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STELLINGEN

I.

Voor de toekomstige generaties historici wordt het „dank zij" de
moderne communicatiemiddelen steeds moeilijker gegevens en ach-
tergronden van personen en gebeurtenissen uit deze tijd te achter-
halen. De brief als middel tot persoonlijke gedachtenwisseling is
vrijwel volledig in onbruik geraakt. Waar deze vorm van communi-
catie nog gebruikt wordt, maakt de moderne behuizing levenslang
bewaren van de correspondentie onmogelijk.

II.

Sociaal-historisch onderzoek naar het werk in psychiatrische inrich-
tingen is tot op heden vrijwel uitgebleven. Het is van belang dat de
historie van dit terrein van maatschappelijke zorg meer aandacht

krijgt.

HI.

Evenzeer onjuist als te stellen dat het begrip christelijke democratie
politiek bedoeld was, is het te beweren dat het begrip corporatie,
zoals gehanteerd in de encycliek Rerum Novarum, vooral op de
staatkundige sfeer betrekking had. De intentie van beide begrippen
ligt op sociaal en sociaal-economisch gebied.

IV.
Het is zeer waarschijnlijk dat het pauselijk decreet Lamentabili sane
exitu van 3 juli 1907 de doorslag heeft gegeven bij de beslissing van
de Nederlandse bisschoppen op 27 augustus 1907, definitief stelling
tb nemen tegen het interconfessioneel karakter van de vakbond
Unitas.

V.

Het feit dat de bisschoppen lange tijd hun goedkeuring moesten
hechten aan verenigingen van en voor katholieken, en aan publicaties
door geestelijken, werd reeds rond de eeuwwisseling door vooraan-
staande priesters en leken als problematisch ervaren.



VI.
De opvatting van  P. M.  Blau  en  W. R. Scott dat vakverenigingen
gerekend moeten worden tot de „mutual benefit organizations", is
juist voorzover het deze organisaties in hun beginstadium betreft De
huidige vakbonden hebben in toenemende mate ook de hinctie van
een „commonweal organization" gekregen.

VII.
De oprichting van productie-, consumptie- en landbouwcooperaties
in de ontwikkelingslanden kan een zeer goede methode zijn om er de
sociale en economische ontwikkeling te bevorderen.

VIII.
Nu nagenoeg alle bij CO-OP Nederland aangesloten verbruiksco-
operaties het beginsel van het aandeel in de winst hebben afgeschaft,
is daarmee het coaperatieve karakter verdwenen.

IX.

De hedendaagse uitbuitende verhouding van de mens ten opzichte
van zijn milieu is goed te begrijpen met behulp van de theorie welke
in de vorige eeuw onder andere door Marx gebezigd werd voor de
verklaring van de verhouding van de kapitalist tegenover de arbeider.

X.

Het is niet juist de vervuiling van het milieu vooral toe te schrijven
aan een toename van de bevolking. De stijgende welvaart en de daar-
mee gepaard gaande grotere afname van energie zijn veel ernstiger
factoren.

XI.
Wil men zijn democratische rechten en plichten kunnen kennen,
dan verdient het aanbeveling de jeugd zo vroeg mogelijk hiermee
bekend te maken. Maatschappijleer zou al bij het basisonderwijs op
het programma moeten staan.

Stellingen behorend bij het proefschrift van L. C. W. J. M. ten Horn-van Nispen,
Ja,i   B.  M.   van   Besouw,   een   sociaal   geinspireerd  ondernemer   rond 1900, Tilburg
1971.
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VOORWOORD

Als onderwerp voor een doctoraalstudie vestigde professor dr. H. F.

J. M. van den Eerenbeemt enkele jaren geleden mijn aandacht op de

figuur van Jan.  B. M. van Besouw: een textielfabrikant uit Goirle.

Deze man was vooral in de jaren rond de eeuwwisseling actief op
sociaal gebied.

Als gevolg van de liberale mentaliteit die bij veel werkgevers in
Brabant toen nog leefde, waren de arbeidsvoorwaarden en -om-

standigheden vaak betreurenswaardig. De lonen waren laag en ge-
dwongen winkelnering kwam veel voor. De arbeidstijden waren zeer

lang, vaak meer dan 13 uur per dag. Daarbij kwam dat in de meeste

fabrieken ongezonde en onhygienische toestanden voorkwamen, ter-
wijl de veiligheid dikwijls veel te wensen overliet.  Na 1870 werden
de arbeiders zich steeds meer bewust van hun slechte positie en van-
af die tijd spreekt men ook van de sociale kwestie. De sociale kwestie
probeerde men in katholieke kring op te lossen door o.a. het oprich-
ter van corporaties: verenigingen van werkgevers 6n werknemers.
>aus  Leo XIII pleitte daarvoor  in zijn encyclidk Rerum Novarum,
die tot een soort sociale grondwet voor de katholieken werd.

Hoewel de situatie in Goirle misschien wat minder ongunstig was
dan in de andere Brabantse industrieplaatsen, was de toestand ook
daar verre van ideaal.

Tegen deze achtergrond zien we Jan van Besouw zowel buiten als
in zijn bedrijf vernieuwingen op sociaal gebied voorstellen 6n in-
voeren. Hierbij ontving hij steun van zijn familie en vrienden.

Bij deze studie, die voor een zeer groot gedeelte steunt op bronnen,
bleek vaak dat benodigde gegevens niet meer te achterhalen waren,
omdat veel van de betreffende stukken waren vernietigd of verloren
gegaan. Dit geldt zowel voor de priv6correspondentie van Jan van
Besouw als voor gegevens uit het bedrijfsarchief. In hoge mate is het
te betreuren dat een dossier met belangrijke gegevens, dat aan pro-
fessor dr. L. G. J. Verberne voor studie was uigeleend, bij de liqui-
datie van de nalatenschap na zijn overlijden in 1956 zoek is geraakt.

Het gemis van dit dossier heeft zich als een lacune doen gevoelen. Bij
het overgebleven archief werd als bijzondere handicap ervaren, dat

Jan van Besouw de gewoonte had geen naam boven de brieven te
zetten. Slechts zelden staat op de copieen met potlood de naam van
de geadresseerde. In de andere gevallen moest men dat met meer of
Ininder succes uit de context opmaken.
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Bij het beeindigen van deze studie wil ik graag allen danken die er
hun medewerking aan hebben verleend. Vooral prof. dr. H. F. J. M.
van den Eerenbeemt, mijn promotor, die op bijzonder prettige manier
deze studie begeleidde, ben ik zeer erkentelijk. Door zijn bereidwil-
lige hulp en immer aanwezige belangstelling kon dit werk worden
wat het nu is. Prof. dr. F. J. H. M. van der Ven, die ik bereid vond
enkele stukken met mij door te nemen, ben ik daarvoor erg dankbaar.

Allen die mij materiaal of informatie hebben verschaft, of anders-
zins bij deze studie behulpzaam zijn geweest, dank ik van harte.
Zonder hun vriendelijke medewerking zou het een erg moeilijke op-
gave zijn geweest. Zeer erkentelijk ben ik mevrouw M. H. Steinweg-
ten Horn, die de Engelse samenvatting verzorgde.

Tenslotte wil ik mijn man bedanken, die mijn aandacht richtte op
enkele bedrijfssociologische aspecten en de totstandkoming van deze
studie met zoveel belangstelling heeft gevolgd.

De Stichting Zuidelijk Historisch Contact ben ik dank verschul-
digd voor het opnemen van dit werk in haar serie.

Marie-Louise ten Horn-van Nispen
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Notulenboek van de commissarissen en aandeelhoudersvergaderingen, 1908-

1937.

Statuten en Huishoudelijk reglement van de Corporatie Rerum Novarum.

Statuten van de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon.
Boekhouding van de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon, 1919-1939.

Contract tusschen Jos Spapens, mr. Bakker en de Corporatie Renim No-
varum, beida te Goorle 1899. Wijzigingen van 1900 en 1901.
Toneelstuk De Encycliek over het Arbeidersvraagstuk (manuscript).

B.    In de collectie F. Mes te 's-Hertogenbosch:

Brievencopieboeken: G. van Besouw 1869
G. van Besouw 1883-1884

J. van Besouw 1883-1885

J.   van Besouw 1902-1909
P. van Besouw 1895-1903.

Map brieven van P. van Besouw betreffende zakenreis naar Cuba 1906.
Boek met gegevens betreffende uitgifte van garens aan thuiswevers.

Brief  van N. Crefcoeur, C. Couwenberg  en  J.B. M. van Besouw  aan
R.K. Geestelijken, 3 juni 1904.
Programma ter gelegenheid van het gouden jubi16 van den WelEd. Heer

Jan B. M. van Besouw op 17 Augustus 1925.
Diverse Reglementen, Gel,eden en Gezangen, Corporatie Rerum Novarum.

Concept Reglement op den Arbeid.
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Corporatie Rerum Novarum

en de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon (na 1908).
Themaschrift en later opgave productie kaatsballen, 1816.1830.

Winkelinkoopboek, 1876-1894.

Gemeente archieven

Boxtel
Gemeenteverslagen 1883-1884.

Bevolkingsregister 1883-1885.
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Goirle

Gemeenteverslagen 188+1910.
Notulen van de gemeenteraadsvergaderingen 1895-1910.
Bevolkingsregister
Gegevens Burgelijke Stand.

Roermend

Bevolkingsregister 1870-1876.
Stadskroniek   1852.

Roosendaal (gedeponeerd archief Vlekke)
Brieven J. van Besouw aan J. F. Vlekke.
Brieven van A. Ariens aan J· F. Vlekke.
Lijst van deelnemers aan reanie te Klarenbeek.

Tilburg
Genealogie van de famiHe Van Besouw.
Gegevens over de weefschool.

Archief van het Bisdom Den Bosch

Federatie van „Unitas" en „St Severus". Gedrukte resolutie.
Brief van mgr. H. van de Wetering aan mgr. W. van de Ve# 20-11-1915.
Brief van L. Poell aan mgr. W. van de Ven, 16-11-1915.

Archief parochie St. Jan te Goirle

Doopregister 1861.

Cedeponeerde archieven b# de Katholieke Universiteit Nijmegen
Arunsarchief

Brieven van A. Ariens aan J. van Besouw.
J. van Besouw aan A. Ariens.
J. van Besouw aan H. de Bouter.
J. van Besouw aan M. J. Schrider.
J. van Besouw aan Commissie van Redactie Katholieke Werk-
man.

Ontwerpreglementen voor samenwerking tussen Lambertus en Unitas.
Open brief van Jan B. M. van Besouw aan de firma H. van Puijenbroek,
Goorle 31 Mei 1904.

Collectie Aalberse

Brieven van J. van Besouw aan P. Aalberse.
Brieven van A. Arials aan P. Aalberse.

Collectie Brom
Brieven van A. Rijken o.p. aan J. van Besouw.
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Archief Vakbond te Goirle
Notulenboeken van het St. Josephgilde (vakbond) 1900-1907 en 1937-1960.

Archief Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek te Delft
Brief van J. C. van Marken aan G. van Besouw J.B.zn., 26-3-1896, (copie).

P. Tjeenk Willink aan J. van Besouw, 26-11-1898, (copie).

Privdcollectie J. A. H.  Steinweg te Roermod

Brievencopieboek  J. A. H. Steinweg gedurende de periode van burgemees-
terschap in Goirle, (1908/9).

Privdcollectie mew. C. P. M. van Ginneken-de Weerd
te Roosendaal

Brief  van de werknemers  van Van Besouw  aan  H. J. C. van Ginneken,
burgemeester te Goirle, ongedateerd.
Brief  van  H. J. C. van Ginneken  aan de Commissaris  van de Koningin
d.6 4+1935, (copie).

Verdere gegevens werden verstrekt door:

Archief Dominicanen te Nijmegen.
C. van Beek, pastoor van De Meenvijk te Nijmegen.
Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht
Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg te Maastdcht.
Archief Rolduc.
Hogere Technische School te Tilburg.
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HOOFDSTUK 1

ACHTERGRONDEN VAN HET LEEF- EN WERKMILIEU

Om een duidelijk beeld te geven van Jan van Besouw als mens,
zullen wij in dit hoofdstuk zijn achtergrond, zowel wat leef- als
werkmilieu betreft, nader analyseren. Op de eerste plaats willen wij
aandacht besteden aan de familie Van Besouw en aan de persoon van
Jan van Besouw. Tevens wordt een korte levensschets van hem ge-
geven. Ook het bedrijf, waar hij zijn hele leven gewerkt heeft, en
waar vele experimenten werden gedaan en vernieuwingen doorge-
voerd, komt aan de orde. Daarbij zullen wij een beknopte geschiede-
nis  van het bedrijf geven vanaf ongeveer  1820. Als afronding  van  dit
hoofdstuk zal worden ingegaan op de woonplaats van Jan van Be-
souw, Goirle, zoals die er in economisch en sociaal opzicht uitzag
rond  1900.

§  1.   Jan van Besouw, familie en persoon

Vanaf 1700 is de naam Van Besouw in Goirle bekend, waar de
familie zich vanuit Tilburg vestigde. In de genealogie van de Van
Besouws wisselden de voornamen Jan en Gerard elkaar af. Wanneer
de „eerste" Jan van Besouw geleefd heeft, is niet meer na te gaan,
maar Jan Janszoon werd begraven te Tilburg in 1671. Diens zoon
heette Gerard en ook van hem is de geboortedatum niet achterhaald.
Hij werd te Goirle begraven in 1748. Pas van de kleinzoon van Ge-
rard van Besouw, eveneens Gerard geheten en gedoopt te Goirle op
31 december 1749, is het beroep bekend gebleven. Hij handelde in
kaatsballen, het produkt waar Goirle bekendheid mee kreeg. Ook
zijn zonen Jan Baptist en Adriaan lieten ballen maken. Deze Jan
Baptist van Besouw, de grootvader van Jan van Besouw, was ge-
doopt op 17 januari  1792.1 Hij huwde met Maria Petronella  de
Groot en was naast koopman ook winkelier. Uit zijn huwelijk wer-
den negen kinderen geboren, waarvan Gerard de achtste was.

1) G.A. Tilburg, Gegevens over de stamreeks Van Besouw.
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Gerardus van Besouw, geboren op 30 augustus 1833 te Goirle ging
van het beroep koopman steeds meer over op dat van fabrikant; zijn
vrouw en dochters dreven een winkel. Gerard van Besouw huwde
op 29 oktober  1860 met Johanna van de Lisdonk, die op 6 mei  1835
geboren was en op 28 november 1901 stierf. Uit dit huwelijk wer-
den tien kinderen geboren; van de zes zonen bleven er vier in leven,
van de vier dochters slechts twee. 2 De oudste zoon was Jan Baptist
van Besouw, die evenals de derde zoon Piet textielfabrikant werd.
De andere twee zonen traden in het geestelijk ambt.

De tweede zoon, Willibrordus Adrianus, geboren op 22 mei 1863,
werkte enkele jaren in het bedrijf van zijn vader. Hij trad daama in
bij de paters dominicanen, waar hij de kloosternaam Alanus aannam.
Na zijn priesterwijding in 1895 verbleef hij enkele jaren om gezond-
heidsredenen in Florence. In 1900 volgde zijn benoeming tot procu-
reur van de Nederlandse provincie, met als standplaats Huissen. Dit
slechts tot 1904, toen hij naar Rome vertrok. Drie jaar later keerde
hij terug en overleed in Amsterdam. 8

Joseph Benedictus van Besouw, de jongste zoon van het gezin,
geboren op 17 februari 1872, ontving zijn priestenvijding in het na-
jaar  van   1896. Bij gelegenheid  van zijn eerste  H.  Mis,  op 29 decem-
ber van dat jaar, wijdde hij een H. Hartbeeld voor de fabriek en
droeg hij in een korte plechtigheid het familiebedrijf op aan het H.
Hart. Hij werkte als kapelaan in Best en Zevenbergen en was rector
in Oirschot bij de zusters Franciscanessen. Tijdens zijn kapelaanstijd
te Best heeft Joseph van Besouw in 1902 met dr. Nouwens, witheer
van de abdij van Berne te Heeswijk, samengewerkt om de klompen-
makers in het R.K. Hanzegilde van klompenmakers te verenigen.
Deze actie bleef niet alleen tot Best beperkt, maar ook in de plaatsen
in de omtrek propageerden zij de Hanze. Van het gilde te Best, dat
de naam St. Josephgilde droeg, was Joseph van Besouw verscheidene
jaren geestelijk adviseur. 4

Piet van Besouw, geboren op 30 juni 1868 kwam in het bedrijf
van zijn vader, waar hij tot 1917 werkzaam bleef. Daarnaast handel-
de hij vanaf  1895 in garens, onder de firmanaam Van Besouw-

9 G.A. Goirle, Gegevens van de burgerlijke stand.
9 Gegevens paters Dominicanen te Nijmegen.
6) F. J. M. van Puijenbroek, Onder de voet geZopen.  Het o*tstaan en verdwijnen
van  een  kleinnijverheid  in  Nederland  na   1800.  De  Brabantse  klompenmaker#  gil-
burg 1969), blz. 124-125 en 131.
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Pluym (zijn vrouw heette Pluym). Voor zijn tussenkomst vroeg hij
2 A 3% commissieloon. Hij trad op als agent voor spinnerijen in Ier-
land (Belfast en Tralee), Frankrijk (o.a. Rijssel), Engeland en Belgie.
Zijn afzetgebied strekte zich uit tot Oostenrijk-Hongarije, Duitsland
en Nederland.

Rond 1916 werd Piet van Besouw betrokken bij een experiment in
Limburg. Daar wilde een groep mensen, waaronder de bekende
priester Poels, een vlasspinnerij beginnen om de jonge meisjes die
naar Duitsland gingen werken, in eigen omgeving te houden. Deze
onderneming, waarvan hij directeur zou worden, kwam echter niet
verder dan een oprichting op papier. Toch had ze succes kunnen
hebben, want bijna geheel het in Nederland gebruikte vlas werd tot
dan toe in het buitenland gesponnen. De oorzaak van het niet door-
gaan is onbekend. Zowel het ontbreken van kapitaal als het ontslag
van Piet van Besouw als directeur in Goirle kunnen hierin een rol
hebben gespeeld. 5  In de  tijd dat hij als commerciele directeur aan
het bedrijf in Goirle verbonden was, maakte hij meerdere keren grote
zakenreizen, onder andere naar Java en Cuba. In april 1917 nam
deze functie een einde en trok hij zich samen met twee van zijn
zonen, die ook in de fabriek werkzaam waren, terug, waarna Jan van
Besouw als enige directeur overbleef. Piet van Besouw begon toen in
Goirle een wollenstoffenfabriek onder de naam N.V. Hollandsche
Textiel-Industrie. 6

Met deze gegevens willen we de „tour de famille" beeindigen.
De broers van Jan van Besouw, waarover we hier enige informatie
gegeven hebben, treden in het verdere verloop zijdelings nog enkele
keren in het beeld.

Jan Baptist van Besouw werd geboren op 4 oktober 1861 te Goirle.
De derde voornaam Maria, die hij altijd gebruikte, komt niet voor
in het bevolkingsregister, maar werd bij het doopsel toegevoegd. 7

Op 27 september 1870 ging hij naar de kostschool Saint Louis in
Roermond, een pensionaat voor jongens van goede huize, geleid door
de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis te Maastricht. De
school, gevestigd in een oud Carmelitessenklooster in de Hegstraat,
verzorgde het lager onderwijs en legde daarbij een grote nadruk op

9 R. Dieteren, Grondbeleid en Volkshuisvesting in de mijnstreek (Assen 1964),
blz. 140-143.
9 H. W. Janson, Bijdrage tot de geschiedenis van Goirle (Voorhout 1953), blz. 95.
7) Parochie St. Jan te Goirle, Doopregister 1861.
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de Franse taal. 8 Na zijn terugkeer in Goirle op 6 oktober 1876 werd
hij in het bedrijf opgenomen. Van verschillende zijden is gesugge-
reerd, dat hij na zijn studie in Roermond naar Rolduc zou zijn ge-
gaan. Dat is echter niet het geval geweest; op de leerlingenlijsten
van Rolduc komt zijn naam niet voor. 9 Bovendien vierde hij in  1925
zijn vijftigjarig zakenjubileum, hetgeen wil zeggen dat hij rond 1876
begonnen moet zijn.

Om de meer praktische kennis op te doen die voor het bedrijf no-
dig was, bezocht Jan van Besouw de weefschool in Tilburg. Deze
school, die gevestigd  was  aan de Markt,  had  in   1878  voor het eerst
haar poorten geopend, onder leiding van Karl Pesch, oud-directeur
van de weefschool in Krefeld. Er werd een dag- en een avondoplei-
ding gegeven, die beide 66n jaar duurden. Het programma van de
dagcursus bestond uit: theorie van het weven, praktisch weven, hand-
tekenen en ontwerpen van nieuwe dessins. Voor deze opleiding be-
droeg het lesgeld  f 60,-.10 Wanneer  Jan van Besouw de school
bezocht weten we niet; de archieven van v66r 1904 zijn niet meer te
achterhalen.

In  maart 1883 kreeg  hij de leiding  van een overgenomen linnen-
weverij te Boxtel. Hoewel hij niet in het bevolkingsregister van deze
gemeente is opgenomen, heeft hij er zich wel metterwoon gevestigd,
aanvankelijk in een kosthuis, daarna in een eigen woning. Toen
medio 1885 de fabriek te Boxtel werd afgestoten, kwam Jan van Be-
souw in het bedrijf te Coirle terug, ' 7aarin hij na het beeindigen in          1
1884 van het compagnonschap van zijn vader met P. van de Lisdonk
hard nodig was.

Op  13  september  1886 trad Jan van Besouw in het huwelijk met
Elisabeth Maria Louise van den Heuvel, een dochter van de arts te
Goirle. Zij was op 31 augustus 1853 in Hilvarenbeek geboren. Uit
dit huwelijk werden vier dochters geboren: Johanna E.M. (1889),
Emma M.D.G. (1894), Maria G.J. en Wilhelmina J.M. (1897). Na
een langdurige ziekte overleed zijn vrouw op 26 mei 1913. Zeven
jaar bleef Jan van Besouw weduwnaar; op 6 augustus 1920 her-
trouwde hij met Johanna Maria Vromans, die op 31 mei 1892 in

8) Gegevens gemeente archief Roermond.
9) Informatie Rolduc.
19 J. C. J· van den Brekel, De ontwikkeling van bet textielonderwijs tot  1940, in
De opkomst van Tilburg als industriestad, o.r.v.  H. F. J. M.  van den Eerenbeemt
en H. J. A. M. Scliurink (Nijmegen 1959), blz. 243.
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Goirle geboren was. Ook uit zijn tweede huwelijk had hij vier kin-

deren, drie dochters en 66n zoon: Anna P.C.M. (1921), Maria
T.F.M. (1923), Petronella M.T.W. (1928) en Jan B.M. (1930). 11

De activiteiten van Jan van Besouw waren ontelbaar en eisten zo-

veel van zijn energie, dat hij verschillende keren zich voor langere
tijd moest terugtrekken uit zijn werk om weer op krachten te komen.

Dat was onder andere het geval van begin maart  tot half  juni  1898,
en rond 1906/1907. Soms ging hij dan naar Kleef om er te kuren.
Dat zijn activiteiten ook buiten Goirle doordrongen en daar waarde-

ring  vonden, kan blijken  uit  het  feit  dat  Jan van Besouw  al  in   1897

benoemd werd tot ridder in de orde van Oranje Nassau en later de

kerkelijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice ontving.
Een van zijn functies, waar we verder in deze studie niet meer op

tel:ug zullen komen, was het lidmaatschap van de provinciale gezond-

heidscommissie. 12 Deze commissie was opgericht naar aanleiding

van de gezondheidswet en de woningwet, die tot stand gekomen wa-

ren onder het ministerie Goeman-Borgesius (1897-1901). De woning-
wet gaf de gemeenten onder andere de bevoegdheid om woningen

onbewoonbaar te verklaren. De gezondheidswet gaf voorschriften
ten aanzien van drinkwater en de bouw van hygienische woningen.

Met de leiding en controle over deze voorschriften belastte de wet
de gezondheidscommissies en de inspecteurs der volksgezondheid. 13

Jan van Besouw was ingaande 28 november 1902 als lid van de com-

missie benoemd voor het district Oisterwijk en kreeg als werkterrein
vooral Baarle Nassau en omgeving, Alphen, Riel en Goirle toege-

wezen. Aan een arts in een van deze plaatsen vroeg hij speciale me-

dewerking: „waar U door Uw geregeld bezoek aan alle huizen beter

dan wie ook toestanden kent, durf ik Uw medewerking inroepen en

U vriendelijk en dringend verzoeken alle bestaande en voorkomende

misstanden die U bekend zijn, met betrekking tot deze twee groote

takken van volkswelvaart, wel te mijne kennis te willen brengen". 14

Regelmatig stuurde Jan van Besouw daarna rapporten aan de voorzit-

ter van de commissie. In die rapporten werden bepaalde woningen

11) G.A. Goirle, Gegevens bevolkingsregister en burgerlijke stand.

u) Con. F. Mes, Brievencopieboek J. van Besouw 1902-1909, Brief aan de Com-
missaris van de Koningin in Noord-Brabant, 28-11-1902, nr. 283.
18) L. G. J. Verberne, Leerboek der Nederlandse  Geschiedenis   ('pGravenhage

1952), blz. 153-154.
14) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Dr(7), 31-12-1902,

nr. 331.
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besproken, met aantal bewoners, aantal vertrekken, toestand van de
woning en andere bijzonderheden. Hoelang hij deze functie heeft
vervuld, weten we niet, daar er zo goed als geen brieven van hem
uit de periode na 1903 bewaard zijn gebleven.

Geinspireerd door het sociaal-corporatief denken, dat vanuit de
encycliek Rerum Novarum zijn grote impulsen ontving, ontwikkelde
Jan van Besouw voor de werknemers van het eigen bedrijf een aan-
tal belangrijke activiteiten, naast die op het gebied van de drank-
bestrijding, de vakbeweging en de katholiekendagen. Voor het Ka-tholiek Sociaal Weekblad, aan de tot standkoming waarvan hij zijn
medewerking verleende, schreef hij een aantal artikelen over zijn
ervaringen met werktijdverkorting en co6peratie. Boven(lien gaf hij
vertalingen en bewerkingen van stukken uit Manuel d'*ne corpora-
tion chritienne, een handleiding op het gebied van de corporatieve
gedachte van Ldon Harmel. De ideeen van deze Franse ondernemer
en auteur hebben Jan van Besouw in zo'n sterke mate beinvloed,
dat men zou kunnen spreken van een navolging, ware het niet dathij in de kern van de zaak, de praktische uitwerking toetste aan
eigen bedrijfsverhoudingen en plaatselijke omstandigheden. In een
aantal uiterlijkheden zijn duidelijk de sporen van beinvloe(ling aan
te wijzen. Tekenend hiervoor zijn z'n bedevaart naar Rome in 1900,
die hij aanvankelijk, zoals Ldon Harmel dit regelmatig deed, met ge-
heel het bedrijfspersoneel had willen ondernemen, de toewijding
van het bedrijf aan Onze Lieve Vrouw van de Fabriek (Notre Dame
de l'Usine) en zijn door Harmel sterk aanbevolen lidmaatschap van
de  Derde  Orde  van St. Franciscus. 15 Zoals  we nog zullen  zien,
kwam zijn sterke oriantatie op Harmel ook in andere zaken tot uit-
drukking.

Van nature had Jan van Besouw een sterk verantwoordelijkheids-
besef. Als een goed patroon wilde hij op de hoogte blijven van de
toestand in de gezinnen van zijn werknemers om waar nodig hulp
te verlenen. Zo kon het ook voorkomen, dat hij een getrouwde doch-
ter als kraamhulp in het gezin van een zijner wevers liet helpen.

Zijn sociale belangstelling was hem van huis uit bijgebracht.
Moeder Van Besouw was verscheidene jaren presidente van de plaat-
selijke Elisabethvereniging, die ze zelf mee had opgericht. Zijn vader

18) G. Guitton, Uon Harmel et l'initiative otiwidre, (Parijs 1938); gedenkblad
Uon Harmel (le bon pdre), industriel fondateur des oeuvres sociales du Val des
Bob,  promoteur  des  pdlerinages  ouvriers  d Rome 1829-1915 (les Molineaux  z.j.).
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fungeerde jarenlang als een door de bevolking zeer gewaardeerd wet-
houder van Goirle. Ongetwijfeld hebben zijn broers Willem en Jos
hem in het katholiek sociaal denken de weg aangegeven en het con-
tact vergemakkelijkt met sociale priesters als Ariens, Rijken en Poell.
Zijn vrouw, afkomstig uit een artsengezin met een hulpvaardige in-
stelling, gaf hem in zijn benadering van het sociale vraagstuk onge-
twijfeld de steun en belangstelling, zonder welke een man in zijn
idealen niet kan slagen. Als een wijze, sterke en geduldige vrouw
stond ze hem waar mogelijk terzijde. De zorg voor het gezin, waarin
de vader door zijn vele bezigheden veel afwezig was, plaatste haar
enigszins op de achtergrond. Wel trad ze op als eerste presidente
van de charitasvereniging en van de Mariavereniging in Coirle.

Hoewel Jan van Besouw een man was, die sterk door zijn gevoe-
lens werd bepaald, zette hij de plannen, die hij maakte, niet meer
van zich af totdat hij wegen tot verwezenlijking vond. In zijn woon-
plaats was hij op sociaal gebied een eenzaam figuur. Alleen als hij
vernieuwingen doorvoerde, die ook voor het bedrijf van belang wa-
ren, kon het gebeuren dat zijn Goirlese collega's hem navolgden. De
Tilburgse fabrikanten waren het echter helemaal niet met hem eens;
die reageerden fel op een prae-advies waarin Jan van Besouw een
wettelijk vastgestelde tienurige werkdag voor alle arbeiders be-
pleitte. 16 Ook de oprichting van een katholieke patroonsbond door
hem voorgestaan, stuitte nogal op verzet. Maar zoals in zoveel andere
gevallen wist hij w66r door te zetten. In een van zijn artikelen
schreef hij dat een patroon de moed moest hebben zich voor het wel-
zijn van zijn werknemers in te spannen: „Hij weet dat Cod met hem
is, meer verlangt hij niet. Hinderpalen worden voor hem midde-
len". 17

Omstreeks 1910 ging hij zich steeds meer terugtrekken uit de
vele functies en sociale activiteiten, die hem tot dan toe naast zijn
bedrijfsfunctie hadden bezig gehouden en veel van zijn tijd hadden
gevergd. Waarschijnlijk enerzijds hiertoe genoopt door huiselijke om-
standigheden en de besognes van een goed renderend bedrijf, kon
hij anderzijds terugtreden in de geruststellende zekerheid, dat ande-
ren en met name zijn werknemers, het door hem begonnen werk

le) Nianve Tilburgsche Courant, 4 en 9 december 1908.
19 Jan van Besouw, Fabrieksinstellingen II, Werkman en Patroon, in Katholiek
Sociaal Weekblad, jrg. I (1902), nr. 15, blz. 147.
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konden overnemen. Na het ontslag van zijn broer in 1917 was hij
tot 1920 de enige directeur van de N.V. In laatstgenoemd jaar werd
zijn schoonzoon Jan Mes in de directie opgenomen, die gaandeweg
steeds meer de leiding overnam. Jan van Besouw ging een meer te-
ruggetrokken leven leiden tot hij, bijna 78 jaar oud, op 26 augustus
1939 te Goirle stierf.

§ 2.   Het be€ijf Van Besouw                                                      1

De eerst bekende gegevens over de activiteiten van de Van Be-      1
souws dateren van omstreeks 1815, toen Gerard en zijn zoon Adriaan
in kaatsballen handelden, die zij in Goirle lieten vervaardigen. Voor
de plaatselijke bevolking, die van de landbouw alleen niet kon be-
staan, was een bijverdienste een bittere noodzaak. Van oudsher wer-
den deze additionele inkomsten gevonden in het weven van grof
linnen en het „frutten" van kaatsballen, een artikel waarmee Goirle
bekendheid in den lande verwierf. Reeds in 1665 werden er 28 han-
delaars geteld, die kaatsballen leverden en de gehele achttiende
eeuw was dit een voorname bron van inkomsten. Zowel het Aard-
rijkskundig Woordenboek van Van der Aa, als Bachiene in zijn
Vaderlandsche Geographic vermeldden deze vorm van nijverheid. 18
Ook Servaas van de Craaff sprak erover in zijn Historisch-statische
beschr#ving van het koninkrijk Holland: „Voor 30 jaren werdt hier
eene verbazende menigte kaatsbi en gemaakt, die naar alle oorden
der Republiek verzonden wierden; maar deze fabriek die destijds het
grootste, en nog voor eenige jaren een voornaam bestaanmidde] voor
Goirle's inwoners uitmaakte, is thans van weinig betekenis". 19

Rond 1800 begon de handel terug te lopen en omstreeks 1815
was de afzet niet erg groot meer. Toch bleven de Van Besouws tot
1869 ballen leveren, zij het op bet laatst alleen uit voorraad. De
opkomst  van de gummiebal  rond 1860 vormde de genadeslag  voor
deze tak van nijverheid, die in Nederland toch al niet veel meer
voorkwam.  In 1819 bestonden  er  nog twee ballenmakerijen  in  Zuid-

18)  A. J. van der Aa, Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl.  IV  (Go-
rinchem  1843), biz. 62+644.
19) Servaas van de Graaff, Historisch-statistische beschri»ing van het Koninkrijk
Holla™i, dl. I (Amsterdam 1807), blz. 627.
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Holland, naast die in Goirle. De Zuidhollandse leidden een middel-
matig, de Goirlese een kwijnend bestaan waarvan als oorzaak geringe
afzet werd opgegeven. De Zuidhollandse ballenmakerijen werkten
voor de eigen plaats, de Coirlese leverden aan de verre omgeving,
zoals bijv. Eindhoven, Turnhout, Roosendaal en Waalwijk. 20

De grondstoffen die nodig waren voor de ballen, waren leer en
haar. Meestal werd er het dunne schapenleer (bezaan) voor gebruikt.
De ballen die uit zes segmenten leer bestonden, werden dan met
koeien-, kalfs- of varkenshaar opgevuld en met een pekdraad dicht-

genaaid. Daarna kregen de meeste ballen nog een verfbad: helemaal
rood, halfrood, of half blauw. 21 De prijzen van de ballen varieerden
met de grootte en -de kleur. De halfgekleurde of bonte ballen waren
de goedkoopste, de z.g. Gentse de duurste.

De Van Besouws betrokken hun leer o.a. van W. Tilborgs uit
„Valkenswert" en van C. Moonen uit Waalwijk; het haar uit Gilze

(Schepels), Eindhoven en Beek. Het leer werd per dozijn gekocht
en de prijs lag dan tussen f 8,- en f 11,- per dozijn; het haar kostte,
afhankelijk  van de kwaliteit  f 6,25  tot  f 15,50  per  100  pond.  Deze
grondstoffen gingen naar de thuiswerkers en de ballen werden er
weer opgehaald om verkocht te worden. Het afzetgebied van de
ballen van Van Besouw bestreek Noord-Brabant van Roosendaal tot
Eindhoven en van Waalwijk tot Den Bosch. Ook in Turnhout en
Rethy werd geleverd. Er bestond een heel assortiment ballen, tegen
verschillende prijzen. Opvallend is dat de ballen die voor Turnhout
bestemd waren, enkele stuivers per 100 duurder waren dan die voor
de overige plaatsan.

In het notitieboekje van Adriaan van Besouw (broer van de groot-
vader van Jan van Besouw) waarin de aankopen van leer en haar, 6n

de verkopen van ballen werden opgetekend, dateerden de eerste cij-
fers van verkoop  van   1819. Het betrof hier slechts 66n aantekening.
Pas  vanaf   1825  is  uit de notities  het vrij volledige overzicht  van  de
prijzen te vinden, dat hierna volgt. 22

20) I. J· Brugmans, Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft
der   198  eeuw,  dl.  I,  in  R.G.P.  98  ('s-Gravenhage   1956),  blz.  253.

21) Het Nieuwsblad van het Zuiden, 15 februari 1969, blad 4: artikel over de
kaatsballenindustrie te Goirie in vroeger tijd; Janson, a.w., blz. 88-91.
u) Coll. F. Mes, Themaschrift en later opgaven produktie kaatsballen, 1816.1830.
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Ballen per 100 stuks in stuivers

Nederland

jaar bonte Friese Gentse witte rode
klein groot klein groot

1819      35                   77
1824                                 35
1825 35/36         52            70      42 en 80      34

1826      35   55/60   70     80     34            50
1827      35 50 69/70   80     34     40
1828 35 50  80 34 39%
1829      35     50
1830      35     50            80

Turnhout

jaar bonte ld. Friese rood wit

1819

1824

1825 41/42        62        60
1826                                            41                               62                  50 en 60
1827 40M/41 60/62 39%/40
1828             41          60
1829             35 50 39%/40

Vaak werd er betaald met een wissel  aan  J. B. van Besouw,  de
zoon van Gerard, of aan voerman C. Lombarts, van wie rond  1825
nogal eens melding werd gemaakt. Ook vinden wij in het notitie·
boekje de muntspecie vermeld, waarin de verschillende mensen be-
taalden: f 18,20 werd in 1830 voldaan met „4 vijf francs, 4 stuk van
5 st., 2 enkele guldens, twee dubbeltjes en 2 Kroonen". Ook in 1816
was er van kronen sprake, immers in een notitie staat: „betaald 12
frans croone - 3340.", en eveneens in 1826 toen Van Besouw
meende nog 5 stuivers tegoed te hebben, „voor een kroon die te ligt
was". In dit laatste geval betrof het een afnemer van ballen in Turn-
hout.

Merkwaardig is ook de aantekening uit 1819, die betrekking heeft
op een opslagplaats van haar: „Den 24 februarij de haar gecogt bij A.
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Smulder aan de reyt die op de zolder van de hasselse capel voor6-100".
Verder dan 1830 gaat het notitieboekje niet; hoe de afzet na die

tijd was en hoe de prijzen lagen is niet meer na te gaan. Toch was er
in 1869 nog vraag naar kaatsballen. Op een verzoek uit Harlingen
berichtte G. van Besouw (kleinzoon van eerder vermelde Gerard van
Besouw) dat er nog wel ballen uit voorraad te leveren waren, maar
dat ze niet meer gemaakt werden. Ook waren niet meer alle soorten
te leveren. 23 Wat de thuiswerkers aan loon verdienden, werd in het
notitieboekje niet vermeld, maar Brugmans spreekt van een gemid-
deld dagloon van  50 ct in  1819.24

Uit gegevens vanaf 1839 blijkt  dat de entrepreneursactiviteiten
zich gaandeweg geheel verplaatsten naar de linnenweverij. Van Be-
souw betrok hiervoor vlasgaren uit Gent en gaf het uit aan de thuis-
wevers, die voor zijn rekening werkten. Voordat het weven kon aan-
vangen, moest het garen nog enige bewerkingen ondergaan, zoals
het spoelen en scheren, hetgeen gewoonlijk gezinsarbeid was. De
geweven stukken bracht de wever naar zijn patroon, die hem ervoor
betaalde en nieuw garen voor een volgend stuk meegaf.

Het garenboek over de periode 1839-1851 waarin het uitgeven
van garens en de afrekening ervan werd bijgehouden, geeft aan dat
de firma niet alleen in Goirle liet weven, maar ook in Poppel, Turn-
hout, Geldrop en andere plaatsen in de omgeving. De wevers kwa-
men het garen afhalen, voor welk bedrag zij in het boek debet ston-
den. Soms betaalden zij in specie, soms met artikelen zoals o.a. een
koperen ketel en een aantal struiken. In de aantekeningen vindt
men de namen van de wevers, en niet zelden ziet men dat vader dn
zoon weven voor de firma. 25

Heeft het garenboek vooral betrekking op de beginperiode van de
handweverij van Van Besouw, het oudste brievencopieboek van G.
van Besouw, daterend uit 1869, geeft een overzicht van het eind van
die periode, voor het bedrijf in 1875 overschakelde op een stoom-
weverij.

28) Coll. F. Mes, Brievencopieboek G. van Besouw 1869, Brieven aan R van de
Veer, 205-1869, 2-7-1869 en 2-8-1869, nrs. 177, 234 en 299.
24)  Brugmans,  R. P. G., a.w., blz.  88-91;  H. van Velthoven,  Stad en Meter# van
's-Hertogenbosch, dl. I (Amsterdam 1935), biz. 336.
25) Coll. F. Mes, Boek met gegevens betreffende de uitgifte van garens aan thuis-
wevers, 1839-1851.
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De grondstoffen, vlasgaren en jutegarens werden niet meer alleen
uit Cent betrokken, maar daarnaast vooral uit Rijssel, Zele, Duin-
kerken, Kirkcaldy (Schotland) en Amsterdam. Werd uit Rijssel en
Duinkerken vooral jutegaren betrokken, uit Zele en Amsterdam
kwam het droge, het gebleekte  en  het ruwe werkgaren. 26  Bij  de

productie waren niet meer alleen handwevers betrokken, maar wer-
den de machinale weverijen van Swinkels en J. van Dooren in Boxtel

ingeschakeld, vooral voor de fijnere soorten linnen, zoals het witte
linnen, dat gebruikt werd voor tafellakens e.d. Naast wit linnen dat
in verschillende maten en kwaliteiten werd vervaardigd, maakte men
ook behanglinnen, zakken- en paklinnen, zeildoek, vaatdoeklinnen,
kaasdoek, gistlinnen en „hopbaalenlinnen". Het zaklinnen werd
ook in veel kwaliteiten en maten gemaakt en werd verwerkt tot o.a.

"
zout-, suiker- en „ajuin -zakken. De prijzen van deze soorten linnen
daalden  over het algemeen  in   1869 met enkele centen. Het behang-
linnen was aan een sterkere daling in prijs onderhevig. Bedroeg de
prijs op 12 maart voor de breedten 5/4,6/4,7/4 en 8/4 resp.
f 5,64,  f 6,05,  f 7,10  en  f 8,80,  op 22 november  was  dat  nog  maar

f 4,65, f 5,30, f 6,30 en f 7,90. De prijsdaling was vooral op het eind
van het jaar nogal sterk. 27

Afnemers had Van Besouw door het hele land. Het verwerven
van orders geschiedde via twee agenten, 66n in Amsterdam en 66n
in Rotterdam, nl. de heren B. Pelster en F. Geise. Daarnaast ging C.
van Besouw zelf ook regelmatig op zakenreis om de verkopen te be-
vorderen en het contact met zijn klanten te onderhouden.

Het verzenden der bestellingen geschiedde, afhankelijk van de
plaats van bestemming per „Bergsche, Veghelsche of Binnenland-
sche boot", per staatsspoor, per voerman, eigen kar of met „Van
Gend en Zn". Dat de handel niet erg zakelijk was, Meek uit het
feit dat G. van Besouw aan een afnemer iets stuurde wat deze niet
besteld had, maar wel zou kunnen gebruiken! Uit de brieven kwa-
men nog meer opmerkelijke dingen naar voren. Zo schreef Van Be-
souw  op 15 oktober  aan een afnemer in Breda  dat het moeilijk  was
om snel te leveren: „de wevers zijn alle van hun weefstoel om aard-
appelen te rooijen". 28 Een andere reden  was eens  dat de wevers

26) Coll. F. Mes, Brievencopieboek G. van Besouw 1869, nrs. 6, 7, 32, 176 en 232.
27) t.a.6, nrs. 87, 147,286, 328 en 475.
28) t.a·F·i Brief aan A. v.d. Steensbraten, 15-10-1869, nr. 411.
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hogere lonen eisten  „en  met  regt".29 Dat het in  die  tijd niet altijd
even druk was, blijkt uit enkele brieven aan Geise in Rotterdam,
waarin Van Besouw om meer orders vroeg van een bepaald artikel. 80
Ook de concurrentie, reeds toen al met H. van Puijenbroek, speelde
een belangrijke rol. 31

In 1875 begonnen Gerard van Besouw  en zijn zwager  P. W.  van
de Lisdonk een machinale weverij. De weefgetouwen hiervoor waren
afkomstig uit Gent; er kwamen tevens enkefe wevers mee, die hun
collegae uit Goirle het vak moesten leren. Toen het bedrijf uitgebreid
moest worden en het gebouw zich er niet toe leende, gingen de beide
firmanten in 1884 uiteen. Van Besouw liet een nieuwe weverij  bou-
wen in de Kerkstraat en nam er veertig weefstoelen in gebruik. Er
werkten toen 52 mannen, 15 vrouwen en 2 jongens, waardoor deze
onderneming een van de grootste fabrieken van Goirle werd. 32 In
maart  1883  werd de machinale weverij van Swinkels in Boxtel  over-
genomen, waar de toen ruim 21-jarige Jan de leiding kreeg. In zijn
boek over Goirle vermeldde Janson dat het de zaak van de fa. Van
Dooren betrof, 33  maar uit meerdere brieven  van  Jan van Besouw
uit  die tijd blijkt dat Swinkels de vroegere eigenaar  was. 34 Begin
april 1883 begon men met weven, nadat gebouw en machines
grondig schoongemaakt en hersteld waren. Het garen werd voor het
overgrote deel vanuit Coirle verzonden tesamen met de opdrachten.
Slechts zelden werd rechtstreeks van de leverancier, de S.A. de la
Lys uit Cent betrokken. De afgewerkte stukken gingen, vergezeld
van een expeditienota, weer naar Coirle. Bijna dagelijks schreef Jan
aan zijn vader. Die brieven bevatten opgaven van de in bewerking
zijnde stukken, de aanwezige garens en ook verzoeken om toezending
van garens en opdrachten. Dat Jan nogal eens op garens moest wach-
ten blijkt uit verscheidene brieven waarin hij zei „stikvast" te zullen
raken, als de garens die hij al verschillende keren gevraagd had, niet
zouden worden toegezonden.

Ook in Boxtel werden halflinnen, ruwlinnen, fijn linnen en hand-

29) t.a.p•, Brief  aan F. Geise,  6-11-1869,  nr.  456.
80) t.a.p., Brief aan F. Geise, 16-10-1869, nr. 416.

81) t.a.p; Brieven aan F. Geise, 1-6 en 25-6-1869, nrs. 191 en 217.

w) G.A. Goirle, Gemeenteverslag 1885.
83) Janson, a.m, blz. 102-104.
54) Coll. F. Mes, Brievencopieboek J. van Besouw 1883-1885, Brief aan N. David,
20-3-1883, nr. 16.
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doeken geweven. 85 In totaal moesten  er  zo'n 12 getouwen gestaan
hebben, waaronder een pellengetouw. 36 De inventaris  had  een
waarde van ca. f 10.000,-. 37 Het gebouw omvatte drie fabrieksloka-
len  en een kantoor. Dit blijkt uit een brief van 1884 waarin filters
voor steenkolenlichtgas werden aangevraagd. 88

De gemeenteverslagen van Boxtel over 1883 en 1884 vermelden      
dat  in het bedrij f 34 mannen en 13 vrouwen werkzaam waren. 89  Het               I
bedrijf had wel eens met technische moeilijkheden te kampen, het-
geen G. van Besouw, als dat zo uitkwam, aan zijn afnemers liet we-
ten.  Zo lag midden september  1883 de productie stil, vanwege water-
nood door het lage waterpeil  van de Dommel.40  Ook moeilijkheden
met de gasverlichting veroorzaakten stagnatie, zoals blijkt uit een
advies van de vader aan zijn zoon: „Zorg dat de gas in orden komt
om zoo spoedig mogelijk tot acht uur te kunnen doorwerken". 41 Uit
de  balans  over 1884 blijkt  dat de weverij in Boxtel goed draaide. 42
De fabriek in Goirle had het toen druk en leverde door geheel Neder-
land en zelfs aan een afnemer in Suriname. 43 Over nieuwe klanten
won G. van Besouw informatie in o.a. bij de „Maatschappij Provin-
ciaal Belang" te Amsterdam. 44 Ook in deze tijd kwam het nog meer
dan eens voor, dat als een klant iets bestelde wat niet in voorraad
was, er iets anders werd gestuurd dat erg op het verlangde leek en
„zeker zoo goed" was!

In augustus 1884, na het uiteengaan van de firmanten G. van
Besouw en P. van de Lisdonk, viel het besluit, het bedrijf te Boxtel
af te stoten. Het bleef evenwel minstens tot medio april 1885
draaien. Vanaf dat tijdstip vinden we geen brieven meer uit Boxtel,
en is er in de correspondentie van Jan een lacune tot 1 juni van
dat jaar. Het gebouw was toen echter nog niet verkocht want er werd
een advertentie geplaatst in het Algemeen Nederlandsch Adverten-

:5) t.a.p·, Brief J. van Besouw aan H. van Saxen, 27-2-1884, nr. 464.
89 t.a.p., Brief J. van Besouw aan G. van Besouw, 2+11-1883, nr. 322-324.
") t.a.p., Brief J. van Besouw aan G. van Besouw, 11-7-1884, nr. 650.
88) t.a.p., Brief J. van Besouw aan Sijmons en Huygen, 13-6-1884, nr. 616.
89) Gemeente archief Boxtel, Gemeenteverslagen 1883 en 1884.
40)  Coll.  R Mes, Brievencopieboek G. van Besouw 1883-1884, Brief aan Spaan,
13-9-1883, nr. 299.
41) t.a.p., Brief G. van Besouw aan J. van Besouw, 10-9-1883, nr. 261.
49 Coll. F. Mes, Winkelinkoopboek 1876-1894, achterin.
43)  Coll.  F. Mes, Brievencopieboek G. van Besouw 1883-1884, Brief aan Samuel
Alberga, 15-11-1883, nr. 550.
u) t.a·F' Brief aan Maatschappij Provinciaal Belang, 25-9-1883, nr. 336.
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tie Blad. In enkele brieven aan gegagdigden werd gesproken over
„een ruim fabrieksgebouw met annex woonhuis, tuin en arbeiders-
woning, een en ander gelegen te Bokstel aan de Dommel". 45

Op 30 januari 1895 brandde de fabriek te Goirle uit als gevolg
van een ongelukje met een petroleumlamp. Bij de herbouw liet men
electrische verlichting aanbrengen, wat een hele verbetering bete-
kende. In 1905 werd de fabriek uitgebreid met een tapijtweverij.
Deze begon met drie getouwen: 66n kleedjesgetouw en twee 12/4
getouwen. In dat jaar kwam er ook een textielververij bij. 46 Tot dan
toe was alles wat geverfd moest worden, uitbesteed aan de fa. Prin-
cen in Boxtel. In 1909 kwam een uitbreiding tot stand met een co-
cosweverij voor de productie van cocoslopers en matten. De tapijt-
weverij leverde naast karpetten en lopers ook tafelkleden af, terwijl
de linnenweverij na 1909 produkten bleef voortbrengen als jutedoek,
cheesecloth, papierdoek, linnen- en halflinnendoek en oliezuiger-
doek. 47

Werden rond 1870 vooral stukken linnen verkocht, in 1883-1884
was het met name zakkenlinnen voor alle mogelijke doeleinden, dat
goede aftrek vond. Daarnaast lag ook het witte of blanke linnen
gunstig in de markt. De huisweverij bleef bestaan, met als belang-
rijkste product het behanglinnen.

De afzet richtte zich in de eerste plaats op het binnenland, maar
daarnaast had men ook belangstelling voor uitvoer naar het buiten-
land. Zo won de medefirmant van het bedrijf, Piet van Besouw, in-
lichtingen in over de mogelijkheid tot afzet van behanglinnen in
Engeland, de Verenigde Staten en Australie. Meestal richtte hij zich
hiervoor tot de Nederlandse Consul in het betrokken land. Ook be-
reidde hij de oprichting van een zakkenfabriek op Java voor, door
contacten te leggen en de minister van kolonien te verzoeken om
steun van de regering. 48 Dit project vond echter geen doorgang.

Zowel de linnen- als de tapijtweverij leverden vooral aan het bui-

45)  Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1883-1885, Brief aan N.N., 10-6-1885,
nr. 974.

46) E. G. M. Mes, De ontwikkeling van h tak van bedrijf zoals die wordt *itge-
oefend in de N.V. Stoomwever#en Besouw Goirle. Ongepubliceerde scriptie K.H.
Tilburg, 1941.
47) A. v. B. Goirle, Notulenboek van de commissarissen en aandeelhoudersverga-
deringen N.V. Besouw, Jaarverslagen 1910-1920.
48) Coll. F. Mes, Brievencopieboek P. van Besouw 1895-1903, Brief aan de Minis-
ter van Kolonien, 16-12-1903, nr. 492.
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tenland. Het grootste afzetgebied van de tapijtweverij was de Levant
en de Balkan, terwijl veel linnen naar Cuba ging. Zowel naar Cuba
als naar Java ondernam Piet van Besouw, na een grondige voorbe-
reiding, zakenreizen. Naar Java in 1903 in verband met de plannen
voor de oprichting van een zakkenfabriek. 49 In maart 1906 ging Piet
van Besouw naar Cuba om er filterdoek voor de suikerfabrieken te
verkopen. Hij kende nauwelijks Spaans, maar werd bijgestaan door
een agent van de firma, de heer C. Hinze uit Havana. Volgens zijn
verslagen aan Jan van Besouw in Goirle, was het beslist geen ge-
makkelijke reis; het was er erg warm, de wegen waren slecht en de
verbindingen moeilijk. Treinen reden, Als ze er waren, twee keer per
dag tussen bepaalde plaatsen. Anders ging men te paard of met een
rijtuig. Daarbij kwam nog dat de suikerfabrieken nogal ver uit elkaar
lagen, en midden in de campagnetijd zaten, waardoor directe resul-
taten uitbleven en er alleen proeforders geplaatst werden. Piet van
Besouw dacht er nog even over om ook in Porto Rico de markt te
gaan verkennen. Hij zag er echter van af toen bleek dat daar het
filterdoek meestal uit New York betrokken werd. Wel legde hij nog
contacten in New Orleans waar een agent werd aangetrokken voor
de zaak. 50

Als gevolg van de oorlog op de Balkan en later van de eerste
wereldoorlog had de tapijtweverij met grote afzetmoeilijkheden te
kampen. Ook de linnenweverij, die voor 1914 verschillende keren
was uitgebreid, kreeg tijdens de oorlogsjaren met grote problemen te
maken door de schaarste aan garens. 51

Het aandeel van de tapijtweverij in de totale omzet van het bedrij f
beliep v66r 1913 ongeveer 30%. In de periode tot 1919 was dit per-
centage gedaald tot ruim 10%. De linnenweverij breidde zijn aandeel
in de totale omzet uit van ongeveer 58% in 1910 tot 83 h 86% in de
jaren 1914-1918. De inbreng van de cocosweverij bedroeg maximaal
10%, maar lag vaak veel lager. 52 Vanaf de oprichting van de machi-
nale  weverij  in   1884  nam het aantal werklieden jaarlijks  toe.

49) t.a.F., Brief aan A. Sterk en Co., 26-8-1902, nr. 444; Brief aan Minister van
Kolonien, 16-12-1903, nr. 492.
50) Coll. F. Mes, Map brieven van P. van Besouw aan J. van Besouw vanuit Cuba,
1906.

51) A. v. B. Goirle, Notulenboek commissarissen, jaarverslagen 1908-1915.
59 t.a.p., Verslagen 1910-1920.
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De  fabriek, die Gerard van  Besot,w  in  1884-'85  aan de
Kerkstraat liet  bottiven  e,r                  Iwaarin veertig weefstoelen stonden opgesteld.



Aantal arbeiders bij de firma G. van Besouw, J.B.zn tussen 1885 en
190953

mannen vrouwen jongens meisjes

1885      52      15      2      -
1886      70     20     2      2
1892     47      20      1       2
1896      45      21      2      8
1901      57      17      3       5
1904      89      23      2       5

Linnenweverij 1907      58      38      5      12
Tapijtweverij  23 13 1 6
Linnenweverij 1909      83      48      7      12

Tapijtweverij  69 26 4 10

De meeste arbeiders stonden op stukloon, hetgeen inhield, dat de
arbeiders loon ontvingen volgens het aantal afgewerkte scheuten, dit
wil zeggen, het aantal keren dat de schietspoel door de schering is
gegaan. Daarnaast kende de fabriek ook mensen die per uur betaald
werden. De lonen lagen rond 1900 tussen f 5,- en f 10,- per week
voor de mannen en van f 3,60 tot f 3,98 per week voor vrouwen. De
beambten hadden een vast weekloon, wat begin 1896 varieerde van
f 6,-  tot f 20,-. Dit laatste bedrag ontving de meesterknecht Stege-
huis.

Bij een verkorting van de werktijd voerde het bedrijf een uniforme
loonweek in. Uit de ons bekende gegevens krijgt men de indruk, dat
er voor de wevers sprake was van een combinatie van stuk- en uur-
loon. Stukloon voor de tijd dat men weefde; de uren dat er gepoetst
moest worden, konden natuurlijk niet volgens hetzelfde tarief betaald
worden. Men werd daarvoor per uur betaald. Dit zou ook kunnen
verklaren waarom de uurlonen slechts met 7% stegen, toen de pro-
ductiviteit gemiddeld 20% hoger kwam te liggen, na de verkorting
van de werktijd. Was er zuiver sprake geweest van stukloon, dan had-
den de uurlonen ook gemiddeld met ongeveer 20% moeten toene-
men. 54

53) G.A. Goirle, Gemeenteverslagen 1884-1910.
59 Jan van Besouw, Verkorting van arbeidsdaur, in K.S.W. jrg. I (1902), nr. 43,
blz. 457.
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De Gemeenteverslagen van Goirle over 1905 vermelden dat de
firma Van Besouw f 46.133,43 had uitgekeerd  aan  loon.  Voor  de
gezamenlijke textielbedrijven van Goirle kwam het loonbedrag in
dat jaar op f 188.926,58, wat volgens de Gemeenteverslagen een
gemiddelde verdienste  van  f 11,-  per  week per gezin  van  vijf  per-
sonen opleverde.
Goirle kende in  1905 de volgende textielfabrieken: 55

Katoenweverij v. Enschot, met 34 werknemers
Linnenweverij v.d. Lisdonk, „ 67 „
Linnenweverij H. v. Puijenbroek,  „  188      „
Linnenweverij C. Peynenburg,   „   38     „
Linnenweverij      G. v. Besouw,        „   121        „

Op de omvang en groei van de bedrijven zal in par. 3 nader worden
ingegaan.

Als ondernemingsvorm kende Van Besouw tot 1908 de vennoot-
schap onder firma. De sterke uitbreiding van het bedrijf die de nood-
zaak van een steeds groter kapitaal met zich meebracht, deed de be-
hoefte aan een wijziging van de ondernemingsvorm ontstaan. In
1908 kwam dan ook een N.V. tot stand, waarvan de aandelen voor
het grootste deel in handen van de familie kwamen. Deze N.V.
werd bij K.B. van 27 oktober 1908 goedgekeurd. Het Staatsblad
vermeldde alleen dit de N.V. was opgericht, maar gaf verder geen
bijzonderheden. Jan en Piet van Besouw werden tot directeuren, hun
vader Gerard tot een van de commissarissen benoemd. Jaarlijks
stelde de directie een verslag op, dat op de aandeelhoudersvergade-
ringen besproken werd. Deze jaarverslagen vormden een waardevolle
bron van informatie.

Op een lijst van aandeelhouders die dateert van rond 1915, vinden
we naast de familie Van Besouw ook verscheidene keren de vermel-
ding „Personeel". Of deze aandelen in han(len waren van leden van
het personeel of dat het dividend aan het personeel werd uitgekeerd,
is niet duidelijk. Een nadere verklaring is nergens te vinden. Wel
was bij de tot stand koming van de N.V. bepaald, dat het personeel
zou  delen  in  15%  van de overwinst. Deze uitkering was jaarlijks  te
vinden op de verlies- en winstrekening.

55) GA. Goirle, Gemeenteverslagen 1905.
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§ 3.   Schets van de economische en sociale situatie van Goirle
rond 1900

Economische situatie

Tot de negentiende eeuw vormde Goirle met Tilburg 66n heerlijk-
heid. In de Napoleontische tijd werd het van Tilburg losgemaakt en
begon een eigen bestaan te leiden. De bevolking die toen agrarisch
was ingesteld, voorzag daarnaast in het karige levensonderhoud door
het vervaardigen van ballen. Dat leverde de bevolking de bijnaam
„Ballenfrutters" op. Die ballen waren kaatsballen, die tot ongeveer
1840 nog gemaakt werden, maar waarvan de glorietijd toch in de
zeventiende en achttiende eeuw lag.

Rond 1900 telde Goirle ongeveer 2500 inwoners, een aantal dat
jaarlijks toenam. Meestal als resultaat van een geboorte-overschot. 56
Tussen 1884 en 1910 gaven de gemeenteverslagen slechts enkele
keren een vertrekoverschot te zien en een enkele keer ook een vesti-

gingsoverschot.
Enkele cijfers ter illustratie van de groei: 57

Goirle telde  in 1884 1947 inwoners
1890 2117

1899 2546
1905 2825

1909 3013

Voor het grootste deel leefde de bevolking rond de eeuwwisseling
van de textielnijverheid en de landbouw. De textiel vormde de enige
industrietak die in Goirle voorkwam. Met Tilburg samen vormde
Goirle 66n van de twee textielcentra in Noord-Brabant; het andere
centrum was Helmond. Daarnaast had ook Twente een belangrijke
textielindustrie. Tilburg bezat vooral wolindustrie; Goirle vervaardig-

de alleen jute- en linnenweefsels.
Evenals TiIburg kende ook Goirle vele kleine bedrijven en een

groot aantal thuiswevers. In Twente, dat een relatief jong textiel-
centrum was (ontstaan  rond 1830) waren de bedrijven groot  en
had de vroegtijdige mechanisatie de huisnijverheid onmogelijk ge-
maakt. 58

56) t.a·F·, 1896-1904.
57) t.a.F·, 1884-1909.
58) J. P. A. van den Dam, Arnold Leon Arma™1 Diepen (Tilburg 1966), bk 81.
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De huisnijverheid die rond 1900 nog bestond, werkte voorname-
lijk in opdracht van een ondernemer. Dit was een overblijfsel uit de
tijd dat men alleen op deze manier werkte. De entrepreneur, zoals
de koopman-ondememer toen genoemd werd, kocht de afgewerkte
stukken stof bij de huiswevers op en verkocht ze op zijn beurt weer.
Later ging hij zelf voor de garens zorgen om meer uniformiteit in de
producten te krijgen. Weer wat later liet hij bepaalde verrichtingen,
zoals appreteren bij hem aan huis doen. Zo kwam langzamerhand
het hele productieproces van alle wevers in 66n gebouw: de fabriek,
en ontstond de figuur van de fabrikant. Dat centraliseren van de ar-
beid was vooral door de invoering van de stoommachines voor het
aandrijven van de getouwen een noodzaak. Dat de huisweverij in
Goirle zo lang bleef bestaan lag aan het feit dat het behangsellinnen
bijna uitsluitend ambachtelijk werd gemaakt. Dit product kende
geen concurrentie buiten Goirle, waardoor men niet genoodzaakt
was het machinaal te vervaardigen. Het thuisweven gebeurde rond
1900 vrijwel uitsluitend door mensen op leeftijd. In 1920 waren
er in Goirle nog 16 handwevers. 59

In 1885 telde het dorp twee linnen- en 66n katoenweverij.
Tien jaar later hadden zich wat meer fabrieken gevestigd: drie
linnen- en 66n katoenweverij, drie spoelderijen en 66n blauw-
ververij. In 1904 waren de spoelderijen verdwenen (waarschijnlijk
opgenomen in de weverijen) en telde Goirle vier linnen- en 66n
katoenweverij. Een jaar later kwam 'le tapijtweverij van Van Besouw
erbij, in 1908 een jutespinnerij en in 1909 de cocosweverij van Van
Besouw. 60

Staat der fabrieken volgens het Gemeenteverslag van  190461
fabrikant mannen vrouwen jongens meisjes beweeg- aan-taIkracht p.k.

katoenw. v. Enschot         19     11      1 3 stoom     20
linnenw. v.d. Lisdonk       45    15     1 6 stoom     30

v. Puijenbroek 125                33                11 19 stoom 250
ververij v. Puijenbroek                  1 7               -               -               -
linnenw. Pynenburg                 25         13 - -          stoom            22

v. Besouw        89    23 2 5          stoom            40

Totaal aantal 320   95   15   33

69) H. van Velthoven, Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart, 1850-1920
(Nijmegen 1963).
69 G.A. Goirle, Gemeenteverslagen 1896-1905 en 1908.
61) t.a.P. 1904.
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Over gebrek aan werkgelegenheid klaagden de gemeenteverslagen
nooit; steeds vermeldden ze dat er voldoende werkgelegenheid was
voor iedereen. Van de 2750 inwoners die Goirle in 1904 telde, von-
den 415 volwassenen en 48 jongeren werk op de fabrieken.
De ambachtelijke sector telde daarnaast 236 jute-, linnen- en katoen-

wevers, waarvan er 197 in dienst waren van de fabrieken, de overi-

gen werkten voor zichzelf.
Dat ook het bedrijfsleven in Goirle zijn ups en downs kende,

spreekt vanzelf. In het midden van de zeventiger jaren van de vorige
eeuw kreeg de huisnijverheid het zwaar te verduren. De lonen be-
reikten een dieptepunt en de afzet van het product daalde als gevolg
van een neergaande conjunctuur, die juist toen zich deed voelen.
Ook het vrijhandelsstelsel in Nederland en het protectionisme in de
omringende landen verzwakte de concurrentiepositie. De toenemen-

' de mechanisatie en vooral de crisis in de landbouw maakten de situ-
atie niet gunstiger. 62

De gemeenteverslagen van Goirle uit de tachtiger jaren spreken
steeds over een ongunstige situatie van handel en nijverheid. Ook
hier  speelde de geringere afzet  een rol. Vanaf 1890 echter noemden

de verslagen de handel levendig en kon geconstateerd worden dat er

geen achteruitgang in de nijverheid meer plaats had. Tegen de
eeuwwisseling sprak men van „tamelijk levendig". De eerste jaren
van de nieuwe eeuw trad er weer een stijging van de prijzen van de
grondstoffen (garens) op, die de handel en nijverheid toch wel merk-
baar nadelig beinvloedde. Rond 1905 begon het er weer allemaal
wat rooskleuriger uit te zien, hetgeen ook kan blijken uit de
nieuwe vestigingen: de tapijtfabriek van Van Besouw (1907) en een

jutespinnerij (1908).
Voor de neringdoenden had de verlaging van de lonen van de

werklieden in de 70-er en 80-er jaren een zeer ongunstig effect.
In de negentiger jaren werd de situatie voor de winkeliers gunstiger
totdat de co8peratieve winkel van de arbeiders van Van Besouw ge-

opend werd.

Sociale situatie

Het begin van de eeuw kenmerkte zich door de sociale onrust, die

69 Van den Dam, a.m, blz. 65-66; A. W. M. Keune, De industriZle ontwikkeling
gedurende de 19e eet:w, in De opkomst van Tilburg, blz. 59.
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op elk gebied heerste. De vakverenigingen waren nog niet zo lang
1

geleden opgericht en kenmerkten zich door een grote strijdlust. De
neutrale bonden hanteerden de werkstakingen als d6 methode om
wat bij de werkgevers gedaan te krijgen. De confessionele bonden
zagen staking echter als allerlaatste middel, wat niet wil

zeggen dat      ze (lit nooit toepasten.
Al met al waren werkstakingen en uitsluitingen aan de orde van      

de dag. Ook in Goirle kwamen deze uitingen van sociale spanning
nogal eens voor. De werkstakingen die zich hier voordeden, waren
soms van zeer ernstige aard. Meestal was het loonniveau de inzet,
waarbij de arbeiders vastberaden aan hun standpunt vasthielden.

De lonen lagen voor de arbeiders op de fabrieken tussen f 3,- enf 10,- per week; het vrouwelijk personeel had ongeveer f 3,75  per
week. Een gemiddeld inkomen van f 11,- voor een gezin van vijf
personen was in die tijd normaal. De thuiswevers verdienden meest-
al f 7,50 per week, waarvoor vaak het hele gezin de hele dag moest
meewerken. Toch lagen die lonen niet lager dan elders in Neder-
land; de primaire arbeidsvoorwaarden wareh nu eenmaal ongunstig.

De patroon betaalde het loon niet altijd in geld uit. Zeer veel-
vuldig kwam het bonnensysteem voor. Het loon werd daarbij geheel
of gedeeltelijk in bonnen uitbetaald, die in de winkel van de werk-
gever of zijn familie moesten worden besteed.

Zeer vaak bestond er dwang om daar te kopen. Was er geen
dwang, dan voelden de arbeiders zich veelal moreel verplicht om bij
de  werkgever te kopen. 63 Ook hierin  kwam  rond  1900 in Goirle
verandering. Als eerste ondernemer stootte Jan van Besouw de fa-
briekswinkel af en richtte een coaperatieve winkel in voor de arbei-
ders en door hen gedreven. De andere fabrikanten in Goirle gingen
pas later tot de opheffing van hull winkels over.

Het spreekt vanzelf dat de lonen de arbeider weinig welvaart
boden. De meeste wevers hadden dan ook een stukje grond, al of
niet in eigendom, waarop aardappelen, wat groenten en rogge ver-
bouwd werden. Daarbij hielden zij vaak een geit en/of een varken,

65) I. J. Brugmans, De arbeide#de klasse in Nederland in de 19e eeuw; 1813-1870
(Utrecht 1967), blz. 145; Enqu te gehouden door de Staatscoinmissie, benoemd
krachtens de wet van 19-1-1890 (Staatsblad no. 1), gehouden te Ni»egen, betref-
fenzle de onderscheidene mkken van bedri# in de eerste Arbeidsi,spectie, Getuigen-
verhoren.

22



om wat melk en vlees te hebben. 64 Een aantal inwoners van Goirle
had een aardige „bijverdienste" aan de smokkelhandel, voornamelijk
zout. Evenals in zoveel andere grensgemeenten bloeide deze „tak
van de handel" welig.

Rond 1900 kende Goirle maar weinig armlastigen. Slechts enkele
mensen, gewoonlijk vaste klanten, moesten het hele jaar van de
ondersteuning leven. 65 Anderen kregen  van het armbestuur  een

aanvulling op hun minieme loon. Het gemeenteverslag van 1902
maakte melding van een „verbetering van den toestand der behoef-
tige klasse die kan worden toegeschreven aan de vereeniging Onder-

ling Hulpbetoon". Dit was een van de instellingen van de corporatie
Rerum Novarum, opgericht door Jan van Besouw.

Tot de primaire arbeidsvoorwaarclen behoren naast de lonen ook
de arbeidstijden. Vooidat de sociale wetgeving zich mede uitstrekte
tot de volwaisen mannelijke arbeiders, kwamen werktijden  van   11
tot 16 uur per dag frequent voor, zes dagen per week. Maar ook die
arbeidstijden lagen landelijk gezien niet extreem hoog. Rond de
eeuwwisseling trad er wel hier en daar wat verandering in. Zo
begon   Jan van Besouw  al   in   1896   met het invoeren   van een vrije
zaterdagmiddag. Daarna volgde de tienurige werkdag, en rond 1910
werkten de tapijtwevers nog ongeveer acht uur per dag. De andere
fabrieken in Goirle en omgeving, op 66n na, kenden toen nog geen
vrije zaterdagmiddag.

Evenals in Tilburg kwam te Goirle in de fabrieken geen arbeid
van kinderen beneden 12 jaar voor. In deze toch wel gunstige om-

standigheid weerspiegelde zich de invloed van de geestelijldeid, die
er op toezag dat de kinderen, v66r hun Eerste Communie, die zij op
12-jarige leeftijd deden, niet op de fabrieken toegelaten werden.

In Goirle voelden de fabrikanten er zelfs niet veel voor kinderen
onder de 16 jaar aan te nemen. Alleen als de ouders er erg slecht
voorzaten en erom verzochten, lieten zij de jongeren toe. Het gevolg
van deze houding ten opzichte van kinderarbeid was, dat het school-
bezoek heel regelmatig was en kinderen enige ontwikkeling kregen.

64) F. J. H. M. van der Ven, De sociale ontwikkeling van het Brabantse Volk, in
Het Nieuwe Brabant,  d.1.  M  Cs-Hertogenbosch  1953), blz.  88;  M. C. M. Kabel,
Aantekeningen over de mentaliteit van de fabrikanten uit Tilburg gedurende de
jaren 1880-1915. Ongepubliceerde candidaatsscriptie Katholieke Hogeschool Til-
burg 1961, blz. 29-30.
65)   G.A. Goirle, Gemeenteverslagen 188+1910.
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De leerplichtwet kwam pas in 1900 tot stand. Kinderen van thuis-
wevers en van het agrarische deel van de bevolking moesten wel eens
thuis blijven om daar te helpen, maar van kinderexploitatie zoals
die elders voorkwam, was hier toch geen sprake.

Rond  1900 had Goirle twee bijzondere  en een openbare lagere
school. Van de bijzondere scholen was er een voor jongens en een
voor meisjes. Samen telden deze drie scholen veertien onderwijs-
krachten. Daarnaast was er nog een „bewaarschool" met twee leid-
sters en een mulo-school, die in 1901 slechts negen leerlingen
telde. 66 Voor middelbaar onderwijs was men op Tilburg aangewezen.

De vrouw, en in het bijzonder de getrouwde vrouw, werd uit de
fabriek geweerd. 67 Vrouwen die op de fabriek werkten, konden geen         w
goede huisvrouwen zijn, vond men; ze waren te royaal met het toch       1
al kleine loon en hadden geen zicht op hun huishouden. Ongehuwde
vrouwen echter konden op de fabrieken wel een baan krijgen, waar
ze meestal in afgescheiden ruimten werkten. De arbeidswetten van
1889 en 1911 stelden maximum werktijden voor vrouwen en jonge-
ren vast. Een meisjespatronaat, onder leiding van enkele religieuzen,
Dochters van het kostbaar Bloed, stelde zich tot taak van de fabrieks-
meisjes goede huisvrouwen te maken. Volgens Jan van Besouw was
dat begin 1903 mislukt, gedeeltelijk omdat de betrokken meisjes
geen interesse hadden, gedeeltelijk door „weinig tact der Zusters". 68
Voor hem was het ideaal een huishoudelijke opleiding tijdens de
werktijd.

De gezondheidstoestand van de arbeiders in Tilburg en Goirle was
goed, vergeleken bij die van de arbeiders elders in het land. Dat on-
danks het drankmisbruik, terwijl ook de voeding en de huisvesting
wel te wensen overlieten.

Het drankmisbruik was een algemeen voorkomende kwaal, vooral
het overmatig gebruik van bier was in deze streek zeer groot. Op de
fabrieken kregen de arbeiders ontslag als ze te dikwijls dronken op
het werk kwamen. Toch kwam het maandaghouden nogal eens voor,
een absentie op maandagmorgen om de roes van de zondag uit te
slapen. Jan van Besouw ondervond dit vooral in Boxtel nogal eens.

66) t.a·p·, 1901-1904.
09   Enqu%te 1890, getuigenverhoren; Enquite   betre fende   de   werking   en   uitbrei-
ding der wet van 19 September 1874 (Staatsblad no. 130) en naar den toestand
van Fabrieken en Werkplaatsen, Bundel IV (Sneek 1887)·
68) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Rev. Amiee, onge-
dateerd, nr. 361-364.
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Hij schreef hierover naar zijn vader: „Het heeft mij den ganschen
dag verdrietig gemaakt". 69  Door de organisaties voor drankbestrij-
ding kwam hierin rond  1900 wel verbetering.

De voeding van de arbeiders kon dankzij gedeeltelijke zelfvoor-

ziening wat beter zijn dan de gebruikelijke aardappelen met azijn of
olie. Na 1900 trad in het algemeen een verbetering op in het menu
van deze categorie van de bevolking. Er kwamen vlees en groente
bij hen op tafel, zij het nog niet dagelijks. 70 Ook vis kwam binnen
hun bereik. De arbeiders in Goirle hadden het voordeel dat zij op
een lapje grond zelf hun wintervoorraad konden verzorgen.

De huisvesting was in deze gemeente redelijk vergeleken met die
in de grote plaatsen. Weinig arbeiders hadden een huis in eigendom,
de meesten zaten gehuurd.  De  huur  lag  rond 1890 tussen  f 24,-  en
f 35,- per jaar. In gemeenten zoals Den Bosch hadden de arbeiders
het heel wat slechter, in hun achterhuisjes zonder tuintje. Daarbij
kwam dat die huisjes zo dicht bij elkaar stonden dat er van frisse
lucht geen sprake was. Vaak werd zo'n krot of kelderwoning (lan nog
bewoond door meerdere gezinnen. 71 Daarbij vergeleken waren  de
huisjes van de arbeiders in Goirle goed. Bewoning door meer gezin-
nen kwam zeer sporadisch voor. Groot waren die huizen echter niet;
meestal hadden ze slechts twee kamers, of een kamer met een zolder.
Maar bijna altijd was er een tuintje bij. Toch werden in 1900 klach-
ten van de arbeiders naar voren gebracht, dat de huizen niet altijd
goed waren en de huren wel hoog. 72 Na de invoering van de woning-
wet in 1901 kwam Jan van Besouw in de controlecommissie. Hij in-
specteerde toen enkele woningen in Coirle en rapporteerde, dat ze in
een zeer slechte staat verkeerden. De huizen waren vochtig en kon-
den door de vele gaten in  het dak niet verwarmd worden. Goed drink-
water ontbrak  en het toilet moest  met de buren gedeeld worden. 78

Daarbij kwam, dat het grote kindertal het leven in zo'n woning met

60) Con. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1883-1885, Brief aan G. van Besouw
25-6-1883, nr. 134.
70) P. J. Bouman, Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw (Utrecht 1964), biz.
28.

