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VOORWOORD 

Bij het schrijven van deze biografie heb ik aan den lijve ervaren, 
dat de objectiviteit een van de moeilijkste problemen is waarvoor de 
historicus zich gesteld ziet. De meeste hedendaagse historici zijn het 
er over eens, dat de geschiedschrijving gebonden is aan tijd en per
soon. In de geesteswetenschappen is een mechanisch, onpersoonlijk 
onderzoek een onbereikbaar ideaal. P. Geyl noemt de geschiedenis 
een discussie zonder einde, die niet tot de enige, algemeen aanvaarde 
conclusie zal leiden. J. Romein gaat in zijn "Theoretische Geschie
denis" nog verder en komt tot de paradoxale formulering, dat de 
verdienste van de geschiedschrijver is gelegen niet in wat hij als 
historicus, maar in wat hij als niet-historicus waard is. Hij bedoelt 
hiermee te zeggen, dat het subjectieve element, de verklaring der 
historische feiten vanuit een bepaalde levensvisie, minstens even be
langrijk is als die feiten zelf, het objectieve element. 

Niet als louter vakman moet men de geschiedenis tegemoet treden, 
maar ook als mens. Geschiedenis is kennis van de mens door de 
mens en kan alleen bestaan door samenwerking van subject en ob
ject. Maar tegelijkertijd eist geschiedenis een kritische beschouwing 
van de mens uit het verleden, zodat een objectieve stellingneming 
van de historicus een logisch gevolg is. De eerste norm voor de ge
schiedschrijving is wetenschappelijk, niet ethisch. Wie echter met 
J. Nota gelooft, dat de geschiedenis als wetenschap ontstaat uit de 
dialoog tussen geschiedvorser en de "stemmen" uit het verleden die 
hij beluisteren wil, legt voor een verdere fundering ethische normen 
aan, waaraan hij zijn oordelen toetst. Het schrijven van een biografie 
wordt pas dan tot een bevredigend einde gebracht als dit geschiedt 
vanuit een motief. 

De totstandkoming van dit werk is mogelijk geworden door de 
onbekrompen medewerking die door de familie Vlekke is verleend. 
Prof. Dr. B. H. M. Vlekke, die het grootste deel van de documen
tatie beheerde, en Mevr. M. Balthazaar, die een kleiner deel zorg
vuldig heeft bewaard, hebben de stukken spontaan ter beschikking 
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gesteld. Aan hen en alle andere familieleden die waardevolle gege
vens hebben verstrekt, passen woorden van grote erkentelijkheid. 

Wat de materiële sector betreft moet worden vermeld, dat de 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact te Tilburg het overgrote deel 
van de financiële consequenties voor de verschijning van dit proef
schrift op zich heeft genomen. Een welgemeend woord van dank 
aan het adres van het bestuur van deze Stichting mag derhalve niet 
achterwege blijven. 
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Afb. 1, ]an Frederik Vlekke 





INLEIDING 

De geschiedenis van de Nederlandse nijverheid tussen 1870 en 
1914 ligt voor een belangrijk deel in het duister, aldus I. J. Brug-
mans1. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het ontbre
ken van overheidsrapporten en de verwaarlozing van bedrijfsar-
chieven uit die tijd. Een geschiedenis van de Nederlandse industrie 
is nog nimmer geschreven. Zij wordt slechts fragmentarisch gekend 
uit verschillende gedenkboeken die door een aantal ondernemingen 
zijn gepubliceerd. Deze toestand valt te betreuren, temeer daar onze 
huidige welvaart voor het grootste deel te danken is aan onze indu
strie, die in het boven aangestipte tijdvak haar opkomst beleefde. 
Tussen 1870 en 1900 worden de eerste balken gelegd voor de eco
nomische en de economisch-organisatorische infrastructuur, waarop 
onze huidige economie is opgetrokken.2 

Het jaar 1870 wordt algemeen als het begin gezien van de tem
poversnelling in de industriële ontwikkeling.3 De grotere activiteit 
vloeit voort uit een versnelde bevolkingstoename, voortschrijdende 
mechanisatie, veldwinnende fabrieksmatige productie en uit een 
malaise in de landbouw met een daarmee gepaard gaande trek 
naax de stedelijke industrie- en handelsbedrijven. De verschuiving 
van landbouw naar nijverheid had plaats zonder enig vooraf be
raamd plan. Het waren immanente krachten, die tot deze overgang 
leidden. * Het huisgezin verloor zijn betekenis als productie-centrum, 
de landbouw werd zelf geïndustrialiseerd en de sterke bevolkings
groei noopte tot uitbreiding van de werkgelegenheid. 

De opkomst van de grootindustrie in de zeventiger jaren loopt 
synchroon met de agrarische crisis. Deze twee verschijnselen hangen 

I) I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, sociaal-economische geschiede
nis van Nederland 1795-1940, Den Haag, 1961, p. 308. 
*) H. W. Lambéis, De industriële ondernemer; in: Ondernemend Nederland, 
zestig jaar ontplooiing 1899-1959, o. red. v. M. Rooy, Leiden, 1959, p. 101. 
s) L. G. J. Verbeme, De Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw, Aula
reeks, 1959, p. 13; en I. J. Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, a.w., p. 286. 
4) Brugmans, a.w., p. 313. 
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weer ten nauwste samen met de doorbraak van het kapitalistisch 
productiestelsel. De agrarische crisis was een malaiseversohijnsel als 
gevolg van een structuurverandering, die in haar totaliteit zeer ge
compliceerde trekken vertoont. Het is niet te boud om te beweren, 
dat het kapitalistisch productiestelsel via transportwezen en handel 
de agrarische bedrijven in West-Europa heeft ontredderd.5 Snelle 
en moderne verkeersmiddelen brachten vruchtbare, maar afgelegen 
gebieden in de Verenigde Staten, Rusland, Argentinië, Brits-Indië 
en Canada binnen het bereik van de Europese markten. Naast over-
machtige Amerikaanse aanvallen op de Westeuropese graanmarkt, 
kwam ook Rusland na 1880 met grote hoeveelheden aan de markt, 
Argentinië na 1890.0 Dit leidde tot een dodelijke concurrentie, 
waardoor een daling van de graanprijzen intrad. Het dieptepunt 
werd bereikt in 1894. In Groningen zakte de graanprijs in dat jaar 
tot ƒ 4,50 tegen ƒ 10,85 per 100 kg. in de zestiger jaren.7 Nog 
andere partiële factoren speelden mee, zoals de ondergang van de 
meekrapcultuur en de minder lonende verbouw van koolzaad als 
gevolg van goedkoper bereiding van kleurstoffen en olieproducten 
langs chemische weg. 

De graancrisis bracht in de Nederlandse landbouw een ketting
reactie teweeg. De landbouwers begonnen zich met kracht op de 
teelt van nog lonende gewassen toe te leggen, waardoor ook daar 
het evenwicht tussen productie en consumptie werd verbroken met 
prijsdaling als onvermijdelijk gevolg. Een vlucht in de veehouderij 
bracht al evenmin de vurig gewenste ommekeer. Ondeskundigheid, 
knoeierijen en buitenlandse concurrentie, vooral van Denemarken, 
leidden snel tot dalende winsten in het veeteeltbedrijf. Overscha
keling was niet zo eenvoudig. De landbouw kan zich moeilijker 
aanpassen dan de industrie. 

5) P. Hollenberg, Gerlacus van den Eisen, emancipator van de Noordbrabantse 
boerenstand. Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden 
van Nederland, deel 3, 's-Hertogenhosch, 1956, p. 19. 
·) Z. W. Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940, Gronin
gen, 1951, p. 84. 
7) Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, a.w., p. 290. 
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Op de daling der prijzen werd schier onmiddellijk gereageerd met 
een geroep om protectie.8 De liberale crisis-therapie echter was een 
natuur-geneeswijze: aanpassing van de productie aan de vraag.9 

De liberale overheid was alleen bereid de agrarische bedrijfsver-
nieuwing ter hand te nemen door het bevorderen van land- en tuin-
bouwonderwijs, het stichten van proefstations en het geven van 
voorlichting op allerlei gebied. De rationalisatie slaagde ten koste 
van de verdere achteruitgaing van de Ideine boeren in de baisse-
periode. Vanaf 1895 trad een herstel in, dat aanhield, zodat de 
landbouw kort voor de Eerste Wereldoorlog zelfs vrij welvarend was. 
Het herstel moet worden toegeschreven aan drie oorzaken: over
heidsbemoeiing, eigen werkzaamheid en de algemene economische 
gesteldheid. De voorlichting van rijkswege hielp de landbouwer in 
zijn streven naar een doelmatiger uitoefening van zijn bedrijf. De 
landbouw onderging een structurele verandering. Op de klei werd 
de graanbouw geleidelijk ingekrompen en werd het halmgewas ver
vangen door bladgewas. 

Leidde de vrijhandel en de vrijheid van vestiging, productie en 
prijsvorming regelrecht tot een malaise in de landbouw, voor de 
industrialisatie betekenden zij een niet geringe stimulans. Toch liep 
het industrialisatieproces in het begin tamelijk stroef. Tal van moei
lijkheden moesten worden overwonnen. De toepassing van nieuwe 
technieken schreeuwde om kapitaal. Dit ontbrak echter, doordat het 
Nederlandse beleggerspubliek liever geld stak in allerlei buitenland
se, vaak niet solide fondsen. Bovendien was er geen vast contact 
tussen grote ondernemers en bankiers die voor plaatsing van aan-
delenuitgiften en obligatieleningen konden zorgen.10 De geldschie
ters stelden het verlenen van hun krediet afhankelijk van een com
missariaat. 

e) L. G. J. Verbeme, Geschiedenis van Nederland 1850-1925, Prisma-reeb, 1957, 
p. 115. 
·) Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, a.w., p. 84. 
10) H. Klompmaker, De economische evolutie in Nederland; in: Algemene Ge
schiedenis der Nederlanden, dl. XI, Zeist, 1956, p. 142. 
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In de vroeg-kapitalistische periode gaat de figuur van de fabri-
queur verdwijnen, die het productiecijfer regelde naar de behoefte 
van zijn gezin. In zijn plaats treden Ideine kapitalisten, die handelen 
uit zuiver winstmotief. Ondernemen betekent nu onverpoosd zoe
ken naar grote opbrengsten. In plaats van het 'Bedarfsdeckungs
prinzip' houdt men zich aan het 'Erwerbsprinzip'.11 De ondeme-
mingsvorm die het meest geschikt is gebleken voor een dynamische 
economie met haar vele risico's, de naamloze vennootschap, komt 
steeds meer in zwang. Aanvankelijk vormden de aandeelhouders 
veelal een gesloten clan. De directeur blijft voorlopig op grond van 
zijn kapitaal en niet op grond van deskundigheid de machtigste man 
onder de vennoten. Bij de aanvang van de industriële revolutie is 
de kapitaalbezitter dus de centrale figuur. Hij is in staat gebouwen 
neer te zetten en machines te kopen waarmee hij arbeid combi
neert. De groei van de onderneming hangt samen met de aanwas 
van het vermogen van de stichter. Zelffinanciering van de tech
nische outillage en de uitbreiding van gebouwen maakten het nood
zakelijk in een tijd van algemene snelle expansie, dat er grote win
sten geboekt werden. 

De meeste fabrieken zijn ontstaan uit het ambachtelijk kleinbe
drijf of de manufactuur zoals de blikindustrie, de bierfabricage, de 
tabaks- en schoenindustrie en de scheepsbouw. 12 Een niet onbe
langrijk deel van de opkomende industrie rond 1870 dankt zijn 
opkomst aan de neergang van de landbouw. Dalende graanprijzen 
dwongen de boeren op de kleigronden tot overschakeling van halm
gewas naar bladgewassen. Door het verbouwen van aardappelen en 
suikerbieten werden zij afhankelijk van de op het platteland ver
rijzende aardappelmeel-, stro-, en beetwortelsuikerfabrieken.13 Na 
de zuivelbereiding werd de suikerindustrie vanaf 1890 onze voor
naamste landbouwindustrie.14 

" ) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, Assen, 1957, p. 33. 
,2) Brugmans, Paardenkracht en Mensenmacht, a.w., p. 315 e.v. 
la) I. J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-
1870), Aula-reeks, 1958, p . 75. 
14) L. Verberne, Geschiedenis van Nederland, dl. 1, a.w., p . 118. 

4 



De verbouw van suikerbieten of beetwortelen was op zichzelf 
niets nieuws. Tijdens de Franse overheersing was de beetwortel hier 
vanuit Frankrijk geïntroduceerd, maar de beetwortelsuiker kon na 
1815 nog geen plaats veroveren naast de rietsuiker en de verbouw 
van beetwortelen raakte in onbruik. Anders verliep het in Frankrijk. 
Daar werd het experiment met de suikerfabricage uit beetworelen 
voortgezet en wel met zulk succes, dat na 1830 verschillende lan
den т .п. België, de verbouw en verwerking van suikerbieten ook 
weer stimuleerden.15 Ten onzent vond dit voorbeeld omstreeks 
1850 navolging vooral onder de boeren op de kleigronden van 
West-Brabant en de Zeeuwse eilanden. Deze gronden laten een 
grote mate van vrijheid toe voor de wijze van gebruik en zijn ge
schikt voor alle akkergewassen. De boeren uit deze contreien had 
het vóór de landbouwcrisis al niet meegezeten, als gevolg van de 
ondergang van de eens zo bloeiende meekrapcultuur. De meekrap-
teelt was daar reeds na 1840 ingekrompen vanwege de grote con
currentie uit Frankrijk. De genadeslag voor het oude meekrapbedrijf 
kwam in 1868 door de uitvinding van de synthetische bereiding 
van aniline kleurstoffen.1β De uitbreiding van de suikerbietenteelt 

werd er in hoge mate door bespoedigd. 

Andere gunstige factoren waren de verbetering van de ontlo-

gingsmethode en de wijziging op de Europese suikermankt. Door 

afschaffing van de differentiële rechten op suiker door het toen
malig Nederlands-Indisch Gouvernement en het vervallen van de 
suikerrechten in Engeland, verloor Nederland het vedlingmonopoJie 
van de Javaanse ruwsuiker. De Amsterdamse raffinaderijen kregen 
daardoor na 1860 meer belangstelling voor de bietsuiker van eigen 
bodem. Vooral in West-Brabant verrezen de suikerfabrieken als 
paddestoelen uit de grond, hetgeen deze streek spoedig de bijnaam 
van de 'suikerhoek' bezorgde. De oudste Brabantse suikerfabriek te 
Zevenbergen dateert van 1858. Volgens het verslag van de toestand 

15) B. Reiger, Beetwortelsuikerfabriek en Landbouw in Nederland, in: De Eco-
mist, 1874, p. 868. 
1δ) Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, a.w., p. 302. 
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der provincie Noord-Brabant moeten er in 1874 23 kleinere en 
grotere fabrieken in Midden- en West-Brabant hebben gestaan.17 

Van het begin af bediende de suikerindustrie zich van stoom
kracht en nam de exploitatie de vorm aan van grootbedrijf.18 Vele 
suikerfabrieken hebben een wisselvallig bestaan geleid. Bedrijfs-
technische verbeteringen en chemische experimenten konden door 
de grote goed renderende fabrieken snel en efficiënt worden toe
gepast. Grote investeringen waren hiervoor nodig. Een fabriek met 
weinig rendement kon in een periode met krappe kapitaalmarkt niet 
zo gauw tot experimenten overgaan. Daardoor raakten de kleinere 
fabrieken vroeg of laat in moeilijkheden en kon concentratie ten
slotte niet uitblijven. 

Het initiatief tot oprichting van een suikerfabriek is meestal niet 
uitgegaan van Brabanders, maar van Hollanderse en Belgische za
kenlieden. Namen van suikerfabrikanten als Dudok ¡van Heel, 
Hcerma van Voss, De Caritat de Peruzzis, Granpré Molière, Rivière 
Veminas en Wittouck zeggen in dit opzicht voldoende. De 'suiker
baronnen' voerden de status van grootindustrieel. 

Eén figuur onder deze groep suikerfabrikanten in West-Brabant, 
aan wiens leven en werk wij dit boek gaan wijden, verdient onze 
bijzondere belangstelling: de self-made man Jan Frederik Vlekke. 

Biografieën van grote ondernemers zijn schaars in tegcnstelling 
met die van kunstenaars, geleerden, staatslieden of ontdekkings
reizigers. In zijn biografie van Anton Philips stelt P. J. Bouman 
zich de vraag naar de beweegredenen hiervoor. Spreekt de onder
nemer minder tot de fantasie? Verspert het vlechtwerk in de organi
satievorm van het bedrijfsleven de toegang tot de persoonlijkheid 
die wij zouden willen benaderen? Of zijn er morele remmingen in 
het spel b.v. wantrouwen jegens het winstbejag, dat in veler ogen 
de krachtigste drijfveer schijnt te zijn voor de ondememersactivi-

") Verslag van den toestand det Provincie Noord-Brabant over 1874, 's-Hertogen-
bosch, 1875, hfdst. XV, p. 4-15. 
18) Brugmans, De arbeidende klasse, a.w., p. 34. 
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teit?19 Gaan wij deze motieven in verband brengen met de figuur 
van J. F. Vlekke dan zullen de komende bladzijden aantonen, dat 
zij voor deze man niet opgaan. Dat rechtvaardigt op zich reeds een 
biografie van deze markante persoonlijkheid, door L. J. Rogier ge
prezen als de eerste moderne katholieke werkgever.20 

Uit het vervolg moge blijken, dat door zijn persoonlijke inziet een 
tweetal suikerfabrieken in de gemeente Oud- en Nieuw-Gastel, 
gelegen in het Westbrabantse polderland, een hoge graad van be
drijfseconomische ontwikkeling bereikten in een tijd, dat de indu
strialisatie nog in haar kinderschoenen stond. Wat echter deze on-
dememersbiografie zijn bekoring kan geven is, dat Vlekke naast een 
geslaagd zakenman ook een sociaal werkgever is geweest vanuit een 
persoonlijke overtuiging zonder dat de geest van de tijd of de aan
drang van de omstandigheden hem daartoe dwongen. In de na
oorlogse tijd klinkt zoiets niet erg gewichtig. Thans zijn de mense
lijke factoren op het industrieel beleid zo zwaar gaan wegen, dat het 
vroegere beginsel "alleen wat economisch verantwoord is, is sociaal 
verantwoord" in zekere zin in omgekeerde volgorde kan worden 
gelezen.21 In de tweede helft van de vorige eeuw werd de betekenis 
van de productiefactor 'arbeid' door de gemiddelde ondernemer 
zwaar onderschat. De moderne industriële ondernemer brengt ar
beid en kapitaal, al dan niet van hem zelf, bijeen teneinde met deze 
combinatie goederen te doen \'oortbrengen waarmee hij ter markt 
gaat. 

De economische vrijheid in het liberale tijdvak heeft het kapita
listisch stelsel de kans gegeven tot een weergaloze ontplooiing zonder 
te beseffen, dat door de vrije spanningen van vraag en aanbod de 
mede-menselijkheid in het arbeidsproces op pijnlijke wijze in het 
gedrang kwam. Met de scheiding van arbeid en productiemiddelen, 
die zich geleidelijk met het ontstaan van het kapitalisme voltrok, 

le) P. J. Bouman, Anton Philips, De Mens - De Ondernemer, Amsterdam, g.d., 
p. 5. 
!0) L. J. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, Katholiek Nederland 
1853-1953, 's-Gravenhage, 1953, p. 466. 
") Bouman, Anton Philips, a.w., p. 274. 
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ontstond ook het sociale vraagstuk.22 Object hiervan was de ar
beidende klasse, die in de noodzakelijke ruil van goederen en diens
ten slechts zijn arbeidskraoht heeft aan te bieden. Bij overwegend 
aanbod op de arbeidsmarkt bood het vrije spel van economische en 
sociale krachten geen oplossing. 

De benarde positie van het werknemersbestanddeel in de pro
ductiemaatschappij van de 19e eeuw is in zijn algemeenheid wel 
bekend. De lage lonen werden wetenschappelijk gemotiveerd met de 
'ijzeren loonwet', die als een natuurwet de lonen steeds weer naar 
het voor het levensonderhoud noodzakelijk absolute minimum deed 
tenderen. Vrouwen- en kinderarbeid brachten weliswaar enige ver
ruiming van het gezinsinkomen, maar drukten de lonen nog meer 
door vergroting van het aanbod op de arbeidsmarkt. De lange ar
beidstijd werd verantwoord geacht wegens verlies van rendement bij 
stilstaan van de machines wegens hun torte levensduur. Maar de 
roofbouw op de arbeidskracht riep aan twee kanten tegenkrachten 
op. Toenemend verzet en organisatie bij de arbeiders en inzicht bij 
de bezittende klasse, dat in het eigen belang grenzen moesten wor
den gesteld aan deze roofbouw. 

Bij het proces van ontmenselijking van de arbeid heeft de over
heid tot 1900 afzijdig gestaan. De liberale staatkunde stuurde na 
1848 aan op scheiding van staat en maatschappij. Het algemeen 
belang leek het best gediend door het vrije spel van economische 
krachten. De taak van de staat mocht niet verder gaan dan de er
kenning en beveiliging van de burgerlijke vrijheid tegenover be
dreigingen die konden voortvloeien uit monopolie en protectie. In 
deze leer paste vrijheidsbeperking dus slechts, wanneer zij nood-
zakelijk was voor de handhaving van de vrijheid van anderen.23 

De noodtoestand rond 1880 met betrekking tot oude en invalide 
arbeiders werd vooral door hervormingsgezinde liberalen begrepen. 

ï ! ) D. C. van der Poel, Hoofdlijnen der economische en sociale geschiedenis, 
Utrecht, 1953, dl. 2, p. 178. 
*') C. W. de Vries, Bijdrage tot de staatkundige geschiedenis der arbeidswetgeving 
in Nederland; in: Themis, 85e deel, Den Haag, 1924, p. 393. 
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Zij kwamen tot de overtuiging, dat de werkzaamheid van de staat 

niet meer voldeed aan de eisen van de tijd. De roep om staatsin

menging werd sterker toen uit het onderzoek bleek, dat de verzekering 

tegen ongevallen, ouderdom en invaliditeit op basis van vrijwillig

heid, onvoldoende was. De veel geroemde vrijheid had een ver

scherping van de maatschappelijke tegenstellingen teweeggebracht 

in plaats van de verwachte algemene verspreiding van de welvaart. 

Nieuwe denkbeelden werden niet door een theorie opgedrongen, 

maar ontstonden door waarneming van de maatschappelijke ver

schijnselen zelf.24 De 'theorie had geleid tot een valse uitkomst. Im

mers de idealistische economiebeoefening verhinderde voor de eeuw

wisseling de vorming van een juist inzicht in de sociaal-economische 

realiteit, speciaal in de realiteit van het arbeidsinkomen. G. M. J. 

Veldkamp noemt de miskenning van de realistisch economische be

schouwingswijze en het vastihokken in een klassieke onwerkelijke 

opvatting van de structuur van het sociaal-economische leven de 

grote oorzaken van de verkeerde redeneringen in de sociaal-econo

mische politiek en de door die politiek bewerkte sociaal-economische 

wetgeving.26 Tegen de verstarde opvattingen in kon alleen de tijd 

leren, dat een vrijwillige volksverzekering en sociale voorzieningen 

in de particuliere sfeer op een debacle zouden uidopen. 

Zowel de Kinderwet-Van Houten van 1874 als de Arbeidswet-

Ruijs van 1889 droegen slechts het karakter van een sociale correc

tie op een gehandhaafd economisch stelsel, waarin de arbeid fun

geerde als een koopwaar die voor de werkgever losstaat van haar 

menselijke drager.2e Een werkelijke wijziging in de verhouding tus

sen werkgever en arbeider werd pas gebracht door de Ongevallen

wet van 1901. De contractuele band tussen de ondernemer en de 

arbeidswaar werd uitgebreid tussen de ondernemer en de drager 

van die waar, de levende arbeider. Bij de Ongevallenwet werd de 

" ) Ibid., p. 394. 
" ) G. M. J. Veldkamp, Individualistische karaktertrekken in de Nederlandse so
ciale arbeidsveizekering, Alphen a/d Rijn, 1949, p. 36. 
и ) С P. M. Romme, Nederlandse sociale politiek, Hilversum, 1940, p. 75. 
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werkgever aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van een ongeval 
de werkman overkomen m de bedrijfsuitoefening. De verschuiving 
van het accent bij het arbeidscontract in de richtmg van de mense
lijke aard der arbeidswaar heeft zich in onze eeuw langzaam vol
trokken. 27 

Het zal uit de bovenstaande regels duidelijk zijn geworden, 
dat de sociale en economische ordening in de tweede helft van de 
vorige eeuw sterke individualistische karaktertrekken draagt. Bij het 
productieproces viel toen de klemtoon op de werkgever, die een door 
F. C. J. Nuyens als 'repressief' aangeduide gezagsuitoefening han
teerde.28 De repressieve gezagsuitoefening stelde het eigen belang 
voorop en was er op uit om door ondergeschiktheid en onmondig-
heid van de werknemers hun passieve onderdanigheid te besten
digen. Er is reeds opgemerkt, dat in het vroeg-kapitalistische stadium 
het gezag van de ondernemer gebaseerd was op zijn geld, niet op 
persoonlijke kwaliteiten. Bij het voortschrijden van de techniek en 
de groei van het grootbedrijf kon het leiderschap in de onderneming 
niet langer worden beschouwd als een ere-ambt, maar werd het toe
vertrouwd aan de deskundige manager, die naast kennis van zaken 
het vermogen bezit om de inspanning van velen te bundelen en op te 
voeren tot het hoogst bereikbare resultaat. Langzaam groeide het 
besef, dat de leider er is voor de groep en niet omgekeerd. De 're
pressieve' gezagsuitoefening maakte plaats voor de 'expansieve', die 
gericht is op verrijking, uitgroei en ontplooiing van de onderge
schikten. De moderne leider c.q. ondernemer moet zijn eigen be
langen integreren in de belangen van de groep. Deze sociabiliteit moet 
gepaard gaan met wat de Engelsen 'groupeffectiveness' noemen, een 
soepele samenwerking van de hele werkgemeenschap. 29 

J. F. Vlekke heeft als een der eersten het principe gehuldigd, dat 
een onderneming behalve rentabiliteit van geïnvesteerd kapitaal ook 
het handhaven van een arbeidsgemeenschap beoogt. Hij deed dat 

27) Romme, Nederlandse sociale politiek, a.w., p. 77 e.v. 
-e) F. C. J. Nuyens, Leidinggeven in deze tijd, Utrecht, 1960, p. 21. 
« ) Ibid., p. 16. 
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in een tijd, dat het arbeidscontract op één lijn stond met het koop
contract. Met de persoon van de arbeider had de werkgever niet te 
maken. Die behoorde niet tot zijn activa, zoals de machine, waarop 
moest worden afgeschreven. Het ging om een ruil tussen loon en 
arbeid en dus om de gunstigst mogelijke verhouding. Hoe het ver
der met de arbeider verging was geen zaak voor de werkgever. so 

Tegen de achtergrond van deze opvatting steekt het optreden van 
J. F. Vlekke als bedrijfsleider van twee suikerfabrieken af als het 
model voor een nieuw ondernemerschap. Zijn ijveren voor een 
nieuwe sociale structuur in de onderneming bleef niet beperkt tot 
de bedrijven waarover hij persoonlijk de leiding had. In woord en 
geschrift heeft hij ook zijn opvattingen uitgedragen. Met andere 
ondernemers als J. C. van Marken en C. T. Stork leverde hij het 
bewijs, dat een sodale bedrijfsvoering niet alleen ethisch gewenst, 
maar ook economisch mogelijk was. Steunend op hun resultaten 
kwamen de conservatieven van alle gezindten over de brug en kreeg 
de sociale rechtsvorming ook nationaal de wind in de zeilen.91 

Wie was nu deze pionier? Jan Frederik Vlekke werd geboren te 
Steenbergen op 20 maant 1849 ab eerste kind en enige zoon van 
Andreas Frederik Vlekke en Arma Maria van Biesen. Zijn vader 
was geboren te Oud-Vossemeer op het Zeeuwse eiland Tholen, op 
16 januari 1828 en zijn moeder te Roosendaal op 28 juni 1823 als 
dochter van de schipper Willem van Biesen en Dimphna van 
Hasselt. Het huwelijk van Andreas en Anna werd gesloten te Oud-
Vossemeer op 21 februari 1849. Blijkens het huwelijksregister oefen
de de bruidegom op dat moment geen beroep uit. Het beroep van 
de bruid staat geregistreerd als dienstmeid te Oud-Vossemeer. Het 
echtpaar vestigde zich direct na het huwelijk te Steenbergen, alwaar 
hun zoon Jan Frederik werd geboren. Het geboorteregister van de 
gemeente Steenbergen vermeldt, dat de vader schippersknedht was. 
Het lijkt ons niet te gewaagd te veronderstellen, dat Andreas Vlekke 

'0) Romme, a.w., p. 74. 
") Ondernemend Nederland, a.w., p. 67. 
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in dienst is getreden bij zijn schoonvader of tenminste door zijn 

bemiddeling in het schippersvak is terecht gekomen. 

Een merkwaardige bijzonderheid bij de geboorteacte van Jan 

Frederik is, dat zijn familienaam evenals die van zijn vader in het 

register werd ingeschreven als Plekken. Dit berust ongetwijfeld op 

een vergissing, die door de dienstdoende ambtenaar van de burge-

lijke stand is gemaakt. Op verzoek van Jan Frederik werd zijn naam 

bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda op 24 novem

ber 1874 gerectificeerd in die van Jan Frederik Vlekke.32 Naar aan

leiding van de verkeerde schrijfwijze is de gedachte geopperd als 

zou het geslacht Vlekke afkomstig zijn uit Westfalen. Dit mist 

echter voldoende grond, daar de naam Plekken louter op een fou

tieve inschrijving berust. Waar het geslacht dan wel vandaan komt, 

hebben wij niet kunnen achterhalen. 

In de onvolledige doop-, trouw- en overlijdensregisters van de 

gemeente Oud- en Nicuw-Vossemeer, voor zover aanwezig in de 

provinciale archieven van Middelburg en 's-Hertogenbosch, hebben 

wij slechts twee oudere generaties kunnen terugvinden. De voor

namen Andreas Frederik en Jan Frederik wisselen elkaar in vier 

generaties af. 

De oudste Andreas Frederik moet zich kort voor 1800 als schoen

maker gevestigd hebben te Oud-Vossemeer. Hij trouwde met Cor

nelia van Ekeren, eveneens schoenmaakster van beroep. Het echt

paar komt niet voor in de protestantse of katholieke huwelijksregis-

ters, zodat we veilig mogen aannemen, dat zij zich eerst na hun 

huwelijk op Tholen hebben gevestigd. Van dit echtpaar zijn twee 

kinderen bekend, nl. Johanna Maria, geboren 20 juni 1800 en 

Johannis Frederik geboren 24 juni 1802 te Oud-Vossemeer. 

Deze Johannis Frederik oefende hetzelfde beroep uit als zijn 

vader. Hij trouwde op 27 november 1824 in zijn geboorteplaats met 

Maria Elisabeth Rombouts, ook geboortig uit Oud-Vossemeer en 

van beroep arbeidster. Dit echtpaar moet zich tot de middenstand 

зг) De uitvaardiging van het vonnis bevindt zich in de documentatie-Balth; in het 
geboorteregister te Steenbergen is deze rectificatie in de marge aangebracht. 
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hebben opgewerkt. Bij het huwelijk van hun zoon Andreas Frederik 
in 1849 wordt het beroep van de vader aangeduid met koopman, 
dat van de moeder met winkelierster. Zij hadden een kruideniers
winkel. 

Andreas Vlekke hebben wij reeds leren kennen als de vader van 
Jan Frederik, object van dit boek. Het gezin Vlekke-Van Biesen 
verhuisde kort na de geboorte van hun zoon weer van Steenbergen 
naar Oud-Vossemeer. Daar werden nog twee dochters uit het hu
welijk göboren t.w. Dymphna Gertrudis en Maria Elisabeth. De 
moeder van J. F. Vlekke overleed in Oud-Vossemeer op 12 novem
ber 1884. Zijn vader ging een jaar later in Oud Gastel wonen en 
kwam daar op 15 mei 1887 door verdrinking om het leven. Zijn 
oudste zuster Dymphna bleef ongetrouwd en zette de nering van 
haar ouders voort. Zijn oudste zuster 'Betje' trouwde met de schip
per Gerrit Slokkers uit Stampersgat. 

De jonge Jan Frederik bleek een pientere knaap te zijn, die 
andere aspiraties had dan de zaak van zijn ouders. Voor begaafde, 
katholieke, maar onbemiddelde jongens was er voor 1900 normaal 
gesproken maar één weg die leiden kon naar hogere ontwikkeling: 
de kweekschool. Vanuit het Zeeuwse Tholen bezocht bij de open
bare kweekschool te Middelburg.93 Op 18-jarige leeftijd werd hij 
als hulponderwijzer benoemd aan de openbare school te Oud Gastel 
"op een jaarwedde van ƒ 300,— benevens een veranderlijk inkomen 
van 5 cent per drie maanden voor ieder schoolgaand kind, ingaande 
op 1 juli 1867".34 

Inmiddels was een jaar vóór zijn vestiging in Gastel door de 
plattelandsgeneesheer J. J. van Sprangh en enige andere notabelen 
uit de streek de 'Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek' opgericht. Ter 
vergroting van zijn mager inkomen werkte Vlekke na schooltijd op 
het kantoor van de fabriek, dat was ondergebracht ten huize van de 
dorpsdokter. Als onderwijzer verdiende hij in het laatste half jaar 
van 1867 de som van ƒ 169,60. Een jaar later werd zijn vast inko-

33) Manuscript van rede, gehouden door J. F. Vlekke te Maastricht, 16-8-1899, p. 1. 
з«) Notulen raadsvergadering Oud Gastel 26-6-1867. (GAG. archief no. 69, p. 156). 
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men teruggebracht op ƒ 250,— en het veranderlijk inkomen ver
hoogd tot 12 cent per leerling. Zijn 'totale jaarsalaris bedroeg toen 
ƒ 293,—. Zijn toekomstige schoonvader P. H. Braun verdiende als 
hoofd van de school in Stampersgat in hetzelfde jaar ƒ 350,70.S5 

In 1873 zegt hij de school voorgoed vaarwel en aanvaardt de functie 
van boekhouder aan de suikerfabriek. De overgang van onderwijs 
naar bedrijfsleven zal hem — gezien de meer aanlokkelijke finan
ciële vooruitzichten — niet moeilijk zijn gevallen. Het was trouwens 
niet abnormaal in die tijd, dat een schoolmeester een werkkring 
buiten het onderwijs vond. De onderwijzersopleiding is nog na 1900 
van niet te onderschatten betekenis, waar het gaat om de voorzie
ning in de intellectuele behoefte van het bedrijfsleven. Ook in aller
lei sectoren van het openbare maatschappelijke leven komt men de 
praktiserende of gewezen onderwijzer tegen.30 

Zijn kweekschoolopleiding en de praktijk van het onderwijs heb
ben een diep spoor in het karakter van Vlekke nagelaten. Als veel
gevraagd spreker op onderwijzersvergaderingen noemde hij zich later 
gaarne een der hunnen en in zijn fabrieksblad 'De Kleine Courant' 
kon hij als industrieel het schoolmeesteren moeilijk laten. Het be
vreemdt daarom ook niet, dat vijf van zijn tien kinderen in het 
onderwijs terechtkwamen. 

J. F. Vlekke is tweemaal gehuwd geweest. Op 14 januari 1875 
trouwde hij met Maria Anna van Sprundel, een niet onbemiddelde 
boerendochter uit Dinteloord. Zij was de weduwe van de in 1874 
overleden Petrus Johannis Bus. Uit haar kortstondig eerste huwelijk 
van nauwelijks drie jaar waren twee kinderen geboren. Het oudste 
kind stierf in zijn tweede levensjaar, het tweede werd slechts een 
half jaar oud. Maria van Sprundel schonk haar tweede man vijf 
kinderen en overleed reeds in 1889 nog geen 42 jaar oud. Van de 
twee zoons en de drie dochteis uit deze echtvereniging heeft de 

»') Gemeen terelceningen Oud- en Nieuw-Gastel, 1867 en 1868, inv. no's 1047 en 
1048 (GAG.). 
") F. J. H. M. van der Ven, De sodale ontwikkeling van het Brabantse volk, in: 
Het Nieuwe Brabant, 's-Hertogenbosch, 1953, dl. 2, p. 98-99. 
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oudste zoon Petrus Andreas Frederik in dezelfde branche als zijn 
vader naam gemaakt. Na het behalen van de doctorstitel in de 
chemie te Freiburg is hij de stichter en de eerste directeur geworden 
van de Coöperatieve Suikerfabriek te DinteJoord, thans de grootste 
suikerfabriek van de wereld. 

Op 12 mei 1890 hertrouwde Jan Frederik met Maria Cornelia 
Braun, dochter van de reeds genoemde hoofdonderwijzer P. H. 
Braun uit het dorp Stampersgat onderhorig aan de gemeente Oud
en Nieuw-Gastel. Uit zijn tweede huwelijk kreeg hij nogmaals vijf 
kinderen. Van dit quintet zijn er thans nog drie in leven onder wie 
de jongste dr. Bernard H. M. Vlekke, de bekende historicus en 
hoogleraar in Leiden. 

Opmerkelijke gegevens uit de tijd dat hij boekhouder was zijn 
nagenoeg niet voorhanden. Het beeld dat A. de Jong heeft geschetst 
van de positie van de boekhouder in het bedrijf tot aan het begin 
van deze eeuw,37 kan beslist niet op de figuur van Vlekke worden 
geprojecteerd, gezien zijn verdere carrière. Nog rond de eeuwwis
seling werd de boekhouding als een noodzakelijk kwaad voor het 
bedrijf bestempeld. De boekhouder zonderde zich af in de voor hem 
gereserveerde ruimte en hield zich verre van hetgeen om hem heen 
in het bedrijf gebeurde. De ondernemer realiseerde zich het bestaan 
van zijn boekhouder eerst op het einde van het jaar voor het op
stellen van de winst- en verliesrekening.38 Later wordt de boek
houder steeds meer betrokken in zaken van budgettering, taakana
lyse, kostprijsberekening en efficiency. De naam boekhouder ver
andert in die van administrateur. Deze krijgt tenslotte ook een orga
nisatorische functie en groeit uk tot bedrijfseoonomisch adviseur. 

Deze hele ontwikkeling heeft J. F. Vlekke in nog geen tien jaar 
doorgemaakt. Hij moet zijn boekhoudersperiode intensief hebben 
besteed aan het verwerven van een grondige kennis van de suiker-
fabricage, wat zonder een daartoe strekkende vooropleiding in tech-

3') A. de Jong, Van boekhouder tot bedrijfseconomisch adviseur; in: Ondernemend 
Nederland, a.w., p. 167 e.v. 
*>) Ibid., p. 168. 
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nisch en chemisch opzicht niet eenvoudig moet zijn geweest. Van 

zijn deelneming aan het openbare leven in Oud Gastel getuigen 

de verslagen die hij als volijverig secretaris van het Oranje-comité 

schreef in het Oranje-boek.39 Verder was hij een actief lid en se

cretaris van het kerkkoor en lid van de plaatselijke schutterij. Het 

rijzen van zijn maatschappelijke standing valt af te leiden uit zijn 

verzoek in 1876 om op grond van zijn functie te worden ontslagen 

als dienstplichtige bij de brandspuit.40 

Zijn deskundigheid en leidersgaven bleken zo onaanvechtbaar, 

dat van de 53 vergaderde aandeelhouders er 48 bereid waren hem 

zonder bedenken aan te wijzen als opvolger van de in 1881 over

leden stichter en eerste directeur Van Sprangh. Om zijn benoeming 

mogelijk te maken werden zelfs de statuten gewijzigd in dier voege, 

dat de directeur in plaats van van twee aandelen, eigenaar zou moe

ten zijn van één aandeel.41 Wij constateren terloops, dat hier in de 

praktijk de risico dragende kapitalist in de onderneming terugtreedt 

en de deskundige bedrijfsleider zijn intrede doet. Gedurende 22 jaar 

heeft Vlekke de Gastelse suikerfabriek geleid. In 1892 werd zijn 

directie-taak uitgebreid met het beheer over de suikerfabriek 

St. Antoine, gelegen in dezelfde gemeente tegen de grens van 

Standdaarbuiten. 

Zijn werkzaamheid als industrieel valt te verdelen in drie perio

den: 1881-1889 periode van opbouw van de fabriek; 1889-1898 

invoermg van een aantal sociale instellingen ten behoeve van het 

personeel; 1898-1903 naast industriële functie een gangmaker van 

de katholieke sociale actie in Nederland. In de eerste acht jaren van 

zijn directoraat is hij voor de buitenwereld een nog weinig opval

lende figuur. Hij bestuurt zijn grote onderneming, weet de capaci

teit van de fabriek regelmatig op te voeren, maakt gebruik van 

nieuwe uitvindingen op technisch gebied, studeert en werkt zich 

3e) Berust op de gemeentesecretarie te Oud Gastel. 
40) Br. VI. aan B. en W . van Oud- en Nieuw-Gastel, (ingek. stukken B. en W . 
1876, no. 44, GAG.). 
u) Notulenboek-vergadering-aandeelhouders, Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, 
kantoor C.S.M., Amsterdam, p. 42. Opm. een aandeel was nominaal ƒ 6000,—. 
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totaal in. Uit de nijiverheidsstatistiek van Struve en Bekaar in 1888 
kan men aflezen, dat de toestanden op zijn fabriek niet beter of 
slechter zijn geweest dan elders.42 Gegevens over de eerste periode 
zijn zeer sdhaars. Behalve de korte jaarverslagen in het Notulenboek 
van de algemene vergadering van aandeelhouders is het gehele be
drij f sarchief, naar wij aannemen, vernietigd. Ook in de bewaard 
gebleven correspondentie kan men helaas weinig aantreffen uit de 
jaren 1881-1889. Vanaf 1885 was hij lid van de gemeenteraad, 
waarin zijn woord een gezaghebbende klank had.4S 

Uit het verdere verloop valt af te leiden, dat vanaf 1889 van een 
onafhankelijke positie van Vlekke als bedrijfsleider tegenover de 
raad van commissarissen kan worden gesproken. Het rendement van 
het bedrijf was sinds zijn overname van de directie zo gunstig en 
constant,44 dat de aandeelhoudiers blijkbaar geen achterdocht koes
terden tegen een sociale bedrijfsvoering, die vanaf dat jaar door de 
directeur ter hand werd genomen. Een belangrijke gebeurtenis in 
1889 is de verschijning van het fabrieksblad 'De Kleine Courant', 
gewijd aan de belangen van het personeel der Gastelse Beetwortel-
suikerfabriek. In het eerste nummer van 19 oktober geeft Vlekke 
als hoofdredacteur een vage veridaring voor het verleden: "In die 
(voorafgaande acht jaar - noot v. d. sehr.) jaren heb ik er niet uit
sluitend aan gedacht, hoe de fabriek te maken tot wat zij thans is: 
eene der schoonste en bloeiendste van het land; ook het belang der 
werklieden is voortdurend een punt van ernstige overweging voor 
mij geweest."45 De eerste vrucht van deze overweging was de aan
koop van steenkool voor gezamenlijke rekening van het personeel. 
Deze inkoopooöperatie vormde de inzet van een indrukwekkende 
reeks sociale instellingen, die op zijn instigatie in de negentiger 
jaren werden ingevoerd ten gunste van het vaste personeel van zijn 
fabrieken. In het tweede hoofdstuk zaïllen wij gelegenheid hebben 
deze sociale instellingen aan een onderzoek te onderwerpen. 

**) Zie Nijverheidsstatístíek op p. 24 van dit boek. 
«) Notulen raadsvergadering O. en N. Gastel 6-10-1885, p. 204 e.v. (GAG.). 
«*) Zie statistiek dividenduitkeringen op p. 45 van dit boek. 
4i) De onvolledige jaargangen van De Kleine Courant berusten in de documentatie-
Vlekke, GAR. 
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Zijn praktische sociale werkzaamheid trok kort voor de eeuw
wisseling de aandacht van dr. Alphons Ariëns. Hij voelde zich on
middellijk aangetrokken tot de open, rondborstige autodidact, die in 
zijn positie van industrieel de moed bezat zijn vooruitstrevende op
vattingen overal te tonen. Dergelijke figuren waren in katholieke 
kring vóór 1900 een grote zeldzaamheid. Ariëns drong de demo
cratische ondernemer op het toneel bij gelegenheid van het eerste 
katholieke congres voor drankbestrijding in 1898 te Utrecht.4β Het 

redenaarstalent van Vlekke op deze landelijke vergadering werd een 

openbaring. Zelfs dr. H. Schaepman was sterk onder de indruk 

gekomen van zijn kloeke rede.47 De grote kracht die ervan uitging 

lag in het feit, dat de inhoud oodeend was aan het leven zelf en 

niet moeizaam was bijeengegaard uit boeken. 

Niet zonder moeite had Ariëns hem uit het landelijke Gastel 
kunnen lokken, omdat de man zich buiten zijn vertrouwde omge
ving niet op zijn gemak scheen te voelen wegens een organisch 
gebrek.48 Hij leed namelijk aan hardtiorend'heid en moest gebruik 
maken van een hoom. Vlekke was een man zonder politieke aspira
ties. Zijn betekenis ligt op zuiver sociaal terrein, een terrein, dat zich 
vóór 1898 beperkt heeft tot eigen omgeving en bedrijven. Toen zijn 
forse stemgeluid eenmaal een groot auditorium had bezield, drongen 
progressieven van alle kanten bij hem aan om in woord en geschrift 
de nieuwe koers van een christelijk-democratische, sociale actie aan 
te geven. 

Uit alle delen van het land bereikten hem aanvragen voor het 
houden van lezingen, verzoeken voor het maken van statuten en 
uitnodigingen in comités zitting te willen nemen. In de volgende 
hoofdstukken zullen wij zien hoe Schaepman hem opeiste voor een 
katholiek adviesbureau voor sociale aangelegenheden, Ariëns voor 
de landelijke organisatie van de drankbestrijding, mr. Ch. Ruijs de 

«) G. Brom, Alfons Ariëns, Amsterdam 1941, dl. 1, p. 473. 
") Verslag van het eerste Nederlandsch Katholiek Congres ter bestrijding van het 
drankmisbruik, gehouden te Utrecht op 9 en 10 October 1898, Maastricht, p. 22. 
48) Br. Ariëns aan VI., 15-4-1898. Opm. Tenzij anders aangeduid bevinden de 
geciteerde brieven zich in de documentatie-Vlekke, GAR. 
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Beerenbrouck voor de Limburgse katholiekendagen, dr. Gisbert Brom 
voor het dagblad Het Centrum, mr. P. Aalberse voor het Katholiek 
Sociaal Weekblad, de kamerleden E. van der Kun en mr. A. Kerdijk 
voor een oplossing van de problemen rond de wetgeving op de sui
keraccijns, Th. Molkenboer en Maria Viola voor de oprichting van 
het tijdschrift Van Onzen Tijd, P. Hopmans voor de organisatie van 
de eerste Bredase katholiekendag, J. Schets voor de onderwijzers
bond; het zijn slechts enige onderdelen van zijn veelomvattende 
sociale werkzaamheid. 

De sterke aantrekkingslkracht die Vlekkes persoonlijkheid bleek te 
bezitten op meer ontwikkelde geestelijken, vindt zijn grond in de 
sterke religieuze ondertoon van zijn sociale stellingen. Zijn sociale 
belangstelling kwam niet voort uit overwegingen van humanistische 
aard, zoals bij een Van Marken en Stork, maar lag verankerd in een 
rotsvast christelijk beginsel. "Voor ons katihoiieken ligt het econo
misch vraagstuk in de eenvoudige lessen die wij ontvingen aan 
moeders schoot: het onze vader en de tien geboden."49 Een derge
lijke uitspraak typeert zijn aanhankelijkheid aan kerk en geloof. Op 
de voorgrond tredende priesters als Schaepman, Ariëns, G. van 
Zinnicq Bergmann en C. Prinsen dongen naar zijn vriendschap en 
jongere geestelijken als Gisbert Brom en Henri Poels vroegen er een
voudig om.60 Schaepman bekende aan Vlekkes vriend A. Ludwig: 
"Ik gaf iets liefs als de heer Vlekke mij maar eens inviteerde."51 

Deze man was voor de avant-garde van de katholieke sociale be
weging zo'n kostbare figuur, omdat de praxis van zijn daden de 
theorie ondersteunde en niet omgekeerd. Wetenschappelijke aanleg 
was niet zijn sterkste zijde. Hij was geen man die vanuit de sfeer 
van de toegepaste kennis tot de abstractie kon opklimmen. Wel had 
hij nog kans gezien temidden van zijn zakelijke besognes zich de 
ideeën eigen te maken van grote buitenlandse sociale denkers als 

«) Manuscript van rede uitgesproken door VI. te Eindhoven voor de Leo-Vereni-
ging, 1900, p. 2. 
««) Br. Gisb. Brom aan VI., Utrecht, 15-4-1899 en br. H. Poels aan VI., Venlo, 
21-5-1901. 
«) Br. A. W. Ludwig aan VL, Den Haag, 18-6-1896. 
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F. Hitze, Em. von Ketteier, R. P. Antoine, s.j., Léon Grégroire, 
Fredherr von Hertling, Matth. Liberatore, s.j. en Aug. Lehmkuhl, 
s.j., maar een theoreticus was hij nu eenmaal niet. Zijn voornaamste 
pennevrucht, de „Sociale Opstellen", is een specimen van bijeenge-
gaarde kennis. 

Bij zijn onverwachte dood op 54-jarige leeftijd besefte katholiek 
Nederland intuïtief, wat men aan deze man verloren had. Het ge
heel buiten Vlekkes gezichtskring staande Helmondse blad 'Nieuws 
van de Week' schreef openhartig.· "Sinds de doodsklok galmde over 
het heengaan van Dr. Schaepman een paar maanden geleden, ging 
zeker geen banger treurmare over den lande dan die ons de droeve 
tijding bracht: Vlekke is dood".52 In zijn grafrede memoreerde Ariëns 
de verbazing van katholiek Nederland, dat die parel zo lang in haar 
schelp verborgen was gebleven en pas zes jaar haar schittering had 
getoond. In de emotie van het ogenblik noemde hij zijn gestorven 
vriend ten afscheid "de leider van het kathoUeke Nederlandsche 
Volk".53 

Tot besluit van deze inleiding stellen wij er prijs op een verant
woording af te leggen voor de indeling van dit boek in vier hoofd
stukken. Deze vorm is gekozen om twee redenen. Vooreerst vloeien 
de gebeurtenissen van het ene hoofdstuk voort uit de aard van het 
voorafgaande. En tegelijk kan de chronologie worden gehandhaafd. 
Een beschrijving van zijn opvattingen als werkgever kan niet worden 
gegeven zonder hem eerst te tekenen als industrieel en geslaagd 
zakenman. Vanuit zijn positie ab werkgever komt een sociale be
wogenheid voort, die buiten de poorten van zijn fabrieken zich voor 
het eerst kon uiten in de opkomende organisatie van de katholieke 
drankbestrijding. De bestrijding van het drankmisbruik op nationaal 
niveau is tenslotte het begin geweest van een breed georiënteerde 
sociale beweging, die er op gericht was de maatschappelijke verhou
dingen aan te passen aan de veranderde economische structuur van 
het industriële tijdperk. In het katholieke kamp heeft Jan Frederik 

»*) Nieuws van de Week, Helmond, 16-5-1903. 
") De Grondwet, Roosendaal, 21-5-1903. 
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Vlekke zijn rol gespeeld voor de opbouw van een nieuwe sociale 
wereld, waarin de keüiarde zakelijkiheid heeft plaats gemaakt voor 
wederzijds begrip en waarin getracht wordt de liefde als levenswet 
metterdaad na te streven. 
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EERSTE HOOFDSTUK 

DE INDUSTRIEEL 

Reeds meer dan honderd jaar is West-Brabant vertrouwd met de 
suikerfabricage. Tot de Eerste Wereldoorlog was ze de belangrijkste 
industrie in deze streek. Eerst na 1918 hebben andere industrieën 
het overwegend agrarisch karakter van de Brabantse Westhoek aan
getast. Daarmee heeft de suikerindustrie haar monopolie verloren. 

Het maken van suiker uit beetwortelen is een merkwaardig be
drijf. Negen maanden per jaar liggen de fabrieksterreinen verwaar
loosd. In de herfstmaanden lijkt het alsof de schade moet worden 
ingehaald. Dan ontwikkelt zich een koortsachtige activiteit. Hon
derden campagne-arbeiders houden dag en nacht de snijmolens en 
diffusiebatterijen in beweging. De bieten moeten zo snel mogelijk 
worden verwerkt. Naahtvorst schaadt het suikergehalte en verlaagt 
dus de suikeropbrengst. In steden en dorpen waar de fabrieken ge
vestigd zijn, wordt het straatbeeld tijdens de campagne beheerst 
door tractoren met aanhangers en vrachtwagens, die nodig zijn om 
de kolossale hoeveelheden suikerbieten naar de fabriek te transpor
teren en pulp mee terug te nemen. 

Het transport van het land naar de fabriek geschiedde vóór het 
auto-tijdperk hoofckakelijk met paard en wagen en per schip. De 
bieten werden met de hand gelost, grotendeels het werk van vrou
wen. De meeste fabrieken lagen nog in het vrije veld, temidden 
van bietenakkers en weilanden en meestal aan binnenwateren. De 
beperkte vervoersmogelijkheden droegen ertoe bij, dat de vestiging 
van suikerfabrieken bij voorkeur in West-Brabant plaats had. Deze 
streek heeft een gunstige ligging op de grens van zand en klei ten 
opzichte van vrachtbare akkers van de Westhoek, de Zeeuwse en 
Zuidhollandse edlanden en beschikt over voldoende zoet water uk 
de riviertjes, nodig voor een goede suikerfabricage. Contact met 
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Belgische suikerfabrikanten en belangstelling voor de teelt van beet
wortelen van de zijde der Brabantse en Zeeuwse kleiboeren als 
compensatie voor het teruglopen van de meekrapteelt, zijn andere 
belangrijke factoren die tot de vestiging van een bloeiende suiker
industrie hebben geleid. 

De beetwortelcultuur kwam in Nederland vrij laat op. De bin
nenlandse behoefte aan suiker kon gemakkelijk worden bevredigd 
door de invoer van rietsuiker uit de koloniën. In 1858 bouwden de 
gebroeders De Bruyn de eerste suikerfabriek in Zevenbergen met 
steun van de Maatschappij voor Landbouw.1 De dagverwerking 
bedroeg het eerste jaar 100.000 kg. bieten. In totaal werden tijdens 
de eerste campagne 8.628.000 kg. bieten verwerkt. Het voorbeeld 
van Zevenbergen vond spoedig navolging. Tussen 1858 en 1870 
zouden niet minder dan 22 suikerfabrieken in Nederland zijn op
gericht, waarvan 16 in de Westhoek van Noord-Brabant.2 Het is 
moeilijk met zekerheid het juiste aantal fabrieken vast te stellen. 
De suikerfabricage heeft aanvankelijk een wisselvallig bestaan ge
leid. Slecht ingerichte fabrieken waren niet in staat weerstand te 
aan ongunstige invloeden. De Bredase fabriek van C. van Aken, 
Segers en Co. moest in 1874 reeds na twee campagnes tot liquida
tie overgaan.3 In 1885 failleerden drie bedrijven als gevolg van een 
scherpe daling van de suikerprijs.4 A. Hallema publiceerde een over
zicht van suikerfabrieken, samengesteld op grond van de Statistiek 
van de Fabrieks- en Ambachtsnijverheid in Nederland, uitgegeven 
door het Departement van Binnenlandse Zaken in 1874.5 Hij 
kwam op een totaal van 15 in Noord-Brabant en in de overige pro
vincies tezamen tien. In het Verslag van de toestand der Provincie 

') A. Hallema, Van biet tot suiker; J. P. van Rossum 1860-1943 als suikerindu
strieel, koopman en organisator, Baam, 1948, p. 40. 
2) Smkerfabriek-Suikerraffinaderij-Wittouck, Breda, 1872-1952, Breda, 1953, p . 
62-65. 
») Ibid., p. 17-19. 
4) Verslag over den toestand van de landbouw in Nederland over het jaar 1885, 
p. 280. 
5) Hallema, Van biet tot suiker, a.w., p . 61-63. 
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Noord-Brabant worden voor deze provincie voor hetzelfde jaar echter 
23 fa/brieken opgesomd.8 

Een betrouwbaar en tevens volledig overzicht van de Brabantse 
suikerindustrie kan men aantreffen in de Nijverheidsstatistiek 1888-
1890 van Struve en Века ar. In opdracht van de regering werden de 
heren H. W. E. Struve, ingenieur van het Stoomwezen, later be
noemd tot inspecteur van de Arbeid en A. A. Bekaar, ingenieur 
van Waterstaat, met ingang van 1 maart 1888 belast met het ver
zamelen van gegevens voor een nijverheidsstatistiek. De beide en
quêteurs brachten in de tijd van twee jaar gegevens bijeen omtrent 
de aard der fabrieken, de inrichting, ook wat veiligheids- en gezond
heidsmaatregelen betreft, de personeelsbezetting en de gebezigde 
drijfkracht. Dit geschiedde ter voorbereiding van de eerste gezond
heids- en veiligheidsmaatregelen ter 'bescherming van arbeiders in 
fabrieken en werkplaatsen. Uit deze waardevolle statistiek, tot nog 
toe te weinig gebruikt, hebben wij het hiernaast afgedrukte over
zicht van 21 suikerfabrieken in Brabant overgenomen.7 

Met de toeneming van het aantal fabrieken moest noodzakelijk 
uitbreiding van de cultuur samengaan. In onderstaand overzicht 

oppervlakte in ha opbrengsten in tonnen 

jaar opp. Ned. opp. N.B. opbr. Ned. opbr. N.B. 

1866-75 
1876-'85 
1886-'95 

1896-Ό5 

100,-

171,1 

260,7 

433,4 

100,-

152,2 

207,6 

299,1 

onbek. 

100,-

154,3 

328,2 

100,-

113,7 

163,3 

285,4 

·) Verslag van den toestand der Provincie Noord-Brabant over 1874, 's-Hertogen-
bosch, 1875, hfdst. XV, p. 4-15. 
') Het manuscript van de Nijverheidsstatistiek 1888-1890 (Enquête Struve en 
Bekaar) bevindt zich op de Centrale Arbeidsinspectie, Den Haag. Opm. De namen 
onder de vestigingsplaatsen zijn geen firma-namen, maar de namen van personen 
die op dat moment de directie voerden. 
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Provinde NOORD-BRABANT ΝΙΐνΕΚΗΕΙΡ55ΤΑΉ5ΤΙΕΚ 1888 • 1890 

WERKLIEDEN WERK- EN RUSTTIJDEN KRACHTWERKTUIGEN WERKLOKALEN 
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4 — 
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10 

Zelden 

Zelden 
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7 

18 
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63 
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5 
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worden in relatieve cijfers de uitbreiding en de opbrengst van de 
bietencultuur weergegeven over vier decennia.8 

Het spreekt haast vanzelf, dat door het bijeenliggen van de fa
brieken een scherpe concurrentie uitbrak om het bezit van de 
grondstof. Naast de strijd om de grondstof was het voor de fabrikant 
zaak methodes te vinden, om de ondoging zo hoog mogelijk op te 
voeren. Scheikundige experimenten en bedrijfstechnische verbete
ringen maakten een voortdurende uitbreiding van laboratorium, 
gebouwen en krachtwerktuigen noodzakelijk. Door eendrachtige 
samenwerking van chemie en techniek moest worden getracht alle 
winbare suiker van het snijdsel vrij te maken. 

Het ontsuikeringsproces van beetwortelen gaat eenvoudig gezegd 
als volgt in zijn werk. De vuile bieten worden eerst gewassen. De 
schone bieten worden in reepjes, snijdsels, gesneden. Daarna wordt 
de suiker aan de snijdsels onttrokken, de zogenaamde ondoging. Dit 
gebeurde voor 1875 door middel van persen. De versneden bieten 
werden onder persen gebnaoht en het sap werd opgevangen. In de 
melasse bleven echter vele suikerhoudende elementen achter. Kort 
na 1870 werd een geheel nieuwe methode uitgevonden, die bij de 
meest vooruitstrevende fabrieken al spoedig in toepassing kwam. In 
plaats van het bietensnijdsel uit te persen wordt het verzameld in 
ondogingsketels, gewoonlijk diffuseurs genoemd. Vervolgens wordt 
onder druk staand water toegevoegd en het aldus ontstane sap wordt 
na enige tijd afgevoerd naar de volgende diffuseur. Het sap onder
gaat daarin nogmaals dezelfde behandeling: vermenging met water 
van een iets hogere temperatuur. De snijdsels worden bij dit procédé 
dus met warm water uitgeloogd in de zgn. diffusiebatterij. Het ver
kregen ruwsap ondergaat vervolgens een zuivering in carbonatatie-
ketels, waarin door toevoeging van koolzuur en kalk ongewenste 
stoffen worden geëlimineerd. De gezuiverde vloeistof verandert door 
indamping in diksap, dat al voor meer dan de helft uit suiker Ъе̂  
staat. Het diksap wordt vervolgens gekookt in reusachtige kook-

e) De relatieve cijfers werden afgeleid van de reële cijfers, vermeld in Suikerfabriek-
Suikerraffinaderij-Wittouck, a.w., tabel p. 71. 
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pannen. Tijdens de verdamping kristalliseert de suiker uit. De 
suiker is dan nog niet zuiver. Door middel van centrifugeren wordt 
zij van het bijprodukt gescheiden. 

Dit laatste gebeurde aanvankelijk ook gebrekkig. De centrifuge 
moest met een schep van bovenuit worden leeggeruimd. Een grote 
verbetering in het centrifugeren van de 'masse-cuite' brachten de 
westonturbines, die op het eind van de vorige eeuw in toepassing 
kwamen. Met deze nieuwe apparatuur was het mogelijk de suiker 
door een opening in de bodem van de centrifuge te doen verdwijnen. 
Dit betekende een enorme arbeidsbesparing. 

Door de reusachtige vergroting van de dagcapaciteit werd de 
vraag naar bieten haast onbeperkt. Om bieten te verkrijgen waren er 
drie mogelijkheden. De fabrikant kon land kopen of de bij de fa
briek betrokken aandeelhouders bezaten land. In de tweede plaats 
kon er voor kortere of langere tijd land worden gepacht. Tenslotte 
konden de fabrikanten bieten van de landbouwers kopen, die door 
hen op eigen risico werden geteeld. Aanvankelijk waren voor de 
fabrikanten slechts de eerste mogelijkheden open, omdat de meeste 
boeren de teelt van beetwortelen op eigen risico niet aandurfden. 
Over het algemeen bestond er een zeker vooroordeel tegen de teelt. 
De beetwortel had de naam van roofvrucht. De mening heerste, dat 
beetwortelen de grond sterk zouden uitputten. Het kopen van uit
gestrekte stukken land in de omgeving van de fabriek gelukte zelden, 
tenzij hoge prijzen betaald konden worden. Het pachten van grond 
was voorlopig de aangewezen weg. 

De huurgronden werden op kosten van de fabrikant beteeld d.w.z. 
de landbouwers moesten het land zaaiklaar maken, paarden be-
sdhikbaar stellen voor de zaaimaohine en de bieten transporteren 
naar de leveringsplaatsen.9 Dit pachtsysteem ontmoette spoedig 
grote bezwaren. Vaak werden gronden ter verhuring aangeboden, 
die door uitputting of verwaarlozing niet geschikt waren voor de 

·) Adía. Rijpers, Het ontstaan en de ontwikkeling van de beetwortelindustrie in 
Z. W. Nederland (1858-1920); in: Oudheidkundig Jaarboek De Ghulden Roos, 
jrb. 22, Roosendaal, 1962, p. 77-78. 
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bietenteelt. Ook kwamen knoeierijen voor met de door de fabrikant 
verstrekte meststoffen. Onder deze stoffen bevonden zich nl. kemp
brood en raapkoeken, die door de boeren ook als veevoeder konden 
worden gebruikt. Om dit te voorkomen moesten de fabrikanten er 
spelden, stukjes glas en ander scherp doorheen mengen.10 

Na 1870 begonnen de fabrikanten contracten af te sluiten, waar
bij voor gemeenschappelijke rekening werd gewerkt. Het land werd 
voor dè halve prijs gehuurd en de bieten door de boer zelf op zijn 
veithuurd land verbouwd, werden tegen een ietwat verlaagde han-
delsprijs door de fabrikant gekocht. De huurprijs werd in de koop
prijs van de bieten verdisconteerd.11 Hiermee liepen de fabrikanten 
minder risico en werd het land voor de beetwortelcultuur beter be
werkt. Zelfs 'kwamen de boeren er op deze wijze toe, langzamerhand 
geheel voor eigen rekening bieten te gaan verbouwen. De meest 
gebruikelijke vorm werd het na 1875 uit Duitsland overgenomen 
gewichtscontract, m.a.w. levering van bieten tegen een vooraf over
eengekomen prijs per 1000 kg. De belangrijkste verplichtingen in 
het contract waren een door de fabrikant voorgeschreven keuze van 
zaad, meststoffen en bewerking van de grond. De bezaaiing ge-
sdhiedde uitsluitend met het door de koper kosteloos te leveren zaad 
en met zijn zaaier. Een belangrijk artikel in het contract was de 
verstrekking van een voorschot op de koopprijs ad ƒ 70,— per ha.12 

Het gewichtscontract had, naar wij verderop uitvoeriger zullen 
zien, verscheidene kwade kanten. Een van de nadelen was, dat de 
kleine boer er al te gemakkelijk toe kwam een groter deel van de 
grond te gebruiken voor de bietenteelt dan nuttig was voor de ak
kers. Dit hangt samen met de landbouwcrisis, die zich vanaf 1876 
gevoelig deed gelden. Door het voorschotsysteem op de bietenteelt 
kon de boer in de winter rekenen op een vast bedrag, waarmee hij 
zijn pacht en andere schulden kon betalen. Boeren die zich in de 
jaren van gunstige conjunctuur hadden geinstalleerd met vaak hoge 

,0) HaUema, Van biet tot suiker a.w. p. 93. 
") Ghulden Roos 1962, a.w., p. 79. 
") J. С van Maile, Het beetwortel-suikercontract Amsterdam, 1896, bijlage A, 
p. 1. 
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hypotJieeklasten, zagen tijdens de crisisjaren hun bedrijf wegkwij
nen tot een bijna failliete boedel. Zij bezuinigden tot het uiterste 
in de hele bedrijfsvoering, ook ten nadele van de arbeiders.1S De 
lonen daalden, de winterwerkloosheid nam toe. De vaste personeel-
staf werd zo sterk mogelijk ingekrompen. Het systeem van de sei
zoenarbeid kwam steeds meer in zwang. Als los arbeider kon men 
in de zomermaanden heel wat hoger lonen verdienen dan wanneer 
men in vaste dienst was.14 

De ontwikkeling van 'vaste' tot 'losse' arbeid is in West-Brabant 
ook krachtig in de hand gewerkt door de suikerindustrie. In oktober 
begon de suikercaimpagne, die werk verschafte aan honderden losse 
landarbeiders. Het grootste deel van het ongekwalificeerde agrari
sche arbeidspotentieel in West-Brabant werd voor de campagne op
geroepen tot verwerking van de ontzaglijke massa's beetwortelen. 
Vele sterke mannenschouders waren er nodig om de bietenmandfen 
uit de boten te dragen en rappe vrouwenhanden om die korven te 
vullen. Het vaste personeel van de fabriek kreeg een vier à vijf
voudige versterking. De meeste werklui werkten tijdens de campagne 
in stukloon, dat vaaJc ver kon uitstijgen boven het normale dagloon 
in de overige maanden van het jaar. Lonen van 15 gulden per week 
waren geen uitzondering. 

De expansie van de beetwortelsuikerfabricage in de tweede helft 
van de 19e eeuw is voor een deel te danken aan het regeringsbeleid 
of liever aan de methode van accijnsheffing op suiker. De liberale 
denkwijze van het laissez-faire introduceerde in Nederland in 1862 
het vrijhandelssysteem. Onder voortdurend verzet van het niet ge
ringe aantal voorstanders van protectie in industrie- en landbouw-
kringen bleef dit systeem tot 1932 gehandhaafd.15 Desondanks was 
de opkomende suikerindustrie — bij uitzondering — niet geheel 
zonder protectie van overheidswege. Krachtens een K.B. van 1858 

1S) Z. W. Sneller, Geschiedenis van de Nederlandse landbouw, 1795-1940, Gro
ningen, 1951, p. 173. 
") Ibid., p. 178. 
") Alg. Geschiedenis der Nederlanden, dl XI, a.w., p. 151. 
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moest de heffing van accijns op inlandse ibeetwortelsuiker geschieden 

naar de hoeveelheid en de dichtheid der sappen. Artikel 22 van het 

bewuste K.B. luidde: "De aanslag van de fabrikant geschiedt naar 

de hoeveelheid en de dightheid van het beetwortelsap, hetwelk aan 

de eerste zuivering wordt onderworpen, en wel voor iedere graad 

meerdere dightheid dan van water, welke de vochtweger in het sap 

bij een warmte van 15 graden op de honderddelige thermometer 

aanwijst, tegen een pond vier onze ruwe suiker per vat sap".1β 

Wanneer het ruwsap de persen, later de diffuseurs verliet, moest 

het allereerst zonder bijmenging en zander een verdfere bewerking 

te ondergaan, gebracht worden in meetbakken bij de ambtenaars

kamer. De dienstdoende ambtenaar mam daaruit een proefglas vol 

sap, waama de bak vrij mocht aflopen. Uit die proef werd de accijns 

berekend volgens daarvoor bestaande tabellen. Daarbij weid aan

genomen, dat voor één hectoliter sap van één graad dichtheid een 
accijns verschuldigd was van 1,40 kg. suiker, berekend naar 27 cent 
per kg. De sapaanslag werd in 1863 verhoogd tot 1,45 kg. Door 
veredeling van het zaaizaad en verbetering van het scheikundige 
procédé slaagde de suikerindustrie er in het suikergehalte in het 
ruwsap voortdurend op te voeren. Uit een hectoliter ruwsap kon dus 
meer suiker worden gemaakt dan de belastbare 1,45 kg en de on
belaste opbrengst van dit surplus verdween in de zakken der 
fabrikanten. Deze meerdere opbrengst noemde men 'overponden'. 
De gebrekkige wetgeving, die niet tijdig de vooruitgang van de 
wetenschap kon volgen, bood door deze overponden ongewild een 
aanzienlijke protectie van de suikerindustrie. 

In 1867 werd de wet op de suikeraccijns herzien. Het lag in de 
bedoeling van de minister van financiën, mr. R. J. graaf Schimmel-
penninok, iedere protectie aan de beetwortelsuikerindustrie te ont
nemen. 17 Als grondslag van de belasting zou het werkelijke product 
worden genomen. In het oorspronkelijk ontwerp stelde de minister 
de invoering van het Franse belastingstelsel, ook wel entrepôtstelsel 

") Staatsblad no. 66, 31-8-1858. 
") Handelingen Staten Generaal Π, 1866-1867, p. 1318. 
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genoemd, voor. Onder druk van landbouworganisaties, suikerfa
brikanten en kamerleden gaf de minister echter zijn oorspronkelijk 
plan op. "Met het oog op de actuele toestand der beetwortelsuiker-
industrie in Nederland heb ik echter gemeend te moeten toegeven 
aan hetgeen werd verlangd in het Voorloopig Verslag, door aan den 
fabrikant de keuze te laten tusschen het nog bestaande stelsel naar 
de densiteit der bewerkte sappen als grondslag voor de berekening 
van de vermoedelijke productie en het nieuwe stelsel van belasting 
naar de gecontroleerde werkelijke hoeveelheid".18 Aan de industrie 
werd hiermee de keus gelaten tussen het vigerende stelsel van 
abonnement, m.a.w. een accijnsheffing volgens een vast cijfer van 
het vermoedelijk product suiker per graad dichtheid en per vat sap, 
of het controle-systeem op het werkelijk geproduceerde fabrikaat. 
Bij slechte campagnes zou het controle-systeem door de fabrikanten 
kunnen worden genomen, bij goede het 'fixum-systeem'. 

