poell in latere jaren

In het gedenkboek dat verscheen bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Bossche Diocesane Werkliedenbond (1903-1925)
haalt Van Rijen uit de schare van priesters en plaatselijke adviseurs die in
de afgelopen kwart eeuw aan het organisatiewerk hadden bijgedragen,
vier priesters naar voren die bijzondere vermelding verdienden vanwege
hun onbetwistbaar grote verdiensten voor de katholieke arbeidersbeweging in het Bossche bisdom. Naast C.C. Prinsen, A.J.M. Mutsaers en H.
Berkvens roemt hij Poell vanwege zijn grote betekenis als propagandist
van de katholieke sociale gedachte. Door zijn vertrek naar Gemert had
Poe]1 vooral in dat opzicht een leemte achtergelaten; maar "als pastoor
van Gemert bleef deze Zielenherder, wat hij steeds geweest is, een on- 35
geevenaard sociaal werker.
Frontaal prijkt de foto van Poell op de voorpagina van De /llustratie v/h
Katholieke Huisgezin, waarin een artikel is gewijd aan de "sociaal pionier
van Brabant." Ook hier wordt over Poell de loftrompet gestoken als de
grote motor van de katholieke arbeidersbeweging in Noord-Brabant. Van
hem ging een bezielende invloed uit. Hij was een man met een vrije kijk
op de wereld, ontvankelijk voor nieuwe verschijnselen en nieuwe proble-

32) KDC, AAa, Brief van Poell. 2 juni 1929 (inv. nr. 504).
33) t.a.p., Gesprek met H. Sliepen, 29 februari 1980: Gemertsche Courant. 9 en 16 januari
1937.

34) provinciate Noordbrabantsche en 'sHertogenbossche Courant, 7 januari 1937; Nieuwe Tilburgsche Courant, 8 januari 1937.
35) Van Rijen, a.w., 198-200.
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men die telkens weer om nieuwe oplossingen vroegen en nieuwe middelen. Het was te hopen dat Poell voor het sociaal reveil in Brabant behouden zou blijven: ', in Brabant zijn zulke mannen nodig... "36
In zijn kloeke standaardwerk over de katholieke sociale beweging in
Nederland, waarvan de eerste twee delen verschenen in 1924 en 1927,
vermeldt Kuiper vooral de betrokkenheid van Poell bij de stichting van
het R.K. Vakbureau en diens onnavolgbare docentschap. Wat op hem
(en vele anderen) de meeste indruk heeft gemaakt, is het enorme werk37
vermogen van Poell.
In de monografieen over Ariens, Poels, Aalberse, Van Besouw en Vlekke wordt Poell uiteraard besproken naar de mate waarin een relatie bestond met de hoofdpersoon en beider actieradius elkaar raakten. Met
Ariens en Van Besouw waren de meeste aanrakingspunten, hetgeen
uiteraard samenhing met hun gemeenschappelijke betrokkenheid bij
Unitas, vanaf het moment dat zij haar vleugels uitsloeg naar Noord-Brabant. Uit de studie van Brom over Ariens komt Poell naar voren als een
gunstige uitzondering op het overwegend sociaal-conservatieve milieu
van Brabant, met name wegens zijn progressieve denkbeelden over de terughoudendheid van de geestelijke adviseurs in arbeidsconflicten. Zijn
voortdurende bemoeienis met de Unitaskwestie in de jaren 1904-1910
is begrijpelijkerwijs onderbelicht gebleven, omdat Brom deze kwestie bekeek vanuit het oogpunt van Twente.38 Het meest uitvoerig is Ten HornVan Nispen over Lambert Poell. De nauwe vriendschap met Jan van Besouw en ondermeer hun gezamenlijk ijveren voor de patroonsorganisatie
en de oprichting van de Volksbode gaven aanleiding daartoe.39 Jan van
Besouw was meer dan een vriend voor Poell, hij was diens mentor. Hoewel beider betrokkenheid bij Unitas en de (weder-)opbouw van de katholieke organisatie in het diocees expliciet aan de orde is gesteld, komt de
intensiteit daarvan nog onvolledig naar voren. De veelzijdigheid en progressiviteit van Poell zijn evenwel overtuigend weergegeven. Van den Eerenbeemt legt, weliswaar terecht. veel nadruk op diens grote betekenis
als vormingsleider, maar evenzeer gold de faam voor diens aandeel in de
praktische uitwerking van de corparatieve gedachte. 40
Poell ontbreekt niet in het standaardwerk van Rogier over de katholie-

36) De litwtratie v/h Kathoheke Huisgezin, 7 maart 1929.
37) Kuiper. a. w.. I-II, passim.
38) Brom, a.w., I-lI, passim.
39
) Ten Horn-Van Nispen. aw., passim.

40) Van den Eerenbeemt, Ideeen rond 1900, t.a.p.. 273-275.
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ke herleving. Rogier wijst vooral op de steun die de jonge voortvarende
Poell ondervond van zijn bisschop. Ook Rogier besteedt aandacht aan de

geruchtmakende brochure van Jos. Schrijvers waarin krachtig werd opgekomen tegen het vetorecht van de geestelijke adviseurs in louter economische en sociale aangelegenheden. Noemt Brom het auteurschap van
Poell nog waarschijnlijk, voor Rogier staat dit vast.41 Zoals reeds opgemerkt is Rogier voor dit portret van Poell afgegaan op informatie van Sicking.
Het is vooral Sicking geweest die zich zeer bemoeid heeft om de grote
betekenis van Poell voor de katholieke arbeidersbeweging levendig te
houden. Gelet op meer recente publikaties over de katholieke arbeidersvermeld als
beweging is hij (laarin niet geslaagd. Poell wordt enkel nog
in
sociale
vereniginauteur van de brochure over de geestelijke adviseurs
gen. Als bron verwijzen alle naar de studie van Rogier.42 Doordat de opde adviseurs zijn
vattingen van Poell over het zogenoemde vetorecht van
over doel en
ideeen
geisoleerd uit de samenhang van de verstrekkende
een verteinrichting van de confessionele arbeidersbeweging, ontstaat
ten
onrechte
gewicht
toegekend;
veel
te
is
onderdeel
kend beeld. Aan dit
is daaraan de progressiviteit van Poell afgemeten. Zijn afwijzing van het
klerikalisme in de katholieke sociale beweging blijft gelden ook als hij
kort na de publikatie van bovenbedoelde brochure de gewezen weg naar
een autonome arbeidersbeweging voorgoed afsluit. Door het ideaalbeeld
dat hij in de brochure schetste van een moderne aan de omstandigheden
aangepaste arbeidersbeweging en dat zijn conciliante houding tegenover
Unitas tot dusver had gemotiveerd, kwam hij juist in conflict met het sociaal beleid dat de Nederlandse bisschoppen propageerden.
Als meer anekdotische bijzonderheid vermelden wij hier nog dat de
herinnering aan de sociale voorman Poell ook op meer tastbare wijze tot
uitdrukking is gebracht. In Gemert is het carillon op het gemeentehuis
aan hem opgedragen. De officiele onthulling vond plaats op 7 mei 1966.
Het was de pragmatische oplossing voor een vastgelopen discussie over
het meest passende gebaar waarmee Poell voor zijn vele sociale verdiensten geeerd kon worden. Van het oorspronkelijke voornemen om
een standbeeld voor hem op te richten was men afgestapt. Behalve in dit
in een straatnaam,
gedenkteken leeft de herinnering aan hem voort
1985 ook een straat
in
heeft
Tilburg
'.43
De
Poellplein
gemeente
'Pastoor
41) Brom, a.w., II, 30; Rogier en De Rooy, aw., 465.
42) Harmsen, a.w., 40; Wentholt, a.w., 46.
43) Thelen, In memoriam pastoor Poell (1872-1937), in Gemerts Heern. XXIX (1987), nr. 1,
21-29.