71)  H. F. J. M.  van den Eerenbeemt, Arts en sociaal besef in Nederland in histo-
risch perspectief, in Sociale Wetenschappen, jrg. XII (1969), nr. 4, blz. 256.
75) A. v. B. Goirle, Notulenboek van de corporatie Rerum Novarum, notulen van
13 maart 1900.
73) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Voorzitter van de
gezondheidscommissie, 4-2-1903, nr. 385-386.
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meestal slechts enkele bedsteden niet benijdenswaardig maakte. Ge-
zinnen met meer dan zes kinderen waren in deze overwegend ka-
tholieke gemeente heeI normaal. In het algemeen kon men over de
zedelijkheid van de bevolking niet klagen. In een enqudte vermeldde
G. van Besouw echter dat er jaarlijks een vrij groot aantal ge-
dwongen huwelijken was, terwijl in dezelfde enquhe de toenmalige
wethouder C. Rens gewag maakte van huwelijken op zeer jonge
leeftijd. 74

Slechts 66n keer in de periode rond 1900 maakten de Gemeente-
verslagen van Goirle melding van een epidemische ziekte. In 1908
heersten er de mazelen, waaraan ongeveer vijftig kinderen stierven;
dat was bijna 2% van de hele bevolking. Ook de griepepidemie rond
1918 eiste haar slachtoffers.

De meeste arbeiders waren v66r 1890 niet verzekerd tegen ziekten,
en kregen daarbij dan ook vaak hun loon niet uitbetaald. De ene
fabriek gaf wel, de andere geen uitkering. Ook werd er meestal on-
derscheid gemaakt tussen vaste arbeiders en stukwerkers. De vaste
arbeiders kregen vrij dikwijls hun loon doorbetaald bij ziekte, voor
stukwerkers gebeurde dat maar zelden. Thuiswevers zaten zo goed
als altijd zonder inkomen bij ziekte.

Wel bestond toen al het Noord-Brabants Werkliedenfonds, dat
in 1890 ongeveer 1600 leden telde. Hiervan ontving  men   een  uit-
kering bij ziekte of invaliditeit. Bij overlijden ten gevolge van een
ongeluk werd een uitkering gedaan aan de nabestaanden. Het fonds
gaf  echter geen vergoeding voor geneeskundige behandeling. 75  In
1896 startte Jan van Besouw met een soort ziekenfonds voor zijn
arbeiders, waarbij de kosten voor arts en apotheker gedeeltelijk ver-
goed konden worden.

De situatie van de arbeiders was rond 1900 nog bepaald ongun-
stig;  maar  toch  was  er al  heel wat verbeterd sedert ongeveer  1870.
Zo was de gezondheidszorg deskundiger geworden, de hygienische
situatie begon aandacht te krijgen en van verscheidene kanten ging
men inzien dat de toestand van de arbeidende klasse niet langer aan-
vaardbaar was, al was het loonniveau van de arbeider sinds  1870 gs
stegen.

74)  Enqugte  Staatscon:missie 1890, getuigenverhoren.
75) Enqudte Staatscommissie 1890, Eerste afdeeling,  dl. U, Verhoor A. H. Oomen.
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HOOFDSTUK II

EXTERNE CONTACTEN EN INVLOEDEN
VAN DENKBEELDEN EN ONTWIKKELINGEN ELDERS

Na de achtergroncl van het leven en werken van Jan van Besouw
geschetst te hebben, willen we nu aandacht schenken aan geestes-

stromingen en persoonlijke contacten die op zijn denken en doen van
invloed zijn geweest en zonder welke zijn ideeen en activiteiten
moeilijk te begrijpen zijn. Allereerst was daar het corporatieve denken
zoals dat in katholieke kring naar voren kwam. Vooral de encycliek
Rerum Novarum en de figuur van Llon Harmel maakten diepe
indruk op Van Besouw. Daarnaast waren er een groot aantal contac-
ten met vooraanstaande figuren op sociaal gebied. Deze contacten
waren op verschillende manieren tot stand gekomen: via de Klaren-
beekse club, de Katholieke Sociale Actie, de diocesane Katholieken-
dagen, de drankbestrijding of andere activiteiten, al of niet in het
bedrijf.

Tot slot van dit hoofdstuk willen we aandacht schenken aan de
coaperatieve weverij De Eendracht te Haaksbergen, waarvan Jan
van Besouw commissaris en adviseur was, en aan de kwestie Unitas,
waarbij hij door Ariens en Rijken betrokken werd. Zowel de produk-
tie-coaperatie als de interconfessionele vakbond hadden zijn warme
belangstelling.

§ 1.   Het corporatieve denken rond 1900

In het midden van de vorige eeuw werd het liberalisme, dat uit de
Verlichtig voortgekomen was, vooral op sociaal gebied lang niet aIs
ideaal gezien. Steeds meer werd getracht de wantoestanden, die eruit
voortvloeiden op te heffen. Zo probeerde Karl Marx dit door een op-
roep aan de arbeiders zich te verenigen en zo de maatschappij te
veranderen. Hij wilde dit bereiken door een revolutie. Ook van
christelijke zijde streefde men naar een samengaan van de arbeiders,
echter zonder klasenstrijd en revolutie. Hier zocht men naar een
opbouw van de maatschappij in corporatieve geest.

Een corporatie is een organisatie, waarin groepen, die op een ver-

27



schillend niveau in de maatschappij werkzaam zijn, als gelijkwaardige
partners worden gezien. Zo'n organisatie kan allerlei instellingen
voor onderlinge bijstand bevatten.

In  1868  deed  mgr. Von Ketteler 1 een oproep katholieke stands-
organisaties op te richten, waarin naast de materiele zorg voor de      
arbeider ook zijn geestelijke belangen aan bod moesten komen. Deze
grote figuur, bisschop van Mainz, zag verder als mogelijkheid om
arbeid en kapitaal weer de verenigen de productiecoilperatie, zoals
dat v66r de Franse Revolutie ook geweest was in de gilden. De
productiecooperatie is een vereniging van personen, die tot doel heeft
bepaalde artikelen te produceren, waarna eventuele winst aan de le-
den, die eigenaars zijn, wordt uitgekeerd. Veel succes heeft deze
vorm van samenwerking echter niet gehad. Meestal ontbrak het aan
kapitaal en deskundige leiding. Ook Alfons Ariens had in Neder-
land in navolging van mgr. Von Ketteler een couperatieve weverij
opgericht, maar ook hij zag zich gedwongen dit ideaal op te geven.

Met zijn aanhangers, waarvan Karl von Vogelsang wel de belang-
rijkste was, stelde mgr. Von Ketteler, dat het in de corporatie niet
ging om de liefdadigheid maar om het sociale recht. Ook paus
Leo XIII oefende  al v66r Rerum Novarum drang uit om economisch
zwakken en kwetsbaren te verenigen en voor hun materieel en mo-
reel welzijn te ijveren. 2  Karl von Vogelsang pleitte eveneens voor
een corporatieve maatschappij; hierin moesten de organisaties  zeg-
genschap hebben over alles wat hun beroep aangaat. Hij wilde de
verenigingen een publiekrechtelijke bevoegdheid toekennen. 3  Het
beste vond hij het als arbeiders en werkgevers zich afzonderlijk ver-
enigden, met op hoger niveau corporaties.

Niet alleen in de Duitse landen leefde de corporatieve idee. In
Engeland pleitte kardinaal Manning voor verenigingen van arbeiders
6n werkgevers; hij stelde dat het loon in overleg tussen de betrokken
partijen tot stand moest komen. 4

Een andere belangrijke figuur in dit opzicht was de Italiaanse

professor Toniolo. Als econoom en socioloog was hij zeer geporteerd
voor de standsorganisatie. Hij achtte sociale wetgeving broodnodig,

1) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Tussen Scylla en Charybdis koersend naar een
organische maatschappbleer, Tilliburgis nr. 25 ('s-Hertogenbosch 1968), blz. 6.
9 a.w., blz. 7.
9 a.w·, blz. 9.
4) a.w; blz. 11-12.
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maar deze zou de opzet van een corporatieve maatschappij niet mo-
gen blokkeren. De organisaties op corporatieve basis speelden bij To-
niolo een grote rol. Ze waren noodzakelijk om een sociaal-economi-
sche ordening op katholieke grondslag te krijgen en de kloof, die
bestond tussen arbeid en kapitaal, te overbruggen. Daarvoor was dan
weer de medewerking nodig, zowel van de arbeiders als van de werk-
gevers en de priesters. 5

Toniolo heeft de taken van de corporaties als volgt omschreven:
- waken over de gemeenschappelijke belangen van de verenigingen

ten opzichte van staat en publiek;
- zorgen voor het godsdienstige leven van de leden en de opvoeding

van de kinderen (religieus-morele functie);
- verlenen van wederzijdse hulp bij ziekte, sterfgeval en ongevallen;

beslechten van geschillen, opvoeden van kinderen (sociale func-
tie);

- oprichten van instellingen die tot doel hebben o.a. scholing en
opleiding, sparen; regeling van de arbeidstijden; productie- en
consumptieco8peraties (economische functie). 6

Hoewel iedereen het er over eens was, dat er aan de sociale kwestie
iets gedaan moest worden, rezen er meningsverschillen over de ma-
nier waarop. Men kon twee groepen onderscheiden: de progressieve
en de conservatieve katholieken. Deze meningsverschillen werden
openbaar tijdens het laatste van drie congressen gewijd aan de sociale
problematiek, namelijk  op het congres  te  Luik  in  1890.  Daar  ver-
scherpten zich de meningen en kwam een scheiding tot stand.

De conservatieve groep, met als belangrijkste figuur mgr. Ch.
Freppel, bisschop van Angers, hield vast aan het standpunt dat het
sociale vraagstuk alleen door charitas opgelost kon worden. Ze scheid-
de zich af en vormde de school van Angers. 7 Deze groep stond achter
het liberalisme op economisch gebied en wenste geen inmenging van
de overheid, op geen enkel terrein. Evenmin wilde zij corporaties.
Enkele belangrijke aanhangers van deze groep waren Fr6deric le Play
en Ch. P6rin.

Hiertegenover stonden de progressieve katholieken. Zij pleitten

5)  a.w.,  biz.   18-19.
6) a.w., blz. 17-18.
9 J. de Jong Handboek der Kerkgeschiedenis, dl. IV (Utrecht 1949), blz. 213;
Van den Eerenbeemt, Scylla en Charybdis, blz. 16.
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voor oplossing van de sociale kwestie, niet door liefdadigheid maar
op basis van rechtvaardigheid. De staat moest voor een sociale wet-

geving zorgen, daarnaast zouden er corporatieve organisaties in het
leven geroepen moeten worden. Men stelde in 1890 dat het doel van
de corporatie was: „la restauration de la paix entre les classes inf6ri-
eures  et la classe supdrieure". 8 Centrale figuren  uit deze richting
waren: mgr. V. Doutreloux, bisschop van Luik; A. de Mun en R. de
La Tour du Pin.

Ook Ldon Harmel (1829-1915) hoorde tot de school van Luik.
Hij was vooral de man die de theorieen in de praktijk verwezenlijkte.
Als textielfabrikant in Val-des-Bois (dep. Marne, Frankrijk) had hij
voor zijn ca. 600 werknemers al v66r 1860 allerlei maatregelen inge-
voerd ter verbetering van hun situatie, waaman hij de naam,Ne bon
pdre" dankte. Zo werden er vanaf 1840 o.a. een spaarkas, een muziek-
en toneelgezelschap, een vereniging voor wederzijdse hulpverlening
en scholen opgericht. In 1875 kwam er ook een vakbond (syndicat
professionel), en in 1883 volgden fabrieksraden, waarin o.a. kwesties
over discipline, loon en arbeidsorganisatie ter sprake kwamen. Ook
was  er een consumptie-coaperatie, geleid door arbeiders. 9  Hij  was
de promotor van grote bedevaarten voor arbeiders naar Rome die tus-
sen  1885  en  1891  om  de  twee jaar werden gehouden.  Dat  Leo XIII
op deze figuur, die nauw met Toniolo samenwerkte, zeer gesteld was
bleek herhaaldelijk.  Al in 1879 richtte de paus zich in een brief tot
de aartsbisschop van Reims, over de onderneming van de gebroeders
Harmel in Val-des-Bois. Hierin feliciteerde hij de patroons, die zo'n
werk aanpakten, evenals de arbeiders die eraan meewerkten. Verder
toonde de paus zich verheugd over de verenigingen voor vrouwen en
meisjes: „Assur6ment, tous ceux qui consacrent A une oeuvre si no-
ble, h une entreprise si utile leurs forces et leur fortune, et qui par lA
m6ritent si bien de Dieu, du prochain, de la soci6t6 civile et r61igi-
euse ne peuvent manquer de s'attirer des 6loges de tous les honndtes

gens, et ils ont lieu d'esp6rer de la lib6ralit6 divine, ici-bas et au ciel,
une trds grande r6compense, double bien que Nous leur souhaitons
de tout coeur". 10

Nadat hij  15 jaar aan zijn ideeen had gewerkt, schreef L. Harmel
een Manuel d'une Corporation Chrdtienne. In deze studie defini-

8) Van den Eerenbeemt, a.w., blz. 15.
9) Jaubert, L'organisation actuelle du Val-des-Bois (Blois 1904), blz. 27-29.
10) Onbekende Franse krant 1879, Brief paus  Leo XIII  aan B. M.  Lang6nieux.
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eerde hij de corporatie als: „une association d'individus de la mdme
profession, form6e pour atteindre un but commun". 11 Als doel voor
zijn corporatie noemde hij de drie volgende belangen: „1'instruction,
la sant6 et les facilit6s de la vie en faisant converger cette triple ac-
tion vers le salut des Ames". 12
In het algemeen gesteld omschreef Harmel de doeleinden:

        „- rdtablir la
vie sociale chr6tienne dans le monde ouvrier;

- travailler au bien-dtre moral et mat6riel de ses membres;
- arriver h la paix sociale par l'union des patrons et des ouvriers". 13
Het eerst vermelde doel vond Harmel het belangrijkst. Om dit

en de andere doeleinden te kunnen bereiken zag hij verschillende
middelen. Voor het eerste doel waren dit: „1'association catholique",
onderwerping aan de kerk en een kerkgebouw voor de leden van de
corporatie. 14

Het geestelijk en materiele welzijn van de arbeiders kon bevorderd
worden door het geven van een opleiding, het invoeren van econo-
mische instellingen. De realisering van dit doel zou vergemakkelijkt
worden door het feit dat de leden allen hetzelfde beroep uitoefenen,
wat meebrengt dat hun interessen in dezelfde sfeer liggen. 15  Voor
het realiseren van het derde doel gaf Harmel als middelen aan: ver-
eniging van patroons en werklieden, industriele organisaties (lie
werkten ten gunste van de rechtvaardigheid bij arbeid en loon, be-
vordering van het gezinsleven en de christelijke naasteliefde. 16

Harmel bracht hiermee de stelling in praktijk dat er een neven-
schikking van patroon en werknemer zou moeten zijn en geen onder-
schikking, zoals tot dan toe gebruikelijk was geweest. Ook voor de
vrouw richtte Harmel verenigingen op, waartegen echter nogal wat
weerstand bestond. Men vond het maar onzin dat de vrouwen, die
na het huwelijk toch niet meer gingen werken, een vereniging moes-
ten hebben. Harmel voerde hiertegen aan dat deze associaties niet
onmisbaar waren voor de corporatie, maar dat een christelijke vor-
ming van het gezin dat weI is en dat zag hij primair als een taak van

11) L. Harmel, Manuel d'une Corporation Chrdtienne (Parijs-Tours 1877), blz.
168.

19 a.w., blz. 168.
18) a.w•, bk 193.
14) a.w·, blz. 203.
15) a.w., blz. 233.
18) a•w., blz. 235-238.
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de vrouw. 17 Speciaal met de behartiging van de belangen van de
vrouwen van werknemers waren de „dames patronesses" belast. Dit
waren de vrouwen van de patroons en het hogere personeel.

De Manuel bevatte ook stukken over de plichten van de patroon
en de rechten van de werknemer. Verscheidene delen

hiervan wer-       
den door Jan van Besouw vertaald voor het Katholiek

Sociaal Week-       1blad. Als plichten van de patroon noemde Harmel:
a. de weldaad van het gezag; gezag is in elke maatschappij noodza-

kelijk. Het moet ontleend worden aan God, anders ontaardt het
in tirannie.

b.  „vrijheid om wel te doen. De ware vrijheid is de macht om te han-
delen en zich te bewegen in de orde." 18

c. bescherming van lichaam, ziel en gezin van de arbeider. De be-
scherming van het lichaam houdt in dat de patroon voorzorgs-
maatregelen moet treffen om ongevallen en ziekten te voorkomen.

De bescherming van de ziel is een bescherming inzake de gods-
dienst; de patroon moet een goed voorbeeld geven. Het gezin be-
schermen kan men door de kinderen een goede opvoeding te
geven.

19

Ook andere vraagstukken stelde Harmel aan de orde, en ook hier
was het Jan van Besouw, die de visie van Harmel over de partici-
patie van de arbeiders in het bedrijf verduidelijkte. Harmel voelde
niets voor volledige participatie, omdat dat inhield dat de arbeiders
dan ook voor een eventueel verlies moesten opkomen. Toch liet hij
zijn arbeiders wet delen in de winsten van de onderneming door het
combineren van stuk- en uurloon, het uitkeren van premies en het
geven van de mogelijkheid tot sparen. 20

Niet alleen in Frankrijk werden sociale ideeen in praktijk ge-
bracht. Ook hier in Nederland gebeurde dat al vrij vroeg door J. C.
van Marken te Delft, en wat later door J. F. Vlekke te Oud-Gastel

en J. B. M. van Besouw te Goirle.
Jacobus Cornelis van Marken,  die  in  1845 in Dordrecht  werd  ge-

17) a. w·,
blz. 296-297.

18) Jan van Besouw, Fabrieksinstellingen III; Algemeene Plichten van den Patroon,
in K.S.W. jrg. I (1902), nr. 25, blz. 245-246.

19) Jan van Besouw, Fabrieksinstellingen IV; De Flicht der bescherming, in
ICS.W., jrg. I (1902), nr. 28, blz. 281.
m) Jan van Besouw, Harmet en Participatie, in K.S.W., jrg. I (1902), nr. 32, biz.
331-332.
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boren, studeerde technologie in Delft en begon er na een leertijd in
Oostenrijk met de fabricage van gist en spiritus. In datzelfde jaar,
1870, begon hij met het inkopen van levensmiddelen voor het perso-
neel en het invoeren van premies op het schoolbezoek van de kinde-
ren.  In  1875  werd  door  hem de eerste ondernemingsraad  in  ons  land

i ingesteld. Aanvankelijk waren er problemen, daar de arbeiders niets
durfden zeggen, omdat ze niet gewend waren aan spreken in verga-
deringen. Met dit initiatief werd een eerste stap gedaan naar mede-
zeggenschap in het bedrijf, zij het nog vooral in de vorm van een
soort van werkoverleg. 21

Naast een ondernemingsraad had Van Marken nog andere instel-

lingen, zoals een spaarkas, pensioenfonds, een soort ziekenfonds en
een uitkering bij overlijden, verschillende cursussen, zoals een talen-
cursus, en herhalingsonderwijs. Daarnaast was er een consumptie-
co8peratie en een cotiperatieve drukkerij. De co®eratie vond Van
Marken zeer belangrijk, het was volgens hem een van de beste mid-
delen om sociale vrede te bereiken. Ook bouwde Van Marken een
aantal woningen voor zijn arbeiders. Daartoe kocht hij een stuk
grond vlak bij de fabriek, waar hij huizen liet zetten met een ver-
enigingsgebouw en een villa voor hem zelf. Dat alles kwam in een
soort park te liggen, dat hij naar zijn vrouw Agnetapark noemde.
Mevrouw A. van Marlen-Matthes werkte ook mee aan het ideaal
van haar man; zij leidde o.a. een kinderkoor en zorgde voor hulp bij
ziekte en ongeval. 22

In een van zijn artikelen in de Fabrieksbode, het Mad van de
Gist- en Spiritusfabriek, schreef Van Marken dat hij altijd van het
standpunt uitging „dat al de factoren der nijverheidsonderneming
(kapitaal, arbeid en directie) ten nauwste aan elkaar zijn verbonden,
dat het den eenen niet wel kan en mag gaan ten koste van den
anderen. Mijn streven is steeds de harmonie dier vaak tegenstrijdig
geachte belangen zooveel mogelijk te bevorderen". 23

Betreffende Van Marken, die m6t zijn vrouw probeerde het lot
van de arbeiders te verbeteren, niet alleen materieel, maar ook gees-

21) H. Wallenburg, OntwikkelingsZ#nen van de medezeggenschapsgedachte, in
Medezeggenschap   en   overleg   in   het  bedri#,   o.r.v.   C. J· Lammers (Utrecht   1965),
blz. 40-41.
22) Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen (Baarn z.j.), blz. 175-185.

9 J. J· Moerman en T. Klijnhout-Moerman, Grote Nederlanders; J· C. van Mar-
ken ('s-Gravenhage z.j.), blz. 145; Mannen en vrouwen van betekenis, blz. 173-
181.
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telijk, is het niet bekend waar hij zijn ideeen opgedaan had. Moge-
lijk in Oostenrijk tijdens zijn stage, waar toen Von Vogelsang leefde.
Zeker is dat Harmel g66n directe invloed op Van Marken heeft
gehad. Uit de archieven van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en
Spiritusfabriek te Delft blijkt dat er geen contacten hebben bestaan
met Harmel.

Op  15  mei 1891 vaardigde paus Leo XIII de encycliek Rerum No-
varum uit. Op deze uitspraak van het hoofd der katholieke kerk was
door velen lang gewacht. De grote figuren wier sociale visie in de
encycliek doorklonk waren de theoreticus Toniolo en de man van
de praktijk Harmel. Zij hadden er ook toe bijgedragen dat er een
stellingname van de paus zou komen over de behartiging van de so-
ciale belangen van de economisch zwakken. In dit stuk, waarin de
paus de opvattingen van de school van Luik tot de zijne maakte,
werd de solidariteitsgedachte op de voorgrond geplaatst.

In zijn breve stelde de paus, dat het socialisme niet de goede op-
lossing was voor de sociale kwestie. Ook de arbeider heeft krachtens
de natuurwet recht op een priv6 bezit, wat het socialisme in gemeen-
schapsbezit om wil zetten. De arbeiders en werkgevers staan van na-
ture niet vijandig tegenover elkaar, maar moeten elkaar aanvullen;
het kapitaal kan niet zonder de arbeid en omgekeerd. De arbeider
mag echter niet als een slaaf uitgebuit worden, hij heeft recht op
werk volgens zijn krachten, en op tijd om zijn godsdienstplichten te
vervullen. De voornaamste plicht van de patroon is een billijk loon
uit te betalen, een loon dat de arbeider toekomt. De staat zal echter
behulpzaam moeten zijn bij het streven naar welvaart; hij moet de
arbeidersbelangen behartigen, wat betreft huisvesting en ondersteu-
ning. Toch moeten individu en gezin zelfstandig blijven, en mogen
niet door de staat worden opgeslokt. Wel moet de staat de rechten
van de economisch zwakken beschermen en optreden als bijvoorbeeld
door staking de openbare orde wordt bedreigd. De arbeider moet be-
schermd worden tegen te lange en te zware arbeid. De arbeid van
een man mag niet door een vrouw of kind gedaan worden. Kinderen
mogen pas naar de fabriek als ze lichamelijk en geestelijk voldoende
zijn ontwikkeld. Het loon mag nooit zo laag zijn, dat „een spaarzaam
en eerlijke werkman er niet van zou kunnen leven". Het sparen
wordt aanbevolen, omdat het stimulerend werkt voor de arbeider.
Het hele sociale vraagstuk is vaak op te lossen door corporaties, niet
zoals die in de vorige eeuwen hebben bestaan, maar aangepast aan
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de tijd. Tenslotte zwaait de paus lof toe aan de katholieken die de
relatie patroon - arbeider regelen; waarvoor de reglementen  naar  ge-
lang de aard van het volk ook verschillend zijn. De geestelijke be-
langen moeten echter overheersen.24 De encycliek gaf morele steun
aan mensen die zich reeds bezighielden met het oplossen van de so-
ciale kwestie, en spoorde anderzijds ook anderen bijv. de geestelijkheid
aan  zich  voor de problematiek te interesseren.   Leo XIII beijverde
zich de instelling van de priesters, die vooral op liefdadigheid ge-
richt was, om te buigen naar een sociale bewogenheid.

Na Rerum Novarum werd de katholieke sociale actie, die geba-
seerd was op de encycliek, christelijke democratie genoemd. De paus
zei hiervan dat ze „accepte avec une r61igieuse r6signation et comme
un fait n6cessaire la diversit6 des classes  et des conditions". 25  De

christelijke democratie was g66n democratie in de politieke betekenis
van het woord, maar was dit op sociaal terrein; men zag af van klas-
senstrijd. Men was het er over eens dat er organisaties moesten ko-
men maar het vormde vooralsnog een probleem of men wel of niet
kon verplichten lid te worden. De christelijke democratie had niet
alleen tot doel, de toestand van de lagere klassen te verbeteren,
maar ook iedereen te doordringen van de christelijke geest en te ver-
enigen in een christelijk solidarisme. 26
Over de christelijke democratie hield Harmel in Tours een rede, die
later gepubliceerd werd. Daarin stelde hij dat ze vooral in Oosten-

rijk grote successen verwierf, evenals in Zwitserland. Maar eveneens
in Italic, Belgie en Nederland werd er hard aan gewerkt, terwijl in
Frankrijk de beweging zich al een flinke weg had gebaand.

Het eigenlijke karakter van de organisatie werd door Harmel uit-
voerig ter sprake gebracht en in drie punten samengevat: autonoom,
christelijk en werkzaam. Autonoom „en ce cens qu'elle ne comprend
que des ouvriers, et que tout en demandant les lumidres des membres
consultatifs,  vous vous gouvernez par vous-mdmes". 27 Voorstander
van deze autonomie waren zowel de paus als verscheidene bisschop-
pen. Naast de actieve leden van een organisatie, konden ook raad-

gevende leden opgenomen worden, zoals geestelijken en mensen die

gestudeerd hadden. Harmel had echter gemerkt, dat als de arbeiders

24)  Leo XIII, Rerum Novamm,  1891.
15) H. F. J· M.  van den Eerenbeemt, Corporatisme en katholiek  sociaal  denken;
1891-1901, in Sociale Wetenschappen, jrg. XI (1968), nr. 3, blz. 243.
28) De Jong, a.w; blz. 217.
m)  L. Harmel, Discours  a  Tours  sur la  ddmocratie  chrdtienne,  blz.  172.
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niet onder elkaar waren bij vergaderingen zij onder een zekere pres-
sie stonden. Om de autonomie niet te schaden, werden de anderen
raadgevend lid. De organisatie is christelijk, waarmee ze mede door
het propageren van gezin en bezit, de tegenpool van het socialisme
wordt. Allerlei instellingen en afdelingen hebben patroonsheiligen.
De arbeiders moeten de strijd voor vereniging, rechtvaardig loon en
werk voortzetten, en daarbij de richtlijnen van een geestelijke volgen.
Tenslotte is de organisatie werkzaam: „on veut r6aliser dans la pra-

"tique la pacification des esprits et des coeurs . 28 De christelijke demo-
cratie is de enige hoop op een „salut social". Men moet ook de kiezers
duidelijk maken welke de gevolgen van hun politieke keuze zijn. Bij
dat alles kan men zich gesteund weten door de paus, die achter de
arbeiders staat.

Het begrip christelijke democratie wekte nogal wat verwarring en
overdrijving; men bleef het op politiek gebied gebruiken. Daarom
vaardigde Leo XIII  in  1901 de encycliek Graves de communi re uit,
waarin hij duidelijk aangaf wat onder het begrip christelijke demo-
cratie verstaan moest worden, nl. „de weldadige christelijke actie ten
opzichte van het volk; christelijke volksactie, die met iederen regee-
ringsvorm vereenigbaar is", 29 zowel met koninkrijk als republiek dus.
Ook aan deze encycliek hadden Harmel en Toniolo medewerking
verleend.

Het corporatisme als uitwerking van het solidarisme week in be-
langrijk opzicht af van het paternalisme. Werd bij de laatste richting
de ondergeschikte als onmondige beschouwd, die steun en hulp
moest hebben in de nood, het corporatisme werkte aan de geestelijke
en materiele welvaart van de werknemer, die niet als onmondige,
maar als gelijke partner werd gezien.

In hoeverre er een invloed is uitgegaan van de encycliek en van
de christelijke democratie op E. Durkheim is niet bekend. Ook hij
baseerde zijn denkbeelden op het solidarisme. Deze socioloog vond
de corporatie een noodzakelijke schakel tussen staat en individu;
noodzakelijk voor de continuering van de natie. „A nation can be
maintained only if, between the State and the individual, there is
intercalated a whole series of secondary groups near enough to the
individuals to attract them strongly in their sphere of action and

28) a.w., blz. 183.
29) De Jong, a.w., blz. 217.
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drag  them,  in  this  way,  into tIle general torrent of social  life." 80
Daarnaast stelde Durkheim dat in een sterk corporatieve maatschap-
pij het aantal zelfmoorden zou afnemen. De persoon voelt zich ergens
bij betrokken, hij is opgenomen in een groep en zal daardoor minder
de neiging hebben zich van het leven te benemen. Door dit gevoel
van ergens bij betrokken zijn, kunnen ook de tegenstelling kapitaal
en arbeid 6n de sociale anarchie vermeden worden. Een groep - en
ook een corporatie is een groep - heeft eigen normen, die het leven
van de leden van de groep beheersen, maar ze is zelf ook een bron
van leven. Ze maakt de leden meer op elkaar gericht, waardoor de
functie van „assistance" die solidariteit eist, vervuld kan worden. Zo
kunnen vakverenigingen tegelijk verenigingen voor wederzijdse hulp

zijn. Een normaal functioneren van de maatschappij vraagt om een
systeem van corporatieve organisaties. Durkheim vond dat er geen
kwestie urgenter was dan deze, „for the others can be considered
only when this has been solved". 31

De corporaties die volgens Durkheim broodnodig zijn, zijn niet
dezelfde lokale organisaties, zoals die v66r de Franse Revolutie voor-
kwamen. Het zijn organisaties op nationaal niveau, aangepast aan
de nieuwe voorwaarden van het economisch leven. De maatschappij
zou dan in plaats van een geheel van naast elkaar bestaande terri-

82toriale organisaties, een systeem van nationale corporaties worden.

De pauselijke encycliek vormde in Nederland voor ondernemers

als Jan van Besouw en Jan Frederik Vlekke de voornaamste basis en
een belangrijke aansporing zich voor het welzijn van hun arbeiders
in  te  zetten. J. Vlekke,  die  in  1849 te Steenbergen geboren  was,  volg-
de een opleiding aan de kweekschool in Middelburg en werd onder-
wijzer. Na zes jaar voor de ]das gestaan te hebben, kwam hij in  1873

als boekhouder op de Gastelse beetwortel-suikerfabriek. Hier deed hij
een grondige kennis op van de suikerfabricage. In 1881 werd hij
directeur van die fabriek en bleef  dat  tot  zijn  dood  in  1903.  Voor
zijn sociale activiteiten   in de fabriek  was de periode   van    1889   tot
1898 van belang. Toen ook had hij als directeur een meer onafhan-
kelijke positie ten opzichte van de raad van commissarissen dan te-

80) E. Durkheim, The division of labor in society (New York 1965), biz. 28 (Eng.
Vert)
81) a.w., blz. 29 en 31.
32) a.w.,blz. 26-27.
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voren. Vanaf  1898 was hij sociaal actief op landelijk niveau. De so-
ciale activiteiten in het bedrijf bestonden uit een co8peratieve inkoop-
vereniging voor kolen en graan (1888), een bouwvereniging en
spaarkas (1891). Vooral het stimuleren tot sparen was van groot be-
lang voor de arbeiders, die alleen in de campagnetijd goed verdien-
den. Daarnaast bracht Vlekke verbeteringen aan in de arbeidsvoor-
waarden, trof regelingen voor ouderdom, ziekte en ongevallen. Ver-
der richtte hij een weduwen- en wezenfonds op, een bibliotheek en
een tekencursus. Ook kende het bedrijf vanaf  1896 een arbeidsraad,
waarover echter zeer weinig bekend is.

Vlekke werkte vooral met Van Marken samen en nam ideeen van
hem over. Hoewel hij door Aalberse de Nederlandse Harmel werd
genoemd, heeft hij met deze Franse textielfabrikant geen contacten
gehad. 83 Hij onderging zowel de invloed van  A.  de  Mun,  die  hij
graag citeerde, als van mgr. von Ketteler. De laatste jaren van zijn
leven trad Vlekke vaak op als redenaar op congressen, katholieken-
dagen en vergaderingen. Daar zette hij zijn standpunt uiteen, even-
als in het fabrieksblad De Kleine Courant. Ook in het dagblad Het
Centrum kwamen regelmatig artikelen van hem voor.

Vlekke  was een voorstander van samenwerking met de werknemers;
hij wilde hen geen weldaden opdringen: „'t Is niet genoeg dat veel
gedaan wordt voor den arbeider; 't moet tevens geschieden door hem-
zelf". 84

Jan van Besouw vond in Harmel zijn grote voorbeeld, maar ging
in zijn houding ten opzichte van de arbeider toch verder. Zag Har-
mel de patroon als vader voor zijn werknemers, Van Besouw meende
dat de werkgever zijn arbeiders tot zijn eigen niveau moest optrek-
ken. Zij moesten opgeleid worden om zelf hun verenigingen te
kunnen besturen. Dat standpunt bracht hij ook in praktijk. Hij nam
het initiatief tot een corporatie met commissies voor economische,
sociale en sociaal-culturele instellingen, en tot een vakvereniging.
Steeds liet hij het bestuur ervan over aan zijn werklieden en bleef
zelf slechts als adviseur beschikbaar. Ook voerde hij via een fabrieks-
raad een stuk medezeggenschap in het bedrijf in. Opmerkelijk is
overigens dat Jan van Besouw in 1902 nog verschillende stukken van

33) J. G. L. Theunisse, Jan Frederik Vlekke, 1849-1903 (Tilburg 1966), blz.  169-
200; F. J· H. M. van der Ven, Jan Frederik 1/lekke 1849-1903 (Tilburg 1947), blz.
11.

34) a.w., blz. 57; L. J· Rogier, Katholieke Herleving ('s-Gravenhage 1956), blz. 378.
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Harmel voor het Katholiek Sociaal Weekblad vertaalde, waarin de
vader-houding van de patroon naar voren wordt gebracht. 35 De re-
den daarvoor is niet duidelijk. Deed hij dat om duidelijk te maken
dat er een andere dan de liberale mentaliteit mogelijk was bij de
werkgever of vreesde hij dat pleiten voor medezeggenschap in
het bedrijf te veel mensen zou afschrikken7 Zijn handelwijze in

1902 ging in ieder geval veel verder dan wat hij schreef.
Naast de invloed van Harmel, mogen we zeker die van de ency-

cliek Rerum Novarum niet vergeten. Deze encycliek  zag Jan  van
Besouw als een soort sociale grondwet. Voorts bewonderde hij mgr.
Von Ketteler, en hij citeerde nogal eens dr. F. Hitze. Hitze, een voor-
aanstaand Duits katholiek socioloog, maakte een studie over de maxi-

male arbeidsdag en over de bescherming van vrouwen en jeugdige
personen: Schutz dem Arbeiter. Hij was een voorstander van een

herleving van (le middeleeuwse organische standenmaatschappij. Met
mgr. Von Ketteler was hij voor co6peratie en beiden hadden een
sterke invloed op de Nederlandse katholieke sociale pioniers. Hoe
sterk de invloed van deze beide figuren op Jan van Besouw is ge-

weest, kan niet meer worden nagegaan.
Als een van de eerste werkgevers verkortte Jan van Besouw de

werktijd in zijn bedrijf, sloot een c.a.o. af met de vakbond en keerde
een deel van de winst uit aan zijn arbeiders. Al deze vernieuwingen
zullen in een volgend hoofdstuk besproken worden.

Vlekke en Van Besouw waren in katholieke ondernemerskring
progressieve figuren, omdat er in sociaal opzicht nog libemal-conser-

vatieve opvattingen heersten. De meeste fabrikanten zagen de oplos-
sing van de nood van de arbeider in de charitas. Jan van Besouw en
Vlekke daarentegen begrep6n als aanhangers van de school van Luik,

dat organisaties en wettelijke regelingen de arbeiders konden helpen.
Beide ondernemers werkten hun opvattingen uit in eigen bedrijf; zij
vroegen daarbij elkaars advies.

Hoewel Vlekke eerder begon instellingen voor de werknemers van
zijn bedrijf in te voeren, mag men toch niet stellen dat Jan van Be-
souw deze kopieerde. Hij gebruikte veeleer de corporatie van L. Har-
mel, zoals die beschreven was in de Manuel als uitgangspunt en
paste de instellingen aan eigen bedrijf en situatie aan. De corporatie
zoals die te Goirle werd opgericht was uitgebreider dan de instellin-

35) Jan van Besouw, FabrieksinsteHingen; Inleiding, De Patroon, in K.S.W., jrg. I

(1902), nr. 6, blz. 49.
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gen die Vlekke doorvoerde. Daamaast ging Jan van Besouw ertoe
over samen met zijn arbeiders een vakbond op te richten.

Deze beide vooruitstrevende fabrikanten waren autodidact; door
eigen ervaring en de vele contacten die zij hadden, wisten zij welke
wegen te bewandelen om hun werknemers geestelijk en materieel
te helpen. 36

§ 2. Sociale contacten buiten de onderneming

A.   Klarenbeekse club en Katholiek Sociaal Weekblad

Toen  in  mei 1899 Gisbert  Brom zijn koperen priesterfeest vierde,
nodigde hij een aanthl personen uit voor een feestmaaltijd, die ge-
geven werd in hotel Berg en Dal bij Nijmegen. Vierentwintig perso-
nen waren daarbij aanwezig, onder wie A. Ariens, P. Aalberse, Th.
van der Marck, Th. Molkenboer, H. Poels, Ch. Ruys de Beeren-
brouck, M. J. Schrader, P. Steenhoff, J. Vlekke, H. van der Waarden
en  baron  A. van Wijnbergen. 87  Aan  het  eind  van die feestelijke
bijeenkomst stelde G. Brom voor elk jaar bijeen te komen. Vanaf
1900 gebeurde dat in hotel Klarenbeek aan de Velperweg in Arn-
hem.

De club, naar het hotel Klarenbeekse club genoemd, werd niet ge-
constitueerd, omdat men vreesde dat als de bisschop er zijn goed-
keuring aan moest hechten, dr. Schaepman tot geestelijk adviseur
zou worden aangewezen. Dit wilde men v6orkomen daar de relatie
niet erg goed was tussen Schaepman en C. Brom, die hoofdredacteur
was van het dagblad Het Centrum. Het Centrum stond al onder
invloed van Schaepman, en men wilde niet ook nog zijn directe
invloed op de club bevorderen.

Het gemengde karakter van de Klarenbeekse club, geestelijken
en leken, was in die tijd niet normaal en dit schijnt een van de oor-
zaken te zijn geweest van de ontbinding rond 1909. Het op 4 augus-
tus 1908 uitgekomen schn}ven van PiusX aan de geestelijken, Ex-
horatio ad derum catholicum, verscherpte de gedragsnormen voor de

86)   H.  F. J. M.  van den Eerenbeemt, Ideeen  rond   1900  van  katholieken in Neder-
land over een reconstructie der maatschapp#, in Sociale Wetenschappen, jrg. XIII
(1970), nr. 4, blz. 275-279.
57) Rogier, a.w., blz. 406-407.
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clerus. In dit schrijven gaf de paus uitdrukking aan zijn zorg voor de
vorming van de geestelijkheid. 38 Tevens toonde men zich vanuit de
bisdommen Utrecht en Haarlem erg gereserveerd ten opzichte
van het „gemengde" karakter van de club. 39 Een andere oorzaak van

de ontbinding was het feit dat men er van uitging dat alle wensen
vervuld waren. 40

In de Klarenbeekse club die geen bestuur kende, werden regel-
matig nieuwe leden geintroduceerd. In  1900 was het aantal gestegen
tot 34 in  1901  tot 41, waaronder 19 priesters. 41  Door J. F. Vlekke
werden mr. Pelster uit Breda en J. van Besouw geintroduceerd. In
1901 waren Vlekke en Van Besouw de enige fabrikanten in de

' club. De lijst van deelnemers in dat jaar vermeldde buiten de eerder
genoemde personen,  o.a. H. Ermann, L. Poell, A. Rijken  en  P. J.
Vullings. Met alle genoemde personen correspondeerde Jan van Be-
souw, zoals blijkt uit zijn brievencopieboek uit 1902/1903. Het lid-
maatschap van deze club bezorgde hem veel contacten met vooraan-
staande figuren, die zich voor de sociale kwestie inzetten. Voor zover
bekend, heeft Jan van Besouw, in tegenstelling tot Vlekke, nooit een

lezing gehouden voor de club. Op de reunies van de Klarenbeekse
club werd Vlekke, evenals elders in het land, gevraagd om inleidin-
gen te houden over de sociale kwestie.

Ook Ariens en Rijken hielden vaak lezingen. Daarin kwam o.a. de
achterstand aan de katholieken in wetenschap en cultuur ter sprake.
M. Poelhekke, leraar aan de H.B.S. te Nijmegen, publiceerde een
brochure over deze zaak, waarvoor onder andere Aalberse en Ruys
materiaal leverden. Het oordeel van Poelhekke, dat de katholieken
maar ongeveer de helft van de studenten leverden, die zij naar hun
numeriek aantal in de bevolking behoorden op te leveren, Meek nog
zeer geflateerd. Volgens L. Rogier was het nog geen 8%! 42

Deze brochure maakte nogal wat emoties los, en in deze sfeer ont-
stond het tijdschrift Van Onzen Tijd, dat in oktober 1900 voor het
eerst verscheen. De redactie werd gevormd door Th. Molkenboer, A.
van der Kallen, Albertine Smulders en Maria Viola. Het Mad had
een „uitgesproken esthetisch karakter", zoals Rogier zegt, waardoor

38) De Jong, a.w., blz. 224.
59) Rogier,  a.w.,  blz. 408; L. J. Rogier en N.  de Rooy,  In Vrijheid Herboren
Katholiek Nederland 1853-1953 ('s-Gravenhage 1953), blz. 492.
40) G. Brom, Alfons Arigns, dl. I (Amsterdam 1941), blz. 555.
41) Theunisse, a.w., blz. 327.
42) Rogier, a.w; blz. 408-409.
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het slechts een deel van de Klarenbekers bevredigde. Zowel Albertine
Smulders als Th. Molkenboer hadden zich tot Jan van Besouw ge-
richt, waarschijnlijk met het verzoek om mee te werken. Deze liet
echter weten wel sympathie te hebben voor Van Onzen Tijd, maar
door dringende redenen die hij niet nader omschreef, niet in staat te
zijn aan het verzoek te voldoen. 43

Al verscheidene jaren werd er ook gestreefd naar de oprichting
van een Katholiek Sociaal Weekblad. Het Mad zou informatie moe-
ten verstrekken over de sociale kwestie en propaganda voeren voor de
Katholiek Sociale Actie. Zowel in 1899 als in 1900 deed Aalberse
pogingen om tot zo'n Mad te komen, maar beide keren leverden geen
succes op, eerst in 1902 had hij meer succes. Een aantal leden van
de Klarenbeekse club, die evenals Aalberse een sociaal gerichte be-
langstelling hadden, voelden er ook voor. Nadat Aalberse in 1901
bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer geen zetel had kunnen
behalen, zette hij zich helemaal voor het plan in. 44

Evenals bij Van Onzen Tijd, werd ook nu weer de uitgever van
de Katholieke Illustratie bereid gevonden het Katholiek Sociaal
Weekblad uit te geven. De directeur H.-Cramer stelde voor dat Aal-
berse de redactie op zich zou nemen. Zowel dr. Lucas, secretaris van
mgr. Doutreloux, bisschop van Luik, als pater A. Rijken verklaarden
zich bereid aan het blad mee te werken. Het Katholiek Sociaal

Weekblad was geen blad voor arbeiders, maar meer afgestemd op
meer ontwikkelde Iezers. In die categorie Meek men nog ontstellend
weinig van de sociale kwestie op de hoogte te zijn. Het doel was dan
ook: „mannen in soc:iaal-economie en sociale wetgeving te onderrich-
ten". 45

De definitieve opzet van het K.S.W. was in handen van Aalberse,
Vlekke en Van Besouw. De Rolducse professor W. Nolens werd ad-
viseur. De financiale kant van de zaak bezorgde even wat moeilijk-
heden, maar door de beide industrielen werden voorstellen gedaan,
die resulteerden in een garantiefonds. Uiteindelijk Meek de uitgave
zichzelf financieel te kunnen bedruipen, door het groot aantal abon-

a) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Albertine Smulders,
28-8-1902, nr. 68.
44) Theunisse, am., blz.  338; J. P. Gribling, P. J· M. Anlberse (Utrecht 1961), blz.
93-95.
45) Gribling, a.m, biz. 9+95 en 97.
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nementen.  Op 4 januari 1902 verscheen het blad voor het eerst en
het trok heel wat belangstelling. Voor het eerste jaar om was, werden
al  ruim 1000 abonnementen geregistreerd. 46 Ook gebrek aan copy
was er de eerste tijd nieL

Toch was niet iedereen tevreden. In oktober 1902 schreef Jan van
Besouw: „Er waren weinigen die de behoefte ernaar inzagen - ik
heb me voor die zaak drukgemaakt en werd in 't net gevangen: re-
dactie-lid met een vaste rubriek! - Het Kath. Soc. Weekblad gaf niet
wat ik verwachtte: een populaire verhandeling van de sociale kwestie,
van het arbeidersvmagstuk. Nogmaals, ik maak me er druk voor,
het hetzelfde gevolg..." 47  In  de hele eerste jaargang zijn artikelen
van Jan van Besouw te vinden. Artikelen die een bewerking waren
van de Manuel d'une corporation chrltienne van Harmel, artikelen
over verkorting van werktijd en de invloed ervan op productie en
drankmisbruik. Op deze artikelen wordt later in deze studie verder

I ingegaan. De bewerking van Harmel betrof een serie artikelen over
de verhouding tussen patroon en werkman. In latere jaren komen
geen bijdragen van Jan van Besouw meer voor. De reden daarvoor is
niet bekend; mogelijk namen andere activiteiten hem te veel in
beslag.

De belangstelling voor het K.S.W. bleef echter niet altijd zo
groot als bij de aanvang. Begin januari 1903 schreef Jan van Besouw
in een van zijn brieven dat het blad wel terrein won, maar dat er
een groot aantal abonnementen opgezegd was, waarvan voor 90%
door geestelijken. Van Besouw vroeg zich af, of de houding inzake
een staking in Enschede of een polemiek in De Tijd er de oorzaak
van was.  „Het K.S.W. moet niet alleen bestaan, het moet bloeien." 48
Van Besouw propageerde het blad dan ook in de zuidelijke
katholieke pers met wat artikeltjes ter aanbeveling en liet het
aan industrielen en andere notabelen, vooral in Tilburg en Goirle,
op zijn kosten of die van het propagandafonds toezenden. Aan Aal-
berse stelde hij voor, dat de abonnees aan verschillende bekenden het
blad zouden sturen en suggereerde dat de prijs voor die propaganda-

46) Theunisse, a.w., blz. 342.
47) Coll. F. Mes, Brieven Jan van Besouw 1902-1909, Brief aan (7), ongedateerd,
nr. 187-188.
68) t.aIF., Brief aan Dr. (7), ongedateerd, nr. 335.
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abonnementen verlaagd zou worden. 49 De reactie van Aalberse hier-

op is niet bekend.
Medio 1903 berichtte Van Besouw aan Aalberse, dat met Ariens

en Vlekke (die in mei 1903 gestorven was) afgesproken was regelma-
tig een lijstje met literatuur over de sociale kwestie samen te stellen
en in het K.S.W. te publiceren: „ter voorlichting van hen die aan so-        1
ciale actie willen gaan doen en die niet weten waarmee te beginnen,
wat te koopen". w Verscheidene keren kwam Jan van Besouw in zijn
brieven aan Aalberse terug op het verzoek literatuur op te geven voor

„eerstbeginnenden" en gevorderden op het gebied van de sociale
kwestie. Maar hierop werd niet ingegaan, zelfs niet toen Jan van Be-
souw het in de vorm van een ingezonden brief goot. Lagen de moei-
lijkheden op dit gebied bij het episcopaat7 Men ontkomt niet aan de
indruk als men afgaat op een brief van Jan van Besouw aan Aalberse
over het aanbevelen van boeken: „Mgr. kan dit niet kwalijk ne-
men".51 Men vraagt zich echter wel af, waarom van die zijde be-
zwaren konden worden gemaakt. Zou het zijn dat men de geeste-
lijken onder de lezers wilde behoeden voor literatuur, die niet het
kerkelijk imprimatur droeg7

In de jaren 1905-1909 bleek het K.S.W. sterk geinteresseerd in de
kwestie van de organisatievorm voor arbeiders en het al of niet inter-
confessioneel zijn van de organisaties. Aalberse nam hierin een ult-
gesproken standpunt in v66r katholieke vakorganisatie. Hierover
bleef hij schrijven tot het episcopaat met een uitspraak kwam.

Achtentwintig Jaar heeft het Katholiek Sociaal Weekblad bestaan;
niet zelden moest Aalberse bet bij gebrek aan copy zelf volschrijven.
Voor de sociale ontwikkeling van de katholieken is het Mad van
groot informatief belang geweest.

B. Katholieke Sociale Actie

De Katholieke Sociale Actie kwam voort uit een afsplitsing van
het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen. Dit Bureau was 27
december 1898 opgericht op initiatief van dr. J. C. Eringaard, pleeg-

zoon van J. C. van Marken, die verbonden was aan de Nederland-

u) t.a.F·, Brief aan Katholieke Illustratie, 15-1-1903, nr. 350; Brief aan P. Aalber-
se, 15-1-1903, nr. 351.
80) C. A., Brief J. van Besouw aan P. Aalberse, 18-6-1903.

51)  C. A., Brieven J. van Besouw aan P. Aalberse, 5-12-1903 en ongedateerd.
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sche Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Voor dit initiatief ontving
hij steun van Van Marken en prof. mr. M. Treub. Bij de con-
stituerende vergadering waren 66 personen aanwezig, waaronder
Schaepman, Ariens en Van Besouw. Het voorlopig bestuur bestond
Uit J. C. Eringaard, J. C. van Marken, A. Ariens, W. Vliegen, A.
Kerdijk en ds Talma. 52

Het centraal bureau zou zich bezighouden met:
- het verstrekken van gevraagde adviezen met betrekking tot de op-

richting, organisatie, leiding en administratie van verenigingen ter
verbetering van de positie van de arbeider;

- het verspreiden van gegevens op sociaal en economisch gebied;'

- het opzetten van een bibliotheek met boeken over de sociale kwes-
tie.

De vereniging zou zich niet op politiek terrein bewegen en zich
neutraal opstellen. In het definitieve bestuur werd de plaats van A.
Ariens ingenomen door Aalberse en Vlekke. De behoefte aan zo'n
bureau bleek groter te zijn dan men gedacht had en de eerste jaren
had men het dan ook erg druk. Men begon commissies samen te
stellen van deskundigen op verschillende terreinen o.a. de co8peratie,
woningbouw en kredieten. Een nadeel was dat deze commissies
traag werkten. Na Vlekkes dood werd zijn plaats ingenomen door
zijn vriend Jan van Besouw. Intussen had Schaepman al pogingen
gedaan om een katholiek bureau voor sociale adviezen op te zetten.
Deze pogingen mislukten aanvankelijk, maar in 1903 kwam het ad-
viesbureau als onderdeel van de Katholieke Sociale Actie toch tot
stand. 53

Het uitgangspunt tot de oprichting van de Katholieke Sociale
Actie vormde de spoorwegstakingen van 1903. Ruter zegt hierover:
„Het nut en de noodzaak van organisatie der geloovige arbeiders, van
sociale actie in het algemeen was duidelijk gebleken." 54 In februari
1903 had Aalberse, de grote inspirator van deze actie, al gesproken
met Vlekke, Jos Cuypers en Van Besouw over de plannen. Op 9
maart 1903 werd op initiatief van de R.K. Patroonsgildenbond een
comit6 opgericht, dat door Jan van Besouw in zijn brieven aan Ruys
de Beerenbrouck en Pelster, „Gesellschaft fur soziale Reform" werd
genoemd. Hierin waren Aalberse, Van Besouw, Pelster, Ruys de Bee-

50) Theunisse, a.w., blz. 316-317.
53) a.w. blz. 323-324.
64)  A. J. C.  Ruter,  De  spoorwegstakingen van  1903  (I iden  1935),  blz.  556.
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renbrouck en Vlekke gekozen. 55 Mr. Pelster bedankte wegens een te
drukke praktijk en zijn plaats werd ingenomen door P. Steenhoff. 56
De beslissing een comit6 op te richten was genomen, omdat men op
de vergadering van de patroonsbond die op 9 maart te Utrecht was
gehouden, voelde dat er nog heel wat aan de katholieke organisaties        
ontbrak. Als model stond de „Volksverein fur das katholische   1
Deutschland" voor ogen, waarvan de Zentralstelle in Munchen-
Gladbach gevestigd was. Hierheen werd toen ook door Jan van Be-
souw een verzoek gericht om nadere informatie over de Volksver-
ein. 57

Al op 22 maart kwam het comit6 tot oprichting van een Katholiek        1
Comit6 van Actie, dat echter ook maar 66n maand gewerkt heeft.
Aalberse zorgde voor de propaganda. Over die oprichtingsdag schreef

Jan van Besouw aan zijn dochter JO, die in Roosendaal op het pensio-
naat van de zusters Franciscanessen was, dat de hele dag vergaderd
was met erg weinig succes. 58

Bij velen leefde de wens het Katholiek Comit6 van Actie uit te
laten groeien tot een organisatie die sociale actie onder de katholieken
zou voeren, naar het voorbeeld van de Volksverein. Op 26 maart
schreef Jan van Besouw aan Poell wat de hoofdlijnen van de „Ka-
tholieke Volksactie" zouden zijn: „centralisatie der leiding, decentra-
lisatie der actie; dus voortbouwen op de bestaande organisaties" 59 De

inrichting zou zowel plaatselijk als diocesaan en landelijk zijn. Aal-
berse waarschuwde Jan van Besouw nog voor het overnemen van het
Duitse model van de Volksverein. In Duitsland was de situatie nu
eenmaal anders dan in Nederland. De Volksverein verenigde er alIe
sociale groepen, zowel arbeiders als middenstanders en landbouwers,
en behartigde niet alleen de belangen van die groepen, maar bevor-
derde ook de kunst, het ondereijs, de drankbestrijding, enz. Hier in
Nederland bestonden al verschillende organisaties, zoals de vak- en

standsorganisaties, de drankbestrijdersverenigingen e.d. Daarom werd

55) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brieven aan P. Aalberse, Ch.
Ruys de Beerenbrouck en mr. Pelster, 10-3-1903, nrs. 429,430 en 431.
51) C.A., Brief J· van Besouw aan P. Aalberse, 16-3-1903.

57) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Centralstelle des
Volksvereins fur das Katholische Deutschland, 10-3-1903, nr. 428.
58) t.a.F·, Brief aan Jo van Besouw, 26-3-1903, nr. 467.
5,) ta.F, Brief aan L. Poell, 26-3-1903, nr. 457-458.
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besloten g66n nieuwe vereniging op te richten maar de oude in 66n
verband samen te brengen. 60

De geestelijkheid was door Aalberse met opzet buiten de actie
gehouden:  „om de tegenpartij geen troef in handen te geven". 61
Met tegenpartij werden waarschijnlijk de socialistische organisaties

i bedoeld. De bisschoppen van Utrecht en Den Bosch waren echter
wel degelijk op de hoogte van de situatie en hadden als eersten de
actie financieel gesteund.

Het bestuur van de K.S.A. voelde er behoefte aan niet alleen de
sociale maar ook de politieke actie te coisrdineren. Hiertegen rees
echter bezwaar bij het episcopaat, waarna het doel tot de sociale actie
beperkt werd. Toch stonden de bisschoppen aanvankelijk nog huive-
rig ten opzichte van het Comit6. Dat was te wijten aan het feit dat
verscheidene mensen die politiek actief waren, ook in het comit6
zaten. Het episcopaat vree*le dat er toch snel tot politieke actie over-
gegaan zou worden, wat in strijd met de encycliek werd geacht. 62

Medio mei meende men zover te zijn dat de Katliolieke Actie „op
stevigen grondslag gevestigd" kon worden, en juist toen overleed
Vlekke, (lie een belangrijke rol had gespeeld. De constituerende ver-
gadering bleek toch niet z6 verlopen te zijn als gewenst was. Van
Besouw vroeg Aalberse of er nu echt een nieuwe vereniging moest
komen:  „zijn  er niet genoeg,  zijn er niet teveell" 63 En enkele dagen
later: „Hoe meer ik er aan denk, hoe minder ik kan geloven dat de
bisschoppen het plan begrepen hebben: zou een andere commissie
gevormd uit de Utrechtse vergadering en sprekende namens de Ned.
Kath. Vereenigingen met uitzondering van de Kamerclub, z66 dat de
schijn van aan-politiek-doen vermeden is, geen gunstiger onthaal
vinden; het wordt dan (schijnbaar) een zuiver sociale, economische
actie als ge wilt - daartegen kan zich niemand verzetten!" 64 Tevens
deed hij het voorstel om het allemaal eens opnieuw te proberen en
een nieuwe commissie samen te stellen. Of dit ook gebeurde weten
we niet, maar op 1 december 1903 schreef Van Besouw aan Aalberse:
„Wat zit die Actie stevig in elkaar: nu maar gauw den wagen aan hetrollen - hij loopt dan vanzelf". 65 Ook adviseerde hij Aalberse con-

60) Ri ter, a.w., blz. 557.
61)   Gribling,   a.w.,   blz.   113.
65) Ruter, a.w; blz. 557.
65) C.A., Brief J. van Besouw aan P. AaIberse, 9-6-1903.
64) C.A., Brief J· van Besouw aan P. Aalberse, 18-6-1903.
65) C.A., Brief J. van Besouw aan P. Aalberse, 1-12-1903.
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tact op te nemen met de president van het dagelijks bestuur van de
Bossche Katholiekendagen, Jhr. 0. van Nispen. Volgens Jan van
Besouw was de commissie van advies van de Katholiekendagen een
soort comit6 van sociale actie. Om medewerking van deze commissie
te krijgen, kon een overleg tussen Aalberse en Jhr. van Nispen    I
veel goed doen.

Het Centrual Bureau van de Katholieke Sociale Actie werd ge-
vestigd te Leiden; Aalberse bleef tot het einde toe de belangrijkste

figuur. Op het programma van de K.S.A. stonden de volgende pun-
ten: adviezen op sociaal gebied, sociale cursussen, een bibliotheek,
oprichting van bureaus voor sociale actie, propaganda en drankbestrij-        ,
ding.

Welke rol Jan van Besouw precies speelde in de landelijke K.S.A.
weten we niet; zijn naam was slechts enkele malen te vinden op de

presentielijst van vergaderingen, en in een enkele commissie. We
weten wel, dat hij het was die de contacten legde met de Duitse
Volksverein, vooral voor informatie om de K.S.A. op te zetten. Of hij
na de oprichtingstijd nog actief was op landelijk niveau is niet waar-
schijnlijk; zijn naam treffen we dan nergens meer aan.

In het bisdom Den Bosch bleef Jan van Besouw wel actief voor
de K.S.A. In 1905 werd hij tweede secretaris van het dagelijks be-
stuur van het diocesaan comit6. Ook op locaal niveau was hij actief;
eveneens in 1905 kwam in Goirle een plaatselijk comit6 tot stand

waarin Jan van Besouw een bestuursfunctie aanvaardde. 66
Rond 1911 begon de K.S.A. tekenen van ondergang te vertonen,

vooral toe te schrijven aan de strijd tussen vak- en standsorganisaties.
De verschillende opvattingen waren tot in het algemeen bestuur

doorgedrongen. Aalberse, de algemeen-secretaris was voor vakorgani-
satie, en m6t hem de algemeen adviseur, prof. Aengenent. Jhr. mr.
Ch. Ruys de Beerenbrouck, algemeen voorzitter van de K.S.A., zag
daarentegen meer heil in de standsorganisaties en verklaarde dit ook
bij verschillende gelegenheden. In de strijd over de organisatievorm
stonden de Leidse en de Limburgse school tegenover elkaar.

C.   De Katholiekendagen in het bisdom Den Bosch

Naar het voorbeeld van Duitsland, waar op het initiatief van o.a.

mgr. Von Ketteler katholiekendagen gehouden werden, begon men

") K.S.W., jrg. IV (1905), nr. 5, blz. 56 en nr. 7, blz. 82. Losse mededelingen.
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rond  1900 ook in Nederland over dergelijke nationale congressen  te
denken. Het episcopaat vond echter nationale katholiekendagen nut-
tig noch wenselijk. De oorzaak van deze visie is niet bekend. Aalber-
se die zich hiermee bezig had gehouden werd dit standpunt ter
kennis gebracht. Men begon toen aan diocesane katholieken-
dagen te denken.   In   1899  werd in Limburg een bondendag gehou-

den, waar o.a. als onderwerp het katholiek verenigingsleven aan de
orde werd gesteld. J. Vlekke trad hier als spreker op. 67 In 1900 werd
de eerste van de diocesane katholiekendagen in het bisdom Den
Bosch gehouden. Dit congres, dat plaats vond op 30 september 1900
in Den Bosch, had een strikt besloten karakter. Alleen personen uit
het bisdom mochten als inleider optreden en aan de debatten deel-
nemen. Als genodigden waren aanwezig Ariens, Ruys de Beeren-
brouck en Vlekke.

Zowel mr. A. I. M. J. baron van Wijnbergen, kamerlid en lid van
de Klarenbeekse club, als Jan van Besouw meenden echter dat de
eerste Katholiekendag niet veel succes zou opleveren, daar zij het
bestuur  „meer dan ultra-conservatief" vonden. 68  Jan van Besouw
had toen zitting in het Uitvoerend comit6.

De Katholiekendagen in het bisdom 's-Hertogenbosch kenden
steeds een „Eere Comit6" en een Uitvoerend Comit6. Van het ere-
comit6, dat vele jaren dezelfde mensen als lid kende, maakten een
aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer deel uit, aangevuld
met enkele andere notabelen. Zo vinden we bij deze groep onder

andere Jhr. P. van der Does de Willebois uit Den Bosch, Jhr. 0. van
Nispen tot Sevenaer uit Nijmegen, dr. A. van der Steen uit Oss.
Daarnaast was er het uitvoerend comit6, waarvan een aantal leden
het dagelijks bestuur van de Katholiekendag vormden. Dit dagelijks
bestuur bestond steeds uit personen uit de plaats, waar de Katholie-

kendag gehouden werd. De overige leden van het uitvoerend comit6
kwamen uit de rest van het bisdom. Leden waren onder andere: Jan
van Besouw, M. Poelhekke, baron Van Wijnbergen, pastoor C. C.
Prinsen en Jhr. O. van Nispen tot Sevenaer. Tot en met 1907 bleven

Jan van Besouw en Jhr. Van Nispen lid van het uitvoerend comit6.

Bij de eerste Katholiekendag werd het dagelijks bestuur gevormd
door: Jhr. Jos de la Court, president, L. van der Steen, secretaris en
de leden de hoogeerwaarde heer H. Brouwers, pastoor C. C. Prinsen,

67) Theunisse, a.·w., blz. 362.
68) G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, 21-10-1900.
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G. F. van Gerve, en Jos van der Hoeve, allen uit Den Bosch
en J. P. Schets uit Zevenbergen. 69 Een jaar later bij de Katholieken-
dag in Tilburg, bestond het bestuur uit W. P. Mutsaers, president;
Ch. Kieckens, secretaris; mgr. A. D. Smits, P. Bergmans, P. Bogaers,
H.  Eras, A. Mutsaers en  A. van Waesberghe. 70  Bij  de  in  1902  in
Nijmegen gehouden Katholiekendag waren de leden van het dage-lijks bestuur: Jhr. 0. van Nispen tot Sevenaer, president; P. Daniels,
secretaris; Aloys B. Jansen, 2e secretaris-penningmeester; hoogeer-
waarde heer F. Bronsgeest, F. Geertsen, J. E. van Huet, M. Poelhek-
ke, M. de Rooy en F. Thijsse. 71

Het algemeen reglement van de Katholiekendagen gaf in artikel 1
als doelstelling aan: „de ontwikkeling der katholieke actie en de
instandhouding en bevordering der Katholieke eenheid op velerlei
gebied". Artikel 7 regelde de bevoegdheden van het dagelijks be-
stuur: „Dit bestuur regelt de betrekkelijke afdeelingsvergadering,
noodigt een of meer inleiders voor de te behandelen onderwerpen,
en stelt met hen de conclusien vast; een en ander onder goedkeuring
van het Dagelijksch Bestuur". 72 In 1903 werd het reglement uitge-
breid naar aanleiding van de oprichting van een Commissie van Ad-
vies, die de continuiteit van de Katholiekendagen moest waarborgen,
en het Dagelijks Bestuur van advies dienen.

Voor de tweede katholiekendag in Tilburg op 29 september 1901
was Jan van Besouw niet alleen lid van het uitvoerend comit6, maar
tevens voorzitter van het bestuur van de afdeling „Sociaal vraagstuk
voor de werkgevers". In die kwaliteit opende hij de vergadering met
een korte toespraak, waarin hij stelde dat het de plicht was van de
katholieke patroon de werkman als zijn broer te beschouwen. Hij
moest de ondergeschikte tot zijn niveau opheffen en op voet van
gelijkheid een arbeidsovereenkomst sluiten. 78

Jan van Besouw had nog geprobeerd Vlekke als inleider in deze
afdeling het woord te laten voeren. Hoewel het dagelijks bestuur van
de katholiekendagen het wel gewenst achtte dat inleiders tot het bis-

69) Verslag van den eersten diocesanen Katholiekendag in het bisdom van 's-Her-
togenbosch  op  Zondag 30 September   1900 te 9-Hertogenbosch.
70) Verslag van den tweeden diocesanen Katholiekendag in het bisdom van 's-Her-
togenbosch  op  Zo,ulag  29   September   1901   te  Tilburg.
71) Verslag van den derden diocesanen Katholiekendag in het bisdom 's-Henogen-
bosch op Zondag 28 September 1902 te Nijmegen.
s) Verslag eersten diocesanen Katholieke,ulag.
73) Verslag tweeden diocesanen Katholiekendag.
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1

dom behoorden, werd door Vlekke graag een uitzondering gemaakt.
Het onderwerp van de inleiding omschreef Jan van Besouw in zijn
brief aan Vlekke als volgt: „a) het niet-uitbetalen van loon aan
werklieden beneden 18 jaren  maar  aan hun ouders of voogden;

B

b) wering van slechte lectuur". En hij voegde er aan toe: „'t zal een
nieuwe trionlf zijn voor Klarenbeeks vriendenkring; twee zijner le-
den inleider Kap. Poell en U en dat op den aartsconservatieven K-
dag in de meest conservatieve der sectian!" 74 Maar Vlekke weigerde,
waarna door het dagelijks bestuur de heer A. van Spaendonck, een
Tilburgse fabrikant, werd aangewezen. De heer Van Spaendonck
had in 1901 de brochure „Is onze industrie het hiermee eens?" ge-
schreven. Deze brochure leverde kritiek op de brochure van Carl
Strciter: „Ontwerp-wet op Arbeids- en Rusttijden voornamelijk met
het oog op de Wolindustrie", waarin een maximum arbeidsduur
werd bepleit. „Les extr&mes se touchent", schreef Jan van Besouw
toen hij Vlekke liet weten wie de inleiding zou houden. Tegen A.
van Spaendonck was Vlekke zijn Sociale Opstellen aan het schrij-
ven, waarin hij de TiIburgse wantoestanden op het gebied van lonen
en arbeidstijden aan de kaak stelde. De heer Van Spaendonck gaf op
de Katholiekendag een uiteenzetting van het loonsysteem van Vlekke
en verdedigde dit als ideaal. Van Spaendonck was het met Vlekke
misschien theoretisch wel eens, maar beschouwde het waarschijnlijk
voor hem praktisch onuitvoerbaar. „Ik heb v.S. over weten te halen
deze regelingen als ideaaltoestanden en als modellen in zijn in-
leiding op te nemen, maar dan is 't ook nodig dat wij volkomen
zijn ingelicht", schreef Jan van Besouw toen hij Vlekke om infor-
matie over dat loonsysteem vroeg. 75  „Ik had voorgesteld te conclu-
deren:
- overwegende dat het meer en meer toenemende achterhouden van
loon door jeugdige personen van den kant der werkgevers dringend
voorziening eischt; dat het afdoend middel hiertegen is het uitbeta-
len van het loon der werklieden beneden  18 jaar aan hunne ouders

of yoogden.
- spreekt den wensch uit dat geleidelijk tot invoering van deze
maatregel worde overgegaan en reeds terstond daar waar zulks ge-
voegelijk kan geschieden; en
- besluit dat voor de minderjarige werklieden in alle bedrijven wor-

79 G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, 3-7-1901.
75) G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, 22-8-1901.
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de ingevoerd loonbriefjes (of kaarten) die op geregelde tijdstippen
aan ouders of voogden worden ingezonden". 76 Grondig geinstrueerd
door Vlekke kon Van Spaendonck zijn inleiding houden, die voor
hem wel wat van de praktijk in zijn bedrijf afweek.

Kapelaan L. Poell, 66n van de sociale priesters uit het bisdom      Den Bosch, sprak in zijn inleiding over de encyclieken Rerum Nova-          rum en Graves de communi re, en over de veranderingen die door
Vlekke en Van Besouw in hun bedrijven waren doorgevoerd. Hij
noemde deze veranderingen niet, maar stelde het in het algemeen.
Tevens betrok hij de Bossche sigarenfabrikanten in zijn beschouwin-
gen als model voor de werkgevers. Tot slot van de vergadering, na de
debatten zei Van Besouw nog: „Wij zullen zijn Katholieke patroons:
Katholiek in woord en daad - patroons d.i. ouders voor onze werk-
lieden, beoefenende de deugden, welke meer dan ook in onze dagen
de werkgevers moeten sieren". 77

Van de voorbereidingen voor de derde diocesane katholiekendag,
gehouden op 28 september  1902 te Nijmegen, weten we iets meer,
dank zij de copiean van de brieven van Jan van Besouw die ook toen
weer voorzitter van de afdeling werkgevers was. Op 10 juli 1902
schreef hij aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de katho-
liekendagen, Jhr. 0. van Nispen tot Sevenaer, dat L. Poell goedkeu-
ring had ontvangen van de bisschop om weer als inleider op te
treden, nadat hij in Tilburg zo voortreffelijk voor de dag was geko-
men. In een vergadering van het afdelingsbestuur (werkgevers) was
als conclusie aangenomen: „De sectie werkgevers besluit de con-
clusian op de vorige katholiekendagen genomen, met kracht en be-
kwamen spoed uit te voeren, met name door alle ten dienste staande
middelen de oprichting te bevorderen van een R.K. Patroonsbond
en van propagandaclubs in alle parochien van eenige beteekenis". 78

Op verzoek van Arias stelde Jan van Besouw pogingen in het
werk om de katholiekendag „alcoholvrij" te houden. In een brief
aan Jhr. Van Nispen verzocht hij het dagelijks bestuur dit te willen
doorvoeren. 79  Aan dr. Banning en Ariens schreef  hij  dat  hij  het

18) G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, ongedateerd.
") Verslag tweeden diocesanen Katholiekendag.
18) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Jhr. van Nispen,
10-7-1902, nr. 1.
19) t.a.F. Brief aan Jhr. van Nispen, 22-9-1902, nr. 120.
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verzoek had ingediend: „niet dat zulks zooveel zal helpen, maar de
attentie wordt gewekt en velen worden tot nadenken gebrachf. 80

Op deze Katholiekendag spraken zowel Poell als Jan van Besouw.

Zij uitten hun teleurstelling over het feit dat er nog geen verenigin-

gen van patroons tot stand waren gekomen. Dit werd geweten aan
de vrees van de werkgevers, dat ieder als eenling veranderingen in de
fabriek zou doorvoeren en dat de andere fabrikanten dit niet zouden

doen. De productiekosten zouden dan wel eens kunnen stijgen,
waardoor de concurrentie nog moeilijker zou worden. Na de inlei-

ding van Poell die daarover ging, werd geapplaudisseerd...en men
liep weg.

De Katholiekendag van 1903 werd in september te Eindhoven ge-

houden. Met de voorbereidingen was Jan van Besouw al vanaf fe-
bruari van dat jaar bezig. Hij wilde de reglementen gewijzigd zien
en diende daartoe voorstellen in. Zo wilde hij o.a. de onderwer-

pen voor de katholiekendag niet langer laten vaststellen door de
commissie van advies en het dagelijks bestuur, maar door de afde-

lingsbesturen, dus onderwerpen die uit de stands- en vakverenigin-
gen naar boven waren gekomen. 81 C)ok pleitte hij ervoor  dat  de

afgevaardigden over de conclusies zouden mogen stemmen, wat door

toedoen van Jhr. Van Nispen verwezenlijkt werd. Wat niet doorge-

voerd werd was het voorstel om ook de niet-diocesanen mee te laten
beslissen: „Met Poelhekke heb ik beproefd om deze onchristelijke,
anti-katholieke bepaRng te schrappen: 't is niet gelukt, maar we heb-
ben op dit gebied veel terrein gewonnen". 82 Wat ook niet lukte was
vrouwen toe te laten tot de vergadering. Als enig argument kreeg Jan

van Besouw te horen dat er plaatsgebrek was. Om dat probleem op

te lossen, waren al verscheidene kerken aangeboden voor de vergade-

ringen, maar hierop was niet ingegaan. De vrouw bleef buiten de
katholiekendagen. Jan van Besouw vond het een zeer anachronis-

tische opvatting, zoals hij aan pater Rijken schreef.
Niet alleen voorstellen tot wijziging van het reglement werden

door Jan van Besouw gedaan. Hij wilde de opzet van de dagen ver-

anderen. Niet meer jaarlijks vergaderingen voor alle afdelingen van
de katholiekendagen, maar voor twee of drie afdelingen. Het pro-

80) t.a·F•, Brief aan dr. Banning ongedateerd, nr. 121; Brief aan A. Ariens, 22-9-

1902, nr. 122.
81) t.a.F·, Brief aan (7), 4-2-1903, nrs. 381-383.
82) t.ap·, Brief aan A. Rijken o.p., ongedateerd, nr. 395.
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gramma zou hierdoor veel minder overladen zijn en het geheel zouer afwisselender op worden.
Of men op deze laatste voorstellen is ingegaan, is niet bekend,

omdat de correspondentie van Jan van Besouw geen verdere infor-
matie meer geeft  over de katholiekendag  en na maart  1903  geen
persoonlijke brieven meer bevat. In de opzet van de dag van 1903
was er niets van te merken. Jan van Besouw was dat jaar echter
geen voorzitter van de sectie Werkgevers meer, wel lid van het Uit-voerend Comit6. Dat bleef hij tot en met 1907. Na 1903 werden er
nog een aantal katholiekendagen gehouden in het bisdom Den
Bosch, echter niet meer elk jaar. Voor het laatst werd ze op 18 sep-
tember 1938 georganiseerd. 88

Op de katholiekendagen van 1901 en 1902 was gepleit voor het
oprichten van patroonsverenigingen. Aanvankelijk hadden deze op-
roepen erg weinig succes. Wel bestond  er in  1902 een „commissie
tot oprichting van R.K. Patroonsvereenigingen", waarin Jan van Be-
souw zitting had. Hiervan was sprake in een brief aan dr. Nouwens,
die een vereniging van patroons-klompenmakers te Best had opge-
nomen in de Hanze, de r.k. middenstandsvereniging, die door Nou-
wens was opgericht. Van Besouw vond dat deze patroons in de Pa-
troonsvereniging thuis hoorden en stelde daarom voor uit te maken
wie wel en wie geen lid van de Hanze konden worden. 84 Nouwens
wees hem er echter op dat Wompenmakerspatroons andere belangen
hadden dan industriale ondernemers.

Na de Katholiekendag van 1902 besloot een groepje gevormd
door het afdelingsbestuur en enkele anderen, een diocesane patroons-
bond te vonnen en de bisschop toestemming ervoor te vragen. Te-
vens zou men dan het verzoek indienen een geestelijk adviseur te
benoemen. Voor deze functie stelde Jan van Besouw kapelaan Poell
voor, die op de katholiekendagen al zo voor de patroonsbond geijverd
had. 85 Het groepje bestond uit 10 personen schreef Jan van Besouw
aan pater Rijken. Wel vroeg hij zich af „of mijn persoon soms de
goede zaak zou schaden - in dat geval kruip ik gaarne weer in mijn
schulp". 86 Vreesde hij als t6 progressief gezien te worden, waardoor
hij de goede zaak schade zou berokkenenP Het eerste jaar hoopte

83) Gegevens B.A. 's-Bosch.
84) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan dr. J. Nouwens,
13-9-1902, nr. 101.
83) t.a.p·, Brief aan L. Poell, ongedateerd, nr. 136-137.
") t.a.p., Brief aan A. Rijken o.p., ongedateerd, nr. 151-152.