Ondanks de verhoging in 1867 van de sapaanslag op 1,65 kg, 
ruwe suiker per hectoliter sap,19 bleven de fabrikanten unaniem 
vasthouden aan het abonnementstelsel. Dat de minister en de liberale 
kamermeerdertheid de verkapte protectie in stand hielden, valt te 
verklaren uit de omstandigheid, dat de suikerfabrikanten de land-
bouwbelangen als een schild voor zich lieten uitdragen door agra
riërs en protectionistisch gezinde kamerleden. Het viel immers te 
verwachten, dat verhoging van de accijns een verlaging van de bie-
tenprijs met zich mee zou brengen. In dat geval zouden de boeren 
tenslotte de dupe worden van de hele affaire. Ook zag men op tegen 
de controle, waarvoor een leger ambtenaren zou moeten worden 
ingeschakeld. 

De suikerwet van 1867 hield de accijnsheffing naar sapaanslag 
dus in stand. Dit systeem bleek een sterke prikkel in te houden voor 
de technische en chemische verbetering van de industrie hier en 
elders, maar was nadelig voor de schatkist, daar te veel suiker buiten 
de fiscus om in de handel terechtkwam. Goed ingerichte bedrijven 

te) Ibidem. 
") H.St.-Gen. Il, 1866-'67, p. 1332. 
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konden 20% van de uitgeslagen suiker aan 'overponden' maken. 
De uitbreiding van de fabriekeoutillage riep op haar beurt een 
kolossale aanwas van de beetwortelcultuur op, waardoor gevaar voor 
overproductie niet denkbeeldig werd. Het hele probleem waarmee 
landbouw-, arbeiders-, fabrikanten- en oveiheidsbelangen waren ge
moeid, hield de Staten-Generaal bijna jaarlijks enige tijd bezig. 
Tussen 1880 en 1896 bereikten niet minder dan acht wetsontwer
pen, houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van accijns 
op de binnenlandse suiker, de Kamer.20 

Om de uitbreddmg van de beetwortelcultuur te matigen en 's lands 
sahatkist niet al te zeer te benadelen, stelde de toenmalige minister 
van financiën Godin de Beaufort in 1890 een contingentering voor 
van 28 miljoen kg. suiker, die een accijns van 8И miljoen moest 
opbrengen. Werd dit bedrag niet bereikt, dan zou een heffing van 
ƒ6,— per lOOkg.pondspondsgewijze over de fabrieken worden verdeeld 
over de meerdere opbrengst tot het vastgestelde bedrag van 8 И 
miljoen werd bereikt.21 Herziening van de sapaanslag was actueel 
geworden door de buitengewoon gunstige campagne van 1889/'90, 
waarin niet minder dan 51 miljoen kg. suiker verwerkt was, waar
van slechts 41 miljoen kg. met accijns kon worden belast.22 Aan
gemoedigd door de suikerfabriikanten23 kwam men van alle kanten 
in verzet tegen het wetsontwerp. Het regende adressen van agrari
sche gemeenten, boerenorganisaties, rederijen en arbeidersvereni
gingen, maar de regering kwam hiervan niet onder de indruk. Het 
enige wat de Zeveribergse afgevaardigde J. P. Van Nunen met zijn 
agrarische vrienden in de Kamer kon bereiken, was een verhoging 
van de contingentering van 28 op 32 miljoen kg.24 De verenigde 
suikerfabrikanten rekenden voor, dat de teelt van suikerbieten door 
het stelsel van contingentering met 40% zou dalen.25 Deze voor-

и») Hand. St.-Gen. II, 1896-1897, p. 654. 
») H.St.-G€n. П, 1890-1891, p. 839 e.v. 
2 !) Vertrouwelijk rondschrijven aan de beeren der Vereeniging van Beetwortel-
suikeifabrikanten, g.d. 
23) KI. С 1890, no. 4 en 1891, no. 6. 
M) H.St.-Gen. Π, 1890-1891, p. 881. 
ω ) ta.p. noot 22. 
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spelling werd inderdaad bewaarheid, hetgeen duidelijk wordt geïllu
streerd door onderstaande statistische opgaven.29 

Suikerproduktie uit 

(m 

cam'pagnejaar 

1890/91 
1891/'92 
1892/93 
1893/94 
1894/95 
1895/96 
1896/97 

metr. tonnen 

bietsuiker 

70.000 
40.000 
68.000 
72.000 
80.000 

103.000 
156.000 

beetwortelen in Nederland 
berekend als witsuiker) 

cam'pagnejaar 

1897/98 
1898/99 
1899/00 
1900/01 
1901/02 
1902/03 
1903/04 

bietsuiker 

113.400 
135.000 
142.000 
160.500 
178.800 
95.500 

112.500 

Boeren en arbeiders werden door de forse ingreep van de over
heid inderdaad gevoelig gedupeerd. In Oud Gastel duurde de cam
pagne in 1891 maar tot half december. Een groot deel van het losse 
personeel moest reeds begin november worden afgedankt.27 Uit de 
cijfers blijkt voorts, dat het herstel zich in de volgende jaren snel 
voltrok. De produktie van suiker in 1894 bedroeg voor Europa al
leen reeds duizend miljoen kilo's meer dan in 1893.28 

Toen Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk op de daling van de 
suikerprijzen reageerden met een verhoging van de protectie kon 
onze regering moeilijk achterblijven. De Nederlandse export van 
geraffineerde suiker kon ernstig gevaar lopen. Om de suikerindustrie 
voor een krach te behoeden, verhoogde de regering in 1894 de con-

M) 1890 t /m 1896 ontleend aan H . Paasche, Die Zuckerproduktion der Welt, 
Leipzig, 1905, p. 53; cijfers vanaf 1897, samengesteld uit verschillende gegevens, 
vermeld in gedenkboek Wittouck, p . 69. Ojrm. Deze productiecijfers zijn niet 
geheel betrouwbaar. Volgens mededeling van het C.B.S. zijn de juiste productie
cijfers van beetwortelsuiker — uitgedrukt in witsuikergewicht — pas van 1913/14 
exact bekend. 
" ) Kl.C. 1891, no. 16. 
« ) Kl.C. 1895, no. 1. 
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tingentering en verlaagde de sapaanslag. De opbrengst liep sprongs
gewijze omhoog van 80.000 'kg. naar 103.000 kg. 

De royale opbrengst in 1896/97, waardoor de winsten van de 
suikerfabrieken een ongekende hoogte bereikten, vormde de onmid
dellijke aanleiding voor de regering de accijns op suiker te regelen 
door definitief het entrepót-stelsel in te voeren. Deze wet beoogde 
tevens de suikerbietenteelt te matigen. Blijkens de cijfers bleef het 
effect van de wet niet uit. De heffing op suiker volgens volume en 
densiteit van het ruwsap werd nu losgelaten en vervangen door een 
suikeraccijns op de werkelijk geproduceerde suiker van ƒ 27,— per 
100 kg.29 

Door de nieuwe regeling in 1896 werd voorgoed een einde 
gemaakt aan de overponden. Toch bleef een zekere bescher
ming onontbeerlijk met het oog op de export, welke ongeveer 2/3 
deed 'bedroeg, zijnde 150 miljoen van het kwantum geraffineerde 
suiker, dat in Nederland jaarlijks werd geproduceerd.so In plaats 
van 4 miljoen aan overponden bracht de entrepôtwet nu een open 
premie van ten hoogste ƒ 2.300.000,—. Dit bedrag zou in de vol
gende jaren regelmatig met ƒ 100.000,— worden verlaagd. De sub
sidie bestond in een premie van ƒ 3,50 per 100 kg. suiker, mits de 
totaalopbrengst van 66 miljoen kg. niet zou worden overschreden. 
Was de totaalopbrengst hoger dan zou de premie via een glijdende 
tabel tot ƒ 2,30 worden teruggebracht. De trapsgewijze vermindering 
achtte de regering verantwoord als voorbereidmg voor belangheb
benden op de tijd, dat zij overheidssteun geheel zouden moeten 
missen.'1 Opvallend is de eigen doelbewuste weg die de Neder
landse suikerpolitiek tegenover het buitenland insloeg. Waar Ne
derland een geleidelijke verlaging van protectie aan de suikerindu
strie ging toepassen, daar weiden in Frankrijk, Duitsland, Oosten
rijk, Hongarije en België de suikerpremie en de protectie uitge
breid. 32 Deze landen protegeerden de eigen suikerindustrie, of-

«·) H.St.-GeD. II 1896-1897, p. 668. 
»·) Ibid., p. 685. 
») Ibid., p. 629-630. 
") Ibid., p. 630-631. 
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schoon hun regeringen zich niet gelukkig voelden met de bescher
ming van deze tak van nijverheid. 

Nederland is onder de Europese landen het principe van de vrij
handel het hardnekkigst en het langst trouw gebleven. Het is dan 
ook niet verwonderlijk, dat de Nederlandse delegatie op de Brus
selse Suikerconventie in 1902 royaal medewerkte aan de afschaffing 
van premies op de produktie en uitvoer van bietsuiker in een ver
drag tussen alle Europese mogendheden. Italië en Rusland hielden 
zich van deze regeling afzijdig.33 De invoerrechten op vreemde 
suikers werden gereduceerd en de premies op produktie en uitvoer 
van bietsuiker zouden na een overgangstijd overal worden afge
schaft. In het slotprotocol van de Conventie werd speciaal met be
trekking tot Engeland en Nederland opgenomen, dat ook de riet
suiker in de koloniën geen directe premies zou ontvangen en dat de 
suiker uit de koloniën niet tegen een lager tarief zou worden toe
gelaten in het moederland dan de suiker van de bij de Conventie 
aangesloten landen.34 

Deze internationale regeling, die de rietsuiker weer in concur
rentiepositie bracht naast de bietsuiker, schiep voor de producent 
tal van onzekere factoren. Aan de oorlogstoestand op Cuba kwam 
in 1902 een einde. Het suikereiland bij uitstek werkte zich met 
steun van de Verenigde Staten los van Spanje en verwierf onaf
hankelijkheid. De Cubaanse suiker droeg er spoedig toe bij, het 
evenwicht op de intemationaJe suikermarkt te verstoren. Dit bracht 
voor ons land ernstige repercussies met zich mee. De opbrengst van 
de Nederlandse bietsuiker liep in 1903 terug tot bijna de helft van 
het jaar 1902, waarna de statistieken weer een regelmatige stijging 
te zien geven. Zonder hier op het verdere verloop dieper in te gaan, 
kunnen wij opmerken, dat de stijgende tendens grotendeels te ver
klaren is uit de vergroting van de binnenlandse behoefte, voortkomend 

3S) Documents diplomatiques, Primes sucrières 1895-1902, Paris, 1902, Nr. 8. 
34) M. Schippel, Zuckerproduktion und Zuckerprámien bis zur Brüsseler Konven
tion 1902, Stuttgart, 1903, p. 377. 
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uit bevolkingstoename, opkomst van suikerverwerkende industrieën 
en vermeerdering van de welvaart. 

De Gastelse Beetwortelsuikerfabriek 

Na dit beknopt overzicht van algemene zaken, die direct met de 
suikerfabricage in de vorige eeuw in verband stonden, richten wij 
thans uitsluitend onze aandacht op de Gastelse Beetwortelsuiker
fabriek, waar Jan Frederik Vlekke zijn industriële activiteiten heeft 
ontplooid. 

Op 7 december 1865 kwamen te Roosendaal een dertigtal adspi-
rant-aandeelhouders bijeen ter oprichting van de 'Gastelsche Beet
wortelsuikerfabriek'.3S De koninklijke goedkeuring op de statuten, 
aangevraagd door Josephus Johannes van Sprangh en Henricus Petrus 
Mastboom, grondeigenaars te Gastel in hun hoedanigheid van direc
teuren van de nieuwe N.V., werd verkregen op 8 januari 1866.S6 

Volgens de statuten werd aan kapitaal ƒ 360.000,— bijeengebracht 
in 60 aandelen op naam. De belangrijkste aandeelhouders waren 
jhr. mr. J. L. de Grez, grondbezitter te Ginneken, de plattelands-
geneesheer J. J. van Sprangh, Oud Gastel, zijn echtgenote vrouwe 
A. J. van Ommeren, enkele leden van de familie Mastboom, Oud 
Gastel, enkele leden van de familie Van Mierlo, Breda en C. F. de 
Bie, Oud Gastel.S7 De aandeelhouders kozen uit hun midden vijf 
oommissarissen, die belast weiden met het toezicht op de hande
lingen der directeuren. De directeuren werden benoemd voor acht 
jaar met dien verstande, dat om de vier jaar een hunner aftrad.se 

Eén directeur en één oommissaris moesten hun domicilie houden 
te Oud Gastel. De directie werd ibelast met de administratie, het 
eben van betalingen en het contracteren der bietenleveranciers. De 

a») Notulenboek algemene vergaderingen van aandeelhouders der Gastelsche Beet-
wortelsuikerfahriek, kantoor C.S.M., Amsterdam, p. 1. 
»·) Statuten Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, dossier 1135, A. Min. van Justitie. 
«) Ibidem. 
«) Ibid., art. 15. 
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technische organisatie werd echter opgedragen aan een nog te be
noemen onderdirecteur.89 

De fabriek werd binnen een jaar opgetrokken op de plaats 
waar thans de sloperij te Stampersgat (gemeente Oud- en Nieuw-
Gastel) zich bevindt, terwijl het kantoor werd gevestigd te Oud 
Gastel in de woning van directeur J. van Sprangh, thans in gebruik 
als gemeentehuis. Nadat de bouw en installatie van de fabriek be
taald was, bleef er nog ƒ 80.000,— als bedrijfskapitaal over.w Het 
maatschappelijk kapitaal was in vergelijking met andere fabrieken 
zo ruim, dat het bedrijf van het begin af stevig kon worden opgezet. 
De 'Zevenbergsche Suikerfabriek' begon in 1872 met een kapitaal 
van ƒ 250.000—, Daverveldt, Binck en Co. te Oud Gastel met 
ƒ 275.000,— en de derde Gastelse suikerfabriek, opgericht in 1873 
onder de naam St. Antoine, begon met een stichtingskapitaal van 
ƒ 220.000,-." 

Ondanks de stevige financiële basis was het bedrijfskapitaal van 
de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek te klein. Het gebrek aan liquide 
middelen werd verholpen door eigen fondsen van directeur Van 
Sprangh, die samen met zijn welgestelde vrouw het tiende deel van 
het volledige aandelenpakket bezat. Van Sprangh stelde zich boven
dien particulier borg voor het betalen van de accijns.42 Pas in 1875 
kreeg de directie machtiging een crediet op te nemen van ƒ 60.000,-
waarvoor iedere aandeelhouder naar rato borg zou blijven.4' 

Het jonge bedrijf had van begin af alle kenmerken van de mo
derne grootondememing. In de algemene vergadering van aandeel
houders in 1874 verklaart de commissaris mr. A. Pels Rijcken: "De 
aandeelhouders hebben slechts één gemeenschappelijk belang: dat 
is de welvaart onzer fabriek telken jare te zien vermeerderen en 

a») Ibid., art. 16. 
«») Br. J. F. Vlekke aan mr. J. van Mierlo, 22-10-1897. 
,l) Statuten van de N.V., De Zevenbergsche Suikerfabriek te Zevenbergen, art. 2; 
Statuten der Commanditaire Vennootscbap Daverveldt, Binck en Co., art. 8; 
Statuten beetwortelsuikerfabriek St. Antoine, art. 4. 
іг) Notulenboek, vergaderingen-aandeelhouders, a.w., p. 23. 
«) Ibid., p. 26. 
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daarvan door een rijk dividend het bewijs te ontvangen. Dat belang 
is gemeen aan allen, aan den Directeur zowel als aan de aandeel
houders". 44 Het eerste boekjaar werd afgesloten met een winst van 
ƒ 50,88!45 Naarmate de aanvankelijk in suikerbereiding ondeskun
dige directie meer ervaring kreeg, de bietenaanvoer toenam en de 
kinderziekten in de bedrijfsvoering waren overwonnen, stegen de 
winstcijfers aanmerkelijk. 

De kapitaalkrachtige en ambitieuze Van Sprangh werd meer en 
meer de dominerende figuur in het bedrijf. Met de inzet van een 
aanzienlijk deel van zijn vermogen, had hij in de eerste jaren niet 
alleen de meeste risico gedragen, maar voor zijn "ijverig pogen" 
oogstte hij ook de dank van de aandeelhouders.4e In 1870 kwam er 
een wijziging in de directie. De statuten werden veranderd in die 
zin, dat het bestuur van de vennootschap werd opgedragen aan één 
directeur en vijf commissarissen.47 De benoeming zou geschieden 
voor een periode van vier jaar. In de vergadering van 4 juli 1870 
kozen de aandeelhouders J. van Sprangh tot directeur van de n.v. 
met 44 stemmen. Zijn collega H. P. Mastboom verwierf 8 stem
men.48 Het inkomen van de directeur bedroeg 6% van de zuivere 
winst met een minimum van ƒ 1800,—. Bij het ontbreken van winst 
bedroeg het minimum ƒ 1200,—. De verdeling van de winst was als 
volgt geregeld: 5% van het dividend vooraf toegekend aan de aan
deelhouders, vervolgens 6% aan de directeur, 5% aan de commis
sarissen, 12% aan de reservekas en de overige 72% aan de aandeel
houders na aftrek van de tantième voor de onderdirecteur.49 

Uit de schaarse gegevens in de jaarverslagen van de vergadering 
van aandeelhouders vaJt de tendens waar te nemen, dat de directeur 
langzaamaan meer vrijheid in de bedrijfsvoering gegeven werd. Zo 
kreeg hij het alleenrecht om employés en werklieden aan te nemen 
en ontslag te geven. Ook de vaststelling van de lonen werd geheel 

«) Ibid., p. 24. 
") Ibid., p. 4 
") Ibid., p. 24. 
") Wijziging statuten — 1870 — GBSF. — doss. 1135, Α. Min. van J., art. 5. 
«) Notulenboek, p. 18. 
«) ta.p. noot 47. 
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overgelaten aan de directeur.50 Nog duidelijker wordt deze situatie 

aan de Gastelse Suikerfabriek onder de directie van Jan Frederik 

Vlekke. Zijn deskundigheid is voor de aandeelhouders zulk een uit

gemaakte zaak, dat de bedrijfsleiding geheel aan hem alleen wordt 

overgelaten. Men kan dit merken aan de steeds korter wordende 

jaarverslagen. Onder zijn directie is er geen sprake meer van dis

cussies over investeringen en uitbreiding van gebouwen en werk

tuigen of afschrijving van investeringskapitaal, zoals dat bij zijn 

voorganger wel het geval was. De aandeelhouders komen naar de 

jaarvergadering om het voorstel van de dividenduitkering te ver

nemen, aftredende commissarissen te herbenoemen of nieuwe com

missarissen te installeren. Wel hielden de aandeelhouders een stok 

achter de deur ten aanzien van de directie door de benoeming tel

kens slechts voor vier jaar te prolongeren. 

De naam Vlekke duikt voor de eerste maal op in de jaarverga

dering van 1876.51 Vanaf 1873 als boekhouder aan de fabriek ver

bonden, woonde hij de vergadering bij vermoedelijk als vertegen

woordiger van de eigenaar van een aandeel. Een jaar later vertegen

woordigde hij de eigenaars van aandeel 59.5 2 Op de jaarvergadering 

van 1878 bracht hij drie stemmen in opdracht uit.5 3 Als aandeel

houder of vertegenwoordiger wordt hij geen enkele maal ais woord

voerder in de vergadering vermeld, maar alleen bij de aanwezigen 

genoemd. Toch moeten zijn deskundigheid en energie reeds alge

meen bekend zijn geweest. Wanneer in 1881 Van Sprangh komt te 

overlijden, wordt de 32-jarige Vlekke als enige candidaat door de 

commissarissen naar voren geschoven. Anders was het in 1903, toen 

er een voordracht kwam van drie candidaten.54 

Van de 53 uitgebrachte stemmen kreeg Vlekke er 48, de vijf 

anderen stemden blanco.5Б Na een proeftijd van een jaar werd zijn 

50) Notulenboek-vergaderingen aandeelhouders, p. 30. 
" ) Ibid., p. 26. 
52) Ibid., p. 31. 
'3) Ibid., p. 37. 
" ) Ibid., p. 65. 
" ) Ibid., p. 42. 
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benoeming verlengd met nog slechts één stem Ыалсо. Toch schijnen 
niet alle aandeelhouders hem in de eerste jaren van zijn directoraat 
op de handen te hebben gedragen, de snel stijgende dividenden ten 
spijt. In 1886 volgde namelijk zijn herverkiezing met een stemver
houding van 47 voor en 10 blanco. Uit de daaropvolgende herbe
noemingen valt zijn groeiend overwicht af te leiden. In 1894 werd 
hij zelfs zonder stemming, maar bij acclamatie herbenoemd. Ver
wonderlijk is dit niet, als men in het notulenboek leest, dat even 
tevoren de uitkering van een dividend van bijna 40% was aange
kondigd.56 Ook zijn salariëring werd regelmatig aanzienlijk ver
hoogd. In 1896 werd zijn maximum salaris van ƒ 4.000,— in een 
minimum salaris omgezet. Daarenboven genoot hij 6% van de winst. 
Bij ziekte langer dan een maand kon de directeur voortaan zelf een 
plaatsvervanger aanwijzen.57 Bij de statutenwijziging van 1896 
kreeg hij ook grotere bevoegdheden voor het opnemen van gelden 
en het huren van land. Tevoren moest hij daarvoor overleg plegen 
met de commissarissen. 

Nog op andere wijze wist de directeur de zwakke plek bij de 
aandeelhouders uit te buiten voor zijn persoonlijke belangen. In 
1892 kreeg hij van de merendeels Belgische aandeelhouders van de 
naburige suikerfabriek St. Antoine het verzoek ook de leiding van 
die fabriek op zich te nemen. Artikel 14 van de fabrieksstatuten 
stond deelneming van directeur en commissarissen aan het bestuur 
van een andere soortgelijke fabriek in de weg. Vlekke wist dit artikel 
gewijzigd te krijgen — ondanks een fel requisitoir van mr. Pels 
Rijcken in de aandeelhoudersvergadering — door erop te wijzen, 
dat er grote concurrentie te duchten was, wanneer er een andere, 
jonge, energieke directeur op St. Antoine zou komen. Dit imponeer
de de dividendjagers blijkbaar zo, dat er bij de stemming over de 
aanvulling van het bewuste artikel slechts drie tegenstemmers wa
ren.5 β Artikel 14 werd niet in zijn geheel gewijzigd maar aangevuld 

»·) Notulenboek, p. 52-53. 
" ) Wijziging statuten 1896, doss. 1135, Min. v. J. 
и ) Notulenboek, p. 51. 
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met de zin "dat in bijzondere gevallen door de aandeelhouders van 

deze bepaling kan worden afgeweken".59 

Het is bijzonder jammer, dat wij de ontwikkeling en uitbreiding 

van technische en chemische apparatuur, de uitbouw van de fa-

brieksruimte en de geleidelijke verhoging van de produktie onder de 

persoonlijke leiding van Vlekke niet op de voet kunnen volgen .Bij 

het gemis aan bedrij f sarcihief is een overzicht van de bedrijfsvoering 

niet zo gemakkelijk te reconstrueren. Behalve een totaalbeeld, dat in 

1903 door een der commissarissen werd gegeven naar aanleiding 

van de dood van Vlekke, zijn er wel enkele aanwijzigingen, die ons 

over de expansie van de fabriek kunnen inlichten. Uit de gemeente

verslagen van Oud Gastel hebben wij de volgende statistiek kunnen 

samenstellen van het aantal arbeiders en de capaciteit van de Gas-

telse suikerfabriek. Ter vergelijking wordt daaronder eenzelfde over

zicht afgedrukt van de Roosendaalse suikerfabriek De Ram en Co., 

die een jaar voor de Gastelse werd opgericht en in opzet met deze 

gelijkwaardig was.я0 

De personeelssterkte tussen beide fabrieken liep in 1866 niet 

noemenswaardig uiteen. Ook de fabrieksinstallatie lag vrijwel gelijk. 

Tien jaar later had fa. De Ram en Co. een groter produktievermo-

gen door haar grotere stoomkracht en een aanzienlijk groter ver

warmend oppervlak, waarmee de verdamppannen werden bedoeld. 

Vanaf 1880 zien wij bij de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek het 

aantal stoomwerktuigen en stoomketels regelmatig toenemen het

geen wijst op een gestadige uitbreiding van de gehele fabrieks-

outillage. De Roosendkalse suikerfabriek ibleek weinig bxpansie-

kraoht te bezitten. De cijfers demonstreren duidelijk, dat deze onder-

»·) Wijziging statuten 1892, doss. 1135. Min. v. J. 
··) Voor de samenstelling van de statistiek over de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek 
werd geput uit de gemeenteverslagen 1866-1921. De opgave over De Ram en Co. 
is met enkele verbeteringen en een aanvulling over de periode 1900-1910 over
genomen uit De Ghulden Roos, 1962, a.w., p. 75-76. De gemeenteverslagen van 
Roosendaal vermelden na 1910 geen djfers meer. Vóór die tijd is het djfermateriaal 
in beide gemeenteverslagen niet geheel volledig. Opm. De gelijkwaardigheid van 
de Gastelse Suikerfabriek en De Ram en Co. wordt bevestigd door J. F. VI. in 
een brief aan mr. J. H. van Mierlo, 22-10-1897. 
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neming in een periode van 45 jaar slechts een weinig dynamische 
groei heeft doorgemaakt. 

Voor wat betreft de personeelsbezetting trekt het jaar 1890 sterk 
de aandacht. Bij beide fabrieken valt een sterke teruggang van het 
aantal tewerkgestelde kinderen te constateren. Dit houdt natuurlijk 
verband met het in werking treden van de Arbeidswet, die een 
verdere beperking bracht van vrouwen- en kinderarbeid. Aan de 
Roosendaalse fabriek werden sindsdien zelfs geen minderjarige ar
beidsters, jonge arbeiders en zeer weinig vrouwen tewerkgesteld. 
In Oud Gastel komt het regelmatig voor, dat de kinderen vanaf hun 
16e jaar met vader mee naar de fabriek gaan. De fabrieks-aibeid van 
jeugdige personen blijft daar een normaal verschijnsel. Na de dood 
van Vlekke in 1903 wordt het personeelsbeleid enigszins omgebo
gen. Meer jeugdige personen worden in dienst genomen vermoede
lijk om economische redenen. 

Bij een nadere besöhouwing van de cijfers van de Gastelse suiker
fabriek moet de enorme expansie in het jaar 1897 onmiddellijk op
vallen. De fabriekscapaciteit wordt dan op alle terreinen sterk opge
voerd. Dat daarbij de personeelssterkte meer dan vervijfvoudigde 
kunnen wij echter moeilijk aannemen. Vermoedelijk zal van toen 
af de telling op het einde van het oude of het begin van het nieuwe 
jaar hebben plaats gevonden, zodat ook het losse werkvolk, dat na 
de campagne weer verdween, werd meegeteld. De sterke toene
ming van de bedrijvigheid op de Gastelse fabriek sinds 1897 kan 
worden verklaard uit de werking van het participatiecontract. 

Dit contract, waarover wij straks nog uitvoerig zullen spreken, 
hield een billijker beloning in voor de kwaliteit van de geleverde 
bieten. Het was een eerlijke poging van J. F. Vlekke om een oplos
sing te bieden voor de bestaande strijd tussen teler en fabrikant. De 
agrariërs toonden zich ingenomen met de nieuwe wijze van con
tracteren, welke een gedifferentieerde hogere bietenprijs in het voor
uitzicht stelde. Dank zij dit nieuwe contract viel het Vlekke niet 
moeilijk om veel meer beetwortelen dan vroeger uit de naaste om
geving naar zijn fabriek toe te trekken. Voor de campagne 1896/97 
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heeft hij contracten gesloten voor de levering van meer dan 100 

miljoen kg. bieten, bijna 1/3 meer dan in het jaar daarvoor. De in 

uitzdcht gestelde hogere bietenprijs werd gecompenseerd door de 

grotere winst die hij op het vergrote kwantum grondstof zou beha

len.β 1 Door verlaging van de exploitatiekoeten kon bovendien de 

kostenstijging door de uitbreiding van personeel en machinerieën 
worden opgevangen. 

Tenslotte moet de aandacht ook nog worden gevestigd op het 
jaar 1908. In dat jaar nl. werd de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek 
overgenomen door de Algemene Suikermaatschappij. Deze maat
schappij streefde ernstig naar rationalisatie van de suikerindustrie. 
Voor een meer efficiënte bedrijfsvoering werd de produktie gecon
centreerd in enkele grote fabrieken. Kleinere bedrijven werden uit
gekocht en stopgezet. De reeds goed ingerichte Gastelse fabriek 
werd nog verder uitgebreid, hetgeen uit het verloop van de cijfers 
duidelijk naar voren komt. 

Een vergelijking van deze uit gemeenteverslagen samengestelde 
statistiek met die van Struve en Bekaar is niet goed mogelijk. De 
gemeenteverslagen geven nl. geen cijfers in 1888 en '89 waarin 
Struve en Bekaar enquêteerden. Overigens is deze enquête ook niet 
geheel gelijk van opzet. 

De voortdurende vefbetering van de technisohe 'outillage, de 
scheikundige experimenten en de uitbreiding van de mankracht 
hebben het bedrij f srendement niet weinig bevorderd. Om dit te 
staven volgt hier een overzicht van de dividenduitkeringen, die uit 
de jaarverslagen in het notulenboek kon worden samengesteld. 

«') Br. VI. aan mr. M. Tydeman, Breda, 19-3-1896. 
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Dividenduitkeringen van de Gastehe Beetwortelsuikerfahriek: 

1866/67 
1867/68 
1868/69 

1869/70 
1870/71 
1871/1878 
1878/79 
1879/1881 
1881/82 
1882/83 
1883/84 
1884/85 
1885/86 
1886/87 
1887/88 
1888/89 
1889/90 

— 

5% 
geen opgave 
(slechte campagne) 
8,53% 
10% 

geen opgave 
11% 
geen opgave 
17,677% 
12,29% 
18,13% 
20,46% 
21,66% 
17,64% 
15,18% 
20,4% 
18,188% 

1890/91 

1891/92 
1892/93 
1893/94 
1894/95 
1895/96 
1896/97 
1897/98 
1898/99 
1899/1900 
1900/01 
1901/02 

1902/03 
1903/04 
1904/05 
1905/06 
1906/07 

5,34% 
21,6% 
30% 
39,49% 
geen opgave 
31,9% 
30% 
geen opgave 
20% 
20% 
20% 
5% 
geen opgave 
5% 
30% 
geen opgave 
11% 

Dank zij het feit, dat het stamkapitaal niet werd uitgebreid, wa
ren de dividenden in sommige jaren zeer hoog, in aanmerking ge
nomen, dat de investeringen uit de winst werden betaald en van 
het begin af een flink reservefonds werd gevormd. Blijkens boven
staand overzicht bereikte Vlekke gedurende de 22 jaar van zijn 
bestuur (1881-1903) een rendement van gemiddeld 20% dividend 
exclusief de drie jaar zonder opgave. Inclusief deze jaren zou het 
gemiddelde 19% zijn geweest.82 Een dergelijk resultaat voor een 
onderneming, die erg conjunctuurgevoelig was en door de accijns
wetgeving meer dan eens werd bemoeilijkt, kan men niet anders dan 
schitterend noemen, temeer ook daar de rijke opbrengsten niet ver-
kregjen waren ten koste van de arbeidslonen en sociale voorzieningen, 
zoals in vele bedrijven in die tijd. 

«*) Zie p. 58 van dit boek. 
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Bij een nadere beschouwing van de reeks dividenduitkeringen 
valt onmiddellijk het boekjaar 1881/'82 op, waarin Vlekke zijn 
eerste campagne leidde. Al kunnen ook andere omstandigheden tot 
een succesvolle fabricage hebben bijgedragen, toch valt een betere 
gang van zaken onder zijn directie in vergelijking met de eerste 
15 jaar onder zijn voorganger Van Sprangh van het begin af duide
lijk waar te nemen. Hier moet zijn bekwame hand een krachtige 
leiding hebben gegeven aan de zich uitbreidende, sohde onderne
ming. 

Door zijn talenkennis kon hij zich uitstekend op de hoogte stellen 
van de bietenverbouw in omringende landen en nieuwe technische 
procédés. Verder was hij goed thuis in de internationale situatie op 
het gebied van de suikerhandel. Dit kon hem behoeden voor ris
kante transacties. Een zijner employés schreef hierover bij zijn dood 
als volgt: "Hoewel hij niet als werktuigkundige of scheikundige was 
opgeleid, zag de overledene weldra in, welk een groóte beteekenis 
de scheikunde en de werktuigkunde voor de suikerindustrie hebben. 
Met grooten vlijt legde hij er zich op toe om zich met beide weten
schappen op de hoogte te stellen teneinde er in de industrie de voor
deden van te plukken. Toen de diffusie meer en meer ingang vond, 
was hij een der eersten, die de persen door de diffusie verving.eï 

Met onvermoeiden ijver hield hij alles bij, wat er op het zoo om
vangrijk gebied der suikerindustrie geschreven werd en geen enkel 
artikel in Fransche en Duitsche vaktijdschriften ontging aan zijn 
blik". ·* 

De vooruitzichten waren evenwel niet altijd even fraai. Slechte 
oogsten, VToeg invallende vorst, ongunstige marktverhoudingen en 
verzwaring van de accijnsheffing, konden de jaaropbrengsten van 
de suikerindustrie diepgaand beïnvloeden. De campagne 1890/'91 
leverde een mager resultaat op als gevolg van de nieuwe accijnswet 

вз) Орт. De omschakeling naai diffusie had in eerste aanleg plaats in 1878 onder 
J. van Sprangh. 
·*) M. Kuypers, In memoriam J. F. Vlelcke, in: Bladen voor Suikerbietenteelt, 
IX jrg. 1903, no. 5-6, p. 46. 
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op suiker. De opbrengst boven de 32 miljoen kg. suiker zou extra 

worden belast met 6 cent per kg. tot het voorafgesteld quotum suiker

accijns van 8У2 miljoen gulden was bereikt. De nevenbedoeling van 

de accijnsverhoging was de zioh al te snel uitbreidende verbouw van 

suikerbieten af te remmen.K De overheidsmaatregel miste zijn doel 

niet. De campagne op de Gastelse fabriek werd reeds half december 

beëindigd, terwijl de voorafgaande duurde tot vier februari.ββ De 

winst voor dat jaar was dan ook slechts 5,34% per aandeel. De 

grote fabrieken hadden dank zij hun lage produktiekosEen de minste 

last van de conjuncturele schommelingen en fiscale verzwaring. In 

een aantekenboekje troffen wij een berekening aan, waarin Vlekke 

voor zichzelf becijferd had, dat het hem voordeliger uitkwam hogere 

belasting te betalen dan mee te doen aan oantingentering.β7 Hier

mee bewees hij tevens een dienst aan de regionale werkgelegenheid. 

Zelfs in de donkerste jaren van de landbouwcrisis floreerden de za

ken in Oud Gastel. Op 6 oktober 1893 deelde L. de Ram, suiker-

fabrikant te Roosendaal, in de Tweede Kamer in zijn rede mee: 

"Nu aarzel ik niet te verklaren, dat mij in Nederland slechts één 
suikerfabriek bekend is, die eenige winst heeft gemaakt boven de 
overponden".e8 Het lijkt ons aannemelijk, gezien de winstcijfers van 
de 'Gastelse', dat de geachte afgevaardigde hiermee zijn collega te 
Oud Gastel op het oog had. 

Het jaar 1894 evenwel, waarin de landbouwcrisis haar dieptepunt 
bereikte met zeer Jage prijzen voor alle akkerprodukten, bracht ook 
verlies voor de Gastelse Suikerfabriek. Voor een opsomming van de 
oorzaken hiervan laten wij directeur Vlekke zelf aan het woord: 
"Deze campagne is de eerste, waarin gewerkt wordt naar den ver
hoogden sapaanslag. Voor de Gastelsche Suikerfabriek beteekent 
dat — vergeleken bij het vorige jaar — eene mindere opbrengst van 
1500 à 1600 gulden per 24 uren; voor de fabriek St. Antoine eene 

«) Hand. SL-Gen., 1890-1891 II, p. 839-894, pasara. 
··) Kl.C. 1890, no. 3 en Kl.C. 1891, no. 16. 
·') Aantekenboekje in D.B. 
•e) H.St.-Gen. 1893-'94, p. 154. 
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vermindering in ontvangsten van 800 à 900 gulden. Deze mindere 
inkomsten betreffen natuurlijk alleen ons land, doch wat de ge-
heele suikerindustrie der wereld treft, is de lage suikerprijs. Hier
door is weder eens een toestand ontstaan, die met den naam van 
suikercrisis bestempeld wordt. En niet ten onrechte. Wanneer wij 
de toestanden van dit jaar vergelijken met bet vorige, dan vinden 
wij voor eene fabriek als de Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek een 
mindere ontvangst — voortspruitende uit de waardevermindering 
van suiker, melasse en andere nevenproducten, benevens uit de 
verlaging van het excédent — van 280.000 gulden. Daartegen
over staat een mindere uitgaaf van ongeveer 35.000 gulden, wegens 
verlaging van den bietenprijs, zoodat de ontvangsten p.m. 245.000 
gulden minder zullen zijn dan het vorige jaar, of ongeveer 70 per
cent van het maatschappelijk kapitaal. Wanneer een dusdanige fa
briek in goede jaren niet gezorgd heeft voor de kwade tijden, door 
groóte afschrijvingen: b.v. door uitbreiding en verbetering der pro
ductie, zonder vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, door 
vorming van een goed reservekapitaal, enz. dan moet zij onder de 
tegenwoordige omstandigheden onvermijdelijk te gronde gaan".ea 

Een jaar werken zonder winst betekende voor de Gastelse Suiker
fabriek geen liquidatie. Vlekke had evenals zijn voorganger steeds 
een verstandig financieel beleid gevoerd om de winst niet geheel 
op te delen, maar een flink reservefonds te vormen. Dit fonds werd 
in 1896 gefixeerd op twee ton.70 In 1901 bedroeg de reserve bijna 
ƒ 300.000,-71 Bij een maatschappelijk kapitaal van ƒ 360.000,-
was de financiële basis dus uiterst solide. Ook voor omvangrijke ver
bouwingen werd geen nieuw kapitaal aangetrokken, maar werd 
geput uit de winst. " 

Investering en reservering vorderden een aanzienlijk deel van de 
brutowinst. Over het boekjaar 1888/'89 werd slechts 20,4% divi-

·») Kl.C. 1894, no. 11. 
70) Notulenboek, p . 55. 
«) Ibid., p. 59. 
") Br. M. Kuypers aan Gisb. Brom, zie bijlage 1. 
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dend over het maatschappelijk kapitaal uitgekeerd, zijnde ƒ 73.440,—. 
De brutowinst bedroeg eohter ƒ 94.006,—.73 Het ligt voor de hand, 
dat de intrinsieke waarde van het bedrijf met de ingehouden winst 
voortdurend steeg. Verwonderlijk is het dus niet, dat bij de verkoop 
van de fabriek in 1908 de aandelen tegen een koers van bijna vier
maal de nominale waarde werden overgenomen.74 

Werd het jaar 1894 voor de landbouw en de suikerfabricage een 
grote tegenvaller, de verdere vooruitziohten konden volgens de sui-
kerfabrikamt Vlekke ook niet bemoedigend heten. "De suikerprijzen 
zijn tot nooit gekende laagte gedaald. De zeer lage graanprijzen 
drijven den landbouwer tot de bietenteelt waardoor de beetwor
telsuikerindustrie langzamerhand ertoe gebracht is, in massa te 
gaan produceren voor uitvoer. De uitbreiding van de bestaande 
en de oprichting van nieuwe, reusachtige fabrieken in den 
laatsten tijd, gevoegd bij vermeerderde productie van rietsuiker, 
moesten noodwendig leiden tot den onhoudbaren toestand, waarin 
wij eindelijk zijn gekomen. Wij staan ontegenzeggelijk voor een 
'krach'. De eerste verschijnselen daarvan worden reeds uit Duits
land gemeld".75 Deze sombere voorspelling werd voor 1895 en 1896 
althans voor de Gastelse Suikerfabriek niet bewaarheid. Over deze 
jaren kregen de aandeelhouders weer even vrolijk bijna 1/3 deel 
van de nominale waarde van hun aandeel als dividend toegescho
ven. Voor een goed deel was dit te danken aan een verlichting van 
de accijns. 

De invloed die de accijnswetgeving op de opbrengst van bietsuiker 
heeft gehad, hebben wij reeds geconstateerd aan de hand van 
de statistiek.7e De winsten van de suikerfabrieken waren uiteraard 
sterk afhankelijk van de accijnsheffing. Het jaar 1894 vormt daar
van een ondubbelzinnig bewijs. Maar ook de nieuwe accijnsheffing 

») Notulenboek, p. 48. 
") Ibid, p. 74. 
») Kl.C. 1895, no. 1. 
") Zie overzicht bietsuikeropbrengst, p. 32. 



op het afgewerkte produkt, die in 1897 van kracht werd, heeft een 

duidelijke terugslag op de uitkomsten van de suikerfabricage tot 

gevolg gehad. Het dividend voor de Gastelse Suikerfabriek werd 

voor dat jaar vermoedelijk wederom gepasseerd. Voor de kleine 

suikerfabrieken met hogere produktiekosten was het dubbel moeilijk 

in deze omstandigheden het hoofd boven water te houden. 

In Vlekkes laatste levensjaren heeft zijn 'zakenfeeling' hem wat 

in de steek gelaten.77 Het was echter uiterst moeilijk te beslissen de 

grote suikervoorraden voor de snel naderende grote suikercrisis met 

geringe winst af te stoten dan wel betere prijzen af te wachten. In 

1902 liet hij de aandeelhoudersvergadering beslissen of de voor

raden moesten worden bewaard of verkocht.78 Voor de eerste maal 

lezen wij in de Notulen over een dergelijke collectieve beslissing. 

Voorheen had de directeur over dit soort zaken blijkbaar een per

soonlijke decisie genomen. 

Aan de kort na 1900 optredende internationale suikercrisis leverde 

de Nederlandse suikerindustrie ook haar bijdrage. De produkde van 

bietsuiker had in het campagnejaar 1901/1902 immers een tot dan 

toe ongekende hoogte bereikt.79 De wereldproduktie steeg in dat 

jaar met meer dan 10% van 9.648.243 tot 10.710.000 ton.80 Gebrek 

aan afzetmogelijkheden verstoorde het evenwicht tussen vraag en 

aanbod, wat natuurlijk moest leiden tot een forse prijsdaling. De 

Brusselse Suikerconventie in 1902 trachtte, zoals gemeld, een uitweg 

uit de impasse te vinden door alle suikerpremies en beschermende 

rechten af te schaffen. Het gevolg hiervan was, dat de bietencultuur 

in 1903 werd gehalveerd, hetgeen uiteraard ook zijn weerspiegeling 

vond in het geringe rendement van de Gastelse Suikerfabriek. 

Spoedig na de dood van Vlekke hebben enige aandeelhouders of 

suikerfabrikanten dit uitgelegd als zou de overleden directeur de 

economische belangen van de fabriek aan de sociale hebben opge-

" ) Br. M. J. G. Kuypers aan Gisb. Br., bijlage 1. 
1 8) Notulenboek, p. 60. 
'») t.a.p. noot 76. 
ю) M. Schippel, Zuckerproduktion und Zuckerprämien, a.w., p. 316. 
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offerd. Deze aantijging werd door de hoofdemployé van de fabriek 
M. J. G. Kuypers weerlegd in een geladen brief aan Gisbert Brom. 
Hieruit blijkt, dat de laster ontstond naar aanleiding van het sluiten 
van een obligatielening van drie ton. De bedoeling hiervan was de 
liquiditeit te verhogen, wat bedrijfseconomisch een voordeel bete
kende. Het bedrijfskapitaal was vooral tijdens de campagne te krap, 
zodat alsdan duur geld moest worden opgenomen van de bank. De 
brief van Kuypers vormt tevens zulk een onverdacht getuigenis van 
Vlekkes industriële bekwaamheid, dat de inhoud in zijn geheel als 
bijlage wordt afgedrukt.81 Men proeft hierin ook de heilige ver
ontwaardiging van een employé, die het niet kon verdragen, dat zijn 
overleden directeur op zo'n infame wijze over de hekel werd ge
haald. 

Het gehele optreden van J. F. Vlekke als industrieel wekt de 
indruk, dat hij sterk geporteerd moet zijn geweest voor de zelfstan
digheid van zijn N.V. De concentratie van bedrijven, die reeds ge
ruime tijd voor de Eerste Wereldoorlog ibegon en zich tot de dag 
van heden in toenemende mate blijft voltrekken, schijnt hij niet 
voorvoeld te hebben. De ironie van het lot heeft gewild, dat de be-
drijfsconcentratie het eerst in de suikerindustrie is opgetreden en 
dat in 1908 ook zijn fabriek daaraan ten offer viel. Iedere vorm van 
concentratie of trustvorming wees Vlekke resoluut van de hand. 
Wel zag hij in, dat een voortdurende expansie en verlaging 
van de produktiekosten een dwingende eis was voor de toekomst van 
het bedrijf.B2 Een onderneming die niet dynamisch was, moest on
herroepelijk te gronde gaan. Hij was een fel tegenstander van de 
vorming van een syndicaat van Westbrabantse suikerfabrikanten. 
Deze vereniging was een poging van enige zwakke bedrijven om 
door fusie goedkoper te kunnen produceren, o.a. door een gezamen
lijke regeling van de bietenaanvoer. Een gezond bedrijf hoorde in 

w) Zie bijlage I. 
") Bladen voor Suikerbietenteelt o. red. v. J. F. Vlekke, IXe jrg., 1903, p. 46. 
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een dergelijke vereniging niet thuis. "Laat de dooden de dooden 
begraven", adviseerde Vlekke aan een Bredase bankier.8S 

In 1899 haalde hij zijn aandeelhouders ertoe over niet in te gaan 
op het voorstel van de Bond van Suikerfabrikanten tot gezamenlijke 
oprichting van een n.v. melasse-spiritusfabriek met als doel voor 
eigen rekening de van de aangesloten fabrieken afkomstige melasse 
te verwerken. De bezwaren die hij tegen het plan inbracht, kennen 
wij niet uit de schriftelijke gegevens. In de notulen van de verga
deringen van aandeelhouders staat eenvoudig: "De directeur advi
seert niet deel te nemen omdat het toetreden en zich binnen een 
nieuwe N.V. beweegen bezwaren met zich meebrengt". ** 

De Nederlandse graanspiritusindustrie kreeg kort voor 1900 een 
zware concurrent in de melasse-spiritus. Vóór de oprichting van de 
huidige Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek te Bergen op Zoom had 
de Zevenbergse suikerfabriek 'Azelma' de enige zelfstandige melasse-
stokerij. Deze firma richtte in 1859 een branderij in voor het be
reiden van alcohol uit melasse, de niet meer kristalliseerbare stroop, 
die na het ontsuikeringsproces overblijft. Deze branderij werd in 
1860 in gebruik gesteld onder de naam 'Amelia'.86 Het was een 
klein bedrijfje met één stoommachine van 20 PK, en twee stoom
ketels. Slechts zes personen waren er te werk gesteld. Aan het be
drijf was ook een potasbranderij verbonden waarin drie arbeiders 
werkzaam waren. Een florerende onderneming werd het voor de 
eeuwwisseling niet. Van 1886-'89 lag De Amelia stil, blijkbaar we
gens onvoldoende rentabiliteit.ββ In 1890 werd te Delft een tweede 

gist- en spiritusfabriek gebouwd door V. van Meerten, die vrij 

spoedig overging tot het produceren van spiritus toit melasse. Ook 

de te Delft gevestigde Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek van 

J. C. van Marken, hoewel van oorsprong een graanbranderij, ging in 

ω ) Br. J. F. VI. aan mr. J. H. van Mierlo, 22-9-1897 en br. dr. Reigersman, Breda, 
aan VI., 24-9-1897. 
M) Notulenboek-vergad.-aandeelhouders-GBSF, a.w., p. 57. 
ω ) De alcohol der Nederlandse suikerindustrie, Jubileumboek N.V. Zuid-Neder-
landsche Spiritusfabriek te Bergen op Zoom, Roosendaal, 1949, p. 13. 
β·) Ibid., p. 18. 
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de negentiger jaren ook belangrijke hoeveelheden andere grondstof 

т .п. bietenmelasse verwerken. 

De melasse van de meeste Nederlandse suikerfabrieken ging in 

hoofdzaak naar Frankrijk, totdat daar in 1895 het invoerrecht op melas

se zodanig werd verhoogd, dat export niet meer mogelijk was. Hierin 

vonden de suikerfabrikanten een belangrijk motief om de oprichting 

van een eigen melassespiritusfabriek in overweging te nemen. Daar

naast speelden nog twee andere motieven een rol. De nieuwe wet 

op de suikeraccijns in 1897 had de fabrikanten door verlaging van 

de subsidie gevoelig in hun beurs getroffen. Zij keken naar middelen 

uk om door een hogere opbrengst van de nevenprodukten dit verlies 

te compenseren. De voortdurende verhoging van de suikerproduktie 

had voorts een aanmerkelijke verlaging van de suikerprijs tot gevolg. 

In 1895/96 was hieraan tijdelijk een eind gekomen door de Cu

baanse opstand. Zodra de rust was weergekeerd, moest met een 

verdere daling rekening worden gehouden. Door toepassing van het 

z.g. osmose-proces — het uitkristaJliseren van de in de melasse aan

wezige suiker — 8 7 kon men naar verkiezing meer suiker of meer 

spiritus maken. Dit kon uitkomst bieden bij lage suikerprijzen. 

Door het verlies van Frankrijk als exportland zag het er na 1895 

naar uit, dat de Nederlandse melasse voortaan in Nederland zou 

moeten worden verwerkt. De hoeveelheden alcohol die daarbij 

zouden vrijkomen, konden onmogelijk door binnenlandse consumptie 

worden opgenomen. De Schiedamse branders en de Delftse gist- en 

spiritusfabrikant J. van Marken trachtten zich tegen de dreigende 

concurrentie van de melasse-spiritus te weer te stellen. De laatste 

had nog geprobeerd om met de Bond van Suikerfabrikanten tot 

^) Onder osmose verstaat men de diffusie van opgeloste moleculen door een 
semipermeable membraan. Het osmose-proces berust op het feit, dat suiker door 
een membraan langzamer diffundeert dan de opgeloste zouten. Om de melasse 
verder uit te putten werden twee scheikundige methodes ontworpen. Het verwij
deren van de niet-suikerstoffen om een oplossing te krijgen, die opnieuw kon 
uitkristalliseren (osmose-proces van Dubrunfaut). De tweede methode, een ver
binding van onopgeloste suiker met caldum, borium of strontium wordt heden ten 
dage nog gebruikt bij een bepaalde verhouding tussen melasseprijs en witsuiker-
prijs. 
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een akkoord te komen door het voorstel de melasse in participatie te 
verwerken, maar zijn aanbod kwam te laat.88 

In 1899 richtten de branders zich tot de minister van financiën, 
mr. N. Pierson, met bet rekest de alcohol-accijns te verhogen met 
ƒ 2,— per Ы. voor spiritus uit melasse verkregen op grond van het 
feit, dat de suikerindustrie rijkspremie genoot.89 De voorzitter van 
de Bond van Suikerfabrikanten tevens president-commissaris van de 
nieuwe Zuid-Nederlandsche Melasse-Spiritusfabriek, S. C. J. Heerma 
van Voss, wist de minister met kracht van argumenten, waarop wij 
hier niet nader kunnen ingaan, te weerhouden van een regerings-
ingrijpen in het concurrentiegeschdl.M 

De melasse-spiritusfabriek te Bergen op Zoom, ontworpen door 
H. Vrins, de bekwame directeur van de 'Wittouck' suikerfabrieken 
te Breda en Bergen op Zoom, op coöperatieve grondslag, werd op 
18 juli 1899 opgericht.91 

Van de 31 suikerfabrieken in Nederland hielden er zich slechts 
zeven afzijdig. Het waren de beide fabrieken onder J. F. Vlekke, 
de fa. Daverveldt, Binck en Co. te Oudenbosch. Azelma te Zeven
bergen, De Mark te Oudenbosch, de Comm. Venn. Duuring en Co. 
te Gorinchem en de Gooische Beetwortelsuikerfabriek te Naarden. 
Dat De Azelma niet meedeed is duidelijk. Zij had een eigen spiritus-
fabriek. C. J. F. Slootmans, schrijver van het gedenkboek van de 
Bergen op Zoomse spiritusfabriek, geeft als motief voor de afwijzen
de houding van de andere suikerfabrikanten op, dat zij klaarblijke
lijk contracten haddten met het bedrijf van de fa. De Bruyn, De 
Amelia te Zevenbergen.92 Of dit het doorslaggevende motief voor 
de zeven niet-participanten is geweest, valt te betwijfelen. Diverse 
andere suikerfabrikanten waren immers voorheen ook verbonden 
geweest met de Zevenbergse spiritusbranderij. 

se) De alcohol der Nederlandse suikerindustrie, a.w., p . 30. 
e») Jaarverslag N.V. Ned. Gist- en Spiritusfabriek, Delft, 1899. 
•o) De alcohol der Nederlandse suikerindustrie, a.w., p. 44-48. 
" ) Ibid., p . 27. 
·*) Ibid., p. 26. 
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De ware redenen, dat Vlekke niet meewerkte aan de oprichting 
van de nieuwe fabriek, zijn niet expliciet bekend. Was het vanwege 
zijn niet al te beste verstandhouding met zijn collega's in verband 
met de invoering van het participatie-contract?93 Of deed hij niet 
mee uit het oogpunt van handelsmoraal? Misschien achtte hij het 
niet verantwoord, dat een nog steeds door de overheid gesubsidieerde 
suikerindustrie een scherpe concurrentie aanbond tegen het oud-
vaderlands bedrijf van de graanstokerij. Mede daardoor ging deze 
tak van nijverheid een kwijnend bestaan leiden.94 Duidelijk werd 
hierop de aandacht gevestigd door H. Jansen in een voordracht voor 
de brandersband op 19 juni 1900. Van de 491 branderijen waren 
er in 1899 slechts 177 over. De oorzaken van de achteruitgang van 
de Schiedamse branderijen schreef hij toe aan de beschermende 
rechten van de omringende landen en de overproduktie in eigen 
land, ontstaan door de melasse-spiritus.95 Voor 1900 werd een pro-
duktie van 260.000 hl. melasse-spiritus verwacht tegen 25.650 hl. 
in 1896. o* 

Een peraoonlijik motief zal bij zijn beslissing wellicht ook wel 
enig gewicht in de schaal hebben gelegd. Vlekke was een actief 
drankbestrijder, zoals wij in het derde hoofdstuk uitvoerig zullen 
laten zien. Het zou een vreemde zaak zijn geweest, dat hij grond-
stofbereider van jenever werd op een tijdstip toen hij als propagan
dist van de drankbestrijding het land rondreisde met de wekroep: 
"de jenever moet het land uit".97 

Hoe het ook zij, uit zakelijk oogpunt heeft Vlekke hier een mis
greep gedaan. De Zuid-Nederlandse Spiritusfabriek is van het begin 
af aan een goed renderend nevenbedrijf van de suikerindustrie ge
worden. De nieuwe directies van de Gastelse suikerfabrieken tracht
ten na Vlekkes dood alsnog te participeren in deze coöperatieve 

") Тле hiervoor p. 76 e.v. van dit boek. 
, 4) H. Schmitz, Schiedam in de tweede helft van de negentiende eeuw, Schiedam, 
1962, p. 24 e.v. 
, 5) H. Jansen, Suikerbescherming en graanstokerijen, Schiedam, 1900, p. 2-3. 
··) Ibid., p. 10. 
' 7) Lezingen gehouden dooi VI. te Maastricht, Den Bosch, Tilburg. 
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fabriek, maar dat stuitte af op de hoge entreegelden. In 1904 gingen 
beide fabrieken een overeenkomst aan met de Nederlandse Gist
en Spiritusfabriek te Delft voor de levering van melasse.9e 

Bij de reconstructie der Vennootschap in 1919 konden de Gastel-
se Beetwortelsuikerfabriek en de suikerfabriek St. Antoine wel toe
treden als aandeelhouder-melasse-leverancier van de Zuid-Neder
landse Spiritusfabriek. De reorganisatie bracht alle toen bestaande 
suikerfabrieken en raffinaderijen samen in deze belangengemeen
schap. " 

Voor zover de gegevens dit toelieten, hebben wij in het vooraf
gaande getracht diverse aspecten van de figuur Vlekke in zijn kwa
liteit van directeur van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek te be
lichten. Tenslotte moet de vraag worden gesteld, welke concrete 
uitbreidingen hij in de loop der jaren voor zijn fabriek heeft kunnen 
verwezenlijken en tot welke hoogte hij de capaciteit van zijn bedrijf 
heeft kunnen opvoeren. Een schematische vergelijking met andere 
bedrijven is met de krappe gegevens slechts ten dele mogelijk. Wel 
kunnen wij een samenvatting van zijn voornaamste werkzaamheden 
ontlenen aan de herdenkingsrede, die de commissaris P. J. Dautzen-
berg voor de vergadering van aandeelhouders hield op 12 juni 1903 
een maand na de dood van directeur Vlekke. Om helder licht op 
Jan Frederik Vlekke te laten vallen laten wij thans de commissaris 
zelf aan het woord: 

"Na deze korte inleiding wil ik nu met een passend woord her
inneren wat Vlekke geweest is als directeur der suikerfabriek te 
Stampersgat. Hoe heeft hij de zware opdracht, welke aandeelhou
ders hem den 31 October 1881 toevertrouwden, vervuld? 

Het zou mij zeker te ver voeren als ik alles moest opsommen, wat 
de heer Vlekke als directeur ter vervulling zijner levenstaak gedaan 
heeft. Enkele grepen uit den schat zijner werkzaamheid zijn vol
doende. Aan de hand van een staat van werkzaamheden, welke hier 

e«) De alcohol der Nederlandse suikerindustrie, a.w., p. 55. 
··) Ibid., p. 87. 
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voor mij ligt, kunnen wij het beste nagaan wat de fabriek was en 
wat ze thans is. In de eerste 15 jaren van haar bestaan onder direc
teur Dr. Van Sprangh verwerkte de fabriek 12 millioen kg. beet
wortelen gemiddeld per jaar; thans heeft zij een capaciteit van circa 
90 millioen kg. in ruim 3 maanden te verwerken. Dit kwantum is 
zij in vijf campagnes der laatste jaren nabij gekomen, in 1901 heeft 
zij het zelfs overtroffen. 

Wat zeggen ons die doode cijfers, mijne beeren. Zij geven een 
werk-, een wilskracht, een ijver en doorzicht van den directeur te 
kennen, die ik onmogelijk onder woorden kan brengen. Hij heeft de 
fabriek gemaakt tot een der grootste en bloeiendste van Nederland. 
Buiten de fabriek zijn haar terreinen veel vergroot, de middelen 
voor de aanvoer van peeën versterkt, de gebouwen zijn viermaal zoo 
groot, de machinerieën 7 χ zoo krachtig geworden, terwijl de fabriek 

door verschillende reserve machines op de gevaarlijkste stations tegen 

eventuele rampen en moeilijkheden gedurende de campagne voldoen

de gewapend is. Ik wil hier enkele bijzonderheden aanhalen omtrent 

de uitbreiding der schoone fabriek. 

Aan de verre omgeving verkondigt reeds wijd in den omtrek de 

60 meter hooge schoorsteen — daar staat de fabriek van Vlekke —, 

op het terrein vindt men directeurswoning en schafdokalen door 

hem gesticht, de electrische installatie voor verlichting en drijfkracht, 

de enorme kalkovens, de uitgebreide "rübenschwemme", het groóte 
opvoerrad met peeschudder, het ketelhuis met 11 kolossale stoom
ketels, de imposante machinekamer met 2 drijfmachines ieder van 
200 P.K. en de sterke koolzuurgasmachine, de enorme diffusiebat
terij met 32 diffuseurs van 54 H.L. inhoud ieder, de 2 groóte sap-
pompen, de pulppersen, de omvangrijke carbonatatieketels, de ver-
damppannen met 1200 m2 verwarmingsoppervlak, de reusachtige 
kookpannen, de malaxeurs, wier aantal nu tot elf zal klimmen met 
een collectieven inhoud van 3300 H.L., de schoone westonturbines, 
het zeer wetenschappelijk en practisch ingericht laboratorium, dat 
niet alleen op zijn gebied het hoogst staat in Nederland, maar tevens 
door geen enkel buitenlandsch overtroffen wordt, de groóte smids- en 
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timmerwinkel, ja zelfs een kleine scheepstimmerwerf tot reparatie 
onzer eigen aken. Dit alles zijn stichtingen van wijlen onzen direc
teur Jan Frederik Vlekke. 

Vlekke wist niet alleen die zaken in het leven te roepen en te 
ordenen, vooraf had zijn rusteloos en scherpziend brein berekend en 
overwogen de resultaten, welke hij door zijn grootsche fabriek moest 
verkrijgen. Die resultaten waren het verwerken van ruim 90 millioen 
K.G. suikerbieten in drie maanden, het versnijden van 1 millioen 
per etmaal en het produceren van 1500 zak suiker in 24 uren met 
slechts ƒ 3,50 exploitatiekosten per 1000 K.G. bieten. 

Dit beteekent het bereiken van een financieel resultaat zoals wel
licht geen andere fabriek in ons land, een financieel resultaat van 
gemiddeld 19% dividend per jaar gedurende 22 jaren van zijn be
stuur. Zowel door de stichting zijner groóte fabriek, alsook door zijn 
talent als koopman en administrateur was Vlekke een modeldirec
teur". 100 

Wanneer wij de weinige, beschikbare cijfers eens gaan vergelijken 
met die van de suikerfabriek Wittouck te Breda, dan tekent de 
expansie van het Gastelse bedrijf onder Vlekke zich nog wat dtii-
delijker af. De Gastelse Beetwortelsuikerfabriek bereikte onder Van 
Sprangh in de eerste tien jaar vanaf de oprichting een verwerkings
capaciteit van 120.000 kg. 'bieten per dag. Door omschakeling van 
perssysteem naar diffusie werd de capaciteit in 1878 opgevoerd tot 
160.000 kg.101 De laatste vijf jaar onder J. F. Vlekke verwerkte 
dezelfde fabriek ruim een miljoen kg. bieten per dag.102 De jaar
cijfers van de verwerkte bieten bedroegen onder Van Sprangh ge
middeld 12 miljoen kg., onder Vlekke (de laatste vijf jaar) 90 mil
lioen kg. 

«o) Notulenboek, p. 60-61. 
'o») Ibid., p. 38. 
10г) Behalve de opgave van I miljoen van wnd. directeur Dautzenberg, staat in 
De Kleine Courant 1903, no. 8 en Het Centram 19-5-1903 een dagcapadteit 
vermeld van 1.100.000 kg. 
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Stellen wij hiertegenover enige cijfers van Wittouck. De dagca-

pacitedt op de Bredase fabriek bedroeg tijdens de eerste campagne 

1875/76 100.000 kg. en er werd een jaarproduktie bereikt van 

13 miljoen kg. De gemiddelde dag- en jaarcijfers over de periode 

1898/99 tot en met 1902/,03 bedroegen respect. 1.016.000 kg. per 

dag en 71.485.000 per jaar.103 Onmiddellijk valt op, dat de dag-

capaciteit voor beide fabrieken ongeveer gelijk is geweest, zowel 

omstreeks 1875-1878, als rond 1900. Een belangrijk punt van ver

schil vormt echter het aantal verwerkte kilogrammen bieten per 

campagne. Hier lopen de cijfers toch wel aanzienlijk uiteen. In 1878 

verwerkte Wittouck een miljoen kg. meer dan de Gastelse suikerfa

briek. Over de periode 1899-1903 bedroeg het verschil ruim 18И 

miljoen meer per jaar, maar dan in het voordeel van Vlekke. De 

gemiddelde jaarproduktie van 90 miljoen kg. tijdens Vlekkes laatste 

vijf jaren werd door Wittouck voor de eerste maal pas in de cam

pagne 1912/13 overschreden en dit jaar vormt voor deze fabriek 

slechts één topjaar.104 

In een aantekenboekje maakte Vlekke naar aanleiding van de 
invoering van het stelsel van contingentering in 1890 een winstbe-
rekening van ƒ 1,94 netto per 1000 kg. verwerkte bieten. Volgens 
deze berekening zou — als men ervan uitgaat, dat de produktie-
kosten ongeveer gelijk lagen — de Gastelse fabriek bijna ƒ 36.000 
(10% van het bedrijfskapitaal) meer winst hebben gemaakt dan de 
suikerfabriek Wittouck te Breda. 

Andere industriële activiteiten 

De industriële activiteit van Vlekke is niet alleen beperkt geble

ven tot de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek. Van verschillende zij

den werd een beroep gedaan op zijn deskundigheid. Volgens het 

kamerlid E. van der Kun was hij met S. C. J. Heerma van Voss, 

directeur van de suikerfabriek te Etten-Leur, onbetwist de meest 

1,J) Suiketfabriek-Suikerraffmaderij Wittouck, a.w., p. 77 en 79. 
1M) Ibid., tabel p. 79. 
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deskundige figuur op het gebied van suikerfabricage in West-Bra-
bant.105 

De aandeelhouders hadden er alle belang bij de rusteloze activi
teit van Vlekke geconcentreerd te houden op het eigen bedrijf en 
versperden met een statutenartikel een verdere uitbreiding van zijn 
industriële ondernemingszin in andere bedrijven. Eén uitzondering 
werd gemaakt, zrals wij al even aangestipt hebben, voor het direc
toraat van de eveneens in de gemeente Oud Gastel gelegen suiker
fabriek St. Antoine.106 

Deze fabriek stond vanaf haar oprichting op 30 mei 1873 onder 
leiding van J. F. Franken. Bij de verslagen in het Notulenboek 
wordt Franken vóór 1873 een paar maal genoemd als boekhouder 
van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek. Hij is dus enige jaren 
collega-boekhouder van Vlekke geweest. 

Het maatschappelijk kapitaal, groot 220.000 gulden, was verdeeld 
in 44 aandelen, waarvan het merendeel in handen was van Frans
talige Belgen.I07 Vandaar dat aan de fabriek een Franse naam ge
geven werd naar het Antoniusbeeld, dat in de voorgevel van de 
fabriek was geplaatst. Van het begin af bestond er enige relatie tus
sen St. Antoine en de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek. De latere 
burgemeester der gemeente Oud- en Nieuw-Gastel, C. F. de Bie, 
verwisselde namelijk zijn commissariaat van de 'Gastelse' voor een 
gelijke funktie bij de nieuwe fabriek. Hij bleef tot zijn dood in 1897 
bestuurslid van St. Antoine en tevens aandeelhouder van de Gastclse 
Beetwortelsuikerfabriek. 

Directeur Franken is er gedurende de periode van bijna 20 jaar 
dat hij de leiding had, niet in geslaagd het bedrijf door de conjunc
tuurgolven heen tot een gunstige ontwikkeling te brengen. De 
reserve, statutair op maximum 50.000 gulden gefixeerd,in8 bleek 

"») Br. E. v. d. Kun, Den Haag, aan VI., 16-11-1896. 
io«) zie p. 39 van dit boek. 
I07) Statuten Beetwortekuikerfabriek St. Antoine, doss. no. 2167, Archief Min. 
van Justitie. 
im) Ibid., art. 32. 
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onvoldoende om grote tegenslagen op te vangen. De winst- en verlies-
cijfers hebben wij niet ter beschikking kunnen krijgen. Uit een 
brief van een Belgische aandeelhouder blijkt echter, dat de tegen
slag van het door de regering opgelegde stelsel van contíngentering 
in 1890 dfe fabriek voor grote moeilijkheden plaatste.109 Bij de be
spreking van het rendement van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek 
schreven wij reeds, dat de fabriek St. Antoine door de campagne 
van 1891/,92 op de rand van faillissement balanceerde, terwijl de 
'Gastelse' een royaal dividend kon uitkeren. Onder deze omstandig
heden nam directeur J. F. Franken ontslag en wendden de aandeel
houders zich tot J. F. Vlekke, om ook de leiding van hun fabriek op 
zich te nemen. Hij werd op 24 juni 1892 met algemene stemmen 
in de aandeelhoudersvergadering benoemd voor een periode van zes 
jaar.110 Vlekke kreeg praktisch blanco volmacht ook ten aanzien van 
het personeelsbeleid. Een uitzondering werd gemaakt voor de onder
directeur J. J. Franken, zoon van de vorige directeur, die alleen 
ontslagen zou kunnen worden door de algemene vergadering van 
aandeelhouders op voorstel van de directeur.111 

De nieuwe directie stelde onmiddellijk een saneringsplan op. 
Technische verbeteringen, uitbreiding van gebouwen en het aan
kweken van een flinke reserve slorpten in de komende jaren de 
gehele winst op. In de jaren 1893-1896 werd het dividend gepas
seerd. 112 Deze beleidslijn heeft op langere termijn rijke vruchten 
afgeworpen. Reeds in 1897 schreef de aandeelhouder J. Weins 
d'Eeckhoutte uit Yperen namens zijn Belgische collega's. "Dank zij 
Uw ervaring en Uwe activiteit bevindt zich onze fabriek thans in 
een 'situation excellente' en kan een dividend van 10 à 15% worden 
verwacht".us 

Na Vlekkes dood in 1903 kwam de leiding in handen van de 
Belgische scheikundige A. Goossens, voorheen onderdirecteur van 

•o») Br. J. Weins d'Eeckhoutte, Yperen, aan VI., 17-11-1897. 
110) Afschiift-notvüen algemene vergadering van aandeelhouders der N.V. Beet-
wortekuikerfabriek St Antoine, 24-6-1892, doss. no. 2167, A. Min. van J. 
ш ) Statutenwijziging 1892, art 22, St. Antoine, doss. no. 2167, A. Min. van J. 
»ï) Kl.C. 1894, no. 11. 
"*) ta.p. noot 109. 
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de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek. Ondanks het feit dat de fabriek 

ook onder zijn leiding floreerde, ontstonden er spanningen tussen 

deze onstuimige Belg en enige aandeelhouders, o.a. burgemeester 

A. Mastboom, P. J. Dautzenberg en P. Mastboom. 

Volgens een schrijven van de Officier van Justitie te Breda aan 

de Procureur-Generaal bij het gerechtshof in Den Bosch heeft 

Goossens de fabriek St. Antoine in 1919 in handen gespeeld van 

de inmiddels opgerichte Centrale Suikermaatschappij met de bedoe

ling de fabriek te sluiten in het kader van de concentratie van 

de suikerfabricage. De Belgische aandeelhouders en een paar Ne

derlandse belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld hun 

aandelen te verkopen tegen een koers van 782^%· Acht aandeel

houders die nogal eens kritiek hadden geoefend op het beleid van 

de directeur, werden van verkoop uitgesloten, waardoor hun aan

delen dreigden waardeloos te worden. De arts Dautzenberg zou 

daarmee een verlies lijden van niet minder dan een ton. De acht 

benadeelde aandeelhouders dienden een bezwaarschrift in bij de 

rechtbank, maar aan de transactie viel juridisch niets af te dingen. ш 

De betrokkenen zijn later toch nog in de gelegenheid gesteld hun 

aandelen over te doen aan de Centrale Suikermaatschappij, zij het 

tegen een veel lagere koers.115 De installatie van de suikerfabriek 

St. Antoine werd in 1925 door toedoen van J. P. van Rossum, de 

grote promotor van de C. S. M. en grondlegger van de beetwortel-

suikerindustrie in Engeland, overgebracht naar het Engelse Ips

wich. 1 1 β 

Op grond van zijn contract kon Vlekke in 1898 geen gevolg ge

ven aan de uitnodiging van L. J. Peters, directeur van de Roosen-

daalse suikerfabriek Janssens, Smits, Van Weel en Co. om het mede-

ш ) Br. Offider van Justitie te Breda aan Procureur-Generaal bij het gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch 13-8-1919 als nadere toelichting op bezwaarschrift van de 
heren Dautzenberg c.s. aan de Minister van Justitie, doss. no. 2167, A. Min. van J. 
11») Mededeling van mr. Η. P. Α. M. Mastboom, Oud Gastel, 
u») Suikerfabriek Wittouck, a.w., p. 63, en Hallema, Van biet tot suiker, a.w., 
p. 163 e.v. 
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beheer van deze fabriek op zicih te nemen, hoe aanlokkelijk het 
aanbod ook was. "Wees gerust", schreef Peetere, "met het dage-
lijksch beheer der fabriek behoeft ge U niet te bemoeien en Uw 
medebeheer zal zoo luttel beslag leggen op Uw tijd en geest, dat ge 
voor uwe beide tegenwoordige betrekkingen geheel beschikbaar 
blijft. Het zal eerder eene aangename verpoozing voor U aanbren
gen". 117 Vlekke was wel genegen op de aanbieding in te gaan, 
maar zijn commissarissen verzetten zich tegen zijn opneming in de 
directie van de Roosendaalse firma.118 

Al werden hiermede andere officiële funkties in de suikerbranche 
voor Vlekke afgesneden, ihij kon het als particulier persoon niet 
laten bevriende relaties van zijn deskundigheid te laten profiteren. 
In 1901 schreef hij aan Gisbert Brom: "Ik ben 'bezig met de ver
bouwing van 3 suikerfabrieken en met de administratieve reorgani
satie eener vierde".119 Dit laatste betrof de suikerfabriek Phoenix 
of Gebr. Houben en Co. te Zevenbergen, welk ibedrijf door zijn 
vriend L. Swagemakers, een Tilburgse itextielfabrikant, tezamen 
met enige van zijn familieleden was overgenomen. Vlekke ontwierp 
nieuwe fabrieksstatuten, die hij door Aalberse liet goedkeuren,120 

en richtte de hele boekhouding opnieuw in.121 

Op veraoek van de directie van Heere en Co. Statendam bij 
Geertruideniberg adviseerde hij bij de technische reorganisatie van 
dit bedrijf o.a. (inzake overschakeling van pers- naar diffusiesy
steem. 122 Zelfs stond hij toe, dat vaklieden van De Statendam een 
opleiding zouden krijgen op de fabriek te Oud Gastel.12i 

Tenslotte is de Gastelse suikerfabrikant ten nauwste betrokken ge
weest bij de plannen van een aantal landbouwers uit de omgeving 

"') Br. L. J. Peeters, Roosendaal, aan VL, 12-6-1898. 
11β) Br. L. J. Peeters, Roosendaal, aan VI., 23-6-1898. 
»·) Br. VI. aan Gisb. Br., 26-4-1901 (D. Br.). 
"») Br. VI. aan Aalb., 27-2-1901 (D. Aalb. doss. 505). 
"') Brieven L. Swagemakers, Tilburg, aan VI., 7-10-1902 (D. В.); en 25-2-1901, 
31-3-1901. 
" 2) Brieven L. Smets, Directeur Statendam, Geertruidenberg, aan VI., 30-3-1901 
en 4-12-1901. 
1 Я ) Br. L. Smets, Geertruidenberg, aan VI., 19-9-1901. 
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van Steenbergen om te komen tot de oprichting van een coöpera
tieve suikerfabriek. Ook wilde men hem betrekken bij de eerste 
coöperatieve suikerfabriek te Sas van Gent.124 Verderop zullen wij 
onder de rubriek coöperatie de gelegenheid vinden op deze zaken 
nader in te gaan. In het kader van zijn activiteiten als suikerfabri
kant volstaan wij thans hierop alleen even de aandacht te vestigen. 