425

naar hem vernoemd, 'Kapelaan Poellstraat', gelegen
langszij van het Nederlands Textielmuseum, in de parochie ... Goirke.44 Zo kwam hij toch
terecht waar hij volgens sommigen van zijn tijdgenoten een plaats had behoren te krijgen.
§ 4. Persoonlijke visie

Als geestelijk adviseur, als priester in de
arbeidersbeweging was Poell
meer dan de vertegenwoordiger van het kerkelijk gezag, die erop had toe
te zien dat de katholieke banier, ontvangen uit de handen van de Kerk,
niet geschonden werd. Ook was hij niet de priester die in de arbeidersbeweging enkel een instrument zag om de arbeiders voor aanvallen en bedreigingen op hun geloof te behoeden. Welke sociale klasse, welke maatschappelijke stand, welke beroepsvereniging het ook betrof wier specifieke belangen hij zich aantrok, allen vonden in hem een krachtig
pleitbezorger die zich grondig in hun zaken verdiept had. Poell wist waarover hij het had, als hij zich opwierp voor de verdediging van de belangen
van deze of gene. Alleen al de degelijke opzet van Het Hoog-Ambacht en
de grote varieteit daarin van technische en organisatorisch-inhoudelijke
wetenswaardigheden het vak betreffende bevestigen dit ten volle.
Het zelfgeschetste profiel van een geestelijk adviseur paste hem slecht.
Waar echter de vakbeweging nog meer beoogde dan een verbetering van
de arbeidsvoorwaarden en leefomstandigheden, lag voor Poell een uitgestrekt terrein open waarop hij zich kon ontplooien, zonder met ziehzelf
in conflict te komen. Rijken stond er (luidelijk sceptisch tegenover. Zijn
kritiek op de dominante aanwezigheid van Poell in de Bossche Diocesane
Textielarbeidersbond kunnen wij ons goed voorstellen. Dat Poell geen
leiders kweekte, komt ons minder waarschijnlijk voor. Daarmee is diens
inzet voor de vorming en ontwikkeling van de arbeiders en het organisatorisch kader te zeer in tegenspraak.
Poell wachtte niet af, noch ging hij pas tot actie over als het om een
kwestie ging die hem direct aanbelangde. Daarbij was hij in zijn aanpak
en optreden zeer doortastend. Een treffend voorbeeld willen wij hier kort

vermelden. Toen eind mei 1907 ongeveer 2800 sigarenmakers in

Woensel op straat kwamen te staan wegens het niet erkennen van het verenigingsrecht, was de verontwaardiging onder de katholieken alom groot.

") CAT. Dienst Algemene Zaken, Besluit tot het geven van namen aan straten en pleinen,
25 juni 1985, A6.
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Van alle kanten werd morele en financiele steun gegeven. De clerus in
het Bossche diocees bleef hierbij niet achter, de bisschop ging zelfs voorop. Deze schonk een groot bedrag aan de kas van de rechtmatig stakende
arbeiders. Rogier blijkt gelijk te hebben waar hij beweerde dat mgr. Van
Lambert Poell.45 In een brief aan
(le Ven hiertoe was bewogen door
Poell als geestelijk adviseur van
van
de
opvolger
kapelaan C.A.J. Gerris,
het tabaksbewerkersgilde in Eindhoven en omstreken, welke brief naar
alle waarschijnlijkheid gedateerd kan worden op 21 juni 1907, bracht
Poell hem in kennis van een te verwachten gift van f 1000,-, ter vorming
van een broodfonds, uitsluitend bedoeld voor de aankoop van broden
voor de getroffen arbeiders. Poell vroeg zijn naam niet te willen noemen,
maar bij de verantwoording alleen te vermelden: "door bemiddeling van
...

een kath. journalist. „46
Ten einde de arbeiders weer een bron van inkomsten te verschaffen
en/of halsstarrigheid van de tabaks- en sigarenfabrikanten te breken,

werden begin juni reeds plannen beraamd voor een codperatieve sigarenfabriek. Achter de schermen werkten hieraan onder anderen de burgemeester van Woensel, G. de Vries en ... Lambert Poell. Het benodigde
startkapitaal, begroot op f 2000,- werd door Poell in verrassend korte tijd
bijeengegaard. Op 7 juni schreef hij aan de burgemeester dat hij tweeduizend gulden zou overmaken. Hij verzocht dit te willen verantwoorden
onder de vermelding: "door bemiddeling van een katholiek journalist
aan de Heeren G. de Vries c.s."47 Daarmee was men er nog niet, er
moest ook voor de continuYteit gezorgd worden, en ook daarvoor was geld
nodig. Het was wederom Poell die hierin bijsprong: "Wat is't eerst noodige? Een energiek en bekwaam administrateur? Of wat? Schrijft U mij
rechtuit uw inzicht. (...) Ik vraag dit omdat er geld zal gegeven worden.
Maar voor een bepaald doel weer", aldus schreef Poell tien dagen later
aan de burgemeester. Kennelijk omdat hij niet wilde dat zijn naam ooit in
dit verband zou worden genoemd, verzocht hij de burgemeester om zijn
brieven te vernietigen.48 Een code die wij hiermee verbroken hebben.
Het initiatief is levensvatbaar gebleken. Nog tot in 1910 werd voor de
produkten van deze coBperatieve sigarenfabriek geadverteerd.49
45) Rogier en De Rooy, a.tv., 465.
46 KDC, Archief Poell, Brievenkopieboek 1905-1913, Brief aan Cerris, z.d., 140. Uit een
vergelijking met andere brieven, kan als datum worden aangegeven 21 juni 1907.
47) KDC, t.a.p., Brief aan Edelachtbare Heer, 7 juni 1907, 134. De brief blijkt gericht aan

de burgemeester van Woensel, G. de Vries.
48) KDC. t.a.p., Brief aan G. de Vries. 17 juni 1907, 137.
49

) Het Hoog-Ambacht, 1 januari 1910.

427

Ogenschijnlijk in contrast met de zelfverzekerdheid die Poell hier uitstraalde, staat de grote wisselvalligheid in zijn houding tegenover Unitas
en het interconfessionalisme in het algemeen. In zijn soms al te grote
voortvarendheid en dadendrang streefde hij zichzelf meermalen
voorbij.
Hij had er echter niet de minste moeite mee om zijn ongelijk te bekennen,
vermits de kritiek berustte op goede en onweerleg
bare gronden. In een
tijd waarin alles nog worden moest, waar bezieling het enige houvast
bood en waar een uniform beleid ontbrak, moest men wel
vaker op zijn
schreden terugkeren en dat had ook voor Poell niets schandelijks of beledigends. Al heeft Rijken niet geheel ongelijk met zijn bewering dat Poell
soms als een blind paard voortdraafde en daardoor zichzelf
nogal eens
vastliep, de wisselvalligheid is meer bepaald door de omstandigheden en
de tijdsgeest waarin gewerkt moest worden, dan dat dit aan persoonlijke
tekortkomingen toegeschreven kon worden. De achterbaks aandoende
heimelijkheid waarmee afwijkende standpunten uitgedragen moesten
worden, maakte het probleem alleen nog maar erger. Hetgeen Unitas
voorstond openlijk verdedigen, begrip daarvoor opbrengen, was hetzelfde als zichzelf in de waagschaal leggen.
Door zijn onstuimigheid en zijn
rigoureuze houding, gepaard gaande met een grote mate van zelfverzekerdheid en durf kwam dit bij Poell zeer pregnant tot uitdrukking.
Uit zijn correspondentie spreekt een sterk wij-gevoel, een
besef van gedeelde plicht en verantwoordelijkheid ten aanzien van de idealen van de
katholieke herleving en sociale actie. Uit de vele gesprekke
n die wij hebben gevoerd met mensen die hem van nabij gekend hebben komt hij op
ons over als een man die respect en bewondering afdwong, maar
weinig
uitnodigde tot vriendschap. Hij hulde zich soms in een steile ongenaakbaarheid. Zijn onverzettelijkheid en ondoorgronde]ijkheid
- over zijn
motieven was hij weinig mededeelzaam - deden velen zich van hem afkeren. Uit de pose die hij op foto's innam komt hij naar voren als een beslist
en overtuigd man. In zijn voorkomen was hij burgerlijk deftig, zelfs enigszins gemaakt. Hij was stipt en nauwgezet, maar ook geestig en gevat. Al
met al kwaliteiten die men niet zou toeschrijven aan een man die in zijn
brochures en toespraken er overtuigend blijk van gaf midden tussen de
arbeiders te staan, hun taal te spreken en hen in hun directe leefwereld te
raken. De vele uitnodigingen om spreekbeurten te vervullen en cursussen te geven, en de gretige aftrek die zijn brochures vonden, bewijzen dat
ten overvloede. Als behartiger van hun belangen was
hij hun gelijke.
Toch mocht hij het tijdens zijn adviseurschap van de Textielbond niet beleven dat het ledental boven de drieduizend uitkwam. Dit doet niets af
aan zijn onmiskenbaar grote betekenis voor de uitbouw van de katholieke
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sociale beweging, in het bijzonder in het Bossche diocees. Mag zijn vertrek in 1915 een gemis worden genoemd, zijn kwaliteiten en zijn stijl van
'leiderschap' kwamen bij uitstek tot hun recht in de fase toen de arbeidersbeweging nog over het aarzelende begin heen getild moest worden
en vaste grond onder de voeten gegeven.