54



men op vijftig leden. Jan van Besouw werd benoemd tot voorlopig
voorzitter. In deze hoedanigheid dankte hij op 4 november 1902
mgr. Van de Ven voor de goedkeuring die hij aan de statuten had
gehecht, en deed het verzoek L. Poell te benoemen tot geestelijk ad-
viseur. 87  Hij  was  bang dat anders misschien de Tilburgse pastoor
Van Zinnicq Bergmann gekozen zou worden, mede omdat de pa-
troonsbond Tilburg als plaats van vestiging gekozen had. Het be-
zwaar tegen deze pastoor was dat men een te grote invloed van hem
als geestelijk adviseur op de bond verwachtte. Het bleek echter noch
kapelaan Poell, noch pastoor Van Zinnicq Bergmann te warden,
maar pastoor Van den Heuvel, van de parochie de Besterd. De pa-
troonsbond was met deze benoeming erg ingenomen. Waarom Poell

gepasseerd werd, is niet bekend.
Aan kapelaan Wolters, van de parochie Het Heike in Tilburg,

schreef Jan van Besouw veel van de patroonsbond te verwachten op

het gebied van de ontwikkeling van de arbeiders: „als we niet in die
richting werken,  zal ons wroeten vergeefsch  zijn". 88 Van dezelfde
kapelaan ontving Jan van Besouw in 1903 de geheime overeenkomst
van de Tilburgse wolfabrikanten, inzake werkstakingen. De bepa-
lingen werden in geen van de brieven van Jan van Besouw ge-
noemd, maar het commentaar erop luidde: „dieptreurig en heidensch

onchristelijk". Het kostte overigens ook erg veel moeite om de Til-
burgse fabrikantenbond te winnen voor de diocesane patroonsbond.

Eind maart 1903 was dit nog niet gelukt. De president van de Til-
burgse fabrikantenbond, Fr. van Dooren, vertelde Van Besouw, dat
de statuten van de Tilburgse fabrikantenbond lijnrecht tegenover die
van de diocesane patroonsbond stonden, zodat men geen toetreding
hoefde te verwachten. 89 In welk opzicht de statuten onverenigbaar

waren, wordt nergens vermeld. Op de Tilburgse kapelaan Berkvens
deed men toen een beroep om „dat neutrale antifliristelijke ge-
drocht uit de wereld te helpen". 90 Medio maart  1903  had Jan van
Besouw al aan een pater (Schrader)) geschreven dat de fabrikanten
niets van de Amsterdamse stakingen (spoorwegstakingen) geleerd
hadden dan schelden op de vakverenigingen. Ze wilden g66n chris-
telijke vereniging meer en g66n Jan van Besouw, die men vermoede-

87) ta.F·' Brief aan Mgr. W. van de Ven, 4-11-1902, nr. 210-211.

88) t.a.p. Brief aan kapelaan Wolters, 4-12-1902, nr. 297.
8 ) t.a.p., Brief aan W. van Besouw o.p., 2+3-1903, nr. 459.
00) t.a.p- Brief aan H. Berlrvens, 24-3-1903, nr. 460.
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lijk de werktijdverkorting, die hij enige jaren tevoren in zijn bedrijf
had ingevoerd, kwalijk nam en wiens sociale ideean men in het alge-
meen niet apprecieerde. Zijn broer Piet probeerde toen te redden
wat er nog te redden viel aan de patroonsbond. 91 Hoe hij dat deed
is ons niet bekend.

Over de patroonsbond horen we niets meer, behalve dan een be-
richtje in de Nie#we Tilburgsche Courant van 10 april 1905, waarin
alleen vermeld werd dat Jan van Besouw voorzitter van het voorlopig
hoofdbestuur van de patroonsbond was.

D. Drankbestrijding

In de tweede helft van de vorige eeuw was het drankmisbruik
vooral onder de arbeiders schrikbarend. De lange werktijden deden
de arbeiders naar de jenever grijpen, waardoor zij nog meer afge-
stompt werden en nog minder geschikt voor het werk. Wat verstond
men onder drankmisbruikP In een brochure zei M. J. van Erp ervan,
dat alcoholgebruik als misbruik kan worden gekwalificeerd, als het
vIak v66r of tijdens het werk plaats vindt. Dagelijks gebruik is mis-
bruik als men meer dan 20 tot 30 gr. alcohol gebruikt, dit is een liter
niet-zwaar bier, een waterglas wijn of een likeurglas sterke drank. 92

In   Nederland   werd de drankbestrijding vanaf ongeveer    1870
opgezet, echter nog niet door de katholieken. Deze begonnen zich
pas rond 1895 bewust te worden van het feit, dat het drankmisbruik
een volkskwaal was. Vooral ook toen cijfers over de criminaliteit
onder de katholieken gepubliceerd werden en deze iedereen reden
tot bezorgdheid #aven.

In  februari  1895 nam Alfons Ariens het initiatief tot de oprichting
van een matigheidsbond, waaraan door drie voormannen uit de
Twentse arbeidersbeweging, J. Probst,   G. B. Platvoet   en   A. H.
Engels, werd meegewerkt. Voor de vereniging koos Ariens de naam
Kruisverbond, naar de drankbestrijdersbond van kardinaal Manning
in Engeland, Tile league of tile Cross. 93 Het tel(en van de bond was
het kruis in een ring: een kruistocht tegen de drank symboliserend
met als band tussen de leden het geloof. Het Kruisverbond kende

91) t.a.p., Brief aan pater (Schraderl), ongedateerd, nr. 399.
92) M. J. van Erp, De invloed van den alcohol op onze geestvermogens (Amersfoort
1905).
93) Theunisse, a.w., blz. 226.
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twee groepen: de geheelonthouders en de afschaffers. Deze laatste
categorie deed de belofte geen gedistilleerd meer te drinken, en
matig te zijn in het gebruik van bier en wijn.

Overal in de omgeving van Enschede ontstonden in dat jaar Kruis-
verbonden en verder in Nijmegen, waar de arts dr. Banning al ver-
scheidene jaren op dit terrein werkzaam was geweest. In hem vond
Ariens een zeer trouw medewerker, die het o.a. klaar kreeg dat de
lonen niet meer in de kroeg uitbetaald werden, zoals toen nog vaak
voorkwam. Banning publiceerde verscheidene brochures en vertaalde
brochures en redevoeringen van o.a. mgr. A. Egger, bisschop van
St.  Gallen. 94 Ook Ariens schreef talloze brochures over de drank-

bestrijding naast de evengrote hoeveelheid redevoeringen die hij
overal in het land over dat onderwerp hield.

Naast het Kruisverbond, dat uitsluitend voor mannen bedoeld
was, werd ook een afdeling voor vrouwen opgericht: het Mariaver-
bond. Arians vond deze laatste vereniging zeer belangrijk, omdat hij
zag dat door de vrouw het gezin veel sterker beinvloed werd en haar
medestrijden van beslissende betekenis kon zijn. In Enschede werd
de eerste Mariavereniging geleid  door de vrouw  van  A. H. Engels,
M. Engels-Brinkmann. Tot deze organisatie traden veel dames uit
de hogere standen toe, terwijl het Kruisverbond vooral leden trok in
de arbeiderskringen.

Naast beide genoemde bonden ontstond  in  1898  nog  de  Anna-
vereniging, een vereniging van katholieke ouders, die beloofden hun
kinderen onder de 12 jaar als geheelonthouder te zullen opvoeden,
en hen geen drank te laten halen. Tot slot werd de matigheidsbond
gecompleteerd door een jongensbond, die jongens van 12 tot 16 jaar
opnam.

Na Ariens en Banning verscheen ook Jan van Besouw op het
strijdtoneel. Samen met Banning, naar wie Arians hem verwezen
had, begon Jan van Besouw een actie en werd er een „bond" ge-
vormd, die in januari  1897 de goedkeuring van mgr. W.  van de Ven,
bisschop van Den Bosch, kreeg als „de schoonste vereeniging van
het bisdom". 95 Voor die tijd was er reeds een briefwisseling ontstaan
tussen Ariens en Jan van Besouw, waarbij vanuit Enschede statuten
en informatie over de drankbestrijding werden gezonden. „Ik behoef

94) J. C. M. Blezer en W. J. J. M. Hennekens, Drankmisbruik en drankbestr#ding
in de  19e eeuw  in Nederland. Ongepubliceerde doctoraalscriptie, Katholieke  Hoge-
school Tilburg 1963, biz. 77-79.
95) Kruisverbond St Paulus, Alcoholisme en Drankbestrijding (Hoeven 1933).
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U niet te zeggen dat Uw optreden als medestrijder - ook inzake de
drankbestrijding - mij buitengewoon veel plezier doet", schreef    1
Arians aan Van Besouw. 96 Het Kruisverbond  en de Jongensbond
kwamen in Goirle in april 1897 tot stand; de jongensbond was de
eerste van het bisdom Den Bosch. In dat bisdom telde het I<ruisver-
bond in 1898 vier aangesloten plaatsen: Nijmegen (1895), Millingen,
Druten en Goirle; de laatste met drie afdelingen, te weten het Kruis-
verbond, de Jongensbond en de Mariavereniging. Het aantal leden
was toen 284.97 Als orgaan van de drankbestrijdersbond fungeerde
eerst het blad de Katholieke Werkman, onder redactie van Ariens.
In april 1896 richtte Ariens een eigen blad voor de drankbestrijding
op, de Kruisbanier, waarvan hij ook de redactie op zich nam.

In  november   1897  deed  Jan van Besouw  op een vergadering  van
de diocesane organisatie namens het Kruisverbond van Goirle, waar-
van hij voorzitter was, het voorstel tot het houden van een nationaal
katholiek drankbestrijderscongres. Ariens zei hiervan in de Kruis-
banier: „Het voorstel van het kleine Goirle is de sneeuwbal geweest
die tot een lawine is aangegroeid; en de onderstelling zal wel niet
gewaagd zijn dat de president van het Nijmeegsche Kruisverbond de
man is geweest,  die de sneeuwbal  aan het rollen bracht". 98  De
president van het Kruisverbond in de Karelstad was dr. Banning. En
Brom voegde er aan toe: „Ariens maakte er op zijn beurt een lawine
van"."  Ruys de Beerenbrouck  nam de voorbereidende werkzaam-
heden op zich. Het congres zou twee agendapunten behandelen:
drankwetgeving en propagandamiddelen van het Kruisverbond. Op
7  juni   1898  kwam de „hooge" goedkeuring  af van aartsbisschop
H. van de Wetering en in juli werd htt congres onder de aandacht
van de katholieken in Nederland gebracht. In het congrescomit6
namen zitting:  mr. Th. L. M. H. Borret, Den Haag (voorzitter); dr.
G. H. A. Bauduin, Roermond;  dr.  G. W. J. M. van Zinnicq  Berg-
mann, Tilburg; J. B. M. van Besouw, Goirle; mr. W. J. van den Bie-
sen,  Breda;  Th.  J. A. Bosman, Haarlem;  F. Th. J. A. Dobbelman,
Nijmegen; E. J. B. H. M. Engeringh, Utrecht; Jhr. mr. L. C. C. O. M.
van Nispen tot Sevenaer, Arnhem; J. H.  van de Pavert, Arnhem;

96) Ar. A. Nijmegen, Brief A. Ariens aan J. van Besouw, ongedateerd.
97)  Mededeling in de Kmishanier, oktober  1898, nr.  7.
98) A. Ariens in de Kmisbanier, augustus 1898, nr. 5.
") Brom, a.w., I, blz. 470.
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C. C.  Prinsen, Den Bosch;  J. M. H. Rief, Nijmegen;  Jhr.  mr.  Ch.
Ruys de Beerenbrouck, Maastricht (secretaris); J. Schets, Hoeven;
dr. A. 0. H. Tellegen, Den Haag; R. S. H. Visser, Sneek; J. F. Vlek-
ke, Oud-Gastel; mgr. W. M. G. Wittert van Hoogland, Den Haag. 100

De belangstelling voor het congres, dat op 9 en 10 oktober 1898
te Utrecht plaats  vond was groot. Er waren ongeveer 1500 deelne-

mers, onder wie mgr. Van de Wetering, Schaepman, Nolens en
Regout. Adviseurs waren A. Arians, dr. Banning en pater Weyers,
drie vooraanstaande figuren in de drankbestrijderswereld. Uit het
comit6 waren alleen Vlekke en Van Pavert inleiders op het congres.
Vooral Vlekke's inleiding was briljant, al was het de eerste keer dat
hij voor een zo groot publiek optrad. Schaepman huldigde hem daar-
voor. 101

Van zeer groot belang was het voorstel van Ariens om een centraal
orgaan voor de katholieke drankbestrijding in het leven te roepen.
Dit voorstel werd aangenomen en leidde tot de „Bond van R.K.
Drankbestrijdersvereenigingen Sobrittas': Aan het hoofd stond de
„Centrale Raad van Sobrietas", waarin dertig leden zitting hadden,
o.a. Ariens, Banning, Van Zinnicq Bergmann, Van Besouw, Lede-
boer, Visser, Borret, Prinsen, Rijken en Vlekke. 102 Voorzitter van de
Raad werd Ruys de Beerenbrouck. Het bestuur van de bond So-
briatas bestond uit vijf leden, 66n per bisdom. Het bisdom Den Bosch

werd vertegenwoordigd door pastoor C. C. Prinsen uit Den Bosch.
Bijna alle R.K. diocesane drankbestrijdersbonden traden tot de lan-
delijke bond toe. Er werd een commissie van advies ingesteld, die
tot doel had: „bij de oprichting van matigheidsgenootschappen en
ook in de school en de pers bij werkgevers en werkliedenvereenigin-
gen met raad en daad werkzaam te zijn in den strijd tegen het drank-
misbruik". 103 Om effectief te kunnen werken besloot de commissie
op   10  februari   1899,  zich  op te splitsen in secties,  die  op een speci-
fiek terrein werkzaam zouden zijn. Zo ontstonden o.a. de secties

onderwijs, pers en lectuur, en werkgevers. Deze laatste sectie werd
gevormd door Vlekke en Van Besouw.

Pas in  1900 kon de Centrale Raad van Sobrietas zijn eerste verga-
dering houden waarin het werkprogramma werd vastgesteld. De

100) Verslag eersten diocesanen Katholieketulag.
101) Theunisse, a.w., blz. 242-243.
102) Blezer en Hennekens, a.w., blz. 96.
103)   De Kruisbanier, maart  1899,  nr.   12.
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vereniging ijverde vooral voor drankwetsherziening. In 1901, in
september, werd besloten dat de Kruisbanier onder redactie van
Arians, het officiele orgaan van Sobrietas zou worden. Het aantal le-
den van Sobrietas in dat jaar was 8572. 104

In 1904 veranderde het karakter van Sobrietas. Van vereniging
werd ze een federatie van diocesane bonden. Dat was gebeurd op
voorstel van Brabant. Ditzelfde Brabant leverde nogal wat problemen
op bij de drankbestrijding.

Geheelonthouding was voor de meeste Brabanders, op grond van
hun geaardheid onaanvaardbaar. Er bestonden al wel wat Kruisver-
bonden, zoals ook in Goirle, waarin geheelonthouders een afdeling
vormden, maar op grote schaal was dat toch niet door te voeren. Na
het R.K. Drankbestrijderscongres, waar op de noodzaak van het op-
richten van matigheidsgenootschappen gewezen was, startte pastoor
C. C. Prinsen van de St. Jacobsparochie in Den Bosch, in november
1898 met de Paulusbond. Deze was beter aan de mentaliteit van de
Brabander aangepast. De matigheid in het gebruik van alcohol hield
in dat geen sterke drank meer zou gebruikt worden na de warme
maaltijd, die in Brabant bijna overal om 12 uur genuttigd werd. Ook
in   Tilburg   werd al spoedig, in december    1898, door pastoor   Van
Zinnicq Bergmann een Paulusbond opgericht en verscheidene andere
plaatsen volgden. Hierdoor werd al vrij spoedig de behoefte aan
centralisatie gevoeld,  die in november  1899 tot stand  kwam  in  de
diocesane bond van Paulusverenigingen. Ook voor de Paulusbond
was de Kruisbanier het orgaan, wat wel moeilijkheden gaf, want door
veel geheelonthouders werd deze vereniging niet serieus genomen.
In 1901 kwamen de matigheidsbonden dan ook met een eigen blad:
het St. Paulusblad.

De invloed van de Paulusbonden was goed merkbaar. In Tilburg
liep het aantal processen verbaal wegens dronkenschap terug met on-
geveer 30% tussen 1900 en 1902, terwijl er scherper op dronken-
schap werd gelet. In 1901 werd ook een afdeling afschaffers toege-

voegd aan de Paulusbond.
De vurigste leden van de Tilburgse Paulusbond gingen naar de

vergaderingen van het Kruisverbond in Goirle. In 1903 stichtten
ze zelf een Kruisverbond. Een jaar later werden de Paulusbonden
en Kruisverbonden in het bisdom Den Bosch samengesmolten in de
Bossche Diocesane Drankbestrijdersbond. Als orgaan werd het Pau-

104) Blezer en Hennekens, a.,9., blz. 99.
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lusblad gebruikt.  Tot  1907 was Jan van Besouw lid van het hoofd-
bestuur van de diocesane bond. 105 Voor de Paulusbond waren VIekke
en baron Van Wijnbergen graag gehoorde sprekers. Vooral in de ver-
kiezingstijd was Vlekke actief. Hij pleitte er bij de leden voor niet
op de „jeneverkandidaten" te stemmen, maar op eerlijke mensen. 106
De jeneverkandidaten waren kandidaten die drank uitdeelden op
verkiezingsbijeenkomsten. De Paulusbonden werden in 1915 opge-
heven en hun werk werd door de Kruisverbonden overgenomen.

De Mariavereniging, de vrouwenafdeling van de drankbestrijding,
werd door Ariens eind 1895 te Enschede opgericht. In Goirle kwam
in  1897 een Mariavereniging tot stand. Naast de zorg voor de drank-
bestrijding vervulde de vereniging een tijd lang nog de functie van
vakvereniging voor vrouwen. Hierover ontstond een briefwisseling
tussen AriEns en Van Besouw. Ariens deed Van Besouw verschillen-
de voorstellen. Een daarvan luidde: „Het bestuur zal op een verga-
dering zeggen: de vrouwen en meisjes, die lid van de M.V. zijn en
op de fabriek werken, worden verzocht hare wenschen, grieven enz.
kenbaar te maken aan de twee of drie bestuursleden der M.V. die in
de fabriek geweest zijn. Voorlopig zijn dit vertrouwenspersonen. We
moeten natuurlijk den naam vakvereeniging vermijden, en de zaak
even onschuldig als ze is ook uiterlijk vertoonen". 107 Volgens Ariens
was de toestand in Duitsland ook zo. Een week later berichtte Ari8ns
dat dit systeem voor Enschede aangenomen was. Van Besouw
scheen toch wat bezwaren geuit te hebben, wat de vorm van de ver-
enigifig betrof, die Ariens tot op zekere hoogte wel kon delen. De
situatie is ook maar voorlopig schreef Ariens: „zoo krijgt de zaak een
doodonschuldig begin, waarmede we de andere partijen voor zijn en
waarvoor ik geen extra permissie heb te vragen". 108 De toestemming
die Ariens bedoelde zou van de bisschoppen moeten komen.

In 1903 schreef Jan van Besouw aan kapelaan De Bouter, die in
Twente werkzaam was, over het probleem van de vakorganisatie voor
fabrieksmeisjes: „ik denk dat we er de M.V. (Maria Vereniging)
zullen moeten voorspannen om succes te hebben". 109 Al spoedig
echter werd er toen in Goirle overgegaan tot de oprichting van een

105) Sobrigtas almanakken, 1902-1907.
106) Theunisse, a.w., biz. 267.
107) Ar. A. Nijmegen, Brief A. Arians aan J· van Besouw, 6-10-1900.
108) Ar. A. Nijmegen, Brief A. Ariens aan J· van Besouw, 12-10-1900.
109) Ar. A. Nijmegen, Brief J. van Besouw aan H. de Bouter, 26-3-1903.
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vakvereniging voor de in de fabriek werkzame vrouw. Hierop zullen
wij later uitvoeriger ingaan. Ook de taak van het latere Wit-Gele
Kruis werd enige tiJd door de Mariavereniging uitgeoefend. In
Goirle was het niet duidelijk of de „charitasvereniging", die voor
wijkverpleging zorgde al dan niet bij de Mariavereniging hoorde.

Men krijgt wel sterk het vermoeden dat ze er los van stond. De
vrouw van Jan van Besouw, E. van Besouw-van den Heuvel, was
lange tijd presidente van beide verenigingen.

De drankbestrijding richtte zich niet alleen tegen het (overmatig)
gebruik van alcohol in caf6s, maar ook tegen het gebruik van sterke
drank bij bepaalde gelegenheden als begrafenissen en congressen.
Bij begrafenissen behoorde het tot de gebruiken v66r of na de uit-
vaart voor de familie en andere mensen sterke drank te schenken. In
september 1905 richtte het bestuur van de Bossche Diocesane Bond
voor drankbestrijding zich tot de lezers van enkele bladen als de
Hanzebode, het Katholiek Sociaal Weekblad en de Kruisbanier met
het dringende verzoek g66n sterke drank meer te schenken bij be-

grafenissen: „Onder de verkeerde drinkgewoonten die in onze stre-
ken bestaan, is er wellicht geene zoo onredelijk, zoo stuitend en zoo
onchristelijk als het schenken van drank bij begrafenissen". 110

Ook congressen zoals de Katholiekendagen wilde men alcoholvrij
houden. Daartoe richtte Jan van Besouw zich op inspiratie van
Ariens, zoals eerder vermeld, in 1902 tot Jhr. Van Nispen en dr.
Banning met het verzoek op de derde Katholiekendag van het bisdom
Den Bosch geen alcohol toe te staan. Of dit verzoek resultaat ople-
verde, weten we niet.

Dat Goirle een plaats was, waar de drankbestrijding serieus werd

genomen, blijkt uit het feit dat het een norm was voor de Kruisver-
bonders, zelfs geen sterke drank te schenken. Dat dit niet overal zo

was bleek op de algemene vergadering van de Bossche Diocesane

Drankbestrijdersbond in augustus 1909. Toen kwam van de afdeling
Nijmegen een voorstel, dat hetzelfde inhield, wat in Goirle al jaren
werd toegepast. Goirle verzocht toen de formulering, het niet-schen-
ken van sterke drank te wijzigen in het niet-aanbieden ervan. Er
ware verschillende leden-kasteleins die dan wel op verzoek konden
schenken, maar het niet uit zichzelf zouden aanbieden. Goirle liet
bij die gelegenheid ook weten het toch wel op prijs te zullen stel-

lu) F. Banning e.a., Geen drank bij begrafenissen, in De Hanzebode, jrg. m
(1905), nr. 98 (21 september).
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len als het voorstel aangenomen werd, daar anders de norm in die
plaats moeilijk gehandhaafd kon worden. 111

Het bleef niet bij 66n congres over drankbestrijding. In 1907 werd
in Maastricht het tweede gehouden, en in 1910 vond in Den Haag
het dertiende internationale congres tegen het alcoholisme plaats. In
het comit6 van voorbereiding voor het laatste congres hadden Ariens
en Jan van Besouw zitting. Bij geen van de congressen trad Jan van
Besouw als spreker op. 112 Dit was waarschijnlijk 66n van de laatste
bestuursfuncties van Jan van Besouw in de drankbestrijding. Zijn
plaats in het bestuur van de Bossche Diocesane Drankbestrijdersbond
en het voorzitterschap van het Goirlese Kruisverbond had hij eind
1906 wegens ziekte al neergelegd.

E.   Relaties met bevriende geestelijken

Zowel het feit dat Jan van Besouw zo actief op sociaal terrein
werkzaam was, als de introductie die zijn twee priesterbroers hem
bezorgden, zullen zeker van groot belang zijn geweest bij zijn talloze
contacten met geestelijken. Naast de relaties met een aantal kape-
laans en pastoors uit Goirle en Tilburg, vinden we een briefwisseling
met vooraanstaande geestelijken uit die tijd als Ariens, Rijken, Van
den Elsen, Schriider, Weyers, Nouwens en Suys. Daarnaast moeten
er ook contacten bestaan hebben met Poels, hoewel hiervan geen
briefwisseling bewaard is. 113 In het brievencopieboek van Jan van
Besouw ontbreekt, behoudens de aanhef van Rev. Amiee of Beste
Pater, in veel gevallen een aanduiding van de geadresseerde van zijn
brieven. Slechts boven een klein aantal copieen is met potlood aan-
gegeven voor wie de brief bestemd was. Daaruit blijkt dat brieven
aan pater Rijken te herkennen zijn aan de aanhef van: Beste Pater
en de ondertekening met zijn voornaam. In alle andere gevallen on-
dertekende hij voluit met Jan B. M. van Besouw, en moet de identi-
teit van de geadresseerde uit de context worden afgeleid, wat niet
steeds mogelijk was. Met al die geestelijken was hij op verschillende
terreinen werkzaam, zoals de drankbestrijding, de patroonsbond, de
wijkverpleging en de vakvereniging.

111) Bijblad De Kruisbanier, bisdom Den Bosch, jrg. IX (1909), nr. 1 (15-8) en nr.
2 (15-9).
112) De Kruisbanier, 15 juli 1910, nr. 12.
113) Informatie mevr. E. Jonker-Van Besouw, 's-Gravenhage.
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Een zaak waar een aantal priesters bij betrokken was, vormde de

oprichting en uitgave van de Volksbode in 1902. Hieraan was een
hele kwestie voorafgegaan. Door het bestuur van de Katholieken-
dagen werd al een tijd lang de behoefte gevoeld aan een volksblad.

Alle pogingen die aangewend waren om de Katholieke Werkman in
een editie voor het bisdom Den Bosch uit te geven, waren op niets

uitgelopen. Mgr. Van de Ven durfde er geen openlijke goedkeuring
aan te hechten. „Ik ben gaarne bereid ze (de pogingen) naar vermo-

gen te steunen, als mijn naam slechts buiten aanmerking blijft",
schreef de bisschop. 114 Toen opnieuw geprobeerd werd de goedkeu-
ring van mgr. Van de Ven voor het plan te krijgen, werd het voorstel
afgewezen, zoals Jan van Besouw schreef aan H. Hermans. 115 Waar-
om de bisschop dit deed is niet duidelijk; ook Jan van Besouw kreeg
de episcopale argumenten niet te horen. Uit het Bossche diocees
waren twee priester-medewerkers voor de speciale editie van de Ka-
tholieke Werkman voor het bisdom voorgesteld: de kapelaans Poell
en Wolters. Deze zouden zelfs recht van veto op hoofdartikelen heb-
ben. 116

Nu werden er pogingen gedaan om een eigen rubriek te krijgen
in het Limburgs Volksb ad, dat onder redactie stond van de priester
J. Souren, de eerste aalmoezenier van de arbeid in Limburg. Jan van
Besouw kende deze Maastrichtenaar persoonlijk. Men voelde de
noodzaak voor een katholiek Mad voor de arbeider in het bisdom
Den Bosch als propaganda tegen De Fakkel, een blad dat door de
socialisten werd uitgegeven. Daarom schreef Jan van Besouw: „er is
haast bij, wij hebben niets om tegenover de socialistische propaganda
te stellen". 117 Na de plannen nog eens besproken te hebben werden
de kapelaans Berkvens, Franssen en Poell uitgenodigd voor de op-
richtingsbijeenkomst van een eigen Mad op 13 augustus 1902 te
Eindhoven. Daar zouden naast Jan van Besouw ook nog aanwezig
zijn aalmoezenier Souren, H. Hermans (typograaf) en Jos van Be-
SOUW. 118 Franssen en Hermans blijken niet aanwezig te zijn geweest

119 Ar. A. Nijmegen, Brief J. van Besouw aan M. J. Schrader, ongedateerd.

115) con. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan H. Hermans,
25-7-1902, nr. 24.
116) Ar. A. Nijmegen, Brief J. van Besouw aan Redactie Katholieke Werlu:nan,
19-7-1902.
117) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909. Brief aan J. Souren, 25-7-
1902, nr. 26.

118) t.a.p., Brieven aan Franssen, Berkvens, Hermans, Poell en Souren, 12-8-1902,
nrs. 42-44.
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want op 16 augustus schreef Jan van Besouw hen dat de oprichting
van „de Volksbode, Weekblad voor het vereenigingsleven in de
Zuidelijke Provincien" (Brabant en Limburg) een feit was. Er had-
den zich voldoende medewerkers aangemeld, die elk een aspect van
de sociale kwestie zouden bespreken. Er was besloten het eerste
nummer op 1 september te doen verschijnen, en per 1 januari 1903
een coaperatieve drukkerij te beginnen. Wie in deze (lrukkerij zou-
den participeren, konden we niet achterhalen. De medewerkers kre-
gen de opdracht om de zes weken een artikel te schrijven „in bevat-
telijke stijl, zonder gebruik van vreemde woorden". 119 Als  mede-
werkers voor Noord-Brabant werden genoemd: kapelaan Poell
(Woensel) over staathuishoudkunde; kapelaan Berkvens (Tilburg)
sociale kwestie aan de hand van Rerum Novarum; kapelaan Jos van
Besouw (Best) verzekeringswezen; kapelaan Dekkers (Grave) gods-
dienst; kapelaan Franssen (Waalwijk) verenigingswezen; mr. Pelster
(Breda) wetgeving; baron Van Wijnbergen over de school; Jan van
Besouw: drankbestrijding. Daarnaast waren er verschillende cor-
respondenten, o.a. de typograaf Toussaint uit Nijmegen, die door
pater Rijken aanbevolen was.

Op 21 augustus 1902 verzocht Jan van Besouw aan mgr. Van de
Ven zijn goedkeuring te willen hechten aan het Mad de Volksbode 120
en noemde daarbij de namen van de betrokken geestelijken uit het
bisdom. Op 28 augustus had men van mgr. Van de Ven nog niets
vernomen, maar was van de bisschop van Roermond de goedkeuring
ontvangen. Om de Volksbode enige reclame te kunnen geven, werd
een propagandafonds in het leven geroepen, waarvan Jan van Be-
souw de medewerkers op de hoogte stelde. Tevens nodigde hij allen
uit voor een verdere bespreking op 12 september te Goirle, waarbij

ook jhr. Ruys de Beerenbrouck aanwezig zou zijn. Dan zou verder

uitgemaakt kunnen worden of de artikelen door de medewerkers wel
of niet ondertekend zouden worden, wat problemen Meek op te leve-
ren. 121 Op 1 september kwam ook de goedkeuring van mgr. Van de
Ven: „De nieuwe combinatie welke door U wordt voorgesteld bevalt
mij beter dan de voorafgaande. Tegen de genoemde medewerking

119) t.a.p., Brief aan H. Hermans, 16-8-1902, nr. 47; Brief aan Franssen, ongeda-

teerd, nr. 48.
110) t.a·F·i Brief aan Mgr. W. van de Ven, 21-8-1902, nr. 56-57.
121) t.a.P., Brieven aan Franssen, Dekkers, Pelster, Poell, Berkvens en Souren,
1-9-1902, nrs. 73-76 en 78.
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van deze zijde heb ik geen bezwaar. Ik hoop met U dat wij ons eer-
lang van eene goede uitkomst zullen mogen verheugen". 122 Een vol-
gende bespreking werd gehouden in hotel Keizer Karel te Nijmegen,
na de vergadering van de Katholiekendag, op 28 september 1902.
Hierbij werden naast de medewerkers ook Vlekke, Rijken, Aalberse,
Schrader, Vullings, Hermans en Van der Marck uitgenodigd. De
vergadering was speciaal bedoeld om de propaganda nog eens door
te praten. Jan van Besouw had al voorgesteld 2500 exemplaren van
het blad gratis te verspreiden om er kennis mee te laten maken. In
de Volksbode had hij de rubriek socialia, waarin de drankbestrijding
en de propaganda ter sprake kwamen. Voor deze rubriek vertaalde
zijn dochter Jo stukjes uit een niet nader bekend Frans tijdschrift,
die Jan van Besouw bewerkte. Midden oktober 1902 deed hij een
beroep op bevriende geestelijken en andere personen om pogingen
te doen abonnementen te plaatsen voor de Volksbode. Over copy
was niet te klagen, maar de 2000 exemplaren voor het bisdom Den
Bosch werden niet afgenomen. Dit verbaasde Jan van Besouw erg,
daar hij in Goirle 250 abonnementen had, vooral bij vakbondsleden.
„Proportioneel is dat voor Tilburg 4500!", schreef hij. 123 Eind okto-
ber had hij al 300 exemplaren nodig, want het Mad viel volgens hem
bij de mensen  in de smaak. In februari 1903 telde de Volksbode
ruim 3200 abonnees.

Liep de Volksbode goed, de couperatieve drukkerij kwam niet van
de grond. Alle pogingen, aangewend door Jan van Besouw en aal-
moezenier Souren Iiepen op niets uit. Jan van Besouw vond dat de
commissie die de oprichting moest voorbereiden te traag werkte. Wie
deel van deze commissie uitmaakten, werd nergens vermeld. Er wa-
ren al meerdere aanvragen binnen om brochures en ander drukwerk
te verzorgen, maar naarmate 1902 verder ten einde liep, raakte de
co6peratieve drukkerij steeds meer vast. Kennelijk waren problemen
over de statuten de oorzaak ervan, want medio november 1902
schreef Jan van Besouw aan Souren: „Zouden wij met de Bestsche
statuten niet aan den gang gekomen zijn - verbeteren kan altijd; 't
was ook niet noodig, dat alles volmaakt was en koninklijke goedkeu-
ring kon wel een paar jaar wachten". 124 De „Bestsche statuten" wa-
ren hoogst waarschijnlijk statuten die door kapelaan Jos van Besouw

122) t.a.p., Brief aan L. Poell, 1-9-1902, nr. 82.
ils) t.a.11·, Brief aan Rev. Amiee (Berkvens7), 16-10-1902, nr. 168.
124) t.a.p·, Brief aan Rev. Amice, ongedateerd, nr. 236.
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waren ontworpen. Souren suggereerde dan ook voorlopig zonder sta-
tuten te beginnen, wat Jan van Besouw aan Hermans voorstelde. 125
Maar eind november werd de zaak toch opgegeven, en was daarmee

voor goed van de baan.
Dat Jan van Besouw zich niet alleen de toestand van zijn eigen

arbeiders aantrok, blijkt wel uit het feit dat hij contacten had met
pater Gerlacus van den Elsen, de norbertijn die de Boerenbond op-
richtte. Hij schreef deze emancipator van de boerenstand, om infor-
matie over de oprichting van een boerenbond in Goirle. De gemeen-
te telde ongeveer 50 landbouwers, waarvan er tien ook wel zonder
vereniging konden bestaan, zoals Jan van Besouw het uitdrukte.
Deze mensen zouden heel goed het initiatief tot het oprichten van
een bond kunnen nemen, maar deden het niet en voelden er ook
niets voor. Bij de overige veertig boeren bestond een dringende be-
hoefte aan een vereniging als de boerenbond, maar van hun kant
was geen initiatief te verwachten, evenmin als van de pastoor, N.
Crefcoeur, die wel wil helpen, maar „niets aandurft waar kans tot
mislukken bestaat". 120 Daarom spande Jan van Besouw zich er voor
in, hoewel hij er eigenlijk niet zo veel van af wist. Eind februari 1903
kwam pater Van den Elsen naar Goirle om de boerenbond te intro-
duceren. Aan zijn dochter Jo schreef Jan van Besouw toen: „Gisteren
was pater Van den Elsen hier, de adviseur van den Boerenbond. Ik
hoop dat onze Z.E.H. Pastoor dat zaakje aanpakt  en  ik het  niet moet
doen". 127 Hiema vinden we geen correspondentie of berichten meer
over pater Van den Elsen en de boerenbond. Dat wil echter nog niet
zeggen dat Jan van Besouw niet meer bij de oprichting van de bond
betrokken was, aangezien de privd-correspondentie die vanaf begin
april 1903 gevoerd werd niet bewaard is gebleven.

Een andere zaak waar Jan van Besouw zich voor inzette was de
wijkverpleging, in die tijd charitasvereniging genoemd. Begin sep-
tember 1902 schreef hij aan verschillende mensen (wie dit waren is
door het ontbreken van de naam op de copie niet na te gaan) dat hij
van plan was een dergelijke vereniging op te richten. Hij vroeg ad-
viezen en informatie, ook aan het Centraal Bureau voor Sociale Ad-
viezen, dr. Banning en Ariens. Hij achtte het een urgent probleem
omdat Goirle geen ziekenhuis had, en ook geen „Liefdezusters die de

125) ta.p., Brief aan H. Hermans, 18-11-1902, nr. 256.
12') t.a.F., Brief aan G. van den Elsen, 25-1-1903, nr. 369.
in) t.a.p., Brief aan Jo van Besouw, ongedateerd, nr. 410.
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armen aan huis verplegen". 128 Met pater Rijken werden daarna de
statuten besproken, evenals het plan naast een afdeling voor vrouwe-
lijk verplegend personeel een afdeling met verplegers op te richten,
met een aparte leiding. Ook wilde men verpleegartikelen beschik-
baar stellen. De statuten werden ter goedkeuring aan de bisschop van
Den Bosch gestuurd. De pastoor van Goirle had eveneens zijn mede-
werking toegezegd aan het voorstel en zijn fiat gegeven aan de sta-
tuten. Deze zouden, zoals Jan van Besouw schreef aan pater Rijken,
pas na een paar jaar praktijk definitief worden vastgesteld. In zijn
brief maakte Jan van Besouw ook gewag van de grote belangstelling
die er bij de andere fabrikanten voor de wijkverpleging bestond.
„Wie weet of ze niet een stap is tot den ander, tot verbroedering op
sociaal terrein". 129

Medio december kon Jan van Besouw zijn dochter schrijven dat
de statuten goedgekeurd waren door mgr. Van de Ven en de vereni-
ging door hem was aanbevolen. Toen pas kon een bestuur gekozen
worden,  en  op   1  januari  1903  zou de vereniging  dan  met  haar  werk-
zaamheden beginnen. Mevrouw Elisabeth van Besouw-van den
Heuvel werd gekozen tot presidente van de vereniging. Elders werd
*aak de wijkverpleging verzorgd door de Mariavereniging van de
drankbestrijding. Nergens vindt men echter een aanwijzing dat het
in Goirle ook zo geweest is, veel eerder heeft men de indruk dat de
charitasvereniging er los van stond. Naast de ziekenverpleging nam
de charitasvereniging medio januari 1903 ook de vorming van fa-
brieksmeisjes op zich, door middel van een soort huishoudschool.
Tot dan toe hadden de zusters voor deze vorming gezorgd, maar om-
dat er te weinig belangstelling voor bestond en de zusters „gebrek
aan tact" toonden, was deze cursus opgeheven. 180

Met Alfons Ariens (1860-1928), die zeer vaak logeerde bij de
familie Van Besouw in Coirle, was omstreeks 1895 contact ontstaan
naar aanleiding van de drankbestrijding. De kwestie met de Een-
dracht, de coOperatieve weverij van Ariens had de relatie hechter
gemaakt; Ariens hechtte grote waarde aan de adviezen van Jan van
Besouw. Anderzijds was Ariens een raadsman op het gebied van de
vakbeweging. Regelmatig ging er een verzoekje van Goirle naar En-

118) t.a.p., Brief aan dr. Ausems, ongedateerd, nr. 231.
10) t.a.P·, Brief aan pater Rijken, ongedateerd, nr. 285-286.
150) t.a.F·,

Brief aan Rev. Amice, ongedateerd, nr. 361-364.

68



schede of Steenderen naar de grote man van de drankbestrijding om
een lezing voor de arbeiders td komen houden. Arians voldeed steeds

graag aan dat verzoek. Ook lezingen over de vakbeweging stonden

nogal eens op het programma. Met Ariens, pater Rijken en Vlekke
ging  Jan van Besouw  in  1902  naar het internationaal congres  van
christelijke textielarbeiders te Gent, als gasten van pater G. A.  Rut-
ten, een Belgische dominicaan. 131 Op het congres werd Jan van Be-
souw als voorbeeld gesteld vanwege de korte werktijd en het hoge
loon voor zijn arbeiders. Dat de aanwezigheid van Van Besouw als
fabrikant op het congres niet gewoon was, bleek uit wat G. J.  Grim-
berg in 1939 in St. Andreas schreef: „Voor ons Twentse textielarbei-
ders van dien tijd, was het iets bizonders een Textielfabrikant als
Jan van Besouw was, daar aan te treffen, tussen de georganiseerde
textielarbeiderd: 132 St. Andreas was het „Orgaan van de Ned. Ver-
eniging „St. Andreas" tot steun van R.K. Meesterknechts en Textiel-
bazen, tevens ter bevordering der Textielnijverheid in den uitge-
breidsten zin". Ook internationale drankbestrijderscongressen bezoch-
ten Ari8ns en Van Besouw samen, vaak ook in gezelschap van pater
Rijken.

Er waren bijna geen problemen waar Ariens of Van Besouw voor
kwamen te staan of ze overlegden met elkaar. Het zijn bijna allemaal
brieven van Ariens aan Van Besouw die bewaard zijn gebleven.
Enkele copieen van brieven die Jan van Besouw aan Ariens schreef
zijn te achterhalen. De drankbestrijding was het belangrijkste onder-
werp, dat in de correspondentie tussen beide figuren regelmatig
terugkwam. Reglementen van de verschillende afdelingen werden
naar Goirle gestuurd, evenals elke andere gewenste informatie.

Ook met betrekking tot de vakbeweging adviseerde Ariens zijn
Coirlese vriend. Hij legde hem anderzijds enkele voorstellen ter be-
oordeling voor betreffende een vakorganisatie voor de in de fabriek
werkende vrouw, uitgaande van de Mariavereniging. Jan van Be-
souw Meek hiertegen bezwaren te hebben, die Ariens op zijn beurt
weer wegnam. Ariens wilde Van Besouw graag intensief bij deze

151) t.a.p., Brief aan W. van Besouw o.p., 23-7-1902, nr. 22; Brief aan G. Rut-
ten o.p., 11-8-1902, nr. 40.
1„) G. J. Grimberg, In Memoriam J. B. M. van Besouw, in St. Andreas, jrg. XVII
(1939), nr. 9 (september), blz. 3; Verslag van de Handelingen van het IZIe Congres
van bet Internationaal Verbond van Christelijke Textielarbeiders, gehouden te
Gent (Belgig), 3, 4 en 5 Augustus 1902 (Oldenzaal z.j.).
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vakorganisatie betrekken, want zo stelde hij: „Juist uit fabrikanten-
mond moet soc. waarheid gepreekt worden". 133

Van zijn kant vroeg Van Besouw om raad in verband met de pro-
blemen die de Corporatie Rerum Novarum had met de Goirlese
bakkers. De corporatie was een vereniging van arbeiders en patroons
van het bedrijf Van Besouw, die de situatie van de arbeiders zowel
op geestelijk als materieel gebied wilde verbeteren. Een van de eerste
maatregelen waartoe de corporatie was overgegaan betrof een con-
trole op de kwaliteit van het brood. Dat hierbij problemen ontston-
den met de bakkers zal duidelijk zijn. Het kwam zelfs zover dat de
corporatie een eigen bakkerij wilde beginnen. Hierover vroeg Jan
van Besouw advies aan Ariens. Deze had met verscheidene vriendeh
overleg gepleegd, maar een eensluidend advies kon hij niet geven:
„ik vertrouw, dat U die alle omstandigheden kent, wel den goeden
weg zult kiezen. Wat hier goed is, is elders verkeerd en omgekeerd.
Hierbij valt niet te vergeten dat U als particulier op vrijeren voet
staat dan ik. Wanneer ik volgens sommigen een „verkeerden" zet
doe, dan kunnen vele vereenigingen daardoor lijden. Ik geloof wel,
dat hoe dan ook de co8peratie meer en meer zal toenemen". 134

Bij de opening van het verenigingsgebouw van de corporatie feli-
citeerde Arians Jan van Besouw namens de „Kern onzer R.K.A.V.".
„Ik voldoe daaraan met zeer groot genoegen en verzoek U wel te wil-
len gelooven dat weinigen in den lande, met meer sympathie en be-
wondering Uw streven en werken gadeslaan dan Uw ondergeteeken-
d e. . .  en vriend.  Moge Gods onmisbare zegen  op  Uw werk blijven
rusten en Uwe grootsche opvatting van de roeping van den Katholie-
ken patroon meer en meer erkenning en navolging vinden, tot heil
van patroon en werkman, ja van de gansche samenleving!", schreef
Aliens. 185

Een figuur, die met zijn, naar onze indruk, nuchtere en heldere
kijk op de dingen voor Jan van Besouw een waardevolle raadgever

is geweest, was pater Alfons Rijken (1859-1924). Deze dominicaan,
professor in de speculatieve moraaltheologie en sedert 1904 magister
in de theologie, was een ordegenoot van Willem van Besouw.
Hij was een goede vriend van de familie en kwam vaak naar Goirle,

153) Ar. A. Nijmegen, Brief A. AriEns aan J. van Besouw, 6-10-1900.
134) Ar. A. Nijmegen, Brief A. Ariens aan J. van Besouw, 10-7-1896.
135) Ar. A. Nijmegen, Brief A. AriEns aan J· van Besouw, 1-7-1898.
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waar hij bij Van Besouw logeerde. Omdat hij zwaar aan reuma leed,
had Jan van Besouw toestemming gekregen een huiskapel voor hem
in te richten.

De briefwisseling tusen beide mannen had een hartelijke toon
en beperkte zich niet alleen tot maatschappelijke vraagstukken, maar
behandelde ook particuliere zaken waarbij Rijken uitvoerig van de
toestand der familie op de hoogte werd gehouden. 136 Vanaf medio
1900 konden we een aantal brieven van pater Rijken vinden. Een
onderwerp dat toen nogal eens werd aangesneden was het probleem
van de vrouw-in-de-fabriek. „Je hebt gelijk, een meisje, vooral een
vrouw in de fabriek, 't is iets verschrikkelijks", schreef Rijken. Maar
hij vond het van de andere kant toch nog beter een vrouw in een
goed geventileerde fabriek te laten werken, dan in een 66nkamer-

3,woning, „bron van tuberculose en immoraliteit, te laten weg-
kwijnen. 137 De interconfessionele vakvereniging Unitas, voor textiel-
arbeiders, vormde eveneens een onderwerp van gedachtenwisseling.
In de jaren 1904-1905 deed Unitas meerdere pogihgen zich vanuit
Twente ook in Brabant te vestigen. Rijken steunde aanvankelijk de
pogingen, en spoorde ook Jan van Besouw aan de vakvereniging van
Goirle hierbij te laten aansluiten. End 1905 oordeelde hij echter dat
Unitas te sterk onder Duitse invloed was gekomen, en aangezien hij

dat bedenkelijk vond, ging hij er zich van afwenden. Ook in 1908
en 1909 kwam Unitas weer aan de orde. Volgens Rijken hadden de
Twentenaren geen goede kijk op de Brabantse toestanden, wat wel
het einde van Unitas in Brabant zou betekenen. 188

Toen Jan van Besouw plannen ontvouwde voor de oprichting van
een vereniging die huizen voor de arbeiders zou bouwen, raadde
Rijken hem dat af. Hij vond dat het meer een taak voor de gemeente
was voor woningen te zorgen. ln Jaren tevoren had Rijken zijn vriend
een ander plan uit het hoofd gepraat. Van Besouw wilde toen een
soort plaatsingsbureau voor dienstmeisjes in het leven roepen voor de
dochters van werknemers. Rijken vond dat hij ze wel een soort huis-
houdschool moest laten volgen, maar ze zelfstandig naar werk laten
zoeken. 140 Dat er iets moest gebeuren, daarover waren ze het eens.

13•) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan A. Rijken, 21-7-
1902, nr. 17.
1:9 c. Brom, Brief A Rijken o.p. aan J. van Besouw, 16-10-1900.

158) C. Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 31-5-1908.
122) C• Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 14-3-1912.

140)  C· Brom, Brief A. Rijken o.p.  aan  J· van Besouw, 25-11-1902.
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De brieven van Jan van Besouw aan Rijken uit 1902 en 1903 heb-
ben vooral betrekking op de Katholiekendagen, de wijkverpleging en
de Volksbode. Daarnaast vind we er nogal uitgebreide verslagen van
een staking in Goirle. Veel problemen kwamen niet schriftelijk aan
de orde; beide mannen ontmoetten elkaar vaak, en soms vinden we
dan ook in brieven een verwijzing dat een bepaalde aangelegenheid
beter mondeling kon worden besproken.

Evenals Arians hield Rijken vaak lezingen voor de arbeiders van
Van Besouw, met dezelfde voor die tijd uitermate belangrijke onder-
werpen als drankbestrijding en vakvereniging. Ook ging hij mee naar
het congres in Cent, al waren er heel wat brieven voor nodig geweest
om hem zover te krijgen, waarbij zelfs Willem van Besouw werd in-
geschakeld.

Het was niet altijd pater Rijken die de adviserende partij was, maar
ook Jan van Besouw moest nogal eens zijn mening geven over ver-
schillende zaken. De belangrijkste daarvan was ongetwijfeld de bro-
chure over de vakvereniging, die Rijken schreef. Tevoren had de pa-
ter Van Besouw al op de hoogte gehouden van zijn werk. Hij was
echter bang er geen goedkeuring van mgr. H. van de Wetering voor
te krijgen. Daarom wilde hij de brochure eerst voorleggen aan de
„hervorragendste mannen", met name A. Ariens, Th. van der Marck
en J. van Besouw. 141 In  1906 kwam deze brochure klaar. Ze was ge-
schreven in de vorm van tien stellingen, en droeg de titel De organi-
satie der R.K. Arbeiders in Vakvereenigingen. Hierbij kwam het
probleem dat al enkele jaren speelde, vak- of standsorganisatie, weer
naar voren. De vakvereniging streeft een lotsverbetering van vakge-
noten na door betere arbeidsvoorwaarden. De standsorganisatie wit
alle belangen van de arbeiders behartigen, zowel de geestelijke als
de stoffelijke.

In zijn brochure stelde Rijken dat de standsorganisatie wel, maar
de vakvereniging niet rechtstreeks onderworpen moest zijn aan de
leiding van de kerk. Hij vond het nodig dat er een duidelijk onder-
scheid gemaakt werd tussen de vakvereniging en de arbeidersvereni-
ging. Katholieke arbeiders zouden eigenlijk van beide verenigingen
lid moeten zijn. Een van de stellingen luidde: „VII. Een vakver-
eeniging van uitsluitend katholieke arbeiders geeft de meeste waar-
borgen dat zij zal handelen volgens christelijke beginselen". 142 Een

idl)  C. Brom, Brief A. Rijken o.p. san  J· van Besouw, 26-11-1905.
le) J. Colsen, Poets (Roermond 1955), blz. 339.
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„neutrale" organisatie vond Rijken gevaarlijk voor katholieken, een
christelijke vakbond alleen, als ze de christelijke beginselen niet
handhaafde. In bepaalde gevallen vond hij een christelijke vakvereni-
ging te prefereren, bijv. als ze zo beter tegen Iiberalisme en socialisme

kon optreden. Op de stellingen volgde nog een uitgebreide verdedi-

ging, waarin pater Rijken onder meer stelde: „Voor een goede en
gezonde vakorganisatie en voor het gunstig verloop van haar actie, is
een R.K. Arbeidersvereeniging onontbeerlijk, een hoogst kostbare
steun". 143 Deze brochure had vooral wat de laatste stelling betrof,
direct te maken met Unitas. De laatste stelling was die over de
christelijke vakvereniging en Unitas was een interconfessionele vak-
bond. Ook de functie van de geestelijk adviseur in stands- en vak-

organisaties was daarbij urgent.
Al in de lente van 1906 schreef Rijken aan Van Besouw dat hij

van kapelaan Berkvens, pastoor Van Zinnicq Bergmann en enkele
andere mensen ongunstige reacties had gekregen op zijn stellingen.
Vooral de Tilburgse pastoor kantte zich er sterk tegen, Berkvens
vond dat het ethische teveel op de achtergrond was gedrongen voor
het economische, wat door Rijken weerlegd werd. Gelukkig waren er
ook een aantal gunstige reacties, maar Rijken dacht niet dat hij een
imprimatur zou verkrijgen. 144

Van de geestelijken uit de directe omgeving was het Lambert
Poell (1872-1937), die zich samen met Jan van Besouw aan de belan-

gen van de arbeiders wijdde. Na zijn priesterwijding was hij van
1896 tot 1898 werkzaam als assistent in de parochie van de Heikant
in Tilburg. Daar kwam hij in contact met Jan van Besouw, met wie
hij zeer bevriend raakte. Vanaf 1897 begon hij sociale cursussen  te
geven voor de leden fan de corporatie Rerum Novarum te Goirle en
later ook voor de vakvereniging.  In  1898 werd hij kapelaan in Woen-
sel, en in 1904 vrijgesteld geestelijke met de opdracht de textiel-
arbeiders te organiseren in een diocesane bond. Hij kwam toen weer
in Tilburg wonen. Poell maakte ook deel uit van de Klarenbeekse
club en hij trad bij de Katholiekendagen van 1901 en 1902 op als
inleider voor de werkgeverssectie. Aanvankelijk had Unitas de sym-
pathie van Poell genoten, maar dat duurde niet lang. Al voor 1900
werd hij stichter van de katholieke vakbond voor textielarbeiders „St.

143) a.W·, blz. 341.
lu) C. Brom, Brieven A. Rijken aan J. van Besouw, 19-3 en 21-5-1906.
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Lambertus". Poell werd de „rode adviseur" genoemd, vooral door de
Tilburgse fabrikanten, die ook niet gelukkig waren met het bonds-
blad Het Hoog-Ambacht dat hij wekelijks uitgaf. Hieraan werkte
naast Pater Rijken ook Jan van Besouw mee, door het geven van
technische voorlichting. Dit werd pas na de dood van pater Rijken
bekend. Het Hoog Ambacht was het eerste vakbondsorgaan waarin
een rubriek over de drankbestrijding was opgenomen. 145 In de kwes-
tie over de functie van de geestelijk adviseur in de vereniging was
Poell geen voorstander van het vetorecht van de adviseur over eco-
nomische en zuiver sociale zaken. Op dit punt stonden Ariens en
Rijken achter hem, evenals enkele jaren later Poels.

De houding van Lambert Poell ten aanzien van de vakbonden
blijkt ongerustheid opgeroepen te hebben bij pater Rijken. In een
brief maakt hij Jan van Besouw hiervan deelgenoot en hij vroeg hem
te zorgen: „dat Poell - die niet erg zelfstandig oordeelt, onder den
invloed der would-be sociologen uitkomt, die eerst den Gildenbond
werkeloos maakten en nu tegen Unitas zijn, niet omdat ze arbeiders-
vrienden zijn en de arbeidersbelangen 't best in den D.B. zien be-
hartigd, maar om den D.B. in een onvruchtbaren strijd met Unitas
te wikkelen, en den strijd voor de wevers nog wat uit te stel-
len". 146 Met D.B. bedoelde Rijken de Diocesane Bond van textiel-
arbeiders. Het is mogelijk dat Rijken het niet eens was met de op-
vattingen van sommige geestelijk-en, wier bemoeienis met het vak-
bondswerk hem te ver ging en te bedilzuchtig kan zijn geweest.

Ook dr. H. Poels kwam te Goirle bij de familie Van Besouw. Dit
moet echter v66r 1904 of na 1910 geweest zijn. In de correspondentie
van Jan van Besouw over 1902/3 kwam de naam van Poels evenwel
niet voor. Dit zegt echter weinig, want zoals eerder opgemerkt, ont-
breekt zeer vaak de naam van de geadresseerde. In het boek van
Colsen over Poels komen we de naam Jan van Besouw niet tegen.
Daar een groot gedeelte van de brieven van Poels in de tweede
wereldoorlog verloren is gegaan, ontbreekt ook in het Poels-archief
enige aanwijzing  voor de correspondentie. 147  Voor  1904  kan  het
contact een gevolg zijn geweest van de Klarenbeekse club, waarvan

145) Brom, a.w., II, blz.  123; J. J. M. Sicking, kmbert Poell, in Brabantia, jrg. XV
(1966), nr. 6 (november), blz. 241-242.
149 C. Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 7-7-1905.
1'9 Informatie Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht.
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ze beiden lid waren. Van 1904 tot 1910 vervulde Poels een professo-
raat aan de universiteit van Washington. Na zijn terugkeer in Ne-
derland was hij pastoor in Welten (L.) en hoofdaalmoezenier van de
arbeid. Vermoedelijk stammen de contacten uit die periode, waarin
Poels op sociaal gebied werkzaam was. Deze opvatting wordt nog
versterkt door de mededeling van de tweede dochter van Jan van
Besouw, Emma Jonker-Van Besouw, die rond 1910 ongeveer 16
jaar was, dat Poels bij hen thuis kwam. Over de aard en het karakter
van de contacten ontbreekt verder elke informatie.

Een naam die verder vaak voorkomt in de notulen van de speciale
vergaderingen waarin Poell zijn sociale cursus  gaf,  is  die  van  A. A.
Suys. Hij was de latere oprichter van de Heilig Land Stichting en
pastoor van de daarbij behorende parochie „De Meerwijk" te Nij-
megen. In het boek met copieen van brieven uit 1902 en 1903 vin-
den we slechts 66n keer zijn naam genoemd in verband met een ar-
tikeltje dat van Suys in een tijdschrift was verschenen. 148 Verdere
gegevens over de relatie ontbreken en zijn ook niet aanwezig op de
pastorie van de Heilig Landstichting. Waarschijnlijk is de relatie
ontstaan via Jos van Besouw, die een klasgenoot van A. Suys kan zijn
geweest. 149 Bij het gouden jubileum van Jan van Besouw in  1925
werd met een speciale trein vanaf Goirle een uitstapje gemaakt door
arbeiders en directie naar de Heilig Landstichting. 150

Tenslotte vinden we ook nog de correspondentie met de norbertijn
dr. J. Nouwens, de stichter van de Hanze, de katholieke midden-
standsbeweging. Dat was gebeurd naar aanleiding van de oprichting
van co6peraties, die als bedreiging van de middenstand werden ge-
zien en het ook vaak waren. Alleen als de co6peraties gebruikt wer-
den tegen de gedwongen winkelnering kon Nouwens ermee accoord
gaan, maar hij stelde dat de verkoop van levensmiddelen toch aan de
middenstsnd overgelaten moest worden. 151 Dat Jan van Besouw en

148)  Coll.  F. Mes, Brieven  J. van Besouw 1902-1909, Brief  aan  A. A.  Suys,  1-9-
1902, nr. 74.

14') Informatie pastoor C. van Beek, Pastorie De Meerwijk te Nijmegen.
150) Coll. F. Mes, Programma ter gelegenheid van het gouden jubi16 van den
WelEd Heer Jan B. M. van Besouw op 17 Augustus 1925.
181)  H. F. J· M.  van  den  Eerenbeemt,  Notnpens  en  het  ontstaan  der  katholieke
Middenstandsbeweging, in Voor Rogier (Hilversum-Antwerpen 1964), blz. 249.
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de heer Nouwens het niet op alle punten eens waren zal duidelijk
zijn. Zo trad er bijvoorbeeld een meningsverschil op naar aanleiding
van de klompenmakers-patroonsbond. Jan van Besouw meende dat
de patroons-klompenmakers in de patroonsbond thuis hoorden en
niet  in de middensiandsorganisatie. 152 Nouwens reageerde hierop
met een toelichting die voor Van Besouw wel wat verduidelijkte,
maar toch nog onvoldoende was. Hij achtte een bezoek nodig om de
zaak op te helderen. Op 21 september 1902 kwam Nouwens naar
Goirle en werden de wederzijdse opvattingen besproken. Naar aan-
leiding daarvan meende Jan van Besouw dat conflicten tussen de
Hanze en de patroonsbond niet te vrezen waren, de twee verenigin-
gen waren z6 verschillend stelde hij: „Wij betrachten den socialen
vrede door samenwerking met en lotsverbetering van de werklieden
- zij hebben meer egoistische bedoelingen!" 153 Niet met Nouwens
maar met de Tilburgse adviseur van de Hanze kreeg Jan van Besouw
eind februari 1903 een conflict over de coisperatie, dat verderop nog
zal worden behandeld.

Andere geestelijken waarmee Jan van Besouw overleg pleegde,
waren kapelaan De Bouter uit Twente inzake Unitas, de kapelaans
Van der Waarden te Arnhem en Schriider te Utrecht over de Katho-
lieke Werkman, pater Weyers en de priester Ledel uit Borne (0) met
betrekking tot de drankbestrijding en verder de Tilburgse kapelaans
Berkvens en Wolters en de Limburgse priester Th. van der Marck
te Heel bij Roermond welke ook met Rijken bevriend was.

F.  Relaties met andere ondernemers

Met enkele gelijkgezinde ondernemers in binnen- en buitenland
stelde Jan van Besouw zich in verbinding om zich over de ervaringen
van hen te laten inlichten. Zo vroeg hij eind oktober 1902 bij de
„Uhrenfabrik Tavanek" in Zwitserland om gegevens over de resul-
taten van experimenten met werktijdverkorting. Een buitenlands
contact van vroegere datum en van meer duurzame aard vormde de
relatie met de reeds genoemde Ldon Harmel, de textielfabrikant uit
Val-(les-Bois in Frankrijk. Het bedrijf van Harmel bestond uit een
woIspinnerij en -weverij, waarin ruim 500 mensen werkzaam waren.

159 Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan dr. J. Nouwens,
13-9-1902, m. 101.
159 t.a.p., Brief aan L. Poell, 22-9-1902, nr. 119.
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In 1885, in de tijd dat Jan van Besouw nog in Boxtel verbleef,
viel zijn aandacht op een krantenbericht over een audientie van Har-
mel bij de paus en over de corporatieve instellingen in diens onder-
neming. Naar aanleiding van dit bericht schreef hij op 21 maart
1885 naar Harmel om inlichtingen te vragen over de corporatie. 154
Per kerende post had Harmel gereageerd en op 26 maart stuurde
Van Besouw een tweede brief naar Val-des-Bois waarin hij dankte
voor de toezending van de Manuel d'une corporation chr6tienne.
„C'est une guide fiddle dans les amdliorations qui, A votre exemple
nous nous proposons d'apporter  h la classe ouvridre." 155 De brief
van Harmel is niet bewaard gebleven en ook de verdere correspon-
dentie was niet meer te achterhalen.

Kort nadat hij in het eigen bedrijf corporatieve instellingen had
opgericht, bracht Jan van Besouw met zijn broer een bezoek aan
Val-des-Bois om er de werking van de corporatie in de praktijk te
zien. De leden van de Corporatieve Raad uit Coirle hadden verzocht
hun complimenten aan Harmel over te brengen: „ten dank voor de
kostbare inlichtingen  van hem ontvangen". 156  Bij zijn terugkomst
bracht Jan van Besouw verslag uit van de moeilijkheden die Harmel
met zijn corporatie had ondervonden. Harmel had echter de aanspo-
ring mee gegeven zich niet te laten ontmoedigen door tegenslagen
en had gewezen op zijn eigen corporatie, waar hij pas na zoveel jaren
eindelijk succes had. Het verslag is in de notulen van de vergadering
slechts zeer beknopt weergegeven, zodat het niet mogelijk is meer
hiervan te zeggen.

Voor de corporatie in Goirle was Harmel het lichtende voorbeeld.
Enkele van zijn bekende uitspraken, zoals „Le bien de l'ouvrier par
l'ouvrier et avec lui, jamais sans lui; A plus forte raison jamais malgr6
lui" en „Nos associations ne sont pas des assemb16es de pauvres, ce
sont de r6unions d'hommes libres", 157 vonden in Goirle een voIle
toepassing. Heel veel instellingen die Harmel in zijn corporatie
kende, werden ook in Goirle ingevoerd, zoals de spaarkas, de zorg
voor weduwen en wezen, en cursussen voor volwassenen. Dat Van

154) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1883-1885, Brief aan L. Harmel, 21-3-
1885, nr. 947.
155) t.a.p., Brief J. van Besouw aan L. Harmel, 26-3-1885, nr. 951.
150)  A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, Notulen van de Corporatieve Raad,
18-5 en 15-6-1896.
157) Harmel, Manuel, blz. 288.
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Besouw niet alles klakkeloos overnam blijkt uit het feit dat hij na
advies van pater Rijken een vereniging voor woningbouw achterwege
liet. Wel verleende hij medewerking aan de verbetering van de
volkshuisvesting en bevorderde hij het eigen woningbezit van zijn
arbeiders. Een instelling, die in Goirle eveneens ontbrak was de
groep „dames patronnesses". Hierin had Harmel de vrouwen van
patroons en hoger personeel verenigd. De instelling had tot doel,
vooral via de vrouwen sociale hervormingen in de arbeidersfamilies
te bewerkstelligen. 158 Evenmin nam Van Besouw het initiatief van
Harmel over voor een „Broederlijke Bond voor Handel en Industrie"
waarvan voornamelijk middenstanders en kleine fabrikanten lid wa-
ren en die zich tot het eind van de eerste wereldoorlog handhaafde,
maar geen bloeiend bestaan leidde. 159

Een van de Nederlandse relaties, die niet onbesproken mag blij-
ven,  is die welke omstreeks 1898 ontstond met de directeur van  de
Gastelse beetwortelsuikerfabriek, J. F. Vlekke. Zoals we reeds heb-

ben gezien, had deze ondernemer in zijn bedrijf reeds opmerkelijke
sociale initiatieven genomen en als zodanig genoot hij reeds een ze-
kere bekendheid. Omdat het fabrieksreglement van de firma Van
Besouw aan vernieuwing toe was, wendde Jan van Besouw zich eind
november 1898 tot Vlekke met het verzoek zijn fabrieksreglement te
sturen. Het zou als leiddraad kunnen dienen bij de voorgenomen
herziening en omdat deze aangelegenheid in de fabrieksraad zou
worden besproken, verzocht hij om toezending van meerdere exem-

plaren. Hij schreef: „Het bovenstaande moge U reeds brutaal voor-
komen, het brutaalste komt nog achteraan, doch hier heb ik een
excuus en wel dat de Inspecteur van den Arbeid, Dr. Kuyper, mij
geinspireerd heeft U zoo mogelijk een complete ed. van Het Kleine
Blad te verzoeken". 160 Dit laatste verzoek had betrekking  op  de

plannen voor de uitgave van een fabrieksblad in Goirle en ook hier-
voor zou informatie nuttig zijn.

Al spoedig ontstond een hechte vriendschap, nog versterkt door

vele ontmoetingen op de bijeenkomsten van de Klarenbeekse club,

188) a.w., blz. 286-291
18,) M. P. Fogarty, Christelijke  damocratie  in  West-Europa,  dl.  H  (Hilversum
1965), blz. 52.
wo) G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, 21-11-1898.
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de katholiekendagen, bijeenkomsten van de drankbestrijding, en hunbeider commissariaat van de nog te bespreken co8peratieve weverij,
die Ariens in Haaksbergen had opgericht.

Van Vlekke nam Jan van Besouw het systeem van thuisbezorgen
van de loonstrookjes over. De huisvrouw wist dan precies wat er ver-
diend werd, waardoor overmatig caf6bezoek kon worden gesignaleerd
en eventueel beperkt. Ook over de kwestie co6peratie-Hanze werd
Vlekke ingelicht, en Van Besouw vroeg hem de schrijver van de
verschillende artikelen tegen de co8peratie in de Avondster en de
Nieuwe Tilburgsche Courant „niet de eer aan te doen 66n letter
aan hem te verspillen". 161

Toen  Vlekke in  mei 1903 stierf,  was het een diep getroffen  Jan
van Besouw die aan Aalberse schreef: „hij was mij zes lange jaren
meer dan een trouw vriend, hij was mij een raadsman en een va-
der". 162 Jan van Besouw miste zijn vriend met wie hij in veel com-
missies en comitas zitting had gehad. Maar toen dr. J. Nouwens hem
vroeg het initiatief te nemen voor het oprichten van een standbeeld
voor Vlekke, schreef Jan van Besouw aan Aalberse: „Ik heb te veel
pieteit voor dien goeden vriend om zijn nagedachtenis z66 te ont-
eeren. FIij heeft zich in de harten van onzen kring een duurzaam
monument gesticht; die daarbuiten staan begrijpen Vlekke toch
niet". 163

Hoewel er punten van overeenkomst zijn aan te wijzen in de op-
vattingen van Harmel en Vlekke, zijn er geen aanwijzingen van een
relatie tussen beide figuren. De invloed kwam eerder van J. C. van
Marken, met wie Vlekke een vrij intensief contact heeft onderhou-
den.

De relatie van Jan van Besouw met J. C. van Marken (1845-1906),
de om zijn progressieve sociale ideean bekende directeur van de gist-
en spiritusfabriek te Delft bleef beperkt tot enkele brieven. Eenmaal
voor het vragen van inlichtingen over de reglementen van de sociale
instellingen aan genoemde fabriek. 164 Dat was in maart  1896,  toen
Van Besouw zelf bezig was met de oprichting van een corporatie.

1,1) Coil. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1999, Brief aan J· Vlekke, 10-3-
1903, nr. 454.

lu) CA., Brief J· van Besouw aan P. Aalberse, 17-5-1903.
163) C.A., Brief J. van Besouw aan P. Aalberse, 9-6-1903.
184) K.N.G., Brief J. C. van Marken aan G. van Bcsouw J.B.zn., 26-3-1896.
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Twee jaar later, in november 1898 met het verzoek hem enkele af-
leveringen van de Fabrieksbode, het blad van de fabriek toe te zen-
den en hem als abonn6 in te schrijven. Vanuit Delft werden twee
oude jaargangen toegezonden: „Wij zenden U opzettelijk de oude
jaargangen uit den tijd, toen de heer Van Marken zelf nog vaker
gelegenheid kon vinden daarin tot het personeel te spreken". 165 Dat
de relatie zuiver zakelijk was, blijkt uit het feit dat beide verzoeken
beantwoord werden door de secretaris van de directie, de heer Tjeenk
Willink.  Na  1898 was er geen briefwisseling meer tussen  Van  Be-
souw en Van marken, die beiden wel zitting hadden in het Centraal
Bureau voor Sociale Adviezen. Dat de contacten tussen Vlekke en
Van Marken zo frequent waren, ligt waarschijnlijk aan de omstandig-
heid dat beiden in een verwante chemische bedrijfstak werkzaam
waren. Bovendien hadden ze ongeveer dezelfde leeftijd, terwijl Van
Besouw  15 jaar jonger was.

Evenmin als er contacten bestonden tussen Vlekke en Harmel,
waren er relaties tussen Van Marken en Harmel, zoals blijkt uit het
goed bewaarde archief van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en
Spiritusfabriek.

Hoe de contacten en verhoudingen waren tussen Jan van Besouw
en de overige textielfabrikanten in Goirle is niet bekend. In zo'n
kleine plaats was onderlinge briefwisseling niet nodig, alles kon
mondeling worden afgehandeld. Twee van de fabrikanten stonden
in familierelatie tot de Van Besouws, de heren Van Enschot en Van
de Lisdonk. Een feit is wel, dat Jan van Besouw op sociaal gebied

duidelijk voorop liep en de anderen minder spontaan wel moesten

volgen. Het is niet onwaarschijnlijk dat hierdoor de verhoudingen
met de plaatselijke collegae wat afstandelijker werden, temeer daar
ook zakelijke concurrentie een rol speelde.

Ook met de leden van de r.k. patroonsbond moet Jan van Besouw,

gezien zijn ijveren voor deze organisatie, contacten hebben gehad,
maar er zijn geen gegevens beschikbaar, die in die richting wijzen.
Evenmin is iets bekend over zijn relaties met Tilburgse fabrikanten.
Wel is aan te nemen dat er contacten zijn geweest met C. Strater,
een zwager van Ariens, maar feiten zijn niet te vinden. Zonder meer
kan worden gezegd dat hij niet de sympathie genoot van de Tilburg-

169 K.N.G., Brief P. Tjeenk Willink aan J. van Besouw, 26-11-1898.
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se fabrikanten. Terwijl landelijk gezien de liberale geest begon weg
te ebben, vierde die in Tilburg nog hoogtij. Daar keerden de fabri-
kanten zich ook fel tegen een wettelijke regeling van de werktijden
en tegen de vakvereniging. Evenmin waren ze te vinden voor een
bond van patroons, laat staan voor het voorstel van Carl Strater in-
zake de wenselijkheid „dat de vereenigde katholieke werkgevers sa-
menwerken met de bonden der katholieke werklieden en deze steu-
nen met woord en daad". 166 Het is dan ook niet verwonderlijk dat
Jan van Besouw met de fabrikanten, die qua mentaliteit zo ver wa-
ren achtergebleven geen of zeer weinig contacten had; hij werd ge-
meden om zijn veel te progressieve ideeen.

§ 3. Unitas

In het laatste onderdeel van dit hoofdstuk willen we uitvoerig
aandacht schenken aan Unitas, de vakbond voor katholieke en prote-
stantse textielarbeiders. Deze bond werd opgericht in Twente na een
conflict over een systematisch ontslag dat bij 66n van de textielfabrie-
ken daar gerezen was. Hetzelfde conflict had nog een ander gevolg,
waar we eerst dieper op willen ingaan: de oprichting van de co8pera-
tieve weverij „De Eendracht" te Haaksbergen. Bij deze cooperatieve
weverij was Jan van Besouw als commissaris nauw betrokken in
welke hoedanigheid hij Ariens, die het initiatief had genomen, ad-
viseerde. Dat deze onderneming mislukte kan niet aan een gebrek
aan enthousiasme van de betrokkenen geweten worden.

Unitas, de bond die door toedoen van Ariens in Twente was op-
gericht, begon zich vanaf 1901 uit te breiden naar andere Neder-
landse textielsteden, en telde ook leden in Tilburg en Goirle. Na
eerst aandacht besteed te hebben aan Unitas in het algemeen, met
alle lief en leed en bisschoppelijke veroordelingen, willen we dieper
ingaan op Unitas in Tilburg en omgeving. Jan van Besouw was via
Ariens eri Rijken hierbij betrokken, en zeer waarscliijnlijk is hij
ook lid geweest van het eerste bestuur van die vakbond in Tilburg.
In Goirle nodigde hij verschillende keren Unitas-leden uit om le-
zingen over hun bond te houden.

165) Kabel, a.w; bk 30.
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A.   De Eendracht

Aanleiding tot de oprichting van de Eendracht, die een productie-
coaperatie was, vormde een conflict  dat  in   1894  rees  bij het textiel-
bedrijf Jordaan in Haaksbergen. Veertig katholieke wevers werden er
ontslagen, zogenaamd omdat er geen werk meer voor hen was. Deze
wevers, die bijna allen oud en zwak wareh, kregen wel steun uit alle
delen van Nederland, maar moesten toch weer ergens aan het werk.
A. Ariens nam toen het initiatief tot het oprichten van een coopera-
tieve weverij, en bracht ook het kapitaal bij elkaar.

De productie-co8peratie is een vorm van samenwerking tussen

personen, die eigenaar van het bedrijf zijn en zorgen voor de produc-
tie van bepaalde goederen. De coaperatie heeft enkele belangrijke

beginselen, zoals het democratische beheer; elk lid van de vereniging
heeft 66n stem en een aandeel in de winst. De arbeiders zouden eige-
naar van de weverij zijn, dus in de winst delen. Dit plan ontleende
Ariens aan mgr. Von Ketteler, die herhaaldelijk voor deze organisa-
ties pleitte, en hierin een mogelijkheid tot emancipatie van de arbei-

der zag.
Aan zijn vriend Gisbert Brom schreef Ariens over de opzet van de

Eendracht. Het bedrijfskapitaal  was  f 9.000,- groot,  maar  er  was
behoefte  aan een kapitaal  van f 15.000,-  tot f 20.000,-.  De  aan-
delen waren nominaal  f 50,-  en men stelde  zich voor jaarlijks  5%
dividend uit te keren. De rest van de winst (bruto-winst na aftrek
van dividend) wilde Ariens gebruiken om de aandeelhouders uit te
kopen. Ook werden een aantal waarborgen genoemd: het kapitaal
was belegd in garens, die z6 verwerkt zouden worden dat ze naast

het kapitaal nog het loon en 10 A 20% winst zouden kunnen opleve-
ren; wat betekende dat bij liquidatie het kapitaal er weer uit zou
komen. Daarnaast was de verkoop uitsluitend h contant, en waren er
twee specialisten belast met het werk op technisch en administratief
gebied. Waarschijnlijk uit fiscale overwegingen werd de co8peratie
opgezet als N.V., die toch alle winst aan de arbeiders zou laten. 167

Ariens zelf nam de leiding van het bedrijf, dat in de oude pastorie
van Haaksbergen was ondergebracht. Op 1 januari 1895 begon de
productie met dertig getouwen. 168 Het weven leverde geen proble-
men op, de afzet des te meer. Veel detailhandelaren waren bang dat

u') Brom, a.w., I, blz. 360-362.
188) a. w., I, blz. 356-357; Theunisse, a.w; bk 67.
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de cooperatie hen alleen maar nadeel zou bezorgen; zij zagen of
kenden het verschil niet tussen een productie- en een consumptie-
coOperatie. Daarbij vonden zij het niet prettig stoffen van een onbe-
kende weverij te kopen. Het gevolg daarvan was, dat de voorraden
toenamen en de prijzen daarom sterk gedrukt moesten worden om
nog te kunnen verkopen. Op Ariens rustte de allerminst prettige taak
te proberen de geweven stoffen aan de man te brengen, en daarnaast
nog aandelen te plaatsen.

Erg voorspoedig gingen de zaken echter  niet,  want  eind   1896
dreigde al liquidatie, toen op stoomaandrijving van de machines
moest worden overgegaan. Deze modernisering vereiste een inves-
tering van f 25.000,- en Ariens achtte het toen nodig een deskun-
dige aan te trekken als president-commissaris, waartoe hij H. H. Blij-
denstein, textielfabrikant te Gronau bereid vond. De huisarts van
Ariens leende hem het benodigde geld, waarmee de ondergang voor-
lopig was afgewend. De afzet liep ook toen nog zeer moeizaam.