Zagen wij hierboven enige voorbeelden van de wijze, waarop een 
beroep gedaan werd op de organisatorische en technische deskun
digheid van Vlekke inzake suikerfabricage, ook als financieel expert 
blijkt hij in West-Brabant een bepaalde faam te hebben gehad. 
Daarbij moet hij goed op de hoogte geweest zijn van de onderlinge 
verhoudingen in produktie-capaciteit en financiële positie van de 
talrijke suikerfabrieken in de 'suikerhoek'. Meermalen heeft hij als 
scheidsrechter kunnen optreden tussen crediteuren en ondernemer. 
Van een agent van de Nederlandse Bank kreeg hij het verzoek een 
attest uit te brengen over de credietwaardigheid van een suiker
fabriek te Zevenbergen.ш Op voordracht van de Goese hereboer 
J. Kakebeeke ontving hij van diens broer uit Deventer een uitno
diging commissaris te woiden van een nieuw op te richten hypo
theekbank in Overijsel.12e Van 1880-1901 was hij commissaris van 
de n.v. Brandwaarborg-Maatschappij, 'Zekerheid geeft Rust', geves
tigd te Oud Gastel. Ook buiten de landsgrenzen was hij in kringen 
van suikerindustriëlen geen onbekende. De bekende suikerscheikun-
dige F. Sachs stuurde hem vanuit Brussel in 1899 een uitnodiging 
lid te worden van een studiecommissie ter voorbereiding van de 
oprichting van een suikerfabriek in Rusland.127 

Er zijn gegevens die erop wijzen, dat J. F. Vlekke voor de schei
kundige afdeling van de suikerbereiding een bijzondere voorliefde 
heeft gehad. Uit de hiervoor geciteerde lijkrede van Dautzenberg 
komt het laboratorium als een van de meest imponerende stichtingen 

1 Μ) Zie p. 99-100 van dit boek. 
, e s ) Br. B. Mutsaers, Tilburg, aan VI., 22-12-1902 (D. В.). 
i") Br. mr. J. С Kakebeeke, Deventer, aan VI., 17-8-1901. 
" ' ) Br. F. Sachs, Brussel, aan VI., 4-8-1899. 
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naar voren. Het feit, dat hij zijn oudste zoon in de scheikundige 

richting stuwt, is een aanwijzing dat hij het steeds groter wordende 

belang van de chemie in het bedrijfsleven goed heeft gezien. Ook 

moet zijn kennis van zaken in dit opzicht de aandacht van buiten 

hebben getrokken. 

Uit Breda kreeg hij het verzoek mede-oprichter te worden van 

een nieuwe te Schiedam te stichten fabriek tot bereiding van zuur

stof en waterstof, d.w.z. afscheiding daarvan uit water door middel 

van electrolyse. De initiatiefnemer drong aan op zijn medewerking 

"daar wij Uwe deelneming tevens van veel belang voor de zaak 

achten".12β Het nieuwe procédé zou in de toekomst de mogelijkheid 
openen een nieuwe methode van solderen toe te passen met gebruik 
van zuurstof en waterstof. In Nederland bestond er nog geen fabriek 
die zich met de aanmaak van deze gassen bezig hield. Vlekke trad 
tot de 'Maatschappij Oxygenium' toe en had "een werkzaam aandeel 
in de ontwikkeling van het bedrijf" naar een der funktionarissen 
van deze fabriek in 1903 meedeelde.1ϊ9 

De Gastelse fabrikant heeft tenslotte de belangen van de suiker

industrie in het algemeen kraohtig verdedigd in 's lands vergader

zaal bij monde van de kamerleden A. Sassen, E. van der Kun en 

mr. A. Kerdijk. In Den Haag circuleerde in 1897 de aardigheid: 

"Als Van der Kun in de Kamer spreekt over suiker dan is de direc

teur van Oud Gastel aan het woord".1S0 

Buiten de sfeer van de suikerfabricage heeft de industrieel Vlekke 

tweemaal een zakelijke interesse gehad in bedrijven van een bijzon

dere aard. Wij hebben hier op het oog zijn commissariaat van de 

weverij De Eendracht te Haaksbergen, de fabriek van Ariëns, en de 
participatie in een metaalfabriek te Maastricht samen met Jhr. Ch. 
Ruijs de Beerenbrouck. Beide projecten werden hem ingegeven door 

»") Br. A. Meeuwesen, Breda, aan VI., 104-1900 (D. В.). 
"·) Вт. J. van Senesis, Schiedam, aan Mevr. Vlekke, 23-5-1903. 
"«) Br. A. Ludwig, Den Haag, aan VI., 9-1-1898. 
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sociale motieven, maar liepen ieder door verschillende oorzaken op 
een mislukking uit. 

De rol die Vlekke in Haaksbergen heeft gespeeld, is veel groter 
dan blijkt uit de beschrijving die Brom van de ongelukkige Een-
drachtaffaire heeft gegeven.131 De oprichting van de coöperatieve 
weverij De Eendracht was een persoonlijk idee van Alphons Ariëns, 
voortgekomen uit zijn nobele zorg om de 40 katholieke arbeiders, 
ontslagen bij de firma Jordaan en Zn. onder voorwendsel, dat er 
niet genoeg werk was, een menswaardig stuk brood te bezorgen. 
Het ontslag was een uitvloeisel van een loonstrijd in 1894. Door een 
minder gunstige gang van zaken werden de lonen van de wevers 
aanmerkelijk verlaagd. Een uit katholieke en protestantse wevers 
samengestelde commissie kon bij de directie niets bereiken. In De 
Katholieke Werkman van 28 september 1894 werd de situatie bij 
de Haakbergse firma uiteengezet. In het daaropvolgende nummer 
deed Ariëns het voorstel aan D. Jordaan om uit eigen middelen een 
tijdelijke toelage te geven. Beide publikaties werden door de heren 
Jordaan zeer ongunstig opgenomen.132 De directie eiste dat de com
missie in De Katholieke Werkman zuiver naar waarheid zou ver
melden, wat op de fabriek de laatste vier weken met korte werk
dagen (9И uiir) verdiend was op straffe van ontslag. De commissie 
gaf hieraan gehoor, publiceerde de lonen van de laatste vier weken 
en nam enige uidatingen, die zij Jordaan in de mond had gelegd, 
terug. Ariëns, redacteur van De Katholieke Werkman, sprong nu 
voor de commissie in de bres. De redactie nam de verantwoordelijk
heid op zich, maar schroomde niet een nieuwe toelichting te geven 
op de gepubliceerde cijfers. Daarin hield zij vol, dat de lonen in 
Haaksbergen schraal waren. Het gemiddelde loon van de 140 we
vers bedroeg niet meer dan ƒ 4,50. ш De directie besloot daarop de 
commissie weer aan het werk te laten gaan, uitgezonderd Reinier 
Vaanholt en Bernard Slotman, die een hoge toon tegen de directie 

»«) G. Brom, Alfons Ariëns, Amsterdam, 1941, dl. 1, zie p. 370-380. 
Ц De Katholieke Werkman, 4-10-1894. 
, M) K.W., 12-10-1894. 
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hadden aangeslagen. Kapelaan Ariëns nam de twee ongelukkige 
leiders in besaherming. De twee wevers werden getroffen "wegens 
een daad niet van hen zelf, maar van de redactie".134 De zaak liep 
tenslotte zo hoog, dat nog 38 katholieke wevers ontslag kregen met 
behoud van zes weken loon. Als reden gaf de heer Jordaan Sr. op 
gebrek aan werk.1S5 

Ariëns voelde zich moreel verplicht de ontslagenen te helpen, 
omdat De Katholieke Werkman had ibijgedragen tot hun penibele 
situatie en de betrokkenen bovendien werden beschouwd als slacht
offers van het katholiek verenigingsleven.18e Na langdurig overleg 
werd als redmiddel geJctxaen de oprichting van een eigen weverij op 
coöperatieve grondslag. 

Het bedrijfje van 30 handgetouwen, aanvankelijk ondergebracht 
in het verenigingsgebouw van de arbeiders van Haaksbergen, lever
de de eerste twee jaar geen verlies of winst op. De grote moeilijJc-
heid was op korte termijn voldoende klandizie te vinden. Door ge
brek aan warenkennis werden bovendien enkele minder courante 
artikelen gefabriceerd. Het gevolg was een te grote magazijnvoor
raad en geforceerde afzet tegen al te lage prijzen. Ten einde een 
concurrerende positie te kunnen opbouwen en de omzet te vergro
ten die winst verzekerde, was het noodzakelijk, dat het bedrijf van 
handgetouwen werd omgezet in een volledige stoomweverij. De ziel 
van het bedrijf was Ariëns, die er letterlijk het vuur voor uit zijn 
sloffen liep. De eerste stap naar modernisering werd gezet in 1897. 
Daartoe was een kapitaalsuitbreiding nodig van ƒ 25.000,—. Drie 
jaar later moest nog eens ƒ 100.000,— op tafel komen om de ma-
dhine-uitrusting verder te moderniseren. Om dit bedrag bijeen te 
krijgen riep Ariëns de hulp in van een paar industriëlen o.a. van 
Vlekke en de bekeerling H. H. Blijdenstein, textielfabrikant te 
Gronau. Hij rekende erop, dat deze namen voldoende vertrouwen 
bezaten om de soKdiiteit van 'De Eendracht' te suggereren. Waar-

»«) K.W., 19-10-1894. 
"s) K.W., 26-10-1894. 
is«) K.W., 20-3-1896. 
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schijnlijk heeft Ariëns hier toch de invloed van Vlekke in bedrijfs-
kringen overschat. Diens forse pleidooien voor een nieuwe sociale 
orde zullen weinig sympathie voor de 'verlichte' werkgever onder 
de meer kapitaalkrachtigen hebben losgeslagen. 

Uit pure vriendschap had Vlekke reeds in 1897 de zwoegende 
sociale priester in Twente ƒ 200,— gestuurd ter belegging in aan
delen van de Haakbergse weverij.137 De vriendschap zou het voor
lopig winnen van het zakelijk inzicht, toen Ariëns in 1900 een 
dringend beroep deed op Vlekkes sociale geweten en zijn bedrijfs
ervaring. In zijn haastig geschreven brieven kon de fijne mens 
Ariëns soms onweerstaanbaar zijn. Wat kon Vlekke anders doen 
dan zijn medewerking geven aan een plan, dat hem zakelijk gezien 
toch wel riskant leek, nadat hij uit Twente een brief had ontvan
gen met de ontwapenende inhoud: "Nu heb ik een heel gewichtig 
zaakje met U te behandelen, de definitieve zegepraal van Haaks
bergen. Niet dat het zoover is, maar het moet zoover koomen en 
dat kan m.i. best mits U er zich voorspant. Wanneer l i het wilt, 
dan koomen we de berg makkelijk over. U hebt slechts naast Blij-
denstein Commissaris te worden en een circulaire (te schrijven en) 
met beider namen de wereld in te sturen. Wanneer U het op Uw 
grootindustriële geweten durft te nemen Haaksbergen aan te prijzen 
dan zal men gelooven, dat het risico waarlijk niet zoo groot is". i se 

Wanneer Vlekke dan na een bedenktijd van tien dagen toestemt, 
is Ariëns dolgelukkig. "U kunt niet begrijpen hoe gelukkig Uw 
laatste brief mij heeft gemaakt. Zonder U acht ik het opwerken van 
Haaksbergen onmogelijk, met U zeer waarschijnlijk. En Haaksber
gen is niet slechts voor mij een levenskwestie, maar voor onze Ka
tholieke Sociale Beweging alßhans in Twente een zaak van over-
weegpnd belang."139 Tot grote verbijstering van de in zaken zo 
optimistische Ariëns verliep de intekening op de lening niet vlot, 
de bemoeiingen van Vlekke en enige andere industriëlen ten spijt. 

" ' ) Br. Ariëns, Enschedé, aan VI., 18-8-1897. 
1!le) Br. A. aan VI., 184-1900. 
»·) Br. A. aan VI., 1-5-1900. 
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Ariëns voelde het onweer aankomen, het zou de zwaarste slag van 
zijn veelbewogen leven worden. Zijn brieven aan Vlekke worden 
smeekschriften "U zijt de eenige man die Haaksbergen redden kunt. 
Vergun mij dus mij aan Uw rokspanden vast te klampen!"140 Hij tracht
te Vlekke nog over te halen de inschrijvingstermijn te verlengen,ш 

maar deze moest tenslotte zijn zakelijk inzicht laten prevaleren, 

stapte uit de zaak en adviseerde samen met J. van Besouw uit Coirle 

tot verkoop over te gaan. 

Deze donderslag voor Ariëns werd Vlekke door anderen kwalijk 
genomen,142 maar de grootmoedige priester gaf later zelf dapper 
toe: "Ik geloof dat U geprofeteerd hebt en de verkoop der weverij 
als een 'emergo' mag betiteld worden. De werklui kunnen door
werken, een krach is voorkomen, het zaakje is niet doodgegaan maar 
overgegaan in handen die het kunnen opwerken; de vrienden krij
gen hun geld, de eer is voor 3/4 gered en als Uw mooie naam met 
die van Van Besouw en Blijdenstein een kleine lijkrede in de kran
ten wil teekenen, meen ik te mogen spreken van een begrafenis 
Ie klas.14S Aan het red-den van de eer van Ariëns heeft Vlekke in 
ruime mate bijgedragen.144 

Was Vlekke in de Eendradit-affaire door Ariëns gedrongen, in 
Maastricht was hij zelf de initiatiefnemer voor de opbouw van een 
modelbedrijf. Daarbij wilde hij zijn jonge vriend Charles Ruijs de 
Beerenbrouck mee op sleeptouw nemen. Door de publikatie van de 
arbeidsenquête van 1886-'87 was er een storm van afgrijzen ontstaan 
over de sociale misstanden, die er in Nederland bleken te heersen. 
Vooral de toestanden in de aardewerk- en glasindustrie van Regout 
te Maastricht waren in het nieuws geweest. 

In het fraaie gedenkboek van de N.V. Sphinx-Céramique voor-

««) Br. A. aan VI., 21-12-1900. 
"i) Br. A. aan VI., 21-12-1900 en jan. 1901. 
'«) Ibidem. 
"») Br. A. aan VI., 6-11-1901. 
»«) Katholiek Sociaal Weekblad, Ie jtg. 1902, p. 199. 
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heen Petrus Regout, heeft mr. L. S. Soeters met waarlijk zuidelijk 
enthousiasme gepoogd de blaam die door de enquête-commissie op 
Maastricht werd geworpen, uit te wissen. Al is hij er niet in ge
slaagd de botte houding van Petrus Regout II voor de commissie te 
verklaren, fcooh is uit vergelijkend tekstonderzoek wel duidelijk ge
worden, dat de gedrukte tekst zeer tendentieus is. Bovendien was 
de enquête eenzijdig en gebrekkig van opzet. Louis Regout heeft 
daar trouwens reeds in 1887 op gewezen in een open brief aan de 
Enquête-commissie. Ook de Tilburgse industrieel Armand Diepen 
noemdfe in hetzelfde jaar het enquête-onderzoek een opgezweepte 
boel. De commissie van onderzoek was met a priori gevestigde denk
beelden opgetreden.14S Op grond van de uitspraken van de ge-
enquêteerden heeft Gerard Brom de Maastrichtse toestanden tref
fend geschilderd in zijn biografie van Alfons Ariëns.146 Dat het 
volle licht op Maastricht is gevallen, wijt Soeters aan electorale 
overwegingen van de liberalen. De grondwetsherziening van 1887 
bracht een aanzienlijke verruiming van het aantal kiesgerechtigden. 
De regeringspartij scheen er belang bij te hebben om juist daar de 
arbeidstoestanden aan de kaak te stellen, waar zij politiek gezien wei
nig te verliezen had.147 

Door verschillende spreekbeurten die Vlekke in Limburg met 
name in Maastricht had gehouden, moet ook de persoonlijke ken
nismaking met het leefmilieu van de arbeiders in een fabrieksstad 
als Maastricht hem zeker diep hebben getroffen. In 1899, een jaar 
voor zijn bemoeiing met de Eendrachtweverij, stelde hij Ruijs, met 
wie hij door de drankbestrijding bevriend was geraakt, een even 
gedurfd als origineel plan voor om samen een modelbedrijf op te 
bouwen "om de Regout's te toonen hoe christelijke patroons moeten 
handelen".148 

MS) A. Diepen, mr. N. Pierson en de Sociale Questie, Gorinchem, 1887, p. 40. 
"·) G. Brom, Alfons Ariëns, dl. I, a.w., p. 384-417. 
,47) Mr. L. M. Soeters, De keramische industrie van Maastricht en de sociale 
evolutie. In: 125 Sphinx-Ceramique 100, Gedenkboek, Maastricht, 1959, p. 121-136. 
»«) Br. mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck, Maastricht, aan VI., 24-5-1899 (D. В.). 
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Ruijs haakte hierop aanvankelijk nogal enthousiast in door op te 
merken dat een dergelijke industrie in Maastricht gevestigd zou 
moeten zijn en dus aan Maastrichtse arbeiders werk zou moeten 
verschaffen. Anders zou Regout toch zeggen "O ja, boeren zijn heel 
anders dan Maastrichts werkvolk. Dit laatste is voor geen betere be
handeling vatbaar".149 De moeilijkheid was welk soort industrie het 
zou moeten zijn. Ruijs liet het oog vallen op een kleine metaal-
fabriek van de familie Hamers, waar een van de drie firmanten 
wilde uittreden. Het bedrij fspersoneel bestond in totaal uit dertig 
mensen. Het gezamenlijik bedrijfskapitaal bedroeg ƒ 33.000,—. 
Vlekke raakte hierover niet weinig opgetogen en vroeg onmiddellijk 
om een staat van toelichtingen. Hij beloofde Ruijs verder — als er 
iets van zou komen — zelf zo spoedig mogelijk over te komen met 
een van zijn hoofdbeambten, een specialist in het metaalvak. Na
drukkelijk verklaarde hij nogmaals, dat het hem niet ging om geld
belegging. "Ik ben reeds druk genoeg in industriële zaken geïnteres
seerd, maar voor het beoogde doel wil ik gaarne met U meewerken 
en zal voor ons beiden die ƒ11.000,— wel zo'n bezwaar niet zijn".150 

Verder stipuleerde hij met nadruk, dat de zaak met evenveel overleg 
moest worden aangepakt, "alsof het kapitaal een miljoen zou bedra
gen". De huidige firmanten moesten bereid zijn mee te werken aan 
een goede regeling der toestanden, b.v. het geven van een aandeel in 
de winst zoals bij gebrs. Stork.151 Toen de zaak rond was, trok 
Ruijs zich terug met als motivering, dat hij overbelast was en "dat 
het minder op zijn weg lag mede te helpen een nieuwe industrie in 
Maastricht in te voeren".ш Door het terugtrekken van Ruijs liet 
ook Vlekke het plan varen. Het bedrijf werd op de oude voet voort
gezet met een nieuwe firmant. De thans nog bestaande metaalfa-
briek wordt in 1900 vermeld als ijzergieterij en fabriek van land-
bouwwerktuigen van Gebr. Hamers en A. Janssens. 

"·) Ibidem. 
"·) Br. VI. aan Ruijs de В., 7-7-1899 (D. В.). 
151) Ibidem. 
»*) Br. Ruijs de B. aan VI., 1-8-1899 (D. В.). 

71 



DE KOOPMAN 

Bij gelegenheid van de uitreiking van het ere-doctoraat door de 

Economische Hogeschool te Rotterdam aan Anton Philips in 1928 

merkte deze in zijn dankwoord op, dat zijns inziens de industrieel 

op de eerste plaats koopman moet zijn.153 Deze pregnante uitspraak 

van een van de grootste ondernemers die ons land heeft voortge

bracht, maakt een waardebepaling van het koopmansbeleid van Jan 

Frederik Vlekke in betrekking tot zijn bekwaamheid als industrieel 

bijzonder gewenst. 

Het merkwaardige bij de suikerindustrie voor 1900 was, dat de 

fabrikant zich minder hoefde te bekommeren om de verkoop van 

zijn produkt dan om de inkoop van de grondstof. De afzet van de 

ruwsuiker schiep in Vlekkes tijd nog geen problemen voor de suiker

fabriek zelf. Deze geschiedde via de suikerraffinaderijen en daarmee 

had de fabrikant slechts indirecte bemoeienis. Toen kort na 1900 

door diverse suikerfabrieken een begin werd gemaakt met het zelf 

raffineren van de ruwsuiker, moest de fabriek een eigen verkoop

organisatie in het leven roepen of zich aansluiten bij een kartel. 

Een knappe koopmansgeest werd echter vereist voor het verkrijgen 

van een zo groot mogelijk kwantum beetwortelen. De groeiende 

onderlinge wedijver tussen de suikerfabrikantcn riep verkeerde 

praktijken in het leven. Zo kwam het voor, dat de opbrengst van 

eenzelfde akker meer malen werd verkocht aan agenten van ver

schillende fabrieken.154 De belangenstrijd lokte bovendien een ge

spannen verhouding uit tussen teler en fabrikant. Bij de aanvang 

van dit hoofdstuk gewaagden wij reeds van de moeilijkheden die 

er ontstonden bij de meest gebruikelijke vorm voor de aankoop van 

bieten door het gewichtscontract.155 In dit contract stond nadruk

kelijk, dat de contractant het zaad moest gebruiken van de fabri-

1 И) P. J. Bouman, Anton Philips, De Mens — De Ondernemer, Amsterdam, 
g.d.p. 158-159. 
1M) Concept-Geschiedenis van de Beetwortelcultuur, g.d.p. 97. Berust op Secreta
riaat Bond van Coop. Suikerfabrieken in Nederland, B. o. Zoom. 
">») Zie p. 27 van dit boek. 
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kant. De laatste had alle belang bij beetwortelen met een zo hoog 
mogelijk suikergehalte. 

Zaadkwekers in binnen- en buitenland experimenteerden voort
durend met bietenzaden om te trachten het suikergehalte in de biet 
te verhogen. De Fransman P. de Vilmorin slaagde hierin zo gelukkig, 
dat hij het suikergehalte van 7 à 8% na een reeks van jaren op 18 à 20 
wist te brengen.15e Aangezien de levering betaald werd naar ge
wicht, waren de boeren het meest gebaat bij 'zware peeën'. Zij 
stonden aan de verleiding bloot om het zaaigoed van de fabriek te 
vermengen met een bietenras, dat hen voordeliger uitkwam. Bedrog 
en controle moesten spanning oproepen tussen teler en fabrikant. 
Meningsverschillen en achterdocht ontstonden ook over de tarrering 
en het wegen der bieten. De kwestie was o.a. of dit op het veld, op 
de ladingsplaats dan wel op de fabriek moest gebeuren. 

De suikerfabrikanten verenigden zich in 1885 in een bond om 
door een uniforme prijsbepaling en gelijke maatregelen tegen mis
bruiken hun belangen veilig te stellen. Hier gold geen wet van 
vraag en aanbod, maar eenvoudig het recht van de sterkste. Verzet 
van de boeren hm niet uitblijven. Het begon in Zeeland. In de 
Goesche Courant verscheen een vlammend artikel door een 'voor
stander van recht en billijkheid'.157 

Uit ingezonden stukken in diverse bladen klonk onmiddellijk 
daarop de roep om een boerenorganisatie, die paal en perk zou stel
len aan de eisen van de fabrikanten.158 Dorpsverenigingen zouden 
de oprichting van een grote bond van bietenverbouwers moeten 
voorbereiden. Het voorschotsysteem was echter het zwakke punt in 
de actie tegen de fabrikanten. Bij gebrek aan boerenleenbanken was 
de kleine boer aangewezen op de voorschotten, die de fabrikanten 
in het voorjaar bij de tekening van het contract verstrekten. Zij 
stemden op de vergaderingen tegen de afschaffing van dit systeem, 
dat ook voor vele gemeentebesturen als een ongezonde instelling 

iw) J. van Marie, Het beetwortel-suikercontract a.w., p. 15. 
»") De Goesche Courant, 12-12-1885. 
«e) Jaarboek De Ghulden Roos, 1962, a.w., p. 84-85. 
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herhaaldelijk was afgekeurd. De saamhorigheid van de landbouwers 
was voorlopig niet groot genoeg om zich door organisatie aan de 
greep van de fabrikanten te onttrekken. Wel werd in 1889 te 
Roosendaal de 'Algemeene Vereeniging van Landbouwers, die sui
kerbieten verbouwen' opgericht onder voorzitterschap van S. LaJco, 
leraar aan de landbouwschool te Wageningen. Deze vereniging 
kreeg aanvankelijk weinig aanhang onder de belanghebbenden, 
maar deed goed werk door het mede-organiseren van congressen en 
het voeren van onderhandtelingen met fabrikanten. 

Uit de onderlinge besprekingen was als winstpunt naar voren ge
komen, dat de oplossing van het geschil tussen telers en fabrikan
ten goeddeels kon worden gevonden in de verkoop van suikerbie
ten op suikergehalte. Een commissie, 'benoemd uit de bietenver
bouwers op initiatief van de Wolphaartsdijksche Landbouwvereeni-
ging' stelde in 1887 een concept-contract op, dat gebaseerd was op 
de 'betaling der bieten naar suikergehalte. Toezending van het con
cept aan de fabrikanten had geen resultaat. Slechts één van 27 
fabrikanten bleek bereid op dit contract nader in te gaan onder 
voorwaarde, dat de bietenvelden op zeer korte afstand rond de fa
briek gelegen waren. ш 

Dit fihema werd ook behandeld op het landhuishoudkundig con
gres te Groningen in 1889. Kort daarop werd het gehalte-contract 
op een congres te Bergen op Zoom uitvoerig toegelicht door de 
Steenbergse plattelandsgeneesiheer G. W. Bruinsma.1B0 Ook op de 
landhuislhoudkundige congressen te Goes en Zwolle in 1890 en '91 
maakte het nieuwe contract een gewichtig onderwerp van bespre
king uit. Een van de krachtigste pleitbezorgers voor het gehalte
contract werd dr. A. J. Swaving, directeur van het Rijkslandbouw-
proefstation te Breda. 

1S9) T.a.p. noot 154, p. 122. En: B. K. de Boer, intern rapport over de ontwikke
ling van de coöperatieve suikerindustrie in het Zuiden van ons land, g.d.p. 11 en 
115-118. Berust op Secretariaat Bond van Coöperatieve Suikerfabrieken in Neder
land, B. o. Zoom. 
1M) J· v a n Marie, Het beetwortel-suikercontract, p. 113. 
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Onderhandelingen met de fabrikanten liepen op niets uit. De 
bezwaren van de zijde der industriëlen tegen de aankoop op grond
slag van suikergehalte waren velerlei. Vooreerst z¡ou de grondslag, 
waarop de prijs der beetwortelen berekend werd, dezelfde moeten 
zijn voor de hele hoeveelheid. Klachten over onbillijkheden bij de 
prijsbepaling zouden ook met de nieuwe methode niet voorkomen 
kunnen worden. Het onoverkomelijk punt voor betaling naar suiker
gehalte was volgens S. C. J. Heerma van Voss, voorzitter van de 
Bond van Suikerfabrikanten, de plaats van de monsterneming. De 
boeren eisten monsterneming op de ladingsplaats, de fabrikanten op 
de fabriek.1β1 Een belangrijk nadeel waren verder de hoge kosten 

die aan de berekening naar suikergehalte verbonden waren. Per 

2.000 kg. zouden 10 à 25 kg. als monster nodig zijn. Bij de ver
werking van een miljoen 'kg. zouden er per dag 500 monsters ge
trokken moeten worden. De kosten per analyse kwamen op 50 cent. 
Vele fabrieken waren bovendien niet geïnstalleerd voor het ver
richten van duizenden analyses. Tenslotte was de invloed van 
sommige onbekende stoffen, de z.g. niet-suikers, op de uitkomst van 
het onderzoek niet te elimineren.1β2 

De oplossing van het geschil leek uitziohtloos. In dit stadium won 

de gedachte aan coöperatieve produktie steeds meer veld, vooral 
onder de Zeeuwse boeren. In 1892 besloten een aantal bietenver
bouwers rond Temeuzen een grondig onderzoek in te stellen naar 
deze mogelijkheid. Het zou echter nog zeven jaar duren eer de co-
operatieve suikerfabriek tot verwerking van beetwortelen te Sas van 
Gent werd opgericht.1вз 

In hetzelfde jaar 1892 kwam in West-Brabant ook een initiatief 
los om aan de gespannen verhouding een eind te maken. Hier ging 
de eerste stoot niet uit van een boerenorganisatie, maar van de sui
kerfabrikant Jan Frederik Vlekke. Waarschijnlijk was hij die éne 
ш ) Verslag van het 43e Nederlandsch landhuisboudkimdig congres te Goes 1890, 
p. 286. 
m) K1.C. 1892, no. 2. 
1 ω ) Gedenkschrift van de Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuiker
fabriek te Sas van Gent (1899-1924), p. 10 e.v. 
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fabrikant geweest in 1887, die positief op het gehalte-contract had 
gereageerd. Ter verbetering van de verstandhouding met zijn circa 
1300 contractanten was Vlekke de eerste om de steen des aanstoots 
uit de weg te ruimen. Hij wenste echter geen sprong in het duister 
te maken en begon met een proefneming, toen het mogelijk was 
geworden met een nieuwe ondedingsmethode van de Franse schei
kundige Pellet het analyseren te vereenvoudigen en te versnellen.164 

De proef hield in de levering van bieten op suikergehalte tegen 
ƒ 10,— per 1000 kg. voor 13% suiker als basis. Voor levering franco 
aan de fabriek werd één gulden meer betaald. De prijs werd ver
minderd met 10 cent per 1/10% suiker voor bieten met een suiker
gehalte tussen 13-12% en met 20 cent voor elk 1/10% beneden 
12%. Voor bieten met een suikergehalte van meer dan 13% werd 
de prijs naar rato verhoogd. Monsterneming en gewichtsbepaling 
geschiedden aan de fabriek, maar de leverancier had het recht voor 
eigen rekening in een rijksproefstation het onderzoek te doen con
troleren. Bij afwijkende analyses zou het gemiddelde worden ge
nomen. Vlekke waarschuwde zijn leveranciers bij voorbaat, dat de 
betaling naar gehalte geen venhoging van de doorsnee-bietenprijs 
zou betekenen. De bieten zouden nu echter naar kwaliteit worden 
betaald. i№ 

De proef is een paar jaar later uitgegroeid tot wat de Gastelsc 
fabrikant het participatie- of deelcontract heeft genoemd.1ββ De 

betaling van de suikerbieten hing daarbij af van het suikergehalte 

en de suikerprijs, die door de fabrikant werd bedongen. Onder 

verwijzing naar een volledige tekst van het contract in de bij

lagen kunnen de bepalingen hier als volgt worden samengevat. 

Art. 1 Als grondslag voor de berekening van de bietenprijs werd 

aangenomen het suikergehalte en de gemiddelde suikerprijs 

van het jaar, waarin de levering plaats had. 

«") Kl.C. 1892, no. 2. 
«M) Ibidem. 
ιββ) Zie bijlage 2. 
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Art. 2 De bieten moesten franco worden geleverd op het terrein 
van de fabriek per as of schip of voor de wal van de fabriek 
voor de overige leveringen. 

Art. 3 De grondprijs per 1000 kg. bieten nettogewicht bij een 
suikergehalte van 14% en een suikerprijs van 12 gulden 
was 10 gulden. Voor elk procent suiker boven of onder 
14% werd de prijs der bieten met één gulden per 1000 kg. 
verhoogd of verlaagd, zodat elk 1/10% met 10 cent in re
kening werd gebracht. 

Art. 4 en 5 regelden de levering en het vaststellen van gewicht en 
suikergehalte. 

Art. 6 stelde voorwaarden voor de kwaliteit der te leveren beet
wortelen. 

Art. 7 Het zaad werd kosteloos door de fabrikant verstrekt. 
Art. 8 regelde het recht van de leverancier op een hoeveelheid 

pulp. 

Art. 9 De verkoper genoot eventueel boven de grondprijs in art. 3 
genoemd een bijbetaling per 1000 kg. bieten, die als volgt 
werd berekend: nadat op de 15e mei het batig saldo der 
balans met de volgens art. 3 berekende bietenprijs als grond
slag was opgemaakt, werd van dat saldo een som van 
ƒ 18.000,— (5% van het maatschappelijk kapitaal) aan de 
fabriek toegekend.ia7 Van de resterende som kwam de helft 
aan de gezamenlijke bietenleveranciers voor het door ieder 
geleverd gewicht beetwortelen, terwijl de andere helft aan 
de fabriek bleef. 

De leveranciers hadden het recht uit hun midden drie ge
machtigden aan te wijzen, die op het fabriekskantoor de 
bietenrekenmg en de balans konden inzien. 

Art. 10 De bieten werden betaald binnen veertien dagen na leve
ring. De emdafrekendng had plaats vóór 14 augustus. 

^7) Volgens een mededeling in de Bladen voor Suikerbietenteelt (jrg. 1897, p. 34) 
is deze som spoedig verhoogd tot ƒ 36.000,—, zijnde 5% van de werkelijke waaide 
van de fabriek. 
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Art. 11 De fabriek was alleen aansprakelijk voor alle verliezen. 

Art. 13 regelde de voorschotten. 

Art. 14 (In 1896 toegevoegd) Lage suikerprijzen konden de bere

keningen niet doen dalen beneden de grondprijs in het 

contract bepaald. 

Het participatie-contract werd door Vlekke in 1895 gepropageerd 

en voor de eerstvolgende campagne door 309 bietenverbouwers aan

vaard. 1 β 8 Gezamenlijk leverden zij circa 26 miljoen kg. bieten met 

een gemiddeld suikergehalte van 15,1%, waardoor de prijs van 

ƒ 10,— reeds op ƒ 11,10 werd gebracht. Daarenboven konden de 

leveranciers nog rekenen op een bijbetaling van ƒ 2,— per 1000 kg. 

bieten uit de participatie. De contractprijs van de Bond van Suiker-

fabrikanten bedroeg voor dat jaar ƒ 9,—. Van de 309 contractanten 

was er slechts één die bieten leverde met een gehalte van 12,8% en 

13,1% en tevens ƒ 2,17 per 1000 kg. voor vracht te betalen had, 

waardoor zijn netto-prijs enige centen lager lag dan de bondsprijs 

van ƒ 9,—. Om tegemoet te komen aan een veelgeuit bezwaar, dat 

bij daling van de suikerprijs de bietenprijs te laag zou worden, 

voegde Vlekke in 1896 artikel XIV aan het contract toe. 

Het tastbare resultaat van de werking van het contract en de 
garantie van een minimum-bietenprijs deden bij vele boeren de 
laatste aarzeling overwinnen. In 1896 sloten van de 1300 leveran
ciers er reeds 800 het nieuwe deelcontract met de Gastelse Beet
wortelsuikerfabriek af. Het jaar daarop werden niet minder dan 
1950 hectaren op deze wijze gecontracteerd tegen 747 ha. in 1896.1β9 

Het spreekt vanzelf, dat in de gespannen sfeer die er heerste 

tussen boer en fabrikant, veel achterdocht door Vlekke moest worden 

overwonnen. Op tal van plaatsen in Zeeland, Noord-Brabant en de 

Zuidhollandse eilanden ging hij voordrachten houden, waarin hij op 

de hem eigen rondborstige wijze voorlichting en uitleg gaf over het 

·«) Bladen voor Suikerbietenteelt, 2e jrg., 1896, p. 31. 
"·) Bladen voor Suikerbietenteelt, 2e jrg., 1896, p. 108 en 3e jrg., 1897, p. 35. 
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nieuwe contract.170 Het kostte hem naar hij zelf zei "menig uurtje 
nachtwerk" om de vele inlichtingen te geven, die hem uit alle delen 
van het land werden gevraagd. m 

Een blijvend middel om contact te houden met zijn bieten-leve
ranciers was het in het leven roepen van een orgaan. Op 1 maart 
1895 verscheen het eerste nummer van "Bladen voor Suikerbieten
teelt, Tijdschrift ter bevordering der bietencultuur en van haar 
voordeeligste toepassing in het landbouwbedrijf naar de Duitse uit
gave van Dr. Carl Hager voor Nederland bewerkt, hoofdzakelijk 
voor de bietenleveranciers der Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek en 
der Beetwortelsuikerfabriek St. Antoine door J. F. Vlekke, directeur 
der beide fabrieken". Het tijdschrift werd evenals De Kleine Courant 
gedrukt op de pereen van J. van Poll Suykerbuyk te Roosendaal. 

In het inleidend artikel gewaagde Vlekke van de noodzaak tot 
samenwerking tussen de bietentelers en de suikerindustrie aange
zien deze tak van nijverheid de tijd van grote bloei achter de rug 
had.172 De suikerprijzen vertoonden een voortdurende daling als ge
volg van de gestadige uitbreiding van de verbouw van bieten en 
suikerriet in alle suikerproducerende landen. De bietenprijs was tus
sen 1885-1895 vrijwel constant gebleven, ondanks de dalende suiker
prijzen, dank zij het feit, dat deze daling kon worden opgevangen 
door een verlaging van de produktiekosten in de fabrieken. In 1895 
was, aldus Vlekke, ongeveer de grens bereikt en zou de industrie 
gedwongen worden de prijs der grondstof te gaan verminderen. Het 
kwam er voor de landbouwer dus op aan zijn bieten goedkoper te 
gaan produceren. Dat zou in de eerste plaats kunnen worden be
reikt door betere produktie, door verbetering van de cultuur. De 
suikerproduktie in de bdetenverbouwende streken in Nederland va
rieerde van 3500 tot 7000 kg. per ha. Een dergelijke opbrengst was 

»·) Bladen, 1896, p. 130. 
"') Bladen, 1895, p. 146. 
"2) Bladen, 1895, p. 1-2. Bladen, 1895, 
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volgens Vlekke te laag. Vanuit Duitsland werd de Nederlandse op

brengst ook niet als erg gunstig gekwalificeerd.17S 

De redacteur van het nieuwe tijdschrift voor agrariërs beloofde 

medewerking voor de oplossing van de vraag hoe de bietenteelt 

kon worden verbeterd. Al wat hier en in het buitenland aan wetens-

waardigs op dit gebied werd gedaan zou in 'De Bladen' een plaats 

krijgen. Bovendien stond het orgaan open voor publicatie van onder

zoek en proefnemingen van de bietenproducenten. De Bladen wa

ren dus bedoeld als een praktische raadgever in de bietenteelt. 

Vlekke achtte een vaktijdschrift voor de bietencultuur een eis van 

de tijd en het meest doeltreffende commimicatiemiddel. Zo konden 

ervaringen met diverse bietensoorten worden uitgewisseld en kon 

voorlichting worden gegeven over de bestrijding van insekten en 

kevers. Met het openstellen van een vragenbus zouden tal van 

kleine problemen uit de weg kunnen worden geruimd. Tenslotte 

meende Vlekke in het nieuwe tijdschrift een bijdrage te kunnen 

leveren voor een beter besef, dat de belangen van de landbouw en 

de suikerindustrie ten nauwste verbonden waren met elkaar en het 

zaak was de wederzijdse belangen te verdedigen. Om daartoe te 

komen was het van beide kanten nodig, dat vooroordelen opzij wer

den gezet en veel ingeworteld wantrouwen zou worden uitgeroeid.m 

De Bladen voor Suikerbietenteek werden maandelijks gratis toe

gezonden aan de bietenleveranciers van Vlekkes fabrieken. Het tijd

schrift verdween in 1903 met de dood van de redacteur. Vanaf 1899, 

toen zijn werkterrein sterk werd verruimd met de landelijke sociale 

actie, heeft hij geen persoonlijke bijdragen aan het blad meer gele

verd. 

Van meet af aan werd in het orgaan ruime aandacht geschonken 

aan de resultaten van proefvelden met allerlei soorten van bemesting 

en gevarieerde grondgesteldheid. Vooral op het punt van de techniek 

van de bietenteelt stond het tijdschrift op hoog peil. Het blad heeft 

daarnaast o.a. ook bijgedragen tot een verdere popularisering van 

"»Э H. Paasche, Die Zuckerproduktion der Welt, a.w., p. 54. 
174) Bladen voor Suikerbietenteelt, 1895, p. 4. 
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het participatie-oantract. Interessant is in dk verband de verdedi
ging te volgen die J. F. Vlekke voerde tegen zijn collega Joh. C. 
Veenhuyzen. Deze had onder de schuilnaam Jozé in enige artikelen 
in De Telegraaf kritiek geleverd op het participatie-contract. De 
artikelen werden in 1896 gebundeld in een brochure.175 In De 
Bladen nam Vlekke de aangevoerde bezwaren van de opponent stuk 
voor stuk onder de loupe. 

Zijn verdediging werd vergemakkelijkt door de sympathie die het 
contract van vele kanten reeds had ondervonden. De vooraanstaande 
agrariër op Zuid-Beveland ir. Walter Kakebeeke, later een der 
grote promotors van de coöperatieve suikerfabriek 'Dinteloord' prees 
het contract direct als een belangrijke bijdrage tot de beëindiging 
van de belangenstrijd tussen suikerfabrikant en bietenverbouwer.17β 

Het landbouwblad 'De Veldpost' plaatste in 1895 een oproep aan 

de boeren van de Zuidhollandse eilanden om met de nieuwe be

weging van Vlekke mee te gaan. Het blad was van mening, dat 

spoedig de andere fabrieken zouden moeten volgen. Immers de land

bouwers zouden juist die stukken land volgens het nieuwe contract 

verhuren, waarvan zij een hoog suikergehalte verwachtten, terwijl 

zij hun andere land aan andere fabrieken contracteerden. De Gas-

telse suikerfabriek zou steeds meer de beste bieten tot zich trekken, 

aldus het blad, en zich meer en meer in bloei mogen verheugen ten 

koste van de andere fabrieken.177 

Bij de verdediging van het contract ging Vlekke uit van de stel

ling, dat de suiker niet in de fabriek, maar op de akker werd ge

maakt.17β Uit dit beginsel vloeide voort, dat voor de suikerrijkste 

beetwortel ook de hoogste prijs moest worden betaald. Om de be

staande tegenstellingen te overbruggen moest een belangengemeen

schap worden geschapen tussen boer en fabrikant. De gescheiden 

delen van het produktdeprooes van de suiker behoorden met elkaar 

»") Artikelen verschenen in De Telegraaf tussen juli 1894 - mei 1896 onder de 
titel· beetwortelcultuur. En: Joh. C. Veenhuyzen, Beetwoitelcultuur, overdruk van 
drie opstellen uit De Telegraaf, Roosendaal, 1896. 
"·) Bladen, 1895, p. 122. 
»") De Veldpost, 16-10-1895. 
ΐ7β) Bladen, 1896, p. 127. 
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in overeenstemming te worden gebracht. Daarnaast heeft ongetwij
feld ook een zakelijk motief de doorslag gegeven. De strijd tussen 
boer en fabrikant moest op de duur leiden tot een breuk, die het op
richten van coöperatieve suikerfabrieken tot gevolg zou hebben. 
Onomwonden stelde Vlekke het fabrieksbelang op de voorgrond. 
"Men zoekt naar beweegredenen, die mij bij de samenstelling van 
dit contract kunnen geleid hebben; men zoekt voor en achter, houdt 
het contract rechtop en ondersteboven en doet, alsof men begrijpt, 
dat er achter dit contract heel wat steekt. Och, de eenige beweeg
reden, die mij dreef om te breken met den bestaanden, ongenietba-
ren toestand; die mij daartoe dreef onder den steun van commissaris
sen onzer fabriek en van zeer belanghebbende aandeelhouders, was 
een streven tot behartiging van ons eigen belang langs rechtvaardi
gen weg, met weglating van alle syeculatieve handelingen. Dit stre
ven alleen deed ons breken met het laat-maar-waaien-stelsel, met de 
leer van vraag-en-aanbod in een industrie, die niet leven kan zonder 
staatshulp en dan ook, als zoodanig, niets anders mag zijn dan de 
rentmeester, die verantwoording heeft af te leggen van de gaven, 
wier verdeeling hem is toevertrouwd. Wij hebben willen beproe
ven of de leer van leven en hten leven voor onze industrie toepas
sing kan vinden."179 

Tegen de uitbetaling van de hoogste bietenprijs, stelde Vlekke de 
voorwaarde, dat de boer door het vermijden van nutteloze kosten er 
aan mee zou werken het risico van de fabrikant mee te helpen dra
gen. Dit risico bestond hierin, dat bij het vroegtijdig contracteren 
een bietenprijs moest worden overeengekomen, terwijl men nog niet 
wist van welke kwaliteit de grondstof zou zijn en tegen welke prijs 
het afgewerkte produkt kon worden afgezet. Het nieuwe contract 
was dus duidelijk in het belang van de boer èn van de fabrikant.180 

Veenhuyren erkende in het cootract wel veel goede grondslagen 
voor de toekomst, maar had toch verschillende bedenkingen. Zijn 
bezwaren kunnen als volgt worden samengevat: 1. de franco-levering 

"·) Ibid., p. 128. 
1β») Ibid., p. 129. 
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aan de fabriek zou het aandeel in de winst voor de leveranciers illu
soir maken, aangezien hoogstens de gemaakte onkosten als winst 
konden terugkomen. 2. Het suikergehalte bepaalt niet de markt
waarde van de biet, haar reinheidsquotiënt is een even voorname 
factor in de berekening der waarde. 3. Koper en verkoper blijven 
het oneens over de plaats waar het monster moet worden genomen, 
op het land of op de fabriek. De wijze van monsterneming en van 
onderzoek op suikergehalte zou aanleiding blijven geven tot verschil 
van mening. 4. De in uitzicht gestelde winstparticipatie hoorde in 
het contract niet thuis. Dit was een lokvogel.ш 

Vlekke achtte de franco-levering een billijker systeem dan het 
'middelen' van de vervoerskosten.ш Het ging hier om de betaling 
van de suiker in de biet en die moest voor iedereen gelijk zijn. Boven
dien zou deze methode een einde maken aan de dwaze gevolgen 
van een onzinnige concurrentie. De fabriek behoorde zijn grondstof 
zoveel mogelijk uit de onmiddellijke omgeving te betrekken. 

Wat het tweede punt betreft moest Vlekke zijn opponent gelijk 
geven. Hij zelf was trouwens de eerste geweest om dit te erkennen 
bij de introductie van liet contract in 1895: "De waarde der bieten 
wordt veel meer bepaald door de hoeveelheid zouten, die zij bevat
ten dan door de hoeveelheid suiker. Hoe minder zouten des te 
'reiner' de biet." i e s Door de gevarieerde samenstelling van de grond 
was het participatie-contract, naar zijn zeggen, dan ook niet overal 
uitvoerbaar.184 Streeksgewijze verschilde het zoutquotiënt der bieten 
zeer veel. In sommige gebieden was het zoutquotiënt te verwaarlo
zen. Maar bieten rond Zwaluwe b.v. zouden het zoutquotiënt, de 
verhouding van zouten tot suiker, als basis van berekening moeten 
hebben. De vaststelling van het zoutquotiënt vereiste echter een zeer 
omslachtige analyse. 

Was het bepalen van de reinheidsfactor praktisch niet uitvoerbaar, 

1β1) De Telegraaf, 16-7-1894 en 27-4-1895. 
, M) Bladen voor Suikerbietenteelt, 1896, p. 123. 
»«·) Bladen, 1895, p. 146. 
«M) Ibidem. 



het vaststellen van het suikergehalte was dat wel, dank zij de me

thode van Pellet. En als men nu een van beide factoren kon bepa

len, zo redeneerde Vlekke, dan zou men dichter bij de waarheid 

zijn dan de ander, die beide verwaarloosde. De prijs, die uit het sui

kergehalte werd afgeleid, zou dus de juiste waarde van de biet beter 

vertegenwoordigen dan de gewone telquelprijs van het oude con

tract. 1 8 S 

De moeilijkheden rond de gewichtsbepaling en monstememmg 

— het derde punt op het bezwarenlijstje — konden volgens de Gas-

telse suikerfabrikant alleen worden opgelost door het scheppen van 

een sfeer van vertrouwen.18e Op het landhuishoudkundig congres te 

Breda in 1899 verklaarde hij: "Men moet zulke dingen niet begin

nen tenzij fabrikanten en boeren gezalfd worden met den noodza-

kelijken druppel democratische olie".187 In een vorm van co-partner

ship meende hij een gezonde basis te hebben gevonden om dit ver

trouwen aan te kweken. De invoering van het participatiestelsel was 

voor hem geen blote vorm van handel. "Voor mij is co-partnership 

de toepassing van een sociaal-economisch beginsel. Daarom mag 

mijn stelsel ook niet worden beschouwd als een vorm van concur

rentie." 1 8 8 

Het belangrijkste bezwaar van Veenhuyzen, die de spreekbuis 

bleek te zijn van de speculatieve beetwortelsuikerfabrikanten,1β9 

richtte zich tegen de winstparticipatie. Dat was een grondslag voor 

een coöperatieve fabriek waar een minimumprijs voor de bieten 
wordt betaald en de winst evenredig gedeeld wordt onder de land-
bouwers-deelgerechtigden, die rechtstreeks door hun gemachtigden 
deelnemen aan het beheer. In de zelfstandige naamloze vennoot
schap waar beheer en administratie een arbitrair karakter dragen, 
was een dergelijke participatie een onding, een lokvogel.190 

ι ω ) Bladen, 1896, p . 126. 
»e») Ibidem. 
l e ' ) Concept-Geschiedenis van de Beetwortelcultuur, a.w., p . 170. 
ιω) Bladen, 1897, p. 144. 
1 8 B ) Concept-Geschiedenis van de Beetwortelcultuur, a.w., p . 180. 
l g o ) Joh. C. Veenhuyzen, Beetwortelcultuur, a.w., p . 30-31 en 42-43. 
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Vlekke protesteerde tegen de insinuatie als zou hij door een valse 

voorspiegeling de menigte trachten te misleiden. "Onze partidpatie, 

een lokvogeJ? Ik weet niet of de heer Veenhuyzen opzettelijk mij 

een leelijk woord heeft willen toevoegen, wel durf ik te zeggen, dat 

zijn uitdrukking in elk geval zeer ongelukkig gekozen is".1β1 Winst

participatie was voor hem persoonlijk juist het pièce de résistance 
van het hele systeem. "Wanneer winstparticipatie uit ons contract 
zou moeten verdwijnen, wat blijft er dan over van dit contract? Dan 
was er juist — ook voor mij — het mooie af.192 De Gastelse suiker-
fabrikant achtte participatie niet alleen gewenst voor een evenwich
tige spreiding van het risico en het bevestigen van wederzijds ver
trouwen. Zij vormde tevens een noodzakelijk correctief "dat de ga
rantie inhield, dat de ileveranders loon naar werken zouden ontvan
gen".ies Bieten met de meeste suiker moesten tegen de hoogste 
prijs worden gehonoreerd. 

In zijn kritiek verwarde Veenhuyzen voortdurend coöperatie en 
partidpatie. In het eerste geval kan er geen sprake zijn van een 
minimumprijs. Wat naderhand zou blijken betaald en niet verdiend 
te zijn, komt immers ten laste van dezelfde personen die het geld 
hebben ontvangen, de coöperators, die bietenleveranciers en fabri
kant tegelijk zijn. In Vlekkes contract waren de leveranders niet 
aansprakelijk voor het verlies, dat de fabriek eventueel zou lijden. 
Evenmin konden zij volgens Vlekke aanspraak maken op de winst. 
Winst in statutaire zin is het zuivere bedrag, dat op de exploitatie
rekening overblijft na betaling van alle onkosten, ook van het ge
hele bedrag voor bieten gevorderd. Die winst kwam geheel aan de 
aandeelhouders van de Gastelse suikerfabriek. Wel kreeg de bieten-
leverander door de bepalingen van het contract de zekerheid, dat bij 
hogere winst van de fabriek ook hogere bietenprijzen zouden wor
den betaald.1β4 

^ 1) Bladen voor Suikerbietenteelt, 1896, p. 130. 
ln) Ibidem. 
i»») Ibid., 1896, p. 129. 
»«) Ibid., 1896, p. 130. 
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De fabriekswinst hing voornamelijk af van drie factoren: kwanti

teit en kwaliteit van de aangevoerde grondstof en de suikerprijs. Op 

de kwaliteit der beetwortelen konden de boeren invloed uitoefenen. 

Regelmatig laboratoriumonderaock op de Gastelse suikerfabriek in 

1894 en '95 had aangetoond, dat het suikergehalte der bieten ge

middeld meer dan 14% bedroeg, niettegenstaande de landbouwers 

eerder belang hadden bij gewicht dan bij suikergehalte. Met een 

meer deskundige verzorging van de cultuur, zoals het juiste gebruik 

van kunstmest en een betere standwijdte van het gewas, moest het 

mogelijk zijn het suikergehalte belangrijk te verhogen. Door de ge

halteparticipatie nu werden de leveranciers geprikkeld om suiker-

rijke bieten te verbouwen. Deze stimulans bleef niet zonder resul

taat. Het suikergehalte van de verwerkte suikerbieten te Oud Gastel 

overtrof het landelijk gemiddelde in niet onbelangrijke mate zoals 

onderstaand overzichtje laat zien: 

Suikergehalte 

1892/93 

1893/94 

1894/95 

1895/% 

1896/97 

1897/98 

1898/99 

1899/1900 

Gastelse 

Beetwortelsuikerfabriek 

13,74 

14,03 

14,36 

15,1 

14,99 

15,62 

16,03 

15,62 

landelijk 

gemiddelde1β5 

— 

— 

— 

14,4 

14,5 

15,5 

14,9 

15,4 

Naast een aanmerkelijk verschil met het landelijk gemiddelde zal 

het in dit overzichtje ook opvallen, dat het suikergehalte bij de 

Gastelse suikerfabriek vanaf 1895/% — het jaar van de invoering 

van het participatiestelsel — aanzienlijk gestegen is. 

" ' ) Cijfers ontleend aan Bladen voor Suikerbietenteelt jrg. 1896-1902, en Verslagen 
over den Landbouw in Nederland over 1896/97, 1899 en 1900. 
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Wanneer wij het suikergehalte van de te Oud Gastel verwerkte 
bieten eens gaan vergelijken met het gemiddelde suikergehalte van 
de laatste vijf jaar dan blijkt, dat de suikerbietencultuur vóór 1900 
reeds op hoog peil stond.198 

Gemiddeld suikergehalte van beetwortelen in Nederhnd 

1959 17,50 1962 16,65 
1960 15,60 1963 16,60 
1961 15,65 1964 16,80 

Helaas ontbreken ons de gegevens voor het opstellen van een 
reeks van netto bietenprijzen die door Vlekke konden worden be
taald. In 1895/96 varieerde deze netto-prijs van ƒ 8,90 tot ƒ 14,21. 
De vaste prijs van de Bond van Suikerfabrikanten was voor dat jaar 
gefixeerd op ƒ 9,—. Het winstaandeel voor de leveranciers aan de 
Gastelse fabrieken bedroeg toen ƒ 2,— per 1000 kg. geleverde bie
ten. Vanaf 1896 werd voor de naberekenimg niet meer de hoeveel
heid geleverde bieten als grondslag genomen, maar de hoeveelheid 
geleverde suiker. Daardoor kwam de betaling van de kwaliteit van 
het produkt ook in de participatie beter tot uitdrukking.197 

De vraag of het participatie-contract drukkend gewerkt heeft op 
de fabriekswmst is door Vlekke zelf ontkennend beantwoord. In 
1896 schreef hij in een brief aan het Tweede Kamerlid mr. M. 
Tydeman "Nu krijg ik voor de a.s. campagne waarschijnlijk aan de 
Gastelsche 70 en te St. Antoine 35 millioen K.G., dat is 30 millioen 
K.G. meer dan in 1895, die ik door participatie zeer gemakkelijk 
gecontracteerd heb. Wel zou ik met 40 millioen K.G. hier en 25 te 
St. Antoine evenveel verdienen op de oude voorwaarden, als thans 
met 90 à 100 millioen K.G., maar ik sluit nu alle risico uit, ver
minder mijn exploitatiekosten per 1000 K.G. en kan den boer een 
billijker prijs voor zijn bieten geven".198 Vanaf 1896 werd de ver-

««) Jaarverslag Coöp. Suikerfabriek en Raffinaderij, Puttershoek, 1964/65. 
" Ч Bladen, 1897, p. 34. 
Ц Br. VI. aan mr. M. Tydeman, 19-3-1896. 
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hoging van de bietenprijs dus gecompenseerd met een produktie-
verhoging, zodat het resultaat gelijk bleef. Wel bracht dit met zich 
mee een forse uitbreixling van de produktie-capaciteiten, hetgeen 
blijkt uit de hiervoor gepubliceerde statistiek betreffende personeel 
en produktie-middelen. In ieder geval was 'het dividend voor de 
aandeelhouders wel zodanig, dat zij de directeur rustig hun gang 
lieten gaan. 

Na zijn dood werd het participatie-stelsel door de aandeelhouders 
wel als winstdrukkend gevoeld. Op de aandeelhoudersvergadering 
in 1907 constateerde de heer Verheyen, dat andere fabrieken ƒ 12,54 
per 1000 kg. bieten hadden uitbetaald en de Gastelse fabriek ƒ 13,73. 
Afschaffing van het participatie-stelsel zou voor de eigen fabriek een 
veel grotere winst betekenen, dan de 11 % dividend, die thans werd 
voorgesteld. De spreker wilde de mérites van het participatie-stelsel 
niet ontkennen, maar vroeg zich toch af of het contract niet moest 
worden herzien.19e Deze aanval op Vlekkes contract logenstraft 
tevens de bewering van A. Hallema, dat het gehalte-contract na de 
dood van Vlekke door de nieuwe directie van de Gastelse Beetwor
telsuikerfabriek niet werd gehandhaafd.200 Ook dr. P. Vlekke, de 
eerste directeur van de coöperatieve suikerfabriek 'Dinteloord', stelde 
met nadruk, "dat vóór de overdracht van de Gastelsche Suikerfa
briek aan de Algemeene Suikermaatschappij in 1908 het participa
tie-contract altijd nog min of meer werd toegepast".201 

Vlekkes contract heeft weinig navolging gevonden, hoewel er in 
landbouwkringen veel aandacht aan werd besteed. De bewering, dat 
hij in deze een eenling bleef,ï02 is echter in strijd met de waarheid. 
De zuigkracht van het nieuwe contract naar de Gastelse fabrieken 
werd zo groot, dat b.v. de firma Van Loon te Steenbergen min of 
meer gedwongen werd ook tot invoering van dit systeem over te 

ln) Notulenboek-vergad.-aandeelhouders GBSF, a.w., p. 68. 
ï00) A. Hallema, Van biet tot suiker, a.w., p. 134. 
M1) De Grondwet, 30-10-1933. 
ï02) Het 25-jarig jubilé der Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuiker
fabriek te Sas van Gent op 21-10-1924. Overdruk uit Ter Neuzensche Courant, 
p. 47. En: Ghulden Roos, 1962, a.w., p. 93. 
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gaan.203 Ook in de fabriek te Halfweg contracteerde reeds in 18% 
op deze wijze.204 Tot op de dag van vandaag is het participatie-
contract bij de Noord-Nederlandse Suikerfabriek te Vierverlaten in 
de provincie Groningen, zij het in onderdelen enigszins gewijzigd, 
nog steeds dn gebruik. 

Het gemis aan belangstelling voor dit contract van de kant van de 
fabrikanten stoelt op verschillende gronden. In zijn proefschrift over 
'Het beetwortelsuikercontract' heeft J. C. van Marie in 1896 de 
belangrijkste bezwaren tegen het participatie-stelsel als volgt samen
gevat. De gemiddelde verkoopsprijs was moeilijk vast te stellen, 
aangezien bieten op het oude contract niet gescheiden konden wor
den van bieten, die op het participatiecontract werden geleverd. De 
berekening moest dus wel gemaakt worden over de gehele produk-
tie. Veel wenselijker zou het zijn alle contracten op dezelfde grond
slag af te sluiten, maar hoe was dit te bereiken? De boeren konden 
immers niet worden gedwongen.206 Vlekke waarschuwde reeds in 
1895, dat wanneer hij geen 80 tot 100 miljoen kg. bieten op het 
nieuwe contract kon krijgen, dit ook niet zou kunnen blijven be
staan. 40 Miljoen kg. op participatie tegen hoge prijs en 40 miljoen 
van twijfelachtige kwaliteit op condities van het oude contract zou 
voor de fabriek onaanvaardbaar zijn.2oe 

Een belangrijk bezwaar was, dat bij een lage suikerprijs ook een 
lage bietenprijs zou moeten worden vastgesteld, zo laag zelfs dat die 
beneden de renderende middelprijs van de landbouw zou kunnen 
dalen. In dat geval waren de boeren niet meer tot contracteren te 
bewegen voor een volgend jaar. De boer was niet gebonden aan de 
beetwortel, de suikerindustrie wel. Contracten zouden voor vijf jaar 
moeten kunnen worden afgesloten, maar dit was onmogelijk voor 
het grote aantal Ideine landbouwers, die maar eens op de vier of 
vijf jaar hun stukje grond met bieten bezaaiden. Tenslotte bleef de 

*») Brieven G. Koeniaad, Steenbergen, aan VI., 13-5-1900 en 6-9-1901. 
ïM) Bladen voor Suikerbietenteelt, 1896, p. 108. 
я") J. C. van Marie, Het beetwortel-suikeioontract, a.w., p. 117. 
*>·) Bladen voor Suikerbietenteelt, 1895, p. 134. 



vaststelling van de basisprijs een eenzijdige daad van de fabrikanten. 

Voor de juiste verdeling van de voordelen van het bedrijf konden 

geen doeltreffende waarborgen worden gesteld. Tenzij wanneer door 

een onpartijdige derde de prijs zou worden vastgesteld. Wie zou, 

aldus Van Marie, daarvoor beter aangewezen kunnen worden dan 

de Staat, die de protectie aan deze industrie verschafte en dus ook 

de voordelen kon ordenen.207 

Het zwakste punt ал het contract, het koppelen van de bieten-

prijs aan de suikerprijs, springt bij Van Marie niet voldoende dui

delijk naar voren. De bietenteler kreeg door deze bepaling een van 

de belangrijkste risico's van de produktie te dragen. Een suiker

fabrikant kon zich tegen dit risico ten dele dekken door zijn suiker

verkoop-politiek en tevens door het vormen van reserves in goede 

jaren. De individuele bietenteler was daartoe veel minder in staat. 

Allereerst omdat hij geen imdcht had in de prijsfluctuaties op de 

suikermarkt en verder omdat hij met zijn éénjarig contract de nood
zakelijkheid van het vormen van reserves niet inzag of daarvoor te 
weinig draagkrachtig was. Duidelijk kwam dit aan het licht in 1902 
toen door daling der suikerprijzen de prijs per 1000 kg. bieten op 
participatie-contract verkocht, beneden de prijs kwam te liggen van 
de op gewichts-contract geleverde bieten.208 

Een ander belangrijk motief, dat Van Marie o.i. over het hoofd 
zag, was de geringe (bereidheid tot winstdeling van de zijde der 
speculatieve suikerfabrikanten. De coöperatieve gedachte, waarop 
wij straks uitvoeriger zullen ingaan, is onder arbeiders en boeren 
tegen het eind van de vorige eeuw uit nood geboren en ondervond 
begrijpelijkerwijs een ongunstig onthaal bij de beoefenaars van de 
vrije onderneming. Als een vrije, onafhankelijke ondernemer werpt 
Vlekkes opponent Joh. C. Veenhuyzen de participatie dan ook ver 
van zich af.209 De suikerfabrikanten uit de vorige eeuw kwamen in-

ï07) Van Marie, Het beetwortel-suikercontract, p. 117-118. 
ï,)8) B. K. de Boer, Intern rapport over de ontwikkeling van de coöperatieve 
suikerindustrie, a.w., p. 14. 
"») De Telegraaf, 27-4-1895. 
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zake economie op enkele uitzonderingen na van liberalen huize en 
hun vooruitstrevende collega in Oud Gastel genoot in hun kring 
weinig populariteit.210 

In de Bond van Suikerfabrikanten demonstreerden zij tegenover 
de boeren een opmerkelijke eensgezindheid vooral waar het betrof 
de vaststelling van de contractprijs. Deze 'bond is naar het ons voor
komt de voorloper van de kartelvorming, die kort na 1900 in de 
suikerindustrie mede onder druk van de scherpe concurrentie van 
de Cubaanse rietsuikercultuur plaats greep. 

In agrarische kringen werd de suggestie gedaan, dat het partici
patie-stelsel gekoppeld zou worden aan de toekenning van de rijks-
premie aan de fabrikanten. In verband met het nieuwe wetsont
werp op de suikeraccijns stelde Het Nederlandsch Landbouwweek-
blad voor om aan art. 67 van het wetsontwerp toe te voegen, "dat 
de premie alleen wordt uitgekeerd aan die fabrieken, welke in par
ticipatie werken met haar leveranciers van beetwortelen en wel vol
gens de regelen, daarvoor door Ons te bepalen en vast te stellen bij 
maatregel van algemeen bestuur".211 Ook Van Marie was een voor
stander van het idee om de rijkspremie afhankelijk te stellen van de 
toepassing van participatie als een waarborg, dat de subsidie ook aan 
de landbouw ten goede zou komen.212 

Het Tweede Kamerlid mr. A. Kerdijk heeft vóór de behandeling 
van de suikerwet in 1897 deze mogelijkheid ook serieus onderzocht. 
Aan de hand van de ervaringen bij de Gastelse suikerfabrieken 
heeft hij gepoogd een effectieve methode te vinden om de premie 
op suiker te koppelen aan een gedwongen participatie.213 Maar de 
mogelijkheid, dat de voordelen van het participatie-comtract door 
onwillige fabrikanten voor de boer illusoir konden worden gemaakt 
door een hem opgelegde nog lagere bietenprijs, scheen toch niet te 
kunnen worden weggenomen.214 Vlekke zelf heeft een gedwongen 

I10) Hallema, Van biet tot suiker, a.w., p. 261. 
t11) Het Nederlandsch Landbouwweekbkd, 5-2-1896. 
m ) Van Marie, Het beetwortel-suikercontract, p. 120. 
" ' ) Br. A. Kerdijk, Den Haag, aan VI., 11-5-1896. 
"«) Br. A. Kerdijk, Den Haag, aan VI., 15-10-1896. 
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participatie vrijwel onmiddellijk van de hand gewezen. In zijn or
gaan voor bietentelers wees hij er op, dat zijn contract moeilijk bij 
de wet was vast te leggen, omdat het niet voor alle landbouwgron
den kon worden toegepast.215 

Het reeds eerder gesignaleerde voorschotstelsel heeft J. F. Vlekke 
uit zijn nieuwe contract niet kunnen elimineren, al beschouwde hij 
het in zwang geraakte systeem van voorschot-uitkeringen aan bieten
telers als een ongezonde toestand. De financiële bedrijfsvoering van 
de kleine landbouwers was daar zo sterk van afhankelijk, dat hij het 
verkeerde systeem echter niet in een handomdraai kon afschaffen. 
De credietvoorziening aan de kleine boer was een punt, dat hem 
bijzonder na aan het hart lag. Vlekke was een overtuigd voorstander 
van het systeem Raiffeisen, dat door G. van den Eisen en Th. van 
der Marck in Nederland werd geïntroduceerd met de oprichting 
vam boerenleenbanken. De boerenleenbank is een succes geworden 
onder de Nederlandse boerenstand omdat het credietstelsel niet ge
richt was op een zo groot mogelijk rendement, maar bij het verle
nen van financiële hulp ook sociale motieven in aanmerking werden 
genomen. 