§ 5.

Evaluatie en besluit

Lambert Poell behoorde als jong priester tot de weinige geestelijken
die, gegrepen door de eerste sociale encycliek 'Rerum Novarum', zich al
vroeg hebben ingezet voor de maatschappelijke wederopbouw volgens
het beginsel van de christelijke solidariteit.
De omgeving waarin hij opgroeide was in vele opzichten stimulerend
voor de ontwikkeling van een zelfverzekerd, naar buiten gericht katholiek
bewustzijn en van een open sociaal engagement. Hierin was de invloed
merkbaar van zijn vader - over de rol van de moeder ontbreekt de informatie -, die zich niet geheel conformeerde aan de vigerende conservatief-katholieke en sociale opvattingen in het burgerlijk milieu waarvan het
gezin deel uitmaakte.
Toch vormden de bijzondere omstandigheden in het particuliere geval
van Lambert Poell om die reden nog geen uitzondering op de algemene
bevinding dat het burgerlijk milieu waaruit de meeste priesters stamden,
een openstaan voor de sociale problematiek van die dagen in de weg
stond. Als typerende waarden voor de burgerlijke cultuur kunnen aangemerkt worden eigendom, orde (hier in de betekenis van de standenhierarchie) en gezag. De factor afkomst en milieu was even veel als even weinig van beslissende invloed op de toenadering tot en het perspectief op
het sociale vraagstuk. De priesters in Tilburg die aan de wieg stonden van
de katholieke arbeidersbeweging waren allen van goede komaf, een van

hen stamde zelfs uit een Tilburgse ondernemersfamilie. Onder hen had
kapelaan Wolters de meest uitgesproken ideeen over de inrichting en de
koers van de katholieke sociale beweging. Zijn aanpak spoorde niet geheel met de intenties die de geestelijkheid van de stad met de katholieke
sociale beweging had. Onder zijn opvoler, kapelaan Berkvens, groeide
de Tilburgsche Gildenbond niet uit tot een werkelijke belangenorganisatie voor de arbeiders, deels vanwege het sociaal-conservatieve klimaat
binnen de geestelijke en hogere stand, deels vanwege de opvattingen van
Berkvens zelf. Voor Versluis was hij niettemin een uitzondering op de alfactor
gemene bevinding van de burgerlijke invloed als belemmerende
de
andere
zich
Eindhoven
deed
In
voor de sociale geYnvolveerdheid.
juist
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omstandigheid voor dat uit de gegoede burgerij en de hogere stand verzet
kwam tegen het behoudende en patriarchale beleid van de R.K. Volksbond. De persoonlijke opstelling van deze of gene was

uiteindelijk van

doorslaggevende aard in de beginjaren van de katholieke arbeidersbeweging, die nog een zeer amorfe aanblik gaf.
Onder de klasgenoten van Poell op het Groot-Seminarie was, ongeacht
de familiale achtergrond van ieder, het besef
aanwezig dat de sociale arbeid voortaan deel uitmaakte van de pastorale zorg. Het is
frappant voor
het karakter en de inhoud van de priesteropleiding dat deze orientatieverbreding van buitenaf werd gestimuleerd en niet door de vorming van
binnenuit werd aangereikt. Nog tot na de eeuwwisseling maakte de kennis van de katholieke sociale leer geen integraal onderdeel uit van het lessenpakket. Mede door het zeer prestatiegericht onderwijs werd op het
terrein van de katholieke sociale beweging de situatie geschapen van
zoveel hoofden, zoveel zinnen.
Gedurende de eerste decennia van de katholieke arbeidersbew
eging
overheerst het beeld van een schemerig veld van vele roomse potentaatjes. Door de ontwikkeling van episcopale beleidslijnen is hierin geleidelijk eenduidigheid en eenvormigheid geschapen, waarmee tevens grenzen werden gesteld aan de beleving van het sociaal
engagement van de
priesters die zich op het terrein van de arbeidersbeweging begaven. Dit
proces bereikte een consolidatiepunt in 1916 toen de Nederlandse bisschoppen hun blauwdruk presenteerden over doel en inrichting van de
katholieke sociale beweging.
De ontplooiing van Lambert Poell tot sociaal voorman en geestelijk
leidsman, tot organisator en propagandist van de katholieke sociale actie
liep parallel aan de periode van ontluiking en opbouw van de katholieke
arbeidersbeweging in Nederland en draagt daarvan alle kenmerken.
Was zijn benadering van het sociale vraagstuk aanvankelijk
gemotiveerd
vanuit een overwegend godsdienstig-zedelijk perspectief, na
enige jaren
groeide hierin vanuit de praktijk een vergaande toenadering tot de eigen
aard van deze problematiek - zij het dan ook steeds in voorwaarde
lijke
zin -, om deze daarna en in zijn geval zeer abrupt weer te incorporeren
in het theocratisch concept dat aan de katholieke herleving en sociale actie ten grondslag lag.

Zijn persoonlijke ontwikkeling was in dat opzicht niet uitzonderlijk,
maar veeleer typerend voor de houding van de Kerk tegenover het transformatieproces dat de samenleving beroerde. Als priester in de sociale
beweging was zijn plaats en functioneren in laatste instantie gerechtvaardigd in de verdediging van de belangen van godsdienst en kerk tegenover
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-

de seculariserende en democratiserende tendensen in de moderniserende samenleving.
Onder de werkers in het veld was weliswaar het besef aanwezig dat de
sociale politiek van de Kerk hierdoor in een spanningsverhouding kwam
te staan ten opzichte van de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de gelove leek op profaan terrein, maar een werkelijk 'bevrijdend' antwoord konden zij daarop niet geven zolang het apriori van het
vigerende geloofs- en kerkbeeld gehandhaafd bleef. Men kwam uiteindelijk niet verder dan een welhaast eindeloze en verhullende discussie over
de precieze afbakening van het onderlinge competentiebereik. Het fundamenteel aan de orde stellen van de vraag naar de rol van de Kerk bleek
binnen de bepalende optiek van afweer van bedreiging even precair als
de formulering van het antwoord zelf. Het werd al gauw begrepen als een
pleidooi voor een absolute scheiding van machten en invloedssferen.
Waar Poell eerst onder de dekmantel van het pseudoniem de verwachting uitsprak van een vakbeweging zonder geestelijke adviseurs, keerde
hij zich kort (laarop met eenzelfde overtuiging hiervan af door het als een
negatief christendom te bestempelen. In deze resolute ommezwaai kwam
het intrinsieke conflict binnen de sociale politiek van de Kerk pregnant
tot uitdrukking. De bijdrage van deze studie over de sociale arbeid van
Lambert Poell is erin gelegen dat zij het zicht verheldert op de mechanismen die hier werkzaam waren.
Het bestaan van een sociaal-klerikaal spanningsveld deed zich niet alleen gevoelen ten aanzien van het instituut van de geestelijk adviseur,
maar manifesteerde zich ook, en op zeer directe wijze, in de nauw daarmee samenhangende, onderling sterk verweven probleemvelden betreffende de signatuur en de inrichting van de confessionele sociale beweging. Kort samengevat, de kwestie van het katholiek of christelijk verband, de differentiatie en relatieve verhouding van stands- en
vakorganisatie en tenslotte wat het organisatorisch bereik betreft, de
kwestie van de diocesane of nationale structuur.
Tussen de onderscheiden standpunten ten aanzien van (leze kwestie
liepen geen congruente lijnen, zolang door de kerkelijke overheid geen
duidelijke en vaste beleidsbeslissingen waren genomen. Het ontbrak niet
aan klein-menselijke strevingen en frustraties. De specifieke keuzen berustten niet op primair inhoudelijk-theoretische overwegingen, maar
kwamen voort uit de omstandigheden en de praktijk van de sociale actie.
Achteraf hebben zij pas hun legitimatie gekregen. De gereleveerde probleemvelden zijn uit de praktijk geboren, naarmate de katholieke sociale
actie verbreid en geYnstitutionaliseerd raakte. In dat opzicht onder431