Drfe jaar later was er weer f 100.000,- nodig om verder te kun-
nen moderniseren. Ariens stelde een concept op voor een bericht, om
de lening bij de Nederlandse katholieken aan te bevelen. Van Be-
souw was echter van mening dat het stuk veel te lang was voor bla-
den als de Tijd en de Volksbanier, en vroeg het oordeel van Vlekke
hierover. 169 Verder had Ariens aan mr. Kerdijk, redacteur van het
Sociaal Weekblad, verzocht een artikeltje te plaatsen in zijn blad
over de toestand van de weverij, „want alleen met Roomsch geld
geloof ik nooit dat we bet halen zullen". 17  Volgens de auteur Ge-
rard Brom was het vonnis over de weverij al in november 1901 ge-
tekend,   toen er slechts f 15.000,- ingeschreven bleek  te  zijn.   Op
12 december van dat jaar werd het bedrijf voor een bedrag van
f 16.000,- overgedaan aan Karel Maseland uit Enschede. De com-
missarissen   H. H. Blijdenstein,  J. F. Vlekke,   J. W. Eyssing  en
J. B. M. van Besouw ondertekenden het bericht van de opheffing. De
mislukking van de productie-coaperatie was te wijten aan verschillen-
de factoren, zoals het gebrek aan kapitaal, gebrek aan leiding en er-
varing, gemis aan belangstelling van de bevolking en de noodzaak
om te produceren zonder van een goede afzet verzekerd te zijn. Daar-
naast was er nog de ongunstige omstandigheid dat de arbeiders van
de Eendracht veelal oud en zwak waren. 171

169) G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, 21-10-1900.
170) Ar. A Nijmegen, Brief A. Ariens aan J· van Besouw, 12-10-1900.
171) Brom, a.w; I, blz. 372.
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De afwikkeling der schulden hield Ariens en de commissarissen

langer bezig. In een brief van augustus 1902, waarschijnlijk gericht
aan Vlekke, merkte Jan van Besouw op, dat hij niet zo optimistisEh
was over de kwestie Haaksbergen als Ariens, die veel „droomt van
een nieuwe coaperatieve". 172 Begin januari  1903 kwam Blijdenstein
naar Goirle om met Van Besouw de zaak, die er naar zijn mening,
werkelijk hopeloos voor stond, door te spreken. Ariens hoopte klaar-
blijkelijk op een wonder en bleef allerlei pogingen doen aan midde-
len te komen, waarmee hij de schulden kon delgen. Een rondschrij-
ven van Ariens aan de patroons in Nederland vond Van Besouw
maar een vergeefse moeite, na alles wat al ondernomen was. Maar
als hij het dan toch wilde proberen, „laat den vorm zoodanig zijn dat

.de circulaire gelezen m6et worden, antwoordde Van Besouw op
een verzoek van Ariens om een oordeel te geven. Binnen veertien
dagen zou dan een definitieve beslissing moeten zijn genomen.

173

Voorts was hij van mening dat Blijdenstein de balans moest opmaken
zodat in een vergadering van commissarissen de zaken konden wor-
den afgewerkt. Aan Vlekke liet hij weten „meer dan ooit ben ik van
mening dat de zaak beeindigd moet worden" en hij deelde mede
Blijdenstein dringend te hebben verzocht „het mogelijke te doen
om de liquidatie der Eendracht te bevorderen". 174 Een verslag over
de toestand van de Eendracht dat hij juist te voren van Ariens had
ontvangen, sloot hij bij zijn brief aan Vlekke in. Hij merkte hierbij
op,  dat  van de vorderingen een bedrag  van  f 1500,- oninbaar  zou
zijn. Uit deze gegevens blijkt, dat de financiele afwikkeling van de
Eendracht nog enige jaren in beslag nam. Het tijdstip van opheffing
dat Brom in zijn biografie van Ariens vermeldt, nl. 20 december
1901, de datering van een circulaire waarin het einde van de onder-

neming werd aangekondigd, heeft alleen betrekking gehad op het
staken van de productie-activiteiten.

Ondanks deze minder goede ervaringen gaf Jan van Besouw in
een nummer van de eerste jaargang van het Katholiek Sociaal Week-
blad, een positieve beschouwing over de productiecoilperatie in
Duitsland, die na aanvankelijke moeilijkheden, voorspoedig liep. De

172) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Amice (VlekkeD,
29-8-1902, nr. 71.
173  t.a.F·, Brief aan J. Vlekke, 15-1-1903, nr. 351; Brief aan A. Ariens, 15-1-1903,

nr. 352.
174) t.a.p., Brief aan J Vlekke, 15-1-1903, nr. 351.
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leiding was aanvankelijk in handen geweest van een oude dorps-
pastoor met geringe kennis van zaken, die geen heil zag in het
voeren van reclame. Met de komst van een nieuwe energieke pas-
toor, die vakkennis paarde aan zakelijke kwaliteiten, waren de pro-
blemen opgelost. Als belangrijkste punten voor de opleving noemde
Van Besouw: voldoende kapitaal, goede client&le, accurate boek-
houding, goed betaalde werkkrachten en de „ijver en toewijding
van den sympathieken Pastoor". Het artikel was een bewerking van
een stukje uit Der Arbeiter, een blad uit Munchen. Ter inleiding
op zijn beschouwing merkte hij op: „Waar alles wat dezerzijds op
het gebied van co6peratieve productie beproefd werd, mislukt is, of
althans moest worden opgegeven, zal het den velen vrienden dezer
nieuwe productiewijze zeker aangenaam zijn te vernemen, dat elders
dit stelsel niet zoo slecht, zoo onmogelijk is gebleken als door sommi-

gen wel wordt beweerd. Moge onderstaande schets hen aanwakkeren
tot een nieuwe proefname". 175

B. Unitas

a) Het ontstaan en de eerste jaren, 1895-1901

De arbeiders, die bij het conflict bij de firma Jordaan waren be-
trokken, waren voor het grootste deel lid van het in  1891 door Ariens

opgerichte R.K. Katoenbewerkersgilde „St. Severus". Dit gilde vorm-
de maar een kleine groep in Twente, waar de „neutrale" bonden
veel aanhang hadden. Zowel de katholieken als de protestanten be-
seften, dat zij tot een nauwere samenwerking moesten komen; de
arbeidsconflicten hadden dit geleerd. Na overleg met enkele pro-
testantse bonden  kwam op 15 september  1895 een federatieve samen-
werking tot stand, de Twentsche Christelijke Katoenbewerkersbond
„Unitas" geheten. 176 De federatie omvatte enerzijds de R.K. Katoen-
bewerkersbond (zoals sinds  1894 het r.k. Katoenbewerkersgilde heet-

te) 177  met de afdelingen Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen,

Hengelo en Olderiaal, anderzijds de protestantse Verzoeningsbond

175) Jan van Besouw, Een welgesbagde proeve van prodtictie-codperatie, in K.S.W.,

jrg. I (1902), nr. 22, blz. 220-221.
17,) G. Ekkel, Over bet ontstaan en de geschiedenis van„Unims" (z.pl., z.j.), blz. 8.
177) Verslag van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond „Unitas"
over  het  jaar   1907  (z.pL,  z.j.),  blz.   2.
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uit Enschede, de afdelingen van Patrimonium uit Almelo, Enschede
en Hengelo en de coaperatieve weverij „Steunt Elkander" te Al-
melo. 178 Over de juiste datum van oprichting zijn de meningen uit-
eenlopend, zowel 15 september  1895,179 als 4 april 1896180 worden
genoemd. Daarnaast vindt  men  ook  nog 15 september   1896  als  op-
richtingsdatum vermeld. 181 Binnen federatief verband bleven alle
plaatselijke bonden bestaan, door protestanten en katholieken werd
afzonderlijk vergaderd en de kassen bleven gescheiden. Tegen deze
samenwerking had de kerkelijke overheid geen bezwaar. Schaep-
man liet aan Ariens weten: „Onze vakvereenigingen kunnen gerust
tot federatieve verbindingen overgaan, als ze maar goed katholiek
blijven in hun beginselen". 182

Het eerste artikel van de statuten van Unitas,  die op 15 september
1896 vastgesteld werden, luidde: „De Bond heeft een zuiver federa-
tief karakter". 183 Daarnaast werden de volgende beginselverklaring
en doelstelling opgenomen: „De christelijke Textielarbeidersbond
aanvaardt het algemeen christelijk beginsel, het belijden van den
Godsdienst, de erkenning van het gezin en het privaatbezit als grond-
slag, en erkent dat daarop de grondslag kan worden gelegd voor een
gezonde samenleving. Hij stelt zich ten doel om op dezen grondslag
de stoffelijke en zedelijke belangen der leden in 't byzonder en die
der textielarbeiders in het algemeen langs wettigen weg te bevorde-
ren". 184 Het is mogelijk dat men eerst de ontwikkeling heeft willen
afwachten alvorens de koninklijke goedkeuring aan te vragen. Eerst
op 18 april 1904 werden de statuten bij koninklijk besluit goedge-
keurd. Tot dat tijdstip bleven de oprichtende bonden formeel be-
staan. In de praktijk van de vakbondsactie trokken ze gezamenlijk
Op. 185 Vanuit de opzet Unitas tot een landelijke organisatie te laten

178) Ekkel, a.w., blz. 9.
179) Gedenkboek; Ontstaan en dertigjarige werkzaamheid van den Diocesanen
Bond van R.K. Werklie en«vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht (Utrecht
1923), blz. 109; Stellingen en artikelen voor te leggen in de zaak der Zatig- en
Heiligverklaring van de dienaar Gods Alfons Arigns (z.pL, z.j.), blz. 20.
180) Ekkel, a.w., blz. 8, Brom, a.w., I, blz. 334.
181)   Beknopt  overzicht  van  den  mnvang  der  Vakbeweging  in  het tijdvak 1907-1909.
Bijdragen tot de Statistiek van Nederland ('s-Gravenhage 1909), blz. 14.
in) W. van (le Pas, Alfons Aruns (Utrecht z.j.), blz. 59.
183) a.w., biz. 59.
184) Verslag Unitas   1907,  blz.   3.
186) a.w. blz. 3.
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uitgroeien en in andere textielcentra leden te werven  werd in  1900
de beperkende naamgeving van Twentsche Christelijke Katoenbe-
werkersbond gewijzigd in Nederlandsche Christelijke Textielarbei-
dersbond. In hetzelfde jaar ging men over tot de benoeming van H.
Verveld als eerste vrijgestelde van Unitas, en daarmee van de chris-
telijke vakbeweging, op een salaris van f 12,- per week. 186

Het eerste bestuur van Unitas was samengesteld uit leden van alle

aangesloten bonden. Voorzitter was H. Verveld van de Verzoenings-
bond, die deze functie 25 jaar lang vervulde. De katholiek H.
Engels, later lid van de Eerste Kamer, werd secretaris. De andere be-
stuursleden waren H. Obermeier uit Almelo, H. Bijleveld uit Hen-
gelo en W. Schoppink uit Olden,1,91. 187

Op  25  mei  1899  kwam het bondsblad Unitas voor het eerst uit.
In de redactie zaten naast genoemde Verveld, de onderwijzer Th.
Huising en H. Stins, die beiden een belangrijke rol in de organisatie
vervulden. Het Mad was bestemd voor de leden van alle aangesloten
bonden en had dus een interconfessioneel karakter. De katholieken
hadden voordien de Katholieke Werkman, uitgegeven door Ariens,
als orgaan gehad. Unitas verscheen aanvankelijk elke maand, later
elke eerste en derde donderdag van de maand en vanaf  15  mei  1907
elke week. In 1906 bedroeg de oplage tussen 3667 exemplaren in
januari en 6863 exemplaren in december. 188 Na het verbod van de
bisschoppen voor katholieken lid te zijn van Unitas of zelfs maar
abonn6 van het Mad, werd met ingang van 1 juni 1912 de naam ge-
wijzigd in Het Textielarbeidersblad. 189

Tot 1901 groeide Unitas onder het wakend oog van Alfons Arians,
die toen kapelaan was in Enschede. Hij had een grote stoot gegeven
tot de oprichting van de bond, met daarbij de ontwikkeling in Duits-
land voor ogen. Daar werkten volledig interconfessionele vakbonden
en streden tegen socialisme en liberalisme. Zo ver centraliseren wilde
Ariens de organisatie niet, het moest een federatie blijven. In 1901
weid Ariens pastoor te Steenderen, waardoor zijn directe invloed als
adviseur op Unitas grotendeels verloren ging.

196) Ekkel, a.w., blz. 14.
189 Van de Pas, a.w., blz. 60.
188) Verslag van de algenieene vergadering van den Ned. Chr. Textielarbeiders-
bond „Unitas", gel:ouden 26 December in Hotel Falkman te Hengelo, in Unitas,

jrg. IX (1907), nr. 1 (3 januari).
1 )   Verslag  Unims  1907,  blz. 4; Ekkel,   a.w.,   blz.   13.
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b) Uitbreiding van Unitas, 1901-1906

Een internationale samenwerking kon nuttig zijn, al was het
alleen maar om te voorkomen dat bij arbeidsconflicten door de be-
drijven buitenlanders werden aangenomen, die de stakers kwamen
vervangen. Reeds vanaf 1897 onderhield Unitas  in de persoon  van
Th. Huising contacten  met de Belgische Volksbond en vanaf   1899
met  J.  Pesch  en de Niederrheinische  bond.  In  juli 1900 kwamen  te
Aken vertegenwoordigers van de verschillende bonden bijeen om de
wederzijdse belangen door te spreken. Men besloot toen elkaar zo-
nodig hulp te verlenen. Tijdens een conferentie, die in 1901 te Dus-
seldorf plaats vond werd op voorstel van Huising de samenwerking
geconstitueerd in de Internationale Bond van Christelijke Textiel-
arbeiders,  die  op  1  oktober  1901 in werking trad. Huising,  die bij
de verschillende conferenties als tolk had gefungeerd, werd aange-
wezen als secretaris  van de internationale commissie. 190  Door  de
samenwerking in internationaal verband kwam Unitas onder sterke
invloed van Duitse opvattingen, vooral van de Gladbacher richting,
die streefde naar een zo volledig mogelijke samenwerking tussen
protestanten en katholieken. Enkele belangrijke figuren uit deze
richting waren Hitze en Pieper. De andere richting was de Berlijnse,
die katholieken in katholieke organisaties wilde hebben en tegen
stakingen gekant was.

Door de Duitse invloed wilde Unitas het vakbondswerk meer
centraliseren. Hiertegen reageerde de r.k. geestelijkheid, vooral toen
Unitas pogingen deed om afdelingen op te richten in Tilburg en
Hilversum. 191 Voor Twente met een wat godsdienst betreft gemeng-
de bevolking vond men Unitas zeer geschikt, echter niet voor Til-
burg, dat overwegend katholiek was 6n al een arbeidersorganisatie
had, nl. de Gildenbond.

Het streven naar centralisatie kwam onder meer tot uiting in het
samenvoegen van de weerstandskassen in 1903. Men had lering ge-
trokken uit een zeer langdurige staking bij Van Heek in  1902.192 De

190) Th. Huising, Internationaal congres van christel#ke textielarbelders, in K.S.W.,
jrg. II (1903), nr. 31 (1 augustus), blz. 353-354; Verslag IIIe intern. congres 1902.
191) Gedenkboek werkliedenvereniging Utrecht, blz. 109.
1'9 H. Amelink, Onder eigen banier; Beknopt overzicht van het ontstaan en de
ontwikkeling der christel#ke vakbeweging in de beginperiode na de oprichting
der eerste christelijke vakvereeniging en van de geschiedenis van de oprichting van
het christelijk nationaal vakverbond in Nederbid (Utrecht 1940), blz. 65.
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spoorwegstakingen hadden er ook toe bijgedragen, omdat toen pas
goed het socialistisch karakter van de neutrale verenigingen naar
voren kwam. De aantrekkingskracht van de neutrale vereniging op ae
christelijke arbeiders werd hierdoor vernietigd. 193 Het nut van 66n
sterke christelijke organisatie werd toen nog meer dan voorheen ge-
voeld. De katholieke afdeling van Hengelo kon zich echter niet met
de centralisatie verenigen en scheidde zich af onder leiding van
Kamp. 194 In die tijd kreeg H. Stins meer invloed op Unitas, en deze
was voorstander van een nauwere samenwerking. lets bleef van het
federatieve karakter toch bewaard, de beide afdelingen vergaderden

afzonderlijk.
Mgr. H. van de Wetering, de aartsbisschop, vond het echter nodig

de christelijke organisaties te veroordelen, als een gemengd huwelijk.
Dit om de arbeiders duidelijk te maken hoe zijn standpunt in deze
was. Na een conferentie met rector Bult de bondsadviseur van de
r.k. organisaties, Engels en Stins besloot de aartsbisschop „er toch
maar vrede mee te nemen", mits de centrale macht beperkt werd. 195

De pogingen die Unitas ondernam om met de in 1903 opgerichte
r.k. Vaksecretariaten samen te werken mislukten steeds, volgens Stins
omdat de vaksecretariaten geen samenwerking wilden. November
1904 verdwenen de vaksecretariaten van het toneel en kwamen de
diocesane bonden ervoor in de plaats. Ook hierbij zocht Unitas
toenadering, maar het bracht wel moeilijkheden nu Unitas net een
nationale organisatie begon te worden. 196 Vooral in het bisdom Den
Bosch, waar Unitas in 1904 in Tilburg een afdeling had opgericht,
was samenwerking met de diocesane textielarbeidersbond erg moei-
lijk. De plannen die in 1905 ervoor gemaakt werden, kregen geen
goedkeuring van de bisschop, mgr. W. van de Ven. Samenwerking
bleef uit, al werden er nog wel wat plannen gemaakt en onderhande-

lingen gevoerd.
In deze periode kende Unitas een sterke toename van het aantal

leden. Telde ze in 1903 nog ca. 1500 leden, in 1904 was dit aantal
gestegen tot ca. 2000, eind 1905 tot Ca. 3200 en in december 1906
had ze het grootste aantal dat ze ooit bereikte: 5559 leden, waaronder
ca. 450 vrouwen. 197 Niet alleen aan Ariens vroeg Unitas adviezen,

108) Ruter, a.w., bk 547.
1,4) Brom, a.w., II, blz. 113.
195) a.w., II, blz. 116-118.
1,8) Verslag Unitas   1907,  blz.   5.
199 a.w., blz. 4.
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ook zijn vriend pater Rijken werd hiervoor benaderd o.a. voor brie-
ven die aan de aartsbisschop gestuurd moesten worden. Rijken voelde
echter niets voor een overheersende invloed uit Duitsland en vond
dat Huising hiermee te ver ging. Wel was Rijken voor een nationale
organisatie. Hij vond dat de bisschop in een diocesane organisatie te
veel macht kreeg. Ook oordeelde hij een christelijke vakbeweging
met een zuiver economisch karakter doelmatiger dan een katholieke
vereniging. 198

c) Bisschoppelijke verklaringen 1906-1912

De uitspraak van mgr. Van de Wetering in 1903 was niet de enige
over de christelijke organisaties in het algemeen en Unitas in het
bijzonder. Het episcopaat sprak steeds een duidelijke voorkeur uit
voor katholieke diocesane organisaties. Medio  mei 1906 verscheen
een communiqu6 van de bisschoppen waarin werd gesteld dat de
katholieke arbeiders zich in katIiolieke verenigingen moesten organi-
seren, „omdat alleen in deze de katholieke beginselen tot hun volle
recht kunnen komen". 199

Men kan zich afvragen waarom de bisschoppen geen goedkeuring
wilden hechten aan samenwerking tussen katholieken en protestan-
ten. Dat hangt waarschijnlijk samen met het acute gevaar van een
wijsgerig-theologische stroming onder katholieke geleerden, die het
modernisme genoemd werd. Het modernisme vertoonde grote over-
eenkomsten met het protestantisme en was er dan ook door bein-
vloed. Tegen deze „samenvatting van alle ketterijen", zoals De Jong
het in zijn handboek noemt, werd door de katholieke kerk een krach-
tige strijd aangebonden, met als hoogtepunt het decreet Lamentabili,
juli 1907 en de encycliek Pascendi, september 1907, beide uitge-
vaardigd  door  Daus  Pius X. 200  Het  is  dan  ook  niet  te  verwonderen
dat elke katholiek die met protestanten samenwerkte zich van mo-
dernisme venlacht maakte, en dat de bisschoppen daar onder geen
voorwaarden hun steun aan wilden verlenen.

De ver]daring van mei 1906 bracht Unitas voor drie problemen.
In tegenstelling tot wat de bisschoppen wensten, was Unitas christe-

198) Brom, a.te., II, blz. 132.
199) Verklaring van het Doorlucktig Episcopaat over de organisatign van kati:o-
lieken, in K.S.W., jrg. V (1906), nr. 28 (14 juli), blz. 325.
200) De Jong, a.w., blz. 316-321.
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lijk, d.w.z. interconfessioneel, 6n nationaal georganiseerd. De derde
moeilijkheid was dat Unitas g66n geestelijk adviseur had; voor katho-
lieke verenigingen was deze leidsman een vereiste. Onder andere
over de kwestie van de geestelijk adviseur had pater Rijken kort te-
voren een aantal „stalingen" geschreven. Deze verhandeling werd
niet uitgegeven maar met Ariens, Van Besouw en Th. van der Marck
besproken, en daarna  aan 150 personen toegestuurd. Hierin stelde
Rijken o.a. dat de priester alleen de vakvereniging aan te moedigen
heeft  en het recht van organisatie te handhaven. 201  Deze  kwestie
deed echter minder stof opwaaien dan de beide eerder genoemde
problemen.

Na de bisschoppelijke verklaring van 1906 bood P. Aalberse, lid
van de Eerste Kamer en de grote figuur van de Katholieke Sociale
Actie, zich aan om bemiddelingspogingen te doen en kwam met een
voorstel. Samen met prof. J. Aengenent, toen verbonden aan het
grootseminarie en later bisschop van Haarlem, kreeg hij van de
aartsbisschop toestemming om met Unitas te onderhandelen.

Het reorganisatieplan van Aalberse bracht de centralisatie een
stap terug. Er zouden twee nationale bonden moeten ontstaan, een
katholieke en een protestantse, die federatief samenwerkten. Elk zou
zijn eigen dagelijks bestuur moeten hebben; 66n weerstandskas kon
gehandhaafd blijven. Als voordelen aan deze reorganisatie verbon-
den, noemde Aalberse in het Katholiek Sociaal Weekblad, dat de
goedkeuring van de bisschoppen eraan verbonden was; dat met deze
plannen alle katholieken tevreden zouden zijn, zowel de voorstanders
van katholieke als die van christelijke vakorganisatie; en tenslotte dat
men bij stakingen krachtiger zou kunnen optreden. 202

Het bestuur van Unitas aanvaardde het voorstel op voorwaarde
dat men ook 66n gezamenlijk blad mocht houden, hiermee konden
de bisschoppen instemmen. Toch waren de afdelingen van Unitas
niet onverdeeld voorstander van dit plan. Zo zag Huising, die lid was
van het bestuur van de intemationale christelijke textielarbeidersver-
eniging, als enige oplossing van de moeilijkheden een verder door-
voeren van de centralisatie. Op 26 december 1906 werd in Hengelo
een algemene vergadering van Unitas gehouden om over de voor-
stellen te praten. Het hoofdbestuur deed een voorstel tot wijziging,

201) Brom, a.w., II, blz. 131-131
m)  P. J. M. Aalberse, Reorganisatie van Unims, in KS.W., jrg. V (1906) nr.  50
(15 december), biz. 596.
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waarmee een aantal afgevaardigden het wel eens was. De meesten
echter wilden g66n stap terug zetten, en verwierpen de voorstellen.
Dit vond o.a. een oorzaak in de grote agitatie van de socialistische
bonden in Twente; men vreesde door af te zien van centralisatie,
kracht te verliezen. Daarnaast was men bang voor een t6 grote in-
vloed van de geestelijk adviseur op de vereniging. Tenslotte was
enkele dagen tevoren door de intemationale commissie, waar Huising
secretaris van was, een motie aangenomen waarin de houding van
het hoofdbestuur van Unitas afgekeurd werd omdat de internationale
commissie niet om advies over de reorganisatie was gevraagd. Verder
werd nog gesteld dat de geestelijkheid geen invloed op sociaal-
economisch gebied mag hebben. „Het recht van veto komt de gees-
telijkheid met volle recht dan toe, als de bond „Unitas" in zijn hande-
len of streven de paden van het Christendom verlaten zou." 203

De wijzigingen die Unitas aanbracht in de voorstellen werden, na
besproken te zijn door Ariens, Rijken en Stins, aan de bisschoppen

voorgelegd, die op 28 mei 1907 hun standpunt bekend maakten. Zij
stelden op hun beurt weer een aantal wijzigingen voor, die Unitas
echter verwierp. 204 Ook voor Aalberse en Aengenent waren de voor-
stellen van Unitas onaanvaardbaar, en zij stelden een rapport op over
de kwestie. 205

Gevolg van dit alles was dat Unitas op 17 augustus 1907 door de
bisschoppen werd veroordeeld. De katholieke leden moesten kiezen
tussen Unitas en de R.K. Werkliedenvereeniging; de band van de
katholieke verenigingen met Unitas werd verbroken. Nog werd de
moed niet opgegeven en veel katholieken kozen voor Unitas en
vochten door.:06 De pogingen die gedaan werden om naast het lid-
maatschap van Unitas toch als persoon, en niet als afdeling, lid te
kunnen blijven van een standsorganisatie, werden in Utrecht de
grond ingeboord. Unitas hoopte op steun van Ariens, die zich er
sinds 1901 minder mee bezig kon houden, maar een jaar later pro-
beerde hij toch de katholieke Unitasleden in een katholieke vereni-
ging onder te brengen. 207 Twee afdelingen van Unitas (Losser en

m:)  Verslag Unitas  1906, 26 december.
204) De reorganisatie van de Christel#ke vakvereeniging „Unitas" mislukt, in
Sociaal WeekbIad, jrg. XXI (1907), nr. 35 (31 augustus), blz. 279.
205) Gribling, a.w., blz. 167-169.
206) A. Ariens, kapelaan De Bouter en H. Hermans, Over de Unims-kwestie (Hel-
mond z.j.), blz. 17.
20')   Brom,   a.w.,   II,   biz.   140-144.
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Glanerbrug) kregen toestemming van Utrecht zich bij de Duitse
christelijke textielarbeidersbond aan te sluiten, „wat principiEel ver-
der ging dan het program van Unitas". 208 Dit betekende echter wel
ledenverlies voor Unitas.

In 1908 werd in elk bisdom een commissie benoemd, die moest
nagaan of de diocesane dan wel de nationale vakbond het meest in de
behoefte voorzag. In deze commissie had o.a. Ariens zitting voor
het aartsbisdom; voor Den Bosch waren dat de kapelaans Mutsaerts,
Poell en Berkvens. Alleen de bisdommen Breda en Den Bosch spra-
ken zich uit voor diocesane, de andere voor nationale organisaties.
Het commissiewerk leidde tot de oprichting in 1909 van het R.K.
Vakbureau. 209

Unitas begon weer hoop te krijgen, nu de nationale organisatie
goedgekeurd was, maar het episcopaat hield vast aan zijn standpunt
dat verenigingen voor katholieken door haar goedgekeurd moesten
worden. De onderhandelingen die even gevoerd waren, werden weer
verbroken toen de bisschoppen 66n vakblad voor de federatieve bon-
den niet goedkeurden. Unitas wilde toen niet meer van toegeven
weten, en joeg daardoor iedereen tegen zich in het harnas.

Ondertussen   was  op    13   mei   1909, op initiatief van Unitas,   het
Christelijk Nationaal Vakverbond opgericht. Al in 1907 was Unitas
aan de verwerkelijking van dit plan begonnen, waarbij ook de r.k.
bonden uitgenodigd werden. Deze lieten echter afweten. Stins en
Verveld speelden een zeer grote rol in het geheel. Na de ontwerp-
statuten gemaakt te hebben, waarbij Ariens adviseerde, werd Stins
secretaris van het C.N.V. en redacteur van het blad De Gids. Ook
het Unitaslid B. Hutten uit Tilburg kwam in het bestuur. Unitas
stond model voor het C.N.V. dat op interconfessionele basis ging
werken, en was tevens de grootste aangesloten bond. 210

Eind 1909 deden Ariens en kapelaan De Bouter een poging om de
katholieke leden van Unitas te bewegen die vakbond te verlaten
en lid te worden van een katholieke vereniging. 211 Toch boekten zij
maar een gering succes. Vele strijders zoals Stins, bleven Unitas
trouw. Zij maakten van de hele zaak een gezagskwestie, waarin het
voor de kerkelijke overheid moeilijk was om toe te geven.

S08) a.w., blz. 150.
209) W.G. Versluis, Door eigen kracht; Vijftig jaren geschiedenis van de Bossche
Diocesane Bond der K.A.B. (Tilburg 1953), blz. 35.
210)   Amelink,   a.w.,  blz.   75-82  en   154-162.
211) Ariens, De Bouter en Hermans, a.w., blz. 18-20.
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End 1911 werd nogmaals gesteld dat de bisschoppen katholieke
vakorganisatie wensten, en op 2 april 1912 viel de uiteindelijke be-
slissing. Unitas, zowel de bond als het Mad, werd voor katholieken
verboden in het aartsbisdom. Voor het bisdom Den Bosch kwam dit
verbod enkele maanden later, op  16 juni  1912.212

In deze periode liep het aantal leden o.a. als gevolg van de bis-
schoppelijke verklaringen sterk terug. Telde de vereniging eind 1906

nog 5559 leden, begin 1908 waren het er nog 3406 en op 1 januari
1910 2722. Daarna was er weer een geringe toename tot 3167 leden
in 1911. Het verbod van Unitas in 1912 bracht een daling van het
aantal leden  tot  1164.213
De getalsverhouding tussen protestanten en katholieken in Unitas
lag als volgt in september 1906: Protestanten 1571 leden (35,3%),
katholieken in Twente 1430 leden (32,1%), katholieken in Brabant
1449 leden (32,6%), totaal 4450. 214

Merkwaardig Wds nog dat Den Haag een afdeling van Unitas had,
die in 1906 was opgericht en op het eind van dat jaar slechts 24 le-
den telde. Over een afdeling in Hilversum was toen niets meer te
vinden. 215

d) Streven naar eenheid, 1912-1916

De katholieken die tot dan toe lid van Unitas waren gebleven, zo-
als Stins in Twente en Hutten in Tilburg, verlieten na het bisschop-
pelijk verbod, de veroordeelde bond. Zij sloten zich echter niet aan
bij de Nederlandsche R.K. Textielbond St. Lambertus (ontstaan
door samenvoeging van de diocesane textielarbeidersbonden van de
bisdommen Utrecht, Haarlem en Den Bosch in 1910), maar vorm-
den een eigen groepje. De oud-Unitasleden uit Enschede stichtten
een spaarfonds dat ten doel had steun te verlenen bij werkstakingen,

uitsluitingen enz. In 1913 werd het spaarfonds omgezet in een vak-
vereniging „St. Severus". Zowel het aanvankelijke spaarfonds, als
St. Severus bleven bij het C.N.V. aangesloten, hopend op een her-
stel van het oude Unitas, waarvan zowel katholieken als protestanten

219 Ekkel, a.w., blz. 20.
215) Overzicht der vakbeweging 1913, blz. 4 en IV.
514) De Vakbeweging op de Sociale Week, in Unims, jrg. VIII (1906), nr. 19
(20-9).
215)   Verslag   Unitas 1906,26 december.
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lid zouden zijn. Op 1 mei kwam een samenwerking tot stand tussen
de Enschedese (Severus) en Tilburgse oud-Unitasleden. 216

In 1915 werd er over een permanente federatie tussen Unitas en
St. Lambertus gesproken. Ook de leden van St. Severus namen aan
deze besprekingen deel. Er werd een concept-reglement opgesteld,
dat door Unitas niet kon worden aanvaard. Unitas wilde het beginsel
van interconfessionalisme niet prijsgeven; Lambertus eiste dit, en
zette de onderhandelingen stop. Unitas verklaarde toen gelijke rech-
ten te willen,  en niet alleen maar plichten. 217 Het gevolg van  de
mislukte onderhandelingen was dat Stins de oud-Unitasleden opriep
zich niet bij Lambertus aan te sluiten voor er een federatie met Uni-
tas tot stand gebracht was. 218 Lambertus kwam toen met de beschul-
diging dat „St. Severus streeft volgens eigen beweren naar een we-
derinvoering der verboden interconfessioneele organisatie". 219

Na het mislukken van de onderhandelingen van Unitas en Lam-
bertus, sloot St. Severus op 24 april 1916 een federatie met Unitas,
waarbij w61 de bepaling werd opgenomen, dat Unitas geen katho-
lieken meer als lid zou aannemen. In juli 1916 vergaderden de be-
sturen van Severus, Lambertus en Unitas met Ariens, deken Schol-
ten uit Oldenzaal en rector J. H. van Liempd, de nieuwe adviseur
van Lambertus. Men kwam tot een overeenstemming, maar Severus
vond het niet prettig dat katholieke en christelijke organisaties geen
federatieve samenwerking mochten aangaan.   A. J. M. Mutsaerts,
geestelijk adviseur van St. Raphael, de bond van tram- en spoorweg-
personeel, stelde toen in plaats van een „federatie" met Unitas, een
„commissie van samenwerking" voor. Het spoorwegpersoneel, geor-
ganiseerd in de bond St. Raphael kende ook zo'n commissie. Dit
betekende een oplossing. Poell schreef hierover aan mgr. Van de
Ven, en deze ontving ook een schrijven van mgr. Van de Wetering
over het voorstel. Een commissie van advies kon de goedkeuring

220wegdragen, als het maar geen interconfessionele vereniging werd.
De bisschop van Den Bosch keurde het plan goed. In oktober  1916

21') Overzicht der vakbeweging, 1914, blz. 5 en V.
217) Aan wie de schuld?, in Het Textielarbeidersblad, jrg. V (1916), nr. 1 (13-1).
218) De onderhandeling met Unitas, in Het Hoog-Ambacht, jrg. XI (z.j.), nr. 51
(18-12).
219) Federatie van „Unitas" en St. Severus, in De Textielbewerker, jrg. I (1916),
nr. 1 (20 juni).
220)  B.A. 's Bosch, Brief van L. Poell aan mgr. W. van de Ven, 16-11-1915; B.A.
's Bosch, Brief mgr.  H.  van de Wetering aan mgr.  W.  van  de  Ven,  20-11-1915.
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besloot Severus toen tot aansluiting bij Lambertus, begin november

volgden de oud-Unitasleden van Tilburg. De eenheid was her-
steld. 221 Een federatieve  samenwerking  met  Unitas,  dat  nu  Keen
katholieken meer als lid aannam, werd mogelijk en kwam in juIi
1917 tot stand. 222

In deze periode speelde Ariens weer een belangrijke rol, door pater
Rijken met adviezen ter zijde gestaan. Hij kon beter met J. G. van
Schaik opschieten dan met rector Butt. Van Schaik was Bult als
adviseur van de Utrechtse diocesane arbeidersorganisaties opgevolgd
en  stond veel positiever tegenover Unitas. 223  Ook over rector  Van
Liempd, de nieuwe adviseur van St. Lambertus, was Ariens enthou-
siast. Ariens had H. Poels, hoofdaalmoezenier van de arbeid in Lim-
burg gevraagd te willen zorgen voor een baan voor Stins, die tot
1917 voor Unitas en het C.N.V. gewerkt had. Zo werd Stins vrij-
gestelde voor de christelijke mijnwerkersbond in Heerlen.

e) Reacties bij tijdgenoten en in de literatuur

De vakvereniging Unitas heeft nogal wat reacties opgeroepen,
vooral na de oprichting van zuiver katholieke organisaties vanaf
1903-1904. Door een groot gedeelte van de geestelijkheid werden de
katholieke leden van Unitas, vooral na de bisschoppelijke verklarin-
gen beschouwd als „dissidente katholieken". 224  Aan de vrouw  van
de katholieke propagandist Mensink werd de communie geweigerd!
Opmerkingen als die van de kapelaan van Borne dat „Unitas

.naar Veenhuizen moest, kwamen veelvuldig voor en dreven Unitas
in de verdediging. 225

Maar er waren eveneens geestelijken in Twente die sympathie
voor Unitas bleven behouden, zoals kapelaan De Bouter, de opvolger
van Ariens in Enschede, die Ariens vrij nauwkeurig van de stand
van zaken op de hoogte hield. Verder zijn te noemen deken Scholten
uit Oldenzaal en pastoor Evers uit Enschede, die in de periode 1915-
1916 deelnamen aan de moeizame onderhandelingen. En uiteraard
Ariens en pater Rijken, die altijd bereid waren om adviezen te ver-

21) Brom, a.w., II, blz. 382-384.
222)   Overziclit  van  de  vakbeweging   1917,  blz.   10.
m) Brom, a.w; II, blz. 380.
224)  B.A.  's Bosch, Brief  mgr.  H.  van de Wetering  aan  mgr.  W.  van  de  Ven,
20-11-1915.
us)  H. J. Stins, Waar het met „Unitas" om gaa:, (z. pl., z.j.), blz.  12.
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strekken aan Unitas. Maar het overgrote deel van de geestelijkheid
stond achter de opvattingen van de bisschoppen: Unitas was een
ongewenste organisatie.

In het Katholiek Sociaal Weekblad uit die tijd vinden we het
oordeel van P. Aalberse, die bereid was reorganisatieplannen te ont-
werpen en te verdedigen, maar daarna tot de conclusie kwam dat het
verbod van de bisschoppen wat erg zacht was voor Unitas. Aalberse

stelde zich op het standpunt dat voor katholieken een eigen confes-
sionele organisatie de aangewezen vorm was, en wel om drie redenen:
„als eisch van gehoorzaamheid", aan ae bisschoppen; „als eisch van

beginsel", alle menselijk handelen is zedelijk handelen; „als eisch
van goed taktiek". 226  Ook prof. Aengenent toonde zich voorstander
van eigen katholieke organisaties; de leiding van de sociale actie
moet in handen van de bisschoppen zijn, stelde hij. Zowel Aalberse
als Aengenent beschouwden Ariens en Rijken als figuren die Unitas
steunden in zijn verzet tegen de bisschoppen.

Het Sociaal Weekblad bewonderde Unitas om zijn houding en
doorzettingsvermogen en schreef: „dat ze 't toch zullen verliezen op
den duur, staat voor ons vast. Daarvoor beschikken de geestelijken
over te bijzondere middelen" 227  Erg veel belangstelling heeft  dit
vrijzinnig-democratische blad voor Unitas niet getoond, alleen de
reorganisatieplannen eind 1906 trokken de aandacht.

De auteurs van gedenkboeken bij gelegenheid van jubilea van
verenigingen, gaven ofwel in het kort aan dat Unitas bestond of

negeerden de vereniging, zoals het gedenkboek van de Bossche dio-
cesane Werkliedenbond dat in 1916 uitkwam. Er werd hierin geen
woord over Unitas geschreven, hoewel Tilburg de grootste afdeling
was geweest. Versluis ziet in het gedenkboek bij het 50-jarig bestaan
van de Diocesane bond, alleen maar problemen en spreekt over het
„Unitasgezwel", dat enorm veel kwaad deed aan de katholieke ar-
beidersbeweging. im

Ook in de literatuur wordt Unitas verschillend beoordeeld. G.

Brom gaat in zijn studie over Ariens zeer uitvoerig in op Unitas en
staat er, vooral in de beginperiode positief tegenover. Na de bisschop-

pelijke verklaringen lijdt Ariens zwaar onder de houding van Unitas,

Eze) pA. M. Aalberse, Katholieke Vakorganisatie, in K.S.W., jrg. IV (1905), nr. 29
(22 juli), biz. 337-340.
u') H. Spiekinan, Een episode uit de christelijke vakbeweging, in Soc:iaal Week-
blad, jrg. XXIV (1910), nr. 6 en 7, biz. 41-42 en 49-50.
:28) Versluis, a.w·, blz. 33-34.
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zegt Brom, die voor rector Bult niet veel vriendelijke woorden over
heeft. Aan hem, de boze geest achter de aartsbisschop, wijt hij alle
moeilijkheden. Veel mensen hadden een verkeerd begrip over deze
vakbond en mgr. Van de Wetering kreeg veel te weinig en te een-
zijdige informatie. Het is ook Brom, die de rol van pater Rijken o.p.
voor Unitas aangeeft, vooral in verband met de kwestie over de
geestelijke adviseuf.

In samenhang met het leven van Ariens komt Unitas naar voren
in de stellingen en artikelen voor de zalig- en heiligverklaring van
Ariens. De postulator causae E. Lohman o.f.m. zegt hierin dat de fe-
deratie in Twente de arbeidsvrede, de rust en orde bevorderde, en dat
door Unitas de fabrikanten er met confessionele groepen rekening
gingen houden. 229 Over het verzet van Unitas tegen de bisschop-pen
wordt met geen woord gerept. Ook niet in het Gedenkboek van het
dertigjarig bestaan van de R.K. Werkliedenvereniging in het bisdom
Utrecht in 1923: „het verhaal van dezen strijd kan niet anders dan
pijn doen en zou oude wonden kunnen openrijten". 230

Andere auteurs als Ruter en Verberne schenken slechts geringe
aandacht aan de kwestie Unitas; zij spreken over 66n van de weinige
voorbeelden van een gemengde vakbond in Nederland, en over een
modelorganisatie. 231 In zijn biografie over Aalberse gaat Gribling in
op de kwestie Unitas, waarin hij een aaneenschakeling van proble-
men en van geharrewar met de bisschoppen ziet. Aanvankelijk werd
Unitas niet als zuiver federatief gezien, later kwamen het intercon-
fessionalisme en de internationale betrekkingen naar voren. Gribling
zegt dat Aalberse rector Bult oprecht vond, en verdedigt hem. Kuiper
ziet alleen maar problemen met Unitas, er echter bijvoegend dat de
beweging beoordeeld moet worden naar de sterke discriminatie van
de katholieke arbeiders, vooral in Twente. 232 Van  Dam van Ysselt

geeft in zijn studie over de vakbeweging aan dat Unitas van katho-
lieke zijde tegenwerking ondervond, en dat ze geijverd heeft voor het
C.N.V. 238 J. Colsen bespreekt in zijn boek over Ariens Unitas voor-
namelijk in verband met Stins, een van de belangrijkste figuren van

229) Stellingen heiligverklaring ArMns, blz. 20.
230) Gedenkboek werkliedenvereniging Utrecht, blz. 109.
Esl)  Ruter,  a.w.,  blz.  173;  L. G. J· Verberne,  De Nederlandsche arbeidersbeweging
in de negentiende eeuw (Amsterdam 1940), blz. 136.
m) C. J. Kuiper, Uit het Rijk van de Arbeid (Utrecht 1951-1953), dl. II, blz. 176.
538)  E. W. van Dam van Ysselt, Vakbeweging, in Nederland in den aanvang der
twintigste eeuw, o.r.v. H. Smissaert (Leiden 1910), blz. 939.
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die vereniging. 234 Waarschijnlijk kreeg Stins zoveel aandacht, omdat
hij later jaren lang actief is geweest in de chr. mijnwerkersbond. De
Limburger Colsen kan hem daarbij van nabij hebben leren kennen.
Tenslotte is nog H. Amelink te noemen met zijn werk over het ont-
staan van het C.N.V. Hij stelt hierin dat bij de protestanten even-
eens moeilijkheden voorkwamen over de aanvaarding van het inter-
confessionalisme. Hij heeft bewondering voor Stins en voor de ma-
nier waarop hij en Unitas zich ingezet hebben voor het C.N.V. Met
de centralisatie viel het volgens Amelink nogal mee; in 1908 kende
Unitas nog steeds afzonderlijke katholieke en protestantse plaatse-
lijke afdelingen. 235

C.    Unitas in Tilburg en omgeving

a)  Ontstaan in 1904

De afdeling van Unitas in Tilburg werd eind juli 1904 opgericht,
hoewel er al eerder pogingen gedaan waren om hier vaste voet aan
de grond te krijgen. Op 28 juli meldde de Nieuwe Tilburgsche
Courant: „Door eenige textielarbeiders is te dezer stede eene afdee-

ling van den Nederlandschen Christelijken Textielarbeidersbond
„Unitas" opgericht. Een 16-tal personen zijn als lid toegetreden".
Hiermee begon voor de Tilburgse afdeling een periode van bloei en
strijd.

Gestart met slechts een handvol leden, groeide dit aantal van week
tot week sterk aan, z6 sterk dat de vereniging na 66n maand 207 le-
den telde, en na nog een maand 463. Medio december haalde men
618 leden. Een verklaring voor die snelle groei kan niet het ontbre-
ken van een vakvereniging zijn geweest. In Tilburg vormden de tex-
tielarbeiders een afdeling van de Gildenbond. Versluis noemt echter
in dit verband het verlangen dat bij veel arbeiders leefde naar een
nationale organisatie. 236 Daarnaast  kan de goede en sterke propa-
ganda 66n van de oorzaken geweest zijn. Want goede propagandis-
ten had Unitas. Ariens had in Enschede mensen opgeleid om in het
openbaar te spreken, en deze kwamen dan goed beslagen ten ijs.

De taken die de vakvereniging in het algemeen had in die tijd

*34) J. Colsen, Dr. Aruns (Kerkrade z.j.), blz. 85-89.
Esa) Amelink, a.w., blz. 191.
ne) Versluis, a.w., biz. 33.
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en zeker in Tilburg nog veel energie opeisten, waren loonsverhoging
en verkorting van de werktijd. In Tilburg werd op de meeste fabrie-
ken nog 12 uur of langer per dag gewerkt, en zelfs nadat voor vrou-
wen   in   1889 de wettelijke arbeidstijd  op   11   uur was gesteld  kwam.
„overwerken nogal eens voor. Daarnaast werd op alle fabrieken op
zaterdagmiddag doorgewerkt. Kinderarbeid was in Tilburg echter een
zeldzaamheid, omdat de geestelijken ervoor gezorgd hadden dat de
fabrikanten geen kinderen aannamen die hun eerste communie nog
niet hadden gedaan. Dat gebeurde toen op 12-jarige leeftijd.

De afdeling van Unitas in Tilburg aanvaardde alleen katholieke
leden. De bevolking ter plaatse bestond toen voor ca. 97% uit katho-
lieken; en van de overige 3% behoorde slechts een deel tot een
protestantse denominatie. Unitas noemde zich er R.K. Textielarbei-
dersvereeniging. In enkele ingezonden stukken in de Nieuwe Til-
burgsche Courant werd Unitas op die benaming aangevallen, eerst
door een lid van de Gildenbond, later door pastoor dr. G. van Zinnicq
Bergmann. Unitas kon wel een vereniging van katholieken zijn,
maar een katholieke vereniging was ze beslist niet. 237 Daarbij was
ze een concurrente van de Gildenbond. Deze bond was opgericht
in  februari   1896 door kapelaan Wolters en bestond  uit de reeds  be-
staande „gilden" van timmerlieden, metselaars en schilders. Verder
waren er het r.k. weversgilde St. Severus, en het fabriekswerkersgilde
St.  Paulus in ondergebracht, beide  in 1895 opgericht  door  de  in
Tilburg woonachtige Duitser Platte, die in dienst van de spoorwegen
was. 238

Het is moeilijk te aanvaarden dat Unitas in Tilburg eenheid
bracht, zoals in Twente. In Tilburg werd er een verdeeldheid tot
stand gebracht, die doelmatige actie niet altijd bevorderde.

Het eerste bestuur van de Tilburgse afdeling bestond uit: B. Hut-
ten, president; J. van Besouw, vice-president; J. Pijnenburg, secreta-
ris; W. de Veer, le penningmeester; J. van der Vliet, commissaris
en  J.  Maas, 2e penningmeester.289 Dit bestuur telde tenminste
vijf textielarbeiders. Het is meer dan waarschijnlijk dat genoemde
J. van Besouw de Coirlese fabrikant was, die nog op 25 juli 1904
door Rijken werd aangespoord zich bij Unitas aan te sluiten. 240 In

EST) Nieuve Tilburgsche Courant, 5 augustus en 17 mei 1905.
238) H. A. van Stiphout, Ontstaan en ontwikkeling der stands- en vakorkanisaties,
in De opkomst van Tilburg, blz. 203-204.
m) N.T.C.,3 augustus  1904.
No) C. Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 25-7-1904.
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het adresboek van TiIburg van  1906 kwam deze naam niet voor op
de inwonerslijst; de namen van de overige bestuursleden weI. Waar-
schijnlijk was het de bedoeling dat Jan van Besouw de organisatie
mee op poten zou zetten, om zich daarna als bestuurslid terug te
trekken.

Naast een organisatie voor mannen, kwam er eind december ook
een afdeling voor textielarbeidsters tot stand, die voordat de maand
om was 19 leden telde. De mannen vergaderden elke week; de pro-

pagandaclub „Kardinaal Manning", die in november 1904 was op-
gericht, hield elke maand zijn bijeenkomsten. Jaarlijks werden er

propagandatochten gehouden, die een massaal karakter hadden. Vaak
verregenden deze tochten, wat de bevolking aanvoelde als een straffe
Gods.

Een veel- en graaggehoord spreker o.a. over vakorganisatie en
drankbestrijding was J. H. Oldenkofte, geboren te Haaksbergen. Hij
was als textielarbeider werkzaam geweest in Ensche(le, waar hij in
contact kwam met A. Ariens. Om wat meer over de christelijke
vakorganisatie te weten te komen, ging hij enige tijd werken in
Osnabruck. Terug in Enschede kreeg hij van Ariens een opleiding
in het spreken in het openbaar, en werd naar Brabant gestuurd om
propaganda voor Unitas te maken. Hij voorzag in zijn onderhoud
door als marktkoopman op te treden; hij was g66n vrijgestelde. In
de Tilburgsche Courant werd op 4 augustus 1904 vermeld dat een
afdeling van Unitas was opgericht, en „Oldenketter" op de eerste

vergadering gesproken had. Toen Unitas eenmaal een afdeling had
in Tilburg, begon Oldenkotte op zijn beurt weer mensen als spreker
op te leiden, om vanuit Tilburg ook in Eindhoven, Geldrop en
andere plaatsen textielarbeiders voor Unitas te winnen. Een van die
mensen was A. van der Meys, een Tilburgse textielarbeider, die later
lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de landelijke organisatie
van  textielarbeiders  werd. 241  Pas  eind  juli 1905 kreeg Oldenkotte
een aanstelling tot vaste propagandist van Unitas in Tilburg. 242 In
het kader van de pogingen tot toenadering tot de cliocesane bond
trad hij enige keren als spreker op in de vergaderingen van „St.
Lambertus", waarna gewoonlijk een debat met L. Poell volgde.

241) Informatie L Oldenkotte, Tilburg.
m) N.T.C.,9 augustus 1905.
:43) Gedenkboek Bossche Diocesane Werkliedenbond (Tilburg 1916), blz. 28.
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b) Ontplooiing

In 1905 splitste Unitas te Tilburg zich in twee onderafdelingen,
met als scheidingsgrens de spoorlijn door de stad. Dit was door de
snelle groei noodzakelijk geworden. Deze trend zette zich ook in
1905 nog door; eind februari telde Unitas 986 leden. Eind april
kon men meedelen   dat  er 1109 mannelijke leden waren,  en  nog
steeds groeide de vereniging. Eind mei telde men 1279, en na 66n
jaar werken ca. 1500 leden. Een groter aantal haalde Unitas echter
niet. Vooral in deze periode zag de diocesane werkliedenbond zijn
ledental met een paar honderd teruglopen. 243
De noordelijke afdeling van Unitas was gevestigd bij C. Sebregs
aan het Smidspad, de zuidelijke afdeling bij J. Oppermans op de
Heuvel. Beide afdelingen hadden een eigen bestuur, bestaande uit 6
A 7 personen. Overkoepelend was er een dagelijks bestuur van drie
personen, waarvan B. Hutten lang het voorzitterschap bekleedde.
Volgens het adresboek van Tilburg telde de noordelijke afdeling in
1906 ca. 800, de zuidelijke ca. 600 leden. 244 (Tilburg had toen on-
geveer 50.000 inwoners).

De vrouwenvereniging, die maandelijks vergaderingen hield, telde
eind augustus 1905 ongeveer 160 leden. Ook hier was een bestuur
van zes personen. Een activiteit- van deze afdeling was een naaicur-
sus, die gratis voor alle leden open stond. 245 De vrouwenafdeling
richtte medio  1905 een propagandaclub  op, die overigens in het adres-
boek van Tilburg van 1906 niet vermeld staat. Ontbrak voor deze
club de belangstelling van de vrouwelijke UnitasledenP De propa-
gandaclub „Kardinaal Manning" leidde eveneens een matig bestaan
met slechts ongeveer 15 leden. 246

Ook het oprichten van een consumptie-coaperatie behoorde tot de
activiteiten van Unitas. Op 31 oktober 1905 werd in een plaatselijke
krant bekend gemaakt dat men een verkooppunt had ingericht en een
filiaalhouder was aangewezen. 247 Unitasleden konden  hier  goed
brood krijgen en levensmiddelen voor prijzen die vaak onder de
normale winkelprijzen lagen. In november 1907 had Unitas al
twee co8peratieve winkels, 66n in de Capucijnenstraat en 66n aan

244)  Adresboek van Tilburg  1906, blz.  XXX.
"5)   N.T.C., 23 augustus   1905.
24') Adresboek Tilburg, blz. XXXVIII.
249 N.T.C., 31 oktober 1905.

102



het Smidspad. De coaperatie droeg de naam „De Ster van Uni-
taS".248

Ongeveer gelijktijdig met de oprichting van Unitas in Tilburg
kreeg kapelaan L. Poell van de bisschop opdracht de katholieke tex-
tielarbeiders in een diocesane bond te organiseren. De hoofdzetel
van deze diocesane bond, die in 1904 werd opgericht, kwam in Til-
burg. Unitas en Poell overlegden en spraken zich uit voor samen-
werking. Eind maart 1905 volgde een bespreking te Arnhem onder
voorzitterschap  van  mr. A. baron van Wijnbergen,  die voor beide
partijen een gezien en aanvaardbaar figuur was. Hoewel als resultaat
hiervan een samenwerking werd toegezegd kwam pas op 3 maart
1906 een overeenkomst tot stand. Het concept-reglement bevatte
o.a. de volgende bepaling: „Propaganda tot het oprichten van ver-
eenigingen  ga  in het Bisdom  van 's Bosch uitsluitend  uit  van  den
Diocesanen Bond en worde gezamenlijk gevoerd". 249

Dat er ook voor de besprekingen van 1905 een concept-reglement
was opgesteld, blijkt uit een brief van pater Rijken aan Jan van Be-
souw, waarin verschillende punten worden opgesomd: „de D.B.
neme de organisatie  der  N. Br. wevers krachtig  ter hand; Unitas
richte geen nieuwe afdeelingen  op  in  N. Br." 25° Lang duurde (le in
1906 bereikte overeenkomst niet, want mgr. Van de Ven kon geen
goedkeuring aan deze samenwerking hechten, daar ze volgens hem
in strijd was met de statuten van de diocesane bond. Vooral de
kwestie van het geestelijk adviseurschap kwam hier naar voren.,Alle
plaatselijke vakvereenigingen worden bijgestaan door een geestelijk
adviseur", eiste de bisschop in zijn schrijven aan L. Poell, 251 en Uni-
tas had nu eenmaal geen geestelijk adviseur. De berichten over sa-
menwerking waren in Tilburg, zowel bij Unitas als bij de diocesane
bond, met enthousiasme ontvangen, maar na enige tijd kwam de
rivaliteit toch weer om de hoek, en stond men bij fabriekskwesties

tegenover in plaats van naast elkaar.
In 1906 waren ook in andere Brabantse textielplaatsen als Goirle,

Geldrop, Eindhoven en Helmond afdelingen van Unitas opgericht,
die bij elkaar ruim 300 leden telden. Op 8 september 1906 belegden

248) Unitas, jrg: IX (1907), nr. 38 <28 november).
249) Stins, a.w., biz. 11.
250) C· Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 17-3-1905.
251) De opzegging van de samenwerking tasschen den Ned. Chr. Textielarbeiders-
bo,d „Unitas" en den Diocesanen Textielarbeidersbond „St. Severus", in Sociaal
Weekblad, jrg. XX (1906), nr. 29 (21 juli), blz. 228.
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alle Brabantse afdelingen (ca. 1800 leden totaal) een districtsverga-
dering onder voorzitterschap van H. Verveld, waarbij men tot de
oprichting kwam van een „Zuidelijke Districtsbond". Het bestuur
hiervan werd samengesteld uit personen van alle afdelingen: B. Hut-
ten en P. Bertens voor Tilburg, P. van Dun en Spijkers voor Goirle,
V. Westerhoven uit Geldrop, Driessen uit Eindhoven en iemand uit
Helmond. Het dagelijks bestuur telde (lrie leden, te weten: B.
Hutten voorzitter, P. van Dun secretaris, en Driessen penningmees-
ter. Op deze vergadering kwamen enkele wensen naar voren, zoals
de behoefte die men voelde aan een vrijgesteld bondssecretaris en
een vrijgesteld propagandist. Hierover moest echter de centrale raad
beslissen, evenals over het verzoek om het bondsblad wekelijks te
doen verschijnen. 252

De reorganisatieplannen voor Unitas werden ook door de Tilburg-
se afdeling uiteindelijk afgewezen. Op de vergadering in Hengelo in
1906 voerde Oldenkotte het woord namens de Tilburgse afdeling.
Hij zei dat Brabant er met het gewijzigde voorstel op vooruit zou
gaan. „E6n vakblad en 66ne weerstandskas, dat is voor een groot
deel  geweest de inzet  van den strijd in Noord-Brabant". 253 Later
echter liet de TiIburgse afdeling weten: „nimmer bereid te zijn tot
een reorganisatie mede te werken". 254

Evenals de landelijke bond, zag de afdeling Tilburg vanaf 1906
het aantal leden afnemen. Telde ze begin 1906 nog ongeveer 1400
mannelijke en 180 vrouwelijke leden, op het eind van dat jaar was
het aantal teruggelopen tot 1096 mannen en 40 vrouwen. End 1907
waren er nog ongeveer 800 leden. Toch bleef deze afdeling de groot-
ste van Unitas. Het opmerkelijk ledenverloop lijkt ons een direct
gevolg van de bisschoppelijke uitspraak van mei 1906 inzake het
verenigingsleven van katholieken en de aandrang, die de geesteliiken
dientengevoIge moeten hebben uitgeoefend om de leden van Unitas
te bewegen hun lidmaatschap in gehoormamheid op te zeggen.
Aangezien de fabrikanten in Tilburg meestal 66n lijn trokken met
de geestelijkheid, kwam het voor dat Unitas-leden ontslagen werden.

Een ander punt mag evenmin over het hoofd worden gezien, nl. de
hoogte van de ledencontributie. Bij Unitas bedroeg de jaarcontributie

252)  Beknopt verstag van  de  Iste Districtsvergadering der Zuidel#ke afdeelingen van
„Unitas", in Unitas, jrg. VIII (1906), nr. 19 (20 september).
253) Verslag Unitas   1906, 26 december.
254) Reorganisatie Unitas, in K.S.W., jrg. VI (1907), nr. 33 (17 augustus), blz.
377.
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tot  1  oktober  1908 voor mannen  f 3,46  en voor vrouwen  f 2,06.
Daarna werd de contributie progressief vastgesteld op 5, 10, 12, 16,
20 en 25 cent per week. Daartegenover betaalden de mannelijke le-
den  van St. Lambertus vanaf   1909  f 1,56  per jaar, adspirantleden
f  1,04,   vrouwen en huiswevers   f 0,78   per jaar. Tevoren betaalde
men bij Lambertus f 1,04 en vrouwen f 0,52 per jaar. 255

c) Reacties van fabrikanten en de geestelijkheid

Zeer nauw bij deze hele kwestie waren de fabrikanten betrokken,
die geheel afkerig waren van Unitas. Meer nog dan de Gildenbond
kwam Unitas op voor verhoging van de lonen en verkorting van de
arbeidstijd. Sommige fabrikanten verklaarden dan ook, dat ze geen
werk meer hadden voor leden van Unitas en dreigden met ontslag
als ze het lidmaatschap niet zouden opgeven. Deze kwesties konden

nogal hoog oplopen, maar door bemiddeling van het hoofdbestuur,
konden de arbeiders meestal toch op de fabriek blijv:n werken.
Waaraan het hoofdbestuur zo'n invloed dankte, weten we niet. Mis-
schien bracht ze overtuigende argumenten naar voren.

Zo'n kwestie speelde in januari 1905 bij de firma K. Lombarts,
waar een tweetal leden van Unitas, die ontslagen waren, dank zij een
soort referendum onder de arbeiders konden terug komen. De Gil-
denbond eiste dit succes voor zich op, maar Verveld zette in een inge-
zonden stuk in de Nieuwe Tilburgsche Courant uiteen hoe de zaak
in elkaar zat. 256 Er waren drie stemmen van de elf t6gen handhaving

geweest, en er werkten bij de firma drie leden van de Gildenbond
en acht ongeorganiseerden. Verveld suggereerde hiermee dat de
Gildenbonders juist de tegenstemmers waren.

Een andere kwestie, die veel moeilijker lag, speelde later bij de
firma Thomas  de  Beer.  In  juni 1905 konden een aantal arbeiders,

I omdat zij leden van Unitas waren, geen werk meer krijgen op de
fabriek. In een brief die bij de firma was aangeplakt, liet men de
arbeiders weten: „de vereeniging Unitas kan elders of in andere in-
richtingen haar nut hebben, voor onze fabriek is zij een gevaar, het-
welk wij verplicht zijn, in het waarachtig belang onzer fabriek en
hare werklieden  met alle kracht te bestrijden". 257 Unitas kreeg in

255) Overzicht der vakbeweging, 1907-1909, blz. 14-15.
m) ALT.C., 8 februari 1905.
259 t.a.p·, 5 juli 1905.
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deze kwestie sympathie van een aantal ongeorganiseerden en Gilden-
bonders, omdat men voelde dat het hele verenigingsleven in gevaar
gebracht was. Maar het bestuur van de r.k. bond St. Severus, een
afdeling van de Gildenbond, stond achter Thomas de Beer, en keur-
de het gedrag van haar leden af, die in deze kwestie met Unitas sym-
pathiseerden. Het hoofdbestuur van de diocesane bond St. Lamber-
tus, hechtte echter geen goedkeuring aan de houding van de fa. De
Beer en noemde het „een aanslag op het recht van organisatie". 258
St. Severus handhaafde echter zijn mening. Bij deze kwestie waren
45 Unitasleden betrokken. De Beer verklaarde aan Verveld, niet de
organisatie in het algemeen, maar de geest die er in Unitas heerste,
te willen bestrijden. Begin augustus 1905 drongen 71 werklieden aan
op een snelle oplossing.  Op 18 augustus reageerde Th. de Beer met
een schrijven aan zijn werklieden dat de kwestie opgelost was, maar
dat hij niet begreep dat de leden van Severus 66n lijn trokken met die
van Unitas.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van moeilijkheden op de fa-
brieken. In het verslag van Unitas over 1907 werden ongeveer acht
kwesties in Tilburg genoemd, waarbij Unitas betrokken was. Enkele
van de andere bedrijven waren Strater, Van Gorp de Wijs en Enne-
king,   waar  men een loonsverhoging  van  f 1,-   tot  f  1,50  per   week
vroeg en ook kreeg na tussenkomst van Unitas. Intussen ging de
strijd om kortere werktijd op zaterdag, zonder succes onverminderd
door. 259

Stonden de fabrikanten huiverig tegenover Unitas, de geestelijk-
heid in Tilburg nog veel meer. In Unitas zagen zij een concurrente
en een bedreiging van de diocesane bond van textielarbeiders. In een
zeer lang ingezonden stuk in de Nieuwe Tilburgsche Courant
schreef pastoor dr. G. van Zinnicq Bergmann over het verschil tus-
sen een katholieke vereniging en Unitas, die een vereniging van
katholieken was. 260 Dr. Van Zinnicq Bergmann,  die toen adviseur
van het plaatselijk comit6 van de Katholieke Actie te Tilburg was,
poneerde dat katholieken alleen lid van een christelijke vereniging
mochten worden, als er geen katholiek equivalent bestond, want
dan was de christelijke vereniging altijd beter dan een neutrale of
helemaal geen organisatie. Unitas was in Tilburg g66n katholieke

258) t.a.p., 13 juli 1905.
259) Verslag Unitas 1907, bk 13-14.
/60) N.T.C., 17 mei 1905.
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vereniging omdat zij „niet op katholieken grondslag staat, zich voor
den uitleg en de toepassing harer beginselen niet onder de leiding
stelt van het kerkelijk gezag. Zulk eene vereeeniging voert geen ka-
tholieke sociale actie en kan dus ook niet in den kring der vereeni-
gingen worden opgenomen die het plaatselijk comit6 van de katho-
lieke actie vormen". Tot slot stelde hij dat de katholieke textielarbei-
der zich moest aansluiten bij de diocesane organisatie, omdat het de
enige katholieke bond was.

Evenals pastoor Van Zinnicq Bergmann was ook kapelaan H.
Berkvens, die na kapelaan Wolters geestelijk adviseur van de Gil-
denbond werd, een fervent voorstander van katholieke verenigingen.
In de verschillende brochures die hij schreef, kwam dit zeer duidelijk
naar voren. Zonder Unitas bij naam te noemen sprak hij zich tegen
die organisatie uit. Zo schreef hij: „vereenigingen moeten op den wa-
ren (waren is R.K.) godsdienst steunen, en doordrongen zijn van den
waren  (is R.K.) godsdienstigen geest". 261  Een hele brochure,  R.K.
Vakvereenigingen, wijdde hij aan de bevoegdheden van de geestelijk
adviseur en aan de gehoorzaamheid die men aan de bisschoppen ver-
schuldigd is.

Heel anders stond L. Poell tegenover de kwestie Unitas. Hij was
het die de leden van Unitas sociale cursussen gaf. Wanneer dit ge-
beurde, was niet na te gaan, maar in het blad Unims van 19 septem-
ber 1906 werd het vermeld. Daar ook stond dat Poell begreep dat
een geestelijk adviseur over vakzaken geen bevelen aan de leden kan
geven. Het was ook L. Poell die een samenwerking met Unitas voor-
stond, en die hierin toch nogal wat van de mening van mgr. Van de
Ven afweek, die dit niet goedkeurde. Maar L. Poell was de uitzon-
dering op de regel. De overige leden van· de geestelijkheid distanti-
eerden zich van Unitas en keurden haar geen woord waardig.

d) Unims in Helmond en Goirle

De moeilijkheden die Tilburg kende, waren gering vergeleken bij
die in Helmond. Daar werd het blad Unitas door een priester in be-
slag genomen, omdat het een slechte krant zou zijn, en werd het on-
mogelijk gemaakt om vergaderingen te beleggen. Slechts 66n keer
lukte het Verveld, en dan nog samen met Poell om in Helmond te
spreken, nl. in het najaar van 1904. Daarna lukte het niet meer om

"1) H. Berkvens, R.K Vabereenigingen (Tilburg 1906), biz. 11.
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vergaderruimte te krijgen. 262 Toch werd er in 1906 een afdeling van
Unitas opgericht, die slechts 44 leden telde en waarvoor vanuit Til-
burg propaganda was gemaakt.

Ook Goirle kende een afdeling van Unitas, die rond 1904 werd
opgericht en toen 138 leden telde. Het is zeer waarschijnlijk dat Jan
van Besouw hierbij betrokken is geweest, gegevens erover hebben
we echter niet kunnen achterhalen. Al eerder was gepoogd daar
vaste voet aan de grond te krijgen. Vaak hadden de brieven van
Ariens aan Jan van Besouw Unitas als onderwerp. Vanaf 1900 be-
stonden er contacten tussen Unitas en Jan van Besouw. Wellicht
vond men toen dat het in het katholieke Brabant nog niet nodig was
om een afdeling van Unitas op te richten. In 1902 en 1903 was er
een regelmatig contact met Stins, Engels, Oldenkotte en kapelaan
De Bouter. Aan Stins schreef Jan van Besouw op 29 augustus 1902:

„Wil Tilburg U niet ontvangen, kom dan maar hier: wij hebben
reeds eenmaal tevergeefs met een volle zaaI naar U uitgekeken!...
Wie in N.B. met succes wil werken moet niet meer praten - het
komt maar op doen aan". 263 Ook later in dat jaar en in  1903 werd
Stins nog uitgenodigd om lezingen te houden evenals Oldenkotte.

In 1904 kwam Unitas in Goirle van de grond. Ariens en Rijken
hadden Jan van Besouw in 1904 verschillende keren aanbevolen zich
aan te sluiten bij die vereniging, om vandaar uit de rest van Brabant
erbij te winnen. 264 E6n van de leden uit Goirle, P. van Duo, werd
propagandist en in 1907 aangesteld als eerste vrijgestelde propagan-
dist voor Brabant. Evenals in Tilburg en Helmond waren ook in
Goirle de arbeiders door Unitas in twee kampen verdeeld, en hier
werd het toen de leden van Unitas eveneens vaak moeilijk gemaakt
om  te  vergaderen. 265 Zoals  in de andere plaatsen moest in Goirle
Unitas vaak met fabrikanten onderhandelen bij kwesties over loons-

verhoging of ontslag. Vooral in het grote conflict met Van Puijen-
broek over het afschaffen van het handweven in 1908 kwamen de

vakverenigingen, en met name Unitas sterk uit de hoek.

262) Stins, a.w., blz. 19.
SU) Coll. F. Mes, Brieven J· van Besouw 1902-1909, Brief aan H. Stins, 29-8-1902,
nr. 70.

Sed) C. Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 25-7-1904.
265) Beknopte geschiedenis van de vakvereniging „Sint Lambertus" te Goirle, ge-

memoreerd  bij   haar  50-jarig  bestaan  in   1950,  blz.   9-12 . (Stencil)
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e)   Unitas na  1912

Het bisschoppelijk verbod van 1912 dat voor het bisdom Den
Bosch pas in juni werd uitgevaardigd, sprak verwondering uit over
het feit dat Unitas nog bestond in het bisdom: „alsof in het Bisdom
van Den Bosch geoorloofd zou geacht mogen worden wat in het Bis-
dom Utrecht verboden is. Wij verklaren bij deze, dat Wij met het
gegeven verbod volkomen instemmen en tot het Onze maken", aldus
mgr. Van de Ven op 16 juni 1912.266

Unitas in Tilburg moest verdwijnen, maar enkele leden echter
sloten zich bij St. Lambertus aan. Een aantal van ruim 400 oud-
Unitasleden vormde een eigen groep, de textielarbeidersvereniging
„Ons Recht", die op 1 januari 1913 aansloot bij het C.N.V. De
Tilburger B. Hutten is lid van het eerste bestuur van het C.N.V.
geweest. Op 1 januari 1914 telde „Ons Recht" nog 303 leden en op
1 mei van dat jaar ging de Tilburgse vereniging samen met de En-
schedese St. Severus als Textielarbeidersorganisatie St. Severus. 267
De afdelingen te Goirle en Helmond zijn waarschijnlijk al v66r
1912 verdwenen.

Men hoort niets meer van deze organisatie, tot in 1916 in een uit-
gave van het C.B.S. vermeld werd dat St. Severus te Enschede en
de Tilburgse Textielarbeidersvereniging samengesmolten waren tot
de Nederlandsche Bond van R.K. Textielarbeiders. 268 Deze organi-
satie kreeg in juni 1916 een vakblad „De Textielbewerker. In het
eerste nummer van de eerste jaargang werd het hoofdbestuur, be-
staande uit zeven leden voorgesteld. Vier leden voor Twente en drie
voor Brabant. De afdelingen hadden elk 400 leden. E6n van de
Brabantse leden was A. van der Meys uit Tilburg, die voorzitter
werd van het dagelijks bestuur. De Enschedese-Tilburgse bond heeft

a echter geen lang leven gehad, want in december 1916 viel het besluit
zich bij St. Lambertus aan te sluiten. Hiermee kwam een einde aan
de kwestie Unitas, die voor velen pijnlijk is geweest.

Betekende Unitas voor Twente een samenbrengen van twee groe-
pen arbeiders om 66n front te vormen tegen het socialisme en het
liberalisme; in het overwegend katholieke Tilburg werd aan de een-
heid afbreuk gedaan en geraakten de katholieke textielarbeiders in

2,9 Amelink, a.w., blz. 107.
287) Overzicht der vakbeweging, 1913, blz. 4 en IV en XXXV; 1914, blz. V.
258)   a.w.,   1916,  blz.  IV.
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twee groepen verdeeld. Terwijl in Twente door interconfessionele
eenheid macht werd verkregen, bracht zulks in Tilburg verdeeld-
heid, waardoor de organisaties in concrete arbeidsconflicten vaak als
concurrenten tegenover elkaar kwamen te staan. En juist toen was
eenheid in een grote plaatselijke organisatie een factor van betekenis
geweest om verbetering in de arbeidsvoorwaarden te bewerken.
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HOOFDSTUK III

TOEPASSING VAN DE NIEUWE SOCIALE IDEEEN
IN EIGEN BEDRIJF

Nu we de achtergrond en de contacten van en invloeden op Jan
van Besouw bekeken heBben, willen we aandacht schenken aan zijn
toepassing van de nieuwe sociale ideean. Grotendeels waren deze ont-
leend aan de encycliek Rerum Novarum en aan de geschriften vanLdon Harmel. De meeste van die ideeen werden gerealiseerd in het
kader van de corporatie Rerum Novarum. Als „voorbereidende maat-
regelen" schafte Jan van Besouw de fabriekswinkel af en begon met
een  verkorting  van de werktijd.  Met de werktijden werd tussen   1896
en 1910 voortdurend geexperimenteerd, waarop uitvoerig zal worden
ingegaan.

In het leader van de corporatie ontstond een cooperatieve winkel
van de arbeiders, een spaarkas, een aantal verenigingen voor sociale
en culturele ontwikkeling, ontspanningsverenigingen en een soort
ziekenfonds. Verder kwam er een fabrieksraad tot stand, een flinke
drankbestrijdersvereniging en een vakbond. Beide laatstgenoemde
organisaties waren niet uitsluitend bestemd voor werknemers van
Van Besouw, maar werkten op plaatselijk niveau. Tenslotte zal nog
uitgebreid worden ingegaan op de c.a.o. die in 1909 tot stand kwam
en zeer veelzijdig was.

§  1.   Bestaan van en strijd tegen de gedwongen winkelnering

a)  Ontstaan van de gedwongen winkelnering

„De gedwongen winkelnering is eene clausule bij het arbeids-
contract, waarbij de arbeider zich verbindt een gedeelte van 't loonof 't geheele loon niet in baar geld te ontvangen, doch in levensmid-
delen, welke de arbeider of iemand die met dezen in betrekking
staat, tegen door dezen bepaalde prijzen, hooger dan de kostende
prijzen hem zullen verschaffen." 1 Zo definieerde Ph. Falkenburg de

1) Ph. Falkenburg, Bijdrage tot de leer van het arbeidsloon (Rotterdam 1890),
blz. 365.
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gedwongen winkelnering in zijn proefschrift over het arbeidsloon in
1890. De Vooys bracht het misbruikaspect sterker naar voren: „het
misbruiken van oeconomische macht, om door een kunstmatigen
vorm van het loon woekerwinst te behalen". 2

Wat zowel Falkenburg als De Vooys niet benadrukten, was de

dwang die op de arbeiders uitgeoefend werd om vaak ook het deel
van het loon dat in geld werd uitbetaald, in een bepaalde winkel,
meestal die van de fabrikant, te besteden. Naast de gedwongen
winkelnering kwam ook het truckstelsel voor. Dit hield in dat het
loon in natura, vaak gedeeltelijk in producten van het bedrijf, werd
uitgekeerd. Daarnaast kon de uitbetaling ook in ongangbare of
vreemde munten plaats hebben; het laatste was vooral in Twente
een gewoonte. Truck kwam in Nederland nia zo frequent voor, de
gedwongen winkelnering in bepaalde delen van het land veel meer. s

De gedwongen winkelnering, waaraan vooral rond de eeuwwisse-

ling nogal aandacht werd besteed, bestond al veel langer. In het be-
gin was hier niet van misbruik sprake. De gedwongen winkelnering,
die ten nauwste met de huisindustrie verbonden was, vond haar
ontstaan in het feit dat de arbeiders vaak in kleine dorpen woonden,
ver van de moeilijk bereikbare grote stad. Zij werkten voor een

koopman, die opdrachten kwam plaatsen en afgewerkte goederen
weer ophalen om ze in de stad te verkopen. Tegelijk bracht deze
levensmiddelen en manufacturen mee, die in het dorp niet te krijgen
waren. Ook voor de arbeiders bracht hij dergelijke artikelen mee, en
hield het verschuldigde bedrag in op het loon. Deze methode groeide
uit, de patroons namen levensmiddelen in voorraad en ook toen de

arbeiders dank zij de betere vervoersmogelijkheden, de stad wel
konden bereiken, bleven zij, nu meestal onder dwang, bij de patroon
kopen.