Met de grondlegger van de huidige Centrale Boerenleenbank-
Coöperatie te Eindhoven, de Limburgse priester Th. van der Marck, 
raakte ihij bevriend. Diens brochure over het Raiffeisen-systeem 
verschafte Vlekke een gerede aanleiding om in een hoofdartikel in 
het dagblad Het Centrum aandacht te vragen voor deze vorm van 
credietverlening. In 'het scherp gestelde artikel wees hij er op, dat 
de woeker nog in velerlei vormen voorkwam, b.v. in de aantasting 
van de persoonlijke vrijheid van de debiteur in plaatselijke kiesver
enigingen en gedwongen winkelnering van de kleine boer, wanneer 
hij geld bij. winkeliers moest opnemen.21β De slachtoffers waren er 

zo aan gewoon geraakt, dat zij niet meer onderscheidden wat recht 

en onrecht was. Voor West-Brabant was het fabrieksvoorschot op 

de bietenteelt het grootste euvel. Daarom pleitte hij vooral voor 

»«) Bladen, 1896, p. 124. 
"·) Het Centrum, 6-3-1901. 
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deze streek voor de oprichting van boerenleenbanken: "De Boeren
leenbank zal de boer opvoeden tot een zelfstandig en vrij man. Al 
deed zij anders niets, dan zou zij nog een zegen voor een dorp 
zijn." 217 

Uit commercieel oogpunt zag Vlekke als suikerfabrikant ook het 
belang van een eigen vloot van sleepboten en aken ten behoeve van 
het bedrijf. Het bietenvervoer ging in die dagen voor een zeer be
langrijk deel per schip. De meeste suikerfabrieken lagen aan een 
binnenwater. Als zoon van een schipper had hij voor het schippers-
bedrijf bepaald een voorliefde. Zijn zuster Maria was bovendien 
getrouwd met de schipper G. Slokkers te Stampersgat. Dit zal zijn 
relaties met het sahippersmilieu ongetwijfeld hebben verstevigd. Op 
21 maart 1892 richtte Vlekke de rederij Oud- en Nieuw-Gastel op, 
waarvan hij tot zijn dood directeur en secretaris bleef. Het was een 
kleine maatschappij op zich zelf, vermoedelijk een dochteronder
neming van de suikerfabriek. Op een kleine scheepstimmerwerf op 
de fabrieksterreinen werd gezorgd voor het geregeld onderhoud van 
de vaartuigen van de rederij. Hij toonde ook als reder de nodige 
voortvarendheid en schrok daarbij niet terug voor grote investerin
gen. De aken werden in die tijd voornamelijk voortbewogen door 
paarden, die op het jaagpad langs de rivier liepen. Dit was een 
tijdrovend karwei. In 1893 sdhafte Vlekke een tweede sleepboot aan 
met een aandrijvingskraoht van 90 pk. voor een prijs van 
ƒ 60.000,—.218 In vergelijking met het kleine kapitaal waarmee hij 
moest werken, was dit een forse uitgave. De luxe sleepboot kreeg de 
naam Marie, de voornaam zowel van zijn eerste als van zijn tweede 
vrouw. Ze werd zo nu en dan ook gebruikt voor pleziertochten. 

Voor de feestelijke inhuldiging van de in 1898 benoemde burge
meester A. G. Mastboom werd ze geheel gepavoiseerd. De eerste 
burger ging op 'De Marie' aan boord te Standdaarbuiten en landde 

*") Ibidem. 
"a) De Grondwet, 30-3-1893. 
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na een korte tocht op De Mark in zijn gemeente aan de wal van de 

Gastelse Suikerfabriek.219 

In 1901 maakte de vriendenkring van Klarenbeek, waarover in 

het laatste hoofdstuk uitvoerig zal worden gesproken, een plezier-

tocht op deze boot tussen Arnhem en Wageningen.220 

Het bietenareaal van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden 

moest door vrachtschippers worden aangevoerd. Zelfs uit Friesland 

werden bieten aangevoerd voor de Gastelse suikerfabrieken. In de 

campagnetijd lagen er soms 150 aken voor de wal. De animo onder 

de kleine binnenschippers voor het aanvoeren van bieten was zeer 

groot. Uit een berijmd verzoek aan Vlekke om bietenvraoht — op 

zichzelf reeds een merkwaardig dokument — van schipper G. Steen

stra uit Schenkenschans bij Leeuwarden komt duidelijk tot uit

drukking, dat voor de vrachtschippers het bietenvervoer het jaar 

financieel moest goed maken. Het vervoer van zand en grint was 

minder lonend vanwege tijdverlies bij laden en lossen.221 

Vlekke was tenslotte medeoprichter van de Rijnsleepvaart-waar-

borg-maatschappij 'Samenwerking' te Rotterdam, die zich ten doel 

stelde onderlinge afspraken te regelen voor de sleepvaart op de 

Rijn.2г2 

Samenvattend mogen wij zeggen, dat de koopman Vlekke een 

uitstekend gevoel had voor efficiency, maar er geen harde zaken-

moraal op na hield. Zijn belangrijkste zorg bij het opbouwen van 

solide zakelijke relaties met bietenleveranciers en vrachtvaaiders, 

gold het leggen van een basis van vertrouwelijkheid. 

DE COOPERATOR 

Het participatie-oontract heeft op de ontwikkeling van de suiker

industrie in West-Brabant een tweeslachtige invloed gehad. Van de 

я · ) Mededeling van mr. H. P. Mastboom, Oud Gastel. 
и») Zie p. 330 van dit boek. 
ïz l) Br. G. Steenstra, Schenkenschans, aan VI., 2-7-1901. Zie bijlage Ш. 
*») Br. P. W. Hulsman, H. Dirksen e.a., Rotterdam, aan Mevr. Vlekke, 16-5-1903. 
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ene kant heeft dit semi-coöperatief stelsel de oprichtinig van de 
coöperatieve suikerfabriek vertraagd, van de andere kant heeft het 
de coöperatie voorbereid. 

De coöperatieve gedachte begon in kringen van arbeiders en agra
riërs rond 1880 de aandacht te trekken. Onder de arbeiders ging de 
interesse vooral uit naar verbruikscoöperaties en coöperatieve bouw
verenigingen, die in Engeland met groot succes werkten.223 De 
kleine landbouwers hadden de meeste belangstelling voor coöpera
tieve vormen, die rechtstreeks verband hielden met de uitoefening 
van hun bedrijf. De landbouwcoöperatie heeft zich in korte tijd 
enorm ontwikkeld en vond toepassing in velerlei vormen b.v. voor 
de aankoop van bedrijfsbenodigdheden, verkoop van landbouwpro-
dukten, verwerking van agrarische produkten b.v. zuivel, aardappe
len, beetwortelen, vlas en slachterijen; het verstrekken van krediet 
en het beleggen van spaargelden; verzekering tegen bedrijfsschade 
en exploitatie van landbouwmachines. 

De bakermat van de coöperatieve aankoop in ons land moet in 
Zeeland worden gezocht. In 1877 werd te Aardenburg door de ge
wezen onderwijzer G. A. Vorsterman van Oyen de eerste coöpera
tieve aankoopvereniging opgericht.224 Elders in Zeeland werd dit 
voorbeeld door tal van landbouwverenigingen gevolgd. Hetzelfde 
gebeurde in 1880 en volgende jaren in West-Noord-Brabant en 
Groningen. Landbouwvereragmgen gingen op in aankoopvereni
gingen en omgekeeixl. Men hield zich aanvankelijk bezig met ge
zamenlijke aankoop van kunstmeststoffen. Kort voor 1900 werden 
ook andere activiteiten in coöperatief verband ondernomen. Onder 
de Zeeuwse boeren heeft het coöperatief beginsel het krachtigst wor
tel geschoten en het is dus niet verwonderlijk, dat juist zij het ini
tiatief hebben genomen tot de oprichting van de eerste coöperatieve 
suikerfabriek. 

Op 27 juli 1899 werd de coöperatieve suikerfabriek te Sas van 
Gent opgericht als het resultaat van de belangenstrijd tussen de 

>M) G. J. Holyoake, The history of Co-operation, London, 1906, 2 vols, p. 312 e.v. 
su) D. R. Brouwer, De landbouwaankoopcoöperatie in Nederland, Schiedam, 
1939, p. 26. 
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Bond van Suikerfabrikanten en de Algemeene Vereeniging van 
Landbouwers, die suikeïbieten verbouwen. De integratie tussen 
boerenbedrijf en suikerfabriek kon het meest efficiënt bereikt wor
den door middel van coöperatie. Daardoor werd in de eerste plaats 
verkregen een vaste meerjarige binding tussen teler en fabriek voor 
wat betreft de levering van de grondstof. Ten aanzien van de le
veringsvoorwaarden kon men zich richten naar het meest doelmatige 
compromis tussen de wederzijdse belangen. Het stichten van de 
eerste coöperatieve heeft, zoals wij reeds schreven, een voorgeschie
denis van zeven jaar. De halsstarrigheid van de fabrikanten lokte 
tenslotte de actie uit om door coöperatieve produktie een bres te 
schieten in hun machtspositie. Dat het zo lang duurde was voorna
melijk te wijten aan het gebrek aan ondernemingsgeest en technisch 
inzicht onder de landbouwers. 

In 1894 werd te Goes op een algemene vergadering van bieten
verbouwers onder leiding van het Kamerlid mr. P. J. C. Hennequin 
een serieus plan gesmeed tot het stichten van een coöperatieve sui
kerfabriek. Het plan, volledig uitgewerkt door een oommissie, weid 
op de lange baan geschoven, omdat vele boeren de voorwaarden 
niet aandurfden, dat iedere deelhebber garant moest zijn voor de 
voorgeschoten gelden en bij liquidatie ook aansprakelijk werd ge
steld. 225 Uiteindelijk slaagde men toch in Zeeuws Vlaanderen dank 
zij het doorzettingsvermogen van K.L.A. baron Collot d'Escury en 
G. A. Vorsterman van Oyen. Het rayon van de eerste coöperatieve 
suikerfabriek beperkte zich bijna uitsluitend tot Zeeuws Vlaanderen. 
De oprichting van 'De Sas van Gent' had weinig of geen invloed op 
de gespannen verhouding tussen teler en fabrikant op de Zeeuwse 
en Zuidhollandse eilanden en in de zuid-westhoek van Brabant. ^8 

In deze streken werkte het participatie-contract als katalysator, waar
door de prikkel tot de oprichting van een coöperatieve fabriek werd 
verzwakt. 

Jan Frederik Vlekke, directeur van twee vrije ondernemingen, 

"») Bladen voor Suikerbietenteelt, 1897, p. 28. 
"·) Gedenkboek 'Dinteloord', Roosendaal, 1948, p. 12. 
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Afb. 5. De vaderlijke werkgever J. F. Vlekke in zijn werktcnue 





heeft zich metterdaad reeds op het eind van de jaren tachtig een 
voorstander getoond van de ondernemingsvorm op coöperatieve 
grondslag. In 1889 richtte hij onder het personeel van zijn fabriek 
een vereniging op voor gezamenlijke aankoop van graan en steen
kool. Sindsdien heeft hij niet geschroomd bij passende gelegenhe
den propaganda te maken voor allerlei vormen van coöperatie. Als 
men zijn uitspraken over coöperatie naleest, dan krijgt men dte 
stellige indruk, dat hij verder gegaan zou zijn dan zijn participatie-
contract, ware het niet dat hij gebonden was aan statuten van naam
loze vennootschappen, waarover hem slechts het beheer was opge
dragen. 

J. M. van Bommel van Vloten wees in het gedenkboek 'Dinteloord' 
op de speling van de historie, dat de tegen de coöperatieve ontwik
keling gerichte strekking van het participatie-contract, de groep van 
voormannen die Vlekke om ziah heen verzamelde, juist er toe ge
bracht heeft de stoot te geven voce de oprichting van de coöpera
tieve suikerfabriek te Dinteloord in 1908.227 De tegenstelling is 
echter meer schijn dan werkelijikheid. Vlekke heeft in woord en 
daad getoond, zoals wij nader zullen zien, een echte coöperator te 
zijn geweest. Zijn oudste zoon Piet en zijn agrarische vrienden zul
len daaruit de inspiratie hebben geput om een coöperatief bedrijf in 
West-Brabant te stichten, toen de omstandigheden daarvoor rijp 
waren. 

In het volgende hoofdstuk stellen wij ons voor in het kader 
van zijn strijd voor de emancipatie van de werkende Idasse nader in 
te gaan op zijn principiële verdediging en actieve bevordering van 
de veibmiksveremging. Thans beperken wij ons tot enige bemoei
ingen die hij gehad heeft met produktie-genootschappen. Reeds in 
1894 bekende Vlekke openlijk, dat een produktie-coöperatie, waarin 
de eigenaars zelf volledig aan het produktieprooes deelnamen hem 
zeer toelachte.228 

Voor een deel misschien uit vriendschap voor priester Ariëns, 
voor een ander deel uit principiële overwegingen, nam hij actief 

«") Ibid., p. 13-14. 
»») De Grondwet, 20-12-1894. 
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deel aan het beheer van de coöperatieve weverij De Eendracht te 
Haaksbergen, een experiment, dat in 1900 om reeds bekende rede
nen moest worden beëindigd. In het Katholiek Sociaal Weekblad 
schreef ihij in 1902: "In de produktie-coöperatie ligt de adel van de 
arbeid. Eertijds mocht de werkman twee dingen zijn eigendom noe
men: zijn woning en zijn gereedschap. Beiden zijn hem praktisch 
afgenomen. Alleen de coöperatie kan hem beide zaken terugbezorgen 
en de zekerheid van een menswaardig bestaan".22β Dit publiceerde 

Vlekke enige tijd na de affaire met De Eendracht. Dat deze weverij 

als coöperatief 'bedrijf mislukte, weet hij uitsluitend aan het tekort 
aan bedrijfskapitaal.230 

In het jaar 1900, kort na de oprichting van de suikerfabriek te 
Sas van Gent, rijpte onder een aantal Steenbergse landbouwers het 
plan ook te komen tot de vestiging van een coöperatieve suikerfa
briek in hun gemeente. De Steenbergse landbouwgemeenschap was 
warm gemaakt voor een coöperatie door de te Steenbergen woon
achtige geneesheer G. W. Bruinsma, die reeds in 1894 vergeefse 
pogingen in het werk had gesteld een fabriek op te richten op co
öperatieve grondslag. Zes jaar later werd de zaak opnieuw aan de 
orde gesteld in de Steenbergse landbouwersvereniging. Een van de 
initiatiefnemers was de agrariër G. Koenraad. Ontevredenheid van 
de bietentelers over het beleid van de fa. Van Loon en Co. had de 
behoefte aan een eigen fabriek aangescherpt. Een van de redenen 
waarom het vorige plan was mislukt, was het ontbreken van des
kundige leiding voor de financiering en de installatie van een sui
kerfabriek. Koenraad wilde deze fout thans vermijden en ging naar 
Stampersgat, om de zaak eens rustig met J. F. Vlekke te bespreken. 
De laatste beloofde zijn hulp en raad onder voorwaarde, dat aan 
zijn medewerking geen ruchtbaarheid werd gegeven.232 

Uit de gevoerde correspondentie blijkt genoegzaam, dat Vlekke 

»») Katholiek Sociaal Weekblad, Ie jrg., 1902, p. 200. 
M») Und., p. 199. 
И 1) De Grondwet, 22-11-1894. 
*») Bt. G. Koenraad, Steenbergen, aan VI., 13-5-1900. 
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niet alleen als adviseur moest optreden voor de in technisdie zaken 
ondeskundige landbouwers, maar min of meer met de supervisie over 
het stiohtingsplan werd belast. Zo werd aan zijn oordeel over een 
raming van de stichtingskosten van de fabriek een beslissende waar
de gehecht.233 Verder maakte hij de statuten,234 die door Prof. 
W. Treub, directeur van het Centraal Bureau voor Sociale Advie
zen, nader zouden worden uitgewerkt.235 Tenslotte moest Vlekke 
zich persoonlijk op de hoogte komen stellen van de ligging van het 
terrein, waarop de nieuwe fabriek moest verrijzen.238 

De coöperatieve suikerfabriek te Steenbergen is er niet gekomen. 
Het plan kon tenslotte niet worden verwezenlijkt om dezelfde reden 
als de eerder ondernomen pogingen: te weinig ondernemingsgeest 
onder de boeren en gebrek aan durf het risico te dragen. Koenraad 
schreef aan Vlekke, dat er met dat al toch wel iets bereikt was: "Zoals 
U bekend is, was er geen voldoende ambitie, zoodat we nu maar 
wijs denken te doen om partij te trekken van het voorstel der firma 
Van Loon, om volgens Uw contract op participatie te werken. Kun
nen we nu die Heeren nog overhalen om eenige aandeelen voor de 
boeren disponibel te stellen, dan dunkt mij is er nog niet veel be
dorven". 237 

Ook enige coöperators van de suikerfabriek Sas van Gent 
hebben getracht Jan F. Vlekke voor hun zaak te interesseren. 
"Op de laatste vergadering is door aandeelhouders en met medewer
king van eenige bestuursleden een besluit genomen om een onder
zoek te laten instellen naar de waarde van de fabriek speciaal voor 
wat betreft de machinebouw. Door het bestuur is alsdan eene oom
missie benoemd bestaande uit vijf leden, waartoe ondergeteekende 
(B. J. van Rompu, noot v.d. sehr.) ook behoort en welke commissie 
zich dan ook het recht heeft voorbehouden zich een bekwaam des
kundige toe te voegen. 

Genoemde commissie, dezer dagen vergaderd, heeft gemeend zich 

*") Ibidem. 
*") Br. G. Koenraad aan VI., 1-6-1900. 
"») Br. G. Koenraad aan VI., 9-6-1900. 
»»«) T.a.p. noot 232. 
»") Br. G. Koenraad aan VI., 9-3-1901. 



tot U te moeten wenden met beleefd verzoek haar in deze te willen 
dienen van advies".238 Vlekke kon hieraan geen gevolg geven we
gens drukke werkzaamheden.239 Hij bleek echter zo een groot ver
trouwen bij de Zeeuwse boeren te hebben verworven, dat hij een 
competent persoon kon aanwijzen in zijn plaats.240 

Het oprichten van coöperatieve suikerfabrieken tussen 1900 en 
1910 staat in nauw verband met de concentratie van diverse parti
culiere ondernemingen. De grote suikerindustrieel J. P. van Rossum, 
directeur van De Mark te Oudenbosoh, bracht in 1908 een vijftal 
suikerfabrieken te Breda, Bergen op Zoom, Oudenbosch en Oud 
Gastel bijeen onder de Algemeene Smkermaatschappij (A.S.M.)241 

Het opkopen van suikerfabrieken door deze maatschappij, die in 
1919 werd omgezet in Centrale Suikermaatschappij (C.S.M.), werd 
nadien in versneld tempo voortgezet. De kleine fabrieken werden 
gesloten en de verwerking der bieten werd geconcentreerd in een paar 
grootbedrijven, wat economisch gezien voordeliger is. In het eerste 
decennium van deze eeuw werden van de 33 suikerfabrieken in 
Nederland er niet minder dan acht gesloten, waaronder twee fa
brieken te Roosendaal.242 

De Westbrabantse landbouwers voelden zich met deze kartelvor
ming niet erg gelukkig. Zij zagen daarin een streven naar nog grotere 
machtsvorming der fabrikanten. De coöperatieve gedachte, die na 
1900 onder de Nederlandse boerenstand gemeengoed begon te wor
den, vooral door toedoen van coöperatieve aankoopverenigingen en 
de Raffeisenbanken, begem ook in West-Brabant zienderogen veld 
te winnen. Een poging in 1905 tot oprichting van een coöperatieve 
suikerfabriek door J. de Klerck, de latere secretaris van de fabriek 
'Dinteloord' mislukte nog. 

De definitieve stoot kwam echter in 1908 door het gerucht, dat 
de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek, waarvan J. F. Vlekke de lei-
t3e) B. J. van Rompu, Temeuzen, aan VI., 1-5-1902. 
a») Br. J. van Rompu, aan VI., 13-5-1902. 
"») Ibidem. 
Ï « ) Hallema, Van biet tot suiker, a.w., p. 131. 
»«) Ibid., p. 57. 
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ding had gehad, in handen van de A.S.M, zou overgaan.243 Een 
aantal contractanten, vooral de aanhangers van het participatie-con
tract, beraamden plannen om de oprichting van een eigen fabriek 
op coöperatieve grondslag door te zetten. Een initiatiefnemer valt 
niet aan te wijzen. Wel staat vast, dat Vlekkes oudste zoon Piet een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de wordingsgeschiedenis van de 
eerste coöperatieve suikerfabriek in West-Brabant.244 Dr. P. F. 
Vlekke kende persoonlijk de vertrouwensmannen van de bieten
telers die met zijn vader hadden samengewerkt. Wij kunnen wel 
aannemen, dat zijn persoonlijke ambities gestimuleerd werden door 
een gevoel van rancune om het feit, dat hij niet benoemd werd op 
de post van zijn vader, ofschoon hem dit in het vooruitzicht was 
gesteld.245 Bij de dood van zijn vader was de 26-jarige Piet nog niet 
klaar met zijn studie in de chemie aan de universiteit te Fredburg. 
Om hem nu in de geJegeniheid te steUen zijn doctorstitel te behalen 
en het bewijs te leveren, dat hij de plaats van zijn vader waardig 
zou zijn, werd de directie tijdelijk waargenomen door de commis
sarissen P. J. Dautzenberg en A. G. Mastboom.24a 

In de volgende algemene aandeelhoudlersvergadering in 1904 
werden drie kandidaten voor het directeurschap naar voren gescho
ven nl. J. Roerich, directeur van de suikerfabriek Wittouck te 
Bergen op Zoom, F. R. Kampf, assistent in een raffinaderij te 
Frankental, Beieren en P. Vlekke, candidaat-ohemie. De Tsjech 
Roerich werd door het bestuur aanbevolen en met algemene stem
men gekozen. 

De reden waarom de jonge Vlekke gepasseerd werd, valt uit de 
schriftelijke documentatie niet te achterhalen. P. Vlekkes enige 
dochter Alice gaf als haar mening hieromtrent te kennen, dat men 
bang was, dat de zoon het vooruitstrevend beleid van zijn vader zou 
voortzetten, wat voor de aandeelhouders minder voordelig was. 

гія) Gedenkboek, Dinteloord, a.w., p. 15. 
"*) Ibidem. 
*«) Br. L Driendijk Melissant (Z.H.) aan Mevr. M. Vlekke-Braun, 2-7-1903. 
гы) Notulenboek-vergaíL-aanídeelhouders-GBSF, a.w., p. 65. 
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Mr. H. P. Mastboom, zoon van wijlen burgemeester A. G. Mast
boom die in 1903 de directie waarnam, meende uit de overlevering 
te weten, dat de commissarissen hem nog te jong achtten om een 
goede leiding te kunnen geven aan de fabriek. Bovendien had hij 
zijn doctorstitel nog niet behaald. Hij promoveerde te Freiburg in 
1905. Tegen de achtergrond van de slechte campagne in 1903/04 
zullen beide faktoren bij de benoeming vermoedelijk wel een rol 
hebben gespeeld. 

Hoe het ook zij, de teleurgestelde Vlekke aanvaardde in hetzelfde 
jaar een funktie als chemicus op een boterfabriek te Gestel bij 
Eindhoven. In 1906 vertrok hij met zijn jonge Zwitserse vrouw 
Louise Frey naar de Azoren, om in opdracht van de Hallesche 
Maschinenfabrik te Maagdenburg mee te werken aan de verbouwing 
van een spiritusfabriek tot beetwortelsurkerfabriek. Dit experiment 
slaagde niet bij gebrek aan voldoende zoet water. In 1907 keerde hij 
naar Nederland terug en verbond zich als chemicus aan de Zeven-
bergse suikerfabriek Azelma. Vanuit Zevenbergen ging hij propa
ganda maken voor de coöperatieve suikerfabriek onder de boeren 
van West-Brabant en van de Zeeuwse en Zuidhollandsche eilanden, 
dus in hetzelfde spreidingsgebied waar zijn vader het participatie
contract had gepropageerd. Terwijl het voorlopig comité onder lei
ding van de Bergen op Zocmse arts M. A. J. Geluk in het geheim 
alle voorbereidingen trof voor de organisatorische opzet, werkte 
Vlekke jr. het technisch gedeelte uit. Op 24 oktober 1908 werd tot 
de oprichting besloten.247 

Inmiddels was op 1 augustus 1908 in een buitengewone verga
dering van aandeelhouders van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek 
met algemene stemmen besloten de fabriek over te dragen aan de 
Algemene Suikermaatschappij voor de som van ƒ 1.200.000.24e De 
capaciteit van de fabriek werd sindsdien sterk opgevoerd ten koste 
van een paar kleinere fabrieken die werden gesloten. De fabriek 
St. Antoine, waarover Vlekke ook 10 jaar de directie had gevoerd, 

««) Gedenkboek 'Dinteloord', p. 15. 
Me) Notulenboek, a.w., p. 74. 
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werd pas in 1919 door de C.S.M, overgenomen en spoedig daarna 
gesloten. De Gastelse Beetwortelsuikerfabriek heeft gewerkt tot 1927. 

Dat 'De Dinteloord' zo vlot van de grond kon komen, is o.i. niet 
aJleen aan de kartelvorming te danken, maar vooral ook aan de aan
trekkelijke financieringsbasis. De financiering van deze coöperatieve 
ondernemimg geschiedde slechts voor ongeveer 1/5 deel met eigen 
kapitaal. Het overige kapitaal werd verstrekt door derden. De co-
operators waren verplicht een aandeel van ƒ 400,— te kopen met 
een aansprakelijkheid van ten hoogste ƒ 410,—. Voorlopig moest hier
van ƒ 100,— gestort worden. Daarbij gold een leveringsplicht van 
beetwortelen van minimum 15.000 kg. tot maximum 25.000 kg.249 

Daardoor was de fabriek van de vereiste grondstof verzekerd. De 
aandelen vertegenwoordigden samen een kapitaal van ƒ 930.000,— 
en daarmee was het door derden te verstrekken kapitaal gedekt. 
Deze financieringsbasis is deugdelijk gebleken. Op soortgelijke wijze 
heeft ook de funanciering der andere coöperatieve suikerfabrieken 
plaats gehad. De belangrijkste pijlers waarop de coöperatie rustte, 
waren dus het aandelenbezit en de daaraan verbonden levermgs-
plicht van beetwortelen. 

De bepalingen over de betaling der bieten vertonen in hoofd
lijnen punten van overeenkomst met het participatie-contract van 
Vlekke sr. Vooreerst werd daaruit overgenomen de principiële be
paling van betaling der bieten naar suikergehalte. Een grondprijs 
bij een suikergehalte van 14% werd daarbij eveneens als basis ge
nomen. Op het aandelenkapitaal werd een vast dividend van 4% 
uitbetaald. Het saldo der exploitatierekening kwam voor de helft 
ten goede aan een reservefonds en de andere helft werd ter beschik
king gesteld voor verhoging van de bietenprijs. Ook dit sluit aan bij 
de participatie-jgedaehte van Jan Frederik Vlekke. De franco-leve
ring van de bieten aan de fabriek, door Vlekke sr. ingevoerd, werd 
echter losgelaten. De fabriek betaalde de vracht tot een maximum 
van ƒ 1,50 per ton. Deze vrachtregeling heeft echter van het begin 

"·) Gedenkboek 'Ои^оокГ, p. 150. 
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af onder de coöperators veel verschil van mening opgeleverd.250 

Het streven van J. F. Vlekke om de belangen van de landbouw 
en de industrie te coördineren, is in de coöperatieve produktievorm 
in nog sterkere mate tot zijn recht gekomen. De samenkoppelmg 
van landbouw en industrie vormt de essentie van de coöperatieve 
suikerproduktie. Als zodanig kan J. F. Viekke de grondlegger van 
de coöperatieve gedachte in West-Brabant worden genoemd. 

De coöperatieve suikerfabriek, gebouwd onder de gemeente Din-
teloord op een terrein in de Beaumont-polder, tien minuten stroom
afwaarts De Mark vanaf de oude Gastelse Beetwortelsuikerfabriek, 
werd in 1909 in grote haast gebauwd. Tijdens de eerste campagne 
moesten tal van moeilijkheden worden overwonnen.251 Niettemin 
beantwoordden de resultaten aan de verwachtingen. Dr. P. A. F. 
Vlekke, die vanaf het begin tot 1937 de leiding had, heeft de capa
citeit van de fabriek enorm opgevoerd. In 1909 had de fabriek een 
dagverwerking van 1 miljoen kg. bieten, dus gelijk aan de Gastelse 
fabriek onder Vlekke sr. Biji zijn aftreden bedroeg deze capaciteit 
4^4 miljoen kg. per dag.252 De voorspoedige ontwikkeling van de 
coöperatieve suikerfabriek Dintdoord is een sterke stimulans geweest 
voor de opriohting van soortgelijke ondernemingen in andere plaat
sen. Vóór 1916 werden coöperatieve suikerfabrieken gesticht in 
Zevenbergen, Puttershoek, Roosendaal, Groningen en Bergen op 
Zoom.25S 

De onweerstaanbare drang naar trustvorming heeft in onze mo
derne tijd de coöperatieve suikerindustrie niet onberoerd gelaten. 
Fusie levert immers tal van voordelen op. Door de gemeenschap
pelijke bietenontvangst en gezamenlijke suikerverkoop kunnen -be
langrijke besparingen worden verkregen. Fusie leidt tot concen
tratie der produktie, waardoor overcapaciteit effectief kan worden 

«») Ibid., p. 22. 
»·) Ibid., p. 24. 
«г) Ibid., p. 133. 
M ' ) Suikerfabriek-Suikerraffinaderij Wittouck, a.w., p. 57. 
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bestreden. Het raffineren der ruwsuiker tenslotte kan op één fabriek 
plaats vinden. 

Van 'Dinteloord' ging het initiatief uit om alle coöperaties in een 
concern onder te brengen. Op deze wijze zou de landelijke suiker
industrie verdeeld worden in twee groepen, die op gelijke wijze 
zouden zijn georganiseerd: De Centrale Suikermaatschappij en de 
Bond van Coöperatieve Suikerfabrieken. De coöperaties Friesch-
Groningen en Puttershoek stelden echter prijs op volledig behoud 
van zelfstandigheid.254 Bij de fusie-besprelringen viel ook de fabriek 
Sas van Gent af. Onder leiding van J. M. van Bommel van Vloten 
kwam in 1947 een fusie tot stand tussen de coöperatieve fabrieken 
van Dinteloord, Roosendaal en Zevenbergen. Deze drie fabrieken 
werken sindsdien gezamenlijk verder onder de naam Verenigde 
Coöperatieve Suikerfabrieken (V.C.S.). De opvolger van P. Vlekke 
in Dinteloord, L. P. van Malland, werd belast met de algehele 
leiding. 

De V.C.S. produceert momenteel circa 30% van de binnenlandse 
suiker. De gezamenlijke coöperatieve suikerfabrieken beheersen 
ruim 60% van de totale landelijke produktie. De overige 40% wordt 
verzorgd door de zes bij de C.S.M, aangesloten fabrieken. 

,M) V.C.S. Gedenkboek bij het tienjarig bestaan van de Verenigde Coöperatieve 
Suikerfabrieken Dinteloord, Roosendaal, Zevenbergen, 1957, p. 30. 
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TWEEDE HOOFDSTUK 

DE WERKGEVER 

In de eerste helft van de 19e eeuw was de overgeleverde gezags
verhouding tussen patroon en werkman nog een aJgemeen verbreid 
verschijnsel in Nederland. In landlbouwkringen bleef het patriar-
ohalisme zelfs tot het eind van de eeuw gehandhaafd. Het bedrijf 
was zo innig versmolten met het gezinsleven, dat de knechten als 
het ware in de familie waren opgenomen en zich onderdanig voel
den aan het onbetwiste gezag van het gezinshoofd. Het ambachtelijk 
bedrijf heeft nog lang de broederlijke sfeer tussen baas en gezel 
weten te bewaren. De bedrijfsleiding bleef patronaal en de mense
lijke verhoudingen hadden een gemoedelijk karakter. De opkomst 
van de grootindustrie met de N.V. als organisatievorm bracht een 
grondige wijziging in de bestaande verhouding. 

Het keerpunt in de industriële bedrijfsvoering in Nederland 
wordt aJgemeen gelegd rond 1870. De overgang van vroeg-kapitalis-
me naar hoog-Jíapitalisme heeft de stmktuur van het economisch 
leven diepgaand beïnvloed. De industrieel trad in dienst van de 
onderneming in plaats van deze ondergeschikt te maken aan de 
statische behoeften van zijn .traditionele levenspatroon. * Bedrijfs- en 
privéleven werden van elkaar gescheiden. De verschijning van de 
grootindustrie gaf het industriële leven niet alleen een nieuwe im
puls, maar eiste ook zakelijkheid om de produktie nog verder op te 
voeren. De fabrikant zocht bewust naar nieuwe technische procédés 
en afzetmogelijkheden.2 De verzakelijking in het arbeidsproces deed 
de gemoedelijke verhouding van weleer tussen baas en knecht ver-
diwijnen. Het onpersoonlijke karakter in de nieuwe verhouding liep 
uit op een belangentegenstelling. 

') H. Hoefnagels, s.j., Een eeuw sociale problematiek, Assen, 1957, p. 33. 
*) F. J. H. M. van der Ven, De sociale ontwikkeling van het Brabantse volk; in: 
Het nieuwe Brabant, dl. II, 's-Hertogenbosch, 1953, p. 97-98. 
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Het contrast met de vroegere toestanden in het arbeidsmilieu is 
van psychologisdhe en sociale aard. Het teloorgaan van een persoon
lijke verhouding tussen bedrijfsleider en ondergeschikten werd als 
een verlies gevoeld door de laatsten en verwekte een gevoel van on
behaaglijkheid. In het vrije arbeidscontract verloor de werknemer 
zijn beschutte positie. Hij miste de zelfstandigheid om in samen
werking met zijn lotgenoten het hem toekomende aandeel in de 
produktieopbrengst op te eisen. De voortschrijdende democratisering 
van het openbare leven kon pas vrij laat ook in het arbeidsmilieu 
binnendringen. In het algemeen 'liet de werkgever zijn plicht tot 
patronale zorg varen, maar hij hield wel vast aan de traditie, dat de 
arbeiders nog altijd onderdanig moesten zijn.3 Met de nieuwe be-
drijfsopvattingen correleerde ook een gewijzigde gezagsverhouding 
en dit werd door de werkgever niet tijdig ingezien. Bij een wijziging 
van de traditionele verhouding moesten ook de spelregels worden 
aangepast. De tegenstelling riep als vanzelf een nieuwe sociale me
thodiek op, waarin begrippen als democratie, vakbeweging en sta
king een plaats moesten hebben. De werkgever zag hierm het 
dodelijk gevaar, dat zijn prindpe 'baas in eigen huis' teniet werd 
gedaan. Hij miste vooraknog het besef, dat de beste waarborg voor 
de bloei van zijn bedrijf was, zijn persoonlijke belangen te koppelen 
aan die van zijn personeel. 

De nieuwe mentaliteit heeft in het Zuiden minder snel ingang 
gevonden dan in andere deden van het land, vooral wat betreft de 
verzakelijking van de verhouding tussen werkgever en werknemer. 
In Brabant is de tegenstelling niet ontaard in klassenstrijd. De zin 
voor traditie, de eenheid in geloof en de zuidelijke gemoedelijkheid 
hebben hiertoe bijgedragen. Bovendien bleef de patronale sfeer in 
de Brabantse industriesteden nog lang gehandhaafd. Bij de enquête 
van 1886 viel het op, dat de getuigen in Tilburg zeer goed te spre
ken waren over de verhouding tussen fabrikaraten en werkvolk. De 
Tilburgse fabrikant A. Diepen gaf hoog op over de omgang van 

') Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, a.w., p. 78. 
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patroons met werklieden, die beter en vertrouwelijker was dan 
elders.4 

De invloed van de geestelijkheid was er niet vreemd aan, dat Bra
bant zich inzake kinderarbeid, woningtoestanden en onderlinge ver
houding tussen de standen gunstig onderscheidde. In het verslag 
van de enquête van 1886 wordt zelfs gemeld, dat Tilburg de beste 
indruk van het hele land maakte.5 Een dergelijke uitspraak moet 
echter met vooraichtdgheid worden gehanteerd. Vooreerst is uit het 
tekstonderzoek gebleken, zoals wij in het vorige hoofdstuk al hebben 
geconstateerd6, dat de objectiviteit van de uitspraken twijfelachtig is. 
Het haastig onderaoek strekte zich bovendien slechts uit over vier 
industriecentra en de zakelijke opzet van de enquête liet veel te 
wensen over.7 

In 'Het nieuwe Brabant' spreekt F. van der Ven van een liberaal 
conservatisme in sociaal opzicht in Brabantse ondernemerskringen.8 

Het merendeel der Tilburgse fabrikanten bleek de tekenen des tijds 
wat betreft de nieuwe sociale struktuur niet te hebben verstaan. 
Wel voelden de patroons zich verantwoordelijk voor het welzijn 
vam hun ondergeschikten, maar deze verantwooixlelijkheid bleef te 
veel steken in de charitatieve sfeer.9 Dat de menselijke waardigheid 
ook in het arbeidsproces tot uiting moest komen, werd niet begre
pen. Fel keerden de Tilburgse werkgevers zich tegen de opkomende 
valkbeweging en wezen iedere werkstaking af als een onrechtmatige 
aanslag op het patronaal gezag. Uit alle macht trachtten zij in 1895 
de oprichting tegen te gaan van een r.'k. weversgilde door ontslag 
te geven bij toetreding.10 De Tilburgse igeestelijkheid schaarde zich 
per advertentie achter het standpunt van de fabrikanten.11 

<•) Ibid., р. И. 
! ) F. J. H. M. van der Ven, Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Een pionier der 
sociale ondememingspolitiek in Noord-Brabant, Tilburg, 1947, p. 32-33. 
e) Zie eerste hoofdstuk van dit boek, p. 70. 
7) 125 N.V. Sphinx-Ceramique 100, Gedenkboek, Maastricht, 1959, p. 135. 
e) Het nieuwe Brabant, dl. II, a.w., p. 96. 
·) Ibidem. 
, 0) De opkomst van Tilburg als industriestad, Bijdragen tot de sociale en economi
sche geschiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. VI, Nijmegen, 1959, p. 204. 
" ) G. Brom, Alfons Ariëns, Amsterdam, 1941, dl. 1, p. 421. 
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In hetzelfde Tilburg klonken tegen het eind van de vorige eeuw 
twee fabrikantenstemmen op, die het sociaal conservatisme ten voe
ten uit tekenen. In een polemisch geschrift tegen mr. N. G. Pierson 
toonde Armand Diepen een volslagen gebrek aan realiteitszin door 
het probleem van de sociale kwestie zondier meer te ontkennen.12 

Deze 'homo economicus' zag de sociale zijde van het leven nog als 
een afzonderlijke grootheid, die in de economie niet mag worden 
ingepast.13 Onder de katholieken waren er meer die twijfelden aan 
het bestaan van een sociale kwestie. Vaak werd geen onderscheid 
gemaakt tussen de termen sociaal en socialistisch, zo lang de revo
lutiepredikers zich van dfe sociale kwestie meester maakten. De ge
zeten burgerij meende daarom iedere organisatie van zich af te kun
nen houden met de dooddoener, dat het een stuk sociaJisme was.14 

De tweede Tilburgse fabrikant die zijn verouderde sociaal-econo
mische opvattingen op schrift stelde, was August J. C. van Spaen-
donck. Hij deed dit in een te Amsterdam ¡in 1901 uitgegeven 
brochure, getiteld: 'Is onze industrie het hiermede eens?'. In dit ge
schrift stelde de schrijver zioh tot taak kritiek te leveren op een te 
Tilburg in 1900 verschenen 'brochure van zijn plaatsgenoot-indu
strieel Carl Straeter, handelend over 'Ontwerp-wet op Arbeids- en 
Rusttijden voornamelijk met bet oog op de Wolmdustrie'. De denk
beelden van Van Spaendonck werden in hetzelfde jaar door J. F. 
Vlekke getoetst aan de opvattingen van bekende katholieke socio
logen in het buitenland als F. Hitze, Α. Lehmkuhl s.j., M. Libera

tore s.j., V. Cathrein s.j., e.a.15 

De dominicaan J. de Langen-Wendels schreef een inleaddng voor 

de bundel 'Sociale Opstellen', waarin hij de denkbeelden en con

clusies van Vlekke trachtte af te leiden "van de opperste beginselen 

van de natuurlijke en christelijke staatsleer door St. Thomas opge

steld en door verschillende encyclieken van paus Leo XIII in nieuwe 

vormen gegoten". le 

lt) A. Diepen, Mr. N. G. Pierson en de Sociale Questíe, Gorinchem, 1887, p. 6. 
») Ibid., p. 7. 
И) Brom, Alfons Ariëns, dl. 1, a.w., p. 221. 
1S) J. F. Vlekke, Sodale Opstellen, Eene bloemlezing, Roennond, 1901. 
»·) Br. J. de Langen-Wendels, o.p., aan VI., Freiburg, 8-11-1901. 
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De bundel van Vlekke bevatte zeven hoofdstukken, waarin de 
hoofdstellingen van Van Spaendonck werden bestreden. In het 
eerste hoofdstuk wordt het verschil uiteengezet tussen de school van 
Angers en de school van Luik. De eerste achtte staatstussenkomst in 
de sociale ordening uit den 'boze, de aanhangers van 'Luik' ver
wachtten in de gegeven maatschappelijke verhoudingen alleen ver
betering door ingrijpen van hogerhand.17 

Het tweede hoofdstuk bevat de grondige studie over de maximale 
arbeidsdag waarmee dr. F. Hitze het Staatslexicon der Görresgesell-
schaft verrijkte. Men vindt daar verdedigd het recht en de plicht 
van de staat om in het belang van de werkman de arbeidsduur te 
beperken. Vlekke weerlegt de theoretische bezwaren daartegen en 
geeft in hoofdtrekken de reeds bestaande wettelijke regelingen in 
diverse Europese landen. 

Het derde hoofdstuk, getiteld 'Het Natuurrecht en de Sociale 
Wetgeving', bestrijdt de fameuze stelling, dat de persoonlijke vrijheid 
onaantastbaar is, ook voor het staatsgezag. Vlekke geeft hierin een 
uiteenzetting van Von Hertlings 'Naturrecht und Socialpolitik', 
over de verhouding van moraal en recht. 

De misvatting, dat het contract tussen werkgever en werknemer 
een contract zou zijn gesloten tussen twee volkomen vrije, gelijke 
partijen, maakt het onderwerp uit van het vierde hoofdstuk. De 
aanhangers van de Manchester-school willen nog toegeven, dat de 
staat regels mag stellen omtrent de arbeid van vrouwen en kinderen, 
maar de volwassen arbeider moet geheel vrij zijn in de beschikking 
over zijn arbeidskracht. De praktijk heeft echter geleerd, dat de 
vrije, volwassen werkman de door de werkgever gestelde arbeidsvoor
waarden heeft aan te nemen op straffe zich verdrongen te zien door 
anderen, die hunkeren zijn plaats in te nemen. Vlekke bestrijdt de 
dwaling van het vrije arbeidscontract met uitspraken van paus Leo 
XIII, Ozanam en de in zijn tijd gezaghebbende Jezuïet M. Libera
tore. 18 

") Zie voor uitvoenger bespreking van de tegenstelling Angers-Luik p. 290 van 
dit boek. 
le) Sociale Opstellen, p. 38-45. 
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'Het loon' is de titel van het vijfde hoofdstuk. Hierin wondt pro

test aangetekend tegen de stelling, dat de werkgever geen andere 

verplichting heeft dan het eenmaal overeengekomen loon op tijd 

uit te betalen, onverschillig of dit loon voldoende is voor de behoef

ten van de werkman. De kwestie van het familieloon, waarover rond 

1900 fel werd gediscussieerd, wordt door de schrijver slechts even 

aangeraakt, maar niet verder uitgewerkt.1β 

In het zesde hoofdstuk wordt door Vlekke de verdelende recht

vaardigheid aan de orde gesteld. Enige bladzijden ondeent hij daar

voor weer aan het werk van Von Herding voor het betoog, dat de 

staatsinmenging, zoals zij door de school van Luik wordt voorge

staan, met socialisme niets te maken heeft.20 

Het laatste hoofdstuk van de 'Sociale Opstellen' behandelt de 

maximale arbeidsdag, waarop wij te gelegener plaatse zullen terug

komen. Zowel in het Sociaal Weekblad als in het Katholiek Sociaal 

Weekblad werd de schrijver van de brochure geprezen, omdat hij het 

publiek in de gelegenheid had gesteld weer eens kennis te nemen 

van het beste, dat in de laatste decennia van katholieke zijde werd 

geschreven over de grenzen van de staatsbemoeiing.21 

De Tilburgse fabrikanten en niet in het minst de heer Van 

Spaendonck schenen door de brochure zeer onaangenaam te zijn 

getroffen. Kapelaan H. Berkvens schreef Vlekke vanuit Tilburg: 

"Wacht U op strijd! De heer Van Spaendonck zal Ued eerstdaags 

eens leeren, dat Ued als directeur mooi praten hebt, en als boeken-

man niet hebt mede te praten in practische kwesties. Aldus liet hij zich 

dezer dagen ten minste uit, echter niet in mijn bijzijn. Hij zeide, dat 

hij trachten zou de namen der ongeveer 60 fabrikanten die met zijn 

brochure instemden vóór in zijn verweerschrift te stellen. Mocht dat 
eens gebeuren!!! Ik vond dit curieus genoeg om Ued dit sub rosa 
te melden, temeer wijl ik dan tevens Ued kan felidteeren met Uw 
meesterlijke opstellen. Hoe zou de heer Van Spaendonck onschade-

») Ibid., p. 50. 
*>) Ibid., p. 56 e.v. 
») Sociaal Weekblad, 1902, p. 80; Katholiek Sociaal Weekblad, 1902, p. 42. 
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lijk gemaakt kunnen worden? Want door redeneering is het abso
luut onmogelijk. Ik laat dat aan Ued over".22 

Een dergelijk duel was in het jaar 1900 beslist geen voorposten
gevecht meer. Het economisch liberalisme scheen verslagen. Het 
had zichzelf overleefd. Maar het sociaal conservatisme bleef ver 
achter de economische struktuurverandeong aan hinken.23 De 
priester Ariëns foranuleerde de situatie in Tilburg meer vooraichtig, 
maar niet minder scherp: "Wel geloof ik aan de goede trouw van 
de Tilburgsche fabrikanten, maar ze zijn te laat op sociaal en poli
tiek gebied".24 De sociale voorzorg bleek in 1888 uit de oprichting, 
door de gezamenlijke fabrikanten, van het Tilburgsch Algemeen 
Verzekeringsfonds voor werklieden, een ibegrafenisfonds en een me-
dicijnfonds.26 Het te laat komen op sociaal gebied was meer een 
algemeen verschijnsel, voortkomend uit de gewone gang van zaken, 
dat de mens eerder in staat is uit de wijzigingen in het produktie-
systeem bepaalde economisch-politieke dan sociaal-politieke gevolg
trekkingen te maken.26 

De sociale vrede die er heerste vóór 1870, valt te verklaren uit de 
omstandigheid, dat in deze tijd door alle groepen aanvaarde sociale 
opvattingen bestaan.27 Tussen 1870 en 1900 tekende zich een 
groeiend verlangen naar gelijkberechtiging bij de arbeidersklasse af. 
De idee gelijkberechtigdiheid manifesteerde zich enkel nog in con
crete verlangens als hoger loon, afschaffing van het privaat-eigen
dom, enz., maar leefde niet als abstract ideaal.28 Een zeker verband 
tussen dit streven naar gelijkberechtiging en de democratisering van 
het politiek bestel is onmiskenbaar. Buiten de politieke democratie, 
het systeem van louter formele rechtsgelijkheid welke zich richtte 
op de invoering van het algemeen kiesrecht, was de term democratie 

n ) Br. H. Berbens, Tilburg, aan VI., 20-2-1902. 
и) Van der Ven, J. F. Vlekke, a.w., p. 22. 
**) Brom, Alfons Ariëns, dl. 1. a.w., p. 421. 
«) Р. С Boeren, Het hart van Brabant, Tilburg, 1942, p. 91. 
! ' ) T.a.p. noot 23. 
" ) Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, a.w., p. 13. 
«) Ibid., p. 100. 
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in de 19e eeuw in Nederland nog bijna onbekend.29 Toch werd er 
wel degelijk een samenhang gevoeld tussen democratie en sociaal-
economische hervormingen. Als de belangrijkste eisen van de eco
nomische democratie, ook wel bedrijfsdemocratie genoemd, noemt 
J. van de Giessen de medezeggenschap van de werknemers in het 
bedrijf, de medezeggenschap van volksvertegenwoordiging en rege
ring op economisch gebied en de invloed van de vakverenigingen op 
de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.s0 Deze eisen werden in 
de vorige eeuw formeel nog niet aan de orde gesteld. Toch vormden 
zij een ondertoon van de concrete verlangens die de arbeidersbewe
ging nastreefde, al betekende het begrip 'economische democratie' 
in de praktijk nog slechts een ingrijpen van de wetgever op econo
misch gebied. 

De verschijning van de encycliek Rerum Novarum betekende 
voor de 'katholieken een niohtmggevende stimulans voor de ont
plooiing van de sociale actie, al kan men niet spreken van een on
middellijke ommekeer in het gedachtenleven van vele Nederlandse 
katholieken. Ethiek en economie waren verstrikt in de dwangge
dachten over de onveranderlijkheid van de armoede.31 Publikaties 
van katholieke zijde over de sociale kwestie vóór 1891, het verschij
ningsjaar van de encycliek, waren schaars en conservatief. De eerste 
publiikatie in 'De Katholiek' van 1879 suggereerde als oplossing van 
het sociale vraagstuk de terugkeer tot godsdienstig leven en beoefe
ning van de liefdadigheid.32 De auteur van de eerste Nederlandse 
katholieke maatschappijleer, P. Bruin s.j., prees nog in 1887 de 
christelijk geschonken en ontvangen aalmoes aan als hèt stoffelijk 
middel voor de oplossing van de armoede van de arbeider.33 

Wilde de katholieke socioloog de aanwezigheid van een sociale 

**) J. van de Giessen, De opkomst van het woord Democratie als leuze in Neder
land, Den Haag, 1948, p. 165. 
») Ibid., p. 33. 
η) P. H. Winkelman, Nederland, in: 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in 
West-Europa 1789-1939, Brussel, 1961, p. 337. 
») De Katholiek LXXXV, 1879, J. E. H. Menten, De sociale questie. 
") Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, a.w., p. 87. 
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kwestie aan de orde stellen en een — zij het anachronistische — op
lossing aan de hand doen, de katholieke economist ontkende nog in 
hetzelfde jaar eenvoudig het bestaan van een sociaal vraagstuk. De 
Brabantse fabrikant en economist A. Diepen formuleert dit kort en 
bondig: "Men moet partij kiezen. Men zegge er bestaan maatschap
pelijke onrechtvaardigheden, dooh dan late men het socialisme vrij 
ze uit te roeien, of er bestaan geen fouten in de natuurlijke wetten 
die de maatschappij beheerschen en dan bestaat er ook geen sociale 
questie".S4 Een dergelijke uitspraak moet worden gezien in het ka
der van de algemeen geldende economische opvattingen uit die tijd. 
Op de huidige generatie maakt het loskoppelen van het sociale 
vraagstuk van de theoretische economiebeoefening een sterk liberale 
indruk. Terecht heeft J. Tinbergen erop gewezen, dat de als liberaal 
gekwalificeerde denkbeelden in de 19e eeuw een zeer algemene 
economische betekenis hebben.35 

Een van onze grootste voormannen van de beoefening van de 
economie als wetenschap, mr. N. G. Pierson, toont zich in een 
artikel in De Economist van 1886 over de waaide en de produktie-
kosten de voorloper van de spoedig algemeen aanvaarde grensnut-
leer. Hij ontkent dat de marktprijs zich regelt naar de produktie-
prijs. De invloed die de produktiekosten op de prijs uitoefenen, vol
trekt zich volgens Pierson door middel van een wijziging in de voort
gebrachte hoeveelheid. Alles hangt af van de hoeveelheid die nodig 
is.3e 

De bekende economist C. A. Verrijn Stuart, hierop voortbouwend, 
constateert in 1893, dat de verdeling van het inkomen een waarde
kwestie is. Bij stijgende kapitaalvorming en een geleidelijk vermin
derend arbeidsaanbod kan de waardevenhouding tussen de produk-
tiefaktoren zich wijzigen. De wet van de arbeid en die van de waar
de zijn de elementaire stellingen der economie. Daaruit leidt Verrijn 
Stuart af, dat de enige maatstaf voor de bepaling van het loon ge-

'*) A. Diepen, Mr. N. Pierson en de sociale questie, a.w., p. 7. 
3S) De Economist, 1952, p. 1014. 
»·) Ibid., p. 834. 
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legen moet zijn in dfe waarde van de gepresteerde arbeid.87 Ook 

Diepen stelt zich op het standpunt, dat de beloning van elke arbeid 

afhankelijk is van de nuttigheid van die arbeid, m.a.w. de waarde 

van de produkten en diensten correleert met de beloning van de 

arbeid. Iedereen is vrij zich voor de hoogst geapprecieerde arbeid te 

bekwamen.S8 Daarop grondde hij de negatie van de sociale kwestie. 

Aan de .beperkingen van deze vrijheid door de maatschappelijke 

situatie gingen de idealistische beoefenaars van de economie voorbij. 

Het bestaan van ernstige sociale noden en misstanden ontkenden 

zij niet, maar de economie als zodanig kon daar weinig verandering 

in brengen, tenzij door het streven naar uitbreiding van de werk

gelegenheid. Nu mag men nooit uit het oog verliezen, dat de ka

pitaalrijkdom in Nederland in de 19e eeuw zeer gering was in ver

gelijking met de huidige. De stijging van het nationale inkomen 

heeft het mogelijk gemaakt de toestand van de arbeidersklasse te 

verbeteren.S9 

Het zal duidelijk zijn, dat bij zo'n zwakke relatie tussen het so

ciale en het economische leven de verschijning van een encycliek 

als Rerum Novarum niet meteen een ommekeer betekende in de 

bedrij fsopvattingen van de katholieke werkgevers. De gevestigde op

vattingen hadden een taai leven. In 1903 moest mr. P. Aalberse 

zich fel verweren tegen een brochure van de kathoheke Leidse ka-

toenfabrikamt Felix Driessen, die in zijn verdediging van het ouder

wetse economische liberalisme het Sociaal Weekblad en het Katho

liek Sociaal Weekblad ervan beschuldigde, het volk te misleiden en 

tot staking op te hitsen.40 Hoe nuttig dergelijke periodieken waren, 

blijkt wel het duidelijkst uit de manier waarop ze werden bestreden. 

Kennelijk was er ook een tekort aan goede voorlichting. Schaep-

man wees reeds in 1892 op het grote tekort in Nederland aan we

tenschappelijk onderlegde sociologen die, op de hoogte zijnde van 

") Ibid., p. 847. 
•β) Diepen, Mr. N. Pierson en de sociale questie, p. 8. 
3») De Economist, 1952, p. 1013. 
«) K.S.W., 1903, p. 597. 
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de maatschappelijke en wetenschappelijke zijde van de sociale kwes
tie, een goed gefundeerde voorlichting konden geven over vraag
stukken als de verhouding tussen loon en arbeid, arbeiderswoningen, 
winstverdeling en sociale verzekeringen.41 Dit soort vraagstukken 
was reeds in de jaren tachtig door Duitse katholieke sociologen aan 
de orde gesteld. Prof. dr. F. Hitze, die door Ludwig Windchorst op 
de voorgrond werd geschoven als de sociaal^litieke leider van de 
Centrum-partij, schreef in deze tijd met grote kennis van zaken 
uitvoerige opstellen over inperking van de arbeidsduur, zondagsrust, 
bescherming van vrouwen en jeugdige personen. Deze opstellen 
werden later gebundeld in 'Schutz dem Arbeiter'42. Bij gebrek aan 
eigen cheoretisohe sociologen werden zijn ideeën door onze sociale 
leiders gretig overgenomen.43 

Toch moet onder katholieken de groep die op de hoogte was van 
sociale toestanden en denkbeelden in het buitenland, betrekkelijk 
klein zijn geweest. De Sociale Opstellen van J. F. Vlekke, die geen 
andere verdienste hebben dan het bieden van een staalkaart van de 
maatschappijbeschouwingen van Franse en Duitse geleerden, maak
ten op geloofsgenoten en andersdenkenden een diepe indruk. Wel 
een bewijs, dat men in Nederland met sociaal-gerichte lectuur be
paald niet verwend was. Van de stroom felicitaties die Vlekke voor 
zijn 'meesterlijke' opstellen kreeg toegestuurd, is de in fijne ironie 
opgestelde gelukwens van Ariëns het meest frappant: "Van Spaen-
donck mag U wel een mooi cadeau geven. U heeft hem beroemd 
gemaakt. De hele wereld kent hem nu".44 Door de ruime versprei
ding van Vlekkes 'brochure, gericht tegen de ideeën van de met 
name genoemde Van Spaendonck, kreeg ook deze naam een — zij 
het minder gunstige — algemene bekendheid. 

De sociale kwestie was een uitvloeisel van de ontwikkeling van de 
economie, nog versterkt door de excessen van het economisch-libe-

41) De Tijd, 12-5-1892. Schaepman op de Friesche Katholiekendag. 
") K.S.W., 1903, p. 360. 
«) Bram, Alfons Ariëns, dl. Π, p. 109. 
«) Br. Ariëns aan VI., 30-1-1902. 
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ralisme. De regels voor het verkeer tussen de verschillende maat
schappelijke groepen die tot dan toe hadden gegolden, konden in 
de gewijzigde verhoudingen niet worden gehandhaafd. De tegen
stelling kapitaal en arbeid riep als vanzelf de vakorganisatie in het 
leven. De arbeiders moesten zelf voor hun belangen opkomen, nu 
de patronale zorg op de achtergrond raakte. De vakvereniging keer
de zioh tegen de patroonsmaoht om de arbeidsvoorwaarden zonder 
meer voor te schrijven en streed voor een positie van de arbeiders 
om hierover althans te mogpn meepraten. 

De positieve waarde díe de organisatie kon hebben voor het be
waren van de arbeidsrust, werd het eerst onderkend door vooruit
strevende liberalen, die in 1870 een Comité oprichtten van gemeng
de samenstelling ter bespreking van de sociale kwestie.45 Zij meen
den in een open gesprek, dus door overleg, te kunnen komen tot 
een oplossing van de problemen en oefenden een soort vaderlijke 
zorg uit over de opkomende arbeiderebeweging, die in het Algemeen 
Nederlands Werkliedenverbond de eerste stevige organisatie vond. 
Het patronage der heren heeft tenslotte geen blijvende effectieve 
waarde gehad, hoe nuttig die leiding in het begin van de vak-actie 
ook geweest mag zijn. Niet het sociale motief beheerste hun ge-
dachtenleven, maar het juridische, het politiek-culturele.4e Aan 
actieve sociale bedrijfsordening kwamen zij immers niet toe. De 
staat moest zorg dragen voor de nodige sociale hervormingen. Daar
om maakten de leden van het Comité het algemeen kiesrecht tot 
een van haar belangrijkste programmapunten.47 

De strijd om de erkenning van de vakbeweging is in confessionele 
kringen moeilijker geweest dan in de neutrale en socialistische, om
dat hier niet alleen een sterke saamhorigheid bestond, maar vooral 
ook omdat de autoriteit van kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers 
nog zo algemeen werd erkend.48 De protestantse werklieden zochten 

45) L. G. J. Verbeme, De Nederlandse arbeidersbeweging in de 19e eeuw, Aula
reeks, 1959, p. 85. 
«) Ibid., p. 89. 
47) Van de Giessen, De opkomst van het woord Democratie, a.w., p. 166. 
«) Alg. Geschiedenis der Nederlanden, dl XI, p. 104. 

117 



met hun Patrimonium nauwe aansluiting bij de patroons. Het besef 
van standsverschil lag diep verankerd in hun anti-revolutionaire 
gedachten. De leider Klaas Kater werkte op de brouwerij van Hovy 
in Amsterdam, waar patriarchale toestanden bestonden, die het ver
bond als zijn ideaal 'beschouwde.49 De stoot voor de protestantse 
vakorganisatie werd pas gegeven in 1891 door ds. A. S. Talma, die 
aandrong op een zuivere arbeidersorganisatie. Zijn ideaal, de zede
lijke verheffing van de werkende klasse, zou daarin het best kunnen 
worden verwezenlijkt.50 

In katholieke kring waren de leidende figuren tot 1890 de over
tuiging toegedaan, dat de sociale vraagstukken in hun diepste wezen 
van godsdienstig-zedelijke aard waren. Het Luikse Congres in 1890, 
dat het sociale vraagstuk langs de economische kant benaderde, vond 
in katholiek Nederland nog weinig bijval. De encycliek 'Rerum 
Novarum' moest zelfs Schaepman in dit opzicht de ogen openen.S1 

De eerste werkliedenverenigingen waren gezelligheidsclubs, gericht 
op godsdienstige en zedelijke verheffing van de leden. Meestal 
werden ze geleid door aktieve priesters, onder wie Ariëns zich spoe
dig zou onderscheiden. Afweer tegen het liberalisme enerzijds en 
socialisme anderzijds vormde het belangrijkste actiepunt. Van een 
zuivere arbeidersvereniging was bij de katholieken in het begin geen 
sprake. In De Volksbond van W. Passtoors gingen werklieden en 
kleine middenstanders samen. De laatsten hadden er doorgaans de 
leiding. Een poging om De Volksbond tot een nationale organisatie 
te maken strandde o.m. op verzet van Schaepman, die voorstander 
was van zuivere arbeidersverenigingen in diocesaan verband.52 

Dit verschil van mening over de organisatievorm was de prelude 
van de na 1900 aan de dag tredende felle strijd over de vragen of 
er naast de vakorganisatie ook een standorganisatie moest komen, 

4') P. H. Winkelman, Nederland; in: 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in 
West-Europa, a.w., p. 325. 
so) T. de Ruiter, Minister A. S. Talma, Franeker, 1946, p. 56. 
S1) L. G. J. Verbeme, Gescbiedenis van Nederland, 1850-1925, Prismareeks, 1957, 
dl. 1, p. 157. 
") Brom, Alfons Ariëns, dl. 1, p. 247. 
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of de organisatie nationaal dan wel diocesaan, confessioneel of in
terconfessioneel zou zijn. Over deze vragen dachten twee leiders, 
mr. P. J. M. Aalberse en dr. H. A. Poels, verschillend. Beiden kre
gen hun aanhang. Men spreekt daarom van een Leidse en een 
Limburgse richting.53 Van zuivere vak-actie kan men vóór 1900 
nog nauwelijks spreken. De vakbeweging had in eerste instantie 
alle krachten nodig om erkenning te vinden bij de werkgevers en 
ideeën te verzamelen voor de opbouw van een constructief pro
gramma. 

Het overgrote deel der werkgevers voelde voor de vakbeweging 
van de arbeiders niets dan afkeer. Als gevolg van onberaden sta
kingen, sooialistisohe drijverij en onbehouwen optreden, was het 
voor de gegoede burgerij ook moeilijk om in de arbeidersbeweging 
een positieve bijdrage te zien voor de ontwikkeling van de maat
schappij.54 Zij leek eerder een revolutionaire beweging, die de kop 
moest worden ingedrukt. Het middel daartoe leek de uitsluiting. 
Een andere vorm van bestrijding was het bestaan van de vakorgani
satie te negeren. Hierdoor ontstond bij de werkgevers de behoefte 
aan onderlinge steun. De samenwerking groeide naarmate de leiders 
van de arbeidersbeweging een meer directe aanval aankondigden. 
Een uitspraak van de gematigde voorzitter van het Algemeen Ne
derlands Werkliedenverbond B. Heldt, als: "de werkliedenvereeni-
ging moet dienen om de levenstoestand van den arbeider te verbe
teren en kan dat niet komen uit het loon, dan kome het uit wat 
anders, maar komen moet het er"55, konden de werkgevers zich voor 
gezegd houden, om van de socialistische eisen niet te spreken. 

In het katholieke kamp waagden een handvol priesters vanuit de 
praktijk van hun sociale werk, de sociale eisen scherp te formule
ren en de werkgevers vrijmoedig op hun verkeerde inzichten te 
wijzen. Zonder gevaar voor eigen positie was dit niet. Rektor J. H. 
Wijnen kreeg overplaatsing uit Maastricht, nadat hij in 1887 als 

5») J. P. Gribling, P. J. M. Aalberse 1871-1948, Utrecht, 1961, p. 148. 
5J) Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, a.w., p. 97. 
M) N. Rotterdamscbe Courant, 9-12-1890. 
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uitvloeisel van de arbeidsenquête een zwartboekje had gepubliceerd 
over de wantoestanden in de fabrieken van Regout en de promotie 
van Ariëns tot pastoor in het dorpje Steenderen werd door zijn 
vrienden beschouwd als een hoffelijke manier om hem uit te range
ren.58 

Wat de opbouw van de kadicddeke arbeidersorganisatie betreft, 
kwam het bisdom Breda ver achteraan. Dit is merkwaardig, omdat 
juist in Bergen op Zoom in 1868 de eerste St. Jozefgezellenvereni-
ging hier te lande werd opgericht.57 Deze gezelligheddsveremgingen 
genoten de gunst van de bisschop.58 Die gunst stond de opkomst 
van de eigenlijke vakbeweging in de weg. In 1898 waren er in het 
bisdom Breda slechts 3 vakverenigingen tegen 63 in Utrecht, 23 in 
Den Bosch en 4 in het bisdom Roermond.59 Limburg was in dit 
opzicht dus ook niet erg vooruitstrevend. De Volksbond kon in het 
Bredase diocees moeilijk van de grond komen. In 1895 werd een 
volksbondsafdeling in Breda opgericht. Twee jaar moest deze af
deling wachten op goedkeuring van statuten en benoeming van een 
geestelijk adviseur door mgr. P. Leyten.eo Voor zulk een vereniging 
moet het niet eenvoudig geweest zijn te werken zonder de steun 
van de hoge geestelijkheid. De karmeliet A. van Kerkhoff, die aan 
de bisschop verlof vroeg een spreekbeurt te mogen houden voor de 
afdeling Breda van de r.k. Volksbond, kreeg van de secretaris ten 
antwoord in de rand van zijn 'brief: "Ten hoogste afgeraden, omdat 
de bond niet door Monseigneur erkend is en om die reden reeds 

") Brom, Alfons Ariëns, dl. 1, p. 399 en dl. II, p. 8. Opm. De publikatie van 
Wijnen (De Arbeiders-kwestie, mijne verklaringen voor de enquête-commissie 
afgelegd) betrof de toestanden tijdens de tweede Regout-generatie. Raadpleging van 
het proefschrift van dr. A. J. Fr. Maenen geeft geen uitsluitsel. Dit handelt over 
Petrus Regout I, de grondlegger van het bedrijf. 
") W. G. Versluis, Van klei en zand, geschiedenis van de diocesane K.A.B., 

bisdom Breda, Utrecht, 1959, p. 21. 
«β) Ibid., p. 24. 
и ) Winkelman, in: 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging, a.w., p. 331 (zie 
verder daar aangegeven lit.). 
β 0) Versluis, Van klei en zand, p. 25. 
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Eerwaarde sprekers hebben geweigerd".61 Ook Ariëns kreeg aan
vankelijk geen vrijbrief om in het bisdom te spreken.e8 

Het zou imteressanit zijn de motieven voor deze negatieve houding 
te kennen. Waarschijnlijk sproten zij voort uit de algemene afkeer 
van verenigingsleven in de kring van de patriarchaal gebleven 
agrariërs, waartoe de leidende figuren van het bisdom behoorden. 
Na 1900 kwam er wijzigimg in deze starre houding. Wanneer kape
laan P. Wagemakers in 1901 ten behoeve van diezelfde 'Bredase 
Volksbond aan J. F. Vlekke vraagt een lezing in Breda te komen 
houden, stelt hij deze bij voorbaat gerust met de opmerking: "Mon
seigneur, die ik voor een paar weken hierover sprak, keurdte het 
zeer goed".es 

Een groot gemis voor West-Brabant was het ontbreken vam stu
wende priester-figuren, die Utrecht had in H. Schaepman en A. 
Ariëns en Den Bosch in C. Prinsen. Het bisdom Breda kreeg zulk 
een figuur pas na 1900 in de persoon van de latere bisschop P. 
Hopmans. Als secretaris van het bisdom begon hij in 1903 met de 
organisatie van de eerste Bredase katholiekendag. Beschouwd in dit 
licht, is het optreden van Jan Frederik Vlekke als promotor van 
katholieke sociale actie in woord en daad in de eerste plaats voor 
West-Brabant van uitzonderlijke betekenis. Ook als werkgever is 
Vlekke in het Brabant van het laatste kwart van de 19e eeuw een 
geheel eigen verschijning, met wie alleen de Goirlese textielfabrikant 
Jan B. M. van Besouw goed gezelschap zou kunnen vormen. 

In zijn brochure over J. F. Vlekke stelt F. J. H. M. van der Ven 
zich de belangrijke vraag, of Vlekke volledig los wilde van de oude 
gezagsverhouding tussen patroon en werkman, dan wel de voorkeur 
gaf aan een aan de tijd aangepast patroonschap om orde te scheppen 
in de sociale verhoudingen.β4 De schrijver ziet geen kans een keus 

te bepalen. Hij acht toepassing van de ene opvatting met uitsluiting 

«) Br. A. van Kerkhoff o.e. aan Mgr. P. Leyten, 2rl0-1896 (BAB, doos 62). 
и ) W. ν. d. Pas, Alfons Ariëns, Utrecht, p. 67. 
") Br. P. Wagemakers, Breda, aan VI., 13-1-1901. 
M) Van der Ven, Jan Frederik Vlekke, a.w., p. 41. 
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van de andere op het werkgeverschap van Vlekke terecht moeilijk 

bewijsbaar. Er zijn inderdaad bewijzen voor beide richtingen aan te 

voeren. Vlekkes opvattingen over de taak van de werkgever vinden 

hun grondslag in de christelijke sociale traditie. In al zijn lezingen 

valt een hunkering te beluisteren naar de middeleeuwse verhoudin

gen. De leer van het individualisme heeft de hebzucht en concur

rentie aangewakkerd en de naastenliefde gedood. In de grond is hij 

dus een felle anti-revolutionair. De verhouding tussen patroon en 

werkman moet naar zijn overtuiging geregeld worden vanuit het 

oogpunt van de sociale gerechtigheid, die gebaseerd moet zijn op de 

goddelijke wet en de natuurwet.β5 De werkgever Vlekke voelt een 

diepe eerbied voor de werkman aJs medechristen en grote verant

woordelijkheid voor diens geestelijk en stoffelijk welzijn. 