scheidde (le katholieke sociale beweging
zich van de socialistische en levensbeschouwelijk neutrale arbeidersbeweging die duidelijk uitgingen
van een eenheidsconcept dat meer congruent
was aan de eigenheid van
de sociale problematiek.
Door de houding van Poell inzake deze strijdvragen voortdurend te
vergelijken met de standpunten van mede- en tegenspelers,
well)t deze
studie een origineel en genuanceerd beeld
op het ontstaan en de ontwikkeling van (le katholieke sociale beweging in Nederland. Dit werd mede
mogelijk gemaakt doordat Poell zich over de volle breedte daarvan ontplooid heeft. Aldus kwam ook het netwerk van personen en belangen die
de vomgeving van de katholieke sociale beweging hebben bepaald, duidelijk naar voren.
Deze studie stelt zich tegenover de triomfantalistische visie in de oudere vakbondsliteratuur over het grootse werk dat werd verricht, volgens
een veronderstelde planmatige
aanpak. Achter de globale belangenverhoudingen en stromingen blijkt een veelkleurig palet van overeenkomstige, tegenstrijdige en wisselvallige opvattingen schuil te gaan. Daarmee
wordt het stringente onderscheid tussen conservatief en progressief, tussen ultramontaans en liberaal, tussen gesloten en open katholicisme ter
discussie gesteld. Er was sprake van een complexe
verstrengeling van
motieven. Terugkijkend naar de maatscha
ppelijke positie en sociaal-politieke denkbeelden van de vader van Lambert Poell, kan deze opmerking
ook gelden voor het emanciperende katholicisme van de negentiende
eeuw. Ook hier bleek het gebruikte begrippen
apparaat van conservatief
en liberaal niet toereikend.

Zonder afbreuk te wi]len doen aan de betekenis van de katholieke sociale actie, toont deze studie de keerzijde van de medialle. Anderzijds is
beoogd om het karikaturale beeld van de rol van de Kerk in de sociale
kwestie van zijn ideologische en hardnekkige vertekening te ontdoen. De
studie van Wentholt over de katholieke arbeider
sbeweging en haar
priesters bood een welkome en vruchtbare inspiratiebron tussen beide.
Hoewel de discussie over de verzuiling al vele relevante studies heeft
opgeleverd, is het empirisch onderzoek naar de cruciale rol daarin van
de Kerk en de geestelijke adviseurs daarbij ten achter gebleven. In het
bijzonder wat de katholieke arbeidersbeweging betreft, zijn tot dusver
weinig wetenschappelijke monografieen verschenen. Moge de voorliggende studie over Lambert Poell een aanzet zijn om met name de positie
van het nog niet belichte tweede echelon van 'sociale' priesters achter
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voormannen als Ariens, Nolens en Poels, aan een nader onderzoek te onwordt dat
derwerpen, omdat juist daar, in het actieveld, goed zichtbaar
de verzuiling geen continue proces is, maar zich in vele golfbewegingen
uitgekristalliseerd heeft.
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SAMENVATTINC
Lambert Poell werd geboren in 's-Hertogenbosch op 22 maart 1872.1
Zijn vader Johan Hubert leidde een drukkers- en uitgeversbedrijf, dat hij
had verworven door zijn huwelijk met Maria Elisabeth de
Rooij. Hij
bracht het tot een redelijke welstand en ging behoren tot de gegoede en
vooraanstaande burgerij van de stad.
Na vier jaar gymnasium in Weert begon Lambert
Poell in 1887 zijn
priesteropleiding aan de seminaria van het Bossche diocees. Hij bleek
een intelligent leerling en muzikaal begaafd; hij blonk uit in talenkennis
en taalvaardigheid.
Tilburg was zijn eerste standplaats. Daar kwam hij al spoedig in aanraking met Jan van Besouw, de sociale ondernemer uit Goirle, in wie hij
een vriend en een blijvende steun voor zijn sociale actie heeft
gevonden.
Door hem leerde hij ook pater Rijken kennen, de
vraagbaak van velen.
De ontmoeting met Jan van Besouw en pater Rijken is voor zijn verdere
loopbaan van beslissende betekenis geweest. Na het eerste jaar in Tilburg vatte hij het plan op om een sociale cursus te geven aan de fabrikanten. Jan van Besouw heeft Poell van dit ongetwijfeld tot een groot fiasco gedoemde voornemen kunnen afhouden en hem
gesuggereerd in plaats
daarvan zijn woord te richten tot de leden van de Corporatie Rerum Novarum die aan zijn fabriek was verbonden. Poell stemde toe en begon in
november 1897 zijn eerste les uit de Leergang over het Maatschappelijk
Vraagstuk. Nadat drieentwintig lessen waren gegeven, kwam er in 1900
een bundeling van de lesstof uit, onder de gelijknamige titel
Leergang
over het Maatschappelijk Vraagstuk.
Inmiddels was Poell in 1898 van Tilburg naar Woensel bij Eindhoven
overgeplaatst. Hier ontpopte hij zich alras als een krachtdadig en bekwaam organisator, als een all-round propagandis
t van de katholieke sociale actie in de volle breedte van het werkterrein dat hieronder was begrepen. Cunstig tekende zijn inzet af tegen het beleid van de R.K. Volksbond voor Eindhoven en omstreken, dat was
gekenmerkt door
paternalisme en klerikale dominantie. Hoewel als geestelijk adviseur van
een drietal vakverenigingen zitting hebbend in de commissie van toezicht, die de eindverantwoordelijkheid droeg over de sociale actie, ging
Poell zijn eigen weg en liet de vereniging
en over wier godsdienstige en ze-