Voor een werkgever, die een aantal thuiswerkers had, werd het le-
veren van kruidenierswaren aan zijn arbeiders een aardige bijver-
dienste. Al liep het bedrijf dan wat slechter, de patroon was vaak in
staat van zijn winkel alleen te leven. Dit had tot gevolg, dat allerlei
kleine economisch zwakke bedrijfjes bleven bestaan en vaak met een

mindere kwaliteit producten op de markt kwamen. Het was voor de

9 I. P. de Vooys, Gedwongen winketnering en huisindustrie in Noord-Brabant, in

Tweemaandelijks Tijdschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Politiek, jrg.
IV (1898), nr. 4, blz. 82.
8)   Brugmans,   Arbeidende   klasse,   blz. 144-145; Verberne, De Nederlandsche   Ar-

beidersbeweging, blz. 40-41.
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Het  fabriekspersoneel  omstreeks  1910.  Mannen  met  pet  en  vroituen in degelijke

inaxi; de fiets links nioet beslist nog een zeldzaam exemplaar zijn geweest.



patroon veel rendabeler om meer mensen in dienst te hebben, die
een inferieur product maakten, dan enkelen die kwaliteitswerk lever-
den; de omzet van de winkel was niet zo groot met slechts enkele
thuiswerkers. 4 De verslagen van de inspecteurs van de arbeid over
1903 en 1904 voor het schoenmakersbedrijf onderkenden dit waar
zij stelden: „Gedwongen winkelnering is de kurk waarop de indu-
strie drijft, dat wil zeggen, dat de winkel voor den patroon eene
bron van grootere inkomsten is, dan de schoenmakerij zelf': 5

Men kan zich afvragen waarom de arbeiders zich dit lieten welge-
vallen. Het was een gevolg van het vrije arbeidscontract, dat de mo-
gelijkheid bood „op staande voet" ontslag te krijgen. De arbeiders
moesten blij zijn dat ze werk hadden. Zij waren de zwakke partij bij
het contract en kenden niet de bescherming van de wet. Om niet
in armoede en ellende te hoeven vervallen, nam men de voorwaarde
die de werkgever stelde aan, al betekende dit, dat ze verplicht waren
een groot deel van hun loon in de winkel van de patroon te besteden.

De verschillende auteurs rond 1900 vonden de gedwongen winkel-
nering wel een misbruik, maar gaven vaak niet aan hoe dit op te
lossen. In zijn artikel over dit probleem noemde echter I. de Vooys
enkele middelen ter verbetering van de toestand. E6n ervan was de
coaperatie, in samenwerking met de vakbeweging. De Vooys vond
naast een vakbeweging voor het personeel, een voor bazen nodig, en
naast een verbruikscooperatie ook een productie-couperatie. 6 De an-
dere middelen die hij noemde waren:
a. protectie: een versterking van de industrie door middel van pro-

tectie zag De Vooys als noodzaak voor de verbetering van de
toestand van de industrie en de arbeiders. 7

b.  een wettelijke regeling, die alle vormen van truck en gedwongen
winkelnering zou verbieden met een sanctie op het niet-naleven.

Volgens De Vooys zou dit echter moeilijk te realiseren zijn, omdat er
ook „goede vormen van truck" bestonden, zoals boeten, fondsen en
co8peratie. 8 Het was ook De Vooys die de geestelijkheid in deze een
taak gaf. „Daar nu elke Katholieke vereeniging onder toezicht en

9 H. A. van Ysselsteyn, Eenige mededeelingen betreffende het bedrijfsleven in
ons vaderland, in De Ingenieur, jrg. XXVI (1911), nr. 14, blz. 384.
8) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Neder-
landen   over   1903   en   1904,   I,   blz.   56.

9 De Vooys, t.a.p., nr. 5, blz. 227-230.
9 t.a.p., nr. 5, blz. 223.
9 t.a.p., nr. 5, blz. 22+227.
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leiding der geestelijkheid staat, komt op haar de verantwoording.
Haar inzicht, haar optreden len veel verbetering brengen, maar ook
veel  tegenwerken." 9

In de wet op het arbeidscontract van 1907 kwamen enkele bepa-
lingen ten aanzien van het loon voor. E6n daarvan was, dat het ver-
boden werd het truckstelsel toe te passen en dat alle bedingen die de
arbeider verplichtten zijn loon in een bepaalde winkel te besteden,
nietig waren. 10 Dat hiermee toch de gedwongen winkelnering niet
verdwenen was, blijkt uit een drietal C.B.S. rapporten over dit onder-

werp, die in de jaren 1911,1914 en 1917 werden gepubliceerd.

b)   Vormen van gedwongen winkelnering

Van Boetzelaer onderscheidde in zijn proefschrift over de uit-
kering van arbeidsloon vier vormen van gedwongen winkelnering,
ontleend aan Morisseaux:
- de patroon betaalt in specie uit, doch houdt tevens een winkel,

waar de arbeider zich van het nodige moet voorzien.
- de winkel wordt niet door hemzelf gedreven, maar door een bloed-

verwant of prot6g6.
- een zetbaas houdt een winkel of kroeg; bij niet bezoeken daarvan

hangt de arbeider ontslag boven het hoofd.
- een tussenpersoon, ploegbaas, meesterknecht of boekhouder be-

taalt uit. Deze houdt een winkel of kroeg. 11

Een andere vorm, die vooral in Helmond veel voorkwam, was
dat de winkeliers ook huizen hadden, die ze verhuurden. Kwam men
niet meer in de winkel kopen, dan werd de huur verhoogd of opge-
zegd. In het huurcontract werd er met geen woord over gerept, maar
het werd de bewoners wel zeer duidelijk gemaakt. 12 De betaling van
de arbeiders kon in geld of in bonnen geschieden, die alleen besteed-

') t.a.p., nr. 5, blz. 230.
10)  G. F. Fortanier en J. J. M. Veraart, Arbeidsrecht (Haarlem  1963), blz. 52.
11) H. J. H. van Boetzelaer, De uitkeering van arbeidsloon (Utrecht 1902), blz.
33-34.
12)  Enqudte  door  de  Staatscommissie,  benoemci  krachtens  de  wet  van  19  Januari
1890 (Staatsblad no 1), gehouden te 's-Gravenhage, betreffende onderscheidene
takken van bedr#f in de Eerste Arbeidsinspectie, blz. 180; Verslag van de eerste

afdeeling der Staatscommissie van Arbeids-Enquite, aangaande onderscheidene
takken van het bedrijf, gehou:len te 's-Gravenhage, van 13 Januari tot en met 19
Maart 1892, blz. 34.
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baar waren in de winkel van de ondernemer die de bonnen uitgaf.
Soms kreeg men een deel in bonnen en de rest in geld. Ook bestond
de mogelijkheid om de arbeider een briefje te geven, met erop ver-
meld hoeveel het loon die week bedroeg. Dit briefje moest dan in
de winkel ingeleverd worden, en na inkopen gedaan te hebben werd
het resterend bedrag in geld uitbetaald. Als er al een resterend be-
drag was, want niet zelden moest een deel van de levensmiddelen
op krediet gekocht worden.

Ook in Goirle, waar de textielindustrie rond  1890 nog veel thuis-
wevers kende, werd zeer vaak het loon in bonnen uitgekeerd. De
enige in 1912 overgebleven gedwongen winkel in Goirle, werd ge-
dreven door de boekhouder van de firma Pynenburg. De fabrikant
had met deze zaak zo goed als niets te maken en ontkende pressie op
zijn arbeiders uit te oefenen. 13

De dwang kon op verschiIlende manieren uitgeoefend worden.
Men kon de arbeiders rechtstreeks zeggen dat ze in de aangegeven
winkel moesten kopen of dat anders ontslag volgde. Ook het bonnen-
stelsel was een vorm van directe dwang, want geen enkele andere
winkelier nam de bonnen aan. Een andere methode was de indirecte
dwang. Door de arbeiders die niet in de winkel kochten, op werk of
materiaal te laten wachten, konden zij minder produceren wat een
verlaging van het loon betekende. Men gaf hun dan ook vaak te
verstaan dat er geen werk was. Daarbij werd het voor de arbeiders
aantrekkelijk gemaakt om in de winkel van de patroon te kopen,
door er krediet te verstrekken, waarop in sommige gevallen geen
rente behoefde te worden betaald. Als men eenmaal krediet opgeno-
men had, was men wel verplicht om in die winkel te blijven kopen.

De bedoeling van het systeem behoeft niet altijd verkeerd te zijn
geweest. Drankmisbruik was in die tijd een plaag, en door de arbei-
ders bonnen te geven kregen zij geen kans hun loon op te drinken.
Maar het is vrijwel zeker dat de misbruiken door de werkgever toe-
gepast, een even grote plaag vormden.

c) Verspreiding

Het feit dat de gedwongen winkelnering alleen werd toegepast
waar de huisnijverheid van belang was, impliceert dat de gedwongen

13) Gedwongen winkelnering in de tabaksnijverheid en eenige andere bedrijfs-
mkken ('s-Gravenhage 1914), blz. 56.
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winkelnering rond 1900 nog slechts in bepaalde delen van het land
kon voorkomen. Naast de veenkolonien en Zuidoost Friesland kende
ook Noord-Brabant nog deze vorm van woeker. Met name in de
Langstraat, waar de schoenfabricage nog veel bij thuiswerkers plaats
had, evenals in de tabaksnijverheid in Zuidoost Brabant was de
dwang om in een bepaalde winkel te kopen zelfs in 1910 nog zeer
sterk.

Daarbij staken de textielcentra, die toen nog maar weinig thuis-
wevers meer hadden, gunstig af. Goirle kende na 1910 nog 66n ge-
dwongen winkel, met een te verwaarlozen aantal arbeiders, Cemert
en Geldrop hadden er elk nog drie. 14 Na 1863 werd er van gedwon-
gen winkelnering in Tilburg geen melding meer gemaakt. Rond
1910 was de toestand het ongunstigst in Dongen. Daar waren 16 van
de 45 patroons die een winkel hadden, waardoor 435 van de 900
arbeiders onder dwang stonden, die erg groot was. Ook in Kaats-
heuvel bevonden nog 200 arbeiders van 14 fabrikanten zich in de-
zelfde situatie. 15

Het assortiment van deze winkels bestond uit „grutters- en krui-"
denierswaren, zoals koffie, thee, rijst, bonen, suiker, zeep en grutten,

.en uit „ellewaren onder welke naam naast stoffen en andere manu-
facturen, soms ook confectie verkocht werd. Meestal was er niet veel
keus. De arbeiders klaagden over de hoge prijzen en het kleine assor-
timent. De prijzen lagen bijna overal minimaal 10-15% boven die in
de „vrije" winkels, terwijl de kwaliteit van de artikelen vaak te wen-
sen overliet. Op andere plaatsen waren de arbeiders van oordeel dat
ze liever een kwaliteit minder zouden kopen, als dat kon. 16 Daarbij
kwam nog dat de patroonswinkels zeer vuil waren, en niet voor het
doel ingericht. In sommige plaatsen was de winkel in het huis van
de patroon, en vanaf de straat onzichtbaar achter dikke gordijnen; in
andere plaatsen werd winkel gehouden in de werkplaats. 17

De mate van dwang uitgeoefend door de patroon-winkelier was
niet overal dezelfde. Op sommige plaatsen in de Langstraat, met
name in Capelle en Dongen en bij de steenfabrieken van Best en
Deume, was ontkomen aan de patroonswinkel onmogelijk. Het werk
hing er vanaf; kocht men niet dan volgde ontslag. In de meeste an-

14) a.w., blz. 51.
15) Gedwongen winkelnering in de Noordbrabantsche schoenenindustrie ('s-Gra-
venhage  1911),  blz.  32-35  en  8-12.
16) aw., blz. 9.

17) Gedwongen winkelnering tabak, blz. 9 en 10.
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dere gevallen was er slechts een geringe of helemaal geen dwang.
Vaak kochten de arbeiders er „om den werkgever niet al te zeer te

" 18onstemmen .

d)   De opheffing van de gedwongen winkelnering in Goirle

Om dezelfde situatie als boven beschreven in Goirle te vinden,
moet men teruggaan tot de jaren negentig. Alle werkgevers of een
van de familieleden hielden er een winkel, met een meer of minder
grote dwang voor de arbeiders om daar het verdiende loon te beste-
den. Uit een enqu8te van de Staatscommissie, gehouden in 1891,
kunnen met betrekking tot Goirle enkele feiten naar voren worden
gehaald. De thuiswevers, die de meerderheid van de textielarbeiders
vormden, kregen hun loon uitbetaald in de vorm van bonnen, die in
de fabriekswinkel in waren konden worden omgezet, waarbij een
eventueel saldo soms in geld werd uitbetaald. De fabrieksarbeiders
daarentegen ontvingen hun loon in wat genoemd werd „Hollandsche
munt".

Wat de firma Van Besouw aangaat, ontkende de meesterknecht

A. Stegehuis, het bestaan van enige rechtstreekse dwang. Een zijde-
lingse dwang wilde hij niet geheel uitsluiten, ofschoon, zo stelde hij,
vele arbeidersvrouwen uit gewoonte en de opvatting dat het zo hoor-
de in de winkel van zijn patroon inkopen deden. Hijzelf kocht niet
in diens winkel en hij had nooit gemerkt dat hem dat kwalijk werd
genomen. Duurder -dan de andere winkels in Goirle was de winkel
van de familie Van Besouw niet en de kwaliteit was er even goed
volgens de arbeider A. Brouwers. Er was van alles te krijgen, behalve
jenever, en er werden kredieten verstrekt voor de aankoop van le-
vensmiddelen, waarover geen rente verschuidigd was. 19

Zoals blijkt uit het winkelinkoopboek, bijgehouden door de firma
Van Besouw sinds 1876, werden de artikelen die in de winkel  ver-
kocht werden, overal uit het land betrokken. De kaas kwam uit
Edam, de vis, voornamelijk haring, uit Vlaardingen, tabak uit Breda
en boter uit Waspik en Waalwijk. Ook „kunstboter" vindt men in
het inkoopboek, evenals spek en andere soorten vlees. Brood werd

18) Gedwongen winkelnering in onderscheidene bedriAstakken in vmchillende
deelen des lands ('s-Gravenhage 1917), blz. 5.
19) Enquete Staatscommissie Nijmegen, blz. 65-67.
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geleverd door vier Goirlese bakkers en de manufacturen werden uit
Tilburg aangevoerd. 20

Het verdwijnen van de huisarbeid voor de fabrieken was onder
meer een gevolg van het feit dat de produktie sneller moest plaats
hebben, en de producten uniform moesten zijn van kleur en struc-
tuur. Daarvoor was het gebruik van machines noodzakelijk, evenals
het samenbrengen van de arbeiders in een fabrieksgebouw. Met het
verdwijnen van de huisnijverheid ging ook de gedwongen winkel-
nering ten onder. Men kon de lonen niet langer in bonnen uitbeta-
len, want er kwam meer werkgelegenheid en de vakbeweging liet
ook van zich horen. De door de mechanisatie groter geworden be-
drijven maakten voor de patroon de bijverdienste van een winkel niet
meer nodig.

Toch zou hier en daar het proces wel wat versneld kunnen wor-
den,  zoals ook in Goirle gebeurde in 1896. Ariens had in een brief
van  10 juli  van  dat  jaar  aan Jan van Besouw gevraagd  iets  aan  de
winkeldwang te gaan doen. Hij schreef: „Er is mij stellig verzekerd,
dat de gedwongen winkelnering te Goirle op droevige wijze gedreven
wordt". Namen gaf Ariens  niet, die waren  hem niet bekend. 21
Deze aansporing heeft Jan van Besouw direct ter harte genomen. Na
zijn arbeiders verschillende keren er op gewezen te hebben dat zij
geheel vrij waren hun levensmiddelen te halen waar ze zelf wilden,
hetgeen kennelijk niet genoeg was, verbood hij hen in de winkel van
zijn ouders te kopen. 22 Zijn ouders waren aanvankelijk niet zo met
de opvatting van hun zoon ingenomen, later legden ze zich er bij
neer en sloten de winkelnering. In de plaats daarvan richtte hij met
zijn arbeiders een coOperatieve winkel op, waar de prijzen even hoog
waren als in de andere zaken, maar waar de netto winst niet voor de
ondernemer of winkelier was, maar aan de leden werd uitgekeerd.

Men begon er met een zeer klein assortiment, zoals brood, spek,
bonen en steenkolen. Vooral het zelf verkopen van brood was in die
tijd belangrijk. Vaak was het brood dat de bakkers leverden van een
slechte kwaliteit en bleef het gewicht beneden de maat. Daarom
kwam een scherpe controle door leden van de co6peratie op de
kwaliteit en het gewicht van het brood, zo scherp, dat de Nieuwe
Tilburgsche Courant van 23 april 1896 over „broodpolitie" sprak.

20) Coll. F. Mes, Winkelinkoopbo« 1876-1894.
29 Ar· A. Nijmegen, Brief A. Ariens aan J. van Besouw, 10-7-1896.
22) Beknopte geschiedenis St. Lambertus, blz. 2.
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Het aantal artikelen van de winkel groeide snel, men ging ook de-
kens en kleding verkopen. Aanvankelijk was de winkel gevestigd in
de Kerkstraat, tegenover de fabriek, in een kleine ruimte bij (le stoker
van het bedrijf. Door de gunstige ontwikkeling kon het bestuur van
de Corporatie Rerum Novarum, waarvan de coaperatie deel uit-
maakte, met middelen uit het reservefonds, aangevuld met een hypo-
thecaire lening, drie huisjes aankopen aan de Tilburgseweg, waarin
de winkel werd ondergebracht. Op dezelfde plaats is thans nog een

winkelbedrijf gevestigd, dat is aangesloten bij Co-op Brabant.
Na dit voorbeeld van Jan van Besouw, werd het voor de andere

bedrijven niet gemakkelijk hun winkel te handhaven, maar pas na
1900 werden de winkels van de fabrieken de een na de ander opge-
heven, waarschijnlijk mede onder pressie van de vakbeweging. Hoe
de collega-patroons op het initiatief van Van Besouw hebben gerea-
geerd is ons niet bekend. Dat zij er niet zo enthousiast over zijn
geweest, ligt wel voor de hand. Werd een fabrikant gevmagd, wat
hij vond van het uitbetalen in bonnen voor zijn winkel, dan kreeg
men nogal eens te horen, dat hij liever geld zou geven, maar dat het
voor de arbeiders zelf niet goed was. Ze zouden het maar opdrinken.
Daarbij vormde de winkel een mooie bijverdienste voor de werkgever,
die hem in staat stelde te concurreren of zijn economisch zwakke
bedrijf te laten draaien.

De arbeiders zelf waren in het algemeen erg tegen de situatie die
hen in hun bestedingsvrijheid breidelde, maar durfden zich er toch
niet aan onttrekken. Men meende aldus bakker Wagtmans uit
Goirle, dat de toestand toch niet te verbeteren was. 23 Bij de arbeiders
zelf leefde ook vaak het gevoel, dat men moreel verplicht was om te
kopen bij de patroon. Men had er zijn werk, en men „gunde hem de
verdienste". 24   Het is erin geboren", zei A. Stegehuis, „de vrouwen
zijn gewend bij de patroon te kopen". Vooral als er in het dorp wei-
nig andere winkels waren, en de prijzen weinig verschil uitmaakten,
kocht men liever bij de patroon.

Konden de kleine neringdoenden ter plaatse het verdwijnen van
de gedwongen winkelnering zeer wel waarderen, minder gelukkig
konden ze zijn met de co6peratieve winkel, die met een uitgebreid
assortiment artikelen al spoedig een groot debiet verwierf. Vanaf
1898 vermeldden de Gemeenteverslagen dat veel kleine winkels

n) Enquete Smatscommissie Ni»egen.
:4) Enquete Staatscommissie 9-Gravenhage, blz. 180.
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bijna geen omzet meer hadden. „De co8peratieve winkel „Rerum
Novarum" verbonden aan de groote fabriek van de firma G. van
Besouw ber6kkent veel schade aan de neringdoenden in de ge-
meente." 25  Nog in 1905 schreef men: „De winkelnering wordt ge-
drukt door de cobperatieve winkelnering en broodbakkerij der werk-
lieden". 26 Deze constatering wijst er op dat gaandeweg ook anderen
dan de werklieden van Van Besouw als lid tot de co8peratie werden
toegelaten en van de voordelen konden profiteren.

§ 2.   Verkorting van de werkt#d

Rond 1896 bedroeg de werktijd overal ongeveer   12  uur  per  dag,
zes dagen per week. In Tilburg hadden veel bedrijven werkdagen
van   13  uur,  wat een werkweek van totaal  72-78 uur maakte. Verge-
leken daarbij bood de firma Van Besouw al v66r mei  1896 een gun-
stiger beeld. De werkweek bedroeg er zes dagen van  11 uur. Waarom
dit zo was, konden we niet achterhalen. Het opvallende verschil kan
een gevolg zijn van het feit dat in de Tilburgse wollenstoffennijver-
heid de werkconcentratie enige decennia eerder was aangevangen
dan in de katoen- en linnennijverheid van Goirle. In het laatste
kwart van de negentiende eeuw begon de opvatting over wat een
aanvaardbare industriele werktijd moest zijn, zich langzaam maar
zeker te wijzigen ten gunste van een kortere werkdag dan tot nu toe
algemeen gebruikelijk was.

Een wettelijke regeling van de arbeidstijd voor mannen bestond in
ons land toen nog niet. Voor het beschermde personeel, de vrouwen
en kinderen, was sinds 1889 (arbeidswet van Ruys de Beerenbrouck)
de maximum arbeidsdag op  11 uur bepaald.  In  1911  werd dat maxi-
mum teruggebracht tot 10 uur door de arbeidswet van ds. Talma.
Deze wet verbood ook de arbeid van kinderen onder 13 jaar en stelde
de leeftijdsgrens voor jeugdige personen op 17 jaar. Pas in 1919
strekte de arbeidswet (P. Aalberse) zich ook uit tot het mannelijk
personeel. De leeftijdsgrens voor kinderarbeid kwam op 14 jaar
en voor jeugdige personen  op  18  jaar te liggen. De maximale  ar-
beidsweek werd op 48 uur gesteld, zowel voor mannen als voor vrou-
wen en jeugdigen. 27

ES)   G.   A. Goirle, Gemeenteverslag    1899.
te) G. A. Goirle, Gemeenteverslag 1905.
u) Fortanier en Veraart, a.w., blz. 17-20.
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Bij Van Besouw  werd  op   13   mei   1896 een eerste verkorting  van
de werkweek met 2% uur ingevoerd, door op zaterdagen het einde
van de werktijd te vervroegen tot 4 uur in de namiddag. De indeling
van de werkdagen was als volgt: van 5.30 tot 8 uur, van 8.30 tot 12
uur, van 13.30 tot 16.00 uur en van 16.30 tot 19 uur. Op zaterdag
verviel dus de laatste werktijd. Daags voor kerkelijke hoogfeesten als
's Heren-hemelvaart, Maria ten hemelopneming, Allerheiligen   en
Kerstmis  zou  het werk voortaan  om  17.00 uur worden beeindigd.
Deze voorziening kon worden ingevoerd, omdat op doordeweekse
dagen de machines niet behoefden te worden gepoetst. De uurloners
zouden er geen schade van ondervinden in hun loon omdat ze op
basis van hun oude werkuren zouden worden doorbetaald, hetgeen
dus een proportionele verhoging van het uurloon betekende. 28

In   september   1896  werd een verschuiving  in de werktijden   aan-
gebracht door het aanvangstijdstip een half uur later te stellen en de
middagpauze met 30 minuten te verkorten. Het is mogelijk dat deze
verandering verband hield met de winter en dat een middagschaft
van 60 minuten voldoende was om thuis de warme maaltijd te gaan
gebruiken.  Tot 26 oktober 1898 bleef de werkweek  op  63M  uur  ge-
handhaafd. Toen volgde een nieuwe beperking tot 60 uur voor man-
nen en 57 uur voor vrouwen. Omdat deze tijden administratieve
moeilijkheden veroorzaakten moesten in februari    1899 de loonwe-
ken met 66n uur worden verminderd. Daarna volgde in september
1900 een beperking tot 54% uur en in het begin van 1901 tot 53
uur. 29 Deze werkweek bleef verder voor de linnenweverij gehand-
haafd.

In de loop van 5 jaar was de werkweek bij de firma Van Besouw
met 10% uur verminderd. Hiermee stond clit bedrijf in de voorste

geledingen van een actief sociaal beleid. In Brabant was het de
eerste onderneming die het experiment, zoals de werktijdverkorting
voorzichtig werd genoemd, aandurfde en voor wat de textielindustrie
betreft voorlopig ook de enige. Pas in 1915 rapporteerde de inspec-
teur van de arbeid dat in Goirle de vrije zaterdagmiddag voor twee(!!)
fabrieken was ingevoerd voor het gehele personeel. Wel hadden ver-
scheidene kleine werkgevers in andere dorpen van het 2e district
der arbeidsinspectie een vrije zaterdagmiddag voor het beschermd

28)   A.   v.  B. Goirle, Notulen Rcrum Novarum,   13  mei   1896.
29) Jan van Besouw, Verkorting van Arbeidsduur, in K.S.W., jrg. I (1902), nr. 43
(25 oktober), blz. 457458.
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personeel ingevoerd, maar algemeen was deze regeling nog helemaal
niet. In Tilburg was ze zelfs nog volledig onbekend. 80

De verkorting van de werktijd leverde onmiskenbaar een aantal
belangrijke voordelen op; voor de onderneming een productiviteits-
stijging en voor de arbeiders naast de loonsverhoging meer vrije tijd,
die nu voor huis en hof en verenigingsleven beschikbaar kwam. Er
Meek bovendien een gunstige invloed van uit te gaan bij de beteu-
geling van drankmisbruik, zoals we nader zullen zien.

Om de opvatting van velen in eigen kring en daarbuiten te ont-
zenuwen, dat een vermindering van de gangbare werktijd ten koste
van de produktie zou gaan, zette Jan van Besouw zijn ervaringen
hiermee over een periode van twee jaren uiteen in de eerste jaargang
van het Katholiek Sociaal Weekblad. Hij wees er op dat bij een ver-
mindering van de werktijd met 133/4% het gemiddelde productie-
vermogen met 20% was toegenomen. Naar zijn overtuiging zou bij
een verdere verlaging van de werktijd de productiviteit nog meer
kunnen stijgen. 31 Voor de arbeiders was het belangrijkste materiele
voordeel een toename van het loon. Het loon van de werknemers
die op uurloon stonden werd bij elke verkorting van de werkdag pro-
portioneel verhoogd. Voor de wevers was het stukloon niet veran-
derd; wel hadden de arbeiders de verzekering gekregen dat ze van de
experimenten financieel geen nadelige gevolgen zouden ondervin-
den. Jan van Besouw maakte een onderscheid tussen werkelijke ver-
dienste (weekloon) en betrekkelijke verdienste (de gemiddelde ver-
dienste per uur, door hem ook wel aangeduid met uurloon). Aan zijn
uiteenzetting, die door de redactie van het K.S.W. onder de titel
Verkorting van arbeidsduur werd opgenomen ontlenen we het vol-
gende citaat: „Nu na twee jaar eerlijke proefname, blijkt dat slechts
in 66n geval de werkelijke verdienste (weekloon) is verminderd: uit
dit alleenstaande geval, uit deze 66ne uitzondering mag ik besluiten
dat zij niet aan het stelsel, maar aan de persoon te wijten is; zijn
werkelijke verdienste verminderde met 4%, de betrekkelijke (uur-
loon)   met  2%%.  Voor een zestal bleef de werkelijke verdienste
(weekloon) stationair, de betrekkelijke verhoogde met 1 tot 3%. Voor
alle anderen waren dn werkelijke dn betrekkelijke verdienste hooger
en wel van 3% tot 25% voor de werkelijke, van 4 tot 27% voor de

so)  Verslagen  Inspecteurs  1915,  II,  biz.  29-30.
11) Van Besouw, Verkorting van arbeldsduur, t.a.p., blz. 457.
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betrekkelijke. Het gemiddelde der werkelijke verhooging voor alle
wevers bedraagt 4%, de betrekkelijke circa 7%. 82

Naast een verhoging van het loon, kreeg de arbeider meer vrije
tijd, die niet in het caf6 werd doorgebracht, zoals iedereen vreesde.
„Het minder vermoeide lichaam heeft geen behoefte aan den prikkel,
aan de zweep van den drank", oordeelde Jan van Besouw. 33 Theu-
nisse schreef in zijn studie over Vlekke het mindere caf6bezoek in
Goirle toe aan het feit: „dat Van Besouw zijn werklieden al jaren-
lang in een Kruisverbond had verenigd en dat er al heel wat veran-

dering in het levenspatroon van de arbeider was gekomen v66r de
kortere werkweek werd ingevoerd". 34

Deze zienswijze is echter niet geheel juist. Pas rond april 1897
kwamen de instellingen voor ontwikkeling en ontspanning en de
drankbestrijding tot stand. Toch liep vanaf de aanvang van de werk-
tijdverkorting in  1896 het kroegbezoek terug, zoals Jan van Besouw

opmerkte. „Die vroeger om 7 uur kroegden, voelen er om 4 uur
geen behoefte aan, en zijn ze eenmaal thuis, dan blijven ze daar,
waar allen huis- of tuinwerk hebben te doen, wat tot den Zaterdag-

middag wordt uitgesteld. Verkorte werktijd is bevorderlijk voor de
drankbestrijding." 85 De arbeider begon thuis allerlei dingen  op  te
knappen en kon meer zorg aan zijn stukje grond besteden. Het hui-
selijk leven kwam meer op de voorgrond. Ook kwam er meer tijd
beschikbaar om vakliteratuur door te nemen en voor het volgen van
cursussen, wat ook gedaan werd. De arbeiders van Van Besouw
stonden beeknd als „de best ontwikkelden in den verren omtrek". 86

We willen niet nalaten ook het slot van het artikel in het K.S.W.
te citeren, omdat daaruit kan blijken dat Jan van Besouw zich be-
wust was een sociale pionier van het practische soort te zijn. Hij had
met zijn uiteenzetting een tweeledig doel voor ogen, zoals hij schreef:
„Aan de werklieden, die den eedelen, den rechtvaardigen strijd strij-
d€n voor verkorten arbeidsduur een wapen in de hand te geven, dat
behoorlijk gehanteerd op den duur de overwinning moet bezorgen:
immers, wat in onze weverij mogelijk is, zal toch bij eenigen goede

wil, zij het ook in mindere mate, in elke soortgelijke industrie be-
reikbaar zijn.

32) Van Besouw, Verkorting, t.a.p., blz. 457.
") t.a.p.
34) Theunisse, a.w., blz. 234.
55) Van Besouw, Verkorting, t.a.p., Naschrift, blz. 458.
39 K.S.W., jrg. IV (1905), nr. 22, blz. 258.
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Aan de werkgevers door een les uit de praktijk het bewijs te leveren,
dat verkorting van den arbeidstijd niet beteekent vermindering van
productie of verhooging van productiekosten, wel het tegendeel!
(Rien n'est brutal que le chiffre) om hun aan te sporen eene proef
in deze richting te wagen". 37

Voor de tapijtweverij, die in 1905 in gebruik was genomen, begon
in 1909 een experiment met een ploegensysteem. Er kwamen twee
ploegen, die elkaar afwisselden, en per dag elk 71/  uur werkten.
Daarbij kwam wat bijkomstig werk, wat de eigenlijke werkdag op
ongeveer 8 uur bracht. De eerste ploeg werkte van 5 tot 8.30 uur en
van 12.15 tot 16.30 uur, de tweede ploeg sloot aan op de eerste en
werkte van 8.30 tot 12.15 uur en van 16.30 tot 20.00 uur. Omdat op
zaterdag de machines om 15.00 uur werden stopgezet en vervolgens
nog een uur werd opgeruimd en gepoetst, had de ploeg die het langst
werkte een werkweek van ongeveer 50 uur. 88

Er volgden in 1910 in de tapijtweverij nog meer experimenten
met het twee-ploegen systeem, waarbij de werktijden varieerden.
Men nam hierbij proeven met een werkdag van 9 en 8 uur; daarna
met dagen van zes uur achter elkaar, slechts onderbroken door een
korte pauze. Tot slot werd de regeling van 1909 met een arbeidstijd
van 73/i uur nogmaals ingevoerd, omdat deze het best bleek te vol-
doen. Via inspraak bleek bij de arbeiders de voorkeur te bestaan voor
twee afwisselende werktijden in plaats van 66n continue arbeidsdag.
De situatie zoals die ook in 1909 was, bleef nu gehandhaafd, evenals
het feit dat bijkomstige werkzaamheden, zoals vegen en machines
poetsen, buiten werktijd gedaan moesten worden. 89

Toen de getouwen na de invoering van het ploegenstelsel in
plaats van 10 uur 14M uur per dag gingen lopen, verhoogde dat de
productie niet slechts recht evenredig met 45%, maar zelfs met
108%. Vier uur rust tussen de twee korte weefperioden van 3M en
3% uur hield de wevers fit. Dit kwam naast de kwantiteit, ook de
kwaliteit ten goede. De minder vermoeide wevers maakten minder
fouten.

Bij de experimenten van 1910 ging men de productie na bij de
verschillende arbeidstijden, en men kwam tot de volgende uitkom-

:D Van Besouw, Verkorting, t.a.p., biz. 457-458.
58) Verslagen Inspecteurs, 1910, II, blz. 28-29.
39) a.w. 1911, II, blz. 30-33.
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sten, gepubliceerd door de inspecteurs van de arbeid in hun verslag
over dat jaar. 40
Voor een tienurige werkdag werd de productie op 100 gesteld. De
productie was dan van:

wevers van 45-50 iaar wevers jonger dan 45 jaar en
met meer ervaring kort in loondienst
bij 83'5 uur 108 bij 9  uur            97
bij 7 5 uur 146 bij 7% uur 136

bij 6 uur 136 bij 6 uur 132

Naast het voordeel dat men door korte werktijd fit bleef en con-
stanter kon werken, vonden de arbeiders het aanvankelijk een nadeel
dat ze met tweeen op 66n getouw moesten werken. Dit eiste van de
teamgenoten een zekere aanpassing, die na enige tijd echter geen
moeite meer kostte. Een element dat het werkanimo ongetwijfeld
versterkte, vormde de jaarlijkse winstdeling, die krachtens de c.a.o. in
1909 werd ingevoerd, zoals we nader zullen zien.

In het najaar van 1907 werd Jan van Besouw door de „Neder-
landsche Vereeeniging tot wettelijke bescherming van arbeiders"
aangezocht als industrieel een uitvoerig prae-advies uit te brengen
over de wenseli'jkheid van een wettelijke regeling van de werktijden
van mannelijke arbeiders. Naast Van Besouw waren als prae-advi-
seurs gevraagd  F. M. Wibaut, H. Smissaert  en de eveneens  uit
Brabant afkomstige Ch. Stulemeyer. Het stuk diende te worden
opgesteld aan de hand van de volgende vraagstellingen:
„I. Behoort de Nederlandsche Wetgever regelen te stellen betrek-
kelijk den arbeidsduur van volwassen arbeiders)
II. Zoo ja, van allen of alleen van hen wier arbeid bijzonder gevaar-
lijk of schadelijk is7
III. Zoo van allen - zijn gelijke regelen te stellen voor alle be-
drijvenl
IV. Zoo neen - in welke mate en op welke gronden zal er verschil

" 41van regeling voor verschillende bedrijven noodig Zijnl
Wegens ziekte kon Van Besouw niet geheel aan het verzoek voldoen
en moest hij zich beperken tot een bondige formulering. Over de

40) Verslagen Inspecte:m, 1910, II, blz. 32.
61) F. M. Wibaut, H. Smissaert, Ch. Stulemeyer, Praeadviezen over wettelijke
regeling van den arbeidsduur voor volwassen arbeiders, (z.pl., z.j.).
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vierde vraag meende hij geen oordeel te kunnen geven aangezien
daarvoor teveel detailkennis van de verschillende bedrijfstakken was

vereist, die hij in zijn situatie niet had kunnen opdoen. De overige
vragen beantwoordde hij als volgt:
ad I. „Ja. Alleen in wettelijke regelingen kan tegen zulk een schro-

melijke overspanning van den arbeider een afdoend middel worden

gevonden". Als voorbeeld verwees hij naar Tilburg, waar in sommige
textielfabrieken nog  14 h  16 uur per dag gewerkt werd.
ad II. „Van allen". Als toelichting op dat antwoord stelde hij dat er
ethische en hygianische redenen zijn. Ethische omdat de arbeider
ook rechten en plichten heeft ten opzichte van zijn huisgezin. Hy-
gienische redenen omdat te lange werktijd overspanning in de hand
werkt, waarnaast nog in gevaarlijke bedrijven de gezondheid ge-
schaad wordt.
ad III. Jan van Besouw vond het moeilijk deze vraag met een enkel
woord af te doen. Seizoenarbeid laat zich niet in een uniforme rege-

ling vatten. Voor textiel- en andere fabrieken vond hij echter 10 uur

per dag maximaal. Voor gevaarlijke en schadelijke bedrijven, zoals
caissonarbeid en het werken in de mijnen, zou een kortere maximum

werktijd moeten worden vastgesteld.
Tegen dit prae-advies werd in de Nieuve Tilburgsche Courant

met enkele stukken, ingezonden door de „Vereeniging van Til-
burgsche Fabrikanten van Wollenstoffen" fel geageerd. Met name
het voorbeeld over de Tilburgse textielindustrie kreeg een hevig

protest. De vereniging was het beslist niet eens met het voorstel van
„den grooten Socioloog" om de tienurige werkdag in te voeren. Dat
kon dan wel ideaal voor Van Besouw zijn, voor de Tilburgse fabri-
kanten zou het „een ware ramp" betekenen. De arbeidstijden waren

daarbij lang zo erg niet als ze gesteld werden, en de fabrikanten
„volharden in de zoete hoop dat onze goede stad nog vele jaren
moge verstoken blijven van de zegeningen uwer geavanceerde be-
grippen, waarmede gij uwe geboorteplaats reeds overgoten hebt". 42

In een weerwoord wees Jan van Besouw hen daags erna op het

feit, dat hij zijn gegevens ontleend had aan de enqu8te van de ar-
beidsinspectie, waarin ruim 3500 van de 4000 arbeiders verklaarden,
onder gewone omstandigheden   11   tot   13   uur dn langer  per  dag  te
werken. Maar de Tilburgse fabrikanten vonden toch dat Van Be-
souw een totaal foutieve voorstelling van de toestand had gegeven.

42) N.T.C., 4 december 1908.

126



Daarom eisten zij dat hij de verklaringen zou intrekken en her-
roepen. Hierop reageerde Van Besouw met nogmaals de cijfers van
de arbeidsinspectie aan te halen, waarmee de polemiek besloten
werd. 43

§  3.   De oprichting van de corporatie Rerum Novarum

V66r de afschaffing van de fabriekswinkel en de invoering van
de vrije zaterdagmiddag, had Jan van Besouw reeds het initiatief ge-
nomen tot de oprichting van de corporatie Rerum Novarum. Zoals
eerder uiteengezet, is een corporatie een organisatie waarin groepen
van verschillend niveau als gelijken worden gezien. Hier betrof het
patroons, beambten en arbeiders van het eigen bedrijf. De heer Van
Besouw liet zich inspireren door de ideeen van de Franse onderne-
mer L. Harmel, die hij zich na een grondige bestudering van diens
Manuel had eigen gemaakt. Dat ook de encycliek van 1891 een
voedingsbodem vormde voor zijn initiatief, blijkt uit de naam die
voor de corporatie werd gekozen. De oprichting   in    1894   van   een
co8peratieve steenkolenhandel en in 1895 van een spaarkas voor de
arbeiders hadden gunstige resultaten opgeleverd en de goede erva-
ringen daarmee opgedaan, gaven hem het vertrouwen het corporatie-
ideaal voor en samen met zijn arbeiders te kunnen verwezenlijken.
De corporatie had ten doel het materiale en geestelijke niveau van de
arbeiders op een hoger peil te brengen, voornamelijk door onderlinge
hulp.

Op 2 januari 1896 was door de firma Van Besouw een commissie
ingesteld met de opdracht te onderzoeken welke instellingen en ver-
enigingen nodig waren om de doelstelling te bevorderen. Personen
uit alle geledingen van het bedrijf maakten deel uit van de commis-
sie: twee wevers, twee handwevers en vier leden uit de „patronale
groep". Tot de laatst genoemde groep werden gerekend de patroons
en de beambten. Naast Jan van Besouw kwam ook Abraham Stege-
huis, de meesterknecht van de firma,  in de commissie.  Al  op  15
januari werden ontwerp-statuten aan de commissie voorgelegd; hier-
in werd gesproken over het Gilde Rerum Novarum. Het woord
Gilde werd echter al mel vervangen door de term Corporatie. Het
ontwerp was opgesteld door pater A. Rijken, die zoals we reeds heb-

13) t.ap. 5 december, 9 december en 12 december 1908.
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ben gezien een ordegenoot was van broer Willem en bevriend met
de familie Van Besouw.

In de eerste algemene vergadering, die op 11 maart 1896 bijeen-
kwam werden de statuten ter goedkeuring voorgelegd en met alge-
mene stemmen aangenomen. Deze statuten hadden echter nog niet
hun definitieve vorm. Omdat het de bedoeling was de statuten ko-
ninklijk te laten goedkeuren en voor de corporatie rechtspersoonlijk-
heid aan te vragen, werd besloten juridisch advies bij mr. J. G. Schol-
vinck in te winnen. Deze jurist, verbonden aan de R.K. Nederland-
sche Volksbond, oordeelde dat totale omwerking van de statuten

nodig was. Voor men aan dit karwei begon, wilde men ook nog de
mening van dr. Schaepman kennen. Ook deze vond wijziging, zij
het slechts op een aantal punten, noodzakelijk. 44 Welke de bezwaren
waren, konden we niet achterhalen. Maar waarschijnlijk zijn ze van
formeel-juridische aard geweest en waren er teveel detailpunten
dwingend geregeld.

Een jaar later, op 22 maart 1897, kwamen de herziene statuten
in de bestuurs- en ledenvergaderingen aan de orde. De tekst was
nogal ingekort „om de vrijheid van handelen zooveel mogelijk te
waarborgen". 45 Wij hebben nergens kunnen vinden, wie voor  de
herziening had zorggedragen; de mogelijkheid bestaat dat dit ook
pater Rijken is geweest. Op 20 april kon Jan van Besouw al mee-
delen dat de bisschop de statuten had goedgekeurd. De koninklijke
goedkeuring liet echter langer op zich wachten. Er moesten nog en-
kele detailwijzigingen worden aangebracht, die in oktober hun beslag
kregen. Bij koninklijk besluit van 15 november  1897  kwam de  goed-
keuring af en werd aan de corporatie rechtspersoonlijkheid verleend.
De tekst van de statuten is in de bijlage opgenomen.

Artikel 1 van de statuten gaf aan dat de corporatie was „gevestigd
voor den duur van 29 jaar, te rekenen van den dag der oprichting
zijnde 11 Maart 1896".

Het bestuur werd gevormd door een Corporatieve Raad, bestaande
uit 66n patroon-president, vijf leden uit de patronale groep, drie
mensen uit het fabriekspersoneel en drie vertegenwoordigers van de
handwevers. Uit en door deze Corporatieve Raad werd een dagelijks
bestuur gekozen, bestaande uit minimaal vier personen: twee uit de
patronale en twee uit de arbeidersgroep. De leden van de Corpora-

44) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, vergadering 26 april 1896.

45)   t.a.F·, 22 maart   1897.
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tieve Raad die uit de patronale groep kwamen, werden in de raad be-
noemd, de leden uit de arbeidersgroepen werden gekozen uit en door
de arbeiders. Men werd voor twee jaar gekozen of benoemd en was
herkiesbaar. Elk jaar trad de helft van de raad af. 46

De taak van de Corporatieve Raad was in artikel 9 van de oude
statuten als volgt omschreven:
„1.  toelating en ontslag der gezinnen als leden der corporatie;
2.  het stemmen van en de controle over inkomsten en uitgaven;
3. de practische studie van alle vraagstukken, die in betrekking

staan tot het doel dat de Corporatie naastreeft;
4.  de oprichting en instandhouding van de instellingen en vereeni-

gingen, zonder nochtans aan hun zelfbestuur tekort te doen". 47
In de nieuwe statuten kwam dit artikel te vervallen. De inhoud er-
van werd echter opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Als leden van de corporatie konden toetreden de mannelijke en
vrouwelijke arbeiders  van het bedrijf vanaf  17  jaar  oud,  m6t  hun
gezinnen. Kiezers waren alleen mannen boven   18  jaar,  die  zelf  bij
de firma werkten, dus niet hun zonen of vaders, die elders werkten.
Verkiesbaar waren mannen vanaf 25 jaar, die minstens drie jaar lid
van de Corporatie waren. Voor de eerste periode telden de dienst-

jaren bij de firma. Vrouwen misten dus zowel het actief als het pas-
sief kiesrecht, wat ze overigens ook niet hadden voor de gemeente-
raads-, staten- en parlementsverkiezingen. Pater Rijken had in 1899
in een zitting van het bestuur wel gepleit voor stemrecht voor vrou-
wen, maar dat pleidooi had toch geen genade gevonden. De proce-
dure van de verkiezingen was die van de gemeenteraadsverkiezingen.

Al  bij de eerste vergadering hadden zich ongeveer 113 gezinnen
aangemeld, terwijl het aantal later nog toenam. Het huishoudelijk
reglement stelde in artikel 2 dat het lidmaatschap van de corporatie
wel verloren ging bij ontslag, maar niet bij ziekte of ouderdom. 48

In principe vergaderde de Corporatieve Raad elke maand, al was
dit in de praktijk vooral de eerste jaren wel twee of drie keer per
maand. Elke maand werd ook een ledenvergadering gehouden.
Daarvoor was aanvankelijk veel belangstelling, maar rond  1900 nam
het animo van de leden af. Ook de bestuursleden waren niet meer
zo enthousiast als in het begin, en daarom werd op voorstel van Jan

46) Coll. F. Mes, Statuten van de Corporatie Rerum Novarum, art. 5 a 6.
47) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 11 maart 1896; statuten art. 9.
48) Coll. F. Mes, Huishoudelijk Reglement van de Vereeniging Corporatie Rerum
Novarum te Goorle, artikel 2, blz. 8.
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van Besouw een presentiegeld uitgekeerd. Echter niet lang, want na
een half jaar, eind november 1899, besloot men het weer af te schaf-
fen. Het lidmaatschap van het bestuur werd als een erebaan gezien.

In de notulen die van alle vergaderingen gemaakt werden, vinden
we vanaf 1902 nogal wat hiaten; na 11 maart 1906 zijn er geen
notulen meer. Vermoedelijk betrof het hier perioden dat er geen
vergaderingen gehouden werden. Waaraan dat te wijten was, is moei-
lijk na te gaan. Zowel de grote drukte in het bedrijf als de ziekte
van de heer Van Besouw in deze periode kunnen verklaringen zijn.
Ook is het mogelijk dat de leden van de corporatie in die tijd meer
belangstelling toonden voor de vakvereniging, die in  1900 was opge-
richt en vanaf 1902 actief was in de verschillende loonkwesties.

De inkomsten van de corporatie werden als volgt verkregen. AIs
contributie betaalden de leden per gezin per maand  15  cent.  Daar-
naast was een bepaald percentage van de winst, behaald in de co-
operatieve instellingen die bij de corporatie hoorden, eveneens be-
stemd voor de corporatieve kas. Dat percentage werd aanvankelijk
gesteld op 2%. Ook schenkingen behoorden tot de inkomsten. Deze
gelden werden belegd bij de spaarkas, die deel uitmaakte van de cor-
poratie. Uit de middelen werden o.a. de onderhoudskosten van de
instellingen betaald evenals feestdagen voor de personeelsleden en
hun gezinnen.

In  oktober 1897 achtte  men het, gezien  de  niet zo florissante  toe-
stand van de kas, nodig om een entreegeld te heffen bij het aanne-
men van nieuwe leden. Per gezin werd van toen af f 3,- gevraagd;
enkele jaren later werd de bijdrage uit de winst van de instellingen
verhoogd tot 3%. 49 Toch bleef de toestand van de kas minder gun-
stig. In 1905 was het zover gekomen dat Jan van Besouw voorstelde,
de roerende en onroerende goederen van de corporatie over te dragen
aan het bedrijf. Als tegenprestatie zou de firma dan de verplichting
op zich nemen de schulden van de corporatie te voldoen. Het voorstel
had geen betrekking op de goederen van de sociaal-economische in-
stellingen. De gebouwen die de corporatie nodig had, konden voor
een bedrag van f 1,50 per week gehuurd worden van het bedrijf. In
zijn vergadering van 4 november 1905 nam de Corporatieve Raad
het besluit om conform het voorstel tot de transactie over te gaan. 50

Naast de verslagen van de instellingen, die nog behandeld zullen

49) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 14 december 1902.
50) t.a.F·, 4 november 1905.
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worden, kwamen in de vergaderingen ook andere zaken aan de orde.
Zo werden in 1902 de mannen boven 25 jaar aangemoedigd zich als
kiezer te laten inschrijven voor de politieke verkiezingen. Er bestond

toen nog geen algemeen kiesrecht, maar het censuskiesrecht was toen
al verdwenen. Men kon volgens de kieswet van Van Houten uit
1896, in aanmerking komen om te stemmen als men gerekend kon
worden tot belasting-, woning-, loon- of spaarkiezers. Wie daarbuiten
viel kon nog een kiezersexamen afleggen. Jan van Besouw spoorde
zijn arbeiders aan om zich tenminste als loonkiezer te laten registre-
ren (men moest van het loon zijn gezin kunnen onderhouden).  Een
aantal kwam ook in aanmerking als belasting- of woonkiezer. Dit
laatste hield in dat men een eigen woning bezat.

Enkele jaren later werd er gesproken over de aansluiting van de
corporatie bij de Katholieke Sociale Actie. Medio november 1904
besloot het bestuur zich aan te sluiten en het benoemde Jan van
Besouw en de secretaris van de corporatie als afgevaardigden bij het
plaatselijk comit6.

Een zaak die de gemoederen van de leden gedurende de eerste

helft van 1901 bezig hield was de vraag of nu wel of niet een vaan-
del voor de corporatie ontworpen moest worden. Men maakte allerlei

plannen, maar wist eigenlijk niet wanneer men het vaandel moest

gebruiken. Daarom werd bij andere verenigingen informatie in-
gewonnen. Tenslotte werd besloten de Amsterdamse kunstschilder
Th. Molkenboer een vaandel te laten ontwerpen en uitvoeren. De
leden stonden wat van hun winstaandeel af en met verschillende
giften  kon  men de rekening  van  plm.  f 250,- voldoen.  Bij  de  Ka-
tholiekendag  van  1901  zou het vaandel  voor het eerst in fierheid
worden gedragen.

Ook de gezinnen van de arbeiders werden niet vergeten. Vanaf
1899 waren er jaarlijks rond Kerstmis speciale middagen voor de
kinderen, de meisjes en vrouwen, en de jongens en mannen. Dan
werd er getracteerd op chocolademelk en broodjes, terwijl ze kon-
den genieten van zang en toneel. Voor de kinderen stond er ge-
woonlijk een voorstelling met de toverlantaarn op het programma. 51

§ 4.  Doelstelling en middelen

In eerste instantie vermeldden de concept-statuten als doelstelling

51) t.a.p., 14 november 1899.
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van de corporatie: „de studie en behartiging der economische, indu-
strieele en handelsbelangen, die patroons en werklieden gemeen-
schappelijk hebben; beiden werken samen onder verschillenden vorm
met verschillende middelen tot den bloei der industrieele onderne-
ming". 52

Om dit doel te bereiken werden de volgende middelen genoemd:
een corporatieve kas, corporatief eigendom, een pensioen- en een
spaarkas. Daarnaast moest gezorgd worden voor huisvesting, lectuur,
ontspanning en vakonderricht. Ook noemden de statuten zorg voorweduwen en wezen, consumptie-co8peratie, fabrieksraad, vereniging
voor onderlinge hulp, verenigingen voor arbeiders en voor meisjes
en matigheidsgenootschappen.

In   de uiteindelijke redactie  van de statuten   in 1897 werden   ook
de artikelen over doel en middelen anders geformuleerd. Ontbrak
in de eerste versie een belangrijk aspect van de corporatie: het geetelijk welzijn van de leden; in de herziene tekst van de doelstelling
was dit wel opgenomen. Ook bij de opsomming van de middelen
werd er een zwaardere nadruk op gelegd. Het zinnetje over de bloei
van de onderneming bleef weg, terwijl de relatie tussen patroon en
werknemer ervoor in de plaats kwam. De statuten die de konink-
lijke en bisschoppelijke goedkeuring kregen, vermeldden als artikel 1:
„De Corporatie Rerum Novarum is zelfstandig opgericht en geves-tigd te Goirle. Zij stelt zich ten doel door samenwerking harer leden
in den geest en volgens de beginselen der Katholieke Kerk, met
name zooals die zijn neergelegd in de Encycliek „Rerum Novarum"
de goede verstandhouding tusschen patroons en werklieden te rege-
len, de godsdienstige en maatschappelijke belangen der leden te be-
vorderen en hen tegen de sociale dwalingen en nooden te beveili-
gen.

"  53

Het artikel over de middelen zag er in de definitieve tekst als volgt
Uit:
„De Corporatie tracht dit doel te bereiken door de volgende mid-
delen:
a. bijeenkomsten harer leden op gezette tijden;
b. onderlinge besprekingen van de wederzijdsche godsdienstige en

stoffelijke belangen;

52)  t.a.p., 11 maart  1896,  art. 2 statuten.
53) Coll. F. Mes, Statuten, art. 1, blz. 3.
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c. voordrachten over godsdienstige en maatschappelijke onderwer-
pen;

d. afdeeling van het Kruisverbond en andere vereenigingen tot
bestrijding van drankmisbruik;

e.  bevordering van het schoolbezoek der kinderen van leden;
f.  vakonderricht en opleiding tot ambachten;
g.  bibliotheek en verspreiding van passende lectuur;
h.  instelling van spaarkassen en ondersteuningsfondsen;
i.  het verschaffen van huisvesting, kleeding en levensmiddelen op

de meest gunstige voorwaarden;
k.  vereenigingen voor vermaak en ontspanning;
1.  stichting van een eigen huis voor leden- en commissievergade-

ringen." 54

Opvallend is dat in deze versie van de middelen de fabrieksraad,
vakverenigingen voor arbeiders en meisjes en verenigingen voor on-
derlinge hulp ontbreken. Waarom deze punten uit de statuten ver-
dwenen, werd niet vermeld. De maatschappij tot Onderling Hulp-
betoon en later de fabrieksraad werden wel in het huishoudelijk re-
glement opgenomen. De vakvereniging kwam niet in het huishoude-

lijk reglement voor, maar was dan ook niet alleen voor de arbeiders
van het bedrijf Van Besouw bestemd. Toch vond men ze belang-
rijk want ze werden in Goirle ingevoerd; de fabrieksraad was er al
in mei 1896, de vakvereniging in 1900. Als nieuwe elementen
kwamen in de tekst o.a. voor het bevorderen van het schoolbezoek
van kinderen van leden. Daar er nog geen leerplichtwet was (deze
werd in 1900 ingevoerd) werden de kinderen, vooral  op het platte-
land vaak thuisgehouden. In de dorpen was er ofwel op de boerderij
of in de huisnijverheid altijd wel werk voor de kinderen. De corpo-
ratie wilde nu het schoolbezoek stimuleren, zodat de jongere genera-
tie wat meer ontwikkeling zou krijgen. De volwassenen zouden door
cursussen, zowel op vakgebied als over maatschappelijke problemen
een verdere opleiding krijgen.

De middelen die genoemd werden, vonden ook hun toepassing in
de corporatie. Nergens werden echter enkele andere zeer belangrijke
zaken met name genoemd, die de emancipatie van de arbeiders be-
vorderden, zoals de afschaffing van de gedwongen winkelnering en
de verkorting van de werktijd. De afschaffing van de gedwongen

54) t.a.F., art. 2, biz. 3-4.
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winkelnering maakte de weg vrij voor een co6peratieve winkel, ge-
dreven voor en door de arbeiders. De verkorting van de werktijd gaf
de arbeiders meer vrije tijd die o.a. gebruikt werd voor ontwikkeling
en ontspanning. Gezien het belang van deze twee punten werden ze
reeds afzonclerlijk aan de orde gesteld.

§ 5.  Realisering van de middelen

Om de doelstelling van de corporatie te kunnen bereiken, werden
de in de statuten aangegeven middelen in de praktijk verwezenlijkt.
Deze middelen waren te verdelen in coaperatieve instellingen en
verenigingen voor sociale en culturele ontwikkeling. Daarnaast vol-
tooiden een fabrieksraad, een vakvereniging en een drankbestrijders-
organisatie het geheel, waarbij vooral de fabrieksraad en de vakver-
eniging werkten aan de emancipatie van de arbeider.

Voor de couperatieve instellingen was de weg vrijgemaakt door de
afschaffing van de gedwongen winkelnering. De sociale en culturele
verenigingen konden opgericht worden omdat er dank zij de ver-
korting van de arbeidsduur tijd voor dergelijke verenigingen beschik-
baar was. De couperatieve instellingen kunnen verdeeld worden in:
a. financiale instellingen als een spaarkas, een voorschotskas voor

leningen en schulddelging;
b. sociaal-economische instellingen als de verkoop van steenkolen,

bakkerswaren, levensmiddelen en andere huishoudelijke artike-
len;

c. sociale instellingen zoals een maatschappij tot onderling hulp-
betoon, weduwen- en wezenfonds.

De verenigingen voor sociale en culturele ontwikkeling omvatten:
a. sociale studiekring, sociale cursussen en een propagandaclub;
b. een bibliotheek, zang- en toneelvereniging, handboogschutterij

e. d.

Er werden commissies opgericht om de verschillende doeleinden
te bewerkstelligen. Deze commissies waarvan de leden deels gekozen
werden door leden van de corporatie, en deels benoemd door de
Corporatieve Raad, vormden het bestuur van de instelling of ver-
eniging. Ze brachten elke maand verslag uit in de Corporatieve Raad.
Ze hadden altijd 66n lid van de Corporatieve Raad in hun midden.
De commissies, samen met de Corporatieve Raad werden Comiteit-
Generaal genoemd, en vergaderden elk half jaar. Hierin kwamen
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vooral kwesties van bestuurswisseling en de situatie van de verschil-
lende instellingen aan de orde.

Elk half jaar werd voor de sociaal-economische instellingen de
winst berekend en gedeeltelijk uitgekeerd. Voor elk onderdeel was
een bepaald percentage vastgesteld dat aan de leden werd uitgekeerd
(10-15%); een ander  deel  ging  naar de corporatieve  kas  (2-3%),  ter-
wijl ook onkosten, zoals lonen van het personeel en huren van de
gebouwen ten laste van de winst kwamen. Dat de instellingen aardig

liepen bewijst wel het bedrag, dat in vier jaar aan de leden, plm. 100
gezinnen, was uitgekeerd, nl. f 7.427,93.55

De commissies, bestaande uit twee tot zes leden van de corporatie
6n een lid van de Corporatieve Raad, hadden de bevoegdheid beslui-
ten te nemen, en zelfstandig op te treden. De maandelijkse verslagen
vormden een soort verantwoording ten overstaan van hun mede-
leden van de corporatie.

De verslagen van de inspecteurs van de arbeid over 1897 en 1898
stelden de co6peratieve afdelingen evenals de verenigingen voor ont-
wikkeling als voorbeeld, waarbij verschillende aspecten duidelijk
werden belicht. Jan van Besouw en A. Stegehuis „begrepen, dat door
co5peratie de werkman finantieel bevoordeeld zou worden, dat hij
door zijn advies en zijne stem omtrent alle belangen der fabriek
mede invloed moest kunnen uitoefenen, dat hij aangemoedigd moest
worden tot sparen efi tot meerdere verstandelijke ontwikkeling. Vele
werklieden zaten diep in schulden en alvorens iets voor hen kon
gedaan worden, moesten zij in het delgen daarvan worden gesteund,
waartoe een afzonderlijk comit6 tot stand kwam. Ook moesten de
winkeliers door de co6peratie niet onbillijk schade lijden, waarom

de prijzen niet lager werden gesteld dan in de bestaande winkels,
doch de winst werd, onder toezicht der weI:klieclen in eene spaarkas

gestort. Tot oprichting eener eigen bakkerij werd niet aanstonds be-
sloten, maar met de dorpsbakkers werd onderhandeld. Het gevolg
ervan was dat die bakkers tegen geregelde betaling brood van be-
paald gewicht en goede kwaliteit leveren. Later werd echter ten
gevolge van onwil der dorpsbakkers toch tot oprichting van eene
eigen bakkerij overgegaan. De ziekenkas voorziet in onclersteuning
bij ziekten en ongevallen met behoorlijken waarborg tegen bedrieg-
lijke praktijken, terwijl in betrekkelijk korten tijd f 6000,- bespaard

55) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 14 juni 1900.
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werd tegen 3-5% rente, welk kapitaal onder verantwoordelijkheid
van den patroon bij een kassier werd uitgezet. Er bestaat een fa-
brieksraad, ook een studiekring, waarin de fabriekstoestanden wor-
den besproken". 56

A. Financiele instellingen

Spaarkas

De spaarkas was opgericht op 22 november  1895, dus enkele maan-
den v66r de corporatie. Het was 66n van de instellingen die naar
voorbeeld van Ldon Harmel tot stand kwamen. Daarom wees Jan
van Besouw ook op de moeilijkheden die Harmel ermee gehad had,
en vertaalde een desbetreffend gedeelte uit de Manuel. Een van de
problemen was, dat er vaak zorgeloosheid onder de arbeiders heerste.
Een andere moeilijkheid vormde het sparen voor en door meisjes.

De zorgeloosheid was te verklaren uit het feit dat de arbeiders in
het algemeen niet eens genoeg verdienden om hun gezin te onder-
houden. Daafdoor bleef voor sparen zeker niets over. Ging men meer
verdienen dan werd het geld opgemaakt, zonder dat aan sparen werd
gedacht. Harmel meende nu dat een „spaarvereniging" de mensen
zou opwekken mee te doen, men had het voorbeeld van groepsger
noten voor ogen. Daarnaast konden lezingen over het sparen ook
een zeer goede invloed hebben.

Het sparen door meisjes werd vaak door de ouders niet nuttig
geacht omdat zij een lager loon hadden dan de jongens. Harmel
wees er echter op dat het erg belangrijk was als meisjes van jongsaf
spaarzaam leerden zijn, in verband met haar taken als huisvrouw.
Daarnaast stelde hij dat een uitzet die zelf bij elkaar gespaard was,
veel meer op prijs werd gesteld, dan wanneer deze op een andere
manier was verkregen.

Het reglement van de spaarkas werd door Jan van Besouw duide-
lijk uiteengezet. De spaarkas kende drie categorieen: de eerste cate-
gorie was voor spaarders met een inleg beneden f 100,-. Het rente-
percentage hiervoor was 4,8% per jaar voor termijnen korter dan zes
maanden en 5% per jaar voor een half jaar en langer. Deze voor die
tijd hoge rente moest mensen aansporen te gaan sparen. De tweede
categorie  liep  van  f 100,-  tot  f 500,-.  Voor de mensen,  die  al

56)   Verslagen   Inspecteurs,   1897   en   1898,   blz.   8+85.
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f 100,- gespaard hadden behoefde het sparen niet meer extra aan-
trekkelijk gemaakt te worden door een hoge rente. Zij kregen 3,9%
per jaar voor termijnen korter dan een half jaar en 4% voor langere
termijnen. De derde categorie was bestemd voor mensen die al
f 500,_ gespaard hadden, en „dus reeds kleine kapitalisten zijn  ge-

"worden. Zij kregen 3% per jaar rente. Een eigen huis lag voor deze
groep binnen het bereik. Zo werd met het stimuleren van het sparen,
ook het bezit van een eigen huis gepropageerd.

Er bestond een mogelijkheid een deel van het loon te laten inhou-
den, om op het spaarboekje te zetten. De spaarkas kende verder ook
een vorm van premiesparen voor de jeugd. In zijn toelichting op
het reglement stelde Jan van Besouw dat deze regeling speciaal be-
doeld was om meisjes te leren sparen. Daartoe werd een premie van
5% uitgekeerd over het bedrag dat zij tussen haar 12e en 18e jaar
spaarden, op voorwaarde dat het niet voor haar 23 jaar werd opge-
nomen. Hun maximum inleggeld werd op 75 cent per week ge-
steld. 57

Een andere methode om het sparen aan te moedigen achtte Jan
van Besouw het aandeel van de arbeiders in de corporatieve winst
niet in geld uit te keren, maar op een speciaal spaarboekje te schrij-
ven. Daardoor kon de drempelvrees vaak overwonnen worden. Ook
werden er lezingen gehouden over het sparen, o.a. door A. Stegehuis
en  pater A. Rijken. Beiden wezen eropdat doorhet sparen de arbeider
zich uit de ellende van de armoede kon verheffen en bij onvoorziene
gebeurtenissen niet behoefde te bedelen. 58

Uit de halfjaarlijkse verslagen van de commissie bleek dat de spaar-
kas een succes   was. Zo werden   eind   juni    1899   de   cij fers vanaf
de oprichting bekend gemaakt. De totale inlage had bedragen

f 67.539,13; de terugbetaling f 56.940,97M, de totale rente
f 922,24%. Het saldo op  1  juni 1899 bedroeg nog f 11.520,40.59
Op het einde van dat jaar waren 259 spaarkasboekjes in omloop.
Van 1900 tot en met 1902 kunnen we de mutaties op de verschillen-
de boekjes nagaan aan de hand van het administratieboek. Daaruit
blijkt dat naast de arbeiders en hun kinderen, ook verscheidene in-
stellingen en verenigingen van de corporatie hun spaarrekening had-

57) A. v. B. Goirle, Boek met aantekeningen van mededelingen aan het personeel,
Reglement der Spaarkas, ten behoeve der werklieden van G van Besouw, J. B.
zn. Goorle, art. 4.
58)   A.   v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum,   2  juli  en 30 december   1896.
1,)   t.a.p.,  21   juni   1899.
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den, evenals de drie vennoten van de firma, hun kinderen en fa-
milie. 60

De spaarkas bleef een bloeiend bestaan leiden. Het laatste half-
jaarlijks verslag dat we konden vinden, werd op 13 januari 1903 uit-
gebracht. Het totaal tegoed op  1  december 1902 bedroeg f 20.239,93
en  er waren toen ongeveer 450 spaarkasboekjes uitgegeven. 61  Hoe-

lang deze instelling bleef bestaan en hoe haar verdere resultaten
waren, is niet na te gaan. Begin januari 1903 zond Jan van Besouw
gegevens over de spaarkas aan het Centraal Bureau voor de Statistiek,
zoals die ook in de vergadering van de corporatie behandeld wa-
ren. 62

Voorschotskas

De instelling voorschotskas werd in hetleven geroepen op 4 augustus
1896 in een bestuursvergadering van de Corporatie, nadat een com-
missie van voorbereiding de mogelijkheden had bestudeerd. De com-
missie  was  op   15  juni 1896 geinstalIeerd  en  kon als uitgangspunt  al
een concept-reglement gebruiken. Wie dit reglement had opgesteld,
werd niet vermeld.

Het doel van deze instelling was de arbeiders behulpzaam te zijn
bij het aflossen van hun schulden en hen leningen te verstrekken. In
eerste instantie zou dat aflossen van schuld gebeuren door een rege-
ling met de schuldeiser te treffen. „Alleen in buitengewone gevallen,
naar het oordeel der commissie kunnen tot S.D. voorschotten worden
gedaan." 63  (S.D. is schulddelging).

De commissie van voorbereiding was tot de conclusie gekomen
dat de instelling zou bijdragen tot de emancipatie van de arbeiders.

Daarnaast wees ze op het voordeel, dat op deze manier de arbeiders
beter de waarde van eigen bezit zouden begrijpen en waarderen. 64
Jan van Besouw leidde de instelling zelf bij de werknemers in op een
maandelijkse vergadering. Hij benadrukte dat veel arbeiders, door

60) A. v. B. Goirle, Administratieboek van de spaarkas 1900-1902.
01) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 13 januari 1903; A. v. B. Goirle,
Administratieboek spaarkas.
a) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Centraal Bestuur
van de Statistiek, 10-1-1903, nr. 343-344.
83) Coll. F. Mes, Diverse Reglementen, Gel,eden en Gezangen, Reglement Voor-
schotskas, art. 3.
64) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 4 augustus 1896.
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maar schulden te maken, een stuk van hun vrijheid verloren hadden.
Ze waren gebonden aan hun schuldeisers, terwijl dit zeer vaak niet
nodig was. Door de instelling wilde men het „gewoontegetrouw"
maken van schulden voorkomen en bestrijden. 65 Voor de bestaande
schulden vergemakkelijkte de instelling de aflossing.

Ook hier vormde een commissie het bestuur van de instelling.
Deze commissie bestond uit drie leden, plus een toegevoegd lid uit
de Corporatieve Raad. Een patroon vervulde de functie van voor-
zitter. De commissie had de bevoegdheid te beslissen over de te vol-
gen procedure. Er bestonden namelijk verschillende mogelijkheden.
Zoals reeds vermeld, trachtte men allereerst een regeling te treffen
met de schuldeiser. In speciale gevallen betaalde de commissie de
schuldeiser, en moest de arbeider zijn schuld, maar nu in termijnen,
voldoen aan de instelling. Er waren toch wel bepaalde voorwaarden;
het verschuldigde bedrag moest binnen 66n jaar betaald zijn. Daar-
naast moest de arbeider, die van de diensten van de commissie ge-
bruik maakte, minstens drie maanden een „getrouwe inlegger van
spaarkas of Rijkspostspaarbank zijn geweest". 66

Ook verstrekte de kas onder bepaalde voorwaarden renteloze le-
ningen. Zo kon volgens artikel 8 van het reglement een „Kostelooze
Leening" worden verleend „aan soliede werklieden, die als matig en
rechtschapen bekend zijn, geene schulden hebben, en eenige garantie
kunnen stellen (geregelde spaarkas-inlagen, corporatieve winst, enz.)

Nof voor wie minstens twee soliede personen borg blijven . Deze lenin-
gen werden o.a. verstrekt om grote uitgaven mogelijk te maken zoals

de aankoop van meubelen, winterkleding en dergelijke. Welke
criteria men aanlegde voor de matigheid en rechtschapenheid van
een persoon staat nergens vermeld; het meest waarschijnlijk is dat de
commissie naast de voorwaarde van geen schulden te hebben er op
lette dat de aanvrager als een degelijke huisvader bekend stond, die
niet te veel geld in de caf6s achterliet. Bleef men bij de afbetaling
van de schuld of lening binnen de gestelde termijnen, dan werd
geen interest berekend. Loste men de schuld niet tijdig af, dan be-
droeg de rente 4% per jaar. 67

De commissie van de voorschotskas vergaderde minstens elke
maand. Ze bracht twee keer per jaar verslag uit aan het bestuur van

65)   t.a.F; 6 augustus   1896.
66) Coll. F. Mes, Diverse Reglementen, a.w., reglement voorschotskas, art. 6.
57) t.a.P., artikel 9.
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de corporatie, zowel over de bedragen van leningen en afbetalingen,
als over de wijze van aflossing en het aantal betrokken personen.

Tenslotte willen we met enkele cijfers aangeven hoe deze instel-
ling in de praktijk functioneerde. Het eerste halfjaarlijkse verslag dat
dateerde van 15 februari 1897 vermeldde,  dat de commissie voor  5
personen de schuld betaald had en voor 3 personen bemiddelend was
opgetreden. Daarnaast was aan 16 mensen een kosteloze lening toe-
gekend. Het totaalbedrag  van deze activiteiten bedroeg f 1510,40.68
De  verslagen  van  20  juni   1899  en de volgende, tonen  dat de instel-
ling in een behoefte voorzag.

Verslagdatum KL/SD aantal bedrag aantal terugbetaald
personen personen bedrag

20-6-1899       S.D.       52 f 1202,76% 66 f 1603,91%
K.L.          52         „2040,73M

31-7-1900        S.D.       21 „ 231,36M       58       „ 1877,84%
K.L.        62       „ 1538,77

18-6-1901   S.D.   19 „ 209,24    42 „ 885,17M
K.L.        51        „1302,38%

25-1-1902        S.D.       16 „ 516,79%       44 „ 1082,58
K.L.        19       „ 1921,05%

13-1-1903         S.D.        15 „ 320,99           40 „ 1405,96
K.L. 22 „ 680,09M

(S.D. = schulddelging; K.L. = kosteloze lening)

Het bedrag dat op 13 januari 1903 nog aan leningen uitstond be-
droeg f 5554,253,5 met een debiteurenaantal van tweeenvijftig. 69

B. Sociaal-economische instellingen

In deze categorie willen we de instellingen plaatsen, die zich bezig
hielden met de verkoop van steenkolen, levensmiddelen en huishou-
delijke artikelen. Aanvankelijk was het de bedoeling geweest als
onderdeel van de corporatie een co8peratieve vereniging op te rich-
ten.  Nadat  op  20  juli  1896 een commissie van voorbereiding  was
ingesteld, nam Jan van Besouw contact op met dr. Schaepman en

'8) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 15 februari 1897.
60) t.a.p., 13 januari 1903.
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pater Weyers, een deskundige op het gebied van collperatie, om hun
advies in te winnen. Beiden waren van mening dat men beter van een
co8peratieve vereniging kon afzien, omdat deze niet in maar naast de
corporatie zou moeten werken. Daarenboven zagen ze bezwaren op
financieel gebied, terwijl ook de juridische voetangels en klemmen
niet onderschat mochten worden. Men besloot daarom de activi-
teiten, die door de co6peratieve vereniging ondernomen zouden wor-

70den, op te dragen aan commissies van de colporatie.
Een deel van het kapitaal van deze instellingen kwam van de

firma Van Besouw omdat, zoals Jan in november 1902 schreef,  een
eventuele mislukking anders t6 zwaar op de arbeiders zou drukken. 71

De voorzitters van de commissies, behorende tot de sociaal-econo-
mische instellingen, vormden gezamenlijk een commissie van toe-
zicht. Pas vanaf 1901 trad deze commissie van toezicht in werking;
ze had vooral een adviserende taak o.a. bij het opmaken van balan-
sen. Verder controleerde ze de administratie. 72 Naast deze commis-
sie van toezicht kwam tegelijk een raadgevende commissie, bestaande
uit vijf vrouwen, met de taak adviezen te geven over het inkopen van
huishoudelijke artikelen en levensmiddelen. Jan van Besouw en an-
dere leden van het bestuur meenden dat de vrouwen hier meer ver-
stand van hadden dan de mannen. Al in april 1901 was er sprake
van deze commissie; pas in juni kreeg ze een reglement. En toen nog
waren er leden van het bestuur, die geen heil zagen in deze in-
menging van de vrouwen. De raadgevende commissie zou elke drie
maanden vergaderen. Als lid konden gekozen worden vrouwen
die regelmatige afneemsters waren van de artikelen door de sociaal-
economische instellingen verstrekt. 73  Hoe deze commissie gewerkt
heeft, weten we niet; er werd nergens meer melding van gemaakt.

De taken van de commissie van toezicht werden pas op 17 decem-
ber 1903 duidelijk omschreven: „1. Bijschrijven der lijsten; 2. Con-
trole der boekhouderij; 3. Toezicht op het depot; 4. Advies geven
voor de inkoopen; 5. Advies geven voor het vaststellen der prijzen; 6.
Opmaken der halfjaarlijksche balans; 7. Verslag op de vergaderin-
gen; 8. Aanhoren van klachten en zoo mogelijk veranderen". 74

'0)  t.a.p., 4 augustus  1896.
71)   Coll.   F. Mes Brieven   J. van Besouw 1902-1909, Brief   aan Rev. Amice   01
12-11-1902, nr. 242-243.
79 A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 18 juni 1901.
73) t.a.p., 18 juni 1901.
74) t.a.p., 17 december 1903.
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In november 1905 kwam het plan ter tafel een scheiding tot stand
te brengen tussen de corporatie en de sociaal-economische instellin-
gen der co6peratie. Volgens Jan van Besouw en het bestuur was de
tijd ervoor rijp, omdat ook de vakbond voor een consumptie-coope-
ratie voelde, en men geen heil zag in twee cooperatieve winkels. Zo-
als we reeds hebben gezien verkeerde de corporatie in financieel
moeilijke omstandigheden en ook deze situatie maakte een duidelijke
scheiding wenselijk. Voor de aandelen in de zaak, voor zover die niet
bij de werknemers konden worden geplaatst zou de firma intekenen.
De  winkel  kon  dan op dezelfde voet voortgezet worden. 75 Begin
maart 1906 was het echter nog niet zover, maar de kans was wel
groot dat die maand nog overgegaan werd tot de oprichting van een
cooperatieve vereniging. 76  Daar de notulen  van de corporatie juist
daar ophouden, was de verdere gang van zaken niet meer na te gaan.

Het was ook tegen deze instellingen dat er nogal wat reactie kwam
van de Hanze, de R.K. middenstandsorganisatie die op 6 februari
1902 te Den Bosch op initiatief van de norbertijn dr. J. Nouwens
was opgericht. Deze vereniging had veel succes en telde al spoedig
een flink aantal leden. 77 Zoals Van den Elsen de zorgen van de boe-
ren probeerde te verminderen en van verschillende kanten voor de
arbeidersbelangen werd opgekomen, zo spande Nouwens zich in
voor de middenstanders, die het vaak erg moeilijk hadden. Vooral de
co8peraties van de arbeiders zagen zij als een enorme bedreiging.

Dat er wrijvingspunten waren tussen de Hanze en de corporatie
in Goirle is wel duidelijk. Al eind oktober schreef Jan van Besouw
aan kapelaan Franssen, een van de medewerkers van de Volksbode,
dat het een recht was van de arbeiders „te coopereeren onder alle
omstandigheden". 78 Volgens Jan van Besouw bestond ongeoorloofde
co8peratie niet; Nouwens echter vond elke co8peratie die geen mid-
del van verweer was, ongeoorloofd. De Hanze had zeker niet de
sympathie van Jan van Besouw; maar dat was wederzijds. Eind fe-
bruari 1903 ontstond er een openlijk conflict tussen de geestelijk
adviseur van de Tilburgse Hanze, kapelaan H. Sengers, en Jan van
Besouw. In de Hanzebode verschenen aanvallen op de coaperatie
van Goirle, geschreven door een bakker, die bestuurslid was van de

75) t.a.F·. 4 november 1905.