Zijn rusteloze ijver voor de zondagsrust komt voort uit de over

tuiging, dat het leven van het individu slechts volledig is in de ge

meenschap van het gezin. Vandaar ook zijn voortdurende aanspo

ringen aan het adres van de vrouw uit de fabriek terug te keren 

naar de huiselijke haard. Op de Limburgse Bondsdag te Venlo in 

1901 plaatste hij het gezin centraal in de sociale actie: "Voorop sta 

het beginsel, dat het Huisgezin het natuurlijke punt van uitgang 

van elke sociale evolutie is en voor de maatschappelijke kwalen geen 

verbetering bestaat, indien het ware familieleven niet hersteld en 

bevorderd wordt. Zal het familieleven zich in zijn vollen rijkdom kun

nen ontwikkelen, dan: weg met de vrouw uit de fabriek, terug in het 

huisgezin! Zonder dat is elke poging tot veredeling van het huise

lijk leven onbegonnen werk. Hoe zal de moeder haar kinderen op

voeden, hoe het huis maken tot een plaats, waar vader en de oudere 

kinderen met voorliefde verwijlen, indien zij den heelen dag moet 

doorbrengen in de fabriek".ββ 

Vlekke zag de sociale kwestie als het uitsluitend gevolg van de 

β5) Manuscript van rede, gehouden door J. F. Vlekke op de Limburgse Bondendag, 
15-16 aug. 1899 te Maastricht, p. 12. (M2b). 
·') Manuscript van rede gehouden door VI. op de Limburgse Bondsdag te Venlo, 
1901, p. 5-6. 
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uitwerking van de economische ideeën van de Manchester-school. 
De tomeloze concurrentie had de menselijke waardighedd van de 
arbeider aangetast. Tegenover de materialistische opvatting stelde 
hij het principe van de christelijke geest. "Al die valsdie beginselen 
zijn terug te brengen tot dit ééne: de ontkenning van de Goddelijke 
wet in het openbare leven, in de wetgeving en het bestier der maat
schappij, zoodat men is gekomen tot de souvereimteit van den 
mensch in plaats van de souvereimteit Gods."67 De kerk heeft in 
de middeleeuwen de mens uit de slavernij bevrijd. Ook thans ver
wacht Vlekke van de kerk, dat zij zich tot middelpunt van de so
ciale beweging zal maken door het volle licht te laten vallen op de 
katholieke leer, die bet recht van de arbeid, van de eigendom en 
van het loon erkent. Zijn leddsmam bij deze gedachte is mgr. Em. 
von Ketteler, bisschop van Mainz, die hij prees als "de eerste die in 
de moderne staathuishoudkunde weder de katholieke opvatting wist 
te doen huldigen en op wetenschappelijk gebied zowel als dn het 
practische leven het vaandel der katholieke sodale hervorming (wist) 
te ontplooien".98 

Vlekkes plicht als werkgever hield niet op bij de correcte betaling 
van een rechtvaardig loon voor geleverde arbeid. Het werkgevers
gezag bracht als vanzelf ook andere verplichtingen mee, zoals: het 
goede voonbeeld, waakzaamheid over zedelijkheid en hulp in de 
stoffelijke behoeften van de werkman.ββ Openlijk verklaarde hij, 

dat de arbeider evenals de patroon rechten had, die hij niet mocht 

laten verkorten: "De werkman heeft recht op billijke behandeling, 

een uitdrukking die zeer veel omvat. Redht (heeft hij op bescherming, 

omdat hij de zwakste is; recht op bescherming van zijn ziel en 

" ) Mamiscript-rede-Maastricht, (M2b), a.w., p. 11. 
6e) Manuscript van rede gehouden door J. F. Vlekke te Maastricht, ongedat., p. 
36-37 (D.B.). Zie ook in druk verschenen rede van J. F. VI.: Sociale Questie en 
Drankbestrijding gehouden te Deventer, 20-3-1899, p. 15. 
·*) Rede van Vlekke te Utrecht, in: Verslag van het eerste Nederlandsch Katholiek 
Congres tot bestrijding van het drankmisbruik gehouden te Utrecht, Maastricht, 
1898, p. 87. 
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lichaam, van zijn haard, van zijn vrouw en kind, recht op bescher

ming zijner zedelijke en stoffelijke belangen".70 

In de praktische werkzaamheid van directeur van twee suiker

fabrieken heeft Vlekke zelf een voorbeeld van het werkgeverstype 

dat hij in zijn lezingen schilderde, gegeven. Enige patronale trekken 

zijn daar zeker nog in terug te vinden. Zijn verantwoordelijkheids

gevoel voor de bij hem te werk gestelde mensen hield niet op aan 

de poort van de fabriek. Hij ijverde voor goede woongelegenheid, 

voor een niet te verafgelegen kerk, voor goede vrijetijdsbesteding, 

kortom hij streefde naar alles wat zijn werkvolk geestelijk en maat

schappelijk kon venheffen. 

In de komende bladzijden zullen wij aan deze sociale verrichtin

gen uitvoeriger aandacht gaan besteden. In dit verband is het feit 

van belang, dat al deze sociale instellingen van achter het bureau 

van de directeur kwamen. Hij schreef zelf de eerste jaargangen van 

de fabriekscourant vol, hij trok er persoonlijk met de fietsclub op 

uit om de natuur te gaan ontdekken, hij zelf bekleedde aanvankelijk 

het voorzitterschap van de harmonie, van het pensioen- en zieken

fonds. Tijdens een bijeenkomst van het personeel droeg hij persoon

lijk gedichten van Schaepman voor ter gelegenheid van het jubi

leumfeest van paus Leo XIII.71 Dit alles deed geen afbreuk aan de 

waardigheid van zijn persoon. Hij was het type van de eenvoudig-

deftige fabrikant, die met bolhoed en rotting een bepaalde stijl op

hield. 

Vergelijkt men al deze karaktertrekken van de werkgeveisfiguur 

Vlekke met de ideeën van de grote Franse theoreticus van het 

'régime de patronage', Pierre Guillaume Frédéric le Play, dan zijn 

er wel een aantal punten van overeenkomst te constateren. Le Play 

bouwde zijn nieuwe sociale wereld op vanuit het gezin. Hij nam 

het gezin als elementaire eenheid, waarin alle politieke en sociale 

betrekkingen aanwezig zijn, tot kwantitatief onderzoek van sociale 

">) T.a.p. noot 67, p. 14-15. 
") De Grondwet, 13-4-1893. 
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feiten.72 De micrografische methode van Le Play vatte niet de 
maatschappij als een geheel samen, maar beschouwde het gezin als 
het prototype voor de gehele maatschappelijke orde. In het gezin 
kregen de eerbied voor de religie en het ouderlijk gezag alsmede de 
onderlinge solidariteit een allesoverheersende plaats. In zijn voor
keur voor agrarisch bedrijf, ambacht en kleine nijverheid ziet deze 
Franse socrioloog de arbeidssfeer nog nauw verwant aan de gezins
sfeer en het patroonsgezag als een verlengstuk van het patemaal 
gezag.73 In deze theorie, die door de historische kritiek werd aan
geduid als het 'patriarchalisme', is de sociale autoriteit van de patroon 
als een vergrote projectie te beschouwen van zijn positie als gezins
hoofd. De Brabantse werkgever geeft nergens blijk de geschriften 
van Le Play te hebben gelezen. Toch is het duidelijk, dat enige 
geestverwaiBtschap aanwezig is. Veel sterker dan Vlekke droeg zijn 
vriend Jan van Besouw het patranafeme in zich. Deze diepgelovige 
textielfabrikant uit Godrle drukte er in het Katholiek Sociaal Week
blad zijn spijt over uit, dat zo weinig werkgevers de echte naam 
patroon = vader verdienden.74 

Benadert men nu de zaak van de andere kant, dan zijn er ook 
nieuwigheden aan te wijzen in het optreden van de werkgever 
Vlekke. Van der Ven aarzedt niet hem een eersteling te noemen in 
het Brabantse en het Nederlandse sociale ondernemingsbeleid.75 Hij 
baseert deze opvatting op het streven van Vlekke de arbeidende 
mens economisch en moreel zelfstandig te maken en als consequen
tie daarvan de in zedelijke waaide herstelde mens de hem toeko
mende plaats als subject van waaidescheppende produktie te geven. 

Vlekke is een van de weinige werkgevers van zijn tijd die het 
belang van de arbeidersvereniging vrijwel onmiddellijik hebben ge
zien en verdedigd. "Tegenover het individualisme heeft de arbeid, 
in welken vorm hij ook optreedt, zijn rechten op te vorderen door 

7I) P. Sorokin, Soziologische Theorien im 19. und 20. Jahrhundert, Deutsche Bear
beitung von Dr. H. Kasspohl, München, 1931, p. 23. 
7a) Van der Ven, Jan Frederik Vlekke, a.w., p. 45. 
«) K.S.W., 1902, p. 49. 
'«) Van der Ven, J. F. Vlekke, p. 21 en p. 66. 
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vereeniging. De macht van dfen eenling kan hier niets uitvoeren".7β 

Was het reeds iets opmerkelijks, dat een werkgever vóór 1900 het 
goed recht van de arbeiders om zich te verenigen royaal erkende, 
nog sterker imponeert de Gastelse industrieel, wanneer hij de ar
beiders in zuidelijke industriesteden als Maastricht, Tilburg, Den 
Bosch en Eindhoven met krachtige taal oproept tot organisatie. "De 
arbeidsorganisatie moet weder de grondslag worden voor een goed 
geordende maatschappij", zegt hij tot de Limburgers.77 En tegen
over de arbeiders van Eindhoven stelt hij onomwonden vast, dat "de 
strijd tussen kapitaal en arbeid alleen beëindigd zal kunnen worden 
door de werklieden zelf, door de 'kracht die van hun vereenigingen 
moet uitgaan".78 De Bossche werklieden houdt hij voor, "dat zij er 
wijs aan doen voor de verbetering van hun toestand niet te veel op 
anderen te rekenen, maar zelf te doen wat mogelijk is".79 

Zijn pleidooi voor het scheppen van een evenwichtige verhouding 
tussen kapitaal en arbeid is een nieuw geluid, dat tegelijk het einde 
aankondigt van de tijd van het patriarchalisme. "Hooger dan alle 
sociale instellingen uitgedacht door goede werkgevers, sohat ik de 
opvoedende kracht van de vakvereeniging. Tusschen patroon en 
vakvereeniging moet een innige band tot samenwerking worden ge
legd". 80 Het is vooral de goede verstandhouding in de persoonlijke 
sfeer die Vlekke door de vakvereniging hersteld wil zien. Het op
werpen van een bolwerk van de arbeid contra het kapitaal stond 
hem niet voor de geest. Als het hoogste goed dat de vakorganisatie 
kon brengen, zaïg hij het herstel van de zelfstandigheid en het gevoel 
van zelfrespect van de arbeider.81 Dit impliceert zijn gelijkberech
tigdheid als mens en medeproducent. Hiermee heeft Vlekke reeds 

'·) Manuscript-rede-Maastricht (M2b), a.w., p. 14. 
") Manuscript rede-Venlo, 1901, a.w., p. 9. 
7β) Manuscript van rede gehouden door J. F. Vlelcke te Eindhoven, 1899, p. 17 
(D.B.). 
" ) Manuscript van rede gehouden door J. F. VI. te 's-Hertogenbosch voor de 
Paulusvereniging, ongedat. (M2a) p. 13. 
м) Sociale Questie en Drankbestrijding, rede gehouden te Deventer, a.w., p. 13. 
β1) T.a.p. noot 76. 
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in zijn tijd het kardinale punt aangeraakt van het grote probleem, 
dat H. Hoefnagels achteraf aanwees als het kerndoel van de arbei
dersorganisatie. 82 

Aan een praktisch progranmia voor vak-actie heeft Vlekke in zijn 
voordrachten vrij weinig aandacht besteed. Dat deze praktisch inge
stelde industrieel hierover geen denkbeelden zou hebben gehad, 
vak te betwijfelen. Veeleer moet de reden voor zijn vaagheid over 
de reële aanpak van de sociale problemen door de vakvereniging 
gezocht worden in het feit, dat hij als werkgever in het openbaar 
niet alles kon zeggen zonder als onruststoker en socialist te worden 
aangeklaagd. Van de christelijke vakvereniging verwachtte hij een 
moedige geloofsbelijdenis, ontwikkeling en ontspanning, studie van 
de sociale problemen en loyale medewerking aan de uitvoering van 
sociale wetten. En verder al wat kon strekken tot bescherming van 
de zedelijke en stoffelijke belangen van de arbeider.8' Van belang 
is zeker zijn zienswijze, dat de verenigingen niet alleen moeten let
ten op persoonilijke belangen, maar ook op die van de hele maat
schappij. Daarom moeten zij op krachtige wijze deelnemen aan het 
openbare maacsahappelijke leven.84 De ontwikkeling van de vak- en 
standsorganisatie heeft dit inzicht bevestigd. 

Ook over de wijze waarop de ongamsatie tot stand moest komen, 
had Vlekke geen uitgesproken mening. Een samengaan van patroons 
en werklieden in één organisatorisch verband keurde hij niet af. 
Wel opteerde hij voor de zuivere arbeidersorganisatie. "Een ver-
eeniging van patroons en werklieden samen kan zeer nuttig werken 
als voor iedere stand een aparte afdeling bestaat".85 Een praktisch 
voorbeeld van een dergelijke samenwerking levert de in 1897 opge
richte r.k. Gildenbond, een vereniging van patroons, te Amsterdam 
en de plaatselijke afdeling van de r.k. Volksbond. Deze verenigingen 
ondernamen gezamenlijk allerlei aktiviteiten. Zij belegden o.a. 'spre-

^) H. Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, a.w., p. 100. 
8S) Manuscript-rede-Maastricbt (M2b), p. 15. 
e4) Ibidem. 
es) Manuscript-rede-Eindhoven, a.w., p. 19. 
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kersavonden', waarop Vlekke eenmaal als inleider is opgetreden.86 

Vlekkes verenigingsgedachte ging uit van de lokale sfeer, waarin 
door een betere verst^idhouding de spanningen itussen kapitaal en 
arbeid konden worden verminderd. Hij zag geen heil in samenwer
king met andere sociale organisaties. Tegenover Aaiberse sprak hij 
zich uit voor organisatie in kathoHek verband en decentralisatie van 
de vakbeweging, zoals die door Schaepman werd voorgestaan. "In 
den bestaanden kleinen strijd (over werkliedenvereenigingen) sta ik 
het naast bij den Doctor: goede organisatie in eigen kring, vooruit
strevende sociale arbeidersvereenigingen op zuiver katholieken grond
slag, geen aan de-groote-klokhangerij van eigen ideeën en vergade
ringen volgens socialistisch model, geen vervelende en zoutelooze 
polemieken met socialistische bladen in onze katholieke volksbladen 
enzovoorts. Dit alles geloof ik, is de wensch van den Doctor en — wat 
overigens weinig ter zake doet — ook de mijne".87 Als werkgever 
voelde hij zich niet geroepen zelf een arbeidersorganisatie in het 
leven te roepen. Waar initiatief van de arbeiders zelf uitbleef, vond 
hij dit meer op de weg liggen van de geestelijkheid.88 De meer pa-
tronalistisch gezinde J. van Besouw dacht daar anders over. Deze 
nam zelf het initiatief tot oprichting van een afdeling van de r.k. 
Textielarbeidersbond St. Lambertus te Goiide.8e 

Men kan niet zeggen, dat Vlekke een warm voorstander was van 
overheidsbemoeiing in het sociale leven. Sociale en politieke aktivi-
teiten hield hij het liefst van elkaar gescheiden. "De staat kan de 
oplossing van sommige sociale vraagstukken vergemakkelijken, maar 
van hoe goede bedoelingen hij moge uitgaan, ik vrees de staat".90 

Zo sprak hij te Eindhoven in 1899. Toch aanvaardde hij de sociale 
wetgeving als een onontkoombare noodzaak in de gegeven verhou
dingen en stelde zich achter de opvatting van Lacordaire: "waar het 
gaat tussen sterken en zwakken wordt de vrijheid tot verdrukkinig 

" ) Br. J. Hendr ix , secr. r.k. Gildenbond, Amsterdam, aan VI., 26-11-1898. 
" ) Br. VI. aan Aalberse, 7-9-1899 (D. АаІЪ., doss. 505). 
β") H e t G e n t i u m , 15-4-1895. 
β β) Η . W . Jansen, Bijdrage tot de geschiedenis van Coirle, Voorhout, 1953, p . 189. 

•0) Manuscript-rede- Eindhoven, p . 17. 
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en is het de wet die vrijmaakt".β1 Het citaat is genomen uit zijn 

redevoering gehouden te Venlo in 1901. Dit standpunt duidt op 

een kentering in zijn denken. Sinds 1900 schijnt zijn visie ten aan

zien van het staatsgezag snel te veranderen. Op het einde van 1901 

verschijnen zijn 'Sociale Opstellen'. Daarin rechtvaardigt hij het 

optreden van de overheid in sociale aangelegenheden meermalen op 

krachtige wijze.92 Deze koerswijziging in het sociale denken vam 

Vlekke in de laatste jaren van zijn leven is niet zo eenvoudig te 

verklaren. Vermoedelijk hebben theorie en praktijk hiertoe bijge

dragen. Vanaf 1899 trad hij regethnatig op als spreker op congressen 

en vergaderingen. Zijn redevoeringen bevatten een groot aantal 

citaten van buitenlandse katholieke sociologen voor wie de staats

inmenging geen probleem meer was. De bestudering van deze lite

ratuur heeft blijkbaar zijn vroeger gevormde opvattingen diepgaand 

beïnvloed. Daarnaast zal zijn contact met zeer progressieve liberalen 
als mr. A. Kerdijk en prof. M. W. Treub in het Centraal Bureau 
voor Sociale Adviezen, waarvan hij in 1899 bestuurslid werd, zijn 
sociale denken ook niet onberoerd hebben gelaten. Ook kan zijn 
meer frequente omgang met progressieve geloofsgenoten als mr. 
P. J. M. Aaliberse in de in 1899 opgerichte vriendenkring van Kla-
renbeek, wel van invloed zijn geweest.93 

Met zijn pleidooien voor vakvereniging, zelfstandigheid van de 
werknemer en het ingrijpen van de wetgever in de sociaal-economi-
sohe sektor, wijkt J. F. Vlekke duidelijk af van het patriarchale 
werkgeverstype. Le Play verwierp de staatsinterventie en vakvereni-
gmgsactie leek hem veroordelenswaarddg.β4 Nog sterker spreekt de 

moderne opvatting dóe hij inzake arbeidsverhoudingen huldigde, in 
de erkenning en verdediging van het stakingsrecht. In een praktisch 
geval — zo dadelijk te beschrijven —, waarbij hij persoonlijk als 
werkgever was betrokken, stelde hij de stakers in het gelijk. Een 

, l) Getypte rede-Bondsdag-Venlo, p. 9. 
") Sociale Opstellen, p. 25, 45, 49, 56 e.a. 
·') Zie voor Centraal Bureau en Kkrenbeekse kring, hoofdstuk IV. 
") Van der Ven, Jan Frederik Vlekke, p. 47. 
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dergelijke gebeurtenis trok in 1899 heel sterk de aandacht. Ariëns 
vroeg Vlekke dringend verlof tot publikatie, omdat hij het een feit 
vond dat enig was in de Nederlandse sociale geschiedenis en kon 
opwegen tegen "een boek apologetáek".95 De rondborstige Braban
der greep toen zelf naar de pen en deed het verhaal in zijn lijfblad 
'Het Centrum' onder de titel: Een gerechtvaardigde werkstaking.90 

Wat was het geval? De Bond van Machinisten en Stokers voor 
sleepboten in Nederland kondigde een staking af voor al haar leden 
om de internationale Rijnslepersvereniging, gevestigd te Rotterdam, 
te dwingen artikel 17 van de statuten van laatstgenoemde vereniging, 
inhoudende bepalingen omtrent nacht- en zondagsrust voor maohi-
nisten en stokers tijdens de vaart, metterdaad toe te passen. Hoewel 
het bestuur van de redersvereniging aan het principe van zondags-
en nachtrust krachtig de hand wilde houden, was het gewraakte 
statutenartikel een dode letter geworden als gevolg van een dodelijke 
concurrentie, ook onder de leden der vereniging, die voor goedge-
zinden het al of niet slepen op zondag en des nachts tot een kwestie 
van zijn of niet zijn maakte. Van deze concurrentiestrijd waren 
machinisten en stokers de dupe. Nadat hun bondsbestuur vier we
ken tevergeefs op antwoord had gewacht op zijn circulaire aan de 
reders, waarin bovenvermelde eis was vervat, legden de machinisten 
en stokers op de sleepboten het werk neer. 

De gezagvoerder van de boot die onder directie van reder Vlekke 
— lid van genoemde vereniging van reders — voer, seinde vanuit 
Emmerik, dat het machinekamer-personeel besloten had niet verder 
te varen, vóór de edsen van de bond zouden zijn ingewilligd en vroeg 
om instrukties. Die instrukties van directeur Vlekke waren kort en 
bondig: de strijd niet op te geven voor aan hun billijk verlangen 
was voldaan en de belofte zijnerzijds hieraan mee te zullen werken. 
De staking had een zeer ordelijk verloop. Na vier dagen onderhan
delen tussen het bestuur van de bond en de reders werd overeen
stemming bereikt over lonen en rusttijden. 

") Br. Ariëns, Enschedé, aan VI., 29-8-1899. 
-) Het Centrum, 12-9-1899. 
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Verder werd in de overeenkomst een «bepaling opgenomen, dat het 
machmekamer-pereoneel voortaan alleen zou bestaan uit leden van 
de Bond vam machinisten en stokers. Wij moeten hier met nadruk 
wijzen op het merkwaaTdiig verschijnsel, dat het lidmaatschap van 
een vakorganisatie in het jaar 1899 verplicht werd gesteld. Een 
afdoende regeling voor de sleepvaart op het Duitse deel van de Rijn 
bleek niet mogelijk, omdat de reders van Duitse sleepboten niet be
reid waren zdch te onderwerpen aan de afspraak op zondag en 
's nachts niet te varen. Daardoor ma de concurrentiepositie voor de 
Nederlandse sleepboten sterk worden verzwakt. Het personeel van 
de Duitse sJeepboten kon hierop geen druk uitoefenen, aangezien 
het niet was georganiseerd. Vlekke greep dit punt aan om met klem 
van argumenten erop te wijzen, dat de goed georganiseerde vakver
eniging ook noodzakelijk was in het belang van de werkgever. "Die 
vakvereniging is voor de goedgezinde werkgever de eenige waarborg, 
dat waar hij in het belang zijner werklieden wil werken, hem dit 
door de concurrentie niet onmogelijk wordt gemaakt".B7 

De erkenning van de zelfstandige positie van de werknemer moest 
in het praktische fabrieksbeleid de consequentie met zich mee bren
gen, dat het personeel ook een deel van de verantwoordelijkheid kreeg 
opgedragen over fabriekszaken die employés en werkvolk aangin
gen. Op het katholiek congres voor dranikbestrijdmg te Utrecht in 
1898 brak Vlekke een lans voor het instellen van een personeelsraad 
met tamelijk uitgebreide macht in de grote fabrieken.98 Op de Gas-
telse Beetwortelsuikerfabriek had hij inmiddels zelf getracht het per
soneel op passende wijze te betrekken in de personeelsaangelegen-
heden. 

Diverse sociale instellingen zullen in het verdere verloop van dit 
hoofdstuk uitvoerig worden behamdeld. Reeds hier kan worden op
gemerkt, dat de frisse, realistische elementen in het personeelsbeleid 
van de werkgever Vlekke hem recht geven op de door Van der Ven 
gegeven eretitel: "pionier der sociale ondernemingspolitiek in Noord-

•7) Ibidem. 
•e) Verslag eerste katholiek congres 1898, a.w., p. 102. 
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Brabant". Het werkgeversideaal van Vlekke is, zoals wij hebben ge
constateerd, niet in aüe opzichten modem te noemen. Wellicht het 
best kan hij getypeerd worden als een overgangsfiguur, die op het 
juiste tijdstip een ideale schakel vormt tussen de tijd van het pa-
tronafame en die van de moderne ondernemer. Alvorens over te 
gaan tot een meer gedetailleerde bespreking van de sociale bedrijfs
voering op de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek, passen nog enige 
opmerkingen van algemene aard. 

Jan Frederik Vlekke beoefende zijn sociale actie uitsluitend in 
katholieke kring. Terwijl hij ieder moment bereid was om met ge
loofsgenoten in debat te treden over sociale kwesties, kennen wij 
van hem geen polemische geschriften met socialisten of andersden
kenden. Alle aandacht had de Brabantse industrieel op de katho
lieke zaak gericht, die hij als werkgever op de eerste plaats onder 
katholieke werkgevers trachtte te verbeteren. Hij was de aangewezen 
figuur in de katholieke drankbestrijdersbond 'Sobriëtas', om de werk
gevers te winnen voor de wering van drank uk de fabriek. " Ariëns 
spoorde hem aan een week- of maandblad voor patroons op te rich
ten en daarvan ook de redactie op zich te nemen. Door een derge
lijk blad konden de werkgevers worden geattendeerd op het treffen 
van sociale voorzieningen. "Twaalf nummers zouden in staat zijn 
een kleine revolutie teweeg te brengen", voorspelde Ariëns.100 

Inderdaad hadden de werkgevers veel van hem te leren. J. C. 
van Marken, die goed wist wat er op sociaal-industrieel terrein in 
Nederland te koop was, stuurde zijn pleegzoon J. C. Eringaard naar 
Oud Gastel om er de sociale fabrieksmstellingen te leren kennen.101 

Eringaard is een der eersten geweest die als 'sociaal ingenieur' (de 
term is van Van Marken) een studie maakte over de verhouding 
tussen patroon en werkman. Hij beschreef de arbeidsvoorwaarden 
en sociale voorzieningen die hij aantrof op de metaalfabriek van 

") Concept circulaire aan de Itath. werkgevers in Nederland opgesteld door 
J. F. Vlelie. 
x»») Br. A. aan VI., 14-10-1898. 
l01) Br. J. С van Marken, Delft, aan VI., 24-3-1895. 
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Stork te Hengelo, de brouwerij De Gekroonde Valk van Hovy te 
Amsterdam, de gist- en spiritusfabriek van Van Marken te Delft en 
de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek onder Vlekke. Deze verhande
ling verdedigde hij als dissertatie in 1896 aan de universiteit van 
Heidelberg.102 Ook de immer enthousiaste Aricns prees Vlekke 
openlijk als de meest vooruitsbrevende katholieke werkgever. "Ere 
wien ere toekomt. Kan men van liberale zijde op een Van Marken 
en Stork, van A.R.-zijde op een Hovy bogen, als katholieken mogen 
wij groot gaan op Vlekke, die zijn rol als patroon waarlijk groots 
opvat, zijn werklieden als mannen behandelt".10S 

Wat de sociale bedrijfsvoering betreft, heeft Vlekke diverse ini
tiatieven van Stork en Van Marken overgenomen en hij kwam daar 
ook rond voor uit. Wanneer in 1890 een brochure verschijnt over 
'Instellingen in het belang van het personeel' van Van Marken, 
schrijft de Gastelse fabrikant in zijn fabrieksblad: "Wij bevelen al 
onze werklieden de lezing van dit ¡boekje aan. Zij kunnen er uit 
leren, wat in andere fabrieken in het 'belang van den werkman 
wordt gedaan en hoeveel — met behulp van den werkman zelven — 
hier nog te doen is. De directie van de Gist- en Spiritusfabriek zal 
ons er geen grief van maken, dat wij hare denkbeelden te onzen 
nutte maken. Diefstal van denkbeelden op dit gebied is deugd".104 

Gezien ons voornemen in dit hoofdstuk speciaal het werkgever
schap van de figuur Vlekke te belichten, wordt het tijd thans na 
te gaan, wat hij aan arbeidsvoorwaarden en sociale fondsen in het 
belang van het personeel van de suikerfabrieken te Oud Gastel tot 
stand heeft gebracht. 

Arbeidsloon 

De negentiende eeuwse opvatting dat de volkswelvaart van zelf 
tot stand zou komen, wanneer ieder zijn persoonlijke belangen be-

102) J. С Ermgaard, Holländische Musterstätten, Delft, 1896. 
1І>3) De Katholieke Werkman, 5-8-1898. 
»»*) Kl.C. 1890, no. 17. 
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hartigde, opende de weg voor de vrije concurrentie zowel op de 
handelsmarkt als op de arbeidsmarkt. Op beide terreinen zou dit 
stelsel een toestand scheppen van natuurlijk evenwicht. Het vrije 
arbeidscontract was in zoverre onjuist, dat beide partijen in de 
praktijk niet op voet van gelijkheid met elkaar konden onderhan
delen. De arbeider bevond zich, op een ruime arbeidsmarkt, in een 
situatie, dat hij moreel verplicht was wenk aan te nemen tegen een 
te laag 'loon met werkloosheid als alternatief. 

De loonkwestie is een ingewikkelde zaak, die op de dag van van
daag aan actualiteit nog niets heeft verloren. Voor de bepaling van 
het loon kunnen twee nonnen worden aangelegd: het arbeidspres
tatie-beginsel of de economische norm, en het behoeftebeginsel of de 
ethische norm. In het liberale tijdvak wordt de economische norm 
doorgaans als uitgangspunt genomen. Bij een vrij ruilverkeer en het 
vastkoppelen van het loon aan de prijs van het produkt zullen de 
lonen dalen tot het minimum leefniveau van de arbeider. J. T. Buys 
schrijft in 1853 in De Economist, dat minimumlonen de natuur
lijke prijs vormen voor geleverde arbeid. Het bedrag van de lonen 
wordt op dezelfde wijee geregeld als alle koopwaren.105 Het is een 
bekend feit, dat de 'beloning naar prestatie in de vorige eeuw over 
het algemeen niet in een gezonde verhouding stond met de behoefte 
van het werkmansgezin. Het vigerende economische stelsel, alsmede 
de geringe arbeidsprestatie, veroorzaakt door ongunstige hygiënische 
en fysieke omstandigheden, hebben zowel de hoogte als de stabiliteit 
van het loon sterk beïnvloed. 

Reeds jaren voor de verschijninig van de sociale encydiek hebben 
katholieke sociologen als E. von Ketteier, F. Hitze, К. von Vogelsang 

e.a., het loonsysteem van het vrije contract als te eenzijdig afgewezen. 

Zij plaatsten de economische welvaart onder het geestelijk welzijn. 

Het behoeftebeginsel werd in de laatste decennia van de vorige 

eeuw steeds sterker op de voorgrond geplaatst. Door een herwaar

dering van de arbeid eiste de ruilrechtvaardigheid behalve het indi-

10») J. T. Buys, Arbeidslonen, m: De Economist 1853, p. 371. 
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viduele minimumloon ook het gezinsloon, waarbij rekening werd 
gehouden met de gezinsbehoeften. In de encycliek Rerum Novarum 
wend het familieloon nog slechts vaag aan de orde gesteld. De vraag 
of het loon verschuldigd was kraobtens de ruilende reoh'tvaaxdigheid 
of krachtens de natuurlijke billijkheid bleef onbeantwoord.10e Ook 
het begrip sociale rechtvaardigheid kon door paus Leo XIII nog niet 
precies worden omschreven. De moralisten trachtten een definitie 
af te leiden uit de omschrijving van de deugd van rechtvaardigheid 
van Thomas van Aquino. In het begrip sociale rechtvaardigheid 
moest duideJijik de objectieve norm in de maaitschappelijke verhou
dingen tot uitdrukking worden gebracht. Paus Pius XI heeft voor 
het eerst de term sociale rechtvaardigheid in de documenten ge
bruikt. 107 

Het familieloon stond reeds kort na de verschijning van Rerum 
Novarum in het middelpunt van de discussie. In Nederland leidden 
progressieve katholieken het familieloon tooh af uit de sociale ency-
cliek van Leo XIII, ofschoon dit niet expliciet genoemd was. Vol
gens Schaepman moest het loon voldoende zijn voor het noodzake
lijk levensonderhoud van de arbeider en zijn gezin zonder anbeid 
van vrouw en kinderen en ruim genoeg berekend om aan te sporen 
tot een spaarzaamheid die hoop kan geven op een matige maar vaste 
welstand.10e 

Weinig katholieke werkgevers in ons land maakten in 1891 haast 
om een loonregeling te treffen in de geest van de pauselijke richt
lijnen. Onder die weinigen bevond zách de Gastelse suikerfabrikant 
Jan Frederiik Vlekke. In mei van datzelfde jaar stelde hij tegenover 
het personeel de loonkwestie openlijk aan de orde. "De tegenwoor
dige loonregeling heeft wel — hoezeer onvolkomen — tot grondslag 
de moeite, het gewicht, de verantwoordelijkheid en andere omstan-

1M) A. Simon, Het Vaticaan; in: 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-
Europa, a.w., p. 37. 
10') J. Y. Calvez et J. Perrin, Eglise et Société Economique, Paris, 1959, p. 184-
195. 
10β) 'Rerum Novarum', Rede van Schaepman over de jongste encydiek van Paus 
Leo XIII, Utrecht, 1891, p. 21. 
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digheden, die de waarde van het werk bepalen; dat is: er is op on

volkomen wijze getracht loon naar werk te geven; maar de persoon

lijke verdienste van den werkman, de wijze, waarop hij zijn taak 

volbrengt, legt bij de bepaling van het loon geen genoeg gewicht in 

de schaal".109 Erg duidelijk is de formulering van dit uitgangspunt 

allerminst. Het komt hierop neer, dat het onjuist is een bepaalde 

funktie met een bepaald loon te honoreren, ongeacht de wijze 

waarop die funktie wordt uitgeoefend. Vlekke opteert voor een werk-

dassificatie waardoor in een gelijke funktie hogere prestatie en toe

wijding ook beter worden beloond. Dus niet de funktie op zich is 

alleen bepalend voor het loon, maar ook de wijze waarop die funktie 

wordt waargenomen. 

De prestatiepremie boven het minimumloon — in de moderne 

loon theorie algemeen aanvaard — had Vlekke afgekeken bij Van 

Marken en bij Stork. In een ambachtelijk bedrijf als de Hengelose 

metaalfabriek was het toekennen van een prestatiepremie gemak

kelijker als in het seizoenbedrijf van de suikerfabricage. Daar kwam 

nog bij, dat de betreffende loonregeling reeds 25 jaar bestond en alle 

suikerfabrieken in de streek hetzelfde stelsel volgden. De Gastelse 

fabrikant kwam er eerlijk voor uit, dat het stellen van een premie 

op de toewijding niet alleen in het belang was van de werkman, 

maar ook van de aandeelhouders.110 

Een bewijs van grote vooruitstrevendheid gaf Vlekke door de 

nieuwe loonregeling te ontwerpen in overleg met het personeel. 

"Reeds nu wil ik meedelen, dat ik eene regeling, die zoo zeer in

grijpt in den levenstoestand van den werkman, niet zonder zijn 

medewerking wensch tot stand te brengen. Zoodra mijn heele plan 

is uitgewerkt, zal ik dit ter beoordeling geven aan de werklieden, 

die tot ons vast personeel behooren, of wel aan eene vergadering 

van enkelen, die door de gezamenlijke werklieden tot dit doel be

noemd zijn".ш Reeds vooraf stelde de Gastelse fabrikant vast, dat 

»о») Kl.C. 1891, no. 9. 
"<>) Ibidem. 
" ' ) Ibidem. 
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het basisloon zou afhangen van de uitkomst van de vraag: "hoeveel 

heeft een werkman met een gemiddeld huisgezin noodig, om in 

zijne behoeften te kunnen voorzien? Het spreekt van zelf, dat in 

de erkenning van dit recht voor den arbeid van de geringste soort 

tevens ligt opgesloten, dat hoogere eischen en bekwaamheid in even

redige mate hooger moeten beloond worden". Het voorstel komt 

neer op een loonregeling, die een combinatie zou vormen tussen 

het prestatie- en het behoeftebeginsel. 

In het eerste gedrukte arbeidsreglement van de Gastelse Beet-

wortelsuikerfahriek in het jaar 1896 is de omschrijving van het mi

nimumloon opgenomen. In hoeverre het personeel zelf hierop in

vloed heeft gehad, valt niet na te gaan. In vergelijking met de loon

regeling bij de Gist- en Spiritusfabriek te Delft is de inspiratiebron 

wel duddelijk. Van Marken nam als grondslag van de loonregeling 

het beginsel, dat "door arbeid van de eerste — geringste — soort bij 

uitmuntende toewijding in den normalen werktijd van tien uren 

per dag voor handenarbeid en 7И uren voor kantoorwerk, een in

komen kan bereikt worden in overeerotemmmg met de bescheiden 

behoeften van een niet overtalrijk gezin. In verband met de plaat

selijke omstandigheden is dit inkomen dians vastgesteld op ƒ 12,— 
per week".112 

In het anbeidsreglement van Vlekke is de omschrijving van het 
familieloon bijna identiek met de definitie van Van Marken. "Als 
grondslag voor de berekening van het loon wordt aangenomen, dat 
een werkman die zijn werk verstaat, bij uitnemende plichtsbetrach
ting, in den normalen werktijd een inkomen kan bereiken, waar
mede hij in het onderhoud van zich zelven en van vrouw en kin
deren op betamelijke wijze kan voorzien. In verband met de plaat
selijke omstandigheden wordt dit inkomen thans vastgesteld op 
ƒ 9,— per week voor zes werkdagen".113 

ut) InsteUingen in het belang van het personeel op de Nederlandsche Gist- en 
Spiritusfabriek te Delft, Leeuwarden, 1890, p. 15. 
"') Reglement voor den arbeid in de Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, 1896, 
par. 5, p. 3. 

137 



Zowel Van Marken als Vlekke gaan uit van een familieloon, dat 
door een arbeider verdiend moet kunnen worden als vader van een 
gezin zonder arbeid van vrouw en kinderen. Tegenover de princi
piële vraag of de vrouw moet bijdragen tot het familieloon staat 
Vlekke dus afwijzend. Dit stemt overeen met zijn afkeer in het alge
meen van faibrieks- en veldarbeid van vrouwen. Het verrichten van 
enige werkzaamheden door vrouwen in eigen fabriek was voor hem 
bittere noodzaak. Vlekkes interpretatie over het familieloon kan zeer 
progressief worden genoemd. Een van onze bekendste publicisten 
op sociologisch gebied rond 1900, de jezuïet P. B. Bruin, sluit bij 
het familieloon ook enige bijverdiensten van de huisvrouw in.114 

Paus Leo XIII verklaarde bij monde van kardinaal Zigliara, dat het 
loon in ieder geval gebaseerd moest zijn op de commutatieve recht
vaardigheid, d.w.z. de uitwisseling van goederen tussen twee perso
nen. Op de vraag of het zonde was een salaris uit te betalen, dat 
voldoende was voor de werkman, maar niet voor het gezin, ant
woordde hij ontkennend.115 Zelfs de in 1931 verschijnende ency
cliek Quadragesimo Anno gaat in de begrenzing van het familieloon 
verder dan Vlekke in de jaren negentig voor zijn personeel had 
ontworpen. Pius XI spreekt weliswaar van een werkmansloon, dat 
toereikend moet zijn voor eigen onderhoud en dat van het gezin, 
maar hij voegt er aan toe, dat het billijk ds, dat ook de overige leden 
van het gezin, elk naar vermogen, het hunne bijdragen voor het ge
meenschappelijk onderhoud, zoals dat vooral bij de landbouwers, 
maar ook in vele arbeidersgezinnen en bij kleine winkeliers feitelijk 
gebeurt. De enige duidelijke beperking die de paus oplegt, is het uit
buiten van jonge kinderen en zwakke vrouwen.116 

In 1895 vroeg Vlekke in zijn fabrieksblad openlijk of hij volgens 
Schaepmans definitie van het familieloon aan zijn plicht als werk
gever had voldaan en hij voegde er aan toe: "Mocht 'iemand van 
tegenovergestelde mening zijn, dan ben ik gaarne bereid met hem 

lli) P. B. Bruin, S.J., Sociobgjsdie Beginselen, Nijmegen, 1904, p. 294-295. 
115) Calvez-Penin, Eglise et Société Economique, a.w., p. 110-111. 
1 1 β) Encycliek Quadragesimo Aimo 1931, uitg. Urbi et Orbi, Utrecht, 1938, p. 93. 
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van gedachten te wisselen."m Het minimum werkmansloon was 

door hem berekend op een gezin met vijf kindferen. Voor zeer tal

rijke gezinnen toondte de Gastelse fabrikant zich bereid een voor

schot te geven om zich door de kwade tijd heen te slaan. De voor

schotten konden worden terugbetaald als de grotere kinderen gingen 

meewerken. Over de voorwaarden die de arbeider behoorde te ver

vullen om te komen tot het genot van een familieloon, liet Vlekke 

geen opwekkend geluid horen. Vooral fulmineerde 'hij tegen het 

vaak voorkomende, vroege-gedwongen huwelijk, dat twee huisge

zinnen tegelijk dn benarde omstandigheden bracht.11β 

Reeds vanaf 1890 kennen wij Vlekkes opvattingen over de wijze 

van de uitbetaling van het loon. In verschillende delen van ons 

land en met name in Brabant had tot na 1900 de uitbetaling van 

het loon op drie manieren plaats: 1) in geld; 2) in levensmiddelen, 

zoals kruidemerswaren en brood; 3) in wederkerige diensten. De 

enige goede manier, aldus Vlekke, was de uitbetaling in contanten. 

Hij voelde er zelfs veel voor deze wijze van uitbetaling door de wet 

verplicht te laten stellen, zoals reeds in Duitsland en Engeland het 

geval was.119 

De gedwongen winkelnering kwam in een of andere vorm nog 

bijna overal voor, tot grote schade van de betrokkenen. Te Waalwijk 

werd een uitvoerig ondferzoek ingesteld naar de omvang van de ge

dwongen winkelnering ingevolge ministeriële opdracht door de Ka
mer van Arbeid voor het schoenmakersbedrijf. De resultaten hiervan 
werden neergelegd in een rapport van 16 november 1903. Uit dit 
rapport blijkt, dat de winkelnering de kurk is, waarop de industrie 
drijft. De winkel is voor de patroon vaak een grotere bron van in
komsten dan het sohoenmakersbedrijf zelf. Bij de verkoop van brood 
komen de grootste misbruiken voor. De patroon brengt zijn werk
lieden bijna algemeen een buitensporig hoge prijs in rekening, die 

>") Kl.C. 1895, no. 4. 
»1β) Ibidem. 
»·) K1.C. 1890, no. 23. 
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hi) van het verdiende loon wekelijks inhoudt.120 Dit verderfelijk 
systeem werd nog verergerd door het kopen op crediet, waardoor de 
positie van de ondergeschikte ten opzichte van zijn patroon-winkel-
houder verder werd verzwakt. 

Vlekke was voorts een voorstander van het vastkoppelen van de 
loonstandaard aan de graanprijs. De loonindex moest volgens hem 
evenredig zijn aan de kosten van le\rensonderhoud. In een septem-
ber-aflevering van zijn fabniekskrant schrijft hij in 1891: "Wij slui
ten ons aan bij hen die van oordeel zijn, dat bij voortdurend hooge-
ren prijs dea- granen, ook het weekloon in evenredige mate zal moe
ten worden verhoogd".121 Met deze kwestie staan wij weer midden 
in de strijd over het vraagstuk van het economische- of het behoefte-
loon. Vlekke koos hier weer duidelijk partij voor het behoefte-be
ginsel. Hij vond dit trouwens geen vraag meer voor katholieken na 
de verschijning van Rerum Novarum.122 Fel trok hij van leer tegen 
Armand Diepen, die staande hield, dat het onderhoud dat de werk
man behoeft, geen factor is in de bepaling van de waarde van zijn 
arbeid. "Die waarde wordt bepaald door deszelfs nuttigheid en die 
nuttigheid stek het loon vast, hoog of laag; en het eenmaal be
dongen en ontvangen loon bepaalt de mate van behoeften, waar
aan de werkman kan voldoen".12S 

In tegenstelling met Stork heeft Vlekke het loonsysteem van Van 
Marken toch niet kunnen volgen, hoewel dit in 1891 in zijn be
doeling lag. Van Marken verdeelde zijn werklieden in zes catego
rieën. Al naargelang de waarde van de arbeid varieerde het uurloon 
van 16И cent tot 22 cent voor volwassenen. Jonge mannen onder 
de twintig jaar kregen een uurloon van 12 cent. Het loon werd 
verhoogd met 10% voor overwerk en nachtwerk en 25% voor zon-
dagsarbeid, welke echter sporadisch voorkwam. Om de persoonlijke 

i») Veislagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1903 en 1904, Eerste 
bundel, p. 56. 
«·) Kl.C. 1891, no. 13. 
m ) Ibidem. 
'^) Ibid. en Α. Diepen, Graanrechten, broodprijzen, loon en nog wat economie, 
Tilburg, 1886, p. 14-15. 
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toewijding te stimuleren werd een klassenverdeling ingevoerd, afhan

kelijk van de meer of mindere toewijding van iedere arbeider. De 

vijf klassen waren van beneden naar lboven gekwalificeerd als: 

nauwelijks voldoende, vrij goed, goed, zeer goed en uitmuntend. 

Naar deze klassenverdeling werd een klassepremie aan het loon toe

gevoegd van 2, 5, 10 en 20%, resp. voor de 2e, 3e, 4e en 5e klasse. 

De directie gaf toe, dat het stelsel van beoordeling niet zonder ge

vaar was, maar er zou zoveel mogelijk objectiviteit worden betracht. 

Behalve de klassepremies werden nog premies in het vooruitzicht 

gesteld voor samenwerking en een vaktoelage voor buitengewone be

kwaamheden. 1 2 4 Buiten de vaktoelage en toewijdingspremies stelde 

Van Marken bovendien aan ieder lid van het personeel een winst

aandeel in het vooruitzicht. In 1889 bedroeg dit winstaandeel voor 

de hoogste klasse 8% van het jaarloon.12S 

De firma Stork paste kort na de oprichting in 1868 het voor deze 

metaalindustrie meest geschikte stukloonsysteem toe, maar voerde 

ook later een dubbelpremie-stelsel in. Voor ieder foutloos geleverd 

stuk werk werd een premie van 10% boven het tarief betaald, voor 

uitstekend werk 15%.1 2 e Daarnaast werd nog een maandpremie ter 

beschikking gesteld voor regelmatig goed werk. Buiten de premies 

ontvingen de arbeiders een vast basisloon. Het hoogste uurloon in 

1893 in de meeste werkplaatsen was 24 cent, in enige afdelingen 

25 cent.1 2 7 Ook deelde het gezamenlijk personeel in een zeker per

centage van de winst. Dit winstaandeel werd niet in contanten uit

betaald, maar aangewend voor nuttige doeleinden ten bate van het 

personeel. Het grootste deel werd in het pensioenfonds gestort.12e 

Het loonsysteem van Vlekke hangt uiteraard samen met het 

aparte karakter van de beetwortelsuikerfabricage. De eigenlijke sui-

kerbereidmg duurt slechts drie of vier maanden, van oktober tot 

"*) Instellingen, Ned. Gist- en Spiritusfabriek, a.w., p. 15-21. 
1г5) Ibid., p. 30. 
I t e) Gedenkschrift Machinefabriek Gebrs. Stork 8c Co ter gelegenheid van het 
25 jarig bestaan, 1868-1893, 's-Gravenhage, 1893, p. 29. 
>") Ibid., p. 27. 
ι«8) Ibid., p. 30. 
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januari. De rest van het jaar ligt de fabricage stil. Deze omstandig
heid maakt het opstellen van een loonregeling zeer moeilijk. Een 
suikerfabriek heeft vast en los personeel in dienst. Tijdens de 
campagne kreeg het vaste personeel een vier- tot vijfvoudige verster
king. Het vaste personeel vemchtte buiten de campagne hoofdzake
lijk onderhoudswerk. In de Brabantse suikerindustrie lag het week
loon van de vaste arbeiders tijdens de campagne ongeveer 20% hoger 
dan buiten die periode. De losse arbeiders werkten allen in stukloon, 
dat verschillend was naar de diverse 'stations'. De bietendragers wer
den betaald per ploeg en per last gedragen bieten, de diffuseurs 
naar het aantal 'gemaakte' ketels sap, de turbineurs en anderen naar 
het aantal opgeleverde zakken suiker.129 

In de verslagen van de Inspecteurs van de Arbeid over 1894 trof
fen wij een loonstaat van de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek aan, 
nl. de week van 14 tot 20 oktober, als het type van een gemiddelde 
werkweek tijdens de campagne.130 In deze loonstaat werd onder
scheid gemaakt tussen 

A. mannen, vrouwen, jongens en meisjes werkzaam bij het lossen 
van beetwortelen uit schepen en wagens; 

B. mannen en vrouwen, die met vaartuigen de beetwortelen aan
voeren; 

C. mannen bij het 'laden van pulp in de schepen; 
D. vast en los personeel werkzaam in dè faibriek. 

A mannen ƒ 13,30 
vrouwen ƒ 7,98 
jongens ƒ 3,60 
meisjes ƒ 3,60 

В mannen ƒ 14,32 

vrouwen ƒ 8,59 

'") Sociaal-democratische Studieclub. Arbeidsverhoudingen in Nederland, Rotter
dam, 1905, p. 104. 
130) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1894, p. 138. 

4,20 en 4,50 
4,20 en 4,50 
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С mannen 

D mannen 
vrouwen 

jongens 

ƒ 
ƒ 
ƒ 

ƒ 

6 , -
12,25 
4,50 

4,50 

14,- en 15,96 

tot 10,50 

De arbeid in de fabriek werd dus beter betaald dan buiten op het 
terrein, wat logisch is, omdat het bedienen van toestellen en machines 
een zekere mate van vakmanschap vereiste. Ook met toepassing van 
een korting van 20% buiten de campagne kwamen de lonen aan
zienlijk hoger te liggen dan het in het arbeidsreglement vastgestelde 
minimumloon van negen gulden. De pulpladers vormden daarop 
een uitzondering. 

Jongens en meisjes 'in de leeftijd van 14 tot 18 jaar werden door
gaans gelijk betaald. Opvallend is de lagere beloning van vrouwen 
in groep D in vergelijking met de jongens. Dit was een kleine groep 
vrouwen, belast met het schoonhouden van de verschillende loka
len en het diahtmaaien der suikerzakken. De grotere jongens deden 
meestal mannenwerk van lichtere aard. Het verslag van de Inspec
teurs vermeldt tevens, dat in de regel geen premies werden toege
kend. Wel verdeelden beambten en werklieden onder elkaar het 
bedrag, dat volontairs moesten betalen voor hun technische oplei
ding. 131 

Uk dit alles blijikt, dat er niets terechtgekomen is van de in 1891 
in het vooraitzdcht gestelde prestatiebeloning en premie voor bij
zondere toewijding. Vlekkes theorie over de ruilrechtvaardigheid 
was in de praktijk blijkbaar niet toe te passen. Het wisselende perso
neelsbestand vormde daarvoor de grote handicap. 

Aan het eigen karakter van een seizoenondememing die de sui-
kerfabricage nu eenmaal is, valt het ook te wijten, dat een vorm van 
winstdeling voor het gehele personeel, hoewel door Vlekke in prin
cipe aanvaard, niet in de praktijk kon worden geëffectueerd. Hij 
was een fervent voorstander van participatie, zoals wij in het vorige 

»·) Ibid., p. 139. 
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hoofdstuk hebben aangetoond.132 Met het woord participatie werd 

in zijn tijd elke vorm van winstdeling aangeduid. Een winstdeling 

die bewust mede gericht was op het aankopen van aandelen in de 

onderneming door leden van het personeel, werd aangeduid met 

oopartnerahip. Deze Engelse term duidt er op, dat dit systeem voor 

het eerst in Engeland werd toegepast. Aan J. C. van Marken komt 

de eer toe het co-partnership in Nederland te hebben gemtrodu-

ceerd in zijn drukkerij in 1892. ш 

Uit een rapport uitgebracht door mr. P. Tjeenk Willink, secre

taris van Van Marken, op het Coöperatief Congres, gehouden in 
Delft in 1897, blijkt, dat nog slechts een vijftiental bedrijven in 
Nederland een vorm van participatie, geregeld bij overeenkomst, 
hadden ingevoerd.134 In vele gevallen werd het winstpercentage niet 
in gereed geld uitbetaald, maar kwam het ten goede aan het perso
neel via sociale fondsen, zoals een pensioenfonds. Een voorbeeld 
hiervan hebben wij gezien bij Stork. Een niet te schatten aantal 
ondernemingen gaf gratificaties aan het personeel of een deel daar
van, wanneer de zaken in het afgelopen jaar naar wens waren ver
lopen. Dit hang dan af van de vrijgevigheid van de directie. Ook bij 
jubilea werden vaak fondsen gesticht. Het was dus niet vastgelegd 
in een dienstcontraot en het personeel kon er geen recht op laten 
gelden. 

Onder de vijftien bedrijven die contractuele winstdeling toepas
ten, heeft Tjeenk Willink ook de twee Gastelse suikerfabrieken van 
Vlekke gerangschikt. In het rapport wordt over de Gastelse bedrij
ven o.a. gezegd: "Elk der hoofdbeambten geniet 1 pCt der overwinst, 
nadat het kapitaal zijn afschrijvingen + 5 pCt heeft genoten. Tot 
nog toe deelt het overig personeel niet in de winst, doch ten vorige 
jare is bij eene statutenwijziging eene bepaling opgenomen, inge-

"*) Zie p. 76 e.v. 
l u ) J. C. Ermgaard, Over Winstdeeling in het algemeen en mededeelhebberschap 
in het bijzonder. In: De Economist 1899, p. 422 en 488. 
,3i) Mr. P. Tjeenk Willink, Winstdeeling in Nederland. Rapport uitgebracht in 
het Derde Internationaal Coöperatief Congres, gehouden te Delft 14-17 September 
1897. 
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volge welke de directeur ook het overig personeel in de overwinst 

kan doen deelen. Dat zulks nog niet is geschied, ligt uitsluitend in 

de moeilijkheid der organisatie, daar in deze industrie slechts 1/5 

deel van het personeel het geheele jaar werkt, de overigen alleen in 

de campagne — drie à vier maanden — aldaar arbeiden".135 

In de genoemde statutenwijziging is de verdeling van de winst 

als volgt omschreven: 5% aan de aandeelhouders, 6% аал de direc

teur, 12% voor de reservekas en "de overige 77/100 aan de deel

hebbers pro rato hunner aandeelen na aftrek van percentsgewijze 

belooningen die door het bestuur aan het personeel worden toege

kend". 1 3 e In hoeverre van enige winstdeling voor het personeel 

sprake ds geweest in de jaren na 1897, hebben wij niet kunnen 

achterhalen. Ook het Notulenboek van de vergaderingen van aan

deelhouders laat ons hierbij in de steek. In de jaarverslagen wordt 

slechts eenmaal gesproken over het belang van de werklieden en 

dat betrof de vraag, hoeveel de fabriek moest bijpassen voor het 

pensioenfonds.1S7 

Uit de periode 1875-1900 zijn over de arbeidslonen in de land

bouw en suikerindustrie in West-Brabant slechts enige verspreide 

gegevens beschikbaar. Onmiddellijk na zijn aanvaarding van het 

directoraat over de suikerfabriek St. Antoine in 1892 verhoogde 

J. F. Vlekke voor alle werklieden van het bedrijf het vaste daggeld 

van 80 cent tot 1 gulden.138 Dit bedrag gold als een soort basisloon, 

waarboven tijdens de campagne zekere toeslagen genoten werden. 

In 1890, dus twee jaar vóór Vlekke directeur werd van St. Antoine, 

gaf een diffuseur van deze fabriek aan de staatscommissie van de 

arbeidsenquête een campagneloon op van ƒ 1,60 tot ƒ 2,— per dag, 

maar buiten de campagne een daggeld van 70 cent;139 een carbo-

>") Ibid., p. 19. 
и«) Statutenwijziging Gastebche Beetwortelsuiberfabriek 1896, dossiemo. 1135, 
Min. van Justitie, art. 29. 
l s ' ) Notulenvergaderingen - aandeelhouders van de Gastelsche Beetwortelsuiker
fabriek, kantoor CSM, p. 48. 
"o) De Grondwet, 6-10-1892. 
ι») Verslag van de enquête door de Staatscommissie te 's-Gravenhage in de Ie 
Arbeidsinspectie, benoemd krachtens de wet van 19 Jan. 1890. Bundel: onder
scheidene takken van bedrijf, vr. 169-179. 

145 



nateur van diezelfde fabriek ƒ 7,— tot ƒ 10,— per campagneweek en 
een eerste carbonateur van een suikerfabriek te Zevenbergen ƒ 10,— 
tot ƒ 12,—. Een diffuseur van de suikerfabriek te Etten-Leur deelde 
mee, dat het loon nooit uitkwam boven de ƒ 2,— per dag. Bemar-
dus de Rooy, chef van de schuimpersen op de suikerfabriek Meeus 
en Co. te Standdaarbuiten gaf als loon op ƒ 1,25 per dag. De ar
beiders onder hem verdienden 1 gulden per dag. Buiten de campagne 
werkte hij in de vlasserij. Daar kon met hard werken een loon 
worden verdiend van 35 cent tot ƒ 1,75 per dag, naar grootte afhan
kelijk van de kwaliteit van het vlas. De lonen in de landbouw lagen 
aanzienlijk lager. Het daggeld 'bij de boer', b.v. voor dorsen, bedroeg 
50 tot 60 cent.140 

Vergelijkt men deze lonen met die welke door Vlekke werden 
betaald in 1894, dan kan met zekerheid worden gezegd, dat hij 
hogere lonen betaalde dan de suikerfabrikanten uit de omgeving. 
Deze sociaal gunstige positie blijft hij ook innemen bij vergelijking 
met andere sektoren van het bedrijfsleven en de overheid. De enige 
gemeentearbeider van Oud Gastel verdiende in het jaar 1900 een 
jaarloon van ƒ 258,— met inbegrip van gratificatie. Door toedoen 
van het gemeenteraadslid Vlekke werd in 1901 zijn loon op ƒ 6,— 
per week gesteld.141 

In de Tilburgse textielindustrie varieerden de lonen volgens ge
gevens van de arbeidsenquête 1887 van ƒ 6,— tot ƒ 11,—. Bij de 
firma Van Spaendonck verdienden de arbeiders ƒ 5,— tot ƒ 11,— 
per week voor 12 à 13 uur arbeid. Diepen ging maai tot ƒ 10,— 
met een maximale werkdag van 12 uur.142 

Het uitbetaalde dagloon in de keramische bedrijven van Regout 
voor de blazers, meesters, souffleurs en carreurs, volwassen en jeug
dige mannen, bedroeg in 1886 gemiddeld — na aftrek van de premie 
voor ziekengeld — ƒ 1,48. Dit loon bleef tot in de eerste jaren van de 
20e eeuw vrij constant. In Maastricht verdiende in 1886 een brou-

140) A l deze gegevens zijn ontleend aan het verslag van d e enquête 1890, p . 7-20. 
141) Notu len gemeenteraad Oud- en N i e u w Gastel, vergad. 25-1-1901, p . 21 (GAG). 
'") D e opkomst van Tilburg als industriestad, a.w., p. 184. 
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wersknecht ƒ 1,50 tot ƒ 1,60; een hoedenmaker ƒ 1,30; een koper-
slager ƒ 1,50; een leidekker ƒ 1,—; een metselaar 67 cent; een meu
belmaker ƒ 1,13; een schoenmaker 84 cent tot ƒ 1,— en een smid 
ƒ l , - t o t / 1,50.14ï 

Er bestaat nog een ander onverdacht bewijs van het relatief hoge 
loonpeil op de suikerfabriek te Oud Gastel: met het in werking 
treden van de nieuwe kieswet van Van Houten verkrijgt het voltal
lig personeel boven de 25 jaar het kiesrecht. Zij vielen namelijk 
allen in de categorie dienstkiezers, waarvoor een inkomensgrens van 
ƒ 275,— was vastgesteld. Volgens de oude kieswet was slechts 5% 
van het personeel kiesgerechtigd. Vergelijkt men dit met het lande
lijke cijfer, dan valt voor Oud Gastel een ongewone welstand te 
constateren. Immers ook na de uitbreiding van het kiesrecht bleef 
het grootste deel van de arbeiders behoren tot 'het volk achter de 
kiezers'. In 1901 bedroeg het aantal kiesgerechtigden voor de Tweede 
Kamer 51,8% van het aantal mamnen dat de vereiste leeftijd had. 
Voor Brabant was dut percentage 49,4%. In Oud- en Nieuw-Gastel 
hadden in hetzelfde jaar van de 1166 mannen boven de 25 jaar 
er 740 kiesrecht. Dit komt neer op een percentage van 65%.144 

Het inhouden vaai een deel van het loon van minderjarigen door 
Van Marken en Stork ten gunste van een gedwongen spaarregeling 
vond geen navolging in Oud Gastel. Vlekke wist maar al te goed 
hoe het met de kinderrijke gezinnen in Brabant was gesteld. Een 
redelijk inkomen voor gezinnen met een groot aantal opgroeiende 
kinderen was welhaast niet bereikbaar. Bovendien wilde hij — zoals 
wij al eerder hebben geconstateerd — op generlei wijze dwang uit
oefenen op de besteding van het loon. Wel voerde hij loonzakjes in 
met een uitgewerkte loonberekening erop om te voorkomen, dat een 
deel van het loon werd achtergehouden. 

»") Kl.C. 1896, no. 6. 
ш) Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, Kiezersstatistiek 1901, CBS, p. 2 
en 58. 
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Arbeidstijd en zondagsrust 

Ten aanzien van een wettelijke bescherming van de arbeidstijd 
was Nederland zeer laat. De Kinderwet-Van Houten en de Arbeids-
wet-Ruijs in 1889 hadden een rem gezet op de uitwassen van vrou
wen- en kinderarbeid in fabrieken en werkplaatsen, maar kregen 
nog weinig vat op de agrarische sector, waar in familieverband een 
langdurige werkdag voor vrouwen en kinderen nog lange tijd als 
normaal werd gevoeld. Voor volwassen mannen was vóór 1900 in 
dit opzicht nog niets gedaan in tegenstelling met het buitenland. 
Frankrijk had reeds een algemene wettelijke regeling van de ar
beidstijd van 12 uur vanaf 1848, Zwitserland en Oostenrijk een 
maximale arbeidsdag van 11 uur, respect, vanaf 1877 en 1885. Uit
zonderingen 'bevestigen ook hier de regel. Engeland en enige staten 
van Noord-Amerika hadden geen maximale arbeidsdag, maar be
perkten de 10-urige werkdag tot de zogenaamde beschermde per
sonen, jeugdige mannelijke werklieden tot 18 jaar en vrouwen on
geacht de leeftijd.145 

In Nederland waren op het eind van de 19e eeuw werktijden van 
14 uur per dag geen uitzondering. De gemiddelde arbeidsduur in de 
Twentse katoenindustrie bedroeg nog 13 à 14 uur. 'Gunstiger' on
derscheidde zich de wolindustrie in Tilburg. De enquêtecommissie 
constateerde daar in 1886 een gemiddelde arbeidsduur van \2}/2 uur, 
zowel voor mannen als voor vrouwen en kinderen. U6 De keramische 
industrie van Regout te Maastricht noteert op dit zelfde tijdstip een 
werktijd van 9 uur en 40 minuten, een zeer gunstige regeling.147 

Van de 97 arbeidsreglementen die E. A. van Beresteyn in 1901 
onderzocht, bevatten 50 reglementen gegevens over de arbeidsduur. 
Hieruit kon hij het volgende overzicht samenstellen van de arbeids
tijd — zonder middagpauze — in vijftig bedrijven.148 

14S) J. F. VI., Sociale Opstellen, p. 15-18. 
14') De opkomst van Tilburg als industriestad, p. 186. 
ч') 125 Sphinx-Ceramique 100, Gedenkboek Regout, a.w., p. 126. 
iiB) E. A. van Beresteyn, Arbeidsreglementen, diss., Amersfoort, 1903, p. 97-98. 
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Dit overzicht geeft geen zuiver beeld van de werkelijkheid, door
dat praktisch alleen werkgevers die flatteuze cijfers konden over
leggen aan de enquêteur, een reglement hadden toegestuurd. Boven
dien werden de reglementen niet altijd volgens de letter toegepast. ш 

Dit alles leidt tot de conclusie, dat de gemiddelde werktijden bij een 
nader onderzoek op basis van vollediger cijfermateriaal een ongun
stiger beeld zullen vertonen. 

In de beetwortelindustrie waren de arbeidstijden volgens de en
quête Struve en Bekaar doorgaans 10 uur per dag. Op 'twee fabrie
ken werd 10^2 uur gewerkt, te Etten-Leur en Werkendam 9M uur 
en bij de fa. Smits, van Weel en Co. te Roosendaal 9 uur. De werk
tijd op de fabriek van Vlekke lag met lOVé uur in 1888 boven het 
gemiddelde.150 Tijdens de campagne losten dag- en nachtploegen 
elkaar af om 6, 7 en 8 uur. Op praktisch alle fabrieken werd van 
12 tot 1 uur gepauzeerd. In de ochtend en de namiddag werd het 
werk gedurende een half uur of een kwartier onderbroken. 

De verslagen van de Arbeidsinspectie verschaffen ons vanaf 1890 
duidelijke informatie over de arbeidsduur in de verschillende be
drijfstakken en provincies. Ter illustratie volgt hieronder een over-

"·) Ibid., p. 155. 
150) Zie nijverheidsstatìstìek op p. 24. 
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zicht van de werktijden in Noord-Bnabairt, dat kon worden samen

gesteld op grond van gegevens verstrekt door de Inspecteurs van de 

Arbeid over de periode 1899-1905. 

Aantal door de Arbeidsinspectie in Noord-Brabant bezochte fabrieken en werkplaatsen, 
waar gedurende de zomer voor mannen boven de 16 jaar de arbeidsduur per etmaal 
bedroeg:1 5 1 
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9u.of 

minder 

21 
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24 

31 

17 
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9Й 
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61 
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u. 

75 
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82 
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Uit deze tabel zou men als algemene conclusie kunnen trekken, 
dat de excessieve arbeidstijden van 13 en 14 uur of langer na 1900 
verminderen en de werktijd op de meeste bedrijven varieert tussen 
10 en 12 uur per etmaal. 

Nog lang werd in ons land vastgehouden aan de opvatting van 
de Manchester-school, dat arbeidsvermeerdering gelijik staat met ar
beidsvermogen. Onder de ethisch georiènteerde liberalen werd deze 
theorie al spoedig losgelaten. Reeds vóór de invoering van de Ten 
Hours' Bill van 1847 hadden diverse experimenten in Engeland 
uitgewezen, dat een vermindering van de arbeidstijd met 2 uur de 
produktie niet verlaagde, maar in vele gevallen verhoogde, dank zij 
een verbetering van de fysieke, morele, geestelijke en dus ook indu
striële geschiktheid van de arbeiders.152 Bij de behandeling van deze 
wet in het Engelse Lagerhuis zei de grote liberale historicus Tho
mas B. Macaulay in een beroemd geworden speech: "Never will I 

151) Samengesteld door Chr. G. L. R. Doorakkers in: Aspecten van het sociale 
leven in Breda na 1850, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Neder
land, dl. 111, 1965, p. 219. 
151) J. F. VI., Sociale Opstellen, p. 20. 
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believe that what makes a population stronger, and healthier, and 

wiser, and better can ultimately make it poorer".1S3 

In Brabant werd het eerste experiment met een geleidelijke ar-

beidsverkortninig met succes door Jan B. M. van Besouw in zijn we

verij te Coirle gehouden. Reeds in 1896 voerde hij de vrije zaterdag

middag in. Deze verkorting van іУг uur per week was niet zioht-

baar op de loonstaten. In 1898 werd de normale werkweek op 60 

uur gesteld, een paar maanden later op 59 uur. De arbeidstijd daalde 

in 1900 verder tot 541/4 uur en begin 1901 tot 53 uur. Van Besouw 

had vooropgesteld het stukloon niet te veranderen. Alleen was aan 

de wevers toegezegd, dat de verkorte werkweek geen nadelige finan

ciële gevolgen voor hen zou hebben. In 1901, kort na de invoering 
van de nieuwe regeling bleek, dat het loon voor velen was toege
nomen. In 1902 bedroeg de werkelijke verhoging voor alle wevers 
4%, terwijl het gemiddelde produktievermogen steeg met ruim 
20%.154 Mr. P. Aalberse vond in het Goirlese experiment een ge
rede aanleiding om nu ook met bewijskracht van praktische resul
taten de traditionele theorie te weerleggen, dat verlaging van de 
arbeidstijd noodzakelijk produktieverlies met zich mee zou bren
gen. 155 

Volgens de uitkomsten van de enquête-Struve en Bekaar 1888-
1890 onderscheidden de arbeidstoestanden op de Gastelse Beetwor
telsuikerfabriek zich in geen enkel opzicht van soortgelijke bedrij
ven in West- en Midden-Brabant. De arbeidsdag was, zoals reeds 
gesignaleerd, een kwartier langer dan in de meeste andere suiker
fabrieken. Vanaf 1889 constateren wij bij de directie een groeiend 
sociaal besef, dat zijn uitdrukking vindt in de verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden en het invoeren van sociale voorzieningen. 

In zijn brochure 'Sociale Opstellen' anno 1901 komt Jan Frederik 
Vlekke naar voren als een uitgesproken voorstander van werktijds
verkorting. De exploitatie van arbeidskrachten met het doel door 

ш ) J. B. Condliffe, The commerce of nations, New York, 1950, p. 589, noot 3. 
154) J. B. van Besouw, Verkorting van Arbeidsduur; in K.S.W. 1902, p. 457-458. 
"β) Ibidem. Naschrift van mr. P. J. M. Aalberse. 
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verlaging van de produktiekosten een scherp concurrerende positie 

op de markt te kunnen verwerven, maakte hem tot een voorstander 

van de invoering van een wettelijke maximale arbeidsdag. Wel had 

hij begrip voor de moeilijkheden bij een concrete formulering van 

een maximale werkdag in de wetgeving vanwege de uiteenlopende 

aard en behoefte van ieder bedrijf. Maar het moest volgens hem 

mogelijk zijn de industrie wettelijk te verbinden aan de handhaving 

van een algemene maximale grens, bij overschrijding waarvan de 

gezondheidstoestand, het familieleven en gegronde aanspraken van 

de arbeiders op vrije tijd ernstig gevaar liepen.15θ 

Op grond van buitenlandse ervaringen was hij er van overtuigd, 

dat de industrie geen achteruitgang behoefde te vrezen. Hij baseerde 

zijn overtuiging op Brassey's bevindingen, neergelegd in diens boek, 

'Work and Wages' 1878-1880, op uitspraken van het Engelse parle

mentslid Mundella en op de verslagen van de fabrieksinspecties in 

Duitsland en Zwitserland.I57 Produktievermindering zou eventueel 

worden opgevangen door prijsverhoging. "Onze industriëelen hebben 
bij een matige verlaging van den arbeidstijd niets te wagen, daar de 
eventueel verminderde exploitatie van het vaste kapitaal, door de 
stijging der prijzen ten gevolge der verminderde produktie, zonder 
twijfel meer dan opgeheven wordt".158 Eerder was het te verwach
ten, dat bij minder werktijd de arbeidsverrichting per eenheid van 
tijd in kwaliteit en kwantiteit zou stijgen, waaraan het uurloon 
automatisch kon worden aangepast. 

Vlekke achtte bij een normale inspanning de arbeidskracht na een 
werktijd van 12 uur uitgeput.150 Ter bereiking van arbeidsverkorting 
wenste bij niet revolutionair te werk te gaan, maar de geleidelijke 
weg te volgen met inachtneming van de belangen zowel van de 
industrie als van de werklieden. Voor zijn personeel lagen de werk
tijden beneden deze norm. In de beide Gastelse suikerfabrieken 

•5«) J. F. VI., Sociale Opstellen, p. 25. 
' " ) Ibid., p . 21-24. 
1 5 B ) Ibid., p . 25. 
is») Ibid., p . 14. 
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werd tien uur gewerkt, zowel rijdens de campagne als daarbuiten. 

In de gist- en spiritusfabriek van Van Marken werd even lang ge

werkt. Bij Stork werkte het personeel in 1903 slechts 9]/2 uur.1 β 0 

De invoering van de 10-urige werkdag in Oud Gastel werd in 

maart 1891 een feit.161 De werkdag begon in de vroege morgen 

om zes uur en eindigde 's avonds om zes. Het werk werd op de 

middag een uur stilgelegd. Tijdens de schafttijd mochten de werk

lieden niet meer in de fabriek blijven, maar konden in de schaft

lokalen gaan eten, zo zij niet naar huis gingen. De ochtend en de 

namiddag werd met een half uur rust onderbroken. Buiten de 

campagnetijd eindigde bet werk op zaterdag om vier uur. 1 β 2 In 

1890 noemde hij de 8-urige werkdag, die door de socialisten werd 

aangeduid als de normale aibeidsdag en die de hoofdschotel vormde 

in de socialistische keuken, "te mooi om te gelooven, dat dit ook 

werkelijkheid zou kunnen worden .... en .... te onzinnig om er over 

te praten".183 Bkmen 10 jaar blijkt zijn pessimistische visie op de 

mogelijkheid van zulk een drastdsahe arbeidsverkorting veranderd te 

zijn, want in 1898 wist hij door invoering van het S^ploegenstelsel 

de werktijd in de tuibmekamer tot 8 uur per dag terug te brengen 

met behoud van hetzielfde loon.1β4 Een achturige werkdag was voor 

die tijd een unicum, reden waarom deze maatregel uitvoerig werd 

gereleveerd in het verslag van de arbeidsinspecteur.1β5 

In hetzelfde verslag wordt ook een en ander meegedeeld over zeer 

lange werktijden in brood- en suikerbakkerijen, pottenbakkerijen en 

vooral in bouwbedrijven. Werkdagen van 14 uur door jeugdige per

sonen waren geen zeldzaamheid. Door verscheidene fabrikanten te 

Tilburg werd, blijkens een gedrukte circulaire, een werkdag van 

13 uur voor de wolindustrie nog wenselijk geacht. Een der fabri

kanten ging zelfs zo ver tegen de arbeidsinspecteur te beweren, "dat 

'β») K.S.W. 1903, p. 124. 
"») Ы.С. 1891, no. 5. 
1 И) Reglement voor den Arbeid GBSF, par. 19, p. 6. 
1 И) K1.C. 1890, no. 12. 
1β4) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1897 en 1898, p. 82. 
íes) Ibid-, p. 109. 