') Thelen. Poell. L.J.J.M.. in Biogra»ch Woordenboek Nederland. 11, 429-431.
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delijke belangen hij te waken had een grotere zelfstandigheid toe; hij stimuleerde de arbeiders om zelf voor hun belangen op te komen in plaats
van het voogdijschap over hen te voeren. Meer dan zijn confr6res bracht
hij de idee van de corporatieve sociale orde op basis van de christelijke
solidariteit in praktijk. Hij cumuleerde een veelheid van functies en bemoeienissen die uitzonderlijk was: van arbeiders en meesterknechts in
de tabaksverwerkende industrie tot spoorwegarbeiders, boeren en ondernemers, van specifieke vakbelangen tot algemene, maatschappelijke
belangen. Hij schuwde niet om de bestaande sociale misstanden aan de
kaak te stellen en de verantwoordelijken te wijzen op hun tekortkomingen
en hun plichten. Hij had de sympathie van de christen-socialistische werkliedenvereniging De Eendracht, de tegenhanger van de Volksbond, die
hem beschouwde als veruit de meest democratische van alle adviseurs.
Door zijn vooruitstrevendheid werd hij opgenomen in de kring van sociaal-katholieken, de Klarenbeekse Club, waarvan belangrijke vernieuwende initiatieven zijn uitgegaan.
Zijn krachtdadigheid, organisatorische bekwaamheid en het vertrouwen dat hij bij de arbeiders genoot trokken de aandacht van de Bossche
bisschop die sedert 1903 ernaar streefde de katholieke arbeidersorganisatie op diocesane leest te schoeien. Toen de mogelijkheid zich aandiende om dit plan onder de katholieke textielarbeiders te verwezenlijken nadat zij hun vertrouwen in de katholieke organisatie goeddeels of geheel
waren kwijt geraakt door het falende optreden van het Textielarbeiderssecretariaat, medio 1904, kwam Poell in het vizier als de juiste man op
de juiste plaats om de beoogde reorganisatie met succes door te voeren,
het vertrouwen van de arbeiders in de betekenis van de katholieke organisatie terug te winnen en daardoor een breder draagvlak te verkrijgen;
velen stonden immers nog buiten de organisatie. Er was haast mee geboden, omdat het met de organisatie van de textielarbeiders juist de tegenovergestelde richting dreigde uit te gaan. Door het failliet van het Textielarbeiderssecretariaat voelde het interconfessionele Unitas zich geroepen
om in Noord-Brabant neer te strijken, omdat daar de belangen van de
textielarbeiders niet voldoende behartigd werden. Wat eerder langs de
geleidelijke weg van samenwerking niet was gelukt hoopte men nu door
directe interventie te bereiken. Ook de neutrale textielarbeidersorganisatie De Eendracht profiteerde van het ongenoegen bij de arbeiders en van
het vacuum aan goed beleid dat was ontstaan.
Nadat de plannen in versneld tempo nader waren uitgewerkt benoemde de bisschop op 24 oktober 1904 Lambert Poell tot organisator en propagandist van de te vormen Bossche Diocesane Textielarbeidersbond.
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Deze benoeming was in meerdere zin uniek te noemen. Voor het eerst
initiatief uitgegaan van de bisschop en lag er een conceptplan gereed. Voor het eerst werd met het oog op de
uitvoering daarvan een
adviseur
de
geestelijk
vrijgesteld van
parochiBle bediening om zich geheel aan zijn taak te kunnen wijden. Hiermee werd tevens beoogd de katholieke arbeiders ervan te overtuigen dat de Kerk de sociale beweging
steunde. Zoals te verwachten hield dit voor Poell in dat hij terug zou keren naar Tilburg, het textielcentrum in het Zuiden.
Met grote voortvarendheid kweet hij zich van de opdracht
die hem was
gegeven. Toen hij zich half december 1904 in Tilburg vestigde was de
zaak nagenoeg beklonken: de statuten waren
gereed, de afdelingen van
het voormalige Textielarbeiderssecretariaat had(len hun
instemming betuigd met de reorganisatie, er was reeds een nieuwe
afdeling bijgekomen
en er waren al twee proefnummers verschenen van het toekomstige vakblad Het Hoog-Ambacht. In het verlengde van zijn taak lag het voor de
hand dat Poell hiervan ook de verdere redactie op zich zou nemen.
Op 6
januari 1905 vond te Boxtel de oprichting plaats van de nieuwe diocesane textielarbeidersbond. Zij stond onder patronage van St. Severus en
was statutair gevestigd in Tilburg.
Nu begon pas het werk voor Poell. Het door hem uitmuntend geredigeerde, zeer informatieve en uitstekend verzorgde bondsorgaan vervulde
hierbij onschatbare diensten; het was bindmiddel, propagandamiddel en
leermiddel tegelijk. Hij volgde daarin a]lerlei ontwikkelingen in de internationale vakbeweging op de voet doch besteedde ook ruime aandacht
aan het plaatselijk nieuws. Technische
nieuwigheden ontbraken
evenmin.
was het

Aanstonds na de oprichting van de Bond breidde hij het werkterrein uit

tot de ongehuwde werkende vrouw, waarmee hij in het Zuiden voorop
liep.

Avond na avond zette hij zijn propagandatocht door het bisdom voort.
Waar de organisatie nog niet van de grond was gekomen spoorde hij de
arbeiders aan daarmee een begin te maken of hielp hij een initiatief over
de aarzelende start heen. Hij stuitte daarbij
in de regio op onbegrip en
de
verzet bij
geestelijke overheid die zijn ijveren als inmenging in haar zaken beschouwde. Maar Poellliet zich hierdoor niet tegenhouden. hij zette door in het besef van de speciale missie die hij van de bisschop had
ontvangen.
Hij was in zijn optreden zeer direct. Het was voor die tijd nog zeer ongewoon dat een priester zo openlijk wees op de sociale misstanden, opkwam voor de rechten van de arbeiders om zich te verenigen en langs die
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weg verbetering tot stand te brengen in hun kommervolle bestaan. Hij
verdedigde het stakingsrecht maar benadrukte tevens het belang van de
oprichting van Kamers van de Arbeid en het sluiten van collectieve contracten, dit laatste nog voordat een wettelijke regeling op stapel stond.
Door zijn compromisloze verdediging van het arbeidersbelang en het
recht op organisatie zette hij vele fabrikanten tegen zich op. die in deze
'rode kapelaan' een bedreiging van de arbeidsrust zagen en een aantasting van hun sociale suprematie en het vrije ondernemerschap.
In de Bond zelf was zijn aanwezigheid soms zeer dominant, hetgeen
met zijn positie, de omstandigheden maar ook met zijn aard samenhing,
zonder dat hij meende dat dit ook zo behoorde te zijn.
Poell was een overtuigd voorstander van diocesane organisatie, omdat
dit voortvloeide uit de toekenning van de leiding aan de bisschoppen over
de sociale actie en omdat dit gelet op het feitelijk functioneren ook het
meest praktische en herkenbare was. Hij pleitte voor een trapsgewijze,
federatieve uitbouw van de organisatie. Toen het Episcopaat in 1909 uit-

eindelijk ze]f zijn kerkrechtelijke aanspraken bijstelde en nationale organisatie toelaatbaar achtte, voerde Poell het praktische criterium aan als
bezwaar tegen een al te rigoreuze omvorming van de inmiddels opgerichte federatie van diocesane textielarbeidersbonden. Deze federatie was tot
stand gekomen in 1908 gelijktijdig met het begin van zelfstandige diocesane organisatie in het Utrechtse bisdom. Ook hier had hij zijn grote verdiensten als organisator en propagandist bewezen.
Als geen ander in het Zuiden heeft Poell bijgedragen tot de popularisering en verspreiding van de katholieke sociale leer. Centraal daarin staat
de Sociale Cursus in vragen en antwoorden die de minder hanteerbare
Leergang verving. Zij was de neerslag van een nieuwe sociale cursus
waarmee hij in 1904 van start ging, geinspireerd door het handboek van