76) t.a.F·, 9 maart 1906.
'7) Van den Eerenbeemt, Nouwens,  t.a.p., blz. 251.
18) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan kapelaan Franssen,

ongedateerd, nr. 197-198.
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afdeling Tilburg van de Hanze (C. Wagtmans)). Aalmoezenier Sou-
ren uit Maastricht adviseerde niet op het geschrijf in te gaan; noch
op dat van Sengers en zeker niet op dat van de bakker. In deze
kwestie kreeg Jan van Besouw steun van Ariens en Vlekke, beiden
voorstanders van de cot;peratie voor de arbeiders. Vlekke deed in
maart 1903 een tegenaanval op Sengers, die begonnen was in de
Nieuwe Tilburgsche Courant zijn ideean over de co8peratie te ver-
kondigen. Vlekke wees daarbij op grote figuren als Hitze en Von
Ketteler,  die de co6peratie zeer belangrijk vonden. 79 Aan Vlekke
schreef Jan van Besouw toen dat alle pogingen om het recht van
co6peratie duidelijk te maken weinig hadden geholpen. De co8pe-
ratie werd gezien als iets dat men tolereerde, maar de goede kanten
ervan zag men te weinig. Van Besouw vroeg Vlekke vooral geen
woord te willen verspillen aan bakker C.W., die president van de
Hanze geworden was en zowel in de Avondster als in de Nie#we
Tilburgsche Courant aanvallen deed op de co6peratie. Ook uit Goirle
had men er niet op gereageerd. „Er is een soort menschen dier be-
leedingen men zich tot eenen eer kan rekenen", vond Jan van Be-
SOUW. 80

Verkoop van steenkolen

Het bedrijf was in november 1894 begonnen met een gezamen-
lijke inkoop van steenkolen voor de werknemers. Dat bracht het voor-
deel met zich mee dat de kolen per wagon gekocht konden worden,
wat weer aanzienlijke kortingen op de prijs tot gevolg had. Deze
activiteit werd na de invoering van de corporatie gehandhaafd, en
het bestuur werd overgedragen aan een commissie, bestaande uit drie
personen. Deze commissie die op 6 april 1896 geinstalleerd was,
kreeg de verantwoording over in- en verkoop van de steenkolen en de
administratie.

Het assortiment bestond uit „grove kolen en nootjes kolen". De
prijzen per mud grove kolen waren 80 en 85 cent, en voor de nootjes-
kolen 75 en 80 cent. De kolen werden zeer waarschijnlijk via de
groothandel betrokken, tegelijk met de kolen voor het bedrijf. Hoe de
voorfinanciering geregeld was, vonden we nergens vermeld; mogelijk
zorgde het bedrijf hier ook voor. Ook aan niet-leden werd verkocht;

79) t.a.p., Brief aan A. Rijken o.p., 18-3-1903, nr. 448-449.
80)   t.a.p.,   Brief  aan J. Vlekke,   18-3-1903,  nr.  454.

143



zij ontvingen echter g66n deel van de winst. Dat kwam aan de cor-
poratieve kas ten goede, evenals 2% van de overige winst. Voor de
leden was het percentage van de uitkering afhankelijk van de resul-
taten en varieerde  van  12  tot 25%. Gedurende de zomermaanden
was de verkoop vanzelfsprekend minder. De gemiddelde omzet per
maand gedurende die maanden bedroeg f 125,- in de wintermaan-
den was dat het drievoudige.

Ten laste van de winst kwamen bij deze instelling de kosten van
de man die de kolen moest opmeten. Over kosten van opslag werd
nergens gesproken. In maart  1901  ging men over op de verkoop van
kolen per gewicht, omdat dat minder problemen opleverde. Bij het
opmeten per mud en per halve mud kwamen volgens de commissie
wel eens onregelmatigheden voor, die men wilde vermijden. 81

Ter illustratie enkeIe cijfers over de verkoop van steenkolen. Na
mei 1900 waren geen volledige verslagen meer te vinden; steeds ont-
braken enkele cijfers.

Verslagdatum totale omzet uitkering aan de leden          %

19-10-1896 f 651,19 f 89,21 18  +
17- 5-1897 1841,72% 266,81%         20
15-11-1897 830,15 119,88 20  +
3- 8-1898 2085,50 241,73            17

18- 5-1899 1853,35 192,85            14
1-11-1899 909,45 86,78 12  +
9- 5-1900 2332,35 170,58            12

21-12-1901 621,10 113,58 20  +
12- 7-1902 1391,03 344,72            25

De met + gemerkte verslagen hebben betrekking op de verkoop
gedurende de zomermaanden, de overige op die in de wintermaan-
den.

Verkoop bakkerswaren

Bij de oprichting van de corporatie zag men ook de noodzaak,
maatregelen te treffen om de kwaliteit en het gewicht van het brood
te garanderen. Zeer vaak was het brood van de plaatselijke bakkers

81) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 16 maart 1901.
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slecht, het had meestal een te hoog watergehalte, vaak een onderge-
wicht en het was duurder dan elders.

Begin april 1896 ging een schrijven uit van de corporatie aan alle
bakkers van Goirle om hun prijzen van brood op te willen geven,
en het percentage dat zij aan korting wilden toestaan bij contante

betaling. Daarnaast stelde de corporatie verscheidene eisen, onder
andere dat ze het brood zou controleren op gewicht en kwaliteit, en
dat de prijzen voor een hele week zouden worden vastgesteld.

Dat er ook tegenstanders van de controle op brood waren, werd
duidelijk uit enkele ingezonden stukken in de Nieuwe Tilburgsche
Courant. Men sprak zelfs over „broodpolitie". Ook over de prijzen
was men zeer verbaasd. Op verschillende plaatsen was het brood drie
A vier cent duurder dan in Goirle: „men zou wanen in den tijd der
wonderen te leven!" 82

Verscheidene bakkers waren bereid voor de leden van de corpo-
ratie te bakken en 6% af te staan aan de corporatie bij contante beta-
ling. De afspraak hield in dat de leden van de corporatie hun brood-
aankopen meteen over de toonbank betaalden en de commissie bij
de bakkers de 6% korting ging innen. Erg lang hield die overeen-
komst geen stand. Eind juni verbraken de bakkers het contract, om-
dat ze niet meer accoord gingen met de controle. Aangezien de com-
missie en ook andere leden van de corporatie de controle een eerste
vereiste vonden, zocht men naar een oplossing. Na een algemene

vergadering van de leden meende de commissie dat de enige moge-
lijkheid was een co8peratieve vereniging op te richten en dan zelf
brood te bakken en te verkopen. 88

Dit bleek toch echter niet nodig te zijn, want verschillende bakkers
boden weer aan voor de corporatie te bakken. De opzet van het ver-
kopen werd nu enigszins gewijzigd. Men richtte een depot in waar
alle bakkers brood en andere bakkerswaren konden afleveren, en
waar alle leden van de corporatie hun inkopen konden doen. Zij ble-
ven dan vrij het brood te nemen van de bakker die zij prefereerden.
Deze methode was wel erg omslachtig, want alle geleverde partijen
brood en bakkerswaren moesten uit elkaar worden gehouden. Het
contract met de bakkers werd wat uitgebreid; artikel 1 luidde: „Het
brood en alle andere bakkerswaren moet ieder in zijn soort van beste

kwaliteit zijn; goed doorbakken en droog; het watergehalte mag niet

82) N.T.C., 23 april en 10 mei 1896.
83)  A.  v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum,   20  juli   1898.
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zijn boven 45%. Alle artikelen staan onder voortdurende contr6le
van de commissie". 84 Was het watergehalte te hoog, dan werd het
brood geweigerd. Ook de bepaling dat de prijzen voor een week wa-
ren vastgesteld stond weer in het contract.

Tegelijk ontving de commissie instructies van het bestuur van de
corporatie voor controle en administratie. De commissie die aanvan-
kelijk uit vier leden bestond, werd begin augustus 1896 uitgebreid
met nog twee leden. Twee aan twee zouden ze om de beurt 66n
week de leveringen controleren. Enkele leden van deze commissie
waren ook in andere commissies zeer actief: A. Stegehuis en C. van
Puijenbroek (-Vromans, zoals er altijd ter onderscheid van naam-
genoten achter werd vermeld). Deze Van Puijenbroek was geen
werknemer van de firma, maar deed er wel zaken mee. Hij handelde
in linnen, damast en zeildoek en bezat een handweverij met enkele
weefstoelen. Hij had een vriendschappelijke omgang met Jan van
Besouw wiens sociale ideeen hij deelde.

Het assortiment bestond  in   1896 uit roggebrood, zoetbrood  en
mik. De prijzen werden per kilo vastgesteld en bedroegen resp. 6 A
6%, 9 A 9% en 12 cent per kilo. Op 6 mei 1898 was het assortiment
met twee soorten uitgebreid en bedroegen de prijzen voor roggebrood
8% cent, mik 16%, zoetbrood 13 cent, tarwebrood 14 cent en kren-
tenmik 173,S cent per kilo. 85 Het gewicht van de broden was bij elke
bakker anders, vandaar de prijzen per kilo om vergelijkingen moge-
lijk te maken. Meestal wogen de roggebroden tussen 27 en 35% ons;
het zoetbrood tussen 17 en 23% ons en de mik van 11 tot 17% ons. 86

Het contract bleef bestaan  tot  mei 1898; echter niet zonder strub-
belingen met de bakkers. Nu eens verhoogden zij opeens hun prijzen
alleen voor leden van de corporatie, dan weer bleken zij bezwaren te
hebben tegen levering aan het depot. In april 1897 begon de com-
missie weer te denken aan een eigen bakkerij, men had zelfs al
een „bakhuis" aangeboden gekregen. Weer besloten enkele bakkers
toen het contract toch maar niet te verbreken. Het aantal bakkers
dat voor de corporatie wil(le blijven werken bedroeg steeds vijf tot
zeven. De commissie besloot eventuele tekorten in het aanbod van
brood aan te vullen met brood van de broodfabriek „Korenbloem" in

84)   A.   v. B. Goirle, Notulenboek   van de commissie bakkerswaren, vergadering   18

augustus  1896.
85) t.a.F·, 6 mei 1898.
86)  t.a·F.' 18 augustus   1896.
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Den Bosch. Daarnaast begon ze voorbereidingen te treffen om zelf te
kunnen gaan bakken als dat nodig bleek te zijn. 87

In mei 1898 rezen er weer moeilijkheden over de prijzen en ver-
braken de bakkers het contract. Tekenend voor de gespannen ver-
houding tussen de bakkers en de corporatie was dat bij verscheidene
leden  van de commissie en bij de pastorie 's nachts ruiten werden in-
gegooid. C. van Puijenbroek onderhandelde daarop met de brood-
fabriek „Korenbloem" in Den Bosch en kwam tot een overeenkomst.
De broodfabriek zou het brood naar Tilburg brengen, waar het door
de voerman van de firma Van Besouw opgehaald zou worden. Daar-
mee was het probleem opgelost en kon weer brood aan de leden
geleverd worden. Eind juni besloot men toch zelf te gaan bakken.
Een bakker had zich er al voor beschikbaar gesteld, en deze werd in
dienst genomen. Aanvankelijk gebruikte hij zijn eigen bakkerij,
maar al spoedig kwam er een bakkerij van de corporatie zelf. Begin
april 1899 sloot de commissie een contract met de bakker af, waarin
de bepaling opgenomen was, dat hij naast zijn basisloon 10% van de
nettowinst van de bakkerij uitgekeerd zou krijgen. 88

Tot maart 1902 bleef Jos Spapens bakker van de corporatie.  Ook
met hem waren er wel eens problemen over het loon of het aantrek-
ken van een knechtje, maar in het algemeen was men zeer tevreden
met de situatie. In 1902 trok men een andere bakker aan. Waarom
bakker Spapens niet langer voor de corporatie werkte, werd niet
vermeld. Over de bakkerij horen we daarna niets meer. De commis-
sie  voor de bakkerij  werd in augustus  1903  bij de commissie  voor
levensmiddelen gevoegd.

Nadat de corporatie zelf met de bakkerij begonnen was, werden

de grondstoffen door de commissie ingekocht. Dat zich hier ook wet
eens moeilijkheden voordeden blijkt uit een brief uit 1905, waarin
de commissie van toezicht een leverancier verzocht de rogge te laten
keuren v66r het malen en niet daarna. 89

Tot slot enkele cijfers met betrekking tot omzet en winst (per
halfjaar). Bij de omzet is ook de verkoop aan niet-leden inbegrepen.
De winst hiervan kwam ten goede aan de corporatieve kas.

87) ta.p.,22 april 1897.
88) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 1 april 1899.
8,) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief Commissie van Toe-
zicht aan Majoie, Tilburg, 10-3-1905, nr. 556.
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%
Verslagdatum omzet winstuitkering bedrag

over omzet leden winstuitkering

17- 5-1897 f 2402,11                            7 f 161,94
3- 8-18981 3331,42 6% 218,28

18- 5-1899 3563,14% 20 682,03
1-11-1899 3356,08% 10 328,08

2+11-1900 3684,03              10                360,-
21-12-1901 3327,52% 10 325,69
12- 7-1902 3449,0334 15 515,35

1 Vanaf medio 1898 was de eigen bakkerij in gebruik.

Van de winst op de bakkerij behaald, ging het loon van de bakker
en zijn knechtje af; evenals een deel voor de reserves, en 1 A 3% voor
de corporatieve kas. De bakker ontving ook een deel van de winst
(10%). Voor de reserves stond geen bepaald percentage vast; het
bedrag werd per halfjaar bepaald. De leden ontvingen een bepaald
percentage van hun afname, als aandeel in de winst.

Levensmiddelen, huishoudelijke artikelen en kleding

Voor deze activiteiten  was  op 21 september  1896 een „Commissie
"voor Directe Inkoopen, bestaande uit vier personen, ingesteld. Ze

was belast met het inkopen van allerlei artikelen die voordeliger wa-
ren als men ze en gros inkocht. Formeel luidde haar opdracht: „het
beramen van pIannen tot inkoop in het groot, speciaal van die ar-
tikelen welke, hetzij per stuk of afgewogen pakje courant verkocht
worden en voor de gezinnen voordeelen kunnen afwerpen". 90

In een vergadering medio oktober deelde de commissie mee dat ze
wilde beginnen met de inkoop van koffie, thee en tabak. Daarnaast

"had de commissie ook 500 pond spek ingekocht, wat een „bestseller
werd. Begin december 1896 besloot  men ook molton en wollen  de-
kens verkrijgbaar te stellen en eind maart  1897 werd het assortiment
verder uitgebreid met erwten, bonen, rijst en suiker, evenals met een
aantal artikelen voor huishoudelijk gebruik. gl De laatste soort artike-
len werd niet gespecificeerd. Of de kosten van de voorraden werden

90) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 21 september 1896.
91) t.a.F·,22 maart 1897.

148



gedekt uit de reserves of uit de corporatieve kas weten we niet. We
konden nergens achterhalen hoe de financiering van deze instelling
geregeld was. Het is niet uitgesloten dat aanvankelijk met bedrijfs-
voorschotten werd gewerkt.

Omdat men begin  1898 ook kleding wilde gaan verkopen, werd de
commissie van de voorschotskas daar tijdelijk mee belast. Waar-

schijnlijk hield dit verband met de bedragen die met de aankoop van
kledingstukken waren gemoeid en waarvoor zo nodig een voorschot

verkregen kon worden. De commissie directe inkopen behandelde al-

leen nog de afdeling levensmiddelen en veranderde dan ook van

naam. Op 21 oktober 1898 werd een aparte commissie voor kleding
benoemd, ook bestaande uit vier leden. Deze regelde de aankoop van
bovenldeding door de uitgifte van bonnen voor 66n of twee gecon-
tracteerde winkels in Tilburg, die korting gaven. De korting werd

periodiek verrekend met de commissie en was bestemd voor de co-

operatie.
In januari 1901 besloot men in de commissie levensmiddelen nog-

maals een scheiding aan te brengen en de huishouclelijke artikelen
ook aan een commissie toe te vertrouwen. Per 1 mei trad die nieuwe
commissie in werking. Dat bood de mogelijkheid het werkterrein
weer uit te breiden. Lang bleef de commissie voor huishoudelijke ar-

tikelen, die zes leden telde, niet bestaan. Eind oktober 1902 werd ze

weer bij de commissie voor levensmiddelen gevoegd. Waarom dit ge-
beurde is niet bekend. 92 Misschien was het te moeilijk de beide af-
delingen gescheiden te houden; misschien ook was er te weinig werk
voor twee commissies. In augustus  1903  ging men  er nog toe over
de commissies voor levensmiddelen en voor bakkerij samen te voe-
gen. Ook de reden hiervan is nergens te vinden.

Van de verschillende artikelen is niets over de prijzen bekend;
evenmin is een beeld van het assortiment te vormen. In de verschil-
lende brieven door leden van de commissie levensmiddelen verzon-
den vinden we ook niet meer dan enkele artikelen vermeld, zoals zeep,
cacao, tabak, koffie, „stroopkoffie", ondergoed en molton dekens. Die
brieven waren te vinden in het brievencopieboek van Jan van Be-
souw. Wel zijn enkele cijfers over de omzet en de winst bekend,
waarvan er nu enkele ter illustratie volgen.

D:) t.a.p., 29 oktober 1902.
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levensmiddelen kleding

Verslag- omzet winst winst onlzet winst winst
datum in% in %

17- 5-1897 f 1273,26 f 193,47M    16
15-11-1897 2555,303'5 336,651/2 15
3- 8-1898 4158,37 552,55   15 f 455,01 f 45,49  10

18- 5-1899 4269,68M 628,16 15 709,825 135,86   20
1-11-1899 3922,15,2 370,41 10 875,325 98,54 12

2+11-1900 4928,29 468,06 10 2006,90 (+) 287,55 15
21-12-1901 4135,56 398,72 10 2463,29 (+) 323,68 14

De  twee  met (+) gemerkte verslagen voor kleding geven de resul-
taten van een heel jaar, de andere van een half jaar. Van de com-
missie huishoudelijke artikelen was slechts 66n verslag te vinden,
met de volgende cijfers: omzet f 130,18; uitkering van de winst aan
leden 20% te weten f 23,10. 93

De activiteiten van de commissie huishoudelijke artikelen, kleding
en levensmiddeIen die mogelijk waren door de afschaffing van de
winkel van de firma Van Besouw, vonden plaats in het depot, onder
leiding van een depothouder. Tot 1899 was dit Jan Stegehuis, die
later naar Canada emigreerde. In april 1899 werd door de leden van
de corporatie een nieuwe depothouder gekozen. De gekozene, Anna
Stegehuis, bleef deze functie tot augustus 1903 vervullen.   In  de  in-
structie, die op 5 januari 1900 goedkeuring van het bestuur van de
corporatie kreeg, werd als taak van de depothouder onder andere op-
gegeven: „den verkoop van alle artikelen die door de commissien
voor Bakkerij, Levensmiddelen en Kleeding zijn verkrijgbaar gesteld
of zullen verkrijgbaar gesteld worden. Nog is hij belast met den in-
koop en verkoop van natuurboter en eventueel verdere artikelen, die
ten gerieve der leden beschikbaar worden gesteld". 94 Daarbij kwam
de administratie van de voorraad. Als salaris ontving de depothouder
3% van de omzet, met een minimum van f 9,- per week.

Het depot, aanvankelijk gevestigd in een gedeelte van het vereni-
gingsgebouw, was elke werkdag van 7 tot 12 en van 2 tot 6 uur
geopend. Dat de winkel, die het depot eigenlijk was, al snel te klein
werd na de uitbreidingen in het assortiment is niet verwonderlijk.
In 1899 besloot men de zaak zo goedkoop mogelijk te veranderen.
Dat bevredigde toch niet, want in april 1900 kwam men met een

'3) ta.F·, 21 december 1901.
94) t.a.p., 5 januari 1900.

150



nieuw plan, dat de goedkeuring van het bestuur van de corporatie
kreeg. Omdat er behoefte aan een kelder ontstaan was, zou er een
kelder gemetseld worden. De verdere voorzieningen als een kelder-

trap en een nieuwe vloer werden ook op de begroting geplaatst.
„Evenwel meende men de uitgave voor weelde of sierraad met het
oog op den financieelen toestand te moeten ontraden." 95 Met de hele

verbouwing, inclusief nieuwe voorgevel, nieuwe voordeur en ramen
was een bedrag van ongeveer f 500,- gemoeid. Later kwam er ook
nog een kachel in het depot te staan, waarmee men de inrichting
afrondde.

C. Sociale instellingen

Tot de sociale instellingen van de corporatie Rerum Novarum
kunnen we rekenen de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon, een
soort ziekenfonds, maar ook op andere terreinen werkzaam, zoals
het verlenen van toelagen bij geboorte, eerste communie en huwelijk.
Daarnaast waren er nog de verenigingen Broederliefde en Broeder-
trouw. De eerste was een soort weduwen- en wezenfonds, de tweede
een fonds voor uitkering bij overlijden. Dat deze verenigingen toch
wel effect sorteerden blijkt uit opmerkingen in de Gemeentever-

slagen van Goirle. Zo stond er in 1902 bij het hoofdstuk Armwezen:
,Verbetering van den toestand der behoeftige klasse kan worden toe-
geschreven aan de vereeniging Onder]ing Hulpbetoon". 96

Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon

De Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon werd op 22 oktober
1896 opgericht. Hieraan ging het werk van een commissie van voor-

bereiding, bestaande uit vier personen, vooraf. Deze commissie van

voorbereiding,    op 20 augustus 1896 geinstalleerd, moest onder
andere de hoogte van de premie vaststellen aan de hand van tarieven
van arts en apotheker. Al spoedig ontdekte de commissie dat, wilde
men de kosten van arts en apotheker volledig vergoeden, de premie
te hoog zou komen te liggen voor de arbeiders. Daarom besloot men
een gedeelte van deze kosten te vergoeden. 97

95) t.a.p., 16 april 1900.
'9 G.A. Goirle, Gemeenteverslag 1902.
9 A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 21 september 1896.
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De statuten van de maatschappij, na die van de corporatie de
langste, vermeldden als artikel 1: „Den 22 October 1896 is ten be-
hoeve der werklieden van de firma Van Besouw te Goirle gesticht
eene Maatschappij tot OnderIing Hulpbetoon. Zij heeft ten doel de
verzekering van:
A. Eene tegemoetkoming in de kosten van geneeskundige hulp en

medicijnen;
B. Eene dagelijksche toelage bij tijdelijke onbekwaamheid tot wer-

ken door ziekte of verwonding; van verwonding voor zoover deze
niet in de termen valt van de sub D bedoelde verzekering;

C.  Eene som uit te keeren aan de nagelaten betrekkingen der inge-
schrevenen, (lie ten gevolge van uitwendige geweldadige oor-
zaken, in of buiten het beroep het leven verliezen;

D. Eene uitkeering voor 66nmaal bij persoonlijke lichamelijke on-
gevallen in of buiten de uitoefening van het beroep, die levens-
lange geheele of gedeeltelijke onbekwaamheid tot werken ten
gevolge hebben;

E.  De kosten van begrafenis;
F. Eene toelage voor verloskundige hulp;
G. Eene toelage aan de verzekerde ouders of voogden bij de Edrste

H. Communie van hun kind of pupil;
H.  Een uitzet bij huwelijk". 98
Uit dit artikel verdwenen de punten C en D, de uitkering aan na-
bestaanden bij een ongeval en de eenmalige uitkering bij ongeval
met blijvende invaliditeit. Wanneer dit precies gebeurde is niet be-
kend. Het moet tussen 1900 en 1909 gebeurd zijn want de nieuwe
versie van de statuten dateert van rond 1909. Waarschijnlijk ge-
beurde het naar aanleiding van de ongevallenwet van 1901.

De maatschappij tot onderling hulpbetoon kende twee catego-
rieen: de verplicht en de vrijwillig verzekerden. Verplicht verzekerd
waren alle werknemers in vaste dienst; vrijwillig verzekerd konden
worden huiswevers, echtgenoten, kinderen, inwonende ouders,
broers en zusters van de werklieden. Voor de toelating kon men een
medisch attest vragen. " Wat de consequenties waren voor de werk-
nemer, die zich niet wilde laten verzekeren weten we niet We heb-
ben nergens kunnen vinden dit er weerstand is geweest.

De premie voor de maatschappij varieerde met de leeftijd van de

08) A. v. B. Goirle, Statuten van de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon, art. 1.
")  t.ap.,  art.  2.

152



persoon en de aard van de verzekering. Was men verplicht verzekerd
en nog geen 40 jaar dan bedroeg de premie 2% van het loon, van
40 tot 55 jaar 3% en van 55 tot 65 jaar 4% van het loon. Men ont-
ving dan bij ziekte een uitkering van 80% van het loon. Werk-
nemers boven de 40 jaar konden als zij dat wilden ook 2% als premie
betalen; zij ontvingen dan resp. 55 en 40% van hun loon als uit-
kering. Daarnaast betaalde men nog 5 cent per week, wat recht gaf
op de overige toetagen en uitkeringen. De vrijwillig verzekerden
kenden dertien klassen, waarin de premie per week varieerde van 3
cent voor kinderen beneden 12 jaar tot 30 cent voor mannen van 55
tot  65 jaar. Enkele andere klassen: „Jongens  van   12  tot   18  jaar,
meisjes van 12-40 jaar", betaalclen 10 cent, inwonende ouders 5 cent
en gehuwde vrouwen beneden 55 jaar 7% cent per week. 100

Sommige klassen hadden wel, andere geen recht op bepaalde uit-
keringen, zoals de toelagen bij geboorte en huwelijk. Arbeiders die
hun ontslag kregen om een andere reden dan ziekte of ouderdom,
konden lid blijven van de maatschappij, maar all66n voor zover het
de uitkering van kosten voor begrafenis betrof. De premie werd daar
dan ook aan aangepast. Door ziekte of ouderdom kon men het lid-
maatschap van de maatschappij niet verliezen. De toelagen en uit-
keringen werden gefinancierd uit verschillende bronnen: de eerste
storting bij intrede van nieuwe leden (deze beclroeg twee maal de
weekpremie); de wekelijkse premiebetaling van de leden; de boeten
van de fabriek op dronkenschap, herhaaldelijk te laat komen enz. en
giften van ereleden en weldoeners. Deze gelden werden rentegevend
belegd bij de spaarkas, zoals uit het volgend overzicht over de periode
juni  1900- november 1902 blijkt. 101

periode inleg spaarkas rente 102

juni - dec. 1900 703,35 10,55
dec.  1900 - juli 1901 358,05 2,76 0
juli - dec. 1901 213,61                     v
dec.  1901 - juni 1902 232,16% 3,26
juni -   nov. 1902 257,22 3,05

0: bedrag van de terugbetalingen zeer groot; v: niet bekend.

100) t.a.p., art. 5 en 6.
101) w.6, art. 3.
to:) A v. B. Goirle, administratieboek spaarkas, blz. 194,249,338,394.
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Het bestuur van de maatschappij tot Onderling Hulpbetoon be-
stond u-it een president (een patroon), een secretaris en zes commis-
sarissen. Van deze commissarissen kregen er drie hun benoeming van
het bestuur van de corporatie, de andere drie werden gekozen door
de leden. In het bestuur moesten de drie geledingen van het bedrijf
(handweverij, machinale weverij en beambten) vertegenwoordigd
zijn, anders moest opnieuw gekozen worden. 108 Commissarissen die
minstens zes jaar hun functie hadden uitgeoefend kregen de status
van ere-commissaris. Zij vormden m6t het bestuur de algemene raad
van de maatschappij. Deze algemene raad vergaderde voornamelijk
als er speciale zaken behandeld moesten worden, zoals verhoging van
de premie, wijziging in de statuten en dergelijke. 104

Volgens de statuten waren de plichten van de commissarissen:
1.  „Stipt de vergaderingen te zullen bijwonen;
2.  Nooit iets te openbaren van hetgeen in de vergaderingen behan-

deld is, vooral als een der mede-commissarissen daardoor onaan-

genaamheden zou kunnen hebben;
3. De zieken te bezoeken. "  105

De vergaderingen, waarvan in punt 1 sprake was, hadden elke
maand plaats, en eventueel ook nog tussendoor. Daar besprak men
dan inkomsten, uitgaven en ingekomen klachten. Het ziekenbezoek
gebeurde elke week door twee leden van het bestuur. Voor vrouwe-
lijke zieken konden vrouwelijke bezoekers aangewezen worden. De
commissarissen brachten de zieken hun uitkering en als dat nodig
was, versterkende middelen. Verder controleerden zij of men zich wel
aan de voorschriften van de arts hield, en of er van de regeling geen
misbruik werd gemaakt (art. 27).

Een heel hoofdstuk van de statuten was gewijd aan de voorwaar-
den tot en de Hedragen van uitkeringen en toelagen. Hiervan willen
we er slechts enkele noemen. De grootte van de tegemoetkoming in
de kosten van arts en apotheker was afhankelijk van het saldo dat de
maatschappij op het einde van het boekjaar had. In tegenstelling tot
de overige toelagen en uitkeringen vond deze uitkering slechts 66n
keer per jaar plaats. De leden moesten hun rekeningen inleveren en
mede aan de hand daarvan werd het uit te keren percentage be-
rekend. De vergoeding van de begrafeniskosten was afhankelijk van

103) A. v. B. Goirle, Statuten Onderling Hulpbetoon, art. 16.
104)  t.a.p., art  19.
105) t.a.p., art. 21.

154



de leeftijd van de overledene. Beneden 6 jaar bedroeg de ver-
goeding van de kosten bij begrafenis f 6,-,  van  6  jaar  tot de eerste

communie f 15,- en boven de eerste communie  f 40,- . „Deze som-
men worden aan rechthebbenden voor uitvaartdienst, luiden, kist,
doodshemd, graf en doodgraver ter hand gesteld." 106

De  toelage voor verloskundige hulp was bepaald  op  f 4,-  plus
„het bespreekgeld" van de arts (art. 38). Waarschijnlijk was dit be-
spreekgeld een soort voorschot op de kosten van de bevalling. Ook
de toelage bij de eerste communie van een der kinderen was variabel.
Voor leden die 10 jaar lid waren, bedroeg de uitkering f 15,-; voor
korter ingeschrevenen werd 66ntiende van dit bedrag per inschrij-
vingsjaar vergoed. De toelage bij het huwelijk was eveneens aan zo'n
voorwaarde gebonden: „Ten behoeve der jongelieden uit gezinnen
die gedurende 25 volle jaren leden zijn der Maatschappij wordt bij
een h welijk na een fatsoenlijk verkeer aangegaan eene toelage ver-
leend van f 50,- maximum. Alleen bij huwelijk op 25 jarigen leeftijd
of daarboven kan de maximum-toelage genoten worden; op jongeren
leeftijd wordt voor elk jaar de toelage verminderd met 15%, beneden
20 jaar wordt niets uitgekeerd. Voor de gezinnen, die korter dan 25
jaar lid der Maatschappij zijn wordt de toelage berekend naar 1/25

" 107van het bedrag voor elk jaar van inschrijving.
De leeftijd van 25 jaar lag voor die tijd niet zo hoog. De gemiddel-

de leeftijd der huwenden lag tussen 1900 en 1909 voor mannen op
29,2 en voor vrouwen op 26,8 jaar. V66r 1900 lag die leeftijd zelfs
nog ongeveer een jaar hoger. 108

Naast de eerder genoemde mensen, die lid van de maatschappij
konden worden, konden ook anderen voor een bepaald onderdeel in-
schrijven, zij het dan wel onder andere premie-voorwaarden. De uit-
keringen lagen ongeveer op dezelfde hoogte. De overige uitkeringen,
die betrekking hadden op ongeschiktheid tot werken door ziekte of
ongeval, kwamen in 1903 gedeeltelijk te vervallen. En wel voor zo-
ver ze betrekking hadden op ongevallen in het bedrijf.

De 6erste sociale verzekeringswet van ons land, de ongevallenwet
van minister Lely, die in  1901 tot stand kwam en in  1903 in werking
trad, regelde uitkeringen voor ongevallen in het bedrijf. Verzekerden

106) t.a.p; art 37.
107) t.a,F•, art 40.
108) W. R. Heere, Bevolkingsproblemen, in Het Nie:nue Brabant, dl. H ('s-Herto-
genbosch 1953), blz. 159.
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krachtens deze wet waren o.a. allen die in bedrijven werkzaam wa-
ren. De premie kwam ten laste van de werkgever. De maatschappij
tot onderling hulpbetoon wijzigde naar aanleiding van deze wet haar
statuten, en nam de kosten van ongevallen of verwondingen buiten
het bedrijf voor haar rekening. Daarbij zou ze aanvullen het verschil
tussen de uitkering van de „Rijksverzekeringsbank" en die door de
maatschappij gegeven zouden zijn bij ongeval binnen het bedrijf. 109

Deze statuutswijziging trad op 1 februari 1903 in werking.
Tot  1  juli  1899 was de maatschappij herverzekerd bij het Noord-

brabantsch Werkliedenfonds. Dit fonds verzekerde zowel bedrijven
als individuen en telde rond 1890 ongeveer 1600 leden. 110 Vanaf
1 juli trad de maatschappij zelfstandig op en bleef dit verder doen.

De premie die de leden betaalden, werd over de verschillende
categorieen verdeeld volgens een bepaalde sleutel. Tot 1 januari
1901 verdeelde men de weekpremie gelijkelijk over de categoriean
A, F en G enerzijds en E anderzijds. Op 25 januari 1901 besloot
men de verdeling te wijzigen, zodat 3/5 van de premie ten gunste
kwam van A, F en G (arts, verloskundige hulp, eerste communie) en
2/5 voor E (begrafenis). De uitkeringen voor E waren tot dan toe
veel lager geweest dan de inkomsten. Daartegenover was er aan de
categorieen A, F, G meer uitgekeerd dan ontvangen. Jaarlijks stortte
de firma een bepaald bedrag, dat gereserveerd werd voor de uitke-
ringen bij huwelijk. Ook een deel van het saldo kreeg deze bestem-
ming. De andere categorieen vormden eveneens een reservefonds.

Van 1919 tot en met 1939 bleven de aantekeningen over de in-
komsten en uitgaven bewaard. Over de periode van 1900 tot 1903
kunnen uit de notulen van de vergaderingen van de corporatie enke-
le cijfers gehaald worden. Omtrent de tussenliggende periode is van

de werking van de maatschappij niets bekend. Tot slot volgen enkele

cijfers uit jaarverslagen.

Verslag-
datum ontvangen premies bijdrage firma

BCD AFGH  E H totaal

15-1-1901 f 580,37 f 302,07!/2 f 180,05 f 52,_ f 1.114,49y
25-1-1902 602,74 348,029 162,84 52,- 1.165,60y
13-1-1903 615,28 415,65% 165,42 -,- 1.196,355

10,) A. V. B. Goirle, Statuten Onderling Hulpbetoon, gewijzigd artikel bijlage.
110) Enqtizte gehotuien door de Stantscommissie benoemd krachtens de wet van 19
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Verslag* uitkezingen in de categorie:datum

B C D         A         F         G E tomal
15-1-1901   f 236,05%     f 347,69 f 108,_ f 54,- f 21,10 f 766,84yy
25-1-1902 448,2392 428,27 >4 71,35 947,86
13-1-1903 691,56 349,31 90,- 90,- 57,15 1.278,02

Over uitkeringen in de categorie H (uitzet bij huwelijk) waren geen cijfers be-
schikbaar.

Broederliefde

Op   15  november 1897 besloot de Corporatieve  Raad tot instelling
van een „Vereeniging van Liefdadigheid". Die zou ten doel hebben:
„a.  aan de zieken versterkende middelen te verschaffen;
b.  bij ziekte van den kostwinner aan de gezinnen levensmiddelen,

1(leeding, enz. te verstrekken". 111 De uitkering bij dit punt was
bedoeld als toelage om extra kosten op te vangen.

De kosten wilde men bestrijden door o.a. vrijwillige bijdragen van de
leden.

Eind 1898 voelde   men de behoefte om weduwen geldelijk   te
steunen, maar men zag niet goed hoe dat kon gebeuren. In een ver-
gadering haalde Jan van Besouw voor het bestuur enkele passages
aan uit De Kleine Courant van Vlekke, en uit het reglement van de
Gastelse beetwortelsuikerfabriek over deze kwestie. Wat deze pas-
sages inhielden weten we niet; alleen was vermeld dAt het gebeurde.
Het bestuur was het er echter over eens, dat dit in Gastel gemakke-
lijker te realiseren was, omdat men er met een grote groep vast per-
soneel werkte, terwijl in Goirle het vaste personeel vrij gering in
aantal was. 112 Tegelijk stelde men een commissie van onderzoek in
die al op 21 maart 1899 enkele voorstellen deed, namelijk om de
zorg voor weduwen en zieken samen te voegen in 66n vereniging
op zuiver liefdadige basis. Verder stelde de commissie voor om de
ontwerpreglementen samen met een inschrijfformulier onder de le-
den van de corporatie te verspreiden. Aan de hand van het inge-
schreven bedrag zou men al of niet tot oprichting kunnen besluiten.
Deze voorstellen kregen de goedkeuring van de corporatieve raad.

Op  7 mei  1899  kwam de vereniging Broederliefde tot stand,  die
Januari   1890   (Staatsblad  no   1)   Eerste  afdeeling,   ded  II.
111) A. v. B. Goirle, Statuten Onderling Hulpbetoon, Reglement vereeniging
Broederliefde,   art.   1.
112)   A.  v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 25 februari   1899.
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aan de eerste twee doelstellingen toevoegde: „c. aan weduwen en
hare kinderen ondersteuning te verleenen; d. geldelijk bij te staan

weduwnaars, die kinderen te hunnen laste hebben". Naar aanleiding
van; verschillende klachten breidde men het punt b., het verstrekken
van levensmiddelen en kleding aan gezinnen waarvan de kostwinner
ziek was, uit. Niet langer gold de ziekte van de kostwinner als cri-         1
terium, maar men besloot ook bij ziekte van echtgenote of 66n van de
kinderen het gezin te ondersteunen. 113

De gelden wilde men betrekken uit: inschrijvingen van leden, bij-
dragen van patroons en donateurs, opbrengsten van collecten en
toelagen uit de corporatieve kas. Ook deze bedragen werden rente-
gevend belegd bij de spaarkas. 114

De uitkeringen in geval van ziekte waren afhankelijk van de behoef-
ten. De uitkering aan het gezin van een weduwe bedroeg maximaal
f 5,_  per week, te weten:  f 2,-  per week voor de weduwe  en  voor
elk  kind  50  cent.  Ook de weduwnaar ontving  f 0,50  per  kind,  per
week. Bij een eventueel nieuw huwelijk werden de uitkeringen
stopgezet. 115

Het bestuur van deze vereniging werd ook gevormd door een
commissie, bestaande uit zes personen, waarvan er drie benoemd
en drie gekozen waren. De commissie moest beslissen over de uitke-
ringen, daarbij rekening houdend met de middelen van de vereniging
6n die van de personen, die voor uitkering in aanmerking kwamen. 116
Evenals alle andere commissies bracht ook deze elk half jaar verslag
uit aan het bestuur van de corporatie. Uit enkele cijfers kan de
werking van de vereniging wat duidelijker worden; de kolom in-
komsten is echter niet volledig. De ontbrekende cijfers kwamen niet
in de verslagen voor; zij hadden betrekking op de bijdragen uit de
corporatieve kas.

Verflegilut,im
inkomsten

coRecte bijdragen leden weldoeners

31-7-1900 f 21,803'3 f 975      f
22-1-1901 13,28 12,35 130,-

20-8-1901 8,28 16,90 66r-
25-1-1902 4,89 15,15 lr-

113)  t.a.p., 17 oktober  1899.
114) A. v. B. Goirle, Statuten Onderling Hulpbetoon, Broederliefde, art. 1
114 t.0.F·,

art. 3.

110) ta.F, art. 5.
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uitgaven in de categorie
Verslagdatum totaal uitgaven
uitgaven  cat.:                a                                 b                                c                     d

31-7-1900 f 20,06       f 29,13% f 56,75%      - f 105,95
22-1-1901 4,20 39,05% 2,50 - 45,75%
20-8-1901 10,03 116,67% 70,81 - 197,51M
25-1-1902 2,91 19,82           - -         -         22,73

Daarnaast konden nog de halfjaarlijkse stortingen uit de corporatieve
kas en uitkeringen van de corporatieve winst tot de inkomsten van de
vereniging gerekend worden. Deze bedragen zijn slechts van 1901
bekend en bedroegen: halfjaarlijkse stortingen f 203,81; corporatieve
winst  f 93,93.
Latere cijfers ontbreken, evenals verdere gegevens over deze vereni-
ging.

Broedertrouw

Na voorbereidende besprekingen besloot de Corporatieve Raad
op 20 december 1897 tot de oprichting van de vereniging Broeder-
trouw. Het doel van deze vereniging was de nabestaanden van leden
een uitkering ineens te verlenen. Daartoe stortten de leden 66n keer
10  A   1 5   cent  in   een   kas. Het bedrag  in  de  kas  werd bij overlijden
uitgekeerd, waarna de leden opnieuw hetzelfde bedrag stortten. Het
lidmaatschap van deze vereniging was vrijwillig; men kon lid worden
of opzeggen wanneer men wilde. Een der bepalingen hield in, dat:
„boven 55 jaar worden geene leden toegelaten, tenzij tegelijkertijd
een persoon beneden den 20 jarigen leeftijd worde ingeschreven; de
maximum leeftijd van inschrijving is 65 jaar". 117

Ook het geld van deze vereniging werd rentegevend bij de spaar-
kas belegd. Over de activiteiten van deze instelling in de praktijk is
niets bekend. Een halfjaarlijks verslag behoefde niet uitgebracht te
worden, daar de werkzaamheden uit de aard van de opzet nogal on-
regelmatig waren.

D. Verenigingsgebouw

Voor het eerst was er sprake van een verenigingsgebouw in een

117) Coll. F. Mes, Statuten Rerum Novarum, Huishoudelijk Reglement, art. 26.
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vergadering van de Corporatieve Raad op 13 april 1897. Men be-
sloot bij de buren van de fabriek te informeren, of zij hun huizen
wilden verkopen en tegen welke prijs. Hoewel (of omdatk) er op 17
mei nog geen bericht ten aanzien van de huizen was ontvangen,
stelde Jan van Besouw voor toch een commissie te benoemen, die tot
taak kreeg:„1. een geschikt terrein te vinden; 2. een begrooting van
kosten te maken; 3. zich te vergewissen van de financieele mogelijk-
heid dezer onderneming; 4. een volledig voorstel te doen". 118

Pas in oktober begon men deze zaak ernstig aan te pal(ken. Naast
de aankoop van bepaalde terreinen, was ook een hypotheek nodig

ter grootte van 5 A 6000 gulden. Voor de grond had men bepaalde
toezeggingen ontvangen, die echter na enkele dagen weer ingetrok-
ken werden. Ongeveer tegelijk werden vier (andere verslagen spre-
ken van vijf) huisjes aan de andere kant van de fabriek gelegen,
door de eigenaar, C. Moonen, aan de corporatie te koop aangeboden

voor f 4250,-. Eenstemmig was het bestuur van mening dat de lig-
ging ervan nog gunstiger was dan het perceel grond dat men op
het oog had. Bovendien was de verkoper bereid een gunstige rege-
ling te treffen. De koopsom kon als hypotheek op de huizen blijven
staan, tegen een rente van 4%. De rente en aflossing wilde men be-
talen uit verschillende bronnen: het winstaandeel van niet-leden, dat
in een speciaal reservefonds werd gestort, de contributie en bijdragen
van de sociaal-economische instellingen. Eventuele tekorten zouden
door de leden van de corporatie gezamenlijk worden aangevuld. 119

De algemene ledenvergadering was ook ingenomen met het plan,
zodat de koop kon worden gesloten en plannen voor de verbouwing
op de agenda kwamen. Verschillende plannen werden voorgelegd,
onder meer om alle huisjes af te breken en een nieuw gebouw te zet-
ten. Omdat dit te hoge lasten met zich mee bracht, besloot men de
muren te laten staan, en binnen alles uit te breken. Het gebouw dat
naast een grote zaal, lokalen voor commissievergaderingen, magazij-
nen en depot moest bevatten, zou een verdieping hoger worden. De
kosten werden begroot   op   f 1700,-, waarmee het bestuur accoord
ging. Men besloot ook nog een plan voor de aanleg van de tuin te
ontwerpen, en dit laatste zo snel mogelijk uit te voeren. 120

Op  8  februari  1898  had de aanbesteding  voor de verbouwing

118)   A.   v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum,   17   mei   1897.
119) ta.p.,4   en 7 oktober   1897.

120)   t.a.F., 18 oktober   1897.
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plaats. Daarbij werd het werk niet aan de laagste inschrijver gegund,
zoals meestal geschiedt, maar aan degene die het dichtst bij de begro-
ting van het bestuur van de corporatie kwam. Deze procedure volgde

men omdat Jan van Besouw, en met hem het bestuur, de aannemer
en zijn ondergeschikten niet op een minimumloon wilde zetten,

"maar wilde verzekeren van een „rechtvaardig werkloon . Nadat men
de inschrijvingsformulieren van de aannemers bekeken had, Meek
het werk aan de hoogste inschrijver, J. H. Sprengers, toegewezen te
moeten worden. 121 Een commissie van drie personen: A. Stegehuis,
C. van Puijenbroek(Vromans) en A. van Erven (secretaris van de
corporatie) werd belast met de controle op de bouw en de behande-

ling van alle bijbehorende zaken.
Eind maart begon men te plannen hoeveel stoelen, tafels, glaswerk

en dergelijken men nodig zou hebben voor de zaal van het vereni-
gingsgebouw. Daarnaast keken verscheidene leden uit naar een goed
biljart, dat medio april gevonden  en  voor  f 175,- aangekocht  werd.
Een commissie bestelde 110 stoelen in Oirschot en 10 tafels bij  een
timmerman in Goirle. Ook een winkelinventaris moest aangeschaft
worden.

Na al deze voorbereidingen kon het verenigingsgebouw op 24
juni 1898 feestelijk geopend worden. Het dagprogramma  zag er als
volgt  uit: „Des morgens  ten  8  uur  H.  Mis, zoo mogelijk  met  ser-
moon, waarin alle gezinnen worden verzocht tegenwoordig te zijn.
Omstreeks   11 uur inwijding  der zaal. Namiddags  ten   4  uur  alge-
meene vergadering, en daarna feestvergadering". 122 De commissie

voor de bouw werd bij die gelegenheid gedechargeerd, en een com-
missie voor de zaal nam de verantwoording op zich. Deze commissie
bestond uit vijf leden en was belast met het toezicht op de zaal en de
tuin. Verder moest ze consumptie-artikelen in- en verkopen en de
lokalen en het meubilair onderhouden. Deze commissie bepaalde ook
de openingsuren, en moest de orde handhaven. In januari 1900
kwam het voorstel aan de orde de commissieleden een vergoeding
van 50 cent te geven voor de zaterdagen en de vooravonden van
feestdagen waarop ze werkten. Voor de tuin zou het bestuur mensen
aanwijzen die deze bij toerbeurt zouden onderhouden.

De financiele toestand was niet zo erg rooskleurig. Daarom besloot
de commissie voor de zaal in overleg met het bestuur van de corpo-

101) t.a. ·, 8 februari 1898.
129  t.a.F·,   15  juni   1898.
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ratie, om het biljartgeld wat te verhogen en een entreegeld te gaan
heffen van 5 cent per bezoek aan de zaal. Het toegangsbiljet zou dan
meteen recht geven op een consumptie. Aangenomen mag worden
dat er geen jenever werd geschonken, al was er wel een drankver-
gunning aanwezig. Men hoopte dat er meer mensen de zaal zouden
bezoeken. In het begin was hierover niet te klagen geweest, maar
met de tijd nam het bezoek wat af. Het verslag dat in december 1900
werd uitgebracht, sprak van een gunstiger bezoekersaantal gedurende
het laatste halfjaar. Maar toch vond men dat er wat gedaan moest
worden om de zaal rendabel te maken. Wat dat zou moeten zijn,
daarover kwamen de commissie en het bestuur van de corporatie niet
tot overeenstemming.

In juli 1901 kwamen plannen ter tafel om ontspanningsavonden
te organiseren met onder andere zang en toneelvoorstellingen. Ook
stelde Jan van Besouw voor om vrouwen op zondag toe te laten tot
de zaal. Hierop volgden protesten van de andere bestuursleden;
„daar het in onze plaats geen gebruik is dat vrouwen uitgaan en het
te vreezen is dat van af en toe uitgaan voor vrouwen de behoefte zal
ontstaan om zulks geregeld te doen". Toch meende Jan van Besouw
dat er geen bezwaar tegen was: „dat vrouwen vergezeld van hunne
mannen op wandeling zijnde in de zaal komen uitrusten". 123 Een
lid van het bestuur merkte daarbij op dat toegang tot de zaal nooit
formeel verboden was voor vrouwen. Wel is duidelijk dat dit als
norm heerste.

Men besloot verder een kegelbaan aan te leggen, biljartwedstrij-
den en damkampioenschappen te organiseren, en met de kermis extra
activiteiten te ondernemen. 124

Enige tijd lang kwamen er geen klachten over de financiele toe-
stand van de zaal, maar in november 1904 dook dit probleem weer
op. Men nam het besluit de zaal ook aan verenigingen buiten de
corporatie te verhuren, waardoor een deel van de moeilijkheden
kwam te vervallen. Deze moeilijkheden verdwenen helemaal toen de
zaal met de andere onroerende goederen van de corporatie door de
firma Van Besouw werd overgenomen en verhuurd aan de corporatie
voor enkele centen per week.

123) t.a.p., 20 juli 1901.
114) t.a.p., 20 augustus 1901.
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E.   Verenigingen voor sociale en culturele ontwikkeling

Naast instellingen, die bedoeld waren om de financiele, materiele
en sociale situatie van de werknemers te verbeteren, kwamen er ook

verenigingen, die het geestelijk niveau van de arbeider wilden ver-
hogen, onder andere door cursussen en een studiekring. Daarnaast
werd ook de ontspanning van de leden niet vergeten, toneel- en

zangvereniging vormen slechts een enkel voorbeeld.
Het artikel in de statuten der corporatie dat handelt over de mid-

delen ter verwezenlijking van de doelstellingen stelde als laatste

punt: „stichting van een eigen huis voor leden- en commissieverga-
deringen". Omdat dit „eigen huis" vooral bij deze verenigingen van
belang is geweest, immers een belangrijk deel van de ontspanning
maar ook van de cursussen speelde zich hier af, hebben we dit eerst

besproken. Aan de orde komen nu de verenigingen voor sociale ont-
wikkeling, tot slot die voor culturele ontwikkeling.

De verenigingen voor sociale ontwikkeling, opgericht door de cor-
poratie Rerum Novarum, kenden als activiteiten een serie sociale

cursussen, gegeven door L. Poell, een sociale studiekring en een pro-
pagandaclub. In hoeverre de vakbond onder deze noemer kan vallen
is een vraag. Toch lijkt het beter, de vakbond apart te behandelen,
mede gezien het feit dat ze niet uitsluitend voor leden van de corpo-
ratie bestemd was. Ook werden er vakcursussen gegeven, waarover
echter niets te vinden was.

Tot de verenigingen voor culturele ontwikkeling en ontspanning
behoorden de bibliotheek, de zang- en toneelvereniging, en de
handboogschutterij. Daarnaast werden er nog veel meer activiteiten
georganiseerd zoals biljart- en damwedstrijden. Later was er ook een
kegelclub. Maar van dit alles is echter zo goed als niets bekend. De
verenigingen kregen, als gevolg van de steeds korter wordende werk-
dagen, kans van bestaan. Zo leerden de werknemers hun vrije tijd
anders te besteden, dan alleen met het werken op hun lapje grond
of in hun huisje.

Sociale cursussen

Toen Jan van Besouw hoorde van het plan dat kapelaan Poell in
1897 had een sociale cursus te gaan geven aan de Tilburgse fabri-
kanten, raadde hij hem dit af. Hij vreesde dat dit geen enkel effect
zou hebben. Waarom Jan van Besouw daarover zo pessimistisch was,
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is niet bekend, maar kan wel worden verondersteld. Hij stelde Poell
toen voor zo'n cursus te komen geven aan de leden van corporatie.
Van mgr. van de Ven kreeg Poell daarvoor toestemming, waarna hij
op 30 november 1897 met zijn serie lessen van start ging. 125 Elke
maand kwam hij naar Goirle om de arbeiders van de inhoud van be-
grippen als staat en maatschappij op de hoogte te brengen. Dat de
lezingen niet alleen de aandacht trokken van de arbeiders blijkt uit
de belangstelling die er steeds was van de zijde van de plaatselijke
en Tilburgse geestelijkheid, van A. A.  Suys uit Nijmegen en zelfs
van een Inspecteur van de Arbeid, dr. Kuyper, die verseheidene
keren een lezing bijwoonde.

Over de inhoud van de cursus vermeldden de notulen niets. Dank
zij het feit dat een deel van de cursus in 1906 gedrukt en te Tilburg
uitgegeven werd, weten we hoe die lezingen geweest zijn. Dat ge-
deelte verscheen onder de titel Sociale Cursus. Een ander gedeelte
verscheen tussen 1898 en 1900 als Leergang over het Maatschappe-
lijk praagstuk, in verschillende aileveringen.

De sociale cursus, die in ongeveer 45 lessen gegeven werd, had
gedrukt de vorm van een katechismus en de stof werd in vraag en
antwoord behandeld. De twaalf hoofdstukken, elk weer onderver-
deeld in een aantal paragrafen, telden in totaal 249 vragen. Om
enigszins een indruk te geven van deze cursus zullen we de inhoud
wat nader bekijken.

Het eerste hoofdstuk ging over de sociologie. Daarin stelde Poell
dat de mens een maatschappelijk wezen is, die de natuurwet „in 't
hart gegrift" heeft. In zijn hoofdstuk over economie zei Poell: „De
economie of staathuishoudkunde is de wetenschap, die handelt over
de voortbrenging, de verdeeling en het verbruik van de stoffelijke
goederen der maatschappij. De economie is de wetenschap die de
wetten vaststelt van de werkzaamheid des menschen met betrekking
tot de stoffelijke belangen der maatschappij". 126 Begrippen als ge-
bruikswaarde, ruilwaarde, prijs en kapitaal werden verduidelijkt,
evenals loon, interest, ondernemingswinst en weelde. Dit laatste be-
grip definieerde Poell als: „Weelde is het onredelijke gebruik van
zeldzame dure dingen". 127 Ook de ijzeren loonwet van Lassalle kwam
in dit hoofdstuk voor, en kreeg de volgende omschrijving: „Met de

125) t.a.p., 30 november   1897.

in)   L.   poell, Sociale Cursus (Tilburg 1906), vmag   15,   blz.   8.
127) a.w., vmag 44, blz. 12.
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ijzeren loonwet van Lassalle wordt bedoeld de verkeerde stelling, dat
onder de heerschappij van vraag en aanbod het arbeidsloon gemid-

deld t6t het noodzakelijkste levensonderhoud der arbeiders beperkt
zou zijn". 128

In het derde hoofdstuk kwam de sociale kwestie aan de orde, waar-

bij de encycliek Rerum Novarum naar voren werd gehaald evenals

het begrip socialisme. De oorzaken der sociale kwestie waren volgens

Poell: „de overmacht van het kapitaal, de ongeregeldheid der con-
currentie, het verval van godsdienst en zedelijkheid". 129 Het vierde
hoofdstuk behandelde de staat; als eigenlijke leden van de staat zag
Poell de huisgezinnen. Hierbij kwamen de kwestie van het gezag
(„recht om de maatschappij te besturen komt van God"), het doel
van de staat (algemeen tijdelijk welzijn) en de bevoegdheid van het

staatsgezag aan de orde.
Hoofdstuk vijf verduidelijkte de begrippen rechtvaardigheid en

recht. Rechtvaardigheid verklaarde Poell: „is de standvastige wil om
aan ieder het zijne te geven". 18° Na met behulp van verschillende

vragen duidelijk gemaakt te hebben wat recht is en het doel daarvan

kwam in hoofdstuk zes het eigendomsrecht naar voren. Het is een
natuurrecht om goederen te verwerven stelde Poell, waarbij hij
duidelijk maakte dat het christendom tegenover het socialisme stond.

Vervolgens kwam het liberalisme aan de orde. Het liberale stelsel

is goddeloos (atheistisch) vond Poell, omdat het ervan uitging dat
„het menselijk verstand vrij is in denken, geheel zonder band". 131

De verschillende economische stelsels als colbertisme en fysiocratisme
werden behandeld. Daarna kwam het socialisme in hoofdstuk acht
aan de beurt; waarin sociaal-democratie, anarchisme en staatssocia-

lisme, wetenschappelijk en utopisch socialisme (de beide laatste nogal

uitvoerig) de revue passeren. Als derde systeem om de sociale kwestie

op te lossen noemde Poell het solidarisme (de katholieke actie). De
kerk moet niet alleen de sociale kwestie oplossen, betoogde Poell,
maar moet samenwerken met de staat en het individu. Een uiteen-

zetting over de scholen van Luik en Angers en de christelijke demo-
cratie beslote-n dat hoofdstuk.

De drie laatste hoofdstukken waren gewijd aan het arbeidscon-

128) a.111., vraag 40, blz. 12.
an) a.w., vmag 52, blz. 14.
180) a.w., vraag 76, blz. 19.
131) a.117., vraag  123, biz. 28.
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tract, de staatsbemoeiing en de sociale hervorming. Bij het eerste
kwamen o.a. de begrippen arbeidsloon en werkstaking naar voren.
Op de vraag of een werkstaking rechtvaardig is, zei Poell: „Eene
werkstaking is rechtvaardig:
1.  als zelfverdediging, mits de andere middelen om van het onrecht

bevrijd te worden zijn uitgeput;
2.  als middel tot verkrijging van betere conditian, mits het loopende

contract trouw is nagekomen". 132
Elke rechtvaardige staking is nog niet geoorloofd, meende Poell. Ze
is dat alleen als er een ernstige reden is, alles geprobeerd is en er een
„zoo goed als zekere kans van slagen" is. 133 Voor de staatsbemoeiing
wees hij naar de inhoud van de encycliek Rerum Novarum, waarbij
hij sociale wetgeving nodig achtte. Als structuur voor de staat be-
pleitte Poell het corporatisme. Het liberalisme had deze vorm ver-
nietigd, maar in publiekrechtelijke beroepsstanden zou ze weer ge-
organiseerd moeten worden. Vakverenigingen en verenigingen voor
katholieke sociale actie zouden verder de sociale kwestie kunnen
oplossen.

Niet alleen voor de leden van de corporatie hield Poell zijn so-
ciale cursus, ook voor de vakvereniging, die later opgericht werd, gaf
hij deze lezingencyclus. Het was ook Poell die bij een van zijn lezin-
gen pleitte voor de oprichting van een sociale studiekring.

Sociale studiekring

Naar aanleiding van een uiteenzetting van kapelaan Poell over het
nut van een sociale studiekring, hield Jan van Besouw op een leden-
vergadering van de corporatie op 5 augustus 1900 een pleidooi voor
de oprichting ervan. Hij zette tevens de noodzaak uiteen aan de hand
van een drievoudig gesteld doel:

„i.   het vormen  van goed onderlegde werklui,  die  met de noodige
kennis zijn toegerust om aan de hedendaagsche drogredenen te
weerstaan.

2. Christen werklieden te vormen met moed en overtuiging be-
zield om hunne op sociaal gebied doolende broeders terug te
brengen op het rechte spoor, en vooral

132) a.w•, vraag 200, blz. 47-48.
133) a.W., vraag 201, blz. 48.
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3. leiders, voormannen te vormen die hun vereeniging en ha-re
afdeelingen weten te besturen, zonder eenige vreemde hulp, en
tot bloei te brengen". 134

In de zitting van de corporatieve raad op 21 augustus kwam dit
punt weer aan de orde. Nadat Jan van Besouw passages uit de ency-
cliek Rerum Novarum en uit een brochure van Unitas had aange-
haald, besloten de leden van het bestuur unaniem tot onmiddellijke
oprichting. Er werd besloten enkele uitgangspunten voorlopig vast
te leggen en deze, als de studiekring enige tijd draaide, definitief in
de vorm van een reglement samen te vatten. De middelen om het
doel van de studiekring te bereiken waren de volgende: „geregelde
samenkomsten, onderlinge besprekingen van alle onderwerpen waar-
bij de leden belang kunnen hebben, publieke voordrachten, en ver-
spreiding van sociale Iectuur". 135

Men besloot als leden toe te laten alle mannen boven 16 jaar uit
gezinnen die tot de corporatie behoorden. Het bestuur bestond uit:
een werkman-president, een secretaris, penningmeester een een bi-
bliothecaris plus een toegevoegd lid uit de corporatieve raad. Min-
stens eens per maand zou een vergadering gehouden worden, waarbij
de president en de secretaris beurtelings als voorzitter zouden fun-
geren. De kring kreeg de naam Leokring; de eerste vergadering stond
voor 12 oktober 1900 op het programma. Het bestuur van de corpo-
ratie benoemde Jan van Besouw als toegevoegd lid van de corpora-
tieve raad bij de studiekring, wat hij aanvaardde. Van de vergaderin-
gen van deze vereniging is niets bekend, noch over de onderwerpen
van discussie, noch over de verdere activiteiten. Wel hielden som-
mige werklieden, de lezing die ze voor de studiekring hadden gehou-
den later nog een keer voor de ledenvergadering van de corporatie.
Maar ook daarvan is niets meer dan een vermelding bekend.

Propagandaclub

In een bestuursvergadering van de corporatie op 27 september
1901 gaf Jan van Besouw het voorstel in overweging een propaganda-
club op te richten. Dit gebeurde naar aanleiding van een van de con-
clusies  van  de  Katholiekendag  van   1901, die luidde: „dat overal
zoo veel mogelijk uit den werkenden stand propagandaclubs worden

134) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 5 augustus 1900.
m) t.a.p., 21 augustus 1900.
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opgericht welke door de werkgevers krachtdadig worden ge-
steund". J. Engels, voorzitter van de arbeidersvereniging te En-
schede verklaarde zich, op een tot hem gericht verzoek van de corpo-
ratie, bereid informatie te komen geven over de propagandaclubs.

Wanneer hij dat kwam doen vermeldden de notulen niet.
Aan de hand van „het eerste der gele boekjes" (wat hiermee be-

doeld werd, konden we nergens vinden), zette Jan van Besouw uit-
een dat de propaganda vooral een tegenhanger moest vormen voor
de socialistische propaganda, die hand over hand toenam. De chris-
telijke beginselen moesten uitgedragen worden door alle christelijke
verenigingen. 136 Op 21 december  1901  kwam een propagandaclub
tot stand. Jan van Besouw stelde voor er een gemeentelijke vereni-
ging van te maken, wat echter op weerstanden in het bestuur stuitte.
Men besloot daarom maar van een plaatselijle vereniging af te zien
en ze tot de corporatie te beperken. Op 12 januari kwam de oprich-
ting ter goedkeuring in de ledenvergadering van de corporatie. Daar-
bij gaf Jan van Besouw een uiteenzetting van de zaken waarvoor pro-
paganda gemaakt moest worden, te weten:,voor alles wat goed, wat
schoon, wat edel  is en in 't bizonder  1. voor de christelijke beginse-
len; 2. voor het vereenigingsleven; 3. voor de drankbestrijding en 4.
voor goede lectuur, en zulks wel door woord en daad". 137

Ook van deze vereniging is van de ondernomen activiteiten in de
beginjaren niets bekend. Elke aantekening ontbreekt, waardoor we
ook niet de grootte van de club en eventueel succes konden nagaan.
In de Nieuwe Tilburgsche Courant was over deze vereniging even-
min iets te ontdekken.

Pas in 1910 vinden we iets in genoemd dagblad over de aktivitei-
ten van de propagahdaclub. In dat jaar vonden de verkiezingen

plaats voor de Provinciale Staten, waarvoor het attend statenlid A. van
Puijenbroek, medefirmant van het in 1908 in opspraak gekomen  Goir-
lese textielbedrijf, op de kandidatenlijst stond. De leden van de pro-
pagandaclub voerden aktie om hem uit de Staten te wippen, waarbij
ze de candidatuur van Jac. Willekens uit Hilvarenbeek steunden.

Op 24 mei verscheen in de N.T.C. een verslag van een vergade-

ring van de R.K. Kiesvereniging in Goirle, waar de heer Vekemans,
een lid van de propagandaclub, als spreker optrad. Vekemans
meende dat Van Puijenbroek de belangen van Goirle niet langer kon

us) t.a.p., 17 september en 27 oktober 1901.
187  t.a.p., 12 januari  1901
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behartigen, gezien het feit dat iedereen in Goirle zich de staking van
1908 herinnerde. „Velen hebben dit aan den lijve kunnen gevoelen

3,

en niemand weet wat in de toekomst nog te wachten is.
Enkele dagen later, op 27 en 28 mei plaatsten „eenige arbeiders,

leden der R.K. Kiesvereeniging" in de N.T.C. een oproep aan de
leden van de vereniging, om hun stem uit te brengen op Jac. Wille-
kens, die „een humaan patroon is met democratische denkbeelden
geheel in den geest der R.K. sociale actie, terwijl van den heer v.
Puijenbroek zulks niet kan worden getuigd. De heer Willekens hoort
men niet stelselmatig de vakorganisaties tegenwerken. De heer Wille-
kens wordt door de arbeiders die hem kennen en met wie hij in
aanraking komt, als een werkmansvriend beschouwd, hetgeen de
Goorlesche arbeiders niet van den heer v. Puijenbroek getuigen".

Het resultaat van deze actie was voor de leden van de propaganda-
club succesvol. Van Puijenbroek kreeg te weinig stemmen voor een
zetel in de Staten. Hoewel de propagandaclub nergens met name
werd genoemd, is het op grond van mondelinge informaties zeker dat
de actie van deze vereniging uitging. 138

Bibliotheek

In haar vergadering van 26 april 1896 nam de Corporatieve Raad
het initiatief tot het oprichten van een bibliotheek. De commissie
belast met het beheer bestaande uit drie personen, werd dezelfde
dag benoemd. Deze commissie moest beginnen met boeken en tijd-
schriften aan te schaffen voor de uitleen en ze te registreren. For-
meel omschreef men de taak aldus: „De commissie is belast met het
verspreiden van goede lectuur, couranten, tijdschriften enz. onder de
leden tevens met het weren van slechte lectuur in de gezinnen als-
mede met de zorg voor de bibliotheek".139 De commissie moest ver-
der een catalogus opstellen, het reglement van de bibliotheek in de
boeken plakken, boeken voor de jeugdafdeling aanschaffen, de boe-
ken verzekeren tegen brand en de openingstijden van de bibliotheek

bepalen. In elk boek kwam naast het reglement de prijs van het
werk te staan. Werd een boek kwijtgemaakt, dan moest het vergoed
worden volgens de aangegeven prijs. De uitleentermijn bedroeg  14
dagen. Voor elke termijn van 14 dagen dat het boek te laat werd

188) N.T.C., 24 mei en 28 mei 1910, informatie H. van Erven te Goirle.

13') Coll. F. Mes, Diverse Reglementen, Reglement Bibliotheek, art. 1.
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ingeleverd, betaalde  men  4  cent. 140 De eerste tijd geschiedde de
uitleen gratis.

Enkele tijdschriften en bladen waarvoor de bibliotheek de zorg
voor de abonnementen had, waren de Katholieke Werkman en het
Centrum. Van de Katholieke Werkman werden ongeveer 50 abon-
nementen via de bibliotheek geplaatst. In 1902 kwam er ook de
Volksbode nog bij.

Op  21   oktober   1896  was de commissie zover gevorderd  dat  de  bi-
bliotheek opengesteld kon worden; er waren toen ongeveer 100
boeken klaar voor de uitleen. In maart 1897 waren  dat  er  al  337,
en dat aantal nam steeds toe, in 1900 telde de bibliotheek ruim 500
boeken. 141 De uitleen liep vooral in het begin wat minder dan ver-
wacht; er werden  per week tussen   15  en 30 boeken afgehaald.  Daar-
om besloot de commissie voor te stellen, de bibliotheek ook voor niet-
leden van de corporatie open te stellen. Dat voorstel kreeg de goed-
keuring van het bestuur van de corporatie. Ook het voorstel om de
bijdrage van alle leners op 2 cent per boek te bepalen. 142 Deze bij-
drage was nodig om de bibliotheek te kunnen uitbreiden. Daarvoor
waren ook de boeten voor te laat terugbezorgen bestemd.

Het uitlenen van boeken gebeurde later regelmatig, en nam con-
stant toe. De mensen hadden kennelijk wat last van drempelvrees,
vooral ten aanzien van het lezen van boeken. Wat voor boeken in
de bibliotheek te vinden waren, romans of literatuur over de sociale
kwestie e.d., is niet bekend. Al zal de laatste categorie zeker niet
ontbroken hebben. Op 13 januari 1903-maakte de commissie bekend,
dat ze over het jaar 1902 568 boeken uitgeleend had.

Hoe de taak van de commissie om slechte lectuur in de gezinnen
te weren uitgeoefend werd, anders dan door er goede lectuur te
brengen, is een vraag waarop nergens een antwoord te vinden was.

Zang- en toneelvereniging

Op  18  januari  1897  werd  voor de leden  van de corporatie  een
zangvereniging opgericht. Het doel van de vereniging was: „zijnen
leden gelegenheid te geven om zich te oefenen in den zang, hen

140  t·2.T" art. 3.
141) L. Poell, Leergang over het Maatschappelijk Vraagstuk (z.pl. 1898-1900),
blz. 361.
142) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 15 maart 1897.
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eene uitspanning te verschaffen na volbrachten arbeid en feesten en
vergaderingen der Corporatie op te luisteren". 148

De vereniging kende werkende en aspirantleden. Werkende leden
waren de mannelijke leden  van de corporatie  die  17  jaar of ouder
waren. Jongens tot  17 jaar konden als aspirantlid in de zangvereni-

ging komen. Het bestuur bestond uit een president, een directeur,
een vice-directeur, een secretaris-penningmeester en een bibliotheca-
ris. De laatste was belast met de zorg voor en het bewaren van de
muziekstukken. De werkende leden kozen het bestuur dat twee jaar
in functie bleef. 144 Niet iedereen  werd  zo maar als werken(1  lid
toegelaten. Daarvoor moest men een „examen" doen om de muzikale
aanleg te laten testen. Was men voor dat examen geslaagd, dan werd
de persoon kandidaat gesteld bij de eerstvolgende repetitie. Waren er
dan geen bezwaren bij de leden of bij het bestuur, dan kon hij aan
de daarop volgende repetitie als werkend lid deelnemen. Rezen er
w61 bezwaren, die door het bestuur ernstig werden gevonden dan
vond een geheime stemming plaats, waarbij een 2/3 meerderheid

145vereist was om de toetreding alsnog mogelijk te maken.
Het bestuur stelde de repetitie-uren vast, bepaalde welke muziek-

boeken aangeschaft moesten worden en hoe de boeten voor weg-
blijven zonder geldige reden besteed zouden worden. E6n keer per
jaar werd een algemene vergadering belegd, waarin een verslag over
de toestand van de vereniging en van de kas werd opgesteld om aan
het bestuur van de corporatie voor te leggen. Jaarlijks verstrekte
de corporatie een toelage voor het aanschaffen van de nodige muziek-
stukken.

Het koor trad voor het eerst op,  op 4 februari  1897 ter opening en
besluit van een maandelijkse ledenvergadering. Dat gebeurde daarna
elke maand, evenals bij speciale vergaderingen, zoals bij gelegenheid
van de kroning van koningin Wihelmina, bij Pausfeesten en bij de
viering van het 10 jarig bestaan van de encycliek Rerum Novarum.

De liederen hadden zeer vaak een religieuze inhoud: liederen tot
de H. Geest, St. Jozef en O.L.V. van de Fabriek kwamen het meest
voor.   Op 15 februari 1897 telde  het  koor 14 leden  en 20 aspirant-
leden. Een paar jaar later waren er ongeveer 50 leden. Men besloot

143) Coll. F. Mes, Diverse Reglementen, Statuten zangvereniging, art. 1.
144) ta.F., art. 4.
145)  t.a p., art.  5.
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daarom op 17 december 1903 het koor bij wijze van proef te splitsen
in een grote en een kleine afdeling. 146

Met het oog op de opening van het verenigingsgebouw kwam het
voorstel in de corporatieve raad om enkele toneelstukjes op te voeren.
Hiermee zou het best de zangvereniging belast kunnen worden.
Vanaf die tijd was de zangvereniging tegelijk toneelvereniging ge-
worden. 147 Want bij die ene keer bleef het niet. Bij de kerstvierin-
gen en speciale feestelijke gebeurtenissen werd de toneelvereniging

ingeschakeld.
Op  17 september 1901 besloot het bestuur van de corporatie een

aparte toneelclub op te richten; er hadden zich voldoende belang-
stellenden opgegeven om te kunnen gaan werken. Hoeveel dat er
waren vermeldden de notulen niet, evenmin wie er als regisseur op-
trad. Op 1 maart werd het reglement voor de „Rederijkers" goedge-
keurd.

De onderwerpen van de toneelstukken die opgevoerd werden, la-
gen meestal op het gebied van de drankbestrijding of gingen over de
encycliek. E6n van de manuscripten is bewaard gebleven. Het stuk
had als titel „De encycliek over het arbeidersvraagstuk". Het speelde

in arbeiderskringen, kort na de uitvaardiging van de encycliek. In
het hele stuk kwam niet 66n rol voor een vrouw voor! Het spelen van
een stuk over de encycliek bood tegelijk meer kennis over dit schrij-

ven van de paus, want allerlei punten eruit kwamen in het stuk naar
voren. Zoals de strijd tegen het socialisme. In het genoemde stuk
werden twee sociaal-democraten door enkele arbeiders die de ency-
cliek gelezen hadden tot het „goede pad" teruggebracht. De leiding
van het kleine groepje werd daarna meteen aan de kapelaan toever-
trouwd. Van de encycliek zei 66n van de speIers in het stuk: „dat is
een lichtstraal van blijde hoop in de duisternis, die ons omringde".148
Dit soort stukken vormde meteen een goede propaganda voor de
vakverenigingen, waardoor de arbeiders een kans kregen hun situatie
te verbeteren. Ook was het propaganda om met Rerum Novarum als

"„grondwet te proberen de sociale kwestie op te lossen.
Zowel pater Rijken als Ariens zagen in het toneel een zeer posi-

149 A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 17 december 1903.
147) t.a.p., 18 april 1898.
148) A. v. B. Goirle Manuscript toneelstuk "de encycliek over het arbeidersvmag-
stuk.
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tieve factor voor de opvoeding en ontspanning van de arbeider. „Als
de meest aanschouwelijke voorstelling die denkbaar is, sprekend tot
alle zinnen en hoofd en hart, kan het toneel in elke richting wer-
ken, met verbazende kracht derhalve ook opvoedend en veredelend",
stelde Ariens. 149

Handboogschutterij en kaartgezelschap

De plannen tot de oprichting van een handboogschutterij dateer-

den al van v66r 1 april 1899. Toen besloot het bestuur van de cor-
poratie tot het verstrekken van een bepaald bedrag voor de aankoop
van „een enkelen doel". Het reglement werd op  18 juli van dat jaar
goedgekeurd, tegelijk met het reglement van de kaartclub. Verder
was over deze aangelegenheid eerder noch later iets in de notulen
te vinden. Ook het reglement van de handboogschutterij, die de
naam St. Hubertus droeg, was noch in de notulen van de vergade-
ringen, noch bij de reglementen van andere instellingen te achterha-
len.

Op 21 februari 1900 kwam er een voorstel van het bestuur van
Hubertus, om het reglement te wijzigen en de eisen voor toelating
te verlichten. Het artikel dat er betrekking op had, onderging een
wijziging; lidmaatschap stond open voor alle mannen boven  18 jaar,
die lid van de corporatie waren. Zij konden zich bij het bestuur op-
geven, en werden toegelaten na betaling van een entreegeld van
f 0,50. 150

De bogen van de schutterij stonden in de zaal van het verenigings-
gebouw in een rek opgesteld. Hoeveel leden de vereniging telde en
waar ze haar activiteiten uitoefende weten we niet, de gegevens er-
over ontbreken volkomen. Het ligt voor de hand dat zowel de kaart-
club als de handboogschutterij een onderkomen in het verenigings-
gebouw hebben gevonden.

Daar vanaf 1904 de vergaderingen van de corporatie zeer onregel-
matig gehouden werden en er geen verslagen van de instellingen
meer in voorkwamen, is het moeilijk na te gaan wanneer bepaalde

instellingen en verenigingen verdwenen.

149) Gedenkboek Bossche Werkliedenbond.
150) A. V. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 21 februari 1900.
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De financiele instellingen bestonden in 1909 nog, getuige enkele
artikelen uit het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk regle-
ment was samen met de statuten van de corporatie en de statuten
van de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon in druk verschenen.
Dat dit na 1908 moet zijn geweest, blijkt uit enkele artikelen waar
over de N.V. sprake is. (In 1908 was de firma omgezet in een N.V.)
De sociaal-economische instellingen werden zoals we reeds hebben

gezien rond 1906 van de corporatie gescheiden. Na vele jaren als
zelfstandige consumptie-cooperatie gewerkt te hebben, sloot deze zich

aan bij Co-op Brabant.
De sociale instellingen bleven tot minstens in 1939 bestaan. Tot

en met dat jaar zijn er gegevens over te vinden. Opmerkelijk is dat          '
de premies van de verschillende instellingen tusen 1896 en 1908
geen verhoging hadden ondergaan.
Van de verenigingen voor sociale en culturele ontwikkeling is in het
huishoudelijk reglement   van de corporatie   na 1908 niets   meer
vermeld. Vermoedelijk is de taak van deze verenigingen door de
standsorganisatie overgenomen.