153 



hij zijn werklieden niet gelukkiger kon maken dan door hen van 
de vroege morgen tot de late avond, met één uur middagpauze om 
thuis te gaan eten, aan het werk te houden".16e 

De sociale toestanden in de Tilburgse textielindustrie trokken in 
1902 sterk de publieke aandacht door toedoen van A. H. J. Engels, 
voorzitter van de St. Jozefsgezellenvereniging te Enschede en de 
naaste medewerker van Ariéns. In 'De Katholieke Werkman' van 
29 augustus 1902 gaf Engels van zijn waarnemingen in de Tilburgse 
textielindustrie een verslag in de volgende bewoordingen: "Van 
's morgens zes tot 's avonds half acht, met één uur schafttijd, staan 
daar die arbeiders aan hunne machines. Door de groóte uitgestrekt
heid van Tilburg zijn velen hunner genoodzaakt, een half uur of 
drie kwartier te loopen van en naar hun woning. Dezen gaan dus 
's morgens om half zes van huis en komen 's avonds om negen uur 
of later thuis. Want van 's middags naar huis gaan, is geen sprake; 
dat laat de tijd niet toe. Men neemt zijn potje eten mee naar de fa
briek en eet het daar op. Dit geldt vooral voor de wevers. Met de 
zoogen. 'uurwerkers' is het nog slechter gesteld. Het hoogste uur
loon dat betaald wordt aan de fabrieken, bedraagt 11 cent; voor 
overwerk wordt 5 cent meer betaald. Deze uurwerkers arbeiden dik
wijls tot 10 à 12 uur 's avonds, om 's morgens weer om zes uur te 
beginnen. Van familieleven is bij deze menschen geen sprake. Hun 
vrouw en kinderen zien ze dtn heelen dag niet. Alleen Zondags, 
wanneer ze geen andere bezigheid hebben, zijn ze thuis. 

Door de wevers zijn al eens eenige malen pogingen aangewend 
om korter arbeidsdag te verkrijgen, doch zonder resultaat. Ook om 
het middagschaftuur te verlengen. Eveneens zonder gevolg. Het 
eerste ontmoet niet alleen tegenkanting bij de patroons, die den 
13-urigen werkdag officieel als den besten hebben vastgesteld, doch 
ook van de straks genoemde uurwerkers, die hierdoor zonder gelijk
tijdige loonsverhooging, hun loon verminderd zouden zien. Het 
tweede (langere middagschaft) is door de patroons geweigerd, op 

'·«) Ibid., p. 82. 
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grond, dat als ze de arbeiders 's middags uit de fabriek laten, er 

groóte kans bestaat, dat ze dronken terugkeeren". Engels noemde dit 

laatste "het droevigste motief, dat tegen verkorting van arbeidstijd 

kan worden aangevoerd".1β7 

Verscheidene bestuurders van Tilburgse arbeidersverenigingen er

kenden openlijk de juistheid van de door Engels geconstateerde fei

ten. 1 6 8 Het progressief liberale 'Sociaal Weekblad' wijdde vier ko

lommen druks aan het opstel van de Twentse arbeidersvoonnan. Het 

blad noemde het oordeel van Engels rondweg vernietigend voor de 

Tilburgse industriëlen, en vergeleek de Tilburgse toestanden met 

die van de Engelse industrie-arbeiders rond 1850, 'toen zij waren 

overgeleverd aan de meest ongebreidelde concurrentie, alle organi

satie misten en moesten leven in zïwarte ellende en afhankelijk

heid. 1β9 Het is opvallend, dat juist dit blad de r.k. Volksbond moest 

aansporen om in Tilburg wat aan sociale actie te gaan doen.170 Het 

Zuiden zat blijkbaar nog zo vastgekluisterd in de patronale banden, 

dat het zich de schromelijke achterstand op sociaal gebied ternau

wernood bewust was. 

Een werkelijk fervent voorvechter was de Gastelse industrieel van 

de arbeidsloze zondag en kerkelijke feestdag. Dit kwam voort uit 

zijn eerbied voor de christelijke traditie en een goed geordend ge

zinsleven. De handhaving van de zondagsrust moest volgens hem 

de eerste fase worden in de beperking van de arbeidsduur. Reeds in 

1891 verklaarde hij, dat het 'initiatief hiertoe moest uitgaan van de 

wetgever. "Met het oog op de binnenlandsche concurrentie is, m.i. 

geheele heiliging van de zondag door den suikerfabrikant onmogelijk; 

tenzij de maatregel door alle fabrieken zonder uitzondering worde 

toegepast. Daarom zou ik, speciaal voor de beetwortelsuikerfabricage 

in ons land, er geen bezwaar in zien, dat bij wettelijk voorschrift, 

alle zondagsarbeid, met uitzondering van ketelschoonmaken en re-

"Ч De Katholieke Werkman, 29-8-1902. 
»8) K.W., 3-10-1902. 
1ββ) Sociaal Weekblad, 4-9-1902, p. 479. 
"') Ibid., p. 480. 
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paratiën, verboden werd". m Buiten de campagne was de zondags
heiliging van oudsher geen probleem, niet alleen te Oud Gastel, 
maar ook op de meeste andere suikerfabrieken. Reeds in het begin 
van de jaren negentig heeft Vlekke ook tijdens de campagne de 
zondagsrust zo veel mogelijtk gehandhaafd. Eringaard noemt in 1895 
het stilleggen van het werk op zondagen en christelijke feestdagen 
met doorbetaling van loon door Hovy en Vlekke een gunstige uit
zondering op de door hun respect, protestantse en katholieke col
lega's in acht genomen regel.172 

Op grond van zijn onderzoek van circa honderd fabrieksregle-
menten constateerde Van Beresteyn in 1903, dat zondagsarbeid 
alleen bij vervoersondernemingen, melkinriohtingen en dergelijke 
een gewone gang van zaken betekende.173 Deze conclusie mag 
echter niet representatief heten voor de gehele Nederlandse indu
strie. Vooreerst was het onderzoek kwantitatief daarvoor te klein. 
Op de tweede plaats bleef het fabrieksreglement maar al te vaak 
een dode letter, naar de onderzoeker zelf meedeelde.174 In welke 
mate de zondagsheiliging in het Nederlandse bedrijfsleven tegen 
het einde van de vorige eeuw werd overtreden, valt statistisch moei
lijk te achterhalen. In het jaarverslag over 1890 van de Arbeids
inspectie staat te lezen, "dat in het algemeen op Zondag slechts in 
de allernoodzakelijkste gevallen, b.v. bij reparation werd gewerkt. 
Toch is het aantal bedrijven, waarin geregeld op Zondag gedurende 
korteren of längeren tijd gewerkt wordt, niet onaanzienlijk".175 

Dat het initiatiefrijke kabinet Pierson-Borgesitis in 1898 kwam met 
een wetsontwerp op arbeids- en rusttijden, bewijst wel de algemene 
opinie, dat ook de zondagsarbeid in Nederland rond 1900 in be
paalde bedrijfstaikken een veelvoorkomend «verschijnsel was. Dit 
wetsontwerp van minister Lely, dat de weg naar het staatsblad niet 
heeft gevonden, hield bepalingen in voor de maximale arbeidsduur 

" ') Kl.C, 1891, no. 4. 
172) J. С Eringaard, Holländische Musterstätten, a.w., p. 114. 
'^) E. A. van Beresteyn, Arbeidsreglementen, a.w., p. 99. 
"*) Ibid., p. 44. 
"s) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1890, p. 158. 
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in bakkerijen en in bedrijven die gevaar voor de gezondheid ople
veren; beperking van de nachtarbeid en de zondagsarbeid. De twee 
laatste beperkingen zouden gelden voor alle bedrijven, uitgezonderd 
de land- en tuinbouw, huisindustrie, apotheken, vaartuigen en nog 
enige met name genoemde bedrijfstakken. Ons interesseren hier 
vooral in het wetsontwerp de bepalingen omtrent de zondagsrust. 
In beginsel zou iedere werknemer een rusttijd moeten genieten van 
30 uur, waarbij de zondag inbegrepen moet zijn. Een bijzondere 
regeling zou worden getroffen voor daartoe nader aan te wijzen be
drijven. Voor werknemers uit deze bedrijven zou deze bestaan ofwel 
in een zondagsrust van 36 uur per 14 dagen, ofwel in een zondags
rust van 30 uur en een rusttijd van 24 achtereenvolgende uren. Het 
zwakke punt van het wetsontwerp was artikel 13, inhoudende dat 
aan de minister werd overgelaten toestemming te geven tot overwerk 
in buitengewone gevallen.17e Het kabinet slaagde er niet in deze 
vrijheidsbeperking voor volwassenen in het arbeidsproces tot wet te 
verheffen. Oud-liberalen en een goed deel van de confessionelen 
hielden de snel verouderende opvatting nog staande, dat de overheid 
alleen de personae miserdbïles als vrouwen en kinderen mocht be
schermen. 177 Wel werd bij K.B. een tien-urige arbeidsdag voor 
spoorwegbeambten vastgesteld en maakte de Mijnwet van 1901 de 
Staat tot modelwerkgever. 

Voor seizoenwerk als de beetwortelsuikerindustrie scheen de zon
dagsrust al een heel moeilijke zaak. Bederf van suikerbieten is bij 
lang liggen, onafhankelijk van de weersgesteldheid, niet te voor
komen. Aangenomen wordt dat bieten, in oktober gekuild en in 
januari verwerkt, circa 20% in waarde zijn achteruitgegaan. Het uit
gangspunt in een suikerfabriek moet dus zijn snelheid en een zo 
hoog mogelijke produktiecapaoiteit. Zondagsarbeid verkortte in 
Vlekkes tijd de campagne met 12 à 13 dagen, temeer omdat in deze 
periode ook nog vier kerkelijke feestdagen vielen. 

Voor een grote fabriek betekende dat in 1891 een winstderving 

"«) De Economist 1899, p. 257. 
·") A. N. Molenaar, Arbeidsrecht, dl. II B, Zwolle 1958, p. 1176-1177. 
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van 15 duizend gulden. "Deze som nu is belangrijk genoeg", aldus 

Vlekke, "om de eene fabriek een grooten voorsprong op de andere te 

geven, waardoor zij — in ons geval bij den aankoop der grondstof — 

de andere fabrieken eene doodende concurrentie kan aandoen".178 

Naar schatting van A. van Rossum, directeur van de suikerfabriek 

te Halfweg, betekende in 1901 het stilleggen van de produktie van 

zaterdagavond 8 uur tot zondagavond 8 uur een verliespost voor zijn 

bedrijf van 30 duizend gulden.179 Deze directeur stelde al bij voor

baat vast dat, mocht het ontwerp 'arbeids- en rusttijden' aangeno

men worden, er niets anders op zou zitten dan gedurende de cam

pagneweken algehele vrijstelling te vragen. Deze mening zal Vlekke 

beslist niet gedeeld hebben. In het arbeidsreglement van 18% had 

hij de zondagsrust in zijn fabrieken officieel laten omschrijven. Ar

beid op zon- en feestdagen zou alleen plaats vinden tot reiniging en 

reparatie, waarvan het in bedrijf blijven van de fabriek afhankelijk 

was; tot bewaking van de fabriek; tijdens de campagne tot de nood

zakelijke voorbereiding om op volle capaciteit te geraken; tot afwer

king der sappen. Voor het weer op gang brengen van de produktie 

η de arbeid aan de bietensnijmachine op zondagavond 6 uur en 

eindigde zaterdagsavonds om 10 uur. Tenslotte zou op zondag moe

ten worden gewerkt in geval bederf van de grondstof of van het 

onvoltooide fabrikaat moest worden voorkomen.leo 

Met het toenemen van zijn sociale activiteiten groeide in Vlekke 

zijn afkeer van lange werktijden en zondagsarbeid. In 1898 wijdde 

hij in zijn fabrieksblad drie hoofdartikelen aan de zondagsrust. Daar

in gaf hij een uitvoerig relaas van de totstandkoming van de wet op 

de arbeidsrust in Duitsland, die op 1 april 1895 was ingevoerd. Vol

komen zondagsrust werd door deze wet echter niet verkregen. Tal 

van in de wet vastgestelde uitzonderingen voor diverse takken van 

nijverheid tastten het principe echter niet aan. Ten aanzien van de 

bietsuikerindustrie was in de Duitse wet alle arbeid geoorloofd op 

"») Kl.C. 1891, no. 4. 
" ·) Br. A. van Rossum, Halfweg, aan VI., 13-5-1901. 
»e«) Reglement voor den Arbeid GBSF, hfdst ΙΠ, p. 6. 
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zon- en feestdagen, die noodzakelijk was om het fabrikaat vrij van 
bederf te houden. Daartoe behoorden de diffusie, de sapzuivering, 
verdampen, koken en turbineren. De was- en snijmolens mochten 
op die dagen niet werken van zes uur 's morgens tot zes uur 's avonds. 
Vlekke constateerde, dat de wet mindfer ver ging dan de regel die 
op de Gastelse suikerfabriek gold.181 Hier werd immers het werk 
tijdens de campagne reeds op zaterdagavond 10 uur stilgelegd. In de 
nacht van zaterdag op zondag lag de hele fabriek stal. 

De Gastelse fabrikant stelde nadrukkelijk, dat de Nederlandse 
suikerindustrie tegen de Duitse regeling geen enkel redelijk bezwaar 
zou kunnen inbrengen, ook die fabrieken niet die geen enkele zon
dag stopten. Alles draaide in dit geval om winstderving. In verhou
ding tot het grote sociale belang vapn de zondagsrust, vond hij dit 
slechts een dubbeltjes-kwestie.182 

Volgens mededeling van H. F. Kuyper, inspecteur in de eerste 
arbeidsinspectie, omvattende West-Brabant en Zeeland, viel het met 
de zondagsarbeid in de suikerindiustrie nogal mee. "Zondagsarbeid, 
behalve die welke gebiedend noodzakelijk is, heeft in mijn inspectie 
voor zoover ik kon nagaan nog plaats in een paar kandij- en suiker
fabrieken". 18S Aan de commissie voor de arbeidsenquête 1890 deelde 
C. de Vooght, carbonateur op dfe Sucrerie Wittouck te Princenhage, 
mede, dat hij en anderen zondags om dte 14 dagen 24 uur achter 
elkaar moesten werken. "Wij gaan zondags eerst naar de kerk en 
werken dan van half acht tot 's maandags zeven uur, dat is 24 
uur". Ι β 4 De opvolgers van Vlekke aan de twee Gastelse suikerfa

brieken, A. Goossens en J. Roerich, lieten zich weinig aan de zon

dagsrust gelegen liggen tot grote ergernis van de pastoor van Stam

persgat. 1 8 5 

x») Kl.C. 1898, no. 4. 
1βΙ) Ibidem. 
IM) Verslagen van de Inspecteuis van den Arbeid over 1891, p. 150. 
1M) Verslag Enquête 1890, a.w., vr. 510-511 en 512, p. 19. 
Іві) Br. A. Goossens, Oud Gastel aan de Vicaris, 29-10-1906; Br. J. Roerich, 
Oud Gastel, aan de Vicaris, 11-11-1909; Br. Past. Wagemakers, Stampersgat, aan 
de Vicaris, 11-11-1909 (BAB, doos 82). 
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De katholieke directeuren hadden voor de arbeid van hun perso-
need op zondag dispensatie nodig van de bisschop. Mgr. P. Leyten 
wendde zich tot J. F. Vlekke om advies over de noodzakelijkheid 
van zondagsarbeid in de suikerfabrieken. Op grond van diens advies 
weigerde hij de Oosterhoutse suikerfabrikant A. Smits dispensatie te 
verlenen om door te werken op Allerheiligen en op 8 december, de 
feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis. "Van gezaghebbende(!) 
zijde — aldus het bisschoppelijk schrijven — is ons meegedeeld, dat 
die arbeid op katholieke feestdagen niet noodzakelijk is".18e Deze 
brief is een bijna letterlijke weergave van het schrijven, dat Vlekke 
desgevraagd over deze kwestie naar zijn bisschop stuurde. De op
vattingen van de Gastelse suikerfabrikant over het al of niet dwin
gende karakter van zondagsaarbeLd in de suikerindustrie spreken het 
duidelijkst, als men de hele inhoud van zijn rapport aan de bisschop 
voor zich heeft. 

"In omgaand antwoord op Uw schrijven heb ik de eer U mede te 
deelen, dat de arbeid in 'bietsuikerfabrieken op de katholieke feest
dagen niet noodzakelijk is. Dat er op die feestdagen door de meesten 
wel gewerkt wordt, bewijst niets voor de noodzakelijkheid; het is 
eenvoudig een geldkwestie, nog niet eens om geldverlies te vermin
deren, maar om winstderving te ontgaan. De suikerfabrikant staat 
hierbij op volkomen hetzelfde standpunt als ieder gewoon mensch. 
Waarom hun moet toegestaan worden wat b.v. een schoenenfabri
kant zou geweigerd worden, heb ik nooit kunnen begrijpen. Er zou 
één uitzondering kunnen worden gemaakt, nl. rond Nieuwjaar, als de 
bieten bevroren waren en door invallende dooi tot bederf zouden 
overgaan. Dit geval zal zich echter zeer zelden voordoen, als de 
fabrikant bekwaam is in zijn vak. 

Wanneer de geestelijke overheid wil toestaan dat Ie) eenige per
sonen des Zondags mogen werken aan het nazien en zoo noodig 
herstellen der machinerieën; 2e) dat de voorbereidende arbeid in de 
fabriek des Zondagsavonds begint, zodat de fabriek dus Maandags-

1ββ) Kladbrief van de secretaris van de bisschop, Breda, aan A. Smits, Oosterhout, 
12-10-1900 (BAB, doos 82). 
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morgens vroeg in volle werking kan zijn; 3e) dat enkele posten des 
Zaterdagsnaohts eerst in den vroegen morgenstond eindigen, dan 
gaat m.i. haar wel-willendheid ver genoeg. 

Bij mij gaat het zóó: in het archief van de pastorie te Gastel be
rust de vergunning voor de fabriek te Stampersgat om, zonder tel
kens opnieuw de Bisschoppelijke toestemming te vragen, den arbeid 
te beginnen des Zondagsmiddags 4 uur en te eindigen des Zater-
dagnaabts 12 uur. In den regel beginnen wij des Zondagsavonds 6 
uur en eindigen des Zaterdagsavonds 10 uur, de laatste post is dan 
klaar om 2 uur. Op de katholieke feestdagen wordt geheel dezelfde 
regel toegepast. Op de fabriek St. Antoine wordt op dezelfde wijze 
gehandeld. 

Ik begrijp dat U niet op het oog hebt fabrieken zoals die van 
Wittouck te Breda en Bergen op Zoom. Die man zaJ wel geen dis
pensatie aan de geestelijke overheid vragen. Maar ik wil er toch op 
wijzen, dat andere fabrieken te Bergen op Zoom nu reeds een paar 
jaar het slechte voorbeeld van Wittouck volgen, bewerende dat zij 
anders niet ooncurreeren kunnen. Een laffe uitvlucht! Want hoe 
moet ik het dan maken? En de heer Binck te Oudenbosoh, die op 
Zon- en feestdagen ook niet werkt. Ik ga verder en durf beweren, 
dat velen van die zondagswerkers niet eens in staat zijn in cijfers uit 
te drukken het beweerde verlies door zondagsrust. 

Eenige dagen geleden ontving ik bezioek van de heer Fr. Sachs, 
een gezaghebbende scheikundige in de suikerindustrie, Duitser, maar 
die reeds een kwart eeuw te Brussel woont en met de Belgische toe
standen volkomen op de hoogte is. In België werken alle fabrieken 
des Zondags door. Sachs is niet katholiek. Hij vroeg mij of ik des 
Zondags stopte. Op mijn bevestigend antwoord zei hij: vous avez 
parfaitement raison. Hij gaf mij de copie van een door hem geschre
ven dagbladortikel: "Dams l'intérêt même de la fabrication il est ab
solument nécessaire de chômer quelques heures par semaine ne fût-
ce que pour faire un nettoyage complet afin d'éviter des pertes par 
fermentation". 

Ziedaar mijn opinie over deze zaak. Uw vraag aan mij blijft na-
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tuurlijk geheim, maar U mag mijn meening in deze in volie vrijheid 
meedeelen, waar noodig. Trouwens mijn reglement van den Arbeid 
is genoegzaam bekend. Tot verdere inMchcingen ben ik steeds tot 
Uw dienst, ook voor elk geval in 't bijzonder en wanneer men U 
onder de toovermacht van groóte geldsommen als verliezen zou 
trachten te brengen. 

Deze zaak heeft in 't bijzonder ook mijne belangstelling. Want 
afgezien nog van godsdienstige overwegingen, die de geestelijke 
overheid wel zal weten te doen gelden, als 't noodig is, is het mijn 
innige overtuiging, dat de eerbiediging van de zondagsrust ook op 
katholieke feestdagen door de groóte werkgevers, meer zal uitwerken 
voor den socialen vrede dan het meerendeel der middelen die in de 
tegenwoordige sociale apotheek te koop staan".,87 

Verhouding directie - fersoneel 

De vaderlijke bezorgdheid, die de werkgever Vlekke aan de dag 
legde voor het welzijn van zijn personeel, kan niet louter worden 
gezien als uitvloeisel van de patronalistische opvatting van zijn taak. 
Als selfmade man van eenvoudige afkomst en als gewezen dorps
onderwijzer, vraagbaak voor het gewone volk, kende hij het leven 
en de zorgen van zijn werkers van zeer nabij. In de fabrikant was 
de schoolmeester niet gestorven.Bij het nalezen van zijn opstellen 
voor het personeel in het zo dadelijk te behandelen fabrieksongaan, 
komt onwillelteurig de gedachte naar boven, dat zijn directoraat aan 
zijn schoolmeesterschap een nieuwe, ruimere betekenis heeft gegeven. 
Onbewust moet hij zijn werkvolk gezien hebben als volwassen 'kin
deren', van wie hij zelfstandig denkende en handelende mensen 
moest maken. Zijn omgang met het personeel had een sterk morali
serend karakter dat, gebaseerd op een sterk moreel overwicht, toch 
ruimte liet voor een wederwoond. 

»w) Br. VI. aan de secretaris v. h. bisdom, 6-9-1900 (BAB, doos 82). Opm. Ter 
verhoging van de leesbaarheid zijn de titels in de brief weggelaten en een paar 
kleine coupures aangebracht. 
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ledere spanning tussen directie en werkvolk bleef in Gastel ach
terwege door het scheppen van een open sfeer van overleg en door 
de belangsteMing van de patroon voor de persoonlijke belangen van 
zijn mensen. Het woord overleg moet hier zeer ruim worden geno
men. Het personeel fungeerde hoofdizakelijk als klankbord voor de 
directeur. Het was moeilijk om de mensen tot eigen initiatieven te 
brengen. Zijn sportieve uitdagingen bleven meestal onbeantwoord. 
De geestelijke onvolwassenheid van het eenvoudige Westbrabantse 
volk moet voor de democratisch ingestelde industrieel een voortdu
rende prikkel zijn geweest. Om toch iets te bereiken bleef hem wei
nig anders over dan veel zelf te doen. De bewering, dat Vlekke te 
weinig overliet aan ondergeschikten heeft J. Colsen cm. afgewezen 
op grond van het algemeen verschijnsel dat een sterke persoonlijk
heid zijn stempel op een wordende beweging drukt. Bovendien heeft 
Vlekke zijn vindingen in instellingen vastgelegd en werden ze door 
leden van het personeel mede beheerd.188 

Een onverdraaglijk uitvloeisel van de grootindustrie zag de Bra
bantse industrieel in de massificatie van de grauwe arbeidende mas
sa. Daaraan ging het zelfrespekt van de arbeider ten gronde en hij 
zakte af tot proletariër. Het herstel van goede menselijke verhoudingen 
eiste naar zijn inzicht allereerst de volle inzet van de werkgever zelf. 

Vlekkes eerste poging in deze richting was het in het leven 
roepen van het fabrieksblad 'De Kleine Courant'. Het zal geen toeval 
geweest zijn, dat dit orgaan voor het eerst in 1889 verscheen. Een 
dergelijke onderneming paste in het kader van het algemeen tegen
offensief van katholieken tegen het sooialisme bij gelegenheid van 
de viering van het eeuwfeest van de Franse Revolutie. De idee van 
een fabriekskrant heeft Vlekke, evenals Stork, overgenomen van Van 
Marken. De Delftse 'Fabriekbode' had reeds herhaaldelijk zijn nut 
bewezen voor de .verbetering van de verhouding tussen ondernemer 
en werkman. Het belang van een dergelijk orgaan werd vóór 1900 
slechts düor de drie genoemde grote werkgevers ingezien.18e Het 

18e) J. Colsen cm., Jan Frederik Vlekke 1849-1903. In: De Mijnwerker, 23-3-1935. 
ie») Eringaard, Holländische Musterstätten, a.w., p. 159. 
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blaadje moest een band van saamhorigheid smeden tussen de gehele 
'suikerfamilie', opvoedend werken en dienen als mededelmgenblad. 
"De Kleine Courant opent mij de gelegenheid met U te spreken 
over alles wat Uwe belangen raakt en waardoor veel licht verspreid 
zal kunnen worden over de moeilijke kwestie, om met een billijk loon 
op eerlijke wijze door de tijd te komen", aldus hoofdredacteur Vlekke 
in het openingsrauimner.190 En om het niet bij mooie woorden te 
laten kondigde Jiij meteen in het eerste nummer de gezamenlijke 
aankoop aan van steenkool voor huishoudelijk gebruik en de instel
ling van een pensioenfonds voor het vaste personeel. Het blad ver
scheen ongeveer éénmaal in de 14 dagen. 

In de eerste tien jaargangen verzorgde de directeur veelal zelf het 
hoofdartikel. Deze artikelen beperkten zich niet alleen tot fabrieks-
zalken, sociale vraagstukken of zaken die de suikerindustrie aangin
gen. Op vaderlijke wijze onderwees Vlekke zijn werklieden op aller
lei levensterreinen, zoals de inrichting van het huis; het doelmatig 
besteden van het loon; de nadelen van het iifbetalingssysteem; wer
king van de spaarbanken; goede voeding; het nut van het lezen van 
goede boeken, kortom voorlichting en gemoedelijke overreding met 
het doel zijn onderhorigen een hogere vorm van levenskunst bij te 
brengen. Het nuttige resultaat van zijn blad, vooral ten aanzien van 
meer onderling begrip, achtte hij persoonlijk zeer groot. „Indien wij 
chans (1900) de uitgave ziouden staken, zou daardoor een hechte 
band, die ons in eigen kring verbindt, vaneen scheuren.191 

In de gevarieerde reeks van onderwerpen zal men één zaak te
vergeefs in de jaargangen zoeken, nl. de politiek. "Die draak met 
zeven koppen heeft bij ons geen toegang, zelfs gemeentepolitiek 
wordt niet besproken".192 Politieke vorming hoorde volgens Vlekke 
thuis in een kiesvereniging, waarvan nagenoeg al zijn werklieden 
lid waren. Meer dan eens diende De Kleine Courant als spreek
buis om uiting te geven aan warme waardering voor zijn werkvolk. 

™) K1.C. 19-10-1889, no. 1. 
•»'Э Manuscript - rede - Eindhoven, a.w., p. 30. 
«»*) Ibid., p. 31. 
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Met scherpe pen trok hij van leer tegen een groep kleine midden
standers en ambachtslieden in de Gastelse gemeenschap, die neer
keken op de werklui van zijn fabriek. "Fabrieksarbeiders zijn van 
geen ander deeg gemaakt dan andere mensen, die met werken hun 
brood moeten verdienen".193 

De Kleine Courant verdween met de dbod van de redacteur. Eni
ge employés van de coöperatieve suikerfabriek 'Dinteloord', waarover 
Vlekkes oudste zoon Piet tot 1937 de directie voerde, hebben in 
1946 een fabrieksorgaan in het leven geroepen onder dezelfde naam. 
Zij beschouwden Vlekke Sr. als de geestelijke grondlegger van hun 
werkgemeenschap en wilden met een tweede Kleine Courant de 
traditie van de eerste voortzetten. De redaktie van het gestencilde 
blaadje, dat slechts twee jaar heeft bestaan, putte haar kracht uit de 
'human efficiency', welke J. F. Vlekke tegenover zijn personeel aan 
de dag had gelegd. Gretig citeerde zij de oude meester, vooral waar 
hij de mondigheid van de arbeiders in het geding bracht. "Velen 
onzer werklieden hebben nog geen goed begrip van wat hun, ook 
in hun maatschappelijke stelling past en niet past. Zij missen nog 
de overtuiging, dat een werkman, in welk vak dan ook, als mensch 
niet lager staat dan anderen. Hun gevoel van eigenwaarde moet 
beter ontwikkeld worden, ihun gevoel voor menselijke waardig
heid". 1β4 

Waardering voor het werk van de wat boerse 'fabrieker' beperkte 

zich op de Gastelse suikerfabrieken niet tot hot uitkeren van een 

goed loon of een spontane verdediging op papier. Tijdens de luis

terrijke viering van zijn zilveren ambtsfeest op 1 juli 1898 kondigde 

de jubilaris de instelling af van eretekenen voor 123̂ 2 en 25 jaar 

trouwe dienst in de vorm van een malthezer kruis in zilver en goud. 

De edelsmid J. B. Brom ikreeg een maand later opdracht om 12 

gouden en 36 zilveren erekruisen te maken voor de Gastelse Beet-

wontelsuikerfabriek en 6 gouden en 12 zilveren kruisen voor St. 

»») Kl.C. 1892, no. 8. 
"ч) De Kleine Courant (Dinteloord), 2e jrg-laatste nummer, 16-10-1948, p. 6. 
Gec. uit Kl.C. 1898, no. 2. 
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Antoine. ,ϋ5 Drie jaar tevoren had J. van Marken bij gelegenheid 

van zijn zilveren directeursjubileum ook in dit opzicht weer het 

voorbeeld aan Vlekke gegeven.19e 

De instelling van deze dienstkruisen veroorzaakte in de landelijke 

pers nogal wat deining. In het Sociaal Weekblad keurde mr. A. 

Kerdijk de idee van Van Marken en Vlekke af, omdat dienstkruisen 

alleen maar appelleerden aan de ijdelheid.197 Ook Stork keerde zich 

in de Hengelosche Fabrieksbode tegen het verlenen van deze ere

tekenen. Hij vond, dat een verblijf van 25 jaar aan een fabriek op 

zioh geen verdienste was en zeker niet wanneer een werkman op 

een bedrijf mocht werken als dat van Vlekke of Van Marken, waar 

zekerheid van bestaan meer waarde had dan alle andere voordelen. 

Stork kon niet inzien, dat het een verdienste was lange tijd in dienst 

te zijn bij een werkgever bij wie men het 'beter had dan bij een 

ander.198 In zijn verdediging beriep de ex-pedagpog Vlekke zioh o.a. 

op een uitspraak van A. Schäffle uit diens 'Bau und Leben des 

sozialen Körpers', dat "de gevoelswerkzaamheid van de mens niet 

denkbaar is zonder eigendommelijike (!) symboliek".199 Ariëns sprong 

zijn vriend onmiddellijk bij met de verklaring: "worstelen tegen de 

stroom op en dat 25 jaar lang is heldhaftig; doch ook stevig door-

roeien met de stroom mee is te prijzen".200 

Het hoogtepunt van Vlekkes ijveren voor het leggen van een ver

trouwelijke basis tussen directie en personeel is gelegen in het "Re

glement voor den Arbeid" en de wijze waarop dit tot stand kwam 

in 1896. Merkwaardigerwijs verliepen er vijf jaren na de aamkondi-

ging, voordat het reglement er was. Het is ook goed mogelijk, dat 

reed's eerder een reglement bestond, maar niet in druk verschenen 

"5) Br. J. B. Brom, Utrecht, aan VI., 9-8-1898. 
'·β) Kl.C. 1898, по. 5. 
«·') Kl.C. 1898, no. 6. 
lí9) De Hengelosche Fabrieksbode, Orgaan van de Machinefabriek der beeren 
Gebrs. Stork en Co., 30-7-1898. 
>··) Kl.C. 1898, no. 8. 
и») Br. Α. aan VI., 8-9-1898. 
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is. Wij beschikken echter niet over gegevens die dit kunnen be

vestigen. 

De meeste fabrieksreglementen die E. A. van Beresteyn kort na 

1900 onderzocht, dateren vanaf 1895. Dit onderzoek, dat vooral ge

richt was op ondernemingen van meer dian 200 arbeiders, heeft wei

nig exacte gegevens opgeleverd. De in vage bewoordingen opgestelde 

conclusies van Van Beresteyn kunnen als volgt worden samengevat. 

Fabrieksreglementen brachten geen verandering in de verhouding 

tussen patroons en werklieden, omdlat zo 'n reglement meestal een 

optekening was van het gewoonterecht, eenzijdig werd opgesteld 

door de werkgever en vaak op onvoldoende wijze ter kennis van de 

arbeiders werd gebradht. Het grootste deel van de reglementen was 

een opsomming van voorschriften en strafbepalingen, die meer het 

karakter droegen van orde- en dienstreglementen dan van arbeids

contracten. De voornaamste 'bepalingen over loonhoogte en werk

tijden waren zeer onvolledig. Geen reglement schreef een procedure 

voor inzake geschillen. De werkgever bleef rechter in eigen zaak.201 

In vergelijking met deze algemene condusie, gebaseerd op een 

onderzoek van circa honderd reglementen, maakt Vlekkes fabrieks-

reglement een gunstige indruk. Het werd trouwens door de arbeids

inspectie kort voor de eeuwwisseling reeds ten voorbeeld gesteld aan 

andere werkgevers, evenals de reglementen van Van Marken, Re-

gout, Veluwe en Stork.202 Het reglement van de Gastelse suiker

fabriek bevatte vrij uitvoerige bepalingen omtrent de lonen, aanne

ming en ontslag van personeel, werk- en rusttijden en zaken van 

orde. Hoofdstuk VI over de personeelsvertegenwoordiging vormt een 

integrerend deel van het reglement. Het handelt over samenstelling 

en bevoegdheden van de arbeidsraad, tegenwoordig algemeen aan

geduid als fabriekskem. Het doel van de arbeidsraad, werd omschre

ven als bemiddelmgsorgaan tussen directie en personeel en zonodig 

ook tussen de personeelsleden onderling. Van belang is de paragraaf 

46: "Als regel wordt aangenomen, dat alle verordeningen betreffende 

201) Van Beresteyn, Arbeidsreglementen, a.w., p. 158. 
•ю) Ibid., p. 39, voetnoot. 
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de arbeid en de instellingen in het belang van het personeel door 
den directeur aan den arbeidsraad ter behandeling worden voorge
legd". 203 Hier blijkt de opreohte bedoeling van de ontwerper om de 
arbeidszaken met de belanghebbenden te regelen. Een verstrekken
de bevoegdheid had de raad niet. De agenda voor elke vergadering 
moest vooraf aan de directeur, ambtshalve voorzitter, ter goedkeu
ring worden voorgelegd. De besluiten kregen pas bindende kracht 
na ondertekening door de voorzitter.204 Ook bij Stork had de kern 
een louter adviserend karakter.205 Van Marken erkende principieel 
een scheidsgerecht tussen directie en personeel, maar dit werd niet 
geconstitueerd.20e 

De arbeidsraad was samengesteld uit bestuursleden van "alle 
instellingen tot ontwikkeling van den geest of het stoffelijk welzijn 
der werklieden".207 Bedoelde instellingen als ziekenfonds, pensioen
fonds, spaarkas en coöperatieve inkoopvereniging zullen zo dadelijk 
uitvoerig aan de orde worden gesteld. De raad kon uit de verschil
lende afdelingen van de fabrieken personen assumeren. Dit ge
schiedde bij geheime stemming door de leden van de kern. De toe
gevoegde leden moesten oudfer zijn dan 30 jaar en minstens vijf jaar 
op de fabriek werken. Na verloop van één jaar traden zij af, maar 
waren herkiesbaar. In artikel 45 werd de mogelijkheid geopend de 
iberaadslagingen geheim te houden.208 In het andere geval zou een 
verslag in 'De Kleine Courant' worden geplaatst. Kennelijk heeft 
de raad besloten tot geheimhouding, want in het fabrieksorgaan — 
hoewel de afleveringen niet meer compleet zijn — komt geen enkel 
verslag van een kernvergadering voor. Daardoor is de latere onder-

г0·1) Reglement voor den Arbeid GBSF, p. 12-13. 
*") Ibid., par. 42, p. 11. 
2 0 5) Gedenkboek 1881-1906, Machinefabriek Gebr. Stork en Co. te Hengelo, 
's-Gravenhage, 1908, p. 141. 
я*) Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, Instellingen in bet belang van het 

personeel, Leeuwarden, 1890, p. 83 en Eringaard, Holländische Musterstätten, 
p. 170. 
207) Reglement GBSF., par. 39, p. 10. 
2°B) Ibid., p. 12. 
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zoeker de kans ontnomen een volledig inzicht te verkrijgen in de 
werkzaamheden van de fabriekskem. 

Opvallend is, dat het reglement wel spreekt van 'bestuurderen van 
sociale instellingen', maar die instellingen nauwelijks noemt. De in
houd van het reglement is een artikelsgewijze opsomming van strikt 
zakelijke fabrieksbelangen. Wellicht moet de verklaring hierin wor
den gezocht, dat de fondsen niet gerekend werden tot de rechten en 
plichten van de arbeid, maar naar algemene opvatting werden be
schouwd als gunsten van de zijde der directie. Indien deze veron
derstelling juist is, dan blijft het vreemde feit bestaan, dat de be
stuursleden qualitate qua geïnstitutionaliseerd werden in de fabrieks
kem. Vlekke had voor de vaststelling van het fabrieksreglement uit
voerig overleg met het vaste personeel toegezegd.209 In de slotbepa
ling van het reglement blijkt duidelijk, dat het personeel ge
hoord is.210 

Elk personeelslid kreeg een exemplaar uitgereikt. Het Gastelse 
reglement, dat kennelijk sporen draagt van de eerder tot stand ge
komen reglementen vam Stork en Van Marken, heeft op zijn beurt 
weer tot grondslag gediend voor de Goirlese fabrikant Jan B. M. 
van Besouw.211 

Instellingen ter voorziening in materiële behoeften. 

Dat J. F. Vlekke als eerste van zijn reeks sociale fabrieksinstel-
lingen ten behoeve van het personeel in 1888 een coöperatieve in
koopvereniging voor kolen en graan opricht, behoeft geen verwon
dering te wekken. Rond 1870 leefde vrij algemeen de opvatting, dat 
verbetering dn de toestand der arbeiders niet kon komen langs de 
weg van algemene loonsverhoging, aangezien dit ook algemene prijs
stijging tot gevolg zou hebben. Voor leniging van directe, concrete 
noden leek coöperatie het geschikte middel. De voorzitter van het 

">·) Kl.C. 1891, no. 9. 
и о ) Reglement voor den Arbeid GBSF, p. 15. 
«Ó Br. J. B. M. van Besouw, Coirle, aan VI., 21-11-1898. 
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Algemeen Nederlands Werkliedenverbond, de meubelmaker Heldt, 
verklaarde ronduit, dat niet verhoging van loon, maar bezuiniging 
bij de inkoop het doel der werkliedenvereniging moest zijn.212 Het 
A.N.W.V. 'heeft de bevordering van de verbruikscoöperatie steeds 
nagestreefd. 

De coöperatieve gedachte demonstreerde zich in velerlei uitingen. 
Over produktie-coöperatie spraken wij reeds in het eerste hoofdstuk. 
De eerste ondernemingen waren veelal tot mislukking gedoemd we
gens gebrek aan inzicht en kapitaal bij de belanghebbenden. Het 
klassieke voorbeeld van de mislukking van een produktie-coöpera
tie in de 19e eeuw was dte onderneming van Robert Owen in En
geland en in ons land de weverij van Ariens te Haaksbergen. De 
consumptie-coöperatie had in arbeiderskringen direct al meer succes, 
terwijl onder de boeren de coöperatieve credietverlemng een snelle 
ontwikkeling doormaakte in de boerenleenbanken. In christelijke 
kringen van de winkelstand werd het felst tegen coöperatie gepro
testeerd. Men zag in de consumptie-coöperatie een regelrechte aan-
sJag op het bestaan en een concurrentievorm, die in strijd was met 
de christelijke naastenliefde. 

De Brabantse winkeliers zochten hun kracht in samenwerking 
door oprichting van de Hanze, waaruit later de middenstandsbond 
zou groeien. De Tilburgse Hanze-afdeling kreeg in zijn geestelijke 
adviseur kapelaan H. Sengers een verwoede pleitbezorger tegen 
coöperatie. Door onverkwikkelijke polemieken in de plaatselijke 
bladen 'Avondster' en 'Nieuwe Tüburgsohe Courant' kreeg de strijd 
een openbaar karakter, waarbij o.a. de coöperatie 'Rerum Novarum' 
van Jan van Besouw te Coirle het moest ontgelden.213 De grootste 
ibestrijder van coöperatie werd de witheer Dr. J. Nouwens o. praem., 
die de organisatie van de katholieke winkelstand in Den Bosch ter 
hand nam en de eigenlijke grondlegger is van de r.k. Middenstands
bond. Pater Nouwens huldigde het standpunt, dat coöperatie alleen 

ni) A. Rüter, De spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging 
in Nederland, Leiden, 1935, p. 5. 
n s ) Avondster, Tilburg, 7 en 13 aug. 1898. 
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als middel van verweer geoorloofd was. "Als de winkelier goed is, 
dan is coöperatie minstens overbodig, wil bij het niet zijn, dan is 
coöperatie ook volgens mij geoorloofd".iU 

Zijn leermeester en confrater Gerlacus van den Eisen beoordeelde 
deze zaak vanuit de gezichtshoek van zijn geesteskind, de Boeren
bond. Merkwaardigerwijs beschouwde hij aanvankelijk het gezamen
lijk in- en verkopen van lamdbouwbenodigdheden en produkten als 
een der 'belangrijkste actiepunten voor de boerenorganisatie. Tegen 
de ingebrachte bezwaren van de middenstand beriep hij zich op de 
overbezetting van winkeliers en herbergiers, onnodige diuurte van 
goederen door teveel tussenhandelaren en de nog altijd bestaande 
winlceldwang, gevolg van het borgenstelsel.215 Onder invloed van 
Nouwens keende de boerenapostel zdah wel tegen coöperatieve boe-
renwinkels. Afdelingen van de Boerenbond die een gemeenschap-
pelijike winkel hielden, werden zelfs uitgestoten.21β Zagen wij Nou-

wens op het stuk van coöperatie het standpunt verdedigen van de 
handeldrijvende middenstand, Van den Eisen van de Boerenbond, 
Ariëns, Aalberse, Van Besouw en Vlekke zouden krachtig opkomen 
voor het recht van coöperatie voor de arbeidende klasse. Schaepman 
was geen onverdeeld voorstander van coöperatie, wel van participa
tie.217 

Wat Ariëns betreft behoeven wij slechts zijn riskante bemoeiingen 
met de coöperatieve weverij te Haaksbergen in iherinnering te bren
gen. De felste coöperator was AaJiberse. Hij zag in de coöperatieve 
verbraiksvereniging, naast vakorganisatie en sociale wetgeving, juist 
een van de hoofdmiddelen om tot een reorganisatie van de maat-
sdhappij in christelijke geest te geraken.218 Ook de fabrikant Vlekke 
was een warm pleitbezorger van de coöperatieve giedaohte. Dat kan 

*") Br. J. Nouwens, Heeswijk, aan VI., 14-11-1901. 
I15) G. Hollenberg, Gerlacus van den Eisen. Emancipator van de Noordbrabantse 
boerenstand 1853-1925. Bijdragen tot de economische en sociale geschiedenis van 
het Zuiden van Nederland, dl. 111, 1957, p. 173. 
"o) Ibid., p. 175. 
" ' ) Br. VI., aan Gisb. Brom, 15-9-1899. (D.Br.). 
, l e) Hollenberg, Gerlacus van den Eisen, p. 175. 
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ook moeilijk anders, aangezien hij evenals Aalberse in de han leefde 
van de ideeën van Von Ketteier en Hitze, die beiden de coöperatie 
hadden aangewezen als een krachtig middel om mee te werken aan 
een bevredigende oplossing van de sociale moeilijkheden. Verder 
erkende hij nadrukkelijk de nauwe relatie tussen coöperatie en vak
vereniging en verwierp hij de opvatting, dat coöperatie in strijd zou 
zijn met de christelijke reohtvaardigheid met een beroep op de uit
spraken van de bisschop van Mainz.219 In een drietal artikelen in 
het Katholiek Sociaal Weekblad heeft Vlekke zijn ideeën over co-
operatie uiteengezet. Hij ging daarbij uit van de gedachte, dat 
coöperatie zowel voordeel kon opleveren voor de werkman als voor 
de kleinhandel en de middenstand. Alleen een coöperatieve werk
wijze in het winkelbedrijf kon weerstand bieden aan de optredende 
concentratie en trustvorming, een naar het inzicht van Vlekke on
gunstig uitvloeisel van de kapitalistische machtsvergroting. Sanering 
van het winkelbedrijf zou bovendien ten goede komen aan de wei
nig kapitaalkrachtige consument, die nu nog vaak het slachtoffer 
was van beunhazerij. 

Zijn ibegrip voor de coöperatieve verbruiksvereniging werd voor 
een belangrijk deel aangekweekt door de ergerlijke constellatie in 
zijn eigen dorpsgemeensahap. De plaats achter de tapkast of de 
toonbank was in veel gevallen een 'refugium peccatorum' voor allen 
die geen vak verstonden en meenden z» op gemakkelijke wijze aan 
de kost te kunnen komen. Winkelhouden werd het laatste redmid
del. Ondeskundigheid in vakkennis en financiën vormde geen 
enkele waarborg voor goede en goedkope waar. In Wcst-Brabant 
kwam misschien meer dan elders ook nog het euvel van kopen op 
afbetaling voor, waardoor de winkelprijzen wegens het risico van 
'kwade schuld' werden opgevoerd. Het 'borgen' werd hier in de 
hand gewerkt door de ongeregelde lonen op de suikerfabrieken. Tij
dens de campagne verdienden de arbeiders aanzienlijk meer dan in 
de overige maanden van het jaar. Vlekke zag in de coöperatieve 

"») K.S.W. 1902, p. 185. 
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winkels een gezonde stimulans tot sanering van de detailhandel en 
de zekenheid', "dat de zuur verdiende penning van den werkman 
zijn volle nut zou afwerpen".220 In de praktijk wilde hij zelf niet zo 
ver gaan om stelselmatig coöperatieve winkels op te richten. Stork 
en Van Marken stichtten voor hun personeel coöperatieve verbruiks-
verenigingen, waarin de leden aandeeltjes moesten nemen, die zij 
uit het dividend konden verwerven. De vereniging bij Stork telde 
circa 300 leden en beschikte over twee winkels en een warenhuis, 
waar ook aardappelen en brandstoffen te krijgen waren.221 

De coöperatieve aspiraties van Vlekke beperkten zich in de prak
tijk tot een vereniging voor gezamenlijke inkoop van kolen en graan. 
Dus twee primaire levensbehoeften warmte en brood, die het groot
ste deel van het gezinsbudget opeisten. Rond 1900 was het nog 
algemeen gebruikelijk op het plateknd, dat iedere huismoeder zelf 
brood bakte. De kolen konden tegelijk met de grote hoeveelheden 
die de fabriek nodig had, worden besteld. De meester rekende zijn 
onderdanen voor, dat gezamenlijke aankoop van graan per jaar een 
voordeel zou brengen van ƒ 30,— ƒ 40,— per gezin. "Voor dien 
som moet een bietendrager drie weken in regen en wind, door mod
der en vuil, onder de 55 kilo zware bietenimand loopen".222 

Dit soort onweerstaanbare propaganda droeg er toe bij, dat deze 
vereniging onder de personeelsleden een groot succes werd. Nog 
belangrijker dan de materiële voordelen achtte Vlekke bij een der
gelijke vereniging de winst op moreel gebied voor de deelnemers. 
De coöperatie werkte mee aan een gewoonte van samenwerking, het 
terugdringen van het afbetalingssysteem en het aankweken van 
eigen verantwoordelijkheid. Het beheer over het inkoopbureau liet 
hij geheel over aan een tweetal daartoe gekozen arbeiders. Jammer-
klaohten van koknlhandelaren en meelvenkopers verwees hij reso
luut naar de besturen van de vereniging. "Ik heb met die nieuwe 
verenigingen — voor aankoop van steenkool en graan — niets uit te 

ии) K.S.W. 1902, p. 206. 
ш ) Eringaard, Holländische Musterstätten, a.w., p. 263-264. 
««) Kl.C. 1889, no. 3. 
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staan. Hare besturen zijn mans genoeg om 'hun eigen zaken te be
redderen". 223 

Van een 'coöperatieve' bouwvereniging toonde Vlekke zich geen 
voorstander, althans niet voor West-Brabant. Op dit punt stond hij 
tegenover Van Marken, die met de aanleg van een complex wo
ningen in het Delftse Agneta-park het voorbeeld gaf van coöpera
tieve woningbouw. De naar een ideëel socialisme neigende Van 
Marken — invloed van Owen zal hieraan niet vreemd zijn geweest — 
stelde gemeenschappelijk eigendom boven eigen woningbezit uit 
oogpunt van lagere kosten en minder risico.224 Het Agneta-park 
werd geen succes. Vele huizen bleven onbewoond. In dit opzicht 
toonde Vlekke een meer realistische kijk op de arbeidersmentalitek. 
Tegenover Ariëns gaf hij zijn visie duidelijk te kennen. "De lui in 
mijn buurt willen volstrekt een eigen woning. Bouw de mooiste 
woningen in gemeenschappelijk eigendom, zij gaan nog liever in een 
geitenstal, die zij de hunne kunnen noemen".226 Ariëns liet zich 
hierdoor niet afschrikken en volgde het voorbeeld van Van Marken. 
Door zijn toedoen richtte de r.k. Katoenaibeddersbond in 1899 sa
men met Patrimonium en de christelijke Nationale Werkmansbond 
een coöperatieve bouwveremging op. De Twentse fabrikanten zorg
den voor het benodigde kapitaal. Wel hadden de statuten van 
Vlekkes bouwvereniging — hieronder beschreven — mede tot grond
slag gediend, maar de vereniging zou steeds eigenaresse van de wo
ningen blijven.226 

In hetzelfde jaar dat Ariëns de woningbouw aanpalote in Twente, 
heeft J. F. Vlekke ten behoeve van zijn personeel de bouwvereni
ging "Eigen Haard" in het leven geroepen. De afstand van de fa
briek, gelegen in het dorpje Stampersgat aan de Mark, was voor 
vele Gastelaren een uur lopen. Tot 1892 woonde de directeur zelf 
in Oud Gastel en daar was ook het kantoor gevestigd. Daarna be-

«») Kl.C. 1891, no. 14. 
*") Eringaard, Hollandische Musterstätten, p. 187. 
и») Br. Α. aan VI., 16-12-1902. 
««) Br. Α. aan VI., 1-10-1899. 
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trok 'hij de directeurswondng in de onmidldellijke nabijheid van de 
fabriek. Om nu het personeel ook de kans te geven bij de fabriek 
in Stamperegat te gaan wonen, opende hij de gelegenheid op voor
delige voorwaarden zidi een eigen woning te verschaffen. Ieder 
kon een huis laten bouwen naar eigen zin en smaak. De financie
ring geschiedde wel op coöperatieve grondslag. De jaarlijkse aflos
sing bedroeg 5% van de bouwkosten. Vervroegd aflossen was ook 
mogelijk.227 In de praktijk liep het ΊΟ, dat na vijftien jaar alle nog 

tijdens Vlekkes leven gebouwde woningen eigendom zijn geworden. 

Vlekkes wens het arbeidsloon zo nuttig mogelijk besteed te zien, 

bracht hem voorts tot oprichting vam een fabrieksspaarkas in 1891. 

De sterk uiteenlopende lonen tijdens de campagne en daarbuiten 

leverden voor vele gezinnen nogal wat financiële moeilijkheden op. 
Negen maanden per jaar was het 'krap en drie maanden royaal. Met 
de campagne in het vooruitzicht werden in de zomermaanden lucht
hartig schulden gemaakt. Een spaarbank kon hulp bieden voor een 
doelmatige spreiding van het inkomen over het hele jaar. Bovendien 
gaf een kleine spaarsom een rustige zekerheid met het oog op 'bui
tengewone gezinsomstandigheden. Vlekke begon met propaganda te 
maken voor de Rijkspostspaarbank.2ï8 Spoedig zag hij in, dat voor 
een eigen spaarbank meer animo zou bestaan, omdat het postkan
toor te ver van de fabriek verwijderd lag. Om de prikkel tot sparen 
te verflogen stelde hij 4% rente in het vooruitzicht tegen 2,64% bij 
de Rijkspostspaarbank.22fl De succesvolle ontwikkeling van de spaar
kassen bij Stork en Van Marken zal Vlekke ongetwijfeld mede 
tot deze instelling hebben geïnspireerd. De vrijwillige spaarkas bij 
Stork werd al onmiddellijk een groot succes. Alle in de fabriek ver
diende bedragen brachten hier 5% op, andere stortingen 4%.230 

De kampioen van de sociale instellingen, J. C. van Marken, had 
een complex van spaarmogelijkheden. Reeds in 1871 had hij een 

*") De Grondwet, 25-3-1899. 
«8) K1.C. 1890, no. 3. 
«·) K1.C. 1891, no. 14. 
"») Gedenkboek 1881-1906, Machinefabriek Gebr. Stork, B.W., p. 155. 
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vrijwillige spaarkas opgericht 'in de vorm van in de fabriek geplaat
ste spaardozen. Degene die er prijs op stelde, kreeg een spaarvak 
aangewezen. Eens per week werden de spaarbussen geledigd. Over 
het gespaarde geld werd 5% rente toegekend. Het geld was te allen 
tijde opvorderbaar.231 In 1879 stichtte de Delftse gistfabrikant een 
premie-spaarkas, die het karakter had van een pensioenfonds. Verder 
werd er het jeugdsparen mee bevorderd en diende zij als fonds voor 
'buitengewone omstandigheden, b.v. huwelijk of geboorte.232 Heel 
merkwaardig in dit verband waren de schoolpremies. Ter beloning 
en aanmoediging van vlijt, goed gedrag en regelmatig schoolbezoek, 
ontvingen de kinderen van het personeel maandelijks premies tot 
een bedrag van 35 cent, die in de premie-spaarkas werden gestort 
en op het eind van het jaar opvorderbaar waren.233 

De spaarkas aan de Gastelse suikerfabriek beantwoordde geheel 
aan de verwachtingen van de stichter. Speciaal in de campagnetijd 
werden grote bedragen gespaard. In de maand november 1891 werd 
bijna ƒ 3.300,— ingelegd, in januari 1892 slechts ƒ 300,—. In sep
tember van datzelfde jaar werd ingelegd ƒ 143,70 en terugbetaald 
ƒ 1.742,—. Vergelijken we deze laatste cijfers weer met oktober 1892, 
ingelegd ƒ 1.326,60 en terugbetaald ƒ 10,—, dan komt het loons
verschil in en 'buiten de campagne duidelijk tot uitdrukking. De 
spaarkas droeg dus inderdaad bij tot een meer gelijkmatige spreiding 
van het inkomen over het hele jaar. Daarnaast had een vrij aan
zienlijke kapitaalsvorming plaats. Op 1 jan. 1893 — dus 14 maan
den na de oprichting — had de spaarkas een saldo van ƒ 8.584,59; 
op 1 febr. 1900 bedroeg het spaartegoed ƒ 35.566,72.234 De hier
onder afgedrukte tabel geeft een indruk van de gestadige groei van 
het spaartegoed. 

И 1 ) Ned. Gist- en Spiritusfabriek; Instellingen, a.w., p. 49. 
"«) Ibid., p. 50-51. 
M ' ) Ibid., p. 35-36. 
"") Kl.C, passim. 
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Overzicht Spaarkas Gastelse Beetwortelsuïkerfahriek 

1 januari 1892 

1 januari 1893 
1 januari 1894 
1 januari 1895 

16 mei 1897 

15 med 1898 
16 mei 1899 

1 februari 1900 

ƒ 3595,49 

ƒ 8584,59 
ƒ 9926,01 
ƒ 15673,34 
ƒ 23395,83 

ƒ 28867,59 
ƒ 30972,87 
ƒ 35566,72 

De onderlinge spaarbank te Oud Gastel trok in Brabant aller
wegen de aandacht. Zo vroeg een pastoor uit Acht bij Eindhoven 
naar de statuten van de spaarkas.2Se Ook ¡baron A. van Wijnbergen 
vond in Oud Gastel het voorbeeld om de spaarzaamheid op gelijk
soortige wijze te bevorderen onder het Eindhovense fabrieksvolk. ^7 

Ook buiten de sfeer van de fabriek bevorderde Vlekke zoveel moge-
1і)к het onderlinge sparen. Eerder werd reeds besproken, dat hij 
een sterk bewonderaar en bevorderaar was van de boerenleenbamken. 
Verder ontwierp hij op verzoek van de geestelijk adviseur J. Schets 
voor de diocesane Onderwijzersbond de statuten voor een spaar- en 
voorschotkas voor onderwijzers, die als grondslag moest dienen voor 
een ondersteuningsfonds.2se 

De belangrijkste verbeteringen die Vlekke tot stand bracht in de 
aiheidsvoorwaarden van het personeel der Gastelse suikerfabrieken, 
waren regelingen in geval van ouderdom, ziekte en ongevallen. In 
meer dan één opzicht waren dergelijke sociale arbeidsverzekeringen 
belangrijker dan loonsverhoging. Een ouderdomsvoorziening, we-
duwenveraorging en ziekenkas gaven de arbeider bestaanszekerheid, 
die de overheid tot 1901 nog geheel had overgelaten aan het parti-

tu) De tabel is gebrekkig wegens onvolledigheid van De Kleine Courant. 
Μ·) Br. Past. J. Sassen, Acht bij Eindhoven, aan VI., 14-3-1900. 
*") Br. A. van Wijnbergen, Eindhoven, aan VI., 3-5-1900 (D.B.). 
" e ) Br. J. Schets, Hoeven, aan VI., 4-6-1900 (D.B.). 
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culier initiaitief. Dit laatste betekende dlus, dat de sociale verzorging 
van de arbeider in buitengewone omstandigheden geheel afhing van 
de goedheid van de fabrikant en van de aimenziorg. De meeste 
patroons ondersteunden hun arbeiders in tijd van ziekte, hetzij uit 
eigen beurs, hetzij uit een ziekenfonds.239 In de meeste Tilbuigse 
textielfabrieken kregen de arbeiders bij ziekte of ongeluk de helft 
van hun weekgeld uitbetaald, gedurende de duur van de ziekte. 
Zieke kinderen vielen niet onder deze regeling.240 

Met een pensioenregeling voor oude en invalide arbeiders was het 
treuriger gesteld. De in 1883 te 's-Gravenhage opgerichte 'Neder-
landsohe pensioenvereniging voor werklieden' op basis van vrijwil
ligheid ondervond weinig instemming bij de arbeiders.241 De vrij
willige premiebetaling was niet populair. Bovendien lag de premie 
doorgaans boven de financiële draagkracht van de oudere werkman, 
die voor een pensioenregeling de meeste belangstelling had. Tegen 
het einde van de tachtiger jaren klonk vanuit arbeiderskringen de 
roep om een verplichte pensionering. Vooral de socialisten ijverden 
voor een staatspensioen. Het denkbeeld van een gedwongen pen-
sioenverzekering kwam tot ons uit Duitsland.242 Een gegronde hoop 
op een van overheidswege verzorgde oudedagsvoorziening wekte de 
troonrede van 1891: "Maatregelen tot veraekening van oude en ver
minkte werklieden zullen naarmate het door den wetgever bevolen 
onderzoek vordert, worden ontworpen".243 Deze zinsnede gaf aan
leiding tot veel misverstand. De voorstanders 'betoogden, dat hier
mede pensioen beloofd was. Pas in 1895 werd een commissie inge
steld tot onderzoek naar invaliditeits- en ouderdomsverzekening. Het 
resultaat van het onderzoek, dat drie jaar in beslag nam, was pover. 
De eommissie achtte een verplichte verzekering tegen invaliditeit en 
ouderdom raadzaam, maar omühield zich van het doen van een wets-

Ï>«) Van Beresteyn, Arbeidsreglementen, a.w., p. 125. 
"0) De opkomst van Tilburg, a.w., p. 189. 
,41) C. W. de Vries, Voorbereiding tot de sociale wetgeving in Nederland; In: 
Sociale voorzorg, Amsterdam 1923, p. 282. 
ï41) G. Hoetink, Ouderdomsvoorziening; in: De Economist, 1899, p. 7. 
««) Ibid., p. 9. 
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voorstel, wegens liet grote versohil van inzidhten onder de commis
sieleden.244 Wel was er een meerderheid voor het standpunt, dat 
zowel werkgever als werknemer ieder een deel van de premie moes
ten betalen, aangezien het pensioen moest wordlen beschouwd als 
een deel van het loon. De Staat zou de admmistratie van het fonds 
op Eich moeten nemen en een bijdrage moeten leveren voor de 
overgangstijd bij het in werking treden van de wet, om oudere 
arbeiders ook in staat te stellen van pensioen te genieten. De oom-
missie verwierp haar eigen compromis — tussen volledige staats-
pensionering en een pensionering ten laste van de werkgever — 
met grote meerderheid, omdat de staatsbijdrage, 7 à 8 miljoen per 
jaar gedurende een halve eeuw, te hoog was.245 Het probleem van 
pensionering werd dus wel gezien door de overheid, maar de moei
lijkheden voor het tot stand brengen van een staatspensioen konden 
pas door minister Talma worden overwonnen. Ouden van dagen 
waren meestal aangewezen op de aharitas of bleven werken tot zij 
niet meer konden. 

Het vrije maatschappelijk hulpbetoon en de vrije bedrijfsorganisa
tie hebben hier en daar wel wat initiatieven ontwikkeld. Fabrikan
ten als Paul van Vlissingen, de oprichter van Werkspoor, Van Kem
pen te Voorschoten en enige Twentse fabrikanten troffen bijzondere 
maatregelen ten aanzien van hygiëne en verzorging in geval van 
zidkte.ί4β Het Sociaal Weekblad publiceerde regelmatig de opridh-

ting van pensioenibndsen in diverse bedrijven, geschonken door de 

directie naar aanleiding van jubilea of andere feestelijke herden

kingen. Een dergelijke voorzienmg was niet gebaseerd op een rechts

grond en hing volkomen af van vrijgevigheid van de fabrikant. Onder 

de werkgevers dde door sociale verzekering een goed fundament 

legden voor een nieuwe rechtspositie van hun arbeiders, onder

scheidde zich ook nu weer het trio Van Marken - Stork - Vlekke. 

»·*) Ibid., p. 19. 
ï44) G. Boissevain, Ouderdomsvoorziening; in: De Economist 1899, p. 187. 
t4t) A. C. J. de Vrankrijker, Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der menin
gen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland, 1959, p. 96. 
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Zij richtten ten behoeve van het personeel fondsen op met een ver

plichte deelname. De Amsterdamse bierbrouwer Hovy deed in dit 

opzioht verdienstelijk werk door het geven van betrekkelijk hoge 

uitkeringen bij ziekte en ouderdom, maar de werknemers hingen 

ook hier nog geheel af van de beslissing van de directie, die daar

tegenover ook consequent aJle kosten van verzekering voor haar re

kening nam.2 4 7 De arbeiders konden echter nooit enig recht laten 

gelden op uitkering. 

De verplichte pensionering en de verplichte opneming in het 

ziekenfonds schiepen niet alleen bestaanszekerheid in geval van 

arbeidsonbekwaamheid, maar vormden tevens — zo niet formeel dan 

toch in de praktijk — een zekere verbondenheid met het bedrijf, die 

enigszins leek op een contractuele verhouding. Bij ontslag speelde 

het feit, dat de betrokkene voor kortere of langere tijd zijn bijdrage 

had geleverd in pensioen- en ziekenkas, toch wel een rol. De Gas-

telse dorpsarts A. Jansen voerde althans dit motief aan bij de open

bare verdediging van de fabrieksfondsen, toen Vlekkes opvolger 

A. Goossens deze instellingen afschafte, omdat deze blijkbaar een 

belemmering vormden voor een willekeurig ontslagbeleid.24e 

Vlekke begon de pensioenveraekering in 1889 aanvankelijk op basis 

ал vrijwilligheid en alleen voor het vaste personeel. De verzekering 

garandeerde een pensioen van ƒ 3,— per week vanaf de leeftijd van 
60 jaar, of ƒ 5,— bij 65 jaar. De fabriek droeg minstens 15 ct. per 
week bij voor iedere verzekerde boven de 21 jaar. Voor leden onder 
de 21 jaar droeg de fabriek de volle premie. Om de premie voor 
oudere werklieden niet te hoog te maken, werd de fabrieksbijdrage 
in een lopende schaal naar leeftijd verhoogd. De verzekering werd 
gesloten bij het Nederlandsche Werkliedenfonds in Den Haag. Bij 
vroegtijdig verlaten van de fabriek kreeg de verzekerde zijn geld 
iterug, vermeerderd met de bijdragen van de fabriek.249 De premie-
bijdrage van de werkgever werd dus beschouwd als een deel van 

**') Eringaard, Holländische Musterstätten, p. 286. 
"8) Sociaal Weekblad, 27-2-1904. 
«*») Kl.C. 1889, no. 1. 
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het verdiende loon. In 1890 waren 44 werklieden verzekerd, waar
onder één ongehuwde vrouw.250 De premies daarvoor gevorderd en 
de bijdragen der fabriek waren als volgt: 

Getal verzekerden 
en ouderdom 

Beneden 21 jaar 

7 personen 

Boven 21 jaar 

37 personen waaronder 

Wekelijkse 
premie voor ieder 

voor 4 bunner ƒ 0,18 
voor 3 hunner ƒ 0,21 

1 à ƒ 0,24 
4 „ 
1 „ 
1 „ 
1 „ 
4 „ 
3 „ 
2 „ 
1 „ 
2 „ 
1 „ 
1 » 
4 „ 
2 „ 
1 „ 
2 „ 

(vrouw) 1 „ 
1 „ 
1 „ 
2 , , 
I „ 

, 0,25 ft 
, 0,30 
, 0,33 
, 0 ,34/ 2 

, 0,36 
, 0,39 
„ 0,42 
,, 0,45 
„ 0,51 
„ 0,55/2 
, 0 ,58/ 2 

„ 0,69 
» 07354 
, 0 ,79/ 2 

. 0,94/2 
, 1,03/2 
, 1,14 
, 1,26 
, 1,38 
, 1,72/2 

Wekelijkse bijdrage der 
fabriek voor ieder 

voor 4 bunner ƒ 0,18 
voor 3 hunner ƒ 0,21 

ƒ 0 , 1 5 
„ 0,15 
„ 0,15 
„ 0,18 
„ 0,19/2 
„ 0,21 
„ 0,24 
„ 0,25 
„ 0,25 
„ 0,26 
„ 0,30/2 
„ 0,33/2 
„ 0,44 
„ 0,48/2 
„ 0,54/2 
„ 0,69/2 
„ 0,84 
„ 0,89 
„ 1,01 
,, 1,13 
„ 1,47/2 

De ihoogste wekelijkse bijdrage voor een werkman bedroeg ƒ 0,25. 
Voor het oudste personeelslid paste de fabriek zesmaal zoveel bij. In 
1894 'betaalde de fabriek ƒ 31,61 per week en bedroeg de gezamen
lijke premie ƒ 41,39.251 De verTekerLng werd in 1891 aanmerkelijk 
verbeterd, doordat bij overlijden vóór de pensioengerechtigde leeftijd 
een som (ƒ 300,—) werd uitgekeerd aan de erfgenamen. Voordien 

"Ό Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1890, p. 82. 
M1) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1894, p. 14Z 
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waren alle betaalde premies bij overlijden verloren. Ook het losse 
personeel kon tot de verzekering toetreden, maar zij moesten de hele 
wekelijkse premie zelf betalen in de tijd dat zij bij een ander werk
ten.252 In 1896 werd de deelneming aan pensioenverzekering, zie
kenfonds en fonds voor weduwenverzorging verpliaht gesteld voor 
elk lid van 'het vaste personeel beneden de rang van hoofdbeamb
te. 253 De fabrieksbijdrage voor de pensioenverzekering bedroeg in 
1890 circa 1000 gulden.254 

Verder sloot de Gastelse directeur in 1890 voor het hele fabrieks-
personeel, dus ook voor de losse werkkrachten, een collectieve ver
zekering tegen invaliditeit en ongelukken, ook voor ongelukken die 
hun buiten het 'beroep zouden overkomen. De hoogte van de ver
zekering bedroeg één jaarloon bij dodelijke afloop, een dubbel jaar
loon bij blijvende invaJiditedt en bij tijdelijke arbeidsongeschikitheid 
1/1000 van het dubbele jaarloon per dag.255 De premie van de on
gevallenverzekering werd geheel door de fabriek gedragen. De direc
teur stelde de aandeelhouders inzake de kosten gerust met de 
verklaring, dat deze verzekering zichzelf dekte, m.a.w. de premie 
was even groot als de onkosten voortvloeiend uit verpleging en werk-
loon van de betrokkenen.256 

Van Marken had op dezelfde wijze zijn personeel tegen omgeval
len verzekerd, maar een andere pensioenregeling getroffen. In het 
begin werd in Delft het pensioenfonds gevormd door de premie
spaarkas en een deel van de bedrijfswinst. Het winstaandeel voor de 
werknemer was in de eerste plaats ibestemd voor het ouderdomspen
sioen. Vanaf 1886 werden de pensioenlasten — er was geen winst 
te verdelen — bij de bedrijfsonkosten ondergebracht. De persoon
lijke pensioenbijdrage bedroeg 7% van (het loon, terwijl een bijdrage 
van 9% recht gaf op teruggave van gestorte premies aan de erfge
namen, in geval van overlijden van de verzekerde vóór de pensioen-

«2) K1.C. 1891, no. 11. 
25») Reglement voor den Arbeid GBSF., par. 15, p. 5. 
ï54) Notulenboek - vergad.-aandeelhouders GBSF., p. 48. 
=«) Kl.C. 1890, no. 17. 
"") T.a.p. noot 254. 

182 



gerecihtigtle leeftijd (60 jaar).257 De premie lag dus veel hoger dan 

bij Vlekke. Hier stond tegenover, dat bij 40 dienstjaren als pensioen 

het volle loon van het laatste jaar werd toegekend.25e Om het per

soneel van een volledig pensioen verzekerd te doen zijn, werden 

geen werknemers boven de 25 jaar in dienst genomen. Vlekke had 

de voorkeur gegeven aan een oplopende schaal met evenredig ver-

fooogde fabrieksbijdragen en een voor ieder gelijk pensioembedrag. 

Bij Van Marken 'kwamen deelnemers die op oudere leeftijd tot het 

fonds toetraden, aan een zeer laag pensioen. Op 1 jan. 1890 werden 

op de gistfabriek 13 werklieden gepensioneerd op een gezamenlijk 

bedrag van sleobts ƒ 508,—. Al deze mensen bleven in dienst en 

kregen lichte werkzaamheden.259 

Bij Stork bedroeg het pensioen 50-70% van het loon. Pensio

nering had ook hier plaats op 60-jarige leeftijd. De premie-bijdnage 

was 3% van het loon. De bijdrage van de firma was afhankelijk van 

de winst.2β0 Het Tiliburgse Werkldedenfonds 'keerde bij een ongeluk 

met dodelijke afloop ƒ 400,— uit aan de naibestaanden; ƒ 400,— bij 

zware verwonding en ƒ 2 0 , — ƒ 300,— bij geringe verwonding. In 

geval van ziekte werd 80 cent per dag uitgekeerd. Deze verzekering 

gold voor werknemers tussen 20 en 50 jaar. Zij moesten zelf 10 cent 

per week in het fandis bijdragen.2β1 

In 1893 werd voor het personeel van de Gastelse suikerfabrieken 

een ziekenfonds opgericht dat, voor zover wij hebben kunnen na

gaan, in het kader van het particuliere verzekeringswezen vóór 1900 
als voortbeeldig mag worden beschouwd. 