P.B. Bruin, Sociologische Beginselen; Leidraad bij de studie der sociale
quaestie. De boekuitgave die begin april 1906 op de markt kwam, bleek
een schot in de roos. Zij werd ongemeen populair: er volgden liefst dertien herdrukken, de laatste kwam uit in 1922. Met de uitgave van zijn Sociale Cuisus kwam geen einde aan deze propagandistische en publicistische arbeid, waarmee hij onmiskenbaar voorop liep. Zij werd gevolgd
door een lange reeks van spreekbeurten, cursussen en ontwikkelingsavonden over de katholieke sociale leer en de katholieke sociale politiek,
in vele plaatsen gehouden, in en buiten het diocees, soms avond na
avond, jarenlang. Met recht is van Poell gezegd dat hij als docent onverbeterlijk was. Talrijke publikaties ten behoeve van de katholieke (sociale)
beweging zagen voorts het licht; menige zijner brochures beleefden een
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of meer herdrukken. Zij speelden in op de actualiteit, waren op de lokale
actie afgestemd en bedoeld voor de gewone man. Veel heeft Poell hierdoor bijgedragen tot de geestelijke en sociale vorming van de veelal ongeschoolde of gebrekkig geschoolde arbeiders en daardoor hun sociale
emancipatie bevorderd.
De oprichting en uitbouw van de diocesane textielarbeidersorganisatie,
zowel in de bisdommen Den Bosch als Utrecht, stond geheel in het teken
van de strijd tegen Unitas. Het maakte eveneens onderdeel uit van de
planmatige aanpak van de reorganisatie onder de textielarbeiders in het
Bossche diocees om uitbreiding van Unitas te voorkomen en haar weer
buiten te werken. Hoewel uitvoerder van dit plan stond Poell er aanvankelijk niet geheel achter; hij zou een lichte voorkeur gevoeld hebben voor
een organisatie als Unitas, maar op aandrang van de bisschop toch voor
katholieke Jin diocesane organisatie gekozen hebben. Hij had zich laten
overtuigen door de overweging van de bisschop dat een kleine recht-katholieke bond op den duur sterker zou blijken dan een grote halfwas-katholieke.
Inspelend op het motief van Unitas dat zij in Noord-Brabant had ingegrepen omdat daar de belangen van de arbeiders niet behartigd werden,
beoogde men allereerst door versterking van de Bossche Diocesane Textielarbeidersbond aan Unitas haar reden van bestaan in het Zuiden te
ontnemen. Door aan Unitas een vorm van samenwerking aan te bieden
hoopte men voorts haar aanhang in Brabant aan de katholieke organisatie te binden. Er zat voor Poell niets tegenstrijdigs in het aanhalen van de
betrekkingen met het Twentse Unitas en tevens te trachten het Brabantse
arbeidsveld te zuiveren van vreemde invloeden: zijn opdracht luidde nu
eenmaal om de katholieke textielarbeiders in de Bossche Diocesane
Bond op te nemen en de mogelijkheid van federatieve samenwerking teneinde de krachten te bundelen was statutair vastgelegd.
Een voortdurende confrontatie met de katholieke bond was voor Unitas weinig aantrekkelijk; via de samenwerking hoopte men tevens om de
ideeen van het interconfessionalisme geleide]ijk in Noord-Brabant te verspreiden. Door sommige uitlatingen bevestigde Poell de verwachting dat
het enkel een kwestie was van tijd, dat de keuze voor diocesane organisatie enkel en alleen door de omstandigheden was ingegeven. Poell had in
zekere zin ook belang bij het treffen van een regeling tussen 'zijn' Bond
en Unitas, omdat hij graag aansluiting wilde verkrijgen bij het bestaande
internationale verband van christelijke textielarbeidersorganisaties, waarvan Unitas wel lid was. Sedert het internationale congres van Luik in
1905 werd onverkort vastgehouden aan de interconfessionele signatuur
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als voorwaarde tot het lidmaatschap en aan de bepaling dat per land
slechts 66n organisatie die bovendien nationaal van opzet moest zijn,
werd toegelaten. De Bossche Bond was 6n katholiek 6n diocesaan georganiseerd, en was derhalve op Unitas aangewezen. Het verzet van de Tilburgse geestelijkheid, dat een veroordeling uitlokte van de bisschop,
deed het samenwerkingsstreven strandden. Internationale aansluiting
kon mede hierdoor niet gerealiseerd worden, waarna Poell in latere jaren
een katholieke internationale in het leven trachtte te roepen. Ook dit ideaal bleef onvervuld.
Met belangstelling volgde hij de onderhandelingen die in het najaar
van 1906 van start gingen om tussen het uitdrukkelijk verlangen van het
episcopaat en de inrichting van Unitas een voor beide partijen aanvaardbaar compromis te vinden. De reorganisatie die werd beoogd mislukte:
Unitas wilde haar principe niet loslaten en het episcopaat beriep zich enkel op zijn gezag. Een struikelblok vormden de handhaving van de diocesane organisatiestructuur, de gedwongen verhouding tussen vakorganisatie en standsorganisatie en de aanstelling van geestelijke adviseurs aan
de katholieke Unitasafdelingen die daarvan tot dusver verstoken waren
gebleven. Poell keurde de houding van Unitas af: hoewel niet principieel
was het episcopaat ten aanzien van de organisatiestructuur praktisch gesproken toch aan Unitas tegemoet gekomen; het was dwaasheid nu nog
iets anders te willen dan het episcopaat kon gedogen. Van zijn conciliante
houding jegens Unitas, waarom hij in zijn omgeving zozeer belasterd
werd, was niets meer terug te kennen. De in strengheid culminerende
maatregelen tot een verbod van Unitas (1912) hadden zijn volle instemming: voor het interconfessionalisme was in Nederland geen plaats. Om
de Christelijke Mijnwerkersbond, die de uitzondering op de regel vormde, hing voor hem een geur van weerspannigheid. Zijn resolute opstelling
bracht hem gevaarlijk dicht bij het integralisme.
In de heftige tegenstelling tussen de richtingen Leiden en Limburg
over de plaats binnen de katholieke arbeidersbeweging van standsorganisatie en vakorganisatie koos Poell geen partij: hij beschouwde beide
vormen van arbeidsorganisatie als twee afzonder]ijke maar complementaire delen van de sociale beweging. Het meest kwamen zijn opvattingen
overeen met wat de Limburgse School is genoemd: de standsorganisatie
naast en niet opgenomen in de vakorganisatie. Over het instituut van de
geestelijke adviseur oordeelde hij dat dit noodzakelijk uit de doelstelling
van de katholieke sociale actie voortvloeide: het herstel van de maatschappelijke orde op basis van de beginselen van de katholieke geloofsen zedenleer. De geestelijke adviseur had tot taak ervoor te waken dat de
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katholieke banier die men uit handen van de Kerk
ontvangen had, niet
besmet werd; hij diende zich buiten de eigenlijke vakverenigingszaken te
houden, daarin waren de arbeiders geheel vrij. Overtuigd van de legitimiteit van het instituut van de geestelijke adviseur wees
hij klerikalisme
af. Was er wel iets zuiver economisch te noemen? Steeds raakte men aan
de godsdienstig-zedelijke belangen vanwege de totaliserende strekking
van de katholieke (sociale) leer en de aansprak
en van de Kerk om als bemiddelaar tussen God en de mens daarvoor met volstrekte autoriteit te
oordelen. Het was uiteindelijk de Kerk die de grenzen vaststelde van het
domein waarover de arbeiders het zelfbeschikkingsrecht claimden. Ook
Poell ontkwam niet aan de spanning tussen het belang van katholieke
emancipatie en arbeidersemancipatie.
Onder pseudoniem van 'Jos Schrijvers' gewaagde hij evenwel van een
opvatting over vakorganisatie, waarbij de bestaande inrichting niet anders dan een overgangsfase vormde naar een interconfessionele vakbeweging zonder geestelijke adviseurs. De vroegtijdige publikatie die hij in
1906 hieraan wijdde wekte zoveel beroering dat een voorzichtig ontluikende vernieuwingsbeweging erdoor werd geknakt. Mede
hierdoor gealarmeerd besloot het episcopaat zijn houding van afzijdigheid op te geven
en nadrukkelijk corrigerend en sturend op te treden ten aanzien van de
ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging.
Het jaar 1906 toen de bisschoppen hun eerste communiqu6 daarover
uitvaardigden markeert een decennium van voortgaande specifieke regelgeving, eindigend in de zogenoemde rompwet van 1916, waarin de
bisschoppen een uitgewerkte blauwdruk voor de katholieke sociale beweging presenteerden. Ook voor de ontplooiing van Poell was het jaar 1906
van beslissende betekenis. Een periode waarin men zoekend en tastend
zijn weg moest zien te vinden was afgesloten. Resoluut wendde hij de steven en koerste in de richting die het episcopaat had
gewezen. Geleidelijk
trad hij naar de achtergrond terug. Met de afwikkeling van het Unitasgeschil had hij nog slechts zijdelings bemoeienis en in afwachting van een
pastoraat had hij reeds een deel van zijn werkzaamheden in de Textielarbeidersbond teruggedraaid. De benoeming in 1915 tot pastoor in het
landelijke Gemert. dat onvermijdelijk zijn definitieve afscheid inluidde,
viel min of meer samen met het doorzetten van de confessipnele verzuiling in Nederland. In Gemert bouwde hij een netwerk van katholieke organisaties en instellingen dat nagenoeg het gehele sociaal-economische
en geestelijke leven bedekte.