§ 6. Drankbestrijding

Evenals elders was ook in Goirle het drankmisbruik in de laatste
decennia van de vorige eeuw zeer groot. Door hiertegen de strijd aan
te binden, dacht men ook op andere terreinen veranderingen door
te kunnen voeren. Jan van Besouw was ervan overtuigd, dat het niet
of minder gebruiken van sterke drank voor de arbeiders op veel ge-
bieden een lotsverbetering zou betekenen. In de eerste plaats op fi-
nancieel gebied: het gezin zou de beschikking krijgen over meer geld
voor het huishouden en zou vaak zelfs nog kunnen sparen. Daarnaast

op medisch gebied: geregeld overmatig alcoholgebruik kon ernstige
consequenties voor de gezondheid hebben, zoals lichaamsverzwak-
king, delirium tremens en alcoholvergiftiging. Tenslotte zou het
gezinsleven erop vooruit gaan; voortdurende dronkenschap bracht
meestal geen prettige huiselijke sfeer.

Op   15  maart 1897 benoemde de corporatie uit leden  van  het  be-
stuur een commissie van voorbereiding tot de oprichting van een
drankbestrijdersbond. De leden hadden zich hiertoe bereid verklaard,
nadat Jan van Besouw enkele passages uit de vastenbrief van de bis-
schop van Utrecht en uit een schrijven van pater Rijken had voorge-
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lezen. Informatie over de reglementen van dergelijke verenigingen
ontving Jan van Besouw van Ariens.

In   de   vergadering  van 13 april bracht de commissie verslag   uit,
waarna een drankbestrijdersbond werd opgericht. Deze zou verschil-
lende afdelingen omvatten, die apart opgericht zouden worden, elk
met afzonderlijke statuten. Deze afdelingen waren:
- St. Michaelsvereniging, voor kinderen van 7-12 jaar;
- Mariavereniging, voor vrouwen en meisjes vanaf 12 jaar;
- „Jongelingsbond", voor jongens van 12-16 jaar;
- Kruisverbond, voor mannen en jongens vanaf 16 jaar.
De president van het Kruisverbond zou tevens president van de hele
matigheidsbond zijn. Tot slot stelde men „De eenige gemeenschap
die de Matigheidsbond met de Corporatie onderhoudt, bestaat in het
half-jaarlijksch verslag zijner werkzaamheden, overigens treedt hij
zelfstandig op en zal ook personen toelaten die niet tot de Corporatie
behooren". 151
In diezelfde vergadering werden de verschillende afdelingen opge-
richt. Die van de jongens was daarmee de eerste drankbestrijdersbond
voor jongeren in het bisdom Den Bosch.

Op 20 april hield L. Poell tijdens een buitengewone vergadering
voor de leden van de corporatie een lezing over de drankbestrijding.
Deze vergadering trok niet alleen de belangstelling van de leden,
maar ook van een aantal geestelijken en andere geinteresseerden.
Poell zette uiteen, dat drankbestrijding niet alleen voor dronkaards
was bedoeld maar voor iedereen. Matigheid bij het drinken had veel
meer goede dan kwade gevolgen en daarom moeten zoveel mogelijk
mensen de bonden steunen.

Eind 1897 telde de matigheidsbond 138 leden, als volgt verdeeld
over de verschillende afdelingen: Jongensbond 28, Kruisverbond 30,
Mariavereniging  80! 152  Jan van Besouw werd voorzitter van  het
Kruisverbond en bleef dit tot en met 1906. Zijn vrouw, E. van Be-
souw-van den Heuvel, was vele jaren lang presidente van de Maria-
vereniging. Regelmatig traden nieuwe leden tot de verschillende af-
delingen toe. Het exacte aantal leden vinden we over  1902 w61 voor
de Mariavereniging, maar niet voor de andere afdelingen. De Ma-
riavereniging telde toen 254 leden. 153

151  t.a.p.,    13   april    1897.

152)   t.a.p., 17 januari   1898.
ts') Sobr tas abnanak, 1902.
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In de ledenvergadering van de corporatie op 2 juli 1900 deelde

Jan van Besouw mee, dat er plannen waren een vereniging op te
richten voor ouders, die zouden beloven hun kinderen tot 12 jaar als
geheelonthouder groot te brengen. Hij maakte de bedoeling van deze

vereniging, die de naam Annavereniging zou dragen, duidelijk aan
de hand van voorbeelden in andere plaatsen. Wanneer de Anna-

vereniging precies werd opgericht, is niet bekend. Op 8 september
1900 deelde Jan van Besouw al mee, dat de statuten van deze ver-
eniging de goedkeuring van de bisschop hadden gekregen. 154

Voor de leden van de matigheidsbond kwamen regelmatig sprekers
om nut en doel van de vereniging uiteen te zetten. Zo was Ariens
een graag gehoord spreker, die steeds op grote belangstelling kon
rekenen, en regelmatig de Goirlese drankbestrijders bezocht. Ook

de priester A. Ledel uit B6rne kreeg nogal eens een uimodiging voor
een lezing, waaraan  hij vaak tegemoet kwam, evenals dr.  P. J.  Vul-
lings die als professor aan het missiehuis in Arnhem verbonden was,
6n lid was van de Klarenbeekse club. Deze drie voorvechters van de

drankbestrijding werden  ook  in   1902  en   1903 voor lezingen  be-
naderd  door  Jan van Besouw. 165 Natuurlijk ontbrak ook pater

Rijken niet bij de sprekers over de drankbestrijding. Het is jammer
dat van geen enkele lezing die gegeven werd in het leader van de

drankbestrijding in Goirle, de inhoud bekend is, laat staan integraal
bewaard is.

De drankbestrijding had in Goirle een bloeiende vereniging. Niet
zelden kwamen er voorstellen in de diocesane bond, gedaan door
Goirle. Zelfs de Kalverstraat in het dorp kreeg de bijnaam „choco-
ladestraatje", omdat er zoveel mensen woonden, die bij de drankbe-
strijdersverenigingen waren aangesloten. 156

Het 12%-jarig bestaan van de matigheidsbond werd half oktober

1909 gevierd met o.a. een feestvergadering. Daarin sprak een lid
van het diocesaan hoofdbestuur de feestrede uit. „Diens meesterlijke
rede weer te geven is ondoenlijk. De ingehouden begeestering barstte

11                                 157tenslotte los in een stormachtig applaus, schreef de Kruisbanier.
Dit Mad haalde daarbij aan dat Goirle de eerste plaats in Brabant was

ug A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 8 september 1900.

155) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902.1909, Brief aan Ledel, 31-10-1904
nr. 199; Brief aan dr. Vullings, 31-10-1902, nr. 200.
158) Geschiedenis Lambertus Goirle. blz. 8.
15') Bijblad De kruisbanier, jrg. IX (1909), nr. 4 (15 november).
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geweest, waar de drankbestrijdersverenigingen waren opgericht. Ook
vergat het niet te vermelden, dat Jan van Besouw daar nogal wat
werk voor had verzet.

Zoals reeds eerder in het stuk over de verkorting van de werktijd
is gezegd, wees Jan van Besouw herhaaldelijk op de relatie die hij
gevonden had tussen kortere werktijd en de drankbestrijding. De
mindere werkuren bevorderden de drankbestrijding en werkten deze
niet tegen, zoals in die tijd algemeen werd gesteld.

§ 7. Fabrieksraad

In het algemeen mag men stellen, dat rond de eeuwwisseling me-

dezeggenschap van de arbeiders in het bedrijf nog onbekend was.
Men kan zich afvragen wat bedoeld wordt met medezeggenschap: het
meebeslissen van de arbeiders in zaken zoals lonen en werktijdenl
Het meebeheren van het bedrijfl Of het „alleen maar" gehoord wor-
den en adviseren over bepaalde zaken7 Over medezeggenschap zijn
tientallen definities te geven, die slechts onderling verschillen in de
mate waarin ze de werknemers invloed in het bedrijf geven. 158

Medezeggenschap zegt C. Lammers, „is het geheel van wederzijds
als legitiem erkende overlegvormen, waarbij beinvloeding van de
besluitvorming van bovengeschikten door ondergeschikten plaats-
vindt". 159 Lammers sluit daarbij het medebeheren duidelijk  uit,
evenals de werkstaking. Dit laatste wordt niet door beide partijen
als legitiem ervaren. Overleg houdt volgens Lammers alleen verbale
communicatie in.

Men kan het begrip medezeggenschap ook meer filosofisch bena-
deren, waardoor de hele range van mogelijkheden ingesloten wordt.
Een begrip als medezeggenschap noemt Plattel een ideaal-begrip,
evenals bijv. vrijheid en democratie. Het zijn begrippen waarvan
men intuitief weet wat ze inhouden, maar die niet exact te omschrij-

ven zijn. Het zijn ideaalbeelden die slechts analoog gedefinieerd
kunnen worden. Daartegenover stelt Plattel de eenzinnige begrip-
pen, die wel expliciet te omschrijven zijn. 16° Het ideaal medezeggen-

158) P. H. van Gorkum, Industrule democratie op bet niveau van de ondememing,
(z.pl., C.O.P., 1968), blz. 22.
159) C. J. Lammers, Inleiding, in Medezeggenschap en Overleg in het bedrijh o.r.v.
C. J. Lammers, (Utrecht 1965), blz. 31.
100) M. G. Plattel, Sociale Wijsbegeerte, I (Utrecht/Antwerpen 1963), blz. 21-25.
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schap is evenals democratie en vrijheid, slechts te benaderen, maar
nooit helemaal te bereiken; het is slechts te beschrijven in termen
van meer of minder.

In het bedrijfsleven onderscheidt men twee soorten medezeggen-
schap: het topoverleg (ook wel vertegenwoordigend overleg genoemd)
en het werkoverleg. Onder topoverleg verstaat men het overleg van
de directie met vertegenwoordigers gekozen uit en door de arbeiders;
de fabrieks- of ondernemingsraden dus. Werkoverleg is het overleg
tussen werkmeesters of bazen en de arbeiders. Hierin komen meestal
technische zaken aan de orde, zoals de organisatie van het werk,
maar ook de werkomstandigheden, voor zover het uitvoerend kader
daar invloed op heeft. 161

Als eerste in Nederland had Van Marken in Delft een onderne-
mingsraad ingesteld  in  1875.  In het begin  liep  die  niet  al  te  best,
omdat de arbeiders niets durfden te zeggen; ze waren niet gewend
aan  vergaderingen. 162   In   1896   werd deze ondernemingsraad  weer
opgeheven; in hoeverre dit tijdelijk was is ons niet bekend. Stork in
Hengelo had een „kern" vanaf 1883.163 Bij Van Besouw kwam in
het kader van de corporatie een fabrieksraad tot stand op 6 april
1896, na verschillende vergaderingen van een voorbereidingscdm-
missie. Wat later volgde ook Vlekke met een fabrieksraad in zijn
bedrijf.

De statuten van de fabrieksraad van Van Besouw stelden als doel:
a. „tusschen de patroons en werklieden een hartelijke verstandhou-
ding te vestigen en te bestendigen;
b.  tusschen de werklieden onderling een geest van eendracht, orde,
gerechtigheid en goede zeden te onderhouden en te bevorderen". 164
Later voegde men er nog aan toe: c. „advies te geven in alle arbeids-
aangelegenheden".

Ter uitvoering van de doelstelling kreeg de fabrieksraad de vol-
gende taken opgedragen:
- het voorkomen van ongelukken, dit onder andere door tijdig op

161) D. Horringa, Bestuursklimaa: in relatie tot medezeggenschap, in Medezeggen-
schap en overleg, blz. 54-56.
m) G. Knuttel, Herinneringen (Delft 1910), blz. 16-17.
1,3) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht ('s-Gravenhage 1961), biz
426.

154)   A.   V. B. Goirle, Notulenboek   van de Fabrieksraad, vergadering 13-5-1896.
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gebreken te wijzen, maar ook door de vaststelling van de oorzaak van

ongelukken;
- het uitvoeren van de fabrieksreglementen;
-   het  voorstellen van wijzigingen en aanvullingen in die reglementen;
-  het adviseren over ingevoerde of in te voeren premies, loonregelin-

gen en dergelijke zaken;
- het doordringen van de arbeiders dat „alles wat in de fabriek ge-
fabriceerd wordt, geheim moet zijn voor de buitenwereld";
-  het  bijleggen van geschillen tussen arbeiders, eventueel met sanctie;
- de bijzondere zorg voor leerlingen en nieuwe werknemers.
Voor de vrouwelijke afdeling was er nog een speciale opdracht: „de
inrichting en regeling der onderwijscursussen in breien, naaien, strij-
ken, wasschen, koken en alles wat verder tot de huishoudkunde be-
hoort". 165 Reeds   op 21 september    1896    kon de afdeling bericht
geven dat ze was gestart met een cursus handwerken, waarvoor 38

leerlingen zich hadden opgegeven.
Naar de zeden van de tijd was de fabrieksraad onderverdeeld in

een afdeling voor mannen en een voor vrouwen. Verder moesten aIle
bedrijfsafdelingen vertegenwoordigd zijn. De raad voor mannen telde
zeven en die voor vrouwen vijf leden. De candidaten werden in een
dubbel aantal door de corporatieve raad gekozen en aan de patroon
voorgedragen.

Artikel 6 van de statuten van de fabrieksraad stelde dat de hande-

lingen geheim waren; en verder dat de fabrieksraad een adviserend
orgaan is, waarvan de beslissingen niet bindend hoefden te zijn. De
mannelijke fabrieksraad kwam elke twee weken in vergadering bij-
een, de vrouwen mochten eens per maand over haar belangen praten,
in beide gevallen fungeerde een van de patroons als voorzitter. Een
jaar later, bij de instelling van de Arbeidsraad, werd de patronale
teugel wat gevierd, zoals blijkt uit de toevoeging aan artikel 6 van
het reglement: „Intusschen staat het den A.R. en zijne afdeelingen
vrij ook zonder het in de vorige zinsnede bedoeld presidium verga-
deringen te beleggen" (art. 6).

Elk half jaar bracht de fabrieksraad verslag uit aan de Corpora-
tieve Raad. Die verslagen bevatten meestal niet veel meer dan de
mededeling dat er regelmatig vergaderd was. Onderwerpen die be-
sproken waren, kwamen zelden naar voren.

Op 21 april 1897 kwam naast de fabrieksraad een weversraad,

u9 A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, Statuten Fabrieksraad, art. 5.
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waarin de thuiswevers hun vertegenwoordiging la:egen. Beide orga-
nen vormden nu de Arbeidsraad, ook weer met afzonderlijke afde-
lingen voor mannen en vrouwen. De fabrieksraad voor mannen
telde zeven, de weversraad vijf leden; de afdelingen voor de vrou-
wen hadden resp. vijf en vier leden. De weversraad ontving als taak:
„het leerlingenwezen te organiseren en de arbeidsverhoudingen te
regelen. De jonge werklieden zijn aan hunne byzondere zorg aan-
bevolen; zij waken erover dat deze zich overal en in alles goed en
zedelijk gedragen". 16° De arbeidsraad zou zich meer in het bijzonder
bezighouden met het beslechten van geschillen tussen werknemers
onderling. Ten aanzien van de bijzondere zorg voor leerlingen en
nieuwe medewerkers zou ze zich gaan toeleggen op het bevorderen
van vakonderricht en herhalingsonderwijs.

Uit de notulen van de bijeenkomsten kunnen we ons een indruk
vormen  van de sfeer   en de werking der fabrieksraad.   Op 15 april
1896 kwam de raad voor het eerste bijeen. De heer Van Besouw gaf
bij deze gelegenheid een uiteenzetting over de bedoeling van de raad
en over het nuttig effect dat ze kon hebben. Daartoe haalde hij di-
verse passages aan uit een beschouwing in Der Arbeiter waarin ge-
steld  werd  dat paus  Leo XIII  zelf de oprichting van fabrieksraden  zo
dringend aanbevolen had, als een van de middelen tot oplossing van
de sociale kwestie. Jan van Besouw deelde deze opvatting en hij was
van oordeel, dat de bestaande kloof tussen de werkgevers en de werk-
nemers door het instellen van fabrieksraden zou verdwijnen. Na
aangegeven te hebben hoe die kloof ontstaan was, vervolgde Jan van
Besouw dat er eigenlijk g66n tegenstelling tussen de beide partijen
bestond: „zij zijn twee personen die met elkaar een verbond aangaan,
terwijl beiden bij het houden van dit contract belang hebben - 't is
dus een gemeenschappelijk belang, maar volstrekt geen tegenoverge-
steld". 167  Zonder elkaar kunnen ze zelfs niets. De fabrikant kan
echter onmogelijk met al zijn arbeiders afzonderlijk hun problemen
en wensen bespreken; daarom is een groep vertegenwoordigers de
aangewezen mogelijkheid. Met die vertegenwoordigers kunnen alle
problemen van werknemers 6n van de werkgever doorgepraat wor-
den. Een stap verder vormt het laten deelnemen van de arbeiders in
het beheer van het bedrijf. De arbeiders zijn daardoor nauwer be-

186)   t.a.p., 21 april    1897;    Coll.   F. Mes, Diverse Reglementen, Statuten Arbeids-
raad, art. 7.
167) A. v. B. Goirle, Notulen Fabrieksraad, 15 april 1896.
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trokken bij de onderneming; onredelijke eisen van de kant van de
werknemers komen dan niet vlug voor. Ook de werkgever kan dan
niet het onmogelijke van zijn werknemers eisen. Daarbij komt nog,
dat op deze manier de beschuldigingen van socialistische zijde, als
zouden de fabrikanten het geld maar voor het opstapelen hebben,

duidelijk weerlegd kunnen worden.
Na zijn uiteenzetting las Van Besouw een open brief voor van

Uon Harmel over de fabrieksraden. Met verwijzing naar zijn Ma-
nuel gaf Harmel hierin een beschrijving hoe de corporatie in zijn
bedrijf was ontstaan, waarvoor hij  in  1883 een fabrieksraad had in-

gesteld. Volgens Harmel kan men de methoden die in alle menselijke
instellingen gevolgd worden, onderscheiden in een parlementaire
en een patriarchale methode. De parlementaire methode volgt de
wet; deze manier was naar zijn visie niet de juiste, de wetten hitsen
vaak de mensen op en plaatsen ze als tegenstanders tegenover elkaar.
De patriarchale methode steunt op de gebruiken. Harmel wees er op
dat ook naar het oordeel van Le Play herstel van gewoonten en
gebruiken de beste manier is om de vrede tussen werkgevers en werl-
nemers te handhaven. Hij zag de fabrieksgemeenschap als 66n groot
gezin, met dE patroon als vaderfiguur. De patroon moet wel de initia-
tieven van zijn werknemers bevorderen; daaraan werkt de fabrieks-
raad mee. Na nog uiteengezet te hebben hoe de fabrieksraad geko-
zen was en welke taken zij vervulde, gaf Harmel een overzicht van
de verschillende onderwerpen, die in de fabrieksraad van zijn bedrijf
aan de orde werden gesteld. 168 Dat Jan van Besouw zich blijkens de
notulen de moeite nam de brief van Harmel in zijn geheel voor te
lezen, is naar onze mening typerend voor de wijze waarop hij zich
door le bon Pdre, zoals Harmel werd genoemd, liet inspireren.

Ook de tweede vergadering van de fabrieksraad was geheel gewijd

aan opvoeding en informatie via het wijzen op voorbeelden in het
buitenland, met name in Duitsland. Hierbij haalde Jan van Besouw
enkele uitspraken aan van Duitse auteurs, die vooral de waarde van
de fabrieksraad voor de onderlinge verhouding van de arbeiders be-
nadrukten. Zij schreven aan de raad dan ook een opvoedende waarde
toe; mede omdat de fabrieksraad vaak een sociale controle uitoefende.
Van enige medezeggenschap in het bedrijf was daarbij geen sprake.
In deze visie was de fabrieksraad een soort instelling, die over het
zedelijk leven van de arbeiders waakte, een orgaan zoals dat ook bij

168) t.a.F., 15 april 1896.
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de gilden had bestaan. Ook Duitsland kende bedrijven waar een
fabrieksraad werkte; meestal kwamen problemen over de lonen er
niet aan de orde, maar werden klachten van het personeel doorgege-
ven. Tot slot haalde Jan van Besouw een citaat van de Duitse katho-
lieke socioloog dr. F. Hitze aan, waarin deze pleitte voor een wette-
lijke rechtsvorm, waardoor de arbeiders zich zouden kunnen vereni-
gen en aan enkelen hun vertrouwen schenken om veranderingen bij
de patroon te bepleiten. Pas nadat al het mogelijke gedaan was,
mochten de arbeiders een strijd beginnen. 169

In de volgende bijeenkomsten kwamen punten van meer prak-
tische aard naar voren, zoals de verkorting van de werktijd door de
invoering van een vrije zaterdagmiddag, en het regelen van de werk-
uren. Een van de meest in de belangstelling staande zaken was na-
tuurlijk de loonvorming. Op 5 augustus 1896 deelde Jan van Besouw
mee, dat hij het hele loontarief aan een grondig onderzoek wilde
onderwerpen. Het bestaande tarief was gebaseerd op het aantal afge-
werkte eenheden, sdheuten genaamd, naar het aantal slagen dat een
weefspoel maakte. Dat kwam niet altijd even gunstig uit, afhankelijk
als het was van de kwaliteit, de dikte en de sterkte van het garen. Het
lag voor de hand dat naar algemeen gevoelen hierin verandering
moest worden gebracht.

Aansluitend hierop   kwam   Jan van Besouw in januari   1897   met
het voorstel alle werkweken even lang te maken voor de loonadmini-
stratie; het loon zou dan gelijkmatiger worden. Extra goecle weken,
met 5% dag en een hoge productie, zouden dan verrekend worden
met minder gunstige werkweken, die het gevolg konden zijn zowel
van minder werkdagen door de vele kerkelijke feestdagen als van het
gebruikelijke stukloontarief. Deze zaak leefde al onder de arbeiders,
want enkelen verklaarden zich er meteen tegen. Van Besouw zette
echter uiteen dat door het vervallen van de slechte weken de arbeids-
motivatie hoger zou zijn, waardoor het gemiddelde loon zou stijgen.
Op de vraag van enkele leden van de fabrieksraad of ook delen van
afgewerkte stukken uitbetaald konden worden, zag Jan van Besouw
geen bezwaar. Hij wilde de voorstellen gekoppeld doorvoeren nadat
de leden van de fabrieksraad de aangelegenheid met hun afdelingen
hadden besproken. 170

160) t.a·F i 29 april 1896.
11 ) ta·F ., 7 januari 1897.
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Toch bleken alle leden tegen het doorvoeren van een uniforme
werkweek. Ze vreesden dat zulks in het algemeen een verlaging van
het loon zou inhouden. Aan de hand van verschillende cijfers gaf
Jan van Besouw toen aan dat dit echt niet het geval was. Ook tegen
het nieuwe scheutentarief, dat hij bij die gelegenheid voorlegde, had
men bezwaren, die op dezelfde manier weerlegd konden worden.
Uiteindelijk wist hij zijn arbeiders te overtuigen. De kwestie kwam
niet meer in de fabrieksraad aan de orde. Pas in 1901 doken er weer
vragen op over het loonsysteem. Ook toen werd de werktijd weer
aan de orde gesteld. Jan van Besouw stelde voor, dat alle leden van
de fabrieksraad het personeel zouden benaderen en met een voorstel
zouden komen. Dat voorstel zou hij als het enigszins kon aanne-
men. 171

Blijkens de notulen kwamen ook zaken van persoonlijk morele
aard in behandeling. Zo nam de fabrieksraad maatregelen tegen het
houden van een „stille kroeg". Het euvel dat met deze vreedzame
naam werd aangeduid, hield in dat particulieren bij wijze van bij-
verdienste, zowel letterlijk als figuurlijk achterom, aan huis sterke
drank verkochten en bier tapten. Voor werknemers van het bedrijf
vond de fabrieksraad zulks ongepast en ongeoorloofd. Men besloot de
persoon in kwestie de keuze te laten tussen het opgeven van zijn
kroeg of ontslag te nemen. Ten aanzien van openbare dronkenschap

van bedrijfsgenoten nam de fabrieksraad maatregelen, die beoogden
hen op het rechte pad terug te brengen. In zulke gevallen moest de
arbeider gedogen dat het loon aan zijn vrouw werd uitbetaald op
straffe van zijn werk te verliezen.

"Eveneens deed ze pogingen het „smoren tegen te gaan. Onder
smoren verstond men het achterhouden van een deel van het loon,
dat meestal in de caf6s verteerd werd. De maatregel, die men hier-
voor trof, bestond erin dat de loonbriefjes aan huis werden bezorgd,
zodat moeder de vrouw wist hoe hoog het loon van haar man of de
kinderen was. Dit systeem dat men reeds kende voor minderjarige
werknemers,  werd  in  juni   1896  tot alle ongehuwde meerderjarigen
uitgebreid. 172 Krachtens besluit   van 25 november    1896   gold   het
vanaf  1  januari  1897 ook voor gehuwde werknemers. De fabrieks-
raad hield zich echter ook bezig met zaken als verbetering van de

171) t.a.p., 14 maart 1901.

m)   A.   v. B. Goirle, Notulen Fabrieksraad,   10  juni   1896.
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toiletten, verwarming van de fabriek, premies voor goed afgewerkte
stukken, premies voor weinig afval, tijdig komen en verder met de
kwaliteit van het garen.

Daarnaast kwam een enkele keer het geval voor dat een werk-
nemer zich „ergerlijk gedragen" had, waarmee eens een nogal hevig
gevecht met een gewonde als afloop, bedoeld werd. De arbeider
werd hierover onderhouden en hij kreeg de raad een schadevergoe-
ding aan te bieden. Ook de patroon zou zich daarvoor inspannen, om
zo een rechtsvervolging te voorkomen. 178

Men kan zich afvragen of alle werknemers van het bedrijf derge-
lijke vergaande bemoeiingen op prijs stelden. Het is wel opvallend
dat na november  1897 een stilte intrad in de activiteiten van de fa-
brieksraad. Uit de notulen van de vergaderingen blijkt echter nooit
dat de raad zo moeizaam liep. Wel citeerde Jan van Besouw meer
dan eens een uitspraak van John M. F. Ludlow over fabrieksraden:
„They must not be made, they must grow". 174 Eerst op 18 septem-
ber 1900 kwam de raad weer in vergadering bijeen. Bij deze gelegen-
heid ging de regeling in dat leden niet meer zouden worden be-
noemd, maar gekozen door de arbeiders. Zo hoopte men de belang-
stelling weer op gang te kunnen brengen. Maar nog geen jaar later,
na juli 1901, werden er geen vergaderingen meer gehouden. Of dit
bij gebrek aan interesse gebeurdeP Men moet het haast wel aanne-
men, hoewel de agenda van de laatste vergadering, op 21 juni 1901,
vol genoeg was, en alle leden van de fabrieksraad aanwezig waren.
Uit de notulen van de vergaderingen van de vakbond blijkt, dat in
1902 weer pogingen werden ondernomen de fabrieksraad nieuw le-
ven in te blazen, waartoe de arbeiders hun medewerking moesten
verlenen. 175  Het zou echter  tot 1909 duren, vooraleer opnieuw
resultaten werden verkregen.

Vergelijken we de bevoegdheden van de ondernemingsraad vol-
gens de Wet op de Ondernemingsraden van 1950 met de fabrieks-
raad van de firma Van Besouw, dan moeten we de pionierskwalitei-
ten van de laatste voorop stellen. In beide vindt men formeel gezien

173) t.a.p.,  30  juli   1896.

17*) Chamberg Encyclopaedia, 8. VIII (Lnnden 1955), blz. 718.
John Malcolm Forbes Ludlow (1821-1911) was een van de mede-oprichters van
de christelijk-socialistische beweging en van een college voor arbeiders in Engeland.
Hij was een voorstander van co6peratie, participatie en sociale hervorming.
175) A. V. Goirle, Notulenboek van het St. Josephgilde, vergadering 4 augustus
1902.
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een aantal identieke bevoegdheden en taken, die blijken uit het ad-
viserend karakter, de controle over veiligheidsmaatregelen en het
behandelen van klachten en wensen van het personeel. Een wezen-

lijk onderscheid vormde de bevoegdheid van de fabrieksraad zich in
te laten met gedragingen en activiteiten van de arbeider buiten de
werksfeer. De wijze, waarop dit geschiedde was van patronale aard,

hetgeen wil zeggen dat wat in deze sfeer algemeen als een vanzelf-

sprekend prerogatief van de patroons gold nu door de fabrieksraad
werd uitgeoefend. In het licht van de tijd waarin vooral van katho-
lieke zijde het bedrijf als een leefgemeenschap werd gezien en men
zich inspireerde op het middeleeuwse gildesysteem, kan deze be-
voegdheid begrijpelijk zijn geweest. Het wil ons echter voorkomen
dat een dergelijke stellingname voorbijging aan de realiteit van een
groeiend onderscheid tussen de doelmatigheidsorganisatie van het
bedrijf en de leefgemeenschap van de particuliere sfeer. Het is erg
waarschijnlijk dat het moeizaam in stand blijven van de fabrieksraad
aan deze subjectieve functie, die zich tot in het privileven van de
arbeiders uitstrekte en die verder ging dan het verbeteren van de ar-
beidsvoorwaarden en de werkomstandigheden, is toe te schrijven.

Na het inwerking treden van de wet op het Arbeidscontract in
1907 sloot het bedrijf in 1909 met de diocesane textielarbeidersbond
een collectief arbeidscontract af. Een van de opgenomen bepalingen
gold de oprichting van de fabrieksraad, waarin alle geledingen van
het bedrijf vertegenwoordigd zouden zijn. De Nieuwe Tilburgsche
Courant maakte er melding van en berichtte dat op elke vijftien
werknemers een vertegenwoordiger zou worden aangewezen.

176

De nieuwe fabrieksraad kreeg als taak het beslechten van geschil-
len, voortvloeiende uit de toepassing van de c.a.0., waartoe zowel van

de zijde van de directie als van de werknemers het verzoek kon
worden gedaan. De uitspraak van de raad zou bindend zijn voor beide

partijen.
Daamaast gaf het Reglement op de arbeid, de voortzetting van het

fabrieksreglement, en uitvloeisel van de c.a.0., als taakomschrijving
van de fabrieksraad: - het plegen van overleg met de directie over
de belangen van personeel en bedrijf; - het adviseren over reglemen-
ten en wijzigingen daarin v66r de vaststelling; - advies geven over
andere voorkomende kwesties (art. 22). Volgens hetzelfde artikel

17,) N.T.C., 16 november 1908.
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moest de fabrieksraad ook arbeiders4eden van een arbitrage-com-
missie in c.a.0. aangelegenheden benoemen. Ook deze fabrieksraad
werd gekozen door het personeel, en wel door de arbeiders boven  18
jaar, en arbeidsters boven   16  jaar;  op  elke 15 werknemers 66n verte-
genwoordiger. Verkiesbaar waren volgens artikel 23 allen „die min-
stens een jaar aan de fabriek zijn verbonden". De fabrieksraad had
66n jaar zitting en werd dan door een nieuwe vervangen (art. 24); dit
geschiedde door verkiezingen met „gesloten ongeteekende briefjes".
Men had een volstrekte meerderheid nodig om in de raad te komen.
Was die na twee stemmingen nog niet bereikt, dan was een gewone
meerderheid voldoende (art. 25). Het reglement bevatte ook enkele
opmerkelijke bepalingen. Art. 28 bijv. luidde: „De F.R. wijst uit zijn
midden een voorzitter en Secretaris, benevens plaatsvervangend
Voorzitter en Secretaris aan, die te zamen het bestuur vormen". Geen
voorzitterschap van de ondernemer dus! Ook artikel 32 wijst daar nog
op: „De Directie heeft toegang tot alle vergaderingen op haar verzoek
uitgeschreven, en tot de personeelsvergaderingen. De F.R. of de
groepsvertegenwoordiging kan de Directie uitnoodigen tot het bijwo-
nen eener vergadering onder opgave van de dagorde, en zal deze
daaraan zooveel mogelijk voldoen. Ook kunnen leden van het perso-
neel tot deze vergaderingen worden uitgenoodigd". Artikel 30 luidde:
„Door de leden van een groep kunnen vergaderingen met hun ver-
tegenwoordigers in den F.R. worden gehouden". Het bedrijf kende
ook een algemene personeelsvergadering, zoals blijkt uit artikel 31:
„Jaarlijks wordt in Februari een vergadering gehouden van het ge-
heele personeel der fabriek, waarin door den Secretaris verslag wordt
uitgebracht over de werkzaamheden van den F.R. in het afgeloopen
jaar. Overigens worden personeel- of groepsvergaderingen gehouden,
wanneer de Directie dit verlangt, of de F.R. het noodig oordeelt. In
dit laatste geval moet onverwijld aan de Directie kennis worden

.

gegeven .
Deze fabrieksraad is blijven bestaan en bestaat nu nog. Wel zullen

er wijzigingen in de reglementen zijn opgetreden, evenals perioden
dat de fabrieksraad niet zo best functioneerde. Feit is dat dit bedrijf
al ruim 70 jaar een medezeggenschap van de arbeiders kent.

§ 8. Vakvereniging

Een belangrijke stap in de richting van geestelijke en materiele
verheffing van de arbeiders was de oprichting van een vakbond. Het
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initiatief hiervoor liet Jan van Besouw niet aan de geestelijkheid
over, waarvan in die tijd de meeste daartoe strekkende initiatieven
uitgingen. Men denke slechts aan figuren als Ariens, Van den Elsen,
Nouwens, Van Aken. Op het gebied van de vakbeweging liepen de
katholieken achteraan. Pas na Rerum Novarum kwam de grote stoot,
ofschoon er tevoren ook al wel enkele verenigingen waren opgericht.
In Tilburg waren vanaf 1895 de vakorganisaties onder de naam van
gilden naar voren gekomen.

Jan van Besouw had in de vergaderingen van de corporatie meer dan
eens op de noodzaak van een werkliedenvereniging gewezen en ook
pater Rijken en kapelaan Poell hadden dat als gastsprekers nogal eens
gedaan. Tijdens de ledenvergadering van de Corporatie op 5 augus-
tus 1900 zette Van Besouw aan de hand van voorbeelden uit de prak-
tijk nogmaals uiteen hoe nodig een vakbond was. Het bestuur besloot
daarop de vereniging voor te bereiden. 177

Ruim een maand later was het zover, dat Jan van Besouw en 53
werknemers van zijn fabriek besloten de oprichting van een vakbond
op korte termijn door te voeren. Uitvoerig besprak hij met zijn men-
sen de middelen die er waren om tot een grote en krachtige vereni-
ging te komen. Een commissie van acht personen werd belast met het
opstellen van de statuten en reglementen. 178 Al spoedig bleek dat
ook arbeiders van de andere fabrieken belangstelling hadden voor
deze organisatie. In een vergadering verklaarden zij graag lid te
worden, maar tevens gaven ze uiting aan hun vrees dat de werkgevers
maatregelen tegen hen zouden nemen. Daarom richtte Jan van Be-
souw zich in een schrijven tot de andere textielfabrikanten van
Goirle. Hij deelde mede dat er een vakvereniging zou worden opge-
richt, en hij verzocht hen hieraan medewerking te verlenen, door het
aanwijzen van enkele arbeiders voor de voorbereidingscommissie. Het
antwoord van zijn collega-patroons was veelbetekenend kort en van
een volstrekte logica; het hield tevens een waarschuwing in: „De fa-
brikanten zien in de oprichting eener vakvereeniging van werklieden
voor zichzelf geen nut, en zijn dan ook niet genegen afgevaardigden
voor de commissievergaderingen aan te wijzen. Met algemeene stem-
men was besloten een neutrale houding tegenover de op te richten
vakvereeniging aan te nemen, dwz. dat hunne werklieden alleen om

177) A. v. B. Goirle, Notulen Rerum Novarum, 5 augustus 1900.
178) A. V. Goirle, Notulen Josephgilde, 19 september 1900.
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het feit der toetreding geen nadeelige gevolgen zouden ondervin-
den". 179

Enkele dagen later kwam een uitbreiding van de commissie tot
stand met vier arbeiders van de andere fabrieken. De ontwerp-sta-
tuten werden uitgebreid besproken en aan de bisschop ter goed-
keuring toegezonden, nadat op advies van mr. Pelster enkele wijzi-
gingen waren aangebracht. In februari 1901 kon Jan van Besouw in
een vergadering meedelen dat de bisschop zijn goedkeuring aan de
statuten had gehecht, en kapelaan C. Couwenberg tot geestelijk ad-
viseur had benoemd.

Tot 17 november 1900 bleef de commissie van voorbereiding
werkzaam; toen kon de vakbond definitief worden opgericht. Bij de
eerste algemene vergadering bedroeg het ledental al ruim 100! De
contributie was vastgesteld op 2% cent per week, waarmee men dan
tegelijk abonnee was op de Katholieke Werk,nan en Unims. Over
het bedrag van 2% cent zei men later: „Dat was een haring per week
en dat moet men niet te licht schikken, want dat was geen kleinig-
heid". iSO

Vooral in de beginperiode werd er vaak vergaderd, en waren de le-
den erg enthousiast. De belangstelling daalde echter snel, wat men
probeerde op te vangen. Daarvoor waren enkele bestuurswisselingen
kort na elkaar nodig, en vanaf november 1901 begon de vereniging
weer op te bloeien. Dat teruglopen van de belangstelling lag zeer
waarschijnlijk in het feit dat er eerst een aantal zaken als bestuur
en reglementen geregeld moesten worden voor de vereniging krachtig
kon optreden. Dat stelde een aantal leden wat teleur, die dan ook,
zij het tijdelijk, hun lidmaatschap opzegden.

Nog voordat de oprichting zijn beslag kreeg, spoorde Ariens Van
Besouw aan de vereniging aan te laten sluiten bij Unitas, onder an-
dere omdat „het volk een verbond wil met zoovelen als mogelijk
is". 181 lok Rijken gaf in 1904 dat advies nog; vanuit Goirle zou men
ervoor moeten zorgen de rest van Brabant voor Unitas te winnen,
schreef hij. 182 Verscheidene malen bepleitte Jan van Besouw dit ook
in de vergaderingen van corporatie en vakvereniging rond 1900.

De pastoor van Goirle, N. Crefcoeur, woonde vaak de vergade-

179) t.a.p., 19 oktober 1900.
180) Geschiedenis Lambertus Goirle, blz. 4.
181) Ar. A. Nijmegen, Brief A. Ariens aan J. van Besouw, 6-10-1900.
tai) C. Brom, Brief A. Rijken o.p. aan J. van Besouw, 25-7-1904.

188



ringen van de vakbond bij en hield nu en dan een korte lezing. De
lezing die echter het meeste indruk maakte bij de arbeiders was die
van Brouwer, voorzitter van de textielarbeidersvereniging te Hilver-
sum. In een zeer druk bezochte vergadering pleitte hij voor betere
arbeidsvoorwaarden, en betere sociale toestanden. De Nieuwe Til-
burgsche Courant kwam enkele dagen later met een uitvoerig verslag
van deze lezing. 183

Ook voor de vrouwelijke arbeiders besloot men een vakvereniging
op te richten. Maar dat was puur mannenbelang. In 1903 kwamen
de eerste voorstellen daarvoor ter tafel. De belangrijkste reden voor
de oprichting was namelijk de vrees bij de mannen dat de vrouwen
bij stakingen hun werk zouden overnemen. De vrouwen waren toen
nog bereid om voor een lager loon hetzelfde werk te doen, hetgeen
de mannen dan hun baan zou kunnen kosten. Deze vereniging, die
de naam St. Lidwina kreeg, heeft nooit een grote bloei gekend.

Na de oprichting van de vakbond trok Jan van Besouw zich terug.
Op  28 november 1900 benoemde de vergadering hem tot erelid en
adviserend lid van het bestuur van de vakbond. Een tijd lang bleef
hij nog wel de vergaderingen bezoeken, maar steeds minder frequent,
en vanaf 1902 kwam hij niet meer op de bijeenkomsten. WeI werd
hem nog regelmatig advies gevraagd zoals over het beschikbaar stel-
len van kolen voor de leden, en over de oprichting van een verbrui-
kers-cooperatie.

Toch moet Jan van Besouw in de beginjaren nogal wat invloed
gehad hebben  op de vakbond,  want in maart 1902 circuleerde  op
enkele fabrieken een schrijven „om de vereeniging los te maken van
de corporatie en haren president". Sommige arbeiders vonden dat
een patroon niet in de vereniging hoorde; anderen dat Jan van Be-
souw zoveel invloed had dat hij voor de leider werd aangezien. De
voorzitter, C. van Gestel, zei dat er geen band met de corporatie was,
en sprak ook de andere bezwaren ten stelligste tegen. Toch kon hij
niet alle leden overtuigen. 184 Velen zullen in Jan van Besouw wel
de informele leider gezien hebben, wat niet te verwonderen was want
vaak stond hij bij arbeidsconflicten achter de arbeiders.

In augustus 1901 besloot het bestuur van de vakbond, die de naam
textielarbeidersgilde St. Joseph voerde, zich aan te sluiten bij het
Nederlandsch Arbeiders Secretariaat dat in oprichting was. Daarvoor

183)   N.T.C.,   1   november   1900.
8) A. V. Goirle, Notulen Josephgilde, 3 april 1902.
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waren verscheidene aanbevelingen gedaan onder andere in de Katho-
lieke Werkman, in Unitas en in de Nieuwe Tilburgsche Courant.

De textielarbeiders in Goirle waren rond 1905 in twee kampen
verdeeld door het optreden van Unitas. Verschillenden sloten zich
erbij aan. Anderen werden lid van de diocesane textielarbeiders ver-

eniging waarvan Poell de oprichter was. Enkele jaren later had ook
de socialistische bond „De Eendracht" een afdeling in Goirle. Uit
welke hoek de leden van deze vereniging kwamen, en of er arbeiders
van Van Besouw bij waren is niet bekend.

In een tijd dat werkstakingen en arbeidsconflicten dagelijks de
krant vulden, wist de vakvereniging in Goirle in 1902 een staking
te voorkomen. Hiermee haalde ze haar eerste succes binnen.

De kwestie was dat in de handweverij van F. van Ravels zonder

enige voorafgaande kennisgeving de lonen met 20% werden verlaagd.
De arbeiders namen dat niet en wilden het werk neerleggen. De vak-
bond ging meteen met Van Ravels onderhandelen, en na een week
werd meegedeeld dat de oude lonen gehandhaafd zouden worden.
Eerst wilde de fabrikant nog met 10% verlagen, omclat hij, naar zijn
zeggen, toch al veel meer betaalde dan de andere fabrikanten in
Goirle en omdat de concurrentie tot verlaging dwong. De vakvereni-
ging wees hem toen op Rerum Novarum en meende dat er onwil in
het spel was. Uit de ingezonden stukken in de Nieuive Tilburgsche
Courant kon men de strijd volgen. 185 Jan van Besouw hield van deze
strijd ook Poell en Rijken op de hoogte en aan zijn dochter JO
schreef hij: „Deze zaak zal de organisaties zeer ten goede komen;
men weet nu dat de V.V. wat kan". 186

De vakvereniging zou echter moeilijker problemen op te lossen

krijgen. In april 1904 ontstond een conflict bij de firma Van Puijen-
broek, dat uitliep op een werkstaking en een uitsluiting. De vakver-
eniging deed al enige tijd pogingen om hogere lonen te krijgen,

waarbij ook Brouwer als president van het Nederlands R.K. Textiel-
arbeiderssecretariaat en Verveld aan Unitas ingeschakeld werden.

Men vergeleek de lonen met die van andere bedrijven in Goirle en
in andere plaatsen en kwam tot de conclusie dat Van Puijenbroek
veel minder betaalde. Van Puijenbroek weigerde loonsverhoging te

geven en ontsloeg zeven arbeiders, wat de spanning onder de andere

185) N.T.C., 4, 7, en 10 oktober 1902.
186) Coll. F. Mes, Brieven J. van Besouw 1902-1909, Brief aan Jo van Besouw,

ongedateerd, nr. 144.
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werknemers sterk deed toenemen. 187 Na meerdere besprekingen met
de vakbond, bleek de directie bereid het ontslag van de arbeiders in
te trekken op voorwaarde dat de eis tot loonsverhoging kwam te ver-
vallen. De leden van de vakbond gingen hiermee niet accoord en
legden het werk neer: „daar zij meenden alleen nog op deze wijze
hunne ernstig bedreigde belangen te kunnen verdedigen". 188  Het
betrof 58 van de ongeveer 125 arbeiders. Daags erna werd de hele
fabriek stopgezet. Uit het hele land en zelfs uit Belgie kwam toen
financiele steun voor de arbeiders binnen. Het Nederlands R.K. Tex-
tielarbeiderssecretariaat oordeelde dat de firma Van Puijenbroek op-
recht had gehandeld, daarom plaatste het zich niet achter de actie,
die daardoor het karakter van een wilde staking kreeg. Het secre-
tariaat verweet de plaatselijke vakbond ook de zaak niet ernstig te
nemen. In de Nieuwe Tilburgsche Courant ontstond een hele pole-
miek over het al of niet steunen van de arbeiders, tussen de vakbond
en het Textielarbeiderssecretariaat waarin men elkaar van onoprecht-
heid beschuldigde. Ook tussen Van Puijenbroek enerzijds en Van
Besouw, Van de Lisdonk en Pynenburg anderzijds ontstond een ge-
dachtenwisseling per ingezonden stuk.

Op 31 mei 1904 verscheen er een open brief van Jan van Besouw
aan H. van Puijenbroek in de kranten, die ook afzonderlijk in druk
werd verspreid. Van Puijenbroek had Jan van Besouw er meermalen
van beschuldigd „den ophitser achter de schermen" te zijn, hetgeen
deze met klem ontkende. „Met nauwkeurige zorg heb ik vermeden
elke Vergadering bij te wonen, die de staking is voorafgegaan, ik heb
aan Bestuursleden der Vakvereeniging in mijn fabriek herhaaldelijk
het ontijdige der beweging voorgehouden, met name heb ik den
President telkens weer gewaarschuwd tegen werkstaking, ik heb hem
gezegd dat hij er desnoods het presidium aan moest geven, eerder
dan, in de vroege wintermaanden toen de kwestie der werkstaking
une question brdlante was, tot staking over te gaan. Verschillende
maanden heb ik zoodoende aan U de schande, aan Uwe werklieden
de ellende eener, zij het ook voor hen rechtvaardige staking kunnen
besparen. Door U uitgedaagd sta ik midden op het slagveld, maar
niet aan Uwe zijde", liet Jan van Besouw weten. Hij stelde Van
Puijenbroek voor pogingen te steunen tot oprichting van een patroons-

189 N.T.C., 16 april 1904.
188) t.a.F·, 19 april 1904.

191



bond waardoor men zich, „als 't noodig ware, scherp zou kunnen zet-
ten tegen overdreven eischen van werklieden of vakvereenigin-
gen". 189 Hoe de firma Van Puijenbroek hierop reageerde is niet be-

kend. Op 3 juni ging een schrijven van pastoor Crefcoeur, kapelaan
Couwenberg en Jan van Besouw naar de geestelijkheid. In deze ge-
drukte brief werd de situatie verduidelijkt. Als grieven die tot de
staking hadden geleid, werden vermeld: „Langdurige mingoede
verstandhouding, onbehoorlijke behandeling, wel eenigszins overeen-
komende met het onverdiende slavenjuk waarvan Rerum Novarum
spreekt, ten uiterste opgedreven krachtsuitputting, ongemotiveerde
ontslaggave, willekeurige boeten  enz.  enz." 19° Verder keurden  de

schrijvers de houding af van het Nederlands R.K. Textielarbeiders-
secretariaat onder andere omdat de situatie van die zijde niet was
onderzocht. Tot slot stelden zij: „'t Is dan ook niet zoozeer om finan-
tieelen steun te verzoeken, die echter zeer welkom is dan wel om de
eer te handhaven van de Vereeniging, die wij het voorrecht hebben
als Adviseur ter zijde te staan, dat wij dit vertrouwelijk woord tot
U.W.E. wilden richten".

Eind juni kwam de strijd tot een einde, dank zij de bemiddeling
van A. Ariens die een „vrede" tot stand bracht, die voor beide par-
tijen eervol was, zoals de N.T.C. berichtte. 191 Over deze geslaagde
interventie van Ariens werden geen bijzonderheden gegeven. Wel is
bekend dat het conflict juist op tijd beeindigd werd, omdat de sta-

kingskas inmiddels was uitgeput. Uit de ingezonden stukken in de
krant bleek dat deze strijd zeer verbeten gestreden werd, en dat het
hele dorp erbij betrokken was. De notulen van de Gemeenteraads-

vergaderingen vermeldden niets over deze kwestie. Een enkele keer
was er sprake van „oproerige bewegingen". 192

Enkele jaren was het daarna rustig in Goirle. In 1908 brak er
echter weer een zeer ernstige staking uit, waarbij alle textielbedrijven
betrokken raakten. De kwestie ontstond toen de firma H. van
Puijenbroek besloot het behangsellinnen niet meer door thuiswevers
op handgetouwen, maar machinaal in de fabriek te laten vervaardi-

1") Ar. A. Nijmegen, Open brief J. van Besouw aan H. van Puijenbroek, 31 mei
1904.

190) Brief van N. Crefcoeur, C. Couwenberg en J. van Besouw aan R.K. Gees-
telijken, 3 juni 1904.
11) N.T.C., 22 juni 1904.
192) G.A. Goirle, Notulen van de Gemeenteraadsvergaderingen, 25 juli 1904.
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gen. Deze maatregel  zou 150 thuiswevers duperen, mede omdat  ze
niet geschikt waren of er weinig voor voelden in de fabriek te gaan
werken. Het handweven was reeds op zijn retour en zij, die er nog
mee doorgingen, waren overwegend ouderen, weduwen en lichame-

lijk zwakke mensen. Voor de vervaardiging van het behangsellinnen
had Goirle als het ware een monopolie en het bezat een gevestigde
marktpositid. De tegenstanders van de maatregel betoogden dat de
noodzaak om op machinaal weven over te gaan niet aanwezig
was omdat elke vorm van concurrentie ontbrak. Een nevenkomend

aspect in het conflict was het overschakelen op het viergetouwen-
stelsel dat de positie van de fabriekswevers zou veranderen. Voor

deze aangelegenheid kwam overigens al spoedig een oplossing. De
kwestie van de productieconcentratie bleef enkele maanden slepen
zonder dat het tot een beslissing kwam. Een poging van de vakbon-
den alle textielfabrikanten van Goirle bijeen te brengen om ge-
zamenlijk de problemen te bespreken, haalde weinig uit. Van Puijen-
broek, Van de Lisdonk en Pynenburg lieten het afweten en kwamen
niet ter vergadering. Hierop concretiseerden de vakbonden hun eisen
en stelden: „De Arbeidersorganisaties zullen niet toelaten, dat door
het plotseling invoeren van machinaal werk, arbeiders werkloos zul-
len worden gemaakt, temeer omdat h.i. vaststaat dat het machinaal

vervaardigen van behangsellinnen geen industrieeel belang is. Wan-
neer eene behoorlijke regeling afstuit op den onwil der patroons, dan
zal den behangsellinnenwevers verboden worden bij de firma H. van
Puijenbroek door te werken, althans hun order gegeven om den
eerstvolgende nieuwen ketting niet meer te verwerken". 193 De eerder
genoemde werkgevers deelden daarop mee dat zij hun thuiswevers in
dienst zouden houden onder voorwaarde dat de invoering van het
machinaal weven zonder strijd gepaard zou gaan.

Intussen besloten de fabrieksarbeiders van de firma Van Puijen-
broek met 86 stemmen tegen 1 dat geen wever behangsellinnen
machinaal zou weven. Op maandag 17 augustus weigerden  vier  fa-
briekswevers dan ook een desbetreffende opdracht uit te voeren,
waarmee het smeulend conflict in alle openheid losbrandde. Als
antwoord sloot de directie de fabriekspoorten en ontsloeg nagenoeg
alle arbeiders. C)ngeveer 90 mannen en 50 meisjes, merendeels

spoelsters, kwamen hierdoor zonder werk. Een deel van de productie

1,3) N.T.C., 9 juni 1908.
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werd naar de nevenvestiging in Tilburg overgebracht. 194 Nu beslo-
ten de vakbonden een algemene staking uit te roepen ingeval de
andere bedrijven ook tot uitsluiting zouden overgaan.

De firma Van Besouw schaarde zich aan de zijde van de brodeloos
geworden arbeiders en nam met ingang van 24 augustus ruim 70 van
hen in dienst voor een tijdvak van veertien dagen, telkens te ver-
lengen met acht dagen, zolang het conflict zou duren. 195 De arbei-
ders verplichtten zich hun lonen aan de stakingskas af te dragen,
waaruit dan een uitkering aan alle getroffen gezinnen kon worden
verstrekt. De firma Van Besouw kon deze plotselinge uitbreiding van
het personeelsbestand opvangen door de invoering van een ploegen-
stelsel en een grote order van de regering voor zeildoek aan te nemen
waarvoor een prompte aHevering een vereiste was.

Uit protest tegen de eisen van de vakbond en mogelijk ook tegen
de handelwijze van Van Besouw verklaarden de firma's Van de Lis-
donk, Pynenburg en Van Enschot zich solidair met de firma Van
Puijenbroek en gingen eveneens tot uitsluiting over. Als gevolg hier-
van waren nu ongeveer 450 arbeiders bij het conflict betrokken, van
hen was 95% georganiseerd. Slechts enkelen waren nog bereid en
werden in de gelegenheid gesteld om te werken. De uitbreiding van
het conflict maakte de situatie in het dorp niet rustiger. Op verschei-
dene plaatsen sneuvelden er ruiten, onder andere bij Van Puijen-
bioek en de meesterknecht  van het bedrijf. Burgemeester J. A. H.
Steinweg - pas benoemd en feestelijk ingehaald - vaardigde een
verbod tot samenscholing uit en vroeg versterking aan van de marc-
chaussee. Dertien manschappen extra kwamen naar Goirle om er de
orde te handhaven. f96

Via de N.T.C. deed Jan van Besouw op 19 september een bemid-
delingsvoorstel om het conflict bij te leggen. Het voorstel behelsde
het geleidelijk laten uitsterven van de handweverij, door geen
nieuwe handwevers aan te nemen. Als reactie verscheen in hetzelfde
dagblad een felle aanval van de firma Van Puijenbroek op Jan van
Besouw, waarin onder andere de volgende grieven naar voren wer-
den gebracht: het schrijven aan de R.K. geestelijkheid in 1904, het in
dienst nemen van de uitgeslotenen en het feit, dat het briefhoofd van

19#) Sociaal Weekblad, jrg. XXII (1908), nr. 34, blz. 270 en nr. 48, blz. 383.
195) N.T.C.,24 augustus 1908.
1,9 G.A. Goirle, Notulen Raadsvergaderingen, 1 en 30 september 1908; Informatie
J. A. H. Steinweg.
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de firma Van Besouw een valse voorstelling van de grootte der fa-
briek gaf! 197

Het Sociaal Weekblad berichtte in zijn editie van 28 november
1908 dat onder de arbeidsconflicten in ons land de uitsluiting te
Goirle nog steeds de grootste aandacht bleef trekken. Het blad maak-
te melding van een nieuw bemiddelingsvoorstel, nu afkomstig van de
zijde der arbeiders. Dit voorstel ging uit van een afvloeiingsregeling
voor de overbodig geworden handwerkers. Hiervoor moest een fonds
worden gevormd waarin de patroons voor 60%, de arbeidersorgani-
saties voor 20% en de gemeente Goirle voor 20% zouden partici-
peren. De werkgevers verwierpen het voorstel en het vond eveneens
geen genade in de gemeenteraad. Aan de adressanten werd medege-
deeld dat een dergelijke ondersteuning door de gemeente een ge-
vaarlijk precedent zou scheppen, de gemeente zou daardoor staking
en uitsluiting mogelijk maken. De redactie van het S.W. betwijfelde
echter of die redenering juist was. Ze stelde dat het fonds niet be-
doeld was ter ondersteuning van arbeiders, die bij een arbeidsconflict
waren betrokken, maar van degenen, die het slachtoffer werden van
de overschakeling op machinale productie. „En als zoodanig zou de
gemeentelijke steun verre van een gevaarlijk precedent, veeleer een

gelukkig precedent, niet alleen voor Goirle, maar voor geheel Neder-
land geweest zijn. " 198

De lange duur van de strijd en het ontbreken van enig uitzicht
op een oplossing werkte fnuikend op de onderlinge solidariteit van de
arbeiders. Zo waren er die, bevreesd voor eigen positie of die uit
de bestaande situatie munt dachten te slaan, teruggingen naar hun
patroon en zich aanboden het behangsellinnen machinaal te weven.
Dit betekende een doorbraak in de eigen gelederen en om dit gevaar
te keren, namen degenen die bij Van Besouw waren ondergebracht
op  31 oktober ontslag. Tesamen  met de anderen gaven  ze  aan  het
weren van deze „onderkruipers" de voorkeur boven het vullen van de
stakingskas. De onrust in het dorp werd hierdoor nog groter, nu ar-
beiders zich tegen arbeiders keerden. Tekenend voor de situatie was
dat in de kerk een noveen begon om de oplossing van het conflict af
te bidden. Burgemeester Steinweg ondernam begin december een
bemiddelingspoging en daags voor Kerstmis was het zover dat hij
kon mededelen dat de vrede op de Goirlese aarde was weergekeerd.

197) N.T.C., 26 september 1908.
198) Sociaal WeekbW, t.a.p., blz. 383.
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De oplossing hield in dat de fabrikanten bereid waren alle thuis-
wevers terug te nemen, de wevers jonger dan 40 jaar voor de duur
van zes maanden, de ouderen voor een periode van twaalf maanden
en in samenhang met de marktsituatie van het behangsellinnen zo
mogelijk nog langer. Verder zou het dienstverband met alle fabrieks-
arbeiders en -arbeidsters zo spoedig mogelijk worden hersteld. Aan-
gezien de firma Van Puijenbroek ongeveer 40 getouwen naar haar
fabriek in Tilburg had overgeplaatst, zouden voorlopig enkele ar-
beiders nog niet teruggenomen kunnen worden. Daarom aanvaard-
den de fabrikanten de verplichting gedurende het eerste jaar aan deze
mensen de voorrang te geven wanneer het personeel moest worden
aangevuld.

Het Sociaal Weekblad van 9 januari 1909, waaraan we deze ge-
gevens ontlenen, betreurde dat niet eerder een vergelijk was gevon-
den: „waarom is steeds bij ieder geschil van eenige beteekenis een
krachtproef noodig, die aan weerszijden maar al te dikwijls niets an-
ders dan een zuivere krachtsverspilling is". Volgens deze informatie
zouden de uitgeslotenen gedurende  de 18 weken  van het conflict
ongeveer f 30.000,-  aan loon hebben gederfd en liet het verlies cler
ondernemers, dat in ieder geval veel groter was, zich niet gemakke-
lijk vaststellen. Van de redactietafel werd er aan toegevoegd dat het
te wensen ware „dat 6n patroons 6n arbeiders het nut van bemidde-
ling een weinig eerder beseften, dan wanneer zij totaal door den
strijd uitgeput zijn. Nog veel ervaring moeten werkgevers en arbei-
ders opdoen, voordat zij tot dit besef gekomen zullen zijn".199

De verkregen op]ossing ging er van uit dat de thuisweverij tot het
verleden behoorde en dat de sociale gevolgen van deze ontwikkeling
dienden te worden verzacht. Er is enige parallel met het voorstel dat
Jan van Besouw eerder had gedaan. De modaliteiten waren nu echter
nauwkeurig geformuleerd en vormden daardoor een goede camou-
flage voor de feitelijke concessies, die de fabrikanten nu bereid waren
te doen. In relatie tot het bevoegd gezag, dat het accoord had be-
werkstelligd, riepen zij een beeld van grootmoedigheid op. Het is
niet helemaal onbegrijpelijk dat zijn collega's in Jan van Besouw
niet de apaisserende figuur zagen, die hij zelf wilde zijn.

Bij dit conflict waren er velen, die meenden dat Jan van Besouw
de figuur was die verholen de zaak ophitste. Dat blijkt onder andere
uit verscheidene stukken in De Tijd, die aan deze kwestie veel

199) t.a·F·, jrg. XXIII (1909), nr. 2, blz. 14.
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aandacht besteedde, soms zelfs als voorpagina-nieuws. Op 8 oktober
verscheen er een artikel waarin een anonieme schrijver zijn uiteen-

zetting over de Goirlese situatie besloot met: „Volgens mijne meening
is het geheele conflict een gevolg van geheime opstokerij, waarvan
een, die achter de schermen blijft, de centen in den zak steekt, en
het werkvolk bij  slot van rekening de dupe wordt': 200 Hoewel zijn
naam niet wordt genoemd, is het duidelijk dat het hier Jan van Be-
souw betrof. Terwijl de andere fabrieken waren gesloten, had de
Erma Van Besouw, z6lfs met extra krachten, doorgewerkt. Hierop
reageerden de drie vakbonden van Coirle met een scherp protest. Zij
weerlegden het verhaal punt voor punt en besloten: „Voor ons is het
heele conflict niet - een gevolg van geheime opstokerij waarvan
iemand de centen in den zak steekt - maar een rechtmatig optreden
tegen ongemotiveerden dwang tot werkeloosheid en broodeloosheid
van over de honderd gezinnen. Hierin vergissen wij ons niet, dat
durven  wij zelf wel te zeggen". 201 De burgemeester oordeelde  dat
de ongunstige houding van de bevolking ten opzichte van de mare-
chaussees, die de orde moesten handhaven, „versterkt wordt door het

persoonlijk optreden van den fabrikant die de uitgesloten werklieden
in dienst heeft genomen". 202

In latere jaren kwam in Goirle een dergelijke onrust niet meer
voor. Evenals in 1904 maakten ook nu de notulen van de Gemeen-
teraadsvergaderingen weer zo goed als geen melding van de sta-
kingen. In de Gemeenteverslagen werden de conflicten helemaal
niet genoemd. Wellicht wilde men de zaak in de doofpot stoppen.
Alleen uit ingezonden stukken en korte berichten in de pers kan men
het verloop van de kwestie volgen. Dat dit conflict ter plaatse grote
indruk heeft gemaakt, is tot op heden te constateren. Oudere mensen
kunnen er nog over meepraten; men is daarbij v66r of tegen Van
Besouw, nuancering in dit standpunt is niet mogelijk.

§ 9.  Reglement op de arbeid

Het reglement op de arbeid, of fabrieksreglement, bevat een na-
dere uitwerking van de arbeidsvoorwaarden, en vormt een deel van

200) De Tijd, 8 oktober 1908.
201) t.a.p. 19 oktober 1908.

m) C.S·, Brievencopieboek J. A. H. Steinweg, gedurende periode burgemeester-
schap in Goirle, Brief J. Steinweg aan Procureur-Genemal te 9-Hertogenbosch,
3-10-1908.
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het arbeidscontract. Het is een schriftelijke overeenkomst, waarin
verschillende voorschriften worden gegeven voor de arbeiders. Het
reglement is pas dan van kracht als de arbeider er zich schriftelijk
mee accoord heeft verklaard, als hem een exemplaar is uitgereikt,
een exemplaar in het bedrijf is opgehangen, en er een op de griffie
van het kantongerecht is gedeponeerd. Kan een arbeider zich niet
met het reglement verenigen dan wordt dit beschouwd als een op-
zeggen van de betrekking. Aldus een bepaling van de wet op het
arbeidscontract (1907), vastgelegd in  art.  1637 j  en  vlg.  B.W. 203

Een fabrieksreglement bestond bij de firma Van Besouw al v66r
de eeuwwisseling. Van wanneer het eerste „reglement op den arbeid"
dateerde, is nergens te vinden. Zeker  is  dat  in   1899 dat reglement
grondig herzien werd. Daartoe vroeg Jan van Besouw aan Vlekke een
aantal exemplaren van het reglement van de Gastelse suikerfabriek,
om als model te dienen. „Zoo mogelijk een dozijn exemplaren om
ze aan mijn fabrieksraad voor te leggen", schreef hij. 204

Het Algemeen Reglement dat tot die tijd van kracht was, is be-
waard gebleven, evenals de Bijzondere Reglementen voor de weverij
en  de   „spoelderij".   Dat deze reglementen dateerden  van  voor   1896
blijkt onder ander uit artikel 11 van het algemeen reglement: „Alle
werklieden zullen zich verzekeren bij het Noordbrabantsch Werk-
liedenfonds". Vanaf 1896 verzorgde de Maatschappij tot Onderling
Hulpbetoon de verzekering voor de arbeiders. Het algemeen regle-
ment telde een aantal bepalingen met betrekking tot arbeidsvoorwaar-
den: onder andere werk- en schafturen, de duur van de proefperiode
(66n week), de opzeggingstermijn (veertien dagen) en het ontslag op
staande voet. Verder stonden er artikelen in over boeten voor te laat
komen, voor vechten, zonder reden niet op het werk komen en voor
vreemden in de fabriek brengen. De boeten kwamen ten goede aan
de ondersteuningskas van de fabriek. 205 Deze ondersteuningskas gaf
uitkeringen aan oude en zieke werknemers.

Voor de weverij en de spoelderij waren er afzonclerlijke reglemen-
ten. Zo bestond voor de weverij de bepaling, dat roken streng verbo-
den was en dat bij herhaaldelijke dronkenschap ontslag volgde. De
overige artikelen hadden betrekking op het weven en het onderhoud
van de weefstoelen. „Wevers die jute of katoenen kettingen verwe-

205) Fortanier en Veraart, a.w., blz. 55.
204) G.A. Roosendaal, Brief J. van Besouw aan J. Vlekke, 21-11-1898.
m) A. v. B. Goirle, Boek aantekeningen, Algemeen Reglement
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ven, moeten d gelijks v66r den aanvang der werkzaamheden het stof

op hunne weefstoelen verwijderen.
" 206 Het bijzondere reglement

voor de spoelderij had als eerste artikel: „De in- en uitgang voor het
vrouwelijk personeel is de eerste zijdeur in den gang langs de fa-
briek". De mannelijke arbeidskrachten moesten namelijk van de
hoofdingang gebruik maken. Een ander artikel luidde: „Het vrouwe-
lijk personeel vertrekt bij dag vijf minuten, bij avond tien minuten
v66r het einde der werkzaamheden". 207 Beide artikelen waren

erop gericht de loop van mannelijke en vrouwelijke arbeiders zoveel
mogelijk gescheiden te houden. De spoelderij telde kennelijk nogal
veel vrouwelijk personeel, getuige deze bepalingen. Verdere bepalin-
gen handelden over het schoonhouden van machines en ruimten.

Hoe de reglementen  er  nA 1898 uitzagen weten  we  niet.  Deze  re-
glementen waren niet meer terug te vinden. Na de omzetting van
het bedrijf in een N.V. kwam in 1909 een c.a.o. tot stand, waarbij

een fabrieksregIement was gevoegd. Dit reglement, dat in de bijlagen
is opgenomen, omvatte onder meer de uitwerking van de in de c.a.0.
voorkomende arbeidsvoorwaarden, zoals in artikel 7 cle werktijden en
in artikel 9 de uren die als nachtwerk beschouwd werden en de ver-

goeding voor nachtwerk en werken op zondag. Voor nachtwerk be-
taalde men 50% van het loon extra uit; werken op zondag betaalde
men dubbel. Artikel 10 behandelde de vergoedingen voor de uren dat
op garens of reparatie gewacht moest worden. Artikel 14 luidde:
,Aan vaste werklieden, die gedurende een jaar in dienst der onder-

neming zijn, wordt per jaar op drie der verlofdagen (Art. 1 g Arb.-
Contr.) behoud van loon toegestaan". Deze laatste bepaling ging ver-

der dan de wet op het Arbeidscontract van 1907, waarin de geval-
len genoemd werden waarin het loon moest worden doorbetaald, als
er niet gewerkt was. Deze gevallen waren: korte tijd tijdens ziekte,
het vervullen van wettelijke plichten, bijzondere omstandigheden,
zoals de trouwdag of bevalling van echtgenote, en redenen buiten de
werknemer om (bijv. bij afbranden van de fabriek). 208

Ook de opzegtermijh kwam in artikel 21 aan de orde, waarbij ver-
wezen werd naar art. 1639 p en q van het Burgerlijk Wetboek. Als
dringende redenen die opzegging zonder termijn rechtvaardigden,
noemde het regleme t: uitsluiting en werkstaking. Een aantal arti-

:06) t.a.p.i Bijzonder Reglement voor de Weverij, art 3.
20') t.a.F., Bijzonder Reglement voor de Spoelderij, art. 6.
208) Fortanier en Veraart, a.w., blz. 53-54.
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kelen ging over boeten en de bestemming ervan (art. 15) en andere
maatregelen bij overtreding van het reglement (art. 16 t.m. 18). De
wet op het Arbeidscontract kende enkele bepalingen met betrekking
tot boeten, onder andere het toegestane maximum dat 1 dag loon per
week bedroeg. Deze bepalingen waren dwingend.

Artikel 19 vermeldde de plicht van de werknemer zich tot „den
persoon, door de Directie aangewezen, tot het verleenen van eerste
hulp bij ongelukken" te wenden bij elke verwonding, hoe klein ook.
Artikel 20 luidde: „Aan werklieden die aan de Directie eene verbete-
ring in het bedrijf aan de hand doen, welke door deze bruikbaar
wordt bevonden, zal een belooning worden uitgereikt".

Verder hield het reglement een bepaling in, dat alle arbeiders lid
van de Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon of van het zieken-
fonds van de plaatselijke vakvereniging moesten zijn (art. 13). De
resterende artikelen van dit fabrieksreglement beschreven en ver-
klaarden de werking en keuze van de fabrieksraad. Bij de paragraaf
over de fabrieksraad kwamen deze artikelen al aan de orde. 209

Over de werking van deze reglementen in de praktijk is niets be-
kend, evenmin hoelang deze gefunctioneerd hebben. Bij de papieren
van het bedrijfsarchief is nog een groot exemplaar te vinden van het
op de c.a.0. gebaseerd fabrieksreglement, uit 1909. Hierop hebben
alle werknemers hun handtekening gezet, waardoor ze zich accoord
verklaarden met de bepalingen. Ook werd hen een exemplaar van het
reglement uitgereikt.

§ 10. Ca.o.

„Door de N.V. Stoomweverilen v/h firma G. van Besouw J.B.zn.
te Goirle, erkend bij Kon. Besluit van 27 Oct. 1908 No. 252, ver-
tegenwoordigd door de Directie ter eener zijde en den Dioc. Text.
Arb.  Bond voor het Bisdom van 's Bosch als rechtspersoon erkend bij
Kon. Besluit van 14 Juni 1905 No. 42, vertegenwoordigd door zijn
bestuursleden ter andere zijde is op heden den 9 Januari 1909 de
navolgende overeenkomst gesloten.

" 210 Zo luidde de aanhef van de
collectieve arbeidsovereenkomst, die een soort afsluiting vormde van
het emancipatieproces van de arbeiders. Na de oprichting van de vak-
bond in 1900 was de mogelijkheid ontstaan de bij het arbeidscontract

2°9) A. v. B. Goirle, Reglement op den Arbeid, art. 22-35.
Elo) A. v. B. Goirle, Arbei(is-entract, art. 1.
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geldende arbeidsvoorwaarden collectief te regelen. In  1907 werd een
collectieve arbeidsovereenkomst door de Wet op het arbeidscontract
wettelijk erkend, bij artikel 1637 n B.W. Pas in 1927 kreeg de c.a.0.
een wettelijke regeling onder andere wat betreft vorm, looptijd enz.

Bij een c.a.0. worden voornamelijk arbeidsvoorwaarden geregeld,
en verder kunnen er obligo's en andere dan adbeidsvoorwaarden-
normen in voorkomen. Onder obligo's verstaat men afspraken tussen
partijen, die gelden ten opzichte van de andere partij. De belang-
rijkste is de zogenaamde „vredesbepaling", dat bijvoorbeeld de arbei-
dersorganisaties zich verplichten niet te staken gedurende de looptijd
van de c.a.0. Andere dan arbeidsvoorwaardennormen worden ook
wel eenzijdige ledenbepalingen genoemd: normen die alleen voor de
werkgevers of voor de werknemers gelden en niet in de individuele
arbeidsovereenkomst overgaan. Hieronder ressorteren onder andere

regelingen inzake het leerlingenstelsel. Door het sluiten van een
collectieve arbeidsovereenkomst krijgt het individuele arbeidscontract
het  karakter  van een „contract d'adh6sion" 211: er wordt praktisch
niets meer in bepaald. De looptijd van een c.a.o. werd bij de wet van
1927 bepaald op 66n tot vijf jaar.

Alles wat hier gezegd is over de verschillende soorten bepalingen
van een c.a.0. geldt in volstrekte zin bij een bedrijfstaksgewijze afge-
sloten c.a.0., waar niet alleen aan werknemerszijde, maar ook aan
werkgeverszijde een collectieve partij optreedt. Bij een ondernemings-
c.a.o. is de werkgever zelf partij. De arbeidsvoorwaarden en de an-
dere normatieve bepalingen worden door hem zelf in de onderhan-
delingen met de arbeidersorganisatie mede vastgesteld, en hebben
voor hem dus het karakter van een obligo. Hoewel in het geval van
Jan van Besouw dus in strikte zin geen onderscheid gemaakt kan
worden tussen obligatoire en normatieve bepalingen, zullen wij ge-
makshalve deze termen blijven gebruiken om de veelzijdigheid van
deze vroege c.a.o. aan te geven, die reeds verschillende soorten be-
palingen bevatte. Zo valt ook te wijzen op onderscheiden soorten
normen, namelijk de arbeidsvoorwaardennormen, die geacht worden
over te gaan in de individuele arbeidsovereenkomst en waaraan dus
ook de werknemer gebonden is, en daarnaast normen die alleen een
verplichting voor de werkgever inhouden.

De c.a.o. die Van Besouw afsloot met de diocesane textielarbeiders-

211) Fortanier en Veraart, a.w., blz. 68-73.
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bond was de eerste die  in het Zuiden afgesloten  werd 212  en  een van
de weinige toen in Nederland. Op 1 januari 1911 bedroeg het aan-
tal c.a.0.'s 87, waarbij 23.000 werknemers waren betrokken. 218 Zo
wel het Katholiek Sociaal Weekblad als de Nieulve Till,urgsche
Courant besteedden er veel aandacht aan. Voor het dagblad was het
zelfs voorpaginanieuws. Beide stelden de overeenkomst als voorbeeld
voor anderen, noemden het een zeer belangrijke zaak, en gaven de
tekst ervan integraal weer.

De overeenkomst bevatte zes artikelen, waarvan het eerste vooral
de arbeidsvoorwaarden regelde. Dat artikel telde 24 punten (a t/m x)
waarvan we er enkele achtereenvolgens bespreken. De totale tekst is
in de bijlagen opgenomen.

Als arbeidsvoorwaardennormen zijn in artikel 1 onder meer opge-
nomen, een punt over de werktijden en schafttijden (f.). Punt g.
stelt verder: „Vrije dagen zullen behalve kermisdagen zes zijn per
jaar, in overleg met de Directie naar verkiezing ineens of bij gedeel-
ten van minstens een halven dag te nemen. Het verlet dat ontstaat
door het afwezig zijn ter vervulling van kerkelijke of burgerlijke
plichten wordt niet van die zes dagen afgetrokken". Zoals reeds ver-

meld bij par. 9 werd op drie van de zes dagen loon doorbetaald. Dit
ging verder dan de wet op het arbeidscontract van 1907, die aan de
arbeider alleen behoud van loon toekende bij afwezigheid door ver-
vulling van wettelijke plichten. Of deze afwezigheid wel of niet af-
getrokken mocht worden van het aantal vrije dagen, was niet duide-
lijk; Jan van Besouw deed dit niet. Op zaterdag mocht er niet over-
gewerkt worden, terwijl het maximum aantal overuren tien per
week bedroeg. Sub j. „Zondagswerk en ketelboenen wordt betaald
met het dubbele van het gewone loon". Nachtwerk betaalde men met
50% extra. Sub k. „De werklieden worden verzekerd tegen loonder-
ving bij brand, zoodat zij in geval van werkeloosheid bij brand het
volle loon gedurende hoogstens 26 weken uitbetaald krijgen". Ook dit
artikel ging verder dan de vigerende wettelijke regeling, die bepaalde
dat de werkgever geen loon verschuldigd was bij overmacht, zoals
bijvoorbeeld het afbranden van het bedrijf. Punt t. bepaalde: „Ont-
slag zal gegeven en genomen worden met 14-daagsche opzegging,
te rekenen van de laatste uitbetaling en dit voor alle gevallen, behalve

Els) Van der Ven, 1/lekke, blz. 49.
213) F. J. H. M. van der Ven, De collectieve arbeidsovereenkomst in Nederland, in
Politica, jrg. VII (1957), nr. 3 (juli), biz. 219.
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voor die bedoeld in art. 1639 p en q van het Burgerlijk Wetboek".
Dit artikel van het B.W. behandelde het ontslag op staande voet,
wegens dringende redenen. Punt x. regelde het winstaandeel: „De
werklieden zullen overeenkomstig de statuten der N.V. deel hebben
in   15% der overwinst". Deze laatste bepaling, het delen  van  de  ar-
beiders in de winst van het bedrijf, kwam voor de arbeiders op een
uitkering van f 1.000,- tot f 1.350,- per jaar tussen 1909 en 1915;
vanaf 1916 bedroeg het werknemersdeel van de winst van f 13.125,-
tot f 37.500,- per jaar. 214 De uitkeringen werden gedaan in de vorm
van een toeslag op het loon.