Een ziekenfonds werd in Oud Gastel pas in 1893 urgent bij de 
verschijning van een nieuwe arts in het dorp. Tevoren werd het 
personeel zo goed als gratis behandeld door de eerste directeur van 

M») Ned. Gist- en Spiritusfabriek, Instellingen, a.w., p. 68. 
" e) Ibid., p. 65. 
»») Ibid., p. 66. 
M0) Gedenkboek van de Vereeniging tot behartiging van de belangen van het 
personeel verbonden aan de Machinefabriek Gebr. Stork en Co. 1881-1906, 
's-Gravenhage 1908, p. 52-53. 
i«) Sodaal Weekblad 1889, p. 164. 
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de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek Van Sprangh die tevens arts 

was, en vervolgens door dokter Dautzenberg, commissaris van de 

N.V. Deze legde in 1893 zijn praktijk neer. Een ziekteveraekering 

was gemakkelijker op te zetten dan een pensioen- of ongevallenver

zekering, omdat de eerste een zuiver onderling karaikter kon hebben, 

terwijl bij pensioen en ongeval een verzekeringsmaatschappij moest 

worden ingeschakeld. Met een ziekenfonds waren blijkens onder

staand overzicht geen al te grote bedragen gemoeid. Het risico was 

dus aanzienlijk kleiner. 

Onderling ziekei 

Ie boekjaar 1894 

1897 

1898 

ifonds Gastelse Beetivortelsuikerfabriek 

ontvangsten 

uitgaven 

Tekort 

ontvangsten 

uitgaven 

Saldo 

ontvangsten 

uitgaven 

Tekort 

ƒ 503,66 

„ 505,03 

ƒ 2,63 

ƒ 1791,39 

„ 1733,79 

ƒ 57,60 

ƒ 1837,91 

„ 1917,50 

ƒ 79,59 

Vlekke was sterk geporteerd voor een erigen verzekering, bestuurd 

door eigen mensen, omdat daarmee tevens het gevoel van eigen

waarde bij de werkman zou worden verlhoogd.2β2 De directeur ont

wierp zelf de concept-statuten en belegde vervolgens een vergadering 

voor het vaste personeel om hierover te beraadslagen. Wanneer men 

het verslag van deze vergadering leest, krijgt men de indruk, dat de 

hele opzet van het fonds op democratische wijze tot stand kwam. 

»«) K1.C. 1893, no. 2. 
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Diverse verbeteringen werden tijdens de vergadering in de concept-

statuten aangebracht.2β3 Teneindie de premie zo laag mogelijk te 

kunnen houden, wend het lidmaatschap van het ziekenfonds van 

het ibegin af voor aJle leden van het vaste personeel verplioht ge

steld. Het bestuur werd gekozen uit en door de verzekerden, be

halve de voorzitter. De directeur was krachtens deze 'betrekking 

voorzitter. Van het zes leden tellende bestuur moesten er minstens 

twee werklieden zijn.264 

Het systeem werkte amdiers dan de in die tijd gebruikelijke zieken

bussen. De kosteloze visites en recepten waren met dit soort fondsen 

een bron van voortdurende ergernis aan weerszijden. Vlekke nam de 

methodte van bijbetaling per visite van Van Marken over. De be

handeling geschiedde op patticulieie basis. De ziekenfondsleden be

taalden aan de kas van de veremging 8 et. voor elke visite van de 

dokter of een doktersoonsult en 4 et. voor elk recept. Voor nachtvi-

sitee werden de bijdragen verdubbeld. Bij bevalling betaalde de be

langhebbende de helft van het honorarium van de verloskundige. 

Over een tegemoetkoming in kosten van ziekenhuisopneming of 

specialistische hulp zou door het bestuur per geval worden beslist.2β5 

De geneeskundige hulp werd verleend door doktoren, apothekers en 

vroedvrouwen, die zich verbonden hadden tegenover de vereniging 

onder de door het bestuur vastgestelde voorwaarden. De keuze onder 

deze groep was vrij.2ββ Om de band onder de verzekerden aan te 

halen, had Vlekke het bestuur de plicht opgelegd om regelmatig de 

zieken te bezoeken, waarbij dan tevens moest worden gelet op de 

toestand van het hele huisgezin.2β7 In 1894 telde het ziekenfonds 

272 leden.2ββ 

De ziekenfondispremie bedroeg 1% van het loon, ook voor de dS-

" a ) Kl.C. 1893, no. 4. 
!9*) Statuten van het ziekenfonds dei Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek 1893, 
par. 17 en 18, p. 4. 
*·») Ibid., par. 9 en 13, p. 3. 
«·) Ibid., par. 6, p. 2. 
l · ' ) Ibid., par. 26 en 27, p. 5. 
^8) Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid over 1894, p. 143. 
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recteur; daarboven voor de eahtgenote een wekelijkse bijdrage van 

5 et. en voor elk kind beneden 18 jaar 2 et. Inwonende kinderen 

en familieleden boven de 18 jaar konden nog worden bijverzekerd 

tegen 5 et. per week.2βΒ De fabriek stelde zioh garant voor bijpas

sing van een eventueel nadelig saldo. In de praktijk beeft het fonds 

zonder grote verliezen gewerkt. Meestal was er een klein nadelig 

saldo. In 1898 b.v. bedroeg dit ƒ 79,59.270 Het unieke van het 

Gastelse ziekenfonds schuilt in de volle uitkering van het loon ge

durende 26 weken. De fabriek stortte deze weeklonen in de kas 

van bet ziekenfonds. Van daaruit werden ze aan de zieken uitge

keerd. 2 7 1 Onder het volledige weekloon werd geen overwerk be

grepen. Dit werd dbor Vlekke gezien als een buitenkansje en had 

met het weekloon als zodanig niets te malken. Volgens mededeling 

van een tijdgenoot272 werd er misbruik van deze gunstige regeling 

gemaakt, vooral tijdens de oogsttijd. Om werkschuwheid te voorko

men nam het bestuur van het ziekenfonds kort voor 1900 het be

sluit controleurs aan te stellen. 

In de reglementen waarin sociale voorzieningen waren opgeno

men — dit was in het reglement van Vlekke niet het geval — trof 

Van Beresteyn sledhts één fabriek aan, waar tijdens ziekte gedurende 
drie maanden het volle loon werd uitgekeerd.273 Ook bij Hovy, 
Van Marken en Stork lagen de voorwaarden ongunstiger. Hovy 
keerde bij ziekte gedurende 14 dagen het volle loon uit of een ge
deelte daarvan. Dit stond ter beoordeling van de directie.274 Van 
Marken betaalde in geval van ziekte acht weken het volle loon met 
inbegrip van premies. Om misbruiken tegen te gaan werd echter de 
eerste twee dagen van de ziekte gpen loon uitbetaald. Verdere on
dersteuning na twee maanden werd door de directie geregeld. Het 
lidmaatschap van een ziekenfonds was ook bij Van Marken verplicht. 

г"д) Statuten-ziekenfonds, par. 12, p. 3. 
»°) Kl.C. 1899, no. 5. 
" i) Statuten-ziekenfonds, par. 16, p. 4. 
I7ï) Mededeling van N. Vissenberg, gewezen kalkstoker aan de GBSF. 
S7S) Van Beresteyn, Arbeidsreglementen, a.w., p. 126. 
ï7t) Eringaard, Holländische Musterstätten, p. 286. 
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De contributie bediroeg hier 12 ct. (1% van het basisloon), 8 ct. voor 

dte echitgenote en 3 et. voor elk kind.27S Bij Stork bedroeg de premie 

voor de ziekenkas 2% van het loon. Aanvankelijk werd in Hengelo 

tijdens ziekte de helft van het loon uitgekeerd. Later werd dit ver

hoogd tot 4/5. Om dezelfde reden ais bij Van Marken werden de 

eerste 2 ziektedagen niet uitbetaald. Stork's ziekenfonds betaalde het 

volle loon bij ziekte gedurende drie maandfen. Daarna kon een min

der gumstrige regeling worden getroffen.27β 

De firma Regout had voor haar diverse ondernemingen sinds 

1865 vier ziekenkassen. In zijn bekende open brief aan de Enquête
commissie deelde Louis Regout in 1887 hierover mede, dat iedere 
werkman boven de 18 jaar lid moest zijn vam een ziekenbeurs. In 
geval van ziekte ontving hij een gulden per dag voor onbeperkte 
duur. De werkman die lid was van de 'Quinzaine-ziekenbeurs', ont
ving bij ongeval of kngdmrige ziekte de eerste twee jaar de helft 
van het loon en gedurende zijn hele verdere leven 1/3 deel. Deze 
ziekenbeurs wenkte dus enigszins als een pensioenfonds.277 Ge
noemde Louis Regout stichtte in 1890 een porceleinfabriek. In het 
jaarverslag 1897-1898 van de Anbeidsinspectie wordt het reglement 
van deze fabriek besproken. Daarin wordt over het ziekenfonds o.a. 
gezegd, dat de ziekenkas verplicht is voor het hele personeel met 
een maximale premie van 2% van het loon. De uitkering bij ziekte, 
vanaf de derde dag, bedroeg de helft van het loon. Een afzonder
lijke verzekering voor linvahditeit — niet tengevolge van een bedrijfs
ongeval — en ouderdom werd met ingevoerd. De directie vond de 
'bezwaren te groot en wachtte op die verplichte wet. Gevallen van 
ouderdom en ongeval konden ook door de ziekenkas worden ge
holpen. 278 

Ziekenfondsregelingen kwamen in aJlerlei variaties voor. De druk
kerij Lu drie en Cramer in Den Bosch had een fonds gevormd uit 

«») Ned. Gist- en Spiritusfabriek, Instellingen, p. 57-60. 
*">) T.a.p. noot 274, p. 267. En: Gedenkboek-Stork 1881-1906, a.w., p. 29. 
*") Louis Regout, Open brief aan de Enquêtecommissie 1887. 
«78) Verslagen Arbeidsinspectie 1897-1898, p. 122-125. 
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besparingen. De deelnemers moesten elke week 10 et. betalen. Hier

uit werden ukkermgen bij ziekten gedaan van ƒ 2,50 per week. De 

pot werd tegen de winter verdeeld.279 Het ziekenfonds van Vlekke 

heeft in 1896 navolging gevonden op de suikerfabriek van de firma 

Van Loon te Steenbergen.280 

Een jaar na de totstandkoming van het ziekenfonds riep de Gas-

telse suikerfabrikant J. F. Vlekke op dezelfde manier de derde ver

zekering in het leven: het weduwen- en wezenfonds. Aanleiding 

voor de oprichting van een weduwenfonds werd het overlijden vam 

twee leden van het personeel in de kracht van hun leven.281 Van 

Marken wees hem ook nu weer de weg. "Onder de instellingen in 

het belang van het personeel aan de Nederlandsche Gist- en Spiri-

tusfabriek te Delft, die zoo dikwijls mijn leidraad zijn geweest, heb 

ik mij steeds aangetrokken gevoeld tot de wijze, waarop aldaar de 

weduwenverzorging was geregeld. Wat op dit gebied te Delft kan, 

zou dat voor ons onmogelijk zijn?"282 

Weer verzamelde Vlekke het personeel en in goede samenwerking 

werd het weduwenfonds opgericht en wel in dezelfde geest als het 

ziekenfonds: verplichte verzekering met een wekelijkse bijdrage van 

1% van het loon. De fabriek zou de helft van de gezamenlijke bij

drage in de kas van het fonds storten. Giften van begunstigers vorm

den het derde bestanddeel van het kapitaal. De uitkering zou ten 

hoogste 6 gulden per week bedragen: de helft voor de weduwe en 

de helft voor de kinderen. De 3 gulden voor de kinderen konden 

ook worden uitgekeerd aan minderjarigen, die ten laste van de man 

bleven bij overlijden van zijn echtgenote. Dit laatste als tegemoet

koming aan de extra-lasten van de weduwnaar. Een opvallende bij

zonderheid in de statuten van het Gastelse weduwenfonds is, dat 

t 7 · ) 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd o. red. v. H. F. J. M. 
van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirerme. Bijdragen tot de sociale en economisebe 
geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Nijmegen, 1960, p. 138. 
ί β 0 ) Br. A. van Loon, Steenbergen, aan VI., 21-11-1896. 
ï81) K1.C., 1894, no. 8. 
«β«) Ibidem. 
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de directeur in het bestuur slechts een adviserende stem had.2 β 3 

De regeling bij Van Marken was nagenoeg dezelfde. De Delftse 

ondememing droeg echter slechts 1/3 deel bi) ,in het fonds. De 

maximale uitkering was acht gulden.284 In de arbeidsreglementen 

wordt volgens Van Beresteyn alleen bij Van Marken over weduwen-

pensioen gesproken. Wed keren diverse ondernemingen ongevallen-

rente uit. ϊ β 6 

Rond de eeuwwisseling waren er nog weinig werkgevers, die zich 

iets gelegen lieten liggen aan de hygiënische verzorging van hun 
aubeiders in de fabriek. Volgens het rapport van de arbeidsinspecteur 
in 1907 waren in de euikeondustrie bijna nergens wasgelegenhe
den. 28e Hierdoor kwamen suikerzweren op de benen veelvuldig 
voor, vooral bij arbeiders die in de kristalliseerkamers moesten wer
ken. De verontreinigende bewerking van de kleverige substantie 
onder vaak hoge temperaturen en de voor velen grote afstand tussen 
faibmek en woning, was voor de arbeidersvriend Vlekke aanleiding 
een badJokaal in te richten, waarvan het gehele personeel gratis 
gebruik kon maken. In 1891 werden 1307 baden genomen.287 Naast 
de kristalliseerkamers liet hij later nog twee douches aanbrengen, 
speciaal voor die arbeiders die in deze kamers onder grote hitte in 
de melasse moesten werken. Aamgezien deze mensen gedurende de 
hele dag tot hun heupen in de hete melasse stonden, hadden zij 
meermalen per dag een fris bad nodig. 

Een zaak die Vlekke ook ter harte ging, was de fabrieksveiligheid 
voor zijn werklieden. Vóór de Veiligheidswet in 1895 de 'gevaarlijke' 
•industrie tot beschermende maatregelen verplichtte, had hij reeds 
de best mogelijke voorzorgen getroffen. Terugkerend van de ten
toonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid voor fa
brieken en werkplaatsen in 1890 te Amsterdam, voerde hij onmid
dellijk een aantal maatregelen in voor grotere veiligheid en gezond-

tes) K1.C. 1894, no. 10. 
, β 4) Ned. Gist- en Spiritusfabriek, Instellingen, p. 69. 
! β 5) Van Beresteyn, Arbeidsieglementen, p. 128. 
ϊ8*) Hallema, Van biet tot suiker, a.w., p. 112. 
*") Eringaaid, Holländische Musterstätten, p. 284. 
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heid. Zo kwamen er een luoht- en stofzuiger voor de kalkblusserij, 
een kiptoestel voor zoutzuur, memopleggers aan diverse machines, 
een vedligheidsscherm voor dfe oirkelzaagmachme en brandblusappa-
raten.288 In 1891 schreef bij met trots, dat er in de 25 jaar van bet 
bestaan van de fabriek niet één dodelijk ongeluk was voorgevallen. 
Desondtoks zouden nog tal van verbeteringen voor de veiligheid 
moeten worden aangebracht. Hij richtte een oproep aan zijn werk
lieden om goede ideeën in dit verband aan de directie dbor te 
geven.289 In het fabrieksblad wees hij er bij het begin van iedere 
campagne met klem op, de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht 
te nemen. Ieder ongeluk, hoe klein van betekenis ook, werd door 
hem persoonlijk uitvoerig beschreven met een uiteenzetting hoe het 
voorkomen had kunnen worden. 

Om tot een goede uitvoering van de Arbeidswet te komen, werd 
in 1889 een gebouw opgemoht met twee sahafdokalen, een voor het 
mannelijk en een voor het vrouwelijk personeel.290 Voor degenen 
die te ver van de fabriek woonden om het middagmaal thuis te ge
bruiken, werd bier tijdens de middag gratis koffie verstrekt. De di
recteur liet er op toezien, dat tijdens de rustpauze niemand in de 
fabriek bleef. De cantine werd de trots van de fabriek. De lokalen 
konden door het wegnemen van een tussenwand ook worden ge
bruikt als toneel- en concertzaal. Vaajidels en afbeeldingen aan de 
wanden gaven de ruimte 'het aanzien van een paitronaatzaal. Hierin 
gaven de fanfare en de toneelclub hun uitvoeringen tijdens de 
wintieravonden. 

Godsdienstig leven, ontwikkeling en ontspanning 

Behalve een zo goed mogelijke vooizienmg in de materiële be
hoeften beschouwde Vlekke als een van de voornaamste taken van 
de patroon, het verbeteren van het zedelijk en geestelijk peil van de 

«») И.С. 1890, no. 16. 
«s») Kl.C. 1891, no. 5. 
"*) Verslagen Arbeidsinspectie over 1894, p. 139. 
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werkman. Sprekend over de taak van de werkgever op het Katho
liek Congres voor drankbestrijding te Utrecht in 1898, noemde hij 
als ibelangrijike actie-punten: stimüleriing van het verenigingsleven, 
interesse van de directeur voor het gezinsleven van zijn personeel en 
veredeling van de ontspanning.291 

De zedelijke gevaren bij gezamenlijke arbeid van mannen en 
vrouwen in eenzelfde ruimte, bij het huiswaarts keren in de late 
avond, bij diankmisbmik en onervarenheid van jonge meisjes in een 
gemengd milieu, waren in het opkomend groot-bedrijf niet gering. 
Op het fabrieksterrein van de afgelegen suikerfabriek Werkendam 
bij Woudoahem verbleef het werkvolk gedurende de campagne in 
houten keten. Deze verblijven waren broeinesten van ontucht. In 
1875 kwam hieraan een einde, doordat de fabriek in andere ihandien 
overging en de nieuwe direotie meer verantwoordelijkheidsgevoel in 
dit opzicht aan de dag legde. De pastoor van Woudrichem sloot in 
opdracht van de Bossche bisschop J. Zwijsen met de nieuwe direc
teuren een overeenkomst voor het opdragen van een H. Mis op 
zon- en feestdagen op de fabriek. Op aandringen van de pastoor 
zouden afgeschoten naahüvenblijven iworden gemaakt voor onge
huwde mannen en meisjes en afzondterlijke slaapgelegenheid voor 
ieder gehuwd paar met handhaving van strenge maatregelen tegen 
oneerbaarheid en godslasteringen.m 

Met de ontwikkeling van het plattelandlsvolk was het ook treurig 
gesteld. Het overgrote deel had slechts een gedeelte van de lagere 
schoolopleiding kunnen volgen. De veldarbeid in de zomer vorderde 
ook de kinderhand. Kroeg en kermis boden nagenoeg het enige 
vertier. Cafébezoek werd m de hand gewenkt door de gebrekkigheid 
en ongezelligheid van dfe woningen of wat daarvoor doorging. Jene
ver moest de werklust prikkelen, waar eenzijdige voeding het men
selijk lichaam tekort deed. 

"O Verslag Kath. Congres 1898, a.w., p. 97. 
п г ) Overeenkomst tusschen de Heeren Binsveld-Meeus-Laane, directeuren der 
Suikerfabriek Werkendam en pastoor F. Bijvoet van Woudrichem, 13-11-1895 
(II - H.K. - II - F, doos 713-714, BAB). 
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De Brabander, godsdienstig van aard en weinig vatbaar voor 
sodalistisehe anticlericale drijverij, toonde ook in deze periode van 
een evoluerende maatschappij een bewonderenswaardige kerksheid 
en volgzaamheid aan de geestelijke overheid. Jammer dat de gees
telijkheid doorgaans te weinig inzicht had in de maatschappelijke 
vernieuwing en afgestemd bleef op wat conservatisme ging heten. 
De vooruitstrevende Vlekke, die als de enige groot-industrieel van 
het dorp naast de burgemeester de belangrijkste autoriteit was, moet 
zich temidden van alle dorpsiheid vaak eenzaam hebben gevoeld. 
"Ik ben hier op mijn Pathmos de wereld zoo langzamerhand ont
wend", verontschuldiigde hij zich tegenover Gisbert Brom.293 Aan 
deze ruimhartige priestervriend kon hij ook zijn ervaringen met de 
dorpse geestelijkheid toevertrouwen. Zijn ijveren voor een eigen 
parochiekerk in Stampersgat bracht hem in controverse met zijn 
parochieherder, de Cisterdënser R. vam Aalst. 

Reeds in 1858 waren vergeefse pogingen in het werk gesteld om 
in Stampersgat, kerkelijk en gemeentelijk onderhorig aan Gastel, 
een eigen kerk te krijgen. Het dijkdorp langs de Mark kreeg vanaf 
de opriahting van de fabriek in 1866 aanzienlijk meer bewoners, 
omdat veel mensen er de voorkeur aan gaven in de buurt van de 
fabriek te wonen. De afstand vaai hier naar de kerk in Gastel was 
ongeveer een uur lopen. Waarschijnlijk door toedoen van Vlekke 
nam bisschop Leyten in 1899 zelf de zaak in handen. De directeur 
werd op het bisschoppelijk paleis ontboden om inlichtingen te ge
ven. 29i De bisschop stuurde zijn vicaris A. van den Corput als ge
delegeerde naar Stampersgat. Deze constitueerde een bouwcommis
sie onder voorzitterschap van J. F. Vlekke. Met een kapitaal van 
ƒ11.000,— werd begonnen. De suikerfabriek verbond zich ƒ 500,— 
te fourneren gedurende tien jaar.295 De elektrische verlichting van 
de kerk zou geschieden via de suikerfabriek. Tot pastoor werd be
noemd Jacobus van Ginneken. 

»») Br. VI. aan Gisb. Brom, 9-5-1899 (D.Br.). 
И 4 ) Registrum Memoriale Parochiae de Stampersgat, p. 3. (Past. A. St.). 
" 8 ) Notulenboek - Vergaderingen - aandeelhouders GBSF, p. 57. 
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Onder architectuur van P. van Genk uit Leur werd nog in 1899 
aan de bouw van een noodkerk en pastorie begonnen — een perma
nente kerk van begin af werd financieel een te zware last — "daar 
het groot verlangen was van den grooten weldoener der nieuwe 
parochie J. F. Vlekke, dat de nieuwe kerk vóór de campagne in 
gebruik kon worden genomen".z9e Drie maanden later werd het 
kerkje ingewijd door de vicaris-generaal; een missieweek volgde. 
Vlekke had de werkuren zo geregeld, dat iedereen de ochtend- en 
avond-'sermoenen' kon bijwonen. Het missiekruis werd tijdens de 
processie gedragen door kerkmeester Vlekke.297 Enige maanden 
later bezocht de bisschop persoonlijk de nieuwe parochie om er te 
vormen. Als peter en meter voor de 41 kinderen die gevormd wer
den, traden de heer en mevrouw Vlekke op. Diezelfde dag bracht de 
bisschop, vergezield van zijn secretaris en de parochieherder, een 
huisbezoek aan de directeur, om — zo sohrijft de pastoor in het kerk-
register — "hulde te brengen aan de man die zách zoo verdienstelijk 
heeft gemaakt bij de oprichting van de parochie".ï98 

Deze gang van zaken was met lede ogen aangezien door de pastoor 
van de GasteJse paroohie. Om het motief voor de oprichting van 
een afzonderlijke parochie te Stampersgat weg te nemen, liet hij 
door genoemde architect Van Genk een plan maken voor een nieuwe 
grote 'kerk, die ƒ 250.000,— zou kosten en waaraan ook de middel
eeuwse toren ten offer moest vallen.ï99 De pastoor wilde doorzetten, 
maar de 'bisschop weigerde zijn goedkeuring en loste het ruimte
probleem van de Gastelse kerk op door de parochie te verkleinen.s00 

Hier speelde de onzalige strijd tussen reguliere en seculiere geeste
lijkheid vermoedelijk ook een rol. Pastoor Van Aalst gaf het verzet 
niet op en diende een protest in te Rome. Daar werd de bisschop in 

^*) Registrum Pamchiae de Stampersgat, a.w., p. 4. 
"") Ibid., p. 7. 
«м) Ibid., p. 8. 
!OT) J. G. L. Theunisse, De Gastelse Kerktoren in gevaar; in: De Ghulden Roos, 
1961, p. 92 e.v. 
·°·) Br. VI. aan Gisb. Br., 8-4-1899 (D.Br.). 
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het gelijk gesteld.301 Stampersgat was inmiddels blij met zijn nood

kerk en pastoor Van Ginneken met Vlekke. 

Zijn jammerklacht in 1903 aan de vicaris over de dood van Vlekke 

is een getuigenis van de grote invloed, die de overledene op het 

godsdienstig leven van de dorpsbewoners had gehad. "De slag is 

gevallen, mijnheer Vlekke dood! O, o welk een verlies voor zijn tal

rijk gezin, voor onze jeugdige parochie en voor de katholieke zaak 

in het algemeen. UHeW zal van zelf begrijpen, hoe diep onze pa

rochie getroffen wordt, financieel maar vooral moreel. Ik mag zonder 

overdrijving zeggen, dat hij mijn steun was en al zijn invloed — die 

niet gering was — ten goede aanwendde".302 

Tegenwerking van pastoor Van Aalst was ook de reden, dat Oud 

Gastel in 1903 nog geen r.k. onderwijs voor meisjes had. De oud-

onderwijzer Vlekke had uiteraard een grote belangstelliing voor on

derwijs in het algemeen en voor diat van Gastel in het bijzonder. 

Als raadslid kon hij in schoolzaken nogal wait invloed uitoefenen. 

Het zal geen verwondering wekken, dat hij een voorstander was van 

de leerplichtwet en van bijaonder onderwijs. Een poging van burge

meester A. G. J. Mastboom en Vlekke om in de oude leegstaande 

pastorie een r.k. meisjesschool op te richten, die geleid zou worden 

door zusters, mislukte door persoonlijke tegenwerking van de pastoor. 

Bedoelde pastorie was ongeveer tien minuten van de kerk gelegen. 

De aangezochte zusters vonden dit bezwaarlijik en verlangden een 

geestelijke in huis. De pastoor verklaarde liever een dergelijke in

richting geheel te missen, dan op die manier een vreemde geestelijke 

binnen te loodsen.303 Een bezoek van de Gastelse burgemeester aan 

de bisschop van Breda ontlokte de laatste de uitlating, "dat er in 

Gastel al 20 jaar een r.k. meisjesschool had moeten zijn, maar dat 

hij er weinig aan kon doen als de pastoor niet wilde meewerken".304 

a») Br. VI. aan Gisb. Br., 9-5-1899 (D.Br.). 
S 0 2) Br. J. van Ginneken, past. te Stampersgat, aan de Vicaris-generaal, 14-5-1903 

(doos 378, BAB). 
»«J Br. Λ. G. J. Mastboom aan VI., 28-1-1899 (D. В.). 
»м) Ibidem. 
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In 1890 bestonden er te Gastel 3 lagere scholen met 10 onder
wijzers. Het schoolbezoek liet veel te wensen over. Op de 4000 in
woners die Gastel telde, waren er in 1890 nog 87 kinderen tussen 
6 en 12 jaar die de school niet bezochten.305 De meeste kinderen 
verlieten de school bij het doen van de eerste H. Communie op 
11-jarige leeftijd. De jongens kregen een geklede jas en de meisjes 
een witte muts en daarmee werd het tijdperk van hun kindsheid af
gesloten. Aan verdere ontwikkeling werd niet gedacht. De jongens 
werden koewachter en de meisjes moesten het wiedveld in. Dit was 
de oud-schoolmeester zon doorn in het oog, dat hij afkondigde, dat 
voortaan niemand meer onder de 21 jaar onder het vaste personeel 
van de fabriek zou worden aangenomen, als hij geen getuigschrift 
van het hoofd van de school kon overleggen, dat hij minstens 
5 klassen met vrucht had doorlopen.soe 

Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de fabrieksjeugd 
waren er weinig. In navolging van Van Marken en Stork stelde 
Vlekke op de fabriek een tekencursus in, die door een van de em
ployés van de fabriek werd verzorgd. Aan het personeel gaf hij ge
legenheid boeken te lenen uit zijn particuUere bibliotheek. Voor de 
weinig ontwikkelde lezer was er uit de bibliotheek van de dSieoteur 
echter weinig van zijn gading te halen. De catalogus van deze 
bibliotheek — samengesteld bij gelegenheid van de publieke verkoop 
ervan in 1904 — bestaande uit 862 titels, omvat voor het overgrote 
deel studieboeken, waaronder zeer veel Duitse en Franse werken. 
Meer dam een kwart van de catalogus wordt ingenomen door pu
blicaties op het gebied van de sociologie. Uit de "Sociale Opstellen" 
en zijn voordrachten blijkt wel, dat Vlekke ook verwerkte wat hij 
op de boekenplank had staan. 

Zijn kennis van het geschreven woord over al wat het sociale 
terrein raakte, scheen bij zijn vrienden nogal indruk te maken. 
Ariëns vroeg hem een sociaal bibliotheekje te willen samenstellen 
van respectievelijk 25 - 50 - 75 gulden en dit te publiceren in het 

»»5) Kl.C. 1890, no. 8. 
»<">) Kl. С. 1890, no. 7. 
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Katholiek Sociaal Weekblad ten behoeve van de geestelijkheid. 
"Vele geestelijken willen zich op de hoogte stellen, maar weten niet 
wat te kopen"307 Het samengaan van bibliofiel en fabrikant was 
voor de 19e eeuw niet zo vreemd. In de eerste helft van deze eeuw 
was de combinatie fabrikant-poëet een veel voorkomende verschij
ning. 308 

Bijzonder nuttig achtte hij het voor de opvoeding van de gewone 
werkman, dat hij tot lezen kwam. Het lezen moest zich niet uit
sluitend beperken tot De Kleine Courant of een regionaal dagblad. 
Daarom richtte hij ook een fabrieksbibliotheek op in 1890, waar 
naast ontspannmgslectuur studieboeken gratis aan het personeel 
werden uitgeleend. De bibliotheek, gevuld met giften van de direc
teur en zijn vriendenkring, had na een paar jaar een royale omvang. 
De Kleine Courant bracht deze bibliotheek steeds onder de aandacht 
door een vaste rubriek, waarin de aanwinsten trouw werden gepu
bliceerd. Nu en dan verscheen een opwekkend artikel over "het nut 
van goede boeken". De uitgever Jan van der Mark schreef in het 
fabrieksblad een eenvoudig gesteld en zeer instructief artikel over: 
"Hoe moet men lezen".309 Dit alles miste zijn uitwerking niet. Van 
de bibliotheek werd spoedig een druk gebruik gemaakt.310 

Ook de vrouw werd door Vlekke betrokken in zijn streven naar 
de maatschappelijke opheffing van de arbeidende stand. In tegen
stelling tot het feminisme, dat in Nederland rond de eeuwwisseling 
sterk in de belangstelling stond, zag Vlekke de taak van de vrouw 
uitsluitend in het gezin en niet in het openbare leven. Een bloeiend 
gezinsleven met de huisvrouw als centrale figuur, vormde — wij 
schreven het reeds — in nagenoeg al zijn lezingen een punt van 
'bespreking. Hij was een uitgesproken voorstander van huishoud-
onderwijs en cursussen in huishoudelijke bezigheden. Het lag bui
ten zijn werkterrein om in dit opzicht concrete plannen uit te voe-

«") Br. Α., Steenderen, aan VI., 18-5-1902. 
и·8) Hoefnagels, Een eeuw sociale problematiek, a.w., p. 27. 
30·) Kl.C. 1890, no. 10. 
'1 0) Kl.C. 1899, no. 2. 
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ren. Wel organiseerde hij een hoogst merkwaardige wedstrijd onder 
de huisvrouwen van de lezers van het fabrieksblad. Voor een doel
matige 'besteding van het gezinsdnkomen propageerde hij het huis
houdboekje. Om nu de huishoudelijke boekhouding te stimuleren, 
loofde hij drie geldprijzen uit voor het best bijgehouden huishoud
boekje over het verloop van een jaar. De directeur zou zelf optreden 
als jury. Huishoudboekjes werden gratis ter beschikking gesteld.311 

Veel werk heeft de jury er niet aan gehad. Slechts één boekje werd 
ter beoordelimg ingezonden. "Maar dit eene is dan ook zo keurig 
netjes bijgehouden, dat ik daaraan den eersten prijs van zeven gulden 
en vijftig centen met gerustheid mag toekennen".312 

Een zeer belangrijk onderdeel van de sociale activiteit van de 
Gastelse ondernemer ten behoeve van zijn personeel, was gericht op 
de veredeling van de ontspanning en een zinvolle vrijetijdsbesteding. 
Het was een complement van zijn streven naar hoger loon en kortere 
werktijden. Maar al te vaak werd hem het verwijt gemaakt hiermee 
het drankmisbruik in de hand te werken. De leidende rol die Vlekke 
speelde in de opbouw van de katholieke drankbestrijding in Neder
land, zal in het derde hoofdstuk van dit boek in het licht worden 
gesteld. Bepalen wij ons thans tot de praktische maatregelen, die hij 
nam ter beteugeling van het drankmisbruik onder zijn werkvolk en 
de bevordering van een actieve vrijetijdsbesteding. Drinkpartijen 
kwamen in de 'suikerhoek' vooral voor tijdens de campagnedagen, 
wanneer hogere lonen werden betaald. Gelegenheid hiertoe was er 
volop. In de 4000 zielen tellende gemeente Oud Gastel waren niet 
minder dan 60 herbergen. 

Ook tijdens het werk werd de jeneverfles regelmatig ter hand 
genomen. Vlekke maakte korte metten met het gebruik van sterke 
drank op de fabriek. In het fabrieksreglement was de bepaling op
genomen, dat onmiddellijk ontslag zou volgen bij het meebrengen 
van sterke drank in de fabriek.313 Deze maatregel werd reeds jaren 

" Ч K1.C. 1890, no. 6. 
м») Kl.C. 1891, no. 7. 
S1S) Reglement voor den Arbeid GBSF., par. 36, p. 9. 
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tevoren toegepast. Op het los werkvolk, met name de bietenlossers, 
meende hij aanvankelijk geen dwingende macht te kunnen uit
oefenen en zo bleef het voor hen voorlopig bij een dringende oproep 
aan de goedwillenden, de jeneverfles te verwisselen voor de melk
fles. Onder invloed van het Utrechtse congres voor drankbestrijding 
in 1898, waar hem de strijd tegen de drank nog meer werd inge-
scherpt, volgde ook een verbod van gebruik van sterke drank voor 
het los werkvolk, dat zijn bezigheden had buiten de fabriek. Een 
jaar later richtte Vlekke met burgemeester en geestelijkheid van het 
dorp een St. Paulusvereniging op. Van dit matigheidsgenootschap 
werd hij de eerste voorzitter.314 In 1900 telde deze vereniging reeds 
100 leden. 

Een rechtstreekse bestrijding alleen van het drankmisbruik achtte 
Vlekke terecht onvoldoende. Van de fabriek uit bevorderde hij krach
tig allerlei vormen van een cultureel gerichte ontspanning. Een be
langrijke bijdrage hiertoe was de reeds genoemde leesbibliotheek, 
maar verder ook een fanfare, een zangvereniging, voordracht- en 
toncelavonden, projectieavonden en gemeenschappelijke uitstapjes 
onder leiding van de patroon of een der hoofdbeambten. De eerste 
culturele vereniging was de fanfare St. Caecilia, waarvan de dove 
fabrieksdireoteur jaren lang zelf voorzitter bleef. Dit muziekgezel
schap bestaat thans nog. Zang-, toneel- en muziekverenigingen werk
ten nauw samen. Tijdens de winter werden een vijftal gezamenlijke 
uitvoeringen gegeven in de cantine van de fabriek. De Kleine Cou
rant leverde uitvoerig commentaar op al deze culturele verrichtingen. 
Bij deze uitvoeringen was de fabrieksdirecteur persoonlijk aanwezig. 
De merkwaardigste ontspanningsvereniging was een fietsclub. Lief
hebbers maakten op deze — in die tijd vrij kostbare — vervoermid
delen tochten in de omgeving. ̂ 5 Op deze wijze werd het leven in 
de kleine dorpsgemeenschappen Gastel en Stampersgat niet alleen 
veraangenaamd, maar werd de bevolking in een belangrijke over
gangsperiode gespaard voor een geestelijke en materiële verpaupe-

314) De Grondwet, 24-10-1899. 
••"Ό Mededeling van Th. P. Tiebackx te Roosendaal, geb. 18-2-1875. 
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ring, waarvan de gevolgen in diverse dorpen op de Brabantse zand
gronden thans nog aanwijsbaar zijn. Het eenvoudige volk voelde dit 
intuïtief aan en droeg zijn leidsman op de handen. Nog tijdens zijn 
leven hing zijn portret in bijna iedere woning van Stampersgat. 

De Gastelse suikerfabrikant Jan Frederik Vlekke is door mr. 
P. J. M. Aalberse betiteld als de 'Hollandse Harmel' met dieper 
sociaal inzicht nog dan zijn voorloper in Frankrijk.316 Deze verge
lijking gaat in haar algemeenheid wel op. Op onderscheidene pun
ten zijn er ook verschillen. Léon Harmel (1827-1915) was gedu
rende veertig jaar een piomer van de katholieke sociale beweging 
in Frankrijk. Hij werkte vooral voor een toenadering tussen de kerk 
en het volk.317 Evenals Vlekke was Harmel niet op de eerste plaats 
een theoreticus. Alles wat hij als goed en wenselijk heeft aange
prezen, heeft hij zelf het eerst uitgevoerd. "Le bon père Harmel" 
had een textielfabriek in Valdes-Bois bij Reims, waarin 600 mannen 
en vrouwen werkten. De fabriek was model ingericht op het gebied 
van hygiëne en veiligheid. Er heersite een intieme verhouding tus
sen patroon en werkvolk. De sociale bedrijfsvoering die hij toepaste, 
vertoont sterke trekken van gelijkenis met die van Vlekke. Het ge
hele gamma van stoffelijke en geestelijke voorzieningen te Oud 
Gastel, welke wij aan het oog hebben laten voorbijtrekken, kan men 
ook terugvinden te Valdes-Bois.318 Beide fabrikanten zagen hun 
taak vanuit een bewust christelijk beginsel. Harmel slaagde er in 
het familieloon volledig waar te maken door het geven van kinder
toeslag.319 Vlekke bereikte dit niet geheel, maar heeft er eerlijk 
naar gestreefd. 

De Brabantse werkgever toonde echter een meer realistische kijk 
te hebben op de toekomst.: Het paternalisme, waarin Harmel bleef 
steken, kon de arbeidersklasse tegen het einde van de eeuw niet 
ale) K.S.W., 23-5-1903. 
*17) E. Coomaert, Frankrijk, in; 150 Jaar arbeidersbeweging in West-Europa, a.w., 
p. 185. 
318) Kath. Werkman, 16-9-1895 en 23-9-1895. Art. Een Modelfabriek. 
'">) J. van Besouw, Harmel en Participatie, in: K.S.W. 1902, p. 331-332. 
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meer bekoren. Het werk van Harmel voltrok zich als het ware in 
een broeikas en verkreeg daardoor niet de gewenste uitstraling.S20 

Harmel was afkerig van participatie en stond huiverig tegenover de 
syndicale vakbeweging. Zijn praktisch fabrieksbeleid en zijn sociale 
opvattingen, neergelegd in zijn 'Manuel d'Une Corporation Chrétien
ne', zijn duidelijk afgestemd op de ideeën van Le Play. J. F. Vlekke 
heeft zich van deze romantische, op het verleden afgestemde instel
ling weten te distanciaren. Om deze reden kan men hem een modem 
'katholiek werkgever noemen. 

'^) 150 Jaar arbeidersbeweging in West-Europa, p. 184. 
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DERDE HOOFDSTUK 

DE DRANKBESTRIJDER 

Bij de oplossing van sociale vraagstukken in de 19e eeuw neemt 
de anti-alcoholbeweging een geheel eigen plaats in. Niet zozeer om
dat de drankweerorganisatie in verschillende landen de voorloper en 
richtinggever geworden is van de vakbeweging, maar meer nog om 
het eigen karakter van die beweging Telf. 

De bestrijding van het drankmisbruik in de vorige eeuw valt 
onder de rubriek sociale hygiëne en volksgezondheid en manifes
teert zich tevens als fakkeldraagster in de strijd tegen pauperisme en 
tegen andere gebreken in de maatschappelijk structuur. 

Draekmisbruik is zo oud als de drank zelf. De 19e-eeuwse drank
zucht onderscheidt zach echter van die in de voorafgaande eeuwen 
hierin, dat het nu niet ging om een bepaalde groep mensen, die 
zich regelmatig te buiten ging aan \het gebruik van alcoholische 
dranken, maar om het overvloedig gebruik ervan door het gehele 
volk. In het laatste kwart van de 19e eeuw spreekt men niet meer 
van drankzucht maar van alcoholisme. Dit bastaardwoord vat de 
lichamelijke, geestelijke en zedelijke rampen samen, die in de maat
schappij en met name in sommige van haar klassen ontstonden 
door het overmatig gebruik van alcdhol.1 Het alcoholisme werd na 
1850 meer en meer geaien als een volksvijand, "which Gladstone 
said had caused more deaths than war, pestilence and famine com
bined".2 

De alcohol dankt zijn algemene verbreiding aan zijn euforische 
werking.3 Het gebruik van alcohol raakte eerst ingeburgerd bij de 
maaltijd, vervolgens bij de samenkomsten en tenslotte bij de arbeid 

') Mgr. Α. Egger, De geestelijkheid en het alcoholvraagstuk, vert., Rotterdam, 
1898, p. 6. 
*) The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Prohibi
tion: A national experiment, Vol. 163, Philadelphia, 1932, p. 163. 
a) A. Pieper, Mässigkeitshestrebungen, M. Gladbach, 1906, p. 6. 

201 



en arbeidspauze. De machinale alcoholbereiding bracht, dank zij 
wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe procédés, enorme hoe
veelheden sterke drank op de markt tegen lage prijzen. In de alco
holbereiding geïnvesteerde kapitalen riepen een suggestieve reclame 
in het leven, die de alcohol prees ab veidrijver van honger en van 
lichamelijke afmatting, als opwekker van de arbeidsproductiviteit en 
levensblijheid. 

Toch mag men niet stellen dat het drankmisbruik louter een ge
volg is van de kapitalistische productie-wijze met haar onafscheide
lijk complement van sociale misère onder de arbeidende klasse. De 
Duitse socialist H. Blocher wees er reeds voôr de eeuwwende op, 
dat het een willekeurige constructie is om alcoholisme te verklaren 
uit de materiële omstandigheden van één klasse.4 Het gebruik van 
drank was even veelvuldig in burgerkringen als onder de arbeiders. 
De pogingen het alcoholisme slechts als symptoom van een zekere 
materiële misstand te beschouwen en als ondeugd van een bepaalde 
klasse zijn onjuist, evenals de voorstelling dat alcohol de bron van 
alle ellende is.6 

De oorzaken zijn complexer dan vele ijverige sociale hervormers 
in de vorige eeuw meenden te onderkennen. De opwekkende en 
verdovende eigenschappen van de alcohol hebben altijd een sterke 
aantrekkingskracht uitgeoefend en de menselijke omgang bevorderd. 

Het bijgeloof in de kwaliteiten van alcohol suggereerde, dat de 
sterke drank de werklust prikkelde of de vermoeidheid tijdens de 
lange en eentonige arbeid verdreef. Ondoelmatige en onvoldoende 
voeding schiep een voortdurende behoefte aan een opwekkend mid
del ter verdrijving van een gevoel van flauwheid. In vele landen 
werd vastgesteld, dat daling van drankgebruik correleerde met een 
daling van de welvaart,* maar het tegenovergestelde kan ook wor
den bewezen uit de enorme toeneming van jenevergebruik in ler-

*) H. Blocher, Die Alkoholfrage in ihrem Verhältnis zur Arbeiterfrage, 1895, p. 11. 
6) ibidem; en H. Buringh Boekhoudt en A. J. van der Weyde, Het alcoholvraag
stuk, 2e dr., Amersfoort, 1909, p. 128. 
*) Buringh Boekhoudt en Van der Weyde a.w., p. 128. 
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land tijdens de hongersnood in 1845-1846 en in Duitsland tijdens 
het revolutiejaar 1848.7 

Ook de hoedanigheid en de prijs van alcoholische dranken zijn 
factoren voor de omvang van het verbruik. Wil men het overmatige 
gebruik van spiritualiën in de 19e eeuw volledig begrijpen, dan 
moet eveneens rekening gehouden worden met het gebrek aan 
goede niet-alcoholische dranken, met het groot aantal drankgelegen-
heden en vooral met de drinkgewoonten van deze tijd.8 Het alco
holgenot werd een modeverschijnsel in alle lagen van de bevolking 
en groeide uit tot een gevaar voor de geciviliseerde mensheid. 

Het eerste streven naar een gemeenschappelijk, stelselmatig op
treden tegen buitensporig diankgebrudk treffen wij aan in de Ver
enigde Staten van Amerika. De matigiheidsactie ging in het begin 
niet uit van de ovenheid, maar van matigheidsgenootschappen. De 
hier en daar verspreide tegenstanders van stefke drank hadden een 
Mozes nodig om hen uit de wildernis van vruchteloos werken te 
leiden. Hij verscheen in de persoon van dr. Benjamin Rush, alge
meen chirurg van het landleger tijdens de bevrijdingsoorlog, de be
roemdste arts uit zijn tijd en een zeer bekend patriot met grote in
vloed.9 In 1785 publiceerde Rush een pamflet "An Inquiry into 
the Effect of Spirituous Liquors on the Human Body and Mind", 
waarin de nadelen van alcoholgebruik op wetenschappelijke wijze 
werden aangetoond en de fundamentele richtlijnen voor de matig-
heidsbeweging werden aangegeven. 

De eerste vereniging werd in 1808 te Moreau in de staat New 
York opgericht door toedoen van dr. Billy J. Clark in samenwerking 
met ds. Lebbeus Armstrong.10 Dominee en arts gaan hier samen 
voor in de drankbestrijding. De presbyteriaanse predikaat uit Litch-

') W. Martius, Die ältere deutsche Mássigkeits- und Enthaltsamkeitsbewegung, 
Dresden, 1901, p. 72^73. 
e) Pieper, Mässigkeitsbestrebungen, a.w., p. 12-16; Buringh Boekhoudt en Van 
der Weyde, a.w., p. 129-131; Em. Caudelier, l'Alcoolisme en Belgique, Bruxelles, 
1893, p. 1-5. 
·) H. Asbury, The great Illusion, Garden City, U.S.A., 1950, p. 26. 
i°) Ibid., p. 29. 
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field, Connecticut, Lyman Beecher, de vader van de schrijfster van 
'De negerhut van oom Tom', pleitte reeds in 1826 in zes beroemd 
geworden preken over het drankmisbruik ervoor om de verkoop 
van sterke drank te verbieden. Voortbouwend op het voorbereidings-
werk van Beecher, organiseerde ds. Justin Edwards uit Boston de 
matigheidsbeweging door per staat de matigheidsgenootschappen 
samen te bundelen, wat in 1826 resulteerde in de American Society 
for the Promotion of Temperance, spoedig kortweg American Tem
perance Society genoemd.11 Deïze Society werd in 1836 opgevolgd 
door de Temperance Union, een federatie van circa 6000 matig
heidsgenootschappen. 12 

De drankbestrijding werd in Amerika van het begin af gezien als 
een religieuze zaak, waarvoor de kerken een grote belangstelling 
toonden. Geheelonthouding werd geprezen als redding, dronken
schap stond gelijk met verworpenheid.1S 

Hoewel de genootschappen veel aanhangers kregen, kon van een 
volksbeweging niet worden gesproken. Een beroep op verstand en 
geweten miste zijn uitwerking op de grote massa. Het falen van het 
persoonlijk appel deed de prohibitiebeweging groeien. De matig
heidsactie had het excessieve drankgebruik niet kunnen stuiten. In
middels was reeds een begin 'gemaakt met anti-alcoholische wet
geving. Vanaf 1840 mochten alcoholische dranken alleen worden 
verkocht in specifieke drankzaken. Zo ontstond de 'saloon' als een 
afgescheiden inrichting. 

Een jaar tevoren was in de staten Connecticut en Rhode Island 
voor het eerst het systeem van 'local option' toegepast.14 Volgens dit 
systeem kunnen gewesten, gemeenten of wijken zelf beslissen over 
beperking of verbod van alle alcoholische dranken. De overheid 
ging nog verder. In 1843 voerde de staat Oregon als eerste voor 
'ardent spirits' een prohibitiewet in, die gold voor de gehele bevol-

") Ibid., p. 33. 
, г) Encyclopaedia of the Social Sciences, New York 1951, vol. XII, p. 500. 
") Asbury, a.w., p. 39. 
M) Encyclopaedia of the Social Sciences, a.w., vol. XII, p. 500. 
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king. Vier jaar later keurde de volksvertegenwoordiging van de staat 

Maine de prohibdtie goed.15 Deze radicale maatregel hield in een 

volledig verbod van productie en verkoop van gedistilleerde of ge-

fermenteerde drank — wijn, bier en likeur inbegrepen — onder 

strenge straffen voor fabrikant en detaillist. Verschillende noorde

lijke staten volgden dit voorbeeld. De V.S. raakten verdeeld in 

'natte' en 'droge' staten. Clandestien vervoer en huisdistilleerderijtjes 

maakten de prohibitie in de droge territoria kraohteloos. De misluk

king van de eerste prohibitiebeweging was hoofdzakelijk te wijten 

aan de afwezigheid van een 'united public sentiment'.1β De geheel

onthouders konden het volk voor hun zaak niet warm maken. 

Vanuit Amerika drong de drankbestrijding in 1828 Ierland en Enge

land binnen. De grote stoot aan de drankbestrijding in verschillende 

Europese staten gaf ds. Baird, die in 1836 in Parijs een opzien

barend boek publiceerde, "Histoire des sociétés de temperance des 
Etats Unis d'Amérique. " Dit boek handelde over de drankbestrij
ding in de V.S. in de voorafgaande tien jaren, over de drankbe-
strijdersverenigingen en alle middelen die waren aangewend ter 
bestrijding van drankzucht. Koning Friedrich Wilhelm III van Prui
sen liet het direct vertalen. Het boek verscheen ook in het Zweeds 
met steun van de Zweedse koning.18 In tegenstelling met andere 
landen werd de drankbestrijding in Pruisen en Zweden van begin af 
aan krachtig gesteund door de regering. 

De eerste drankbestrijdingsgolf in Europa had, zij het voor kort, 
een enorm succes dank zij gloedvolle redenaars als Mathew in Ier
land, Freiherr von Seid, ds. Böttcher en kapelaan Seling in Duitsland, 
Andresen in Noorwegen en Per Wieselgren in Zweden. De meest 
markante figuur onder deze drankweerapostelen was de Ierse pater 

n) Tbc annals a.w., p. 5. 
") Encyclopaedia, a.w., vol. XII, p. 501. 
") Maitíus, a.w., p. 8 en: A. Don en Th. v. d. Woude, Het boek van den alcohol, 
Amsterdam, 1904, p. 252. 
18) De Wegwijzer, maandschrift voor geheelonthouding onder redactie van Th. 
Postma en Th. v. d. Woude, Amsterdam, 1907, p. 21. 

205 



Theobald Mathew.19 Hij was vanaf 1828 gedurende 13 jaar pro

vinciaal van de orde der capucijnen in Ierland. Rond 1830 waren 

de Ieren verworden tot een drankzuchtig volk. Mathew bereidde zijn 

kruistocht tegen de alcohol in een maandenlange afzondering voor. 

In zijn overwegingen over de te volgen methode koos hij tenslotte 

voor de geheelonthouding. Daarmee was hij een van de eersten die 

scherp inzag, dat een matigheidsactie, naar de huidige betekenis van 

dit woord, te weinig effect zou opleveren.20 

Zo trad Mathew te voorschijn als propagandist van de abstinentie, 

en met succes. Na twee dagen prediking ontvingen m Oublin meer 

dan tienduizend personen uit zijn handen de onthoudersmedaille 

en ondertekenden de 'pledge', waarvan de formulering luidde: "Ik 

beloof plechtig mij van alle bedwelmende dranken te zullen ont

houden en door mijn woord en voorbeeld anderen te zullen be

wegen hetzelfde te doen."21 De onthoudersbeweging van Mathew 

werd een nationale aangelegenheid, waaraan circa twee miljoen 

Ieren deelnamen. De resultaten waren opzienbarend. In 1838 wer

den in Ierland 1254 miljoen gaJlons whisky gedronken, in 1841 nog 

slechts 6% miljoen.22 Nog sterker spreekt de criminele statistiek. 

Ierland boekte 12.086 notoire misdaden in 1837 tegen 733 in 1841. 

Toen tien jaar later de drankzucht weer sterk toegenomen was, be

droeg het aantal veroordeelde misdadigers volgens H. Blocher 

4000.23 Paus Gregorius XVI steunde het prachtige streven van de 

Ierse capucijn door zelf geheelonthouder te worden en Mathew's 

insigne zichtbaar te dragen.24 Dr. F. R. Lees, de grondlegger van 

1β) A. Egger, Bisschop van St. Gallen, Theobald Mathew, de matigheidsapostel van 

Ierland, vert., Maastricht, 1907, p. 3 e.v. 
г о ) Met matigheidsvereniging wordt tegenwoordig bedoeld een beweging die in
vloed wil uitoetenen op wetgeving, pers en openbare mening om daardoor te ver
hinderen, dat de drinkneigingen worden bevorderd. Vóór 1850 hield het begrip 
matigheid in de onthouding van sterke drank, waaronder bier en wijn niet werden 
meegerekend. 

" ) Egger, Theobald Mathew, a.w., p. 12. 
гг) ibidem. Opm.: 1 gallon = 4,54 liter. 
" ) Blocher, Die Alkoholfrage, ал ., p. 20. 
^) Α. Ariëns, Wat Rome zegt, 's-Hertogenbosch, 1924, p. 2. 
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de drankbestrijding in Engeland, haalde Mathew in 1843 naar zijn 
land om ook daar een actie te beginnen.25 Enige jaien later maakte 
hij een propagandatocht door Amerika. Maar toen Mathew in 1856 
te Madeira, waar hij herstel ziocht voor zijn geknakte gezondheid, 
overleed, was het resultaat van al zijn streven en werken alweer te 
niet gedaan. Zijn levenswerk scheen mislukt. De Ieren vielen in 
hun oude drinkgewoonten terug tijdens de hongerwinter van 1845-
1846, die gevolgd werd door een tyfusepidemie. 

Dezelfde bittere teleurstelling is ook de andere drankweerapostelen 
niet bespaard gebleven. De drankbestrijding in Duitsland beleefde 
haar glansjaren tussen 1838 en 1847. Böttchers 'Mäsaigkeitahand-
buch' beleefde in die tijd niet minder dan 41 herdrukken.26 Ook 
hier werd het systeem gevolgd van bekeringen door massabetogin
gen en het afleggen van een belofte. Vele herbergiers en brande-
wijnstokers sloten hun bedrijf na een meeslepende preek van de 
grote propagandisten.27 De revolutie van 1848 vaagde de drankbe
strijding in Duitsland nagenoeg weg. 

Het falen van de anti-alcoholbeweging in de eerste periode moet 
worden toegeschreven aan verschillende oorzaken. Vooreerst werd 
de matigheidsactie uitsluitend gezien als een morele, zielzorgelijke 
aangelegenheid.28 Drankzucht leek de bestrijders eerder een zede
lijke ondeugd dan een economisch, sociaal en gezondheidsvraagstuk. 
Men wist nog weinig van erfelijke aanleg. Aan de bekeerden gaven 
de verenigingen te weinig binding. De belofte werd zwaar overschat. 
De beweging steunde te veel op individuele wilskracht in plaat« 
van op een krachtig verenigingsleven.29 De grote propagandisten 
appelleerden aan het persoonlijk geweten, maar verzuimden tegelijk 
een krachtiger beroep te doen op het openbare geweten, c.q. de 
staat. De altruïsten zagen niet, dat de levensvoorwaarden en ver
houdingen waarin de drinkers leefden, moesten worden veranderd, 

2«) D e Wegwijzer, a.w., 1898, p . 99 . 
г в ) Martìus, a.w., p . 47. 
«) Ibid., p. 69. 
28) Pieper, a.w., p . 4-5. 
2 B ) Egger, Theobald Mathew, a.w., p . 28. 
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b.v. door vermindering van drinkgelegenheden en jeneverstokerijen, 
door accijnsverhoging, kortom door een doeltreffende wetgeving en 
bewustmaking van de openbare mening. 

Pas in de tweede helft van de 19e eeuw werd de hygiënisch-
medische en sociaal-wetensohappelijke kant van het alcoholvraagstuk 
meer naar voren gebracht en werd de matigheidsactie als een ge
wichtige eis van sociale hervorming erkend. Eerst waxmeer de aan
leiding en oorzaken van het alcoholisme meer en meer worden 
weggenomen en tegelijk de economische en geestelijke levenssdtuatie 
verbeterd wordt, kan een beroep op de morele krachten tot blijvend 
resultaat leiden. 

Na 1870 wordt het alcoholvraagstuk langs drie nieuwe wegen 
benaderd: studie van het alcoholisme, een krachtige drankweerorga-
nisatie en wettelijke maatregelen.30 Het alcoholisme wordt een 
vraagstuk voor wetenschappen die zorgvuldig en methodisch pro
beren sociale fenomenen te beschrijven en hun oorzaken na te gaan. 
In vele landen kwam er belangstelling voor het medisch onderzoek 
naar de invloed van alcohol op menselijke organen. De wetenschap 
rekende af met de fabels, die over de alcohol de ronde deden. De 
Duitse arts Kraepelin o.a. stelde door proefnemingen vast, dat bij 
gebruik van alcohol de opleving van de ondernemingslust van korte 
duur is en dan plaats maakt voor een gevoel van matheid en luste
loosheid.31 Rapporten van de 'Société médicale des hôpitaux' in 
Parijs vestigden de aandacht op het frappante parallellisme tussen 
tuberculose en alcoholisme.32 Onderzoekingen van prof. Demme te 
Bern en anderen brachten ziekelijke afwijkingen bij kinderen van 
alcoholisten aan het licht.33 

Pas tegen de eeuwwisseling is de drankzucht door de geneeskunde 
ontdekt als een ziekte.34 De meeste dronkaards behoren evenals 

so) Buringh Boeckhoudt en Van der Weyde, a.w., p. 177. 
s1) Ibid., p. 31 ev. 
SI) Mgr. Turinaz, Trois fléaux de la classe ouvrière, II, l'Alcoolisme, Nancy, Etien
ne - Drioton, 1901, p. 13. 
33) Burmgh Boekhoudt en Van der Weyde, a.w., p. 105. 
") Ibid., p. 133 e.V. 
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krankzinnigen, zenuwlijders en misdadigers tot de groep gedegene
reerden in de specifieke betekends van: een minderwaardig zenuw
stelsel hebbend. Op het Haags algemeen drankbestrijderscongres in 
1893 verklaarde de vurige drankbestrijder dr. Schmitz uit Bonn: 
"Drankzuchtigen zijn zieken". Tijdens het internationaal congres te 
Bremen in 1903, dus tien jaar later, constateerde dezelfde spreker 
dat deze apvatting op dat moment algemeen werd aanvaard.35 

Een krachtig wapen in de handen van drankbestrijders was de 
statistiek. Daarmee kon immers worden aangetoond, dat de morta
liteit van regelmatige aJcoholgehruikers tweemaal zo hoog lag als 
van geiheelonthoudeis.se De eerste publicabies van onderzoekingen 
naar de oorzaken van de criminaMteit moeten bij de tijdgenoten ook 
grote verontrusting hebben gewekt. In de meeste geschriften over 
het drankmisbruik wordt het verband tussen drankgebruik en mis
daad scherp afgetekend. 

Reeds aan ¡het begin van dit ihoofdstuk werd gestipuleerd, dat 
alcoholisme in zijn algemeenheid niet mag worden vereenzelvigd 
met het sodale vraagstuk. De 19eeeuwse burgerkringen hielden de 
drankzucht algemeen voor de voornaamste oorzaak van de sociale 
misère.S7 Deze opvatting komt ons chans wat simplistisch voor. Maar 
het leggen van een oorzakelijk verband tussen drankmisbruik en 
welvaartsverhoging was voor deze burgers een gemakkelijk excuus alles 
bij het oude te laten. Dat neemt echter niet weg, dat drankmisbruik 
sterk bevorderd is door sociale mistoestanden. Deze hebben een 
specifieke vorm van het alcoholisme tevoorschijn geroepen, maar 
bieden geen verldarimg voor het probleem van de algemene drink
gewoonten. De dninkgewoonten vormen het belangrijkste motief van 
het alcoholisme en niet de economische verhoudingen.se Een sterk 
geïndustrialiseerd en kapitalistisch geordend land als Engeland ver-

u ) P. Udefonsus, o.cap., De sociale betekenis van het dr. Ariënsfonds, Maastricht, 
1907, p. 10-12. 
'·) The annals, a.w., p. 54. 
") Blocher, a.w., p. 2. 
м ) Blocher, a.w., p. 13. 
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bruikte voor 1900 naar verhouding minder alcohol dan Frankrijk en 
Duitsland.39 

Een nieuw drankbestrijdingsoffensief na 1870 stelde zich twee 
taken: het volk bekendmaken met de uitwerking van de alcohol en 
de strijd aanbinden tegen de drinkgewoonten. Dat was moeilijk 
anders te verwezenlijken dan door het vormen van verenigingen. 
Door de opkomende vakbeweging werd de drankbestrijding aanvaard 
als een dankbaar actiepunt. De vakorganisatie streefde in wezen 
naar volksverheffing. In het actieprogram moest de drankweer van
zelfsprekend een belangrijke plaats innemen.40 

Toch werd van het begin af de dranikbestrijding door een zelf
standige organisatie met meer succes aangepakt. Waar dit niet ge
beurde, zoals in Duitsland en Zwitserland, nam het gebruik van 
alcohol gestadig toe.41 Naast de hoofdorganisatie op humane grond
slag kwamen protestantse en katholieke instellingen, die met hun 
bijzondere wapenen dezelfde vijand aanvielen. Drankbestrijding 
werd spoedig in overeenstemming gebracht met levensbeschou
wing. 42 In Amerika en Noord-Duitsland kon de drankbestrijding 
zich als een protestantse volksbeweging ontwikkelen en had een 
frisser karakter dan de katholieke beweging, die van meet af aan 
onder leiding van de geestelijkheid stond, niet uit het volk zelf voort
kwam en zeer spoedig in broederschappen een kerkelijke vorm kreeg. 
Het waren veelal bisschoppen die leiding gaven aan de matigheids-
beweging onder de hoge steun van de pausen. Pius IX zegende de 
League of the Cross van kardinaal H. E. Manning te Londen. 
Mgr. J. Ireland uit St. Paul, Minnesota, mocht in 1887 in een brief 
een woord van hoge waardering in ontvangst nemen van Leo XIII 
voor zijn strijd tegen de dronkenschap. Dezelfde paus vaardigde de 
in woord en gesohrift zo actieve drankbestrijder mgr. A. Egger, 
bisschop van St. Gallen, als pauselijk vertegenwoordiger af naar het 

w) J. P. Bregman, De gebruikelijke bezwaren tegen geheelonthouding, Amsterdam, 
1899, p. 34. 
"O A. Arièns, Organisatie en drankbestrijding, Maastricht, 1910, p. 1. 
" ) Blocher, a.w., p. 18. 
" ) Martius, a.w., p . 20. 
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vijfde internationale anti-alcoholische congres te Bazel in 1895.4S 

De wapens waarmee de drankduivel werd bestreden, waren wel 
van heel verschillende maikelij. De christelijke drankbestrijding had 
de religieuze intentie: de evenmens te redden uit naastenliefde. De 
socialistische beweging propageerde de geheelonthouding onder het 
motto, dat de 'nuchtere' arbeider veel scherper zijn situatie zou in
zien en zijn geld, kracht, tijd en intelligentie kon inzetten voor de 
zaak van zijn medearbeiders.44 Het alcoholisme stond dus de pro
letarische revolutie en het bereiken van de socialistische heilstaat in 
de weg. 

Van het begin af heeft de drankweerorganisatie een innerlijke 
tweespalt te zien gegeven waar het de methode betrof om de drank
zucht terug te dringen en de drinkgewoonten te veranderen. Bijna 
overal is men begonnen de drinkgewoonten door 'matigheid' te be
strijden, maar dat liep in de regel op een fiasco uit. De matigheids
vereniging keerde zich louter tegen het misbruik van sterke drank 
en verstond daaronder alleen whisky, brandewijn of neven-
produkten daarvan. Bier en wijn werden niet alleen toegelaten, 
maar zelfs aangeprezen als 'ersatz'. Pas in de zestiger jaren werd een 
actie tegen het bier ingezet.45 Mathew sprak zách al meteen uit voor 
geheelonthouding. Manning en Egger zijn via matigheid tot geheel-
onthouding gekomen. Zij leerden uit ervaring, dat dronkaards alleen 
konden genezen door onthouding van iedere alcoholische drank en 
dat slechts zij die zelf geheelonthouder waren, met succes aan de 
redding van dronkaards konden werken. Volgens Egger veranderen 
de drinkgewoonten niet naar het voorbeeld van matige drinkers. In
tegendeel, gewoontedrinkers voelen zich door zo 'n voorbeeld ge-
ruggesteund.4e 

Het meningsversohil tussen geheelonthouder en de matigheids-
man leidde voortdurend tot een hoogst onverkwikkelijk gekibbel, dat 

^3) Ariéns, Wat Rome zegt, a.w., p. 2-6. 
" ) Martius, a.w., p . 21 . 
4 C ) Martius, a.w., p . 16. 
4e) A. Egger, Geheelonthouding, vert. F. Banning, Oldenzaal, 1896, p. 7 e.v. 
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in propagandaibladen en op congressen niet zelden ontaardde in 
scherpe verwijten over en weer. De onthouder worden overdrijving 
en fanatisme ten laste gelegd, de matige moet het verwijt horen van 
gemis aan doortastendheid en het werken met halve en ondoel
matige middelen. 

De aanhangers van beide richtingen hebben wel gezamenlijk al 
hun invloed uitgeoefend op de politieke organen, om het drankmis
bruik in te perken door middel van overheidsmaatregelen. Aange
zien misbruik van sterke drank een sociaal probleem vormde, kon 
de staat doeltreffende maatregelen nemen. Verschillende landen zijn 
ver gegaan in regulerende beperkingen, plaatselijke keuze, overheids
controle en hoge accijnzen. 

Amerika ging hierin weer voor. Nadat de vrije plaatselijke keuze 
voor beperking van het aantal drankgelegenheden mislukt was, be
gonnen drankweerorganisaties in diverse deelstaten een politieke 
activiteit aan de dag te leggen voor een wettelijk verbod van verkoop 
van alcohol in iedere gehele staat. De alcohol werd de inzet van een 
kraohtmeting tussen de politieke 'pressure-groups' met aan de ene 
kant de alcoholindustrie en aan de andere de drankbestrijdongsver-
enigingen. Een krachtige stoot aan deze politieke activiteit gaf de 
merkwaardige "Women's Crusade', georganiseerd door dr. D. Lewis 
in Ohio, een religieuze organisatie van vrouwen die zich richtten 
tegen de saloons. " De abstinenten bundelden hun krachten in de 
Anti-saloonleague in 1895, in wier oprichting ook bisschop John 
Ireland een aandeel had. Deze bond streed niet alleen voor een 
drastische vermindering van de tapperijen, maar bevorderde uit alle 
maaht de prohibitie. Diverse staten van Amerika probeerden de al
cohol uit te bannen, tevergeefs zoals reeds eerder werd opgemerkt. 

Toen prohibitie voor de deelstaten afzonderlijk wegens de clan
destiene handel uit de 'natte' staten niet mogelijk bleek, bleef er voor 
de abstinentenbewegjng niets anders over dan uit alle macht te 
ijveren voor een nationaal verbod. De nationale prohibitie werd ten-

T) Asbuiy, a.w., p. 68. 
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slotte ab het beruchte 'eighteenth Amendment' in 1917 door het 
Congres aangenomen en een jaar later door drievierde deel van de 
staten geratificeerd.48 De prohibitie-wet verbood invoer, vervoer, aan
maak en verkoop van spdriituaüën voor "beverage purposes". Het 
recht van import en bereiding was voorbehouden aan de staat, die 
zijn macht delegeerde aan een concern, dat werd belast met de 
regeling en de supervisie. Deze wet heeft niet aan de verwachtingen 
beantwoord en moest daarom in 1932 grondig worden gewijzigd. 
Gedurende de twaalf jaar van prohibitde nam het alcoholisme eer 
toe dan af.49 Het distilleren en consumeren van whisky gebeurde 
nu thuis. Nagenoeg ieder huis kreeg zijn bar. Opvallend is dat sinds 
het drankverbod ook vrouwen en kinderen sterke drank gingen ge
bruiken. 50 

Staatsbemoeiing inzake drankgebruik had in sommige landen enig 
succes. Het systeem van 'plaatselijke keuze' scheen beter te werken 
in Canada en Engeland dan in Amerika. In eerstgenoemde landen 
viel na 1900 een grote teruggang in de drankverkoop te constate
ren.51 

Rusland was het eerste land in Europa, dat de volledige en na
tionale prohibitie invoerde. In juli 1914 werd de verkoop van alco
hol verboden.52 De alcoholbereiding thuis ging onverminderd voort. 
Ook ontstond er illegale handel op grote schaal. Een specifieke 
moeilijkheid voor vermindering van het drankgebruik in Rusland 
was het feit, dat wodka de nationale drank is, die door iedere boer 
kan worden bereid uit graan, fruit en aardappelen. Het systeem van 
prohibitie werd door Lenin voortgezet. De vrije verkoop van wodka 
zou immers een stap terug betekenen naar het kapitalisme. Stalin 
stond in 1925 de bereiding van wodka weer toe. De accijns op 
wodka verleende onmisbare steun aan het sovjet-budget.ss 

In Zweden trekt het Gothenburgerstelsel de aandacht, voor het 

4 β ) T h e annals, a.w., p. 175. 

**) Gradan de Schepper, T h e Prohibition Law, Rome, 1932, p. 12. 

so) T h e annals, a.w., p. 49. 
S 1) Ibid., p. 188-200. 

" ) Ibid., p. 227. 

" ) Ibid., p. 2 3 0 . 
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eerst toegepast in de stad die haar naam eraan gaF. In 1895 werd 

het program vanv dit systeem duidelijker gedefinieerd door de wet. 

Overheidsregulering nam hier de plaats in van een concurrerende 

commerciële distributie. De 'kleinhandel in sterke drank werd ge

geven aan een 'bolag', een vereniging die slechts de bevordering van 

het algemeen belang moet beogen.54 De zetbazen in de drankge-

legenheden hebben geen persoonlijk profijt van het schenken van 

alcohol, wel van niet-alcoholische dranken. De drankzaken waren 

op werkdagen na half negen en op zon- en feestdagen gesloten. De 

kwaliteit van de alcoholische dranken werd gewaarborgd door over

heidscontrole. De opbrengst van de bolags werd besteed aan scholen, 

bejaardenzorg en andere sociale activiteiten. 

Een gelijksoortig stelsel werd ook op vele plaatsen in Noorwegen 

ingevoerd, waar de detailhandel werd gegeven aan de 'samlag'. In 

geheel Noorwegen werd een of andere vorm van local option toe

gepast. De overheidscontrole in samenwerking met de drankweer-

organisatie, die in 1897 ruim 120.000 onthouders telde, deed het 

alcoholverbruik binnen een halve eeuw dalen van 17 liter tot 3 liter 

per hoofd per jaar.55 

In Zwitserland werd de monopolisering van de alcohol een groot 

succes.56 In 1884 werden de productie van gedistilleerd en het aan

tal drinkgelegenheden onder staatscontrole gebracht met als gevolg, 

dat het alcoholverbruik binnen tien jaar met 40% daalde.57 Een 

confederatie distribueert de spiritualiën, terwijl het toezicht op de 

detailverkoop ressorteert onder de kantonnale overheid. Een deel van 

de opbrengst van het gedistilleerd wordt besteed aan actieve drank

bestrijding door steunverlening aan alcoholvrije gelegenheden en 

drankweerorganisaties. 