Heel zijn leven en werken stond in dienst van het ideaal dat
pregnant is
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uitgedrukt in het adagium van Pius X, omnia instaurere in Christo , dat
ook hij tot zijn lijfspreuk heeft gemaakt. Zijn aandacht en inzet beperkten
zich niet tot het terrein van de katholieke sociale beweging alleen, maar
richtten zich op de alomvattende doelstelling van de katholieke herleving. Hij overleed in Gemert op 7 januari 1937.
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SUMMARY
Lambert Poell was born in 's-Hertogenbosch on March 22nd, 1872.1
His father, Johan Hubert ran a printer's and
publisher's firm, acquired
through his marriage to Maria Elisabeth de Rooij. He became fairly prosperous and came to belong to the well-to-do and prominent citizens of the
town.

In 1887, after four years at a grammar school in Weert, Lambert Poell
started training for the priesthood at the seminaries of the diocese of'sHertogenbosch. He proved to be an intelligent student with a talent for
music; he excelled in languages and was very fluent in speech

and in
writing.
Till)urg was his first living where he soon came into contact with Jan
van Besouw, a social-minded employer from Goirle, in whom he found a
friend and continuing support for his social action. The latter also introduced him to Father Rijken, a source ofinformation for many. The encounters with Jan van Besouw and Father Rijken were of crucial importance for his subsequent career. A fter his first year in
Tilburg he conceived
the idea of giving a course on social questions to factory owners. Jan van
Besouw was able to dissuade Poellfrom thisplan, which
undoubtedly would
have resulted in total disaster, and instead suggested that the address
the members of the "Corporatie Rerum Novarum" attached to his factory. Poel agreed and in November 1897 he started his first class in the
Course on Social Issues. After twenty-three lessons, the course was
published in 1900, under the same title Leergang over
het Maatschappelijk Vmagstuk.
Meanwhile, in 1898, Poell had been transferred from Tilburg to
Woensel near Eindhoven. He very soon turned out to be an energetic and
capable organizer, a versatile propagandist for Roman Catholic social action, covering the whole field of its activities. His efforts compared
favourably to the policy of the "R.K. Volksbond voor Eindhoven en
omstreken" (Roman Catholic People's League for Eindhoven and environs), which was characterized by paternalism and clerical dominance.
As spiritual counsellor of three trade unions or more, he was a member of
the watchdog committee bearing the final responsibility for social
action,
yet Poell went his own way, allowing the unions whose spiritual and moral
interests he had to protect. a greater independence; he encouraged the
workers to stand up for their own interests instead of
keeping them under
') Thelen, Poell, L.J.J.M., in Biografisch Woordenboek Nederland, II. 429-431.
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tutelage. More than his confrJres, he put into practice the idea of corporate social order based on Christian solidarity. He accumulated a
phenomenal number of positions and concerns: form workes and
foremen in the tobacco industry to railway workers, farmers and
employers, from specific trade to general, social interests. He did not
shrink from exposing the existing social evils and pointing out the shortcomings and duties of those in a position of responsibility. He had the full
support of the counterpart of the People's League, the Christian Socialist working-men's union "De Eendracht" (i.e. Concord), who
regarded him as the most democratic counsellor by far. Owing to his progressiveness he was accepted into a circle of social-minded Roman
Catholics, the "Klarenbeekse Club", who initiated important innovations.

His vigour, his organizational talent and the confidence he enjoyed
among the workers attracted the attention of the bishop of's-Hertogen1903 had been trying to put the Roman Catholic
workers' organization on a diocesan footing. When the opportunity
presented itself to realize this plan among the Roman Catholic textile

bosch who since

workers after they had largely or completely lost their trust in the Roman
Catholic organization owing to the failure of the "Textielarbeiderssecretariaat" (Textile Workers' Secretariat), mid 1904,
Poell came into the picture as the right man in the right place to successfully implement the intended reorganization, and win back the
workers' confidence in the value of the Roman Catholic organization,
thereby winning more support; after all many had not yet been involved
in the organization. The matter was urgent because the organization of
textile workers threatened to go exactly the opposite way. Because of the
collapse of the "Textielarbeiderssecretariaat" the interdenominational
"Unitas" felt called upon to descend on Noord-Brabant where the textile
workers' interests were not sufficiently being protected. What had not
succeeded before along the graduallines of cooperation, they now hoped
to gain by direct intervention. The neutral textile workers' organization
"De Eendracht" also profited from the workers' dissatisfaction and the
absence of policy that had come into being.
On October 24th, 1904, after the plans had been speeded up and
worked out in more detail, the bishop appointed Lambert Poell organizer

and propagandist of the "Bossche Diocesane Textielarbeidersbond ('sHertogenbosch Diocesan Textile Workers' League) in formation. This
appointment could be called unique in more than one respect. For the
first time the initiative had originated with the bishop and a rough draft
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was ready. With a view to its implementation a spiritual counsellor was
for the first time exempted from parochial duties, thus enabling him to
devote himself entirely to his task. Its second aim was to convince the
Roman Catholic workers that the Church supported social action. As was
to be expected this meant Poell had to return to Till)urg, the centre of the
textile industry in the South. With great energy he carried out his
assignment. When he took up his residence in Tilburg mid December, 1904,
the matter had practically been settled: the constitution was ready, the
branches of the former "Textielarbeiderssecretariaat" had expressed
their approval of the reorganization, a new branch had already been set
up and two trial issues of the future trade journal Het Hoog - Ambacht
(The Noble Trade, i.e. of weaving) had already been published. It went
without saying that subsequently as an extension of his task, Poe]1 was to
keep on editing it, too. On January 6th, 1905, the new diocesan textile
workers' league was formed at Boxtel. Its patron saint was St. Severus
and it had its seat in Tilburg according to its constitution.
This was only the beginning of Poell's work. The informative and
carefully planned union journal which was excellently edited by him,
rendered invaluable services in this respect; it was at the same time a
link, propaganda material and a educational tool. In it he kept track of all
kinds of developments in the international trade union movement but he
paid much attention to local news as well. News about technical innovations was also included.
Immediately after the formation of the League he extended his field of
activity to include single working women, thus being in the forefront of
change in the South.
Night after night he pursued his propaganda campaign throughout the
diocese. Where the organization had not got off the ground, he urged the
workers to get started or he helped them to overcome initial difficulties.
In the field he met with ignorance and resistance among the ecclesiastical
authorities, who regarded his zeal as interference in their affairs.
However, Poe]1 did not allow himself to be stopped, he persevered, fully
aware of the special mission he had received from the bishop.
In his behavior he was very direct. In those days it was rather uncommon for a priest to openly point out social evils and assert the right of
workers to join forces to try and improve their miserable existence in this
way. He defended the right to strike but also emphasized the importance
of the formation of "Kamers van de Arbeid" ("Chambers of Labour")
and the signing of collective labour agreements, the latter even before a
statutory regulation was launched. Owing to his uncompromising defence
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of the workers' interests and their right to join forces in a union he antagonized many factory owners, who looked upon this "red curate" as a
threat to industrial peace and a encroachment on their social supremacy
and free enterprise. In the League itself his presence was sometimes very
dominant, due to his position, the outward circumstances but also to his
character, though he did not believe it should be like that.
Poell was a convinced advocate of organization on a diocesan footing
because it was the logical consequence of the assignment to the bishops
oftheir task as leaders of social action. Secondly, it was the most practical
and familiar form of organization considering the way things functioned
in reality. He advocated a gradual step by step development of the
organization. When in 1909 the Episcopate itself finally adjusted its
canonical claims and had come to consider an organization on a national
footing acceptable, Poell put forward the practical criterion as an
obstacle to a too rigorous reorganization of the federation of diocesan textile workers' leagues that had meanwhile been formed. This federation
had been established in 1908 simultaneously with the start of an independent organization on a diocesan footing in the archbishopric of
Utrecht. Here too he had proved his great merits as an organizer an(1 propagandist.