Het eerste artikel van de c.a.0. bevatte verder ook enkele punten
over het loon, dat wel bij de arbeidsvoorwaardennormen hoort, maar
dat we apart willen aanhalen. Punt d. regelde minimumlonen. „Het
minimumloon zal bedragen voor volwassen werklieden  10 cent per
uur. Volwassen arbeiders zijn zij, die hun 18de jaar voleind hebben.
Voor jongere arbeiders en arbeidsters zal het minimumloon zijn 5
cent per uur." Verder bepaalde het punt dat er zoveel als mogelijk
was stukloon zou worden uitgekeerd. „Stukwerkers, die tijdelijk per
uur werken, ontvangen als loon 85% van hun gemiddeld (stukwerk)
uurloon over het voorafgaande halfjaar." Uurwerkers en mensen met
een vast weekgeld kregen een periodieke loonsverhoging, met een
top in het loon op 55 jaar. Ook aan de uitbetaling van het loon was
een onderdeel gewijd, waarin onder andere voorkwam dat minder-
jarigen slechts met toestemming van de ouders het geld in handen
kregen. 215

Enkele van de in deze c.a.0. voorkomende eenzijdige ledenbepa-
lingen zijn: c. „Gehuwde vrouwen zullen niet worden aangenomen.
Voor meisjes, die gaan huwen, gaat het ontslag in uiterlijk op den
betaaldag, die haar huwelijk voorafgaat". Punt m. beperkte de boete-
clausule: voortaan zouden geen boeten worden opgelegd „dan we-
gens grove nalatigheid of moedwil en schadevergoeding alleen voor
schuldige beschadiging". Tot dan toe had er een systeem voor boeten
bestaan, zoals voor te laat komen, dronkenschap enz. Onder r. lezen
we: „Er zal zoo eenigszins mogelijk afscheiding zijn tusschen de 10-
kalen, waarin mannelijke en die, waarin vrouwelijke personen wer-
ken. Punt v. gaf de instelling van een fabrieksraad aan, „bestaande

214) A. v. B. Goirle, Notulen commissarissen, jaarverslagen 1909-1922.
Sts) A. v. B. Goirle, Arbeidscontract, art In.
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uit een of meer werklieden van elk der in sub b genoemde groepen.
Aan dien arbeidsraad zullen alle geschillen 6n door de Directie 6n
door de werklieden onderworpen worden".

Tenslotte bevatte artikel 1 ook nog twee bepalingen die we als
obligo's kunnen aanduiden. Dergelijke bepalingen komen nu echter
niet meer voor. Het zijn de punten e. „De Directie zal haar werk-
lieden geen onderkruipersdienst opleggen", en s. „Niemand zal wor-
den ontslagen wegens lidmaatschap of bestuurderschap der bij den"contracteerenden Bond aangesloten vakvereenigingen .

De artikelen twee en drie hielden obligo's in, zowel van werk-
gevers- als van vakbondszijde. De arbeidersbond zou gedurende de
looptijd van het contract geen werkstaking of boycot organiseren en
er ook zijn steun niet aan verlenen. De vakbeweging verklaarde de
leden, die dit toch deden, te zullen royeren. De directie beloofde
geen uitsluiting toe te passen, zolang de c.a.o. van kracht was (art. 2).

Artikel 3, lid 1 luidde: „De contracteerende Bond verbindt zich,
al hetgeen in zijn vermogen is aan te wenden, om te bewerken, dat
zijn leden zich gedragen overeenkomstig de bepalingen dezer over-
eenkomst en de bestaande of vast te stellen fabrieksreglementen".
Leden die in strijd met de bepalingen of de besluiten van de vereni-
ging handelden zouden eveneens geroyeerd worden. Tussentijdse
wijzigingen moesten door beide partijen goedgekeurd worden, aldus
art. 4.

In artikel 5 kwam een van de taken van de fabrieksraad formeel
naar voren: „Alle geschillen tusschen contractanten of tusschen de
Directie en een of meer harer werklieden over arbeidsaangelegen-
heden in verband met deze overeenkomst rijzende, worden aange-
bracht en onderworpen aan het oordeel van den Fabrieksraad". Was
het voor de fabrieksraad onmogelijk overeenstemming te bereiken,
dan kwam een speciale arbitragecommissie (scheidsgerecht genaamd)
aan het woord. Deze moest dan als volgt worden samengesteld: een
onpartijdige voorzitter, die door de partijen gekozen moest worden;
66n of beide directeuren en 66n of twee werknemers, door de fa-
brieksraad benoemd. „Partijen zijn verplicht zich naar het oordeel
van het scheidsgerecht en den Fabrieksraad te gedragen." Hield 66n
van de partijen zich niet aan zo'n uitspraak, dan hield artikel 2 van
de c.a.o. op te gelden en werd er aangenomen dat er een dringende
reden aanwezig was, „als bedoeld in art. 1639 0 van het B.W.". Dit
artikel van het B.W. stelt dat een partij die de dienstbetrekking be-
eindigt zonder inachtneming van de opzeggingstermijn schadeplich-
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tig is, evenals de partij die door opzet of schuld de andere partij een
dringende reden tot ontslag heeft gegeven. 216

Artikel 6 sloot het contract met de bepaling dat de looptijd 66n
jaar zou zijn en stilzwijgend verlengd zou worden, mits niet drie
maanden voor het verstrijken van de duur der overeenkomst opge-
zegd.

Deze c.a.0. bleef tot in 1920 van kracht. Toen kwam er een lande-
lijke collectieve arbeidsovereenkomst tot stand, waarvan het jaarver-
slag van de N.V. Van Besouw in 1919 al vermeldde: „Wij zijn be-
trokken in de onderhandelingen met de textielarbeidersbonden om te
komen tot een landelijk collectief arbeids-contract': In augustus 1920
trad deze landelijke c.a.o. in werking. Het jaarverslag over 1919/1920
zei ervan dat deze overeenkomst „bij behoorlijk loon van den ar-
beider, de stabiliteit der industrie verzekerde". Lang liep dit contract
echter niet, want een jaar later moest al meegedeeld worden dat de
c.a.o. niet verlengd kon worden, omdat de „vereenigde" werkgevers
niet aan de eisen van de vakbonden konden voldoen. 217 Of er daar-
na nog een c.a.o. door Van Besouw gesloten werd, weten we niet.
Hierover is in de jaarverslagen tot 1926 niets meer te vinden. Wel
werd jaar op jaar van de goede verstandhouding met de werknemers
gewag gemaakt, en het personeel ervoor bedankt.

215) Fortanier en Veraart, a.w., biz. 63.
219 A. v. B. Goirle, Notulen commissarissen, jaarverslagen 1918/9-1923/4.

205



HOOFDSTUK IV

BEOORDELING VAN JAN VAN BESOUW

Na de activiteiten van Jan van Besouw in en buiten het bedrijf
beschreven te hebben, willen we de visie van tijdgenoten over zijn
persoon en werk onder de loupe nemen. Hiervoor werden allerlei
bronnen nageslagen zoals kranten, brieven en rapporten. Tevens
werd een aantal mensen die hem gekend hebben benaderd. Ook
de beoordeling van Jan van Besouw en zijn activiteiten zoals die in
de literatuur naar voren komt, wordt besproken. Hier blijkt dat hij
toch wel minder aandacht heeft gekregen, dan hij verdiende.
Als besluit van deze studie geven we onze persoonlijke visie op deze
figuur.

§ 1.   Beoordeling door tijdgenoten

De reacties op de initiatieven van Jan van Besouw waren in zijn
tijd nogal uiteenlopend. Zowel de arbeiders, voor wie de vernieu-
wingen in de eerste plaats bedoeld waren, als de „buitenstaanders"
hielden er zeer verschillende meningen op na.

In  de  Nieuwe Tilburgsche Courant verschenen  in   1896,  het  jaar
van de oprichting van de corporatie enkele ingezonden stukken
daarover. Half mei schreef iemand over de corporatie het volgende:
„Dat een werkgever een corporatie opricht met zijn werklieden kan
terecht toegejuicht worden, op voorwaarde echter dat de zedelijke
verheffing op den voorgrond treedt, dat de stoffelijke belangen ter
harte genomen worden en de rechten van anderen niet worden ge-
schonden, kortom als de christelijke leer in toepassing worde ge-
bracht". Toch had deze man ook kritiek: het materiele stond voor
zijn gevoel te veel op de voorgrond en in een co6peratie zag hij alleen
heil in plaatsen waar de socialisten ook een dergelijke instelling had-
den. Voor de controle op het brood door een commissie had hij geen
goed woord over: „alsof de verbruikers zelf niet bevoegd zijn om, wat
zij verbruiken te controleeren". Hij had echter zeker niet de bedoe-
ling Jan van Besouw „verachtelijk" te maken. „Ik zou graag de hand
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drukken van den man, die geen pogingen onbeproefd laat van het lot
zijner werklieden te verbeteren, en zichzelf de grootste opofferingen
hiervoor getroost. Hiervoor dient hulde gebracht." 1

Het andere  stuk  over de corporatie  in  de  N.T.C.  in  1896  was  veel
negatiever. „Een werkman" meende zijn hele vrijheid kwijt te zijn
nu de „kopperatie" ingevoerd was. Volgens hem hadden „zeer velen
in Goirle een broertje aan die vereeniging dood". Hij vond de vereni-
gingen wel goed, als ze maar voor meer vrijheid van de arbeider zou-
den zorgen, want „door gepaste vrijheid komt een mensch op een
hooger peil". 2

De Nieuwe Tilburgsche Courant bracht het nieuws van de op-
richting van de corporatie zelf pas een maand daarna, nl. op 23
april. „Voor eenige dagen werd alhier door de firma Van Besouw
met hare werklieden eene gilde opgericht onder den naam van
„Rerum Novarum". Hierdoor is reeds uitgewerkt dat de bakkers den
prijs van  3 kilo roggebrood hebben bepaald op  17  ct." De normale
prijs was 19 h 20 cent. Van de invoering van de vrije zaterdagmiddag
werd geen gewag gemaakt, van de verdere werktijdverkortingen later
evenmin. De oprichting van de vakbond leverde in de N.T.C. slechts
enkele ingezonden st:ukken op, van een voor- en een tegenstander.
Een officieel bericht kwam er niet. De tegenstander vond de bond

.• T•

„ontijaig en meende tevens dat Jan van Besouw en een andere fabri-
kant (die echter niet genoemd werd) beter wat meer loon uit konden
betalen, dan te dwepen met de vakvereniging. De voorstander, de
Tilburger J.P., verdedigde zowel de vakvereniging als de beide fabri-
kanten: „De door u bedoelde twee heeren zijn v66r eene vakorgani-
satie en willen zich aan de kritiek dienaangaande blootstellen. Zij
schijnen ook van goeden wil te zijn om verbeteringen aan te brengen.
Anderen doen dat ni6t, anders zouden zij zich niet zoo tegen eene
vakvereeniging verzetten". 8

Het artikel van Jan van Besouw over werktijdverkorting, dat in
het Katholiek Sociaal Weekblad verscheen in 1902, haalde de voor-
pagina van de N.T.C. Jan van Besouw werd er een „ijverigen
christen-patroon" in genoemd en de schrijver sprak de hoop uit dat
de Tilburgse fabrikanten er een voorbeeld aan zouden nemen. 4 Ja-

1) N.T.C., 17 mei 1896.
2) t.a.p., 17 december 1896.
s) t.a•F•,4,8 en 11 november 1900.
4) t.a.F·, 5 november 1902.
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ren later haalde Jan van Besouw weer de voorpagina van die krant
met zijn collectieve arbeidsovereenkomst. Enkele bepalingen daaruit,
met name artikel 1, kwamen daarbij aan de orde. 5  Ook werd op  13
februari 1909 tussen neus en lippen door opgemerkt dat bij Van
Besouw acht uur per dag gewerkt werd. Op deze mededeling ontbrak
elk commentaar. In enkele ingezonden stukken in de N.T.C. van
1902 noemden enkele „Bondsmannen" Jan van Besouw een „model-
fabrikant", en een socioloog van de nieuwe tijd, samen met Vlekke,
Schaepman, Ariens en Pastoors. Dit alles in verband met de po-
gingen die de vakbond toen in Tilburg ondernam om de werktijd
verkort te krijgen. 6

Niet alleen de krant besteedde aandacht aan de vernieuwingen
die Jan van Besouw invoerde, ook de Verslagen van de Inspecteurs
van de Arbeid deden dat. De verslagen over 1897 en 1898 maakten
melding van de oprichting van de corporatie: „Door den heer J. B. M.
van Besouw, lid der firma G. van Besouw J.B.zn. te Goirle, bijge-
staan door den meesterknecht dier firma, A. Stegehuis, is eene ver-
eeniging van patroons en werklieden, speciaal voor deze firma opge-
richt. De krachtige ontwikkeling en de belangrijke resultaten, niet-
tegenstaande allerlei tegenwerking, door de vereeniging bereikt, zijn
te danken aan den ijver en de eendrachtige toewijding van beide ge-
noemde mannen". 7 In datzelfde verslag kwamen de spaarkas,  de
voorschotskas, de bakkerij, de Maatschappij tot Onderling Hulp-
betoon en de fabrieksraad aan de orde. Daarnaast vermeldden de
Inspecteurs ook de verkorting van de werktijd. Ook in de Verslagen
van 1903 en 1904 kwamen de Inspecteurs nog terug op de corpo-
ratie; nu echter in het bijzonder wat de bakkerij betrof, en de moei-
lijkheden met de bakkers op het gebied van prijzen en het gewicht
van het brood. 8

Op de experimenten met de werktijden in 1909 gingen de Inspec-
teurs in hun verslagen over 1910 zeer uitgebreid in. Ze gaven de pro-
duktiecijfers, de werktijden en alle voor- en nadelen van het weven
in ploegen. De voordelen overheersten daarbij zeer sterk. E6n van
de inspecteurs had een onderzoek naar de genoemde aspecten ge-

5)   t.a.p•, 23 januari    1909.
9 t.a.1.,

27   september,   11   en 25 oktober   1902.

7) Verslagen Inspecteurs, 1897 en 1898, blz. 8+85.
8) a.W·, 1903-1904, blz. 52.
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daan en er een uitvoerig rapport over opgesteld, dat in de verslagen
was opgenomen. 9 Dat het ploegensysteem niet veel voorkwam blijkt
uit de volgende aanhef van het verslag: „De Naamlooze Vennoot-
schap Stoomweverij en tapijtfabriek, voorheen G. van Besouw te
Goirle, heeft in hare afdeeling tapijtweverijen een werktijd inge-
voerd, (lie in sterke mate afwijkt van de gewone, in weverijen gevolg-
de regeling".

Ook het Katholiek Sociaal Weekblad besteedde verscheidene ke-
ren aandacht aan de verkorting van de werktijd. Na een artikel van
Jan van Besouw in 1902 kwamen er nog stukjes over in 1905 en
1910. Het stukje dat het K.S.W. in 1910 publiceerde was samenge-
steld uit een aantal citaten uit het artikel van 1902. Het stukje uit
1905 handelde vooral over het feit dat door de verkorting van de
werktijd het geesteliji peil  van de arbeiders sterk gestegen was. 10
Het Mad besteedde weinig of geen aandacht aan de andere ver-
nieu*ingen in het bedrijf. In het gedenkboek bij het 12M-jarig
bestaan van de Bossche Diocesane Werkliedenbond schreef L. Si-
monis: „De sociale patroon Jan van Besouw te Goirle, schreef niet
enkel over 't noodzakelijke verband tusschen verkorting van arbeids-
duur en drankbestrijding, maar gaf ook door zijn kloek voorbeeld te
zien, hoe diep hij overtuigd was van de onmisbaarheid der onthou-
ding voor de lotsverbetering der werklieden". 11

In arbeiderskringen was Jan van Besouw een zeer gezien figuur.
Er bestond een geringe sociale afstand tussen hem en zijn arbeiders.
Altijd stond hij klaar om adviezen of financiele steun te geven. Bij
sommige gelegenheden, zoals de werkstakingen stond hij duidelijk
achter de arbeiders, in plaats van achter zijn collega-fabrikanten, om-
dat hij vond dat de arbeiders gelijk hadden. De werklieden waren
hem hiervoor dankbaar. Bij het vijftigjarig bestaan van het bedrijf in
1935 verzochten vertegenwoordigers  van het personeel de burge-
meester van Goirle, de heer Van Ginneken, Jan van Besouw voor te

12
dragen voor een bevordering in de orde van Oranje-Nassau.

Een van de mensen, die zijn hele leven op de fabriek van Van
Besouw als wever gewerkt heeft, en daarnaast veel bestuursfuncties

D) a.w., 1910, II, blz. 28-33.
10) K.S.W., jrg. IV (1905), nr. 22, blz. 258, en jrg. IX (1910), nr. 53.
11) Gedenkboek Bossche Werkliedenbond, blz. 104.
u) C• G-W, Brief van K. Speetjens, H. Wouters, G. Tra, C. van Boxtel en C.
Venmans aan burgemeester H. J. C. van Ginneken, ongedateerd.
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heeft gehad onder andere in het hoofdbestuur van de plaatselijke
vakvereniging en in het armbestuur, namelijk C. van Boxtel, was
ook jaren lang wethouder van Goirle. Hij wees op het feit dat Jan
van Besouw al rond 1900 een soort kinderbijslag uitkeerde. De ar-
beiders hadden het goed bij hem, zij werkten korter en het loon lag
enkele centen hoger dan in vergelijkbare bedrijven. Daarnaast keerde
de corporatieve winkel per jaar ongeveer 10% winst uit aan de
leden, en deelden de arbeiders vanaf  1909  in de winst van  het be-
drijf. Deze wever wilde ook niet onvermeld laten dat weduwen en
arbeiders van de fabriek nooit naar het armbestuur hoefden voor een
uitkering. De fabrieksraad, die zo'n moeilijke start gekend had,
draait nu nog en de andere instellingen hebben in het algemeen ook
een lange bestuursduur gekend. Voor Jan van Besouw had hij een
grote bewondering. 13

Uit brieven van Ariens en pater Rijken aan Jan van Besouw bleek,
dat deze beide grote figuren bijzonder op de Goirlese fabrikant ge-
steld waren en hem graag om raad vroegen. In een brief aan Vlekke
noemde Ariens Van Besouw „een patroon  van  de  daad" 14,  en  aan
Aalberse schreef hij naar aanleiding van de kwestie Unitas dat hij
zich bij de mening van zijn bisschop zou neerleggen als deze „66n
katholieke socioloog voor zich kan aanhalen: Aalberse, Nolens, Be-
SOUW". 15 Ariens kenschetste Jan van Besouw eens als: „een heilge,
en een werkgever die zonder angst voor concurrenten de toestand van
zijn arbeiders verbeterde." 16  In een brief n.a.v. de opening van het
verenigingsgebouw schreef Ariens aan Jan van Besouw: „Ik verzoek
U wel te willen gelooven, dat weinigen in den lande, met meer
sympathie en bewondering Uw streven en werken gadeslaan dan
Uw ondergeteekende . . en vriend. Moge Gods onmisbare zegen op
Uw werk blijven rusten en Uwe grootsche opvatting van de roeping
van den katholieken patroon meer en meer erkenning en, navolging
vinden, tot heil van patroon en werkman, ja van de gansche
samenleving!" 17 De relatie met pater Rijken is aan te geven door het
feit dan Jan van Besouw en pater Rijken elkaar tutoyeerden en de
laatste zijn brieven begint met: „Amicissime!" Uitspraken van pater
Rijken waren echter niet te achterhalen.

13) Informatie C. van Boxtel, Goirle.
14) G.A. Roosendaal, Brief A. Ariens aan J· Vlekke, 3-3-1899.
15) CA, Brief A. AriEns aan P. Aalberse, 8-12-1903.
16) Brom, Arians, II, blz. 123.
17) Ar. A. Nijmegen, Brief A. Ariens aan J· van Besouw, 1-7-1898.
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Ook Aalberse had waardering voor de initiatieven van Jan van
Besouw, wat kan blijken uit een naschrift bij het artikel over werk-
tijdverkorting: „Ten zeerste vestigen wij de aandacht op dit korte,
maar boekdeelen sprekende artikel van den nobelen fabrikant, wiens
medewerking het K.S.W. tot eere is. Thans is echter een man van

' de praktijk aan het woord". 18
De mensen, die hem meegemaakt hebben, en die wij voor deze

studie hebben bezocht en ondervraagd, kenschetsten hem als een
,,sociaal bewogen man, „een goeie mens . Verschillenden waren er-

van overtuigd, dat Jan van Besouw alle vernieuwingen doorvoerde,
omdat de arbeiders het zo slecht hadden. De encycliek moet hierbij
zeker een stimulans zijn geweest. Zijn huis was een ware „zoeten
inval" vertelden zij, altijd waren er wel vrienden, en men klopte er
nooit tevergeefs aan. Iemand noemde hem een „wellevend mens",
die hard voor zijn arbeiders werkte, waardoor hij de andere fabri-
kanten tegen zich innam. Ook vertelde men dat er in Goirle altijd
het verhaal ging dat Jan van Besouw zijn personeelsleden om de
beurt 's zondags bij hem aan tafel nodigde.  Of het waar is, weten we
niet, maar onwaarschijnlijk is het niet als we ook horen dat zelfs bij
„officiele" dineetjes de dienstmeisjes zich vanuit de keuken in het
gesprek mengden. Zoals al eerder gezegd was de sociale afstand
tussen hem en het personeel gering. Een zeer geregelde gaste van de
familie Van Besouw noemde Jan een zeer sympathieke man, die zich
steeds meer op de achtergrond hield, toen zijn twee schoonzonen
(Mes en Trimbos) en een neef (Tubbax) in de fabriek waren geko-
men. Hij was toen ook al zestig jaar. Een van zijn oude buren, (lie
hem vooral in de laatste jaren van zijn leven heeft meegemaakt, be-
schreef hem als een persoon, die erg teruggetrokken leefde, helemaal
op zichzelf.

Toch vindt man in Goirle ook felle tegenstanders van Jan van
Besouw. Een van hen schetste hem als een handig en eerzuchtig
zakenman. Hij wilde niet ontkennen dat Van Besouw veel goeds
gedaan had, maar hij had dat alleen maar voor zichzelf gedaan.
Toch verafgoodden zijn arbeiders hem, wat de informatieverstrekker
niet begreep. Hij vond dat Jan van Besouw erg helder van geest
was geweest. Voorts uitte hij enkele nogal forse beschuldigingen

18) Naschrift KS.W., jrg. I (1902), nr. 43, blz. 458.
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aan het adres van Van Besouw, waarvoor wij in de rest van ons
materiaal geen steun hebben kunnen vinden. 19
Het is overigens helemaal niet te verwonderen dat in een plaats
waar zoveel textielfabrieken waren, die ook als concurrenten tegen-
over elkaar stonden, een figuur als Jan van Besouw felle tegenstand
zou ondervinden. In Goirle is Jan van Besouw nog steeds een om-
streden figuur; populair bij de voorstanders, verguisd door de tegen-
standers.

Bij zijn dood in 1939 wijdde de Nieuwe Tilburgsche Courant
een beschouwing aan Jan van Besouw, „die in het begin dezer eeuw
in de industriele wereld een bizondere, misschien mogen wij zeggen,
ietwat eenzame plaats innam, om zijn sociale denkbeelden, welke hij
ook in de praktijk trachtte te verwezenlijken". 20 Een van de belang-
rijkste middelen waarmee de materiale positie van de arbeider ver-
beterd was, achtte de krant de drankbestrijding. Ook de stakingen
van 1904 en 1908 werden gememoreerd. „Hij was, wat men zou
kunnen noemen, zijn tijd ver vooruit. Maar in arbeiderskringen was
hij om zijn persoon en om zijn begrippen als werkgever zeer popu-
lair."

Hetzelfde stukje verscheen ook in een vakblad voor de textiel-
branche, voorzien  van een naschrift  van  C. J. Grimbergen.  Deze
was een oud-Twents textielarbeider die met Van Besouw op het con-
gres van de Christelijke textielarbeiders te Gent was in augustus
1902. „Voor ons Twentse Textielarbeiders van dien tijd was het iets
bizonders, een textielfabrikant aIs Jan van Besouw was, te treffen
tussen de georganiseerde textielarbeiders." 21 Opmerkelijk is wel dat
de notulen noch het jaarverslag van de Goirlese vakbond melding
maakten van het overlijden van zijn initiatiefnemer en oprichter.

§ 2.   Visie op Jan van Besouw in de huidige literatuur

Al zweeg de vakorganisatie over het overlijden van Jan van Be-
souw, toch was men hem in die kringen niet vergeten. Dat blijkt wel
uit de beknopte geschiedenis van de vakbeweging, die in 1950 op

19) Informatie: E. Jonker-van Besouw, 's-Gravenhage; J· A. H. Steinweg, Roer
mond; mevr. C. P. M. van Ginneken-de Weerd, Roosendaal; Mej. A. Geldens,
's-Hertogenbosch; A. Smits en C. van Boxtel, Goirle.
") N.T.C., 28 augustus 1939.
21) In memorism, in St. Andreas, jrg. XVII (1939), nr. 9, blz. 3.
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papier werd gezet. Daarin kreeg Jan van Besouw een uitgebreide

plaats, natuurlijk vooral wat de oprichting van de vakbond betrof.
Maar ook de andere instellingen, de drankbestrijding en de afschaf-

fing van de gedwongen winkelnering kwamen aan de orde. De situ-
atie in de fabriek, met zijn fabrieksraad, de verkorting van de werk-
tijd en de c.a.0. noemde men uniek; „ze leek revolutionair voor zijn
collega-werkgevers". 22 De geschiedschrijving van de vakbond  zegt

verder van Jan van Besouw:  „Hij had een open oog voor de noden van

het volk. Hij zag en begreep, hoe verkeerde volksmenners deze noden

aangrepen en uitbuitten om hiermede de massa proletariers te vangen
.

onder hun banieren, om ze daarna rijp te maken voor de revolutie .
Ook zijn relaties met Ariens, Rijken en Poell worden gememoreerd.
Men heeft bewondering voor de oprichter van de vakbond, en dat
laat men in deze beknopte geschiedenis heel goed blijken.

Ook in studies over de op sociaal gebied zo belangrijke figuren
als Arians, Aalberse, Vlekke en Poell vinden we Jan van Besouw

vermeld. Zo beschreef G. Brom hem in zijn studie over Arians als
volgt: ,jan van Besouw met zijn trouwhartig, eenvoudig mannelijk
gezicht, waarop de rustige daad  viel te lezen...". 23 Brom noemde
hem de vertrouweling van Rijken en de man die Ariens hielp waar
hij maar kon. Coirle vormde een lichtpunt in Brabant, en Jan van
Besouw was de verlichte fabrikant, die de christelijke democratie
daar bevorderde, meende Brom. In dit omvangrijke werk van G.
Brom, verschijnt Jan van Besouw herhaaldelijk ten tonele, zowel bij

de drankbestrijding als bij de vakvereniging in het algemeen en Uni-
tas in het bijzonder.

J. Gribling beschrijft in zijn boek over Aalberse, Jan van Besouw
vooral in verband met de oprichting van de Katholieke Sociale Actie,

waarbij hij vrij nauw betrokken was. Hij komt hier naar voren als
de man met wie Aalberse zijn plannen doornam, mondeling en per
brief. Deze plannen 1adden vooral betrekking op  de  K.S.A.  en  het
Katholiek Sociaal Weekblad.

Een duidelijk beeld van Jan van Besouw krijgen we uit de mono-
grafieen over Vlekke, van Theunisse en Van der Ven. J. Theunisse
vond dat Van Besouw, sterker nog dan Vlekke het paternalisme in
zich droeg. Deze mening baseerde hij voornamelijk op een artikel

van Jan van Besouw in het Katholiek Sociaal Weekblad over de pa-

u) Geschiedenis Lambertus Goirk, blz. 2.
u) Brom, Arigns, I, blz. 376.
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troon. Dat artikel was een bewerking en vertaling van een hoofdstuk
uit de Manuel van Ldon Harmel en hoeft dan ook niet tekenend te
zijn voor zijn eigen' houding. Verder stelde Theunisse dat Vlekke en
Van Besouw een geheel eigen verschijning vormden in Brabant rond
de eeuwwisseling. 24 De relatie tussen Vlekke en Van Besouw komt
in dit werk sterk naar voren: zij waren vrienden. Aan de werktijd-verkorting in Goirle besteedde Theunisse bijzondere aandacht 25
evenals aan de activiteiten op het gebied van de drankbestrijding. De
oprichting van de vakbond door Jan van Besouw, die door Theunisse
moedig werd genoemd, vinden we eveneens in dit boek behandeld.

Ook in de studie van F. van der Ven over Vlekke, zien we Jan
van Besouw als gelijkgezinde vriend. Van der Ven baseerde zich
eveneens op het artikel van Jan van Besouw, dat we hierboven reeds
vermeldden. „Ofschoon hij aanvankelijk wel meeging met „moder-ner" stroomingen droeg Jan van Besouw de meest karakteristieke
waarden van het ouderwetscher patronale stelsel in zich om", schreef
Van der Ven. 26 Ook vermeldde hij het voorbeeld dat Harmel voor
Van Besouw was, evenals zijn ijveren voor de vakbeweging. Het feitdat Arians hem een „heilige" noemde, verklaarde Van der Ven door
erop te wijzen dat de vroomheid, samen met het „fijner en wel don-
kerder gelaatstype van Jan van Besouw, met het franciscaansche
baardje", sneller tot een dergelijke uitspraak kon leiden. 27

In zijn bijdrage in Het Nieuwe Brabant, benadrukte F. van der
Ven de oplossing die zowel Vlekke als Ariens en Van Besouw za-
gen voor de sociale problematiek. Deze hield de eigen werkzaamheid
van de arbeiders in eigen organisaties in: de co6peratie voor het leni-
gen  van de directe  nood, en daarnaast de vakverenigingen. 28  Dat
beide verenigingen met moeilijkheden te kampen hadden is bekend.

Naar het oordeel  van  L. J. Rogier was Jan van Besouw  zijn  tijd
ver vooruit op sociaal gebied. Deze auteur wees speciaal op de relatie
met Lambert Poell. " Rogier noemde een aantal fabrikanten  die
„hoge lof verdienen", die hij als pioniers kwalificeert; Jan van Be-
souw is een van hen, naast Van Marken, Stork en Vlekke. 30

24) Theunisse, a.w., blz. 125.
25)  a.w•,  blz.  151.
26) Van der Ven, Wekke, blz. 49.
27) a.w·, biz. 50.
28) Van der Ven, De sociale ontwikbling van het Brabantse volk, t.a.p., blz. 100.
29) Rogier, a.w., blz. 376.
30) a.w., biz. 392.
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In een aantal andere werken vinden we ook de naam van Jan van
Besouw, meestal met de vermelding dat hij een „sociaal voelend
fabrikant" was, die voor zijn arbeiders veel verbeteringen invoerde.

Op zijn persoon werd daarbij niet dieper ingegaan.

§  3.     Persoonlijke visie

Jan van Besouw was een echte Brabander; hij was gastvrij, iedereen
was altijd welkom bij hem. Hij was gemoedelijk, er bestonden geen
grote sociale afstanden tussen het personeel en hem. Hij handelde

spontaan, en ging daarbij sterk op zijn gevoel af. Toch wist hij goed
wat hij wilde, en hij schrok er niet voor terug zijn ideeen door te
voeren, al moest het tegen de stroom in. En dat moest vaak.

Jan van Besouw ging echter van het principe uit dat men niet al-
leen moest zeggen wat er gedaan moest worden, maar dat men het
zelf ook moest doen. Hij wist zich daarbij voortdurend gesteund door
zijn familie, zijn werknemers en door zijn verschillende vrienden.

Hij was een zeer godsdienstig man en zag het als zijn morele plicht
de ellendige toestand waarin de arbeiders zich op het eind van de
vorige eeuw bevonden, te verbeteren.

Succes met zijn werk heeft Jan van Besouw zeker gehad; aan het
enorme drankmisbruik kwam een einde, waarvoor ook het Kruis-
verbond hard werkte. De arbeiders leerde hij hoe ze moesten sparen,
z6, dat in 1935 gezegd kon worden dat „tenminste 65% van de ge-
huwde arbeiders in eigen huizen woont, welker bouw voornamelijk
door medewerking  van  den  heer  J. B. M. van Besouw mogelijk  is

gemaakt, hetzij door verstrekking van een renteloos voorschot, hetzij
' op andere wijze". 31

Niet alleen zorgde hij voor verbeteringen op materieel gebied, ook
de geestelijke vorming van de arbeiders had zijn belangstelling. De
sociale cursussen, de studiekring en de bibliotheek maakten zijn ar-
beiders tot de best ontwikkelden van de omgeving. 82 Daarnaast nam
hij het initiatief tot de oprichting van de plaatselijke textielarbeiders-
bond; de cursussen hadden ervoor gezorgd dat de arbeiders zelf de
leiding ervan in handen konden nemen. Dat minstens 66n van zijn
werknemers later jaren lang wethouder van Goirle is geweest, en

81) C. GW, Brief werknemers Van Besouw aan burgemeester.
32)   KS.W.,   jrg.   IV   (1905),   nr.   22,  blz.   258.
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anderen belangrijke functies in het vakbondsleven gingen vervullen,
mag zeker ook aan die vorming toegeschreven worden. Ook de corpo-
ratie was voor de arbeiders een goede leerschool geweest, zowel wat
betreft het organiseren, als het nemen van beslissingen. Daarbij was
de vergadertechniek deze mensen niet vreemd en hoefde het leiden
van vergaderingen geen problemen op te leveren.

De mentaliteit waarmee Jan van Besouw al deze vernieuwingen
nastreefde was bepaald niet bevoogdend, hoewel dat gezien de ge-
ringe scholing en vorming van de arbeidende klasse wel voor de
hand lag. Hij deed alles steeds samen met de betrokkenen en stimu-
leerde de zelfwerkzaamheid. Hij wees wegen en trok zich steeds
terug zodra de organisaties op eigen benen konden staan.

Zijn democratische instelling blijkt wel heel duidelijk uit de op-
richting van een fabrieksraad. Daarmee deed de medezeggenschap
zijn intrede in zijn eigen bedrijf. Hij gaf hiermee, evenals met de af-
sluiting van de c.a.0. blijk de noodzaak van een beperking van de li-
berale ondernemersmacht niet alleen in te zien, maar ook in zijn con-
sequenties te aanvaarden. Dat die fabrieksraad niet altijd even opti-
maal werkte, is niet verwonderlijk. Zeventig jaar nadat bij Jan van
Besouw de fabrieksraad tot stand kwam, kan men nog niet zeggen
dat alle bedrijven zo ver zijn! Daarbij is het opmerkelijk hoe veel
punten van overeenkomst er zijn tussen de fabrieksraad van Van
Besouw en de ondernemingsraad nu. De fabrieksraad, die 66k een
adviserende taak had, besprak onder andere zaken zoals de werk-
tijdverkortingen en het loonsysteem. Dat gebeurde niet achteraf,
maar v66r de invoering van de plannen. Over de indeling van de
werktijd moesten de arbeiders zelf beslissen. In zaken waarin de
fabrieksraad niet mocht beslissen, kwamen de besluiten toch niet
overhaast tot stand. De leden van de fabrieksraad bespraken de
zaak met de mensen die zij vertegenwoordigden, en brachten in
de vergadering daarvan verslag uit. Indien de oppositie te groot was,
werd de beslissing nogal eens opgeschort. De fabrieksraad had tevens
het recht te vergaderen zonder patroon.

Men kan moeilijk beweren, dat hier niet van medezeggenschap
sprake was of dat de arbeiders bevoogd werden. De ondernemings-
vorm van het bedrijf, de vennootschap onder firma, heeft waarschijn-
lijk de invoering van de medezeggenschap vergemakkelijkt; de ven-
noten waren erv66r, met anderen had men geen rekening te houden.
Nu zeventig jaar later blijkt dat net andersom te zijn. Uit een recent
bedrijfsvergelijkend onderzoek kwam naar voren dat juist in oudere
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familiebedrijven, met een gesloten karakter, de kans op medezeggen-
schap gering is. 83

Het is vreemd dat in bijna zeventig jaar op dit gebied van de
medezeggenschap weinig veranderd is, terwijl op vrijwel alle andere

terreinen enorme ontwikkelingen hebben plaatsgehad. We menen

dan ook dat Jan van Besouw, die in zijn tijd nogal eens als socialis-

tisch werd bestempeld, als sociaal werkgever het best te karakterise-
ren is met de kwalificatie die Ariens voor hem gebruikte: „een pa-
troon van de daad".34

Ook op landelijk niveau was Jan van Besouw actief;  hij had contac-

ten met de groten op sociaal gebied in die tijcl. Bij de oprichting van
het K.S.W. heeft hij een grote rol gespeeld. Voor de definitieve op-
zet van het Mad kwamen de adviezen slechts van Vlekke en Van
Besouw. Van Besouw bleef Aalberse ook verder in deze zaak advi-

seren. Ook op de oprichting van de Katholiek Sociale Actie heeft hij
middels verschillende commissies, waarvan hij lid was, zeker invloed

gehad. Op het gebied van de drankbestrijding bekleedde hij diverse
functies zowel in landelijke als diocesane besturen. Meerdere voor-
stellen gingen van hem uit; zo was hij de initiatiefnemer tot het hou-
den van het eerste landelijke congres voor drankbestrijding.

Meer op regionaal vlak, maar zeker niet minder belangrijk, was
zijn stuwende invloed op de Katholiekendagen van het bisdom

's-Hertogenbosch. Zijn ijveren voor het oprichten van een bond voor
werkgevers getuigde van visie. Het zou de man te kort doen, wan-
neer we hem alleen maar zouden zien als consument en uitvoerder
van de sociale ideeen van meer op de voorgrond tredende figuren.

Hij was ook een kritisch en practisch gericht denker, waarmee figu-
ren als Ariens, Aalberse en Ruys de Beerenbrouck graag van gedach-
ten wisselden, en aan wie zij vaak advies vroegen.

Misschien is hij echter nog het meest van belang omdat hij door
het realiseren van de nieuwe sociale ideeen in zijn eigen omgeving,
de practische haalbaarheid ervan demonstreerde.

88) A. W. M. Teulings, Medezeggenschap en industri810 democratic, in Bednjfs-
psychologie, onderzoek en evaluatie, o.r.v. P. J. D. Drenth, P. J. Willems en Ch.
H. de Wolff, (z.pl., 1970), blz. 483.
84) G.A. Roosendaal, Brief A. Ariens aan J. Vlekke, 3-3-1899.
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SUMMARY *

Jan Baptist Maria van Besouw, born at Goirle, the Netherlands,
in 1861, came of a family of businessmen. His father set up a
weaving-mill at Goirle at which Jan van Besouw started work at an
early age. He was educat6d at „St. Louis", a boarding-school at
Roermond, and received his practical training at the „School of Wea-
ving" at Tilburg. At the age of 21, Jan van Besouw became manager
of a factory at Boxtel. Two years later he returned to work at his
fathefs mill.

During his years at Boxtel he came into contact with Ldon Har
mel. It was at the mill at Goirle, however, that he introduced re-
forms, starting in 1895, namely a corporation, a works' coun-
cil and shorter working-hours. The corporation of which nearly all
the employees of the mill and their families were members, aimed
at improving the material position of the labourers on the one hand
and at raising their spiritual level on the other hand. The corpora-
tion tried to improve tile material position by means of a savings-bank
with an attractive rate of interest and a loan-office. A consumers' co-
operative was founded to the same purpose as a branch of the cor-
poration. Before the co-operative society was founded, buying from
the employer had been more or less compulsory. This was abolished.

Finally, a kind of sick-fund was set up which, as far as possible,
kept the employees from financial difficulties and ensured payment
of wages in case of illness. The corporation tried to raise the spiritual
level by social courses, given by L. Poell, by a study-circle and a
iibrary. Shorter working-hours meant more opportunities for recre-
ation. A choral society, a dramatic society, an archery-club and a
card-club were organized.

The works' council introduced an element of employees' partici-
pation in the factory. It did not always function optimally which is
not surprising. Employees' participation was virtually unknown in
those days, when trade-unionism was still in its infancy. Shorter
working-hours were introduced in stages. The consequences for pro-
ductivity and wages were closely studied. It was found that the

*) Translation: M. H. Steinwetten Horn.
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wages were not reduced but even increased. The fact that the pro-
ductivity figures also went up after the introduction of shorter wor-
king-hours, astonished most manufacturers at the time.

Out of the factory but at Goirle also, Jan van Besouw founded
a  temperance-society,  one of the first ones in the diocese  of  's Her-
togenbosch. He was given advice and the necessary information by
A. Ariens who, like Father A. Rijken, became one of his closest
friends. The latter also took an active part in the temperance move-
ment at Goirle, among other activities by giving lectures. The acti-
vities in the cause of temperance were not only intended for men,
but for women and children as well. Jan van Besouw's wife, Elisa-
beth van Besouw, n6e Van den Heuvel, was closely associated with
this work, as were a number of clerical friends who were invited
to give lectures.

A few years after tile founding of the temperance-society Jan van
Besouw founded a trade-union together with and for the mill-hands.
The other manufacturers wanted to have nothing to do with it, but
they gave their employees permission to become members. This
trade-union had to solve several rather serious problems during the
first ten years of its existence. At Jan van Besouw's mill the trade-
union opened the way to collective bargaining. A collective agree-
ment was concluded  in  1909, the first  of its kind  in the southern
part of tile country.

Apart from his activities at his factory and at Coirle, Jan van Be-
souw was one of the organizers of the yearly Roman Catholic Days
in the diocese  of 's Hertogenbosch.   He was president  of  the  em-
ployers' committee of the organizing body. In this committee he ad-
vocated the founding of an employers' organization. It was founded
in 1902, but it did not lead a flourishing existence.

Jan van Besouw took an interest in the temperance movement
both at Goirle and in the diocese. Moreover, he suggested holding a
national conference. It was held eventually.

He was active at national level, among other things by serving on
several committees which prepared the founding of the Catholic
Social Action. He acted as an adviser to the Catholic Social Weekly,
edited by P. Aalberse, as well as contributing a series of articles
which mainly dealt with the relationship between employer and
employee. Jan van Besouw was also involved in the producers' co-
operative „De Eendracht" at Haaksbergen, set up by A. Ariens, in
particular as financial adviser. He took an interest in the inter-
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denominational trade-union „Unitas" and willingly gave this union
his advice.

He was a friend of the great men in the social field, Ariens, Rij-
ken, Aalberse, Poels, Ruys de Beerenbrouck, Vlekke and many
others. Most Tilburg manufacturers however had little time for him
because of his progressive ideas. At Goirle he was a disputed figure,
too.

Around 1910 Jan van Besouw gradually resigned from his various
functions, mainly for reasons of health. His activities had drawn
largely upon his energies. He then lead a retired life. He died at
Goirle in 1938, 77 years of age.
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BIJLAGE 1

STATUTEN

VAN DE VEREENIGING

CORPORATIE RERUM NOVARUM

Artikel 1. De Corporatie „Rerum Novarum" is zelfstandig opgericht en geves-
tigd te Goorle.

Zij stelt zich ten doel door samenwerking harer leden in den geest en volgens

de beginselen der Katholieke Kerk, met name zooals die zijn neergelegd in de
Encykliek „Rerum Novarum" de goede verstandhouding tusschen patroons en
werklieden te regelen, de godsdienstige en maatschappelijke belangen der leden
te bevorderen en hen tegen de sociale dwalingen en nooden te beveiligen.

Zij is gevestigd voor den duur van 29 jaar, te rekenen van den dag der oprich-

ting zynde 11 Maart 1896.

Art. 2. De Corporatie tracht dit doel te bereiken door de volgende middelen:
a. bijeenkomsten harer leden op gezette tijden;
b. onderlinge besprekingen van de wederzijdsche godsdienstige en stoffelijke

belangen;
c. voordrachten over godsdienstige en maatschappelijk onderwerpen;
d. afdeeling van het Kruisverbond en andere vereenigingen tot bestIijding van

drankmisbruik;
6. bevordering van het schoolbezoek der kinderen van leden;
f. vakonderricht en opleiding tot ambachten;
g. bibliotheek en verspreiding van passende lectuur;
h. instelling van spaarkassen en ondersteuningsfondsen;
i. het verschaffen van huisvesting, kleeding en levensmiddelen op de meest

gunstige voorwaarden;
k vereenigingen voor vermaak en ontspanning;
1. stichting van een eigen huis voor leden en commissievergaderingen.

Art 3. De leden der Corporatie bestaan uit twee groepen.
1. de patroonsgroep, bestaande uit de deelgenooten der fiona G. van Besouw

J. Bzn, en de beambten door de firma aangewezen.
2. de arbeidersgroep, bestaande uit de arbeiders der zelfde firma, die door het

bestuur als Ieden zijn toegelaten.
De arbeider die om redenen van gezondheid of hoogen ouderdom ophoudt voor

de firma te werken, kan deswege niet van het lidmaatschap uitgesloten worden.
Een lid dat wegens VIijWillig of gedwongen ontslag uittreedt, verliest alle rechten

op de gelden en goederen der Corporatie en op de voordeelen harer instellingen.
De leden verplichten zich tot eene maandelijksche bijdrage, die bij huishoudelijk

reglemem wordt bepaald.
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Art. 4. Het bestuur bestaat uit:
1. een der patroons en de door hen aangewezen beambten;
2. de werklieden in gelijk aantal als de bestuursleden uit de patroonsgroep.
De bestuursleden uit de arbeidersgroep moeten zijn van het mannelijk geslacht,

den leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en reeds drie jaren lid zijn geweest van de
Corporatie. Voor de eerste drie jaren is het intusschen voldoende dat men lid is
geweest  van  af de oprichting. Zij worden gekozen  door de leden boven   18  jaar.
Zij treden om de twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar. De patroon is rechtens
president van het bestuur.

De bevoegdheid van het bestuur wordt nader geregeld bij huishoudelijk regle-
ment. Voor de gevallen waarin niet is voorzien handelt het bestuur naar goed-
vinden.

Art. 5. Het dagelijksch bestuur bestaat uit den patroon-president, den secretaris
en den penningmeester. De laatste drie functionarissen, waarvan een tot de pa-
troons- en twee tot de arbeidersgroep moeten behooren, kiest het bestuur uit zijn
midden.

De bevoegdheid van het dagelijksch bestuur zoowel in 't algemeen als van zijne
leden in het bijzonder wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Aan het dagelijksch bestuur moeten alle vragen en voorstellen door een lid van
het bestuur of van de Corporatie gedaan, om prae-advies worden voorgelegd.

Het bepaalt de dagorde zoowel van de bestuursvergaderingen als die der
Corporatie.

Aankoop van onroerende goederen, contracten met derden en het sluiten van
leeningen behoeven om rechtmatig te zijn en verbindend voor de Corporatie, de
handteekening van minstens drie leden van het dagelijksch bestuur.

Art. 6. De vertegenwoordiger der Corporatie voor alle burgerrechtelijke hande-
lingen is de president Hij zit voor in alle vergaderingen van bestuur en Corpo.
ratia

Art. 7. De verantwoordelijkheid voor de fondsen der Corporatie en het beheer
daarover is hoofdelijk voor alle leden van het bestuur.

De Penningmeester moet alle drie maanden zijne inkomsten en uitgavenlijst
doen teekenen door het dagelijksch bestuur. Hij maakt alle zes maanden een
uitvoerig verslag op, dat door alle leden van het bestuur geteekend wordt.

Art. 8. De besluiten van het bestuur en dagelijksch bestuur zijn slechts van
kracht, wanneer de grootste helft der leden aanwezig is. Zij worden genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen beslist de president.

Art. 8. De besluiten van het bestuur en dagelijksch bestuur zijn slechts van
kracht, wanneer de grootste helft der leden aanwezig is. Zij worden genomen
bij volstrekte meerderheid der stemmen. Bij staking der stemmen beslist de presi-
dent

Art. 9. Het huishoudelijk reglement bevat nadere bepalingen omtrent de in-
richting en werking der Corporatie: de wijze waarop het lidmaatschap wordt ver-
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kregen en verloren; Ret bedrag innen, bewaren en besteden der geldelijke bijdra-
gen, tijd en plaats der vergaderingen; boeten, alsmede omtrent spaarkassen, onder-

steuningsfondsen, benoeming van commissien en hare bevoegdheden enz.
Het mag niet in strijd zijn met deze statuten.
Het wordt ontworpen door het dagelijksch bestuur en, na met of zonder wijzi-

ging door het bestuur te zijn aangenomen, ter goedkeuring voorgelegd aan een

algemeene vergadering, waarin alle mannelijke leden boven 18 jaar stemgerechtigd
zijn.

Art. 10. Tot ontbinding der Corporatie wordt overgegaan, indien minstens 2/3
der bestuursleden uit beide groepen de ontbinding verzoeken en dit verzoek op
eene algemeene vergadering bij 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen is goedge-
keurd.

Door dezelfde vergadering wordt de datum der ontbinding bepaald en v66r
dien datum eene vergadering uitgeschreven, waarin zal beslist worden wat met de
roerende en onroerende goederen der Corporatie zal geschieden, behoudens inacht-

neming van het bepaalde bij art. 1702 Burgelijk Wetboek.

Art. 11. De patroonsfeesten van de Corporatie zijn:
het H. Hart (Vrijdags na het octaaf van H. Sacramentsdag).
0. L. Vrouw van de fabriek (8 September).
het beschermfeest van St. Joseph (derde Zondag na p.when).

Art. 12. Wijziging der statuten kan slechts geschieden na voorafgaande goed-
keuring van het bestuur en de toestemming eener daartoe expresselijk bijeenge-

roepen algemeene vergadering bij minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
De gewijzigde statuten zijn eerst van kracht als de Koninldijke goedkeuring

daarop verkregen is.
Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit dd. 15 November 1897 no. 58.

Mij bekend,
De Minister van Justitie,
CORT V. D. LINDEN.
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BIJLAGE II

ARBEIDS-CONTRACT

der

N.V. STOOMWEVERIJEN

V/H FIRMA G. VAN BESOUW J.B.zn.

GOIRLE

Door de N.V. Stoomweverijen v/h firma G. van Besouw J.B.zn. te Goirle, erkend

bij Kon. Besluit van 27 Oct 1908 No. 252, vertegenwoordigd door de Directie
ter eener zijde en den Dioc. Text. Arb. Bond voor het Bisdom van 's Bosch als
rechtspersoon erkend  bij Kon. Besluit  van   14   Juni   1905   No. 42, vertegenwoor-
digd door zijn bestuursleden ter andere zijde is op heden den 9 Januari 1909
de navolgende overeenkomst gesloten.

Artikel  1.

De partij ter eener zijde verbindt zich in den duur dezer overeenkomst de vol-
gende arbeidsvoorwaarden voor haar personeel in acht te nemen, blijvende het
haar veroorloofd daarvan in voor de werklieden gunstigen zin af te wijken:

a. De werklieden worden onderscheiden in losse en vaste werklieden; losse

werklieden zijn zij, die tijdelijk in dienst zijn, vaste werklieden zijn zij, die als

zoodanig zijn aangesteld.
b. De vaste werldieden worden verdeeld in vijf groepen: de eerste groep omvat

alle arbeidsters der voorbereiding, de tweede, die der opmakerij en confectie, de
derde, de wevers der linnenfabriek, de vierde, die der tapijtfabriek, de vijfde, het

overige vast personeel.
c. Gehuwde vrouwen zullen niet worden aangenomen. Voor meisjes, die gaan

huwen, gaat het ontslag in uiterlijk op den betaaldag, die haar huwelijk vooraf-

gaat

d.  Het  minimumloon zal bedragen voor volwassen werklieden  10  cent per  uur.
Volwassen arbeiders  zijn  zij,  die  hun   18de jaar voleind hebben. Voor jongere  ar-
beiders en voor arbeidsters zal het minimum zijn 5 cent per uur.

Het loon zal zooveel mogelijk stukloon zijn volgens de bestaande of op te maken

Tarieven, die in de werklokalen worden opgehangen.
De  stukwerkers, die tijdelijk  per uur werken, ontvangen  als  loon   85 %  van  hun

gemiddeld (stukwerk) uurloon over het voorafgaande halfjaar. De meisjes-uurwer-
kers, die worden aangesteld op minimumloon, ontvangen 5 tweejaarlijksche ver-

hoogingen van 10 %.
Voor de mannen-uurwerkers en voor hen, die vast weekgeld hebben, wordt het

loon van aanstelling met 5 jaarlijksche termijnen van 10% verhoogd, in geen

geval echter boven 50-jarigen leeftijd.
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Bij voleindiging van het 55ste jaar, wordt het alsdan genoten loon met 10%
verlaagd en vervolgens telkens na vijf jaar met gelijk bedrag. De weekgelders ge-
nieten bij ziekte of ongeval, doch hoogstens 66nmaal per jaar, het volle loon
gedurende 12 weken en daarna nog 12 weken het halve loon.

e. De Directie zal haar werklieden geen onderkruipersdienst opleggen.
f.  De normate werktijd zal vallen tusschen   6M   uur 's morgens   en   7   uur

's avonds.
De middagschafttijd duurt 's zomers  1H 's winters  11   uur, de morgen-  en

mmiddagschafttijden duren H uur. Des Zaterdags wordt ten 4 uur stopgezet.
g. Vtije dagen zullen behalve kermisdagen zes ziin per jaar, in overleg met de

Directie naar verkiezing in eens of bij gedeelten van minstens een halven dag te
nemen.

Het verlet, dat ontstaat door het afwezig zijn ter vervulling van kerkelijke of
burgerlijke plichten, wordt niet van die zes dagen afgetrokken.

De vervi,11;ng van kerkelijke of burgerlijke plichten zal worden toegestaan.
h. Overuren zullen er  niet meer  dan  tien  per week en nooit 's Zaterdags mogen

zijn. Als overuren zullen gerekend worden  de uren van  5-6  's morgens en van
7-9 's avonds.
i. Nachtwerk wordt gerekend het werken tusschen  9  uur 's avon(is  en  5  uur
's morgens; het wordt betaald met 50% boven het gewone loon.

j. Zondagswerk en ketelboenen wordt betaald met het dubbele van het gewone
loon.

k. De werklieclen worden verzekerd tegen loonderving bij brand, zoodat zij in
geval van werkeloosheid bij brand het volle loon gedurende hoogstens 26 weken
uitbetaald krijgen.

1. Staangeld zal niet worden geheven van de werklieden, die lid zijn van bij
den contracteerenden Bond aangesloten vakvereenigingen.

m. Er zullen geen boeten worden opgelegd, dan wegens grove nalatigheid of
moedwil en schadevergoeding alleen voor schuldige beschadiging.

n. De uitbetaling van het loon zal wekelijks, zooveel mogelijk Donderdags, plaats
hebben en wel in Nederlandsch geld ten kantore der fabriek of in de werkplaats
zelve, voor wat de volwassenen betreft. De loonen der mindarjarigen worden aan
ouders of voogden ter hand gesteld of met hun toestemming in gesloten loonzakjes
aan de minderjarigen zelf.

o. Het minimum-loon is verschutdigd, wanneer met of zonder schuld van de
Directie de arbeiders op werk of grondstoffen moeten wachten.

p. Wanneer de grondstoffen of het werktuig of de leiding of de indeeling van
het werk van dien aard zijn, dat er geen gewoon loon op kan verdiend worden, zal
als minimum betaald worden 85% van het gemiddelde uurloon over het vooraf-
gaande half jaar met stukwerk verdiend.

q. De weeklonen zullen door of vanwege de directie worden genoteerd in
loonboekjes, welke in handen der werklieden moeten blijven.

r. Er zal zoo eenigszins mogelijk afscheiding zijn tusschen de lokalen, waarin
mannelijke en die, waarin vrouwelijke personen werken.

s. Niemand zaI worden ontslagen wegens lidmaatschap of bestuurdersschap der
bij den contracteerenden Bond aangesloten vakvereenigingen.
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t. Ontslag zal gegeven en genomen worden met 14-daagsche opzegging, te re-
kenen van de laatste uitbetaling en dit voor alle gevallen, behalve voor die bedoeld

in Art 1639 penq van het Burgerlijk Wetboek.

u. Er zullen goede, goed af te scheiden en geheel af te sluiten privaten zijn
en er zal goed drinkwater zijn.

v. Er zal een fabrieksraad worden ingesteld, bestaande uit een of meer werk-
Heden van elk der sub b genoemde groepen. Aan dien arbeidsraad zullen alle

geschillen 6n door de Directie 6n door de werklieden onderworpen worden.

w. Werklieden, die door ouderdom of invaliditeit onbekwaam zijn geworden
voor hunne gewone bezigheden, zulten zooveel mogelijk met andere lichte werk-
zaamheden naar hun krachten en bekwaamheid worden beIast.

x. De werklieden zullen overeenkomstig de Statuten der N.V. deel hebben in

15% der overwinst

Art 2.

De partij ter andere zijde van haar kant verbindt zich, gedurende den tijd,
waarvoor deze overeenkomst is aangegaan, geenerlei werkstaking of boycot, die ten
doel heeft verandering te brengen in de genoemde arbeidsvoorwaarden, noch eeni-
ge andere loonsbeweging tegen de N.V. te beginnen of toe te passen, n6ch ver-

eenigingen of werklieden, die daartoe mochten overgaan, op eenigerlei wijze te
steunen-

De le(len eener vakvereeniging, die is aangesloten bij den contracteerenden

Bond, zullen aan een werkstaking, boycot of loonsbeweging als in de vorige alinea

bedoeld, niet mogen deelnemen.
De vakvereeniging verplicht zich, zulke harer leden, die daartoe mochten over-

pan, onmiddellijk als lid te schrappen.
De Directie verbindt zich, gedurende denzelfden tijd, geen uitsluiting op haar

bedoeld, niet mogen deelnemen.
den patroon of de patroons door of tegen wie deze worden toegepast, op eenigerlei

wijze te steunen, tenzij na gemeenschappelijk overleg der twee hier contracteerende

partijen.

Art. 3.

De contracteerende Bond verbindt zich, al hetgeen in zijn vermogen is aan te
wenden, om te bewerken, dat zijn leden zich gedragen overeenkomstig de bepa-
lingen dezer overeenkomst en de bestaande of vast te stellen fabrieksreglementen.

Hij verklaart zich met zijn vermogen aansprakelijk voor alle handelingen ter uit-

voering van door hem genomen besluiten en van door hem goedgekeurde besluiten

van bestuur of gedelegeerde bestuursleden. Voor die handelingen zijner leden,
welke buiten voorkennis of in strijd met besluiten der vereeniging handelen, is
hij niet aansprakelijk. Hij verplicht zich zulke leden onmiddellijk te schrappen.

Art. 4.

De bepaling van Art. 2 belet niet, dat tusschentijds in deze overeenkomst met

wederzijdsch goedvinden veranderingen worden aangebracht.
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Art. 5.

Alle geschillen tusschen contractanten of tussclien de Directie en een of meer
harer werklieden over arbeidsaangelegenheden in verband met deze overeenkomst
rijzende, worden aangebracht bij en onderworpen aan het oordeel van den Fa-
brieksraad. Blijkt overeenstemming onmogehjk, dan wordt het geschil of de ge-schillen onderworpen aan een verzoeningsraad of scheidsgerecht, bestaande uit een
onpartijdig voorzitter, te benoemen door partijen, een of beide Directeuren en een
of twee werklieden, te benoemen door den Fabrieksraad.

Het scheidsgerecht beslist in hoogste instantie. Het kan de schadeloosstellingbepalen, die de eene partij aan de andere heeft uit te keeren. Partijen zijn ver-
plicht zich naar het oordeel van het scheidsgerecht en den Fabrieksraad te ge-
dragen. Wanneer niet binnen zeven dagen, nadat de Fabrieksraad of het scheids-
gerecht hun oorded hebben uitgesproken, aan dat oordeel is gevolg gegeven ofwanneer een der contracteerende parbjen weigert een geschil aan het oordeel van
den Fabrieksraad of het scheidsgerecht te onderwerpen, of de Val(vereeniging een
lid, dat het een of andere weigert, niet binnen drie dagen na aanmaning door deDirectie heeft geschrapt, houdt Art. 2 dezer overeenkomst op te gelden. Er wordt
alsdan geacht voor de tegenpartij en zoo deze een werkman is, ook voor de leden
der Vakvereeniging, een dringende reden aanwezig te zijn als bedoeld in art. 1639
o van het B.W.

Art. 6.

Deze overeenkomst is aangegaan voor een tijd van een jaar, met dien verstande,
dat zij telkens strizwijgend voor een jaar wordt verlengd, wanneer zij niet uiterlijk
drie maanden voor haar afloop door een der partijen is opgezegd.

Aldus dubbel opgemaakt te Goirle.
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Art. 4.

De werlnnan is verplicht dit reglement na te komen, zich te gedragen overeen-
komstig de voorschriften, die worden gegeven ter bevordering der goede orde, de
hem opgedragen werkzaamheden ook die afwijken van zijn gewone werkzaam-
heden, wanneer hij daartoe lastgeving ontvangt, met ijver en nauwgezetheid en
op ordelijke wijze te volbrengen en daarbij de bevelen van boven hem gestelden
stipt op te voIgen.

Het vaste personeel is bovendien verplicht zich te gedragen naar de instructie
in het dienstboekje opgenomen.

Heeft een werkman bezwaar tegen een hem door zijn meerderen gegeven bevel,
dan staat hem beroep op de Directie VIij, doch moet 4 voorloopig dat bevel uit-
voeren. Uitgezonderd is het geval van werkelijke of vermeende benadeeling voor de

stukwerkers, waarover onmiddellijk door de Directie of haar vertegenwoordiger zal
worden beslist

Art. 5.

De werkman is verplicht op tijd op de fabriek te zijn. Hij is verplicht voor de
gereedschappen, werktuigen en grondstoffen de grootste zorg te dragen en alles
zindelijk te behandelen. Hij is aansprakelijk voor elke beschadiging daazvan, ten-
zij deze hem billijkerwijze niet kan worden aangerekend.

De grootte der te vergoeden schade wordt door de Directie, den werkman en
event de groepsvertegenwoordigers van den Fabrieksraad gehoord, bepaald.

's Zaterdags,  of  deze  dag een feestdag zijnde daags te voren, worden de machi-
nes, weefstoelen en de plaats die zij innemen grondig gepoetst, ten genoege van
den onderbaas der afdeeling.

Poetsen terwijl de machines in beweging zijn is ten strengste verboden.

Art 6.

Het is verboden in de fabriek:

le.  te rooken, te pruimen en te spuwen,                                                      -' 
t

2e.  te vechten, te stoeien en te spelen,                                                     /
36 alcoholhoudende dranken mede te brengen, bij zich te hebben te gebrui-

ken of dronken te zijn,
4e.  de beschermingen der machines te verwijderen, machines of weefstoelen  te

verstellen,

5e.  te vloeken, onzedelijke taal of dubbelzinnige woorden te spreken en on-
zedelijke liederen te zingen,

6e.    propaganda te maken voor wat ook, kranten, tijdschriften of andere lea liur
te verspreiden.

Nog  is het verbo(len de fabriek te verlaten tijdens de werkuren, tenzij voorzi 'en
van een geschreven bewijs van verlof tot vertrek verkrijgbaar   op de fabriekska ln-
toren, alsmede binnen de fabriek personen te brengen niet tot het personeel  lie-
hoorende, tenzij voorzien van een bewijs van toegang, afgegeven door de Directi K.

230



BIJLAGE m

REGLEMENT

OP DEN ARBEID IN DE FABRIEKEN DER

N.V. STOOMWEVERIJEN
V.H. FIRMA G. VAN BESOUW J.B.zn.

GOIRLE

Artikel  1.

De werklieden worden onderscheiden in vaste en losse werklieden.
Vaste werklieden zijn zij die als zoodanig zijn aangesteld.
Halfwassen zijn alle werklieden beneden 18 jaar.
In dit reglement worden onder werklieden alle arbeiders en arbeidsters verstaan,

tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt

Art 2.

Alle werklieden worden aangenomen en aangesteld door de Directie.
Alleen gezonde personen kunnen als vast werkman worden aangesteld; bij de

aanstelling zal overlegging van een geneeskundig attest gevorderd worden.

Voor de uitoetening van eenig ander ambt of bedrijf tijdens de dienstbetrekking

wordt de toestemming van de Directie vereischt.
In.'.n regel worden geen personen boven 35 jaar als vast werkman aangesteld.
Aan alle werklieden wordt voor hun aanstelling kosteloos een exemplaar van

het reglement uitgereikt Bij hun indiensttreden moeten zij een verklaring teeke-

4         nen, dat zij zich met het reglement vereenigen.
%

\ Art. 3.

De vaste werklieden ontvangen bij hun aanstelling een boekje behelzende:

10. een door de Directie onderteekend bewijs van aanstelling,

20. naam, voornaam, woonplaats, geboortejaar en -dag van den werkman,

jo.  het te ontvangen loon,

'(P. aanduiding van den aard der werkzaamheden, waarvoor de werkman is aan-

ge·*teld,
50. een exemplaar van dit reglement en voor het vast personeel bovendien een

aihonderlijke instructie.
  Verandenng in de onder 2,3,4 en 5 genoemde punten wordt op het boekje

dhor de Directie aangeteekend.
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Art 7.

De gewone werktijd valt binnen de uren van 6% uur v.m. tot 7 uur n.m.
De geregelde arbeidsduur is tien uur daags met schafttijd van 2y uur verdeeld

a. v. 8-8%, 12-1 42, 4-414, als ten 692 uur aangevangen wordt, of van 2y
verdeeld a. v. 81/2-9,  12-1%, 4-4%, als de werkzaamheden ten 7 uur aanvan-

gen.
De Directie is bevoegd den arbeidsduur te verkorten en de regeling der werk-

uren te wijzigen, als haar dat noodig voorkomt; zij geeft daarvan schriftelijk kennis
aan de betrokken werklieden.

Gedurende de schafttijden mag buiten de bazen niemand in de fabriek aanwezig
zijn.

Op Zaterdagen en de vooravonden van de Hoogfeesten Kerstmis, 0. H. Hemel-

vaart, Maria-Hemelvaart en Allerheiligen wordt om 4 uur stopgezet

Art 8.

Overwerk, nachtwerk en werk des Zondags wordt zoo min mogelijk verricht de
werklieden zijn echter verplicht, het te verrichten, wanneer de Directie het noodig
oordeelt en daarvan schriftelijk aan de betrokken werklieden kennis geeft. De
Katholieke feestdagen, waarvan de viering verplichtend is, zijn met Zondagen
gelijk gesteld.

Mededeelingen aangeplakt op de gebruikelijke wijze in de werklokalen worden
geacht, schriftelijk te zijn geschied aan elk der betrokken arbeiders afzonderlijk.

Art. 9.

Als nachtwerk wordt beschouwd  het werk tusschen  9  uur 's avonds  en  5  uur

9 morgent
Voor nachtwerk wordt vergoed:
a.  aan volslagen stukwerkers 10 ct. per uur boven stukloon;

b.  aan halfwassen 5 cent per uur boven stuktoon;

c.  aan uurwerkers 50% boven het in hun boekje vermeld loon.
Voor Zondagswerk wordt dubbel loon betaald.

Art. 10.

Aan vaste werklieden wordt wachtgeld gegeven, wanneer zij moeten wachten op
grondstoffen, weefboomen, reparatie van machines of weefgetouwen. Het recht
op wachtgeld gaat terstond in, nadat het gebrek aan grondstoffen is gebleken, en
twee uur nadat de weefboom is ledig gekomen of de machine is defect geraakt
met dien verstande, dat de geheele verlette  d wordt vergoed, als het wachten
langer dan twee uur duurt De vergoeding bedraagt voor de linnenfabriek 5 cent
per uur en per getouw, voor de tapijtfabriek 10 cent per uur. Gedeelten van uren
worden niet vergoed. Alles met inachtname van art 1 letter o Arb. contr.

De Directie heeft het recht de werklieden, die voor wachtgeld in aanmerking
komen, gedurende dien tijd andere werkzaamheden te doen verrichten.
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Art. 11.

De loonweek heeft bij:
8 uur-daagsche arbeid 43 werkuren
9„ „ „  48    „
1 0„ „   „5 3„
1 1„ „  „5 8„1 2„ „   „6 3„
Zij wordt gerekend te loopen van Woensdag-morgen tot Dinsdag-avond. De

uitbetaling van het loon geschiedt wekelijks, zooveel mogelijk Donderdags, ten
kantore der fabriek, of deze dag een feestdag zijnde daags daarna.

Art. 12.

Van het loon wordt afgehouden het bedng der verschuldigde boeten en schade-
vergoeding.

Staangeld zal alleen worden ingehouden van die arbeiders, welke geen lid zijn
van bij den D.B. aangesloten vakvereenigingen. Van dezen zal bij elke loonbeta-
ling  het  1/10  deel  van  het loon worden ingehouden  tot een gezamenlijk bedrag
van hun loon over 12 werkdagen.

Art. 13.

Alle werklieden met uitzondering van de tijdelijk aangestelden zijn lid van de
„Maatschappij tot Onderling Hulpbetoon" of van het Ziekenfonds der plaatselijke
Vakvereeniging, voor zoover de Reglementen dier Vereenigingen daartegen geen
bezwaar opleveren. Bij ziekte wordt geen loon uitbetaald.

Art. 14.

Aan vaste werklieden, die gedurende een jaar in dienst der ondememing zijn,
wordt per jaar op drie der verlofdagen (Art. 1 g Arb.-Contr.) behoud van loon
toegestaan.

In alle overige gevallen heeft de werkman geen recht op loon wanneer hij
geen arbeid heeft verricht

Het verlof kan overeenkomstig het verlangen van den werkman zoowel achter-
een als gesplitst worden verleend. Het wordt tijdig bij de Directie aangevraagd, die,
als de werkzaamheden het vorderen, kan eischen, dat een remplapnt gesteld worde
te haren genoege.

Art. 15.

Boeten worden niet geheven tenzij in geval van:
a. grove naladgheid;
b. moedwil.
Nalatigheid in de naleving van art. 5 wordt gestraft met een boete van 10-25

cent, moedwil met boete van 25-50 cent
Voor halfwassen wordt de helft der boete berekend. De boeten behoeven om
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toegepast te kunnen worden de goedkeuring der Directie. Zij worden gestort in
de kas der M. to. H.

Art. 16.

Alle verder geconstateerde overtredingen van dit reglement zullen eene waar-

schuwing tengevolge hebben: bij herhaaldelijk noodzakelijk gebleken waarschu-

wingen of in andere gevallen, wanneer de Directie daarvoor in het gedrag van
een werkman reden aanwezig acht, behoudt zij zich het recht voor, dezen voor een

tijd van hoogstens veertien dagen te schorsen. De werkman verliest in dit geval

zijn aanspraak op het loon over dien tijd.

Art 17.

De Directie zal nimmer eenige straf opleggen, dan nadat zij aan den betrokkene

event. ten overstaan van de groepsvertegenwoordigers uit den F. R. gelegenheid

heeft gegeven zich te verantwoorden.

Art 18.

Als maatregel van orde kan een werkman door den baas zijner afdeeling tot aan
den eerstvolgenden schafttijd van het werk worden verwijderd.

Art. 19.

Bij het voorkomen van een ongeval hoe gering dit ook zij (als kleine verwonding,

schram, klemmen, enz.) is elk werkman verplicht, zich terstond te wenden tot den
persoon door de Directie aangewezen, tot het verleenen van eerste hulp bij onge-
lukken.

Art. 20.

Aan werklieden die aan de Directie eene verbetering in het bedrijf aan de hana

dom, welke door deze bruikbaar wordt bevonden, zal een belooning worden uit-

gereikt

Art 21.

De opzeggingstermijn zoowel voor de Directie als voor de werklieden is minstens

veertien dagen, tenzij voor het doen eindigen der dienstbetrel,king een dringende

reden aanwezig is en deze onverwijld aan de tegenpartij wordt medegedeeld. (Art.
1639 p en q B.W.)

Uitsluiting en werkstaking worden als dringende reden in den zin van dit artikel
beschouwd.

Art 22.

De arbeiders boven  18 jaar en de arbeidsters boven  16 jaar kiezen uit  hun mid-
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den een vertegenwoordigend lichaam, den Fabrieksraad, die ten doel heeft eenband te vormen tusschen Directie en personeel en beider belangen in gemeen
overleg te bevorderen.

De F.R. zal:
a.  met de Directie besprekingen Rouden en overleg plegen over de belangenvan het personeel en van de fabriek;
b. gehoord worden en advies geven over alle reglementen en wijzigingendaarin, voor dat deze worden vastgesteld;
c. advies geven over alle zaken, die door de Directie aan haar oordeel worden

onderworpen.
Tot de bevoegdheid van den F.R. behoort ook de benoeming der arbeiders-

leden van Verzoeningsraad of scheidsgerecht

Art. 23.

De F.R. wordt gekozen door de werklieden, die in vasten dienst der fabriek
zijn. Het personeel wordt verdeeld in vijf groepen: de eerste groep omvat de ar-
beidsters der voorbereiding, de tweede groep de arbeidsters van confectie en op-
makerij, de derde groep de wevers der linnenfabriek, de vierde groep de wevers
der tapijtfabriek, de vijfde groep het vaste personeel.

De leden van iedere groep kiezen uit hun midden vertegenwoordigers met dien
verstande, dat op elk vijftiental of gedeelte daarvan 66n vertegenwoordiger in denF.R. wordt gekozen. Tot leden van den F.R. zijn alleen zij verkiesbaar, die minstens
een jaar aan de fabriek zijn verbonden.

Art. 24.

Jaarlijks in Januari hebben de verkiezingen voor den F.R. plaats. Met Februari
treden de oude leden af. Ten miste acht dagen voor de verkiezing worden plaats
en tijd daarvan door den Secretaris bekend gemaakt op door het Bestuur te bepalen
Wijzt

Art. 25.

De stemmingen hebben plaats met gesloten ongeteekende briefjes.Wanneer bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van alle geldiguitgebrachte stemmen heeft verkregen dan heeft terstond een tweede vrije stem-
ming plaats. Wanneer ook daarbij nieniand de volstrekte meerderheid verkrijgt,heeft er herstemming plaats tusschen de twee personen, die de meeste stemmen
op zich hebben vereenigd of tusschen zooveel anderen, als met een dezer twee
in aantal stemmen gelijk staan. Bij deze stemming beslist de gewone meerderheid.

Art. 26.

Tusschentijdsche vacatures worden binnen twee maannden aangevuld op de
wijze als in voorgaande artikelen omschreven.
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Art 27.

Het lidmaatschap van den F.R. houdt op door ontslag als vast werkman en door

het verkrijgen van een hoogere betrekking dan die van gewoon werkman.

Art 28.

De F.R. wijst uit zijn midden een Voorzitter en Secretaris, benevens plaatsver-
vangend Voorzitter en Secretaris aan, die te zamen het bestuur vormen.

Att 29.

De F. R. vergadert eenmaal in de drie maanden en overigens zoo dikwijls Be-
stuur of Directie dit noodig oordelen  of   1 /3 der leden zulks verlangen.

Art. 30.

Door de leden van een groep kunnen vergaderingen met hun vertegenwoordigers
in den F.R. worden gehouden.

Art 31.

Jaarlijks wordt in Fel,ruari een vergadering gehouden van het geheele personeel
der fabriek, waarin door den Secretaris verslag wordt uitgebracht over de werk-
zaamheden van den F.R. in het afgeloopen jaar.

Overigens worden personeel- of groepsvergaderingen gehouden, wanneer de
Directie dit verIangt, of de F.R. het noodig oordeelt. In het laatste geval moet
onverwijld aan de Directie kennis worden gegeven.

Art. 32.

De Directie heeft toegang tot alle vergaderingen op haar verzoek uitgeschreven
en tot de personeelvergaderingen.

De F.R. of de groepsvertegenwoordiging kan de Directie uitnoodigen tot het
bijwonen eener vergadering onder opgave van de dagorde en zal deze daaraan

zooveel mogelijk voldoen. Ook kunnen leden van het personeel tot deze vergade-

ringen worden uitgenoodigd.

Art. 33.

Nadere bepalingen aangaande den F.R. worden zoo noodig vastgesteld door den
F.R. onder goedkeu;ring der Directie.

Art. 34.

Alvorens dit reglement wordt veranderd of aangevuld wordt door de Directie aan
de werldieden een ontwerp der veranderingen of aanvullingen uitgereikt. Gedu-
rende veertien dagen daarna, heeft ieder werkman het recht bezwaren of wenschen
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naar aanleiding daarvan aan de Directie schriftelijk kenbaar te maken. Na afloop
van dezen termijn worden de veranderingen of aanvullingen, den F.R. gehoord,
door de Directie vastgesteld; de termijn van inwerking-treding zal minstens drie
weken tevoren worden bekend gemaakt

De werklieden, die in dienst der fabriek wenschen te blijven, zijn verplicht
binnen acht dagen een verklaring te teekenen, dat zij zich met de veranderingen
of aanv„1lingen vereenigen.

Doen zij (lit niet, dan wordt dit beschouwd als een opzegging op den kortst
mogelijken termijn.

Aan alle werklieden wordt een exemplaar der veranderingen of aanvullingen
uitgereikt, zooveel mogelijk in zulk een vorm dat het gemakkelijk in het dienst-
boekje der werklieden kan worden aangebracht.

Art 35.

Dit fabrieksreglenient treedt in werking op 1 Februari 1909.
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