Like no one else in the South Poell contributed to the popularization
and dissemination of Roman Catholic social doctrine. At the centre of it
was the Sociate CUisus in vragen en antwoorden (Social Course in Questions and Answers) that replaced the unwieldy Leergang. It was the result
of a new social course which he had started in 1904, inspired by P.B.

Bruin's textbook, Sociologische Beginselen; Leidraad bij de studie der sociale quaestie (Sociological Principles; Guide to the Study of Social Questions). The publication in bookform, which came onto the market early in
April, 1906, proved to be a success. It became extraordinarily popular,
going through as many as thirteen editions, the last appearing in 1922.
The publications of his Sociale Cursus was not the end of his activities as
the leading propagandist and writer he undeniably was. It was followed
by a long series of lectures, courses and educational sessions on Roman
Catholic social doctrine and Roman Catholic social policy, delivered in
many places, in and outside the diocese, sometimes night after night, for
years on end. Poe]1 is justly said to have been an inimitable teacher.
Numerous publications for the benefit of Roman Catholic social action
were brought out; many of his pamphlets ran into one or more editions.
They took advantage of current events, were geared to local social action
and intended for the man in the street. In this Poell has contributed great445

ly to the intellectual and social education of the often unskilled or poorly
skilled workers, thereby furthering their social emancipation.
The formation and expansion of the diocesan textile workers' organization, both in the dioceses of's-Hertogenbosch and Utrecht were completely dominated by the struggle with "Unitas". Preventing the expansion
of"Unitas" and getting rid of it again were also part of the systematic approach of the reorganization among the textile workers in the diocese of
's-Hertogenbosch. Although he had to carry out this plan, Poell did not
fully approve of it at first; he was said to have had a slight preference for
an organization like "Unitas", but nevertheless to have chosen an
organization with a Roman Catholic signature and on a diocesan footing
at the bishop's instigation. He had let himself be persuaded by the
bishop's view that a small truly orthodox Roman Catholic league would
prove to be stronger in the long run than a large interdenominational one.
Taking advantage of Unitas' avowed motive that it had intervened in
Noord-Brabant because there the workers' interests were not being promoted, Poell and his supporters first of all intended to deprive "Unitas"
of its reason for being active in the South by strengthening the 's-Hertogenbosch Textile Workers' League. By offering "Unitas" a form of
cooperation they also hoped to bind its fo]lowing to the Roman Catholic
organization. For Poell strengthening the ties with "Unitas" (originally
from Twente) did not conflict with his attempt to purge Brabant of foreign
influences as well: his assignment simply was to admit the Roman
Catholic textile workers as members of the 's-Hertogenbosch Diocesan
League. The possibility of a federative cooperation to combine forces was
laid down by statute.
A constant confrontation with the Roman Catholic league offered little
attraction to "Unitas"; through the cooperation they also hoped to
gradually spread the ideas of interdenominational organization in NoordBrabant. In some of his remarks Poell corroborated the expectation that
it was only a question of time, and that the choice of organization on a
diocesan footing had only been dictated by circumstance. In a sense
Poell did have an interest in reaching a settlement between "his" League
and "Unitas" because he sought affiliation to the existing international
association of Christian textile workers' organizations, of which "Unitas"
was a member. Since the international conference of Li6ge in 1905 they
had strictly adhered to the interdenominational character as a prerequisite for membership and to the stipulation that per country only one
organization which moreover had to have a national character - was admitted. The 's-Hertogenbosch League was organized both on a Roman
-
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footing, and consequently dependent on
"Unitas". The resistance of the Tilburg clergy, which elicited the
bishop's condemnation, wrecked the attempt to cooperate. Partly
because of this the international affiliation could not be realized,
whereupon Poell tried to establish a Roman Catholic international
organization. This ideal was not realized, either.
With great interest he followed the negotiations that started in the
autumn of 1906 to reach an acceptable compromise between the express
wish of the episcopate and the organizational structure of"Unitas". The
intended reorganization failed: "Unitas" did not want to give up its principle and the episcopate's only argument was its authority. Obstacles
were the preservation of the diocesan organizational structure, the enforced relationship between trade unions and class-based organizations,
and the appointment of spiritual counsellors to the Roman Catholic branches of "Unitas", which had done without one so far. Poell disapproved
of the attitude of "Unitas": the episcopate had practically speaking,
though not in principle, met "Unitas" part of the way with respect to the
organizational structure; it would be foolish now to keep on wishing for
something different from what the episcopate was able to tolerate. His
conciliatory attitude towards "Unitas", for which he was so much
slandered among his acquaintances, had completely disappeared. The
strict measures culminating in a prohibition of "Unitas" (1912) had his
unconditional approval : there was no room for interdenominationalism
in the Netherlands. To him the "Christelijke Mijnwerkersbond" (Christian Miners' Union), the exception to the rule, smacked of insubordina',
tion. His resolute stance brought him dangerously close to the integralisme" of the Roman Catholic orthodoxy.

Catholic and

a diocesan

In the fierce conflict between the Leiden and Limburg schools of

thought about the position of class-based organizations and trade unions
within the Roman Catholic workers' movement Poell did not take sides:
he regarded both forms of labour organization as two separate but complementary parts ofthe social movement. His point of view corresponded
most closely to that of the so-called Limburg School: the class-based
organization next to and not part of the trade union federation. In his opinion the institution of spiritual counsellor was the logical consequence of
the objectives of Roman Catholic social action: the restoration of social
order on the basis of the principles of Roman Catholic doctrine and
ethics. The spiritual counsellor's task was to keep the banner of Roman
Catholicism ilying, the banner received out of the hands of the Church;
he was not to interfere with trade union affairs proper, which the workers
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were completely free to manage themselves. Convinced that the institution of spiritual counsellor was legitimate, Poe]1 rejected clericalism.
Could anything be called purely economic?
Religious and ethical interests were always involved because of the all-embracing purport of
Roman Catholic (social) doctrine and the Church's claim as mediator between God and Man to pass judgment with absolute authority. Ultimately
it was the Church that defined the area the workers claimed authority
over. Even Poell did not escape from the tension between the interests of
Roman Catholic emancipation and those ofworkers' emancipation.
Under the pseudonym of "Jos Schrijvers" he referred to a view on
trade unionism according to which the existing organization was nothing
else but a transitional stage leading to interdenominational trade unions
without spiritual counse]lors. The premature publication he devoted to
this subject in 1906 caused such a commotion that a cautiously developing innovatory movement was nipped in the bud. Partly alarmed by this,
the episcopate decided to abandon its attitude of aloofness and to take
corrective and directive measures with regard to the development of the
Roman Catholic workers' movement.
The year 1906 when the bishops issued their first communiqu6 about
it, marks a decade of continuous issuing of specific rules, resulting in the
so-called 1916 "rompwet", in which the bishops presented a detailed
blueprint for the Roman Catholic social movement. The year 1906 was
also a crucial one for the development ofPoell himself. A
period in which
one had had to grope one's way, had come to an end. Resolutely he embarked on the new course charted by the episcopate. Gradually he
retreated into the background. He only indirectly concerned himself with
the settlement of the dispute with "Unitas" and pending his appointment
as parish priest he had already reduced his activities in the Textile
Workers' League. His appointment as parish priest in rural Gemert,
which inevitably heralded his definite departure, coincided more or less
with the final stages of the religious compartmentalization in The
Netherlands. In Gemert he built a network of Roman Catholic
organizations and institutions that practically covered the entire socio-economic

and religious life.
His life and works were entirely devoted to the ideal so succinctly ex9,
pressed in the adage of Pope Pius X, Omnia instaurere in Christo" ,
which he also had chosen as his motto. His interest in and dedication to
Roman Catholic social action were not restricted to this field only, but
were directed at the all-embracing objective of Roman Catholic revival.
He died in Gemert on January 7th, 1937.
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