In België en Frankrijk ontstond pas na de Eerste Wereldoorlog 

enige vorm van staatsbemoeieniis. Vóór die tijd werd de regulering 

beperkt tot accijnsheffing. 

·'(,) Buring Boekhoudt en Van der Weydc, a.w., p. 168. 
s5) Bregman, De gebruikelijke bezwaren etc., a.w., p. 33. 
" ) Caudelier, l'Alcoolisme en Belgique etc., a.w., p. 127. 
»') Ibid., p. 112. 
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NEDERLAND 

De eerste beweging 

In de voorafgaande algemene beschouwing werd de drankbe
strijding in ons land niet aan de orde gesteld, eensdeels omdat de 
Nederlandse anti-alcoholbeweging op geen enkele wijze model kan 
staan in het mtemationale verband en anderdeels om thans de ge
legenheid te scheppen de vaderlandse drankbestrijding vanuit het 
algemene beeld een dieper reliëf te kunnen geven. Daarbij blijft dan 
speciaal het oog gericht op de drankweer in katholieke kring en de 
rol die Jan Frederik Vlekke speelt in de beginperiode van deze be
weging. 

Het eerste alarm over het aJcoholgevaar klonk in 1803 op uit het 
'Morgenslokje', een vlugschriftje van de Bataafsche Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen.68 Veel effect had dit pamflet uiteraard 
niet. Pas rond 1840 kan van enige actie wordlen gesproken. De stoot 
hiertoe gaven de brochure van Otto Heldring, 'De jenever erger dan 
de cholera' en een geschrift 'Over het onmatig gebruik ал sterken 
drank en de middelen om hetzelve te keer te gaan', van de katho
lieke Amsterdamse arts A. W. F. Herckenrath. Na dit voorbereiden
de werk kon dr. W. Egeling met steun van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen in 1842 te Leiden het initiatief nemen tot het 
oprichten van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van 
Sterken Drank. De eerste dTankbestrijdersvereniging keerde zich 
aanvankelijk alleen tegen gedistilleerde drank en won in 13 jaar 
tijd 10.000 leden. In het Zuiden telde de vereniging uiterst weinig 
leden en dan nog bijna uitsluitend onder dominees. Zoals elders 
verliep deze vereniging toen het heilige vuur van de leiders was 
gedoofd. Het filantropisch karakter van de beweging miste over
tuigingskracht. Bovendien verstonden de leiders de volksgeest niet.59 

5<1) De Wegwijzer 1907, a.w., p. 22. 
" ) Don en Van der Woude, Het boek van den alcohol, a.w., p. 257. 
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Κοτΐ na 1850 kwam er enige actie in katholieke kring door toe

doen van aartspriester Engbers in Twente en door de Jezuïeten te 
Nijmegen. Het kerkelijk karakter van deze eerste matigheidsgenoot
schappen spreekt duidelijk uit een der bepalingen van de Twentse 
broederschap, houdende "dat men lid blijft als men slechts eenen 
borrel op den voormiddag gebruikt mits (men) bidt diezelfde dag 
één onze vader en één wees gegroet volgens het doel dezer ver
eeniging". eo De vereniging verdween bij het herstel van de kerke
lijke hiërarchie. Het episcopaat had er weinig belangstelling voor 
en beperkte zich vooreerst tot matigheidslessen voor de priesters. 

Ook het initiatief van een leek stuitte af op de terughoudendheid 
van het episcopaat. De commies-ontvanger Antfang uit Venlo, later 
overgeplaatst naar Coirle en Oisterwijk, ijverde in woord en geschrift 
voor een eigen katholieke organisatie. Hij kreeg hierbij de steun van 
de neutrale Nederlandsche Vereeniging, waarvan hij correspondent 
was, omdat men daar al spoedig irazag, dat een neutrale vereniging 
onmogelijk kon binnendringen in het katholieke volksdeel, dat 
nog zo 'n sterke kerkelijke ibinding aan de dag legde. Noch zijn 
brochure aan het adres van de bisschoppen en priesters, nooh zijn 
gesprek met de bisschop van Roermond, leverden enig resultaat op.β 1 

Het bleef bij matigheidslessen in de biechtstoel, van de preekstoel 

of tijdens de missies. In Nederland ontstonden dus geen katholieke 

matigheidsbroederschappen zoals wij die in het midden van de vorige 

eeuw in andere landen aantreffen. 

Toch was het weer een katholiek die in de zeventiger jaren een 

nieuwe injectie gaf aan de drankbestrijding. Onder het pseudoniem 

Multapatior schreef de Brabander L. P. Philippona in het Handels

blad artikelen over volkswelvaart en andere economische kwesties. 

Daarin kwam ook het alcoholvraagstuk ter sprake. Hij zag geen heil 

in pogingen om Nederland — alcoholisch — geheel droog te leggen, 

maar pleitte voor het matigheidsbeginsel. Zijn artikelen vonden 

*0) G. Brom, De nieuwe Kruistocht, Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland 
1895-1907, Helmond, 1909, p. 12. 
·') Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 14. 
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weerklank en de Multapatiocsbond, die in 1875 werd opgericht, kon 
met het nieuwe beginsel een groot publiek boeien. Bij het overlijden 
van de stichter in 1878 nam de vereniging de beter klinkende naam 
aan van Volksbond, Vereeniging tegpn Drankmisbruik. De bekende 
politicus mr. Goeman Borgesius bekleedde 20 jaar lang het voor
zitterschap van deze bond. 

De Volksbond wees vooral op de maatschappelijke betekenis van 
de drankbestrijding en pleitte voor betere woningen, goed volks-
voedsel, maximale arbeidsduur en schoolvoorliohting over alcohol
misbruik. Hij stimuleerde voorts wetenschappelijke onderzoekingen 
en publicaties over het alcoholvraagstuk. Onder auspiciën van de 
Volksbond ontstond het voortreffelijke, reeds eerder geciteerde boek 
van de artsen Buringh Boekhoudt en Van der Weyde. Pionierswerk 
verrichtte deze bond tenslotte door zijn politieke actie, die al vroeg 
bekroond werd door de Drankwet van 1881. 

De Drankwet heeft de vermindering van het drankgebruik be
vorderd. Uit de hieronder afgedrukte statistiek kan dit gemakkelijk 
worden aangetoond. Het drankgebruik van gedistilleerd per hoofd 
vertoont eerst vanaf 1881 een regelmatige teruggang. Hiertoe heb
ben natuurlijk ook andere factoren bijgedragen. Een belangrijke 
factor was ook wel de invloed die de drankweer-organisatie uitoefen
de op de publieke drinkgewoonten. 

De meest doorslaggevende factor voor de teruggang is niet aan
wijsbaar, maar het frappeert wel dat de regelmatige vermindering 
vanaf 1881, het jaar van de Drankwet, intreedt. 
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8ΤΑΤΙ8ΉΕΚ VAN HET GEBRUIK VAN 
GEDISTILLEERDE DRANK 1876 - 1914 IN NEDERLAND« 

Liters veraccijnsd gedistilleerd ad 50% verbruikt γβτ hoofd 

1876 -

1877 -

1878 -

1879 -

1880 -

1881 -

1882 -

1883 -

1884 -

1885 -

1886 -

1887 -

1888 -

1889 -

1890 -

1891 -

- 9,91 

- 9,98 

- 9,87 

- 9,63 

- 9,87 

- 9,80 

- 9,46 

- 9,40 

- 9,46 

- 9,16 

- 8,99 

- 9,01 

- 8,89 

- 8,78 

- 8,93 

- 8,99 

1892 -

1893 -

1894 -

1895 -

1896 -

1897 -

1898 -

1899 -

1900 -

1901 -

1902 -

1903 -

1904 -

1905 -

1906 -

1907 -

8,94 

— 

8,87 

8,68 

8,66 

8,46 

8,28 

8,05 

8,23 

8,22 

8,05 

7,82 

7,59 

7,38 

7,38 

7,30 

1908 -

1909 -

1910 -

1911 -

1912 -

1913 -

1914 -

- 7,06 

- 6,98 

- 5,21 

- 5,25 

- 5,26 

- 5,21 

- 5,54 

De kracht van de Volksbond stak niet alleen in de leiding, maar 

ook in het aantal leden. In 1906 telde hij 18.500 leden met 104 af

delingen tegen 5000 leden in de Nederlandsehe Vereeniging.β3 

Ondanks het aantal gemeenschappelijke actiepunten heerste er 

tussen de twee oudste drankbestrijdmgsverenigingen een soms vin

nige animositeit, zoals wij die na 1890 ook moeten constateren in 

de protestantse en katholieke beweging. Het kardinale punt in de 

onderlinge strijd vormde het verschil in principe of de strijd tegen 

C2) Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden. Bescheiden betreffende de geld
middelen. Uitgeg. Ministerie van Financiën jrg. 1882-1900. En: bijdragen tot de 
Statistiek van Nederland, Rijksinkomsten 1901-1916 (CBS). 
c3) F. U. Schmidt, De Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik en De Ne
derlandsehe Vereeniging tot Afschaifing van Alcoholhoudende Dranken, 1906, p. 4. 
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drankmisbruik door geheelonthouding dan wel door bevordering 
van de matigheid moest worden aangepakt. Daarenboven ontstond 
in de boezem der verenigingen zelf nog onenigheid over de aard 
van matigheid en geheelonthouding. Deze twistpunten waren, zoals 
wij gezien hebben, een mternaöionaal verschijnsel. 

De Volksbond keerde zich uitsluitend tegen dramkmisbruik, be
vorderde aanvankelijk zelfs het gebruik van zwak-alcoholische dran
ken. Het bestuur van de bond onderzocht daarbij de mogelijkheid 
tot het oprichten van eigen brouwerijen. ** Zover ds het niet geko
men, maar wel werd in 1878 reclame gemaakt voor de zwak-alco
holische drank. In Amsterdam kwamen venters met bierwagens rond, 
die later door melkwagens werden vervangen.65 De Nederlandsohe 
Vereeniging onderhield van meet af aan een strenge regel. Zij eiste 
van de leden onthouding van sterke drank. Deze onthouding groeide 
later uit tot een totale abstinentie van alcoholhoudende dranken. In 
1899 werd na veel strijd het volledige geheelonthoudingsbeginsel 
aanvaard en werd de naam van de vereniging veranderd in Neder-
landsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dran
ken. ββ De voornaamste grief die de Nederlandsche Vereeniging te

gen De Volksbond had, was de rekbare opvatting over de 'matig

heid'. Zowel bij de voormannen als onder de Volksbondleden liep 

de definitie van de matigheid sterk uiteen.β7 

Overigens is de geheelonthouding niet door de Ned. Vereeniging 

voor het eerst geconcretiseerd, maar door ds. Adema van Seheltema, 

die, zoals Alfons Ariëns bij diens dood in 1897 ridderlijk getuigde, 
"de vaan der geheelonthouding op Nederlandschen bodem overplant-
te".e8 In 1879 had deze sociaal voelende dominee al een belangrijke 
bijdrage geleverd met de vertaling van Riohardsons 'volksonderwijs 
over alcohol'.69 Tot aan zijn dood was hij hoofdredacteur van het 

•4) Don en Van der Woude, a.w., p. 253. 
'5) Schmidt, De Volksbond etc. a.w., p. 8. 
M) De Wegwijzer 1907, a.w., p. 24. 
e7) Schmidt, a.w., p. 13 e.V. 
«"O De Kruisbanier 1897, no. 7. 
c») Don en Van der Woude, p. 269-270. 
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maandblad tegen drankmisbruik 'De Wereldstrijd'. Zijn betekenis 
ligt ook op het praktische terrein van de organisatie. In 1881 werd 
de Nationale Christen-Geiheekmtihouders Vereeniging opgericht, in 
wier totstandkoming hij een belangrijk aandeel had. 

Verdeeldiheid scheen een onafwendbaar noodlot onder drankbe-
strijders. De Protestantse onthouders krakeelden onderling of het 
al dan niet geoorloofd was alcohol voor anderen te schenken. De 
ruzie leidde tot een nieuwe vereniging, die Nederlandsche Christe
lijke GeheeJonthoudersbond ging heten. Ook de Nederlandsche 
Vereeniging kon de eenheid niet bewaren. Een deel der leden streef
de naar verbodswetten. Het resultaat van de onderlinge twistgesprek
ken was weer een nieuwe vereniging, de Algemecne Nederlandsche 
Geheeloruthoudersbond.70 

Naast de algemene verenigingen bestonden er vóór 1900 reeds 
verschillende 'vak'^verenigingen in de drankweerorganisatie. De 
oudste is de Nederlandsche Onderwijzers Propagandaclub, sterk be
vorderd door de Groningse hoogleraar P. C. Hofetede de Groot. Een 
machtige steunpilaar vonden de onderwijzers in de voorzitter van de 
Volksbond, Goeman Borgesius, die in 1897 als minister erin slaagde 
het anti-alcohoiiseh onderridht op te nemen in het lesprogram van 
de kweekschool.71 In 1896 telde deze vereniging 19 afdelingen met 
525 leden.72 Verder ontstond o.a. een Studenten Geheelonthouders 
Vereeniging — in 1901 omgezet in Studenten Anti-Alcoholbond —, 
De Nederlandsche Artsen Geheelonthouders Vereeniging en een 
Geheelonthoudersbond voor Spoorwegpersoneel. Ook waren er al 
enige vrouwenorganisaties die zich op geheelonthouding toelegden. 

De krachtige stimulans, die de drankbestrijding van de arbeiders
organisatie ontving, blijkt ondubbelzinnig uit het sociaal program 
van Patrimonium in 1894, waarin 'de strijd tegen alcohol' aan de 
kop prijkt.73 Eerder en feller dan de christelijke en katholieke vak-

70) Ibid., p. 259. 
") H. van der Mandere, Mannen en vrouwen van betekenis in onze dagen, Haar
lem, 1912, p. 52 e.v. 
™) De Kruisbanier 1897, no. 4. 
«) De Katholieke Werkman 1894, no. 10. 
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beweging heeft de socialistische beweging de strijd tegen de drank-
duivel aangebonden. Bijna alle jonge socialisten waren geheelont
houders en spraken met veraohting van 'brandkast- en jeneverchris-
tenen'.74 De verdelging van het draokmisbrudk onder de arbeiders
klasse is een van de edelste verdiensten van de vakbeweging, in de 
eerste plaats van de socialistische. 

De defimtieve stoot aan een katholieke drankbestrijdingsorgani-
satie geeft Alfons Ariëns ook via de vakorganisatie. Op de derde 
jaarvergadering van de Bond van r.k. Werkliedenvereenigingen in 
het aartsbisdom Utrecht maakte het drankmisbruik een van de vier 
onderwerpen van bespreking uit.75 Van nu af zullen wij ons geheel 
bepalen tot de drankbestrijding in katholieke kring. 

De Katholieke drankbestrijding 

Het falen van individuele pogingen voor 1890 om een katholieke 
actie tegen drankmisbruik te ontketenen moet, zoals reeds boven 
werd aangestipt, voor een belangrijk deel worden toegeschreven 
aan het gebrek aan medewerking en leiding van de hoge geestelijk
heid. De schuld aan het achtertblijven van de katholieken in dit 
aspect van de sodale opgang, ligt niet bij iemand persoonlijk, maar 
het probleem past in het algemene levenspatroon van de achterge
bleven groep, die te kampen heeft met een gebrek aan initiatief, 
durf en zelfverzekerdheid. Uit wat L. J. Rogier heeft genoemd 
de 'omtuinde roomsheid'7e, werden de gedragingen van liberalen en 
protestanten wantrouwig bekeken. 

De geheelonhouding paste beter in de rigoureuze calvinistische le
venssfeer dan in het ideaal van de roomse blijheid. De dericale op
vatting, dat natuurlijke kwalen met bovennatuurlijke genademidde
len moesten worden bestreden, had een taai leven.77 Dit geldt 
M) L. J. Rogier - N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, Katholiek Nederland 1853-
1953, 's-Gravenhage, 1953, p. 436. 
">) Kath. Werkman 1895, no. 40. 
7·) De Tijd, 29-12-1962. 
") Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 24. 
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trouwens niet alleen voor de drankbestrijding, maar voor de hele 

katholieke sociale actie in zijn 'beginperiode. Niettemin is de drank

weer op zichzelf "een mooi stuk opkomst en vooruitgang geweest", 

zoals Brom zegt.7e De katholieke emancipatie heeFt in haar groei 

verschillende wegen gevolgd en een daarvan is ongetwijfeld de 

drankweerorganisatie geweest. 

De sterkste weerstand die in katholieke kring tegen het beginsel 

van onthouding moest worden overwonnen, kwam van de kant van 

de drankhandel. Het is een bekend feit, dat de katholieken in de 

tijd van de generalkeit, uitgesloten als zij waren van ambten en 

ovenheidsfuncties, zich toelegden op de handel. Nog sterker gold 

dit voor het herberghouden, omdat dit als een gemakkelijk beroeps-

werk werd beschouwd. Vele namen op etiketten van jenever- en 

wijnflessen liegen niet om hun roomse afkomst. Schiedam was een 

grotendeels katholieke stad. Het aantal mensen, werkzaam in de 

drankfabricage en in de groot- en kleinhandel in spiritualiën, om

vatte viermaal zoveel katholieken als andersdenkenden.78 

Het gebrek aan inzicht in en het tekort aan studie van het alco

holvraagstuk demonstreerden zich het pijnlijkst bij de geestelijke en 

politieke leiders van het katholieke volksdeel. Het optreden van 

Schaepman in de Kamer bij de behandeling van de Drankwet van 

1881 is er wel het meest frappante bewijs van. De kardinale punten 

in deze drankwet vormden de beperking van het aantal tapperijen 

en de bevoegdheid aan de gemeentebesturen om dienaangaande 

verordeningen te maken. Het maximumstelsel stelde het aantal 

'vergunningen' afhankelijk van het aantal inwoners. In gemeenten 

van meer dan 50.000 zielen mocht één vergunning op 500 inwoners 

worden uitgegeven. In kleinere gemeenten werd het maximum 

verhoudingsgewijs volgens een vaste tabel verhoogd. 

Schaepman verklaarde zich tegen de wet als het maximum van 

het aantal tapperijen niet werd losgelaten, aangezien dit indruiste 

7e) Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 23. 
7e) Sluit Schiedam, tijdschrift tegen drankmisbruik, 19-11-1902; En: A. Ariëns, 
Criminaliteit en Drankmisbruik, Leiden, 1905, p. 41 . 
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tegen het eigendtrmsreoht.β0 Hij werd in deze opvatting o.a. gesteund 

door zijn fractiegenoten Borrel, Heydenrijck en Bahlmann. Brom 

merkt sarcastisch op, dat "deze staatkundigen in de waan waren, 

dat de vrijheid van de herbergier in plaats van de volkskracht moest 

worden verdedigd".81 

Schaepman stemde tenslotte voor het verzwakte wetsontwerp, dat 

met 68 tegen 7 stemmen werd aangenomen,82 maar in het kamer

debat had hij zich op zulk een ibadinerende wijze uitgelaten over de 

drankbestrijding, dat hij daarmee de tegenstanders van de drank-

weerorganisatie een kwart eeuw lang een wapen in de hand gaf. 

Schaepman zag in de drankbestrijding een modeverschijnsel. Hij 

ontkende de zedelijke grond van de drankweer niet, maar waar

schuwde voor overdrijving. Het drankgebruik in Nederland, zijnde 

9,87 liter per hoofd, vond hij, hoewel geen stichtelijk cijfer, niet zo 

verontrustend.8S Zijn twijfel aan de kwaadaardige uitwerking van 

de alcohol kam niet worden misverstaan uit zijn woorden: "Ik tart 

ieder om te bewijzen, dat er tussen misdrijf en het gebruik van 

sterken drank een constante verhouding bestaat".84 

Ruim twintig jaar later hanteert Ariëns, die van het verband 
tussen drank en misdaad overtuigd was, dit als argument in zijn 
verweerschrift tegen de hoge criminaliteit onder katholieken. In 
1900 had een enquête uitgewezen, dat het percentage katholieken 
onder criminele delinquenten het grootst was. De belangrijkste oor
zaak hiervan lag volgens Ariëns hierin, dat het drankmisbruik onder 
katholieken het meest voorkwam.u 

De Drankwet van 1881 had o.m. ten doel de kolossale uitgaven 
te verminderen, die de arbeiders jaarlijks aan sterke drank besteed
den. Op een totaal van circa 40 miljoen aan consumpcieve besteding 
werd naar schatting 30 miljoen door de werkende stand uitgege-

«o) Handelingen Staten-Generaal II 1880-1881, p. 1404. 
el) Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 18. 
«) Hand. St. Gen. II 1880-1881, p. 1535. 
вэ) Ibid., p. 1346. 
**) Ibid., p. 1381. 
βί) Ariëns, Criminaliteit en drankmisbruik, a.w., 21 e.v. 
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ven.8β Ook hier ging Schaepman luchthartig overheen. In een ka

merduel in 1881 met Goeman Borgesius liet hij zich de ongelukkige 

frase van de 'twee borrels' ontvallen. Later beklaagde hij zich over 

de verkeerde uideg van zijn woorden, maar het kamerverslag geeft 

weinig grond over dit beklag: "De heer Borgesius zegt, dat twee 

borrels nog te veel zijn voor het volk. Daarover kunnen wij twisten 

tot in het oneindige. Ik kan tegenover den Nederlandschen werkman 

vrijgevig genoeg zijn om hem die te gunnen. Kan de heer Borgesius 

dit niet met zijne ondervindiing overeenbrengen, het staat hem vrij, 

maar voor mij is het niet beslissend. Ieder mens heeft in zijn leven 

wel eenige opwekking en matige prikkeling nodig. Wij moeten den 

werkman iets gunnen en niet zijn geheele leven willen reglemen

teren naar de idealen van het Nut van het Algemeen of van den 

'braven Hendrik' " . 8 7 Schaepman verklaarde verder met nadruk "dat 

men het den Nederlandschen werkman niet als een fout zou aan

rekenen het gebruik van een prikkelenden drank, die hem evengoed 

toekomt als onze andere prikkels van levensgenot".88 

Schaepmans woorden zijn maar al te vaak geëxploiteerd door de 
geïnteresseerden in de drankhandel. Zij galmen nog na in het jaar 
van zijn dood in de open brief van een herbergier aan Ariëns, ge
publiceerd in De Kruisbanier. "Ik heb altijd veel van Schaepman 
gehouden en draag al vele jaren aan mijn horlogeketting een mooie 
medaille, waarop aan de eene zijde staat een schaap met een man en 
aan de andere zijde: goed voor twee borrels. Nu zegt gij drankbe
strijders wel, dat Schaepman dat woord later verloochend heeft, 
maar gezegd is gezegd, zeg ik maar".8e 

Wanneer de als progressief bekend staande politieke leider met 
tegenzin voor de Drankwet stemt met als enig motief "het volk geen 
verbetering van een meer of min erkend kwaad te weigeren",eo dan 
is het begrijpelijk, dat het katholieke volksdeel weinig enthousiasme 

e«) Hand. St. Gen. Π 1880-1881, p. 1382. 
<") Ibid., p. 1386. 
ω) Ibidem. 
β·) Kruisbanier 1903, no. 6. 
*>) Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 20. 
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aan de dag legde voor een actie, die naar het scheen onnodige offers 
vroeg. In 1885 versaheen de eerste anti-alcoholische publicatie van-
uit katholiek standpunt van de hand van de Maastrichtse kapelaan 
J. L. H. Vrancken, maar een organisatie liet nog tien jaar op zich 
wachten. 

De eerste organisatie 

De centrale figuur in de opbouw van de katholieke drankbestrij-
dingsorganisatie is dr. Alfons Aidëns, die als zieborger en maatschap
pelijk werker onder de Enschedese textielarbeiders tot de heilige 
overtuiging was gekomen, dat het onmatig gebruik van sterke drank 
niet alleen een zedelijk maar vooral een groot sociaal euvel was. Vijf 
jaar arbeidersorganisatie leerde Ariëns, zoals hij later zei, "dat het 
roomse volksterrein, drassig van jenever, niet omtvankelijk was voor 
roomse cultuur".91 In De Katholieke Werkman, sinds 1894 het or
gaan voor de Bond van r.k. Werkliedenverenigingen in het aarts
bisdom Utrecht, beschrijft Ariëns het doel van de werkliedenver
enigingen met drie kernwoorden: volkswelvaart, volksinvloed en 
volksontwikkeling.β2 

De dagelijkse omgang met het volk brachit hem tot het inzicht, dat 

het alcoholisme een zeer belangrijk obstakel was voor de verheffing 

van het volk. Hij stond in deze levenservaring niet alleen. Ook 

mannen als Vlekke en Borgesius zijn vurige drankbestrijders gewor

den, toen zij de nood van de massa vanuit hun levenspraktijk had

den leren kennen. Daarbij verliep het ontwikkelingsproces bij Vlekke 

op dezelfde wijze als bij Ariëns. De praktische sociale zorg ging aan 
de theorie vooraf. Zij ervoeren eerst wat zij later gingen verwoorden. 

In 1910 schreef Ariëns, dat zonder drankbestrijding een krachtige 
vakorganisatie ombestaambaar was en het eigenlijke doel der vak
organisatie onbereikbaar.9* Vijftien jaar tevoren ihad hij met grote 

n) Nieuwe tijden - nieuwe zeden. Rede gehouden door Dr. Ariëns op den 3e Ned. 
Katholiekendag te 's-Hage, 1925, p. 7. 
·») K. W. 1894, no. 5. 
") Α. Ariëns, Organisatie en drankbestrijding, Maastricht 1910, p. 1-2. 
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dankbaarheid bij gelegenheid ал zijn koperen priesterjubileum het 
cadeau aanvaard van drie Enschedese arbeidersvrienden, dat bestond 
uit de belofte zicli van sterke drank te onthouden. Drie voormannen 
uit de nog zeer jonge Twentse arbeidersvereniging, J. Probst, G. В. 
Platvoet en Α. Η. Engels, kondigden in De Katholieke Werkman 

van 1 maart 1895 de oprichting van een matigheidsgenootschap 

aan.94 Deze mededeling betekent het definitieve begin van de ka

tholieke drankweerorganisatie. Bij de oprichtingsvergadering traden 

ruim 20 personen toe, overwegend jongemannen. Ariëns koos voor 
de vereniging de naam Kruisverbond naar Manning's League of 
the Cross. Na een goed half jaar waren er in het Enschedese Kruis
verbond 60 leden geïnstalleerd. Inmiddels was er ook een afdeling 
opgericht te Hengelo en Nijmegen.95 In laatstgenoemde stad had 
de arts F. B. Banning reeds jaren tevoren baanbrekend werk ver
richt. Op het eerste nationaal congres voor geheelonthouding te 
Utrecht in 1896 was hij een van de woordvoerders. Banning is de 
geharnaste strijder voor de geheelonthouding, een standpunt dat 
Ariëns uit taktische overwegingen niet kon delen. Van het begin af 
werden in het Kruisverbond twee klassen ingevoerd, nl. afschaffers 
en geheelonthouders. De afschaffers verplichtten zich tot onthou
ding van sterke drank en tot matigheid in het gebruik van bier en 
wijn. 

Het Kruisverbond won snel terrein. Eind 1895 waren er reeds 
negen afdelingen en minstens vijf in oprichting.ββ Bij het eenjarig 

bestaan van de bond stond de afdeling Nijmegen aan de top met 

240 leden. Dan volgden Enschede met 160 en Hilversum met 145 

leden.β7 

Het Kruisverbond was een organisatie voor mannen. Ariëns had 
echter van het begin af begrepen, dat ook de vrouw een belangrijk 
aandeel zou kunnen leveren in de verandering van de drinkge-

M) K. W. 1895, no. 5. 
»5) Ibid., no. 39. 
ββ) Ibid., no. 45. 
к') De Kruisbanier 1897, no. 1. 
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woonten. Naast het Kruisvcrbond verscheen er in Enschede een 

Mariavereniging, gepresideerd door de vrouw van A. H. Engels. 

Spoedig traden ook een aantal vrouwen uit de hogere standen toe, 

die de drankbestrijding opvatten als liefdewerk. De Mariavereniging 

werd in tegenstelling met het Kruisvcrbond kerkelijk georganiseerd 

als een soort congregatie met de pastoor aan het hoofd.08 Opvallend 

is, dat deze vereniging door de elite werd gedragen, terwijl het 

Kruisvcrbond het merendeel van haar leden recruteerde uit de 

arbeidersstand. De organisatie werd tenslotte voltooid met een Anna-

vereniging en jongens- en meisjesbonden. De Annavereniging be

stond uit ouders, die beloofden hun kinderen beneden de 12 jaar 

op te voeden in geheelonthouding en geen drank te laten halen. 

De nauwe verwantschap van de matigheidsbeweging met de ar

beidersorganisatie valt af te leiden uit het feit, dat De Katholieke 

Werkman ook de spreekbuis werd van de drankbestrijders. Nu 

speelde hierbij echter ook een rol de toevallige omstandigheid, dat 

de redacteur van dit blad tevens de promotor was van beide orga

nisaties. Toen tegen dit samengaan bij herhaling verzet rees van de 

zijde der abonnees," richtte Ariëns een apart drankbcstrijdersblad 

op, dat in april 1896 voor de eerste maal verscheen als De Kruis-

banier. Ariëns aanvaardde ook voor dit orgaan de redactionele ver

antwoordelijkheid. 

Intussen kreeg de drankbestrijding ook in het Zuiden bekendheid. 

In mei 1897 richtte de textielfabrikant J. B. van Besouw een Kruis

vcrbond en Mariavereniging op te Coirle.100 Heeft van Besouw in 

zijn dorp kunnen oogsten, wat Antfang in 1861 had geplant? Door 

gebrek aan gegevens kan hierover vooralsnog geen uitsluitsel worden 

gegeven, maar het feit zelf heeft recht op onze aandacht. In hetzelf

de jaar werd de blauwe vaan ook in Limburg gehesen, het eerst 

in Maastricht door de leraar J. J. H. Jacobs. De jonge advocaat 

jhr. mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck liet zich winnen voor het 

ββ) Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 50. 
»e) K. W. 1895, no. 45. 
ι»«) Kruisb. 1897, no. 2. 
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secretariaat van de Maastrichtse afdeling, een functie die hij spoedig 
zou combineren met die van secretaris van het comité ter voorberei
ding van het eerste drankbestrijdingscongres. Vanaf 1899 tot zijn 
ministensohap was Ruijs voorzitter van het overkoepelend orgaan 
van de beweging. 

Ariëns verstond de kunst een aantal leidinggevende figuren met 
grote omzichtigheid de drankweerorganisatie binnen te halen om 
hen daarna als lichtbakens te pronk te zetten. Hij had bij zijn ar
beidersvereniging maar al te pijnlijk ondervonden, dat het ontbreken 
van kader een succesvolle actie bijna onmogelijk maakte. De matig
heidsbeweging moest zo snel mogelijk op eigen benen staan en de 
'classe dirigeante' zou de leiding moeten nemen.101 Alleen dan zou 
de ibeweging algemeen kunnen worden, wat nodig was, aangezien 
het drankmisbruik geen typisch verschijnsel onder de werkende 
klasse, maar een algemeen euvel was. Tenslotte schoof Ariens doel
bewust prominente leken naar voren, die met meer succes dan hij 
druk zouden kunnen uitoefenen op het episcopaat voor het ont
wikkelen van een landelijke actie.102 Zo viel zijn oog ook op de 
Gastelse suikerfabrikant Jan Frederik Vlekke. 

Vlekke is van huis uit geen drankbestrijder pur sang geweest. 
Zijn representatieve plichten eisten een weivoorziene wijnkelder in 
zijn ambtswoning. Het gebeurde regelmatig, dat hij zondags een 
Gastelse herberg binnenstapte.1(l3 Bij voorkomende feesten op de 
fabriek werd het personeel onthaald op bier. Een van de commis
sarissen van de fabriek exploiteerde een brouwerij. Nu heeft dit 
misschien weinig te maken met de persoonlijke opvattingen van de 
directeur, maar in een 'kleine dorpsgemeenschap moet men terdege 
rekening houden met persoonlijke gevoeligheden en zeer enge, soms 
enghartige inter-menselijke relaties. Een voorstander van geheelont
houding is hij nooit geweest. Zelfs in de laatste vijf jaar van zijn 
leven, wanneer hij in de katholieke drankbestrijding een belangrijke 

10l)Biom, De nieuwe Kruistocht, p. 41. 
in) Ibid., p. 79 en Br. Ariens aan Vlekke, 15-4-1898. 
103) Mededeling van mijn vader L. Theunisse, geb. te Oud Gastel, 1891. 
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rol gaat spelen, is zijn verzet tegen het gebruik van gegiste dranken 
opmerkelijk zwak. Des te feller ageert hij echter tegen de jenever. 
Volgens de overlevering werd zijn afkeer van sterke diranik opge
wekt door het schokkende feit, dat zijn vader in 1887 in Stampers
gat onder invloed van sterke drank door verdrinking om het leven 
kwam.104 

Naast het persoonlijk motief rust zijn strijd tegen de sterke drank, 
naar het ons voorkomt, op drie gronden. In de campagnetijd zag hij 
dagelijks met eigen ogen, hoe vooral het los werkvolk zijn geld, 
gezondheid en arbeidskracht verdeed door een stevig gebruik van de 
jeneverfles. De slechte drinkgewoonten appelleerden aan zijn so
ciale bewogenheid. Hoe kon de menselijke waardigheid van de 
werkman hersteld worden, wanneer hij aan de drank verslaafd was? 
Een slagzin uit zijn redevoeringen als "de welvaart van een volk 
hangt af van zijn matigheid",105 is in de mond van Vlekke geen 
loze bewering van een propagandist, maar stoelt op de levenservaring 
van een man, die dagelijks met het gewone volk omging. 

Drankbestrijder zal Vlekke ook geworden zijn uit zijn diep ge
wortelde christelijke overtuiging. Hij zag de dranikzucht als een 
volkskwaal, die het zedelijk leven ondermijnde. "Het grote doel der 
drankbestrijding moet zijn en blijven: karaktervorming bij het gan-
sche volk", zo luidt een van zijn leuzen in de Sobriëtas almanak 
anno 1902.loe Hij wilde de drankbestrijding niet beperkt zien tot 
de arbeidersklasse, maar 'beschouwde haar als een machtig strijd
middel tot geestelijke en morele opbloei voor al de bevolkingsgroe
pen. 

Afkeer van spiritualiën kan Vlekke ook ingegeven zijn door zijn 
kennis van de scheikunde, die hem in staat stelde om de moderne 
samenstelling van diverse alcoholische dranken op haar schadelijke 
bestanddelen te beoordelen. In een ironisch ingekleed artikel in De 
Kruisbanier gaf hij een scheikundige analyse van de 'vermout', een 

'N) Mededeling van mr. H. P. A. M. Mastboom, Oud Gastel. 
105) J. F. Vlekke, manuscript van rede, uitgesproken te Eindhoven, 1899, p. 22. 
1 И) Sobriëtas Almanak 1902, p. 55. 
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drank, die vooral aftrek vond bij de dames. De scheikunde krijgt een 

pedagogisch staartje, wanneer de schrijver opmerkt: "Er zijn tal van 

onnozelen, die een afkeer hebben van absinthe, maar met een gerust 

hart vermout drinken — Juffrouw, drink liever pompwater en lees 

Conscience's 'een uitvinding des duivels' nog eens na". I07 

Volgens ons ter beschikking staande gegevens dateert het eerste 

optreden van Vlekkc tegen het drankmisbruik uit het jaar 1891. 

Een bericht in De Kleine Courant van 10 oktober van dat jaar maakt 

melding van het strenge verbod van het gebruik van jenever in de 

fabriek.108 In 1895, het jaar waarin Aniens zijn eerste Kruisverbond 

opricht, waarschuwt ook de Gastelse suikerfabrikant in toespraken 

zijn werkvolk voor alcoholmisbruik.104 Zijn eerste oproep tot het 

vormen van een matigheidsgenootschap in eigen kring,110 vond nog 

weinig weerklank en verwonderlijk is dit niet. 

Vlekke ie niet alleen de eerste, maar jarenlang ook de enige 

drankbestrijder geweest in het bisdom Breda. Kort voor het eerste 

congres in 1898 kon hij aan Ariëns nog geen enkele priester in zijn 

bisdom aanwijzen die als contactman zou kunnen opt reden. m 

Tenslotte werd prof. J. Schets van het groot-seminarie Hoeven be

reid gevonden in het Congres-comité zitting te nemen. In andere 

bisdommen trad een geestelijke als promotor voor de drankweer-

organisatie op. Buiten het Bredase diocees waren in 1897 alle bis

dommen in de beweging vertegenwoordigd.112 Zelfs Schaepman 

voegde zich in dat jaar in de nog magere rij van propagandisten. 

Zijn redevoering voor de Utrechtse Volksbond heeft echter nog 

weinig overtuigingskracht. De geheelonthouding vond hij iets "bo-

venmenselijks, een ideaal, dat voor de massa van de gewone mensen 

niet bereikbaar i s " . ш De strijd tegen de jenever moest volgens 

и") Kruisb. 1902, no. 15. 

и«) De Kleine Courant 1891, no. 14. 
, m )) Br. H. Ermann s.j. a?n VI., Katwijk, 17-8-1895. 
, !») Kruisb. 1897, no. 3. 

ч ') Br. Ariens ran VI., 15-4 1898. 
| | г ) Brom, De nieuwe Kruistocht, p. 59. 

""О Kruisb. 1897, no. 7. 
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Schaepman meer blijk geven van verzet tegen misbruik dan tegen 

gebruik.114 

Evenals Ariëns stelde Vlekke de zaak veel scherper. Een groot 

kwaad moest met een sterk middel worden uitgeroeid. "Daar is maar 

een middel, om bevrijd te blijven van den slechten invloed van den 

jenever; dat middel is zich geheel van jenever te onthouden". ш 

Deze slagzinnen, eerst aan zijn werklieden gegeven, zal hij vanaf 

1898 over het hele land uitdragen. Ariëns kon slechts vragen, Vlekke 

kon gebieden althans binnen de muren van zijn fabrieken. In het 

fabrieksreglement werd de bepaling opgenomen, die reeds jaren te

voren metterdaad was toegepast, dat onmiddellijk ontslag zou volgen 

op het meebrengen of gebruiken ал sterke drank binnen de fa-

briekspoort.11β O p het los werkvolk, dat tijdens de campagne buiten 

het fabrieksterrein aan de haven bezigheid had met het lossen der 

bieten, meende hij aanvankelijk geen dwingend gezag te mogen 

uitoefenen. Wel deed hij vóór de campagne van 1896 een dringend 

beroep op goedwillenden zich geheel van jenever te onthouden.117 

Met de bietencampagne kwam in die tijd ook de jeneverplaag 

over West-Brabant. Deze was een gevolg van de onevenwichtige 

loonstijging. Met zwaar werk konden daglonen van twee à drie 

gulden worden verdiend. Voor niet weinigen was dit het drievoudige 

van het dagloon in de zomer. De twee gulden meer werden voor 

een belangrijk deel omgezet in jenever, die onder schafttijd, maar 

vooral zondags in de kroeg werd geconsumeerd. Matig berekend be

steedden de bietenlossers te Stampersgat voor 125 gulden per week 

aan jenever. "Ik ken er zovelen, die nooit dronken zijn in den tijd, 

dat de daglonen gering zijn; maar die in dezen tijd van hooge lonen 

liever een flesch jenever koopen, dan een pond biefstuk".1 1 β 

"*) ibidem. 

'is) KI. Courant, 16-11-1896. 
1 1 ' ) Reglement voor den arbeid in de Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, par. 36, 

p . 9 . 
I 1 7) De Grondwet, 6-12-1896. 
1<e) ibidem. 
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Het openlijk stellen van dit feit 'brengt Vlekke tot de algemene 
problematiek van de veihouding tussen loonsverhoging en besteding 
bij de arbeidersklasse. Het eventuele verband tussen alodholisme en 
de grootte van het inkomen was rond de eeuwwisseling ook in Ne
derland een strijdvraag van de eerste orde. Vlekke boefde geen sta
tistieken af te wachten om te weten, dat bij een forse loonstijging 
het alcoholgebruik doorgaans toeneemt. Met zijn positieve instelling 
gebruikte hij dit argument juist om de arbeiders een afkeer van de 
drankzucht in te scherpen. "Maak gij door kracht van wil, door Uw 
karakter het woord te schande, dat mij zo dikwijls voor de voeten 
geworpen is, als ik voor betere arbeidsvoorwaarden pleitte: 'Zondags
rust'? Goed voor herbergiers. 'Verkorte arbeidsdag'? Om den tijd in 
den kroeg door te brengen. 'Hooger loon'? Ze verdrinken het toch 
maar".119 

De feiten wezen uit, dat de drankbestrijding een voorwaarde werd 
voor ieder sociaal werk. "Wie zich bezig houdt met de overweging 
van den socialen toestand der maatschappij, komt gereedelijk tot de 
overtuiging, dat een der grootste hinderpalen, die de verheffing der 
maatschappij in den weg staan, wordt gevonden in de drank
zucht". 120 Aldus begint Vlekke zijn grote redevoering op het eerste 
matigheidscongres. Daarin ligt tevens de taak opgesloten die naar 
zijn inzicht aan de drankbestrijdimg moest worden gesteld. Verbe
tering van materiële positie moest gespaard gaan met innerlijke be
wustwording, geestelijke ontwikkeling en inzicht in de problemen. 
Voorlichting en begeleiding van de massa was daartoe het geëigende 
middel. 

In de kleine Gastelse gemeenschap had de praktijk deze theorie 
waar gemaakt. Vlekke klaagde daaröm ook niet over de mentaliteit 
van het vaste personeel van zijn twee fabrieken. Door zijn dagelijks 
contact, door de fabriekskramt en bal van sociale instellingen kon hij 
zijn medewerkers van jongsaf aan de hand leiden. Het doet thans 

и · ) J. F. Vlekke, manuscript van rede, uitgesproken te Tilburg, 1699, p. 11-12. 
1 г о) Verslag van het eerste Nederlandsch Katholiek Congres ter bestrijding van het 
drankmisbruik, Maastricht, 1898, p. 86. 
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bijna komisch aan, dat een fabrikant in zijn huisorgaan zijn jonge 
lezers aanspoort hun krachten eens te beproeven op een serie reken
sommen die verband houden met alcoholisme en besparing, zulks 
naar het voorbeeld van de Belgische Schoolbond tegen Alcoholisme. 

Deze anti-aloöholische pedagogie ds te merkwaardig om ze onder 
de korenmaat te houden. Men oordele: "Een landbouwer bezoekt 
dagelijksch 2 χ de zes herbergen van zijn gemeente en drinkt in 

iedere herberg een glas bier van 10 Centimen en 2 borrels jenever 

van 6 Centimen. Vraag: hoeveel daghuren van 1,25 fr. kan hij daar

mee jaarlijks betalen"? m 

Ariëns vond het 'pedagogisch reken-artikeT zo interessant, dat hij 
het in zijn geheel in De Kruisbanier overnam.122 In een tijd van 
sterke gezagsverhoudingen zal een dergelijke voorlichting zijn effect 
niet hebben gemist. 

Reeds eerder werd aangestipt, dat de situatie bij de losse cam-
pagnearbeiders veel moeilijker lag. Dit nomadenvolkjc, uit de verre 
omgeving gerecruteerd, ging ziuh tijdtens de campagne op onbeta
melijke wijze te buiten aan de jenever.12S Het waren werklui wier 
solidariteit zeer gering was en dde, door geen inwendig tegenwicht 
weerhouden, zoveel dronken als ze geld hadden. Dat de vaste kem 
van het personeel der Gastelse suikerfabrieken niet aan de drank 
raakte, dankte het voor een belangrijk deel aan de ontwikkelings
kansen en de voorlichting die door de directie werden geboden. 

Jan van Besouw, Vlelckes vriend, bewees in 1902 als eerste werk
gever in Nederland, dat verkorting van de wetfktijd onder zijn Goir-
lese textielarbeiders juist bevorderlijk was voor de matiging in het 
gebruik van sterke drank. Het minder vermoeide lichaam had geen 
behoefte aan de prikkel van de drank.m Zes jaar tevoren had de 
Inspecteur van de Arbeid H. W. E. Sbruve in een officieel verslag 
al gewezen op het onverbrekelijk verband tussen overmatige arbeid 

'") И. С 1897, no. 5. 
"·) Kruisb. 1897, no. 3. 
ι») De Grondwet, 6-12-1896. 
i") Katholiek Sociaal Weekblad 1902, p. 458. 
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en alcoholgebruik. "Vermoeienis, in welk opzicht ook, niet gecom

penseerd door doelmatig voedsel of voldoende rust, werkt na korten 

tijd zoo afmattend, dat de werkman vaak, al is dit als het ware in 

strijd met zijn wil, om zijn ontstemming — een gevolg der afgemat

heid — te overwinnen naar den borrel grijpt".125 In het geval te 

Coirle moet men echter niet vergeten, dat Van Besouw zijn werk

lieden al jarenlang in een Kruisverbond had verenigd en dat er al 

heel wat verandering in het levenspatroon van de arbeider was ge

komen vóór de kortere werkweek werd ingevoerd. 

Naar aanleiding van de Arbeidswet van Aalberse laaiden kort na 

de Eerste Wereldoorlog de discussies over het verband tussen loons

verhoging met een verkorte werkdag en drankmisbruik weer fel op. 

Op het katholiek drankbestrijdingscongres in 1920 werd naast de 

directe drankbestrijding de geestelijke vorming van de arbeidersstand 

als een onontbeerlijk element beschouwd voor een reéle welvaarts

verhoging. Daarvoor werden de middelen aangewezen, die door 

sociale fabrikanten als Vlekke en Van Besouw reeds vóór de eeuw

wisseling in praktijk waren gebracht en 20 jaar later nog ten voor

beeld strekten.12e 

Middelen ter beteugeling van de drankzucht onder de arbeiders 

nam Vlekke bij voorkeur uit de sociale apotheek. Voor de brede 

volksklasse spraken die het sterkst tot de verbeelding. De hogere 

standen werden met ethische motieven tegemoet getreden. Het ge

bruik van sterke drank meende hij nog meer te moeten afkeuren 

voor de werkman dan voor de hogere standen.127 Voor de eerste 

achtte hij onthouding een zaak van zelfbehoud. Het weekloon van 

de arbeider liet niet toe veel geld aan drank te offeren zonder het 

huishoudbudget te kort te doen. Bovendien was zijn weerstandsver

mogen geringer als gevolg van zijn lagere ontwikkeling en slechte 

125) Verslagen van de Inspecteurs van den arbeid in het Koninkrijk der Nederlan
den over 1895-1896, p. 174. 
,2e) Officieel verslag van het derde Ned. Kath. Congres tot bestrijding van het 
alcoholisme, gehouden te 's-Hertogenbosch 11 en 12 Aug. 1920, p. 162-168. 
127) J. F. Vlekke, Sociale Quaestie en Drankbestrijding, Rede uitgesproken te 
Deventer, 1899, p. 22. 
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voeding. Van nog meer gewicht vond Vlekke de overwegingen van 
hogere orde, die de arbeider moeten stimuleren tot onthouding van 
sterke drank en deze overwegingen raken het hart van het sociale 
vraagstuk.128 Afhankelijk van anderen als hij was, moest de arbeider 
een krachtige wil en onbeneveld oordeel behouden om zijn lot te 
kunnen verbeteren. 

In woord en geschrift heeft Vlekke zich ook voortdurend gericht 
tot de hogere standen. Kan men van deze sociaal ingestelde katho
lieke werkgever anders verwachten dan dat hij de leidinggevende 
groepen verantwoordelijk stelt voor volksopvoeding en volksontwik
keling? Met grote vrijmoedigheid wees hij er op, dat het alcohol
vraagstuk niet op te lossen was met de verouderde charitas-mentali-
teit van het Vincentius-werk. "Wij beschouwen het als een eere
zaak lid der Vincentiusvereeniging te zijn, maar wij hebben geen 
lust de put van ellende, door de jeneverduivel gegraven, te helpen 
dempen door steun aan matigheidsgenootschappen. Zelf onthouders 
te worden, daartoe ontbreekt ons het hooger inzicht in de sociale 
betekenis van den strijd tegen het alcoholisme"129. De eretitel drank-
bestrijder kon niet met een aalmoes worden gekocht. "In den strijd 
tegen het drankmisbruik kan geen remplaçantenstelsel worden ge
duld; er is persoonlijke en algemeene dienstplicht".130 Dat klonk 
forser dan de voorzichtige formuleringen van Ariëns, die om de 
heilige huisjes te sparen voorgaf, dat men ook door geldelijke bij
dragen alleen drankbestrijder kon zijn, al was men zelf geen ont
houder. ш 

Met betrekking tot de hogere standen bracht Vlekke nog een 
andere factor in het geding. Vermits hij de onthouding voor een 
mogelijkheid tot karaktervorming hield, achtte hij die minstens even 
gewenst voor de hogere standen als voor welke stand ook. "Wanneer 
zij te noodlottiger zouden denken zich aan de plichten dienaan-

l 2 8) Ibidem en Kruisb. 1900, no. 2. 
1S») Het Centram, 20-4-1899. 
m) Sobriëtas Almanak 1902, p. 55. 
| э 1) Aantekenboekje van J. F. VI., dossiemo. 7. 
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gaande te kunnen onttrekken, zullen zij na korter of langer tijd tot 
de ondervinding komen, dat zij in de heele economische orde door 
de krachtige wiekslag van een matig volk overvleugeld zijn".132 

Een werkgever, die een onafhankelijke positie kon innemen, zo
wel tegenover de arbeiders als de hogere standen en de durf had 
zijn stem te verheffen tegen maatschappelijke wantoestanden, was 
een kostbare medestrijder voor sociaal voelende geestelijken als 
Ariëns, P. Weyers o.p. en A. Ermaim s.j., die in 'hun priesterkleed 
buiten het kerkelijk verband niet de figuren waren voor openbare 
actie. Todh moest ook Vlekke terdege rekening 'houden met de 
tegenkrachten, т .п. de plaatselijke geestelijkheid. Lekeninitiatief op 
sociaal-charitatief terrein kon moeilijk samengaan met wat Ariëns 
noemde het pastoro-papisme.lï3 

De grote drankbestrijder van Rotterdam, pater Ermann s.j., bood 
de Gastelse fabrikant aan een lezing te komen houden voor zijn 
werkvolk. Uit een brief van Ermann proeft men een grote bezorgd
heid van Vlekke voor de goedkeuring van een dergelijk plan door 
zijn pastoor.134 Een vreemde geestelijke de Gastelse parochie bin
nenloodsen was een hachelijke zaak. ш In een ingezonden stuk in 
Het Centrum in 1895 bekende Vlekke openlijk 'naar aanleiding van 
het optreden van radicale sprekers in het Zuiden, dat het conserva
tisme van de plaatselijke clerus verlammend werkte op de sociale 
vooruitgang. "Heeft niet meer dan een van onze groóte katholieke, 
gewijde redenaars zich ¡besohikbaar gesteld, om voor mijne werk
lieden de arbeidersquaestie te behandelen? Met open armen zou ik 
hen ontvangen; maar de moed ontbreekt mij, zolang in mijne pa
rochie de geestelijke overheid niet handelend optreedt."136 

De jezuïet Ermann was door Banning gewonnen voor de geheel
antihouding, die hij met matig succes in de toekomst vooral onder 

>») Ibidem. 
·«») Br. A. aan VI., 27-10-1902 (D. В.). 
"") Br. H. Ermann s.].. Katwijk, aan VI., 17-8-1895. 
'«) Br. A. Mastboom, Oud Gastel, aan VI., 28-1-1899 (D.B.). 
»·) Het Centrum, 15-4-1895. 
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de geestelijHieid zal propageren. Hij was in 1895 in contact geko
men met Vlekke via diens oudste zoon Piet, die op het Jezuïeten
college te Katwijk studeerde. Nog andere priester-geheelonthouders 
hadden al contact met Vlekke gehad, vooraleer deze op het eerste 
congres algemene bekendheid als drankbestrijder verwierf, o.a. de 
dominicaner pater Weyens en de Ensohedese kapelaan Allons Ariëns. 

Weyers, door Brom gekenschetst als een van de taaiste onthou
ders, ш richtte in 1896 de St.-Michaelsbond in Utrecht op, waarvan 
de leden zich moesten toeleggen op geheelonthouding, het versprei
den van anti-alcoholische lectuur en het geven van een persoonlijk 
voorbeeld. Deze bond had een sterkere religieuze ondergrond dan 
het Kruisverbond. De dominicaan was getroffen door een artikel van 
Vlekke in zijn fabrieksblad, getiteld 'Een volkszonde', waarin hij er 
o.m. op gewezen had, "dat het zedelijk overwicht van een goed 
voorbeeld zoveel ellende voorkomen kan".1 S 8 Dat was taal naar het 
hart van de etherische Michaelisten. Freule Leonie van Baerle, de 
ijverige secretaresse van de St.-Michaelsbond, waagde het, in op
dracht van pater Weyers, Vlekkes medewerking te vragen voor de 
verspreiding van een brochure van pater Mathew en voor de op
richting van een afdeling van St. Michael in zijn woonplaats. "Te
vens zou dan een groóte stap gedaan zijn om de goedkeuring van 
de Bisschop van Breda te venkrijgen, daar deze zijn toestemming pas 
wil verleenen, wanneer de Vereenigmg eerst iin zijn bisdom is op
gericht". 13e 

Oud Gastel moest dus een pied-à-terre bieden voor de drankweer-
organisatie in het diocees Breda en is dat een paar jaar later ook 
werkelijk geworden door de oprichting van de eerste diocesane af
deling van de Bond van St.-Paulusverenigingen. Pater Weyers' ver
zoek om oprichting van een afdeling kwam te vroeg. Vóór het con
gres waagde Vlekke zich als propagandist niet buiten de poorten 
van zijn suikerfabrieken. Buiten die poorten begon immers het 

1S7) Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 69. 
,se) KI. C, 28-11-1896. 
»») Br. Jkvr. L. van Baerle, Utrecht, aan VI., 9-12-1896. 
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machtsgebied van de pastoor en hij voelde er niets voor een conflict

situatie uit te lokken. Daarvoor was hij te vredelievend. 

Een afdeling van St. Michael in West-Brabant kwam er dus niet. 

De vraag of Vlekke, afgezien van de praktische mogelijkheid van 

verwezenlijking, zich ooit gevoegd zou hebben naar een zuivere ge

heelonthoudersvereniging, moet naar het ons voorkomt, negatief 

worden beantwoord. Het levensblije Brabantse volk, waarvan hij 

een typische vertegenwoordiger was, wees de geheelonthouding ca

tegorisch af. Overigens is de St.-Michaelsbond als nationale organi

satie mislukt, alleen plaatselijk was zij van belang. De religieuze 

beweging, die het gebed propageerde als het eerste en belangrijkste 

middel tegen de drankzucht, was niet geschikt voor openbare actie. 

Kleine groepjes vrome mannen en vrouwen sloten er zdch bij aan. 

Zij maakten vele 'persoonlijke bekeringen' en beschouwden de strijd 

tegen de drankzucht als een vorm van geloofsverdediging. 

De grote stuwer van de katholieke drankbestrijding, Alfons Ariëns, 

kende Jan Frederik Vlekke in ieder geval reeds in 1895, zij het dan 

nog vanuit de verte. De bewaard gebleven correspondentie tussen 

hen beiden dateert pas vanaf 1897. Tevoren had Arièns al enkele 

malen de aandacht gevestigd op de Gastelse suikerfabrikant. In 

1895 wordt hij aangeduid m De Katholieke Werkman met "zekere 

V. uit N.-Brabant, wiens naam men wel gissen kan".140 In de ar

beiderswereld moet hij dus al aardig bekend zijn geweest. Hetzelfde 

blad geeft voor de eerste maal een beschrijving van zijn sociale 

werkzaamheid in een januari-aflevering van het jaar 1896.141 De 

gegevens kreeg Ariëns niet rechtstreeks uit Oud Gastel, maar hij 

nam ze over uit de Fabrieksbode, het contactorgaan van de gist- en 

spiritusfabriek van Van Marken. 

Een jaar later is er volop persoonlijk contact. Een handig middel 

om vanuit de afgelegen Westbrabantse polders een voortdurende 

gedachtenwisseling met al zijn geestverwanten te onderhouden, vond 

Vlekke in de regelmatige toezending van De Kleine Courant. Ariëns 

"o) Kath. Werkman, 19-4-1895, no. 12. 
ι«) К. W., 17-1-1896, no. 50. 
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schreef aan Vlekke het te betreuren, dat gelijkgezinden elkaar niet 
vaker konden ontmoeten. Tegenover de verbazende werkzaamheid 
van de socialisten en de grote ijver van vele 'christelijke' medestan
ders, vond hij dat waarlijk geen overbodige weelde. U2 Op terugreis 
van een ¿ntemationaal drankbestrijderscongres te Brussel bezocht hij 
Vlekke te Stampersgat. Vanaf die tijd worden de brieven van de 
Ensohedese kapelaan amicaler van toon en zijn verzoeken ook meer 
gedurfd. 

Ariëns heeft als een der eersten begrepen, dat een landelijke actie 
onder katholieken moest worden ingezet met een drankweercongres. 
De vertegenwoordigers van de openbare mening voor de goede zaak 
winnen was zijn eerste zorg. Zij zouden dan als woordvoerders 
kunnen optreden.143 

Het eerste katholieke matigheidscongres 

Het staat wel vast, dat het Ariëns geweest is die Jan Frederik 
Vlekke voor het eerste katholieke congres heeft gespannen, al ge
beurde dit officieel bij monde van Ruijs.144 Vlekke verweerde zich 
met een beroep op zijn doofheid en het feit, dat hij geen geheel
onthouder kon worden, maar Ariëns verstond als geen ander de 
kunst mensen voor zioh in te nemen. "U hoeft volstrekt geen Ge
heel Onthouder te worden. Wel is het te wenschen, dat zij die in 
het Comité zitting nemen geen sterken drank gebruiken, en nie
mand van hen kan zeggen, dat ze stevige wijn- en bierdrinkers zijn. 
De doofheid is volstrekt geen bezwaar. De eerste en onmisbare 
medewerking bestaat in het openbaar erkennen van de wenschelijk-
heid van het Congres, dit jaar nog te houden en van de waarheid 
van het standpunt".145 

In dezelfde brief noemde hij Vlekke met jhr. Ruijs, het Tweede 
Ііг) Br. A. aan VI., 18-8-1897. 
143) G. Brom, Allons Ariëns, dl. 1, Amsterdam, 1931, p. 470. 
14*) Manuscript van rede, uitgesproken door J. F. Vlekke te Maastricht, 22-1-1899, 
p. 1 (M2 D.B.). 
'«) Br. A. aan VI., 15-4-1898. 
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Kamerlid Dobbelman en L. van Nispen, Md der Eerste Kamer, het 
'comité d'initiative', dat de totstandkoming van het Nederlands ka
tholiek congres moest aanpakken. Ariëns wilde er zelf buiten ge
laten worden. "Ik wensch dan eerst voor het voedicht te komen, 
als het Comité van den Aartsbissohop (of de Bisschoppen) gpedkeu-
ring op zijn plannen verkregen heeft, en mij offioieel uknoodigt. 
Ik heb wel geduwd, nadat ¡het eerste woord van een te houden 
Congres door Banning en de zijnen de wereld lin was gezonden, 
maar dat moet niet hardop gezegd worden".14e Aan de buitenwereld 
wilde Ariëns suggereren, dat hij er pas bijgesleept werd nadat de 
'hoogere lui' met de aartsbisschop hadden geconfereerd. 

Deze stellingname van Ariëns achter de frondinie moet verklaard 
worden uit persoonlijke en taktische overwegingen. Vooreerst was de 
verhouding tussen de Twentse kapelaan en de allesbeheersende 
Schaepman dn die tijd niet bijzonder vriendelijk en ging Ariëns door 
voor een idealist. Zijn biograaf Gerard Brom heeft deze verhouding 
uitvoerig beschreven.147 Bovendien was Ariëns ervan overtuigd, dat 
wanneer hooggeplaatste leken, buiten het Kruisverbond staande, de 
noodzakelijkheid van een congres naar voren brachten, de bisschop
pen dit "10 maal eer gelooven, dan wanneer wij het zeggen".148 

Het idee voor het houden van een congres is, bij monde van Jan 
van Besouw, door de afdeling Coirle gelanceerd op een vergadering 
van het diocesaan Kruisveiibond van Den Bosch in november 
1897.14e Het voorstel van Goirle werd door de diocesane bond van 
Utrecht overgenomen. Twee punten zouden op het congres vooral 
aan de orde moeten komen: de drankwetgeving en de propaganda
middelen van het Kruisverbond.1S0 

Het congres heeft éditer een algemeen karakter gekregen, dank 
zij de brede samenstelling van het organiserend comité en de ge
matigdheid van het standpunt. De formulering van dit standpunt 

»«) Ibidem. 
U7) G. Brom, Alfons Ariëns, a.w., p. 533 e.v. 
»») Br. A. aan VI., 15-4-1898. 
M») Kruisb. 1897, no. 8. 
"«) Kruisb. 1897, no. 9. 
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was het best toevertrouwd aan Ariëns, die er met zijn voorzichtigheid 
wel voor zorgde, dat georgamseerde dramkbestrijders en buitenstaan
ders, matigen en onthouders, een mogelijkheid gelaten werd hun 
medewerking te verlenen. Het program werd gemarkeerd door twee 
stellmgen: Ie het gebruik van alcoholische dranken mag op zichzelf 
geen kwaad heten; 2e voor velen, gelijk de ondervinding overal ge
leerd heeft, is de matigheid onmogelijk, indien zij zich niet van 
sterke drank, of zelfs van alle bedwelmende dranken onthouden.151 

De jonge Charles Ruijs de Beerenbrouck nam de taak op zdch de 
voorbereidende werkzaamheden te coördineren. Evenals Vlekke was 
hij tot medewerking gebracht door persoonlijke overreding van 
Ariëns, die in hem een 'patente' kerel zag.152 Ruijs zette zich in
derdaad kordaat aan het werk. Op 8 juni 1898 ontving hij van de 
aartsbisschop, mgr. H. van de Wetering, de volle goedkeuring tot 
het houden van een Nederlands r.k. Drankbestrijderscongres. Ruijs 
vroeg machtiging, o.a. aan Vlekke als lid van het voorlopig comité, 
een aantal heren uit te nodigen "die zach reeds vroeger met het 
anti-alcahoJiische vraagstuk hebben onledig gehouden".15s Onder de 
genodigden bevonden zich dr. Ariëns, dr. Banning en pater Weyers, 
maraien die in de dramkweerorganisaitie al sterk op de voorgrond 
waren getreden. Om het algemeen karakter van het congres te waar
borgen, traden zij slechts als raadgevers op. 

De president van de Hoofdraad der St.-Vincentiusvereniging, 
staatsraad mr. Th. L. M. Borret, kon met grote moeite worden 
gewonnen voor het voorziitterschap van het comité. Uit de schaarse 
stukken die uit de tijd van voorbereiding beschikbaar zijn, rijst 
Borret nu niet bepaald op als een groot ijveraar voor de zaak. Borret 
moest kennelijk dienen om het bezadigde katholieke volksdeel voor 
de zaak te winmen. Op het tweede congres ¿n 1907 bekent Ariëns 
in een terugblik, "dat in 1898 gevreesd wordt dat het congres zal 
mislukken, als wij niet kunnen schuilen achter de persoonlijkheid 

ш ) Verslag van het eerste Nederlandsch katholiek Congres, a.w., p. IV. 
І И ) Brom, Alfons Ariëns, a.w., p. 470-471. 
>") Br. Ruijs de Beerenbrouck, Maastricht, aan VI., 8-6-1898 (D.B.). 
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van mr. Borret, indien niot de hooggewaardeerde voorzitter van den 
Hoofdraad van St. Vinœntius ons wil inleiden bij het Nederkndsche 
publiek".154 

Bij gebrek aan notulen van de comité-vergaderingen zien wij geen 
kans het aandeel van Vlelcke in de voorbereidingen van het congres 
na te gaan. Zijn kennis van het alcoholvraagstuk zowel praktisch 
als theoretisch en zijn doortastende zakelijkheid zullen aan de overige 
comitéleden niet ontgaan zijn. Met de kruisverbonder J. H. van de 
Pavert uit Arnhem was hij het enige comitélid, dat tevens optrad 
als inleider op het congres. Ruijs vond hem bovendien de aange
wezen figuur om het woord te voeren tijdens de openingszitting. 
"De stoute schoenen aantrekkende, durf ik van een inleidercomitélid 
nog meer vragen dan het gewone, nl.: Zondag 9 October, in de ope
ningszitting te geven: "een algemeene kijk op de Maatschappij met 
betoog der noodzakelijkheid van medewerking der hoogere klassen" 
(zoals ik dat te Crefeld zoo schoon hoorde op den katholiekendag); 
een kwartier à 20 minuten".155 Het kostte Ruijs wel enige inspan
ning om de Brabantse industrieel zover te krijgen. Pas na een drin
gend rappel uit Maastricht: "het zoude mij erg spijten, indien U den 
eersten dag niet zoudt kunnen. Bepaald U (— mag ik het zeggen —) 
moet",15e gaf Vlekke zich gewonnen. 

Wat zou de reden van zijn terughoudendheid, buiten zijn drukke 
werkzaamheden tijdens de suikercampagne, anders geweest kunnen 
zijn dan een gevoel van onbehagen te moeten spreken voor een 
groot, genuanceerd auditorium. Het congres, belegd in het St.-Jozef-
gebouw te Utrecht op 9 en 10 October, werd door 1500 deelnemers 
bijgewoond, onder wie de aartsbisschop, Sohaepman, Nolens, Robert 
Regout en verder kamerleden, priesters, artsen, onderwijzers, mid
denstanders en a-rbeiders. Bij de aanvang van zijn speech over 'Maat
schappelijke toestanden en sociale plichten' erkende de man uit het 

1M) Officieel Verslag van het tweede Nederlandsch Katholiek Congres ter bestrij 
ding van het alcoholisme, Maastricht, 1907, p. 21 . 
»s) Br. R. de B. aan VI., 16-9-1898. 
" · ) Br. R. de B. aan VI., 20-9-1898. 
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Brabantse polderdorp Stampersgat ronduit, dat hij, voor de eerste 
maal voor het grote publiek staande, zich "niet in zijn element en 
nog veel minder op zijn gemak voelde".157 

Zijn eerste optreden was verrassend en belangrijk tegelijk. Dat 
een katholiek wctfkgever de sociale kwestie in een dergelijk milieu 
aan de orde stek, getuigt vóór 1900 van moed en van een progres
sieve democratische instelling. Het omvangrijke gehoor moet dit 
hebben aangevoeld. Tienmaal moest de spreker zijn korte redevoe
ring onderbreken wegens applaus en toejuichingen. Zijn markante 
kop, zijn harde, welluidende stem, zijn ongekunstelde houding op dit 
grote moment, moeten aan zijn woorden een dadelijke werfkracht 
hebben gegeven. "Hoe herinneren wij ons nog levendig — zo schrijft 
de Limburgse Nieuwe Koerier bij Vlekkes dood — de ¡bewondering 
weldra overgaande tot begeestering, die zdch van geheel het audi
torium meester maakte, toen Vlekke in kernachtige woorden en op 
humoristische wijze zijn heldere en gezonde ideeën verkondigde en 
stormenderhand aller harten innam".15β 

Vlekke schroomde niet harde waarheden te zeggen aan het adres 

van de hogere standen, die meer verschuldigd waren aan het volk 

dan het geven van een aalmoes. "Wij, die vermeenen boven het 

volk te staan door rijkdom, door kennis of door macht, wat hebben 

wij tot nog toe gedaan voor het volk? Wat hebben wij gedaan, om 

het volk te leeren kennen"? 159 Hij kon die vraag en pleine publique 

opwerpen, aangezien hij ze zelf positief kon beantwoorden. De vraag 

zelf had dramatisoh effect genoeg om begrip te wekken voor de 

werkloze, die dronk uit sociale ellende; voor de opbouw van de 

arbeidersorganisatie; voor de christelijke sociale rechtvaardigheid en 

de taak van de priester in dit alles. 

Sdhaepman, die na Vlekke als spreker optrad, huldigde zijn voor

ganger op indrukwekkende wijze. 'Mijnheer de Directeur van de 

Gastelsche suikerfabrieken, gij, gij zegt geen man te zijn van het 

167) Verslag Eerste Kath. Congres, a.w., p. 16. 
'»β) De Nieuwe Koerier, 16-5-1903. 
is«) Verdag Eerste Kath. Congres, a.w., p. 18. 
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woord; en wij, wij weten het, want gij zijt op de eerste en op de 

voornaamste, op de eerlijkste plaats een man van de daad. (Bravo's) 

Maar laat mij in Uw aller naam daar bij voegen, dat deze man van 

de daad een man is gebleken van het woord; maar van dat woord, 

dat met de daad op dezelfde lijn moet worden gesteld (applaus)".1β0 

Deze eerbetuiging door de grootste redenaar van katholiek Neder

land maakte van Jan Frederik Vlekke op slag een populair en gezag

vol man, vooral in de 'kring der drankbestrijders. 

Op de tweede congresdag hield hij zijn tweede referaat over 'De 

taak des werkgevers in den strijd tegen het drankmisbruik'. Brom 

vertelt, dat de zaal weer volliep voor zijn lezing, nadat velen tevoren 

een luohtje hadden geschept onder de rede van het Tweede Kamer

lid mr. J. A. N. Travaglino over de wenselijkheid van anti-alcoho

lisch onderricht op de scholen.1β1 

Uitgaande van de premisse, dat de werkgever nog andere plichten 

tegenover zijn werklieden heeft dan de uitbetaling van loon voor 

geleverde arbeid, veroorloofde Vlekke zich de stelling, dat de werk

gever, het goede voorbeeld gevend, beoefenaar moet zijn van de 

matigheid, zo mogelijk als onthouder.1β2 In het manuscript van de 

lezing staat geheelonthouder.,e3 Wat heeft de spreker ertoe gebracht 

het woord 'geheel' in zijn voordracht — blijkens het verslag van het 

eerste congres — weg te laten? Stemde de matigheid of onthouding 

van alleen sterke drank meer overeen met zijn persoonlijk ideaal? Of 

was hij een uur tevoren geïmponeerd door de hevige debatten tussen 
matigen en abstinenten na afloop van de redevoering van Aniens? 
Een feit is, dat hij partij moest kiezen, nadat de voorzitter van de 
vergadering, mr. Borret, eraan herinnerd had, "dat het Congres bij
eengeroepen was onder de leuze, de strijd aan te binden tegen het 
drankmisbruik, erkennende dat voor sommigen de geheelonthouding 
noodig is, maar het niet passend achtende dat aan iedereen als eisoh 

IM) Veislag Eerste Kath. Congres, p. 22. 
t01) Brom, De nieuwe Kruistocht, p. 85-86. 
i«) Verslag Eerste Congres, p. 42. 
"^) J. F. Vlekke, manuscript van lezing gehouden te Utrecht, dossiemo. 1, p. 5 
(D.B.). 
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te vragen en er op kunnende wijzen, dat mannen als Dr. Ariëns en 
Vlekke die leuze mede hebben onderschreven".1M 

Bij het nalezen van het congresverslag valt het op, dat de voor
dracht van Vlekke wetenschappelijker is ingekleed dan die van de 
andere inleiders. Hij citeert voortdurend uit de werken van binnen-
en buitenlandse sociologen en geeft daarbij nauwkeurig de vind
plaatsen aan. Vele goedgekozen citaten worden geïllustreerd met 
voorbeelden uit de praktijk in en om de fabriek. Het geheel vormt 
een mengeling van boekenwijsheid en praktisch opgedane ervaring. 
Deze typische werkwijze past hij ook toe in zijn Sociale Opstellen, 
die drie jaar later zullen verschijnen. Een dergelijke betoogtrant was 
zeer geschikt een gemengd publiek van geletterden en ongeletterden 
gelijkelijk te boeien. Ze vormt waarschijnlijk ihet geheim van zijn 
grote successen als spreker. De praktische socioloog Vlekke, zoals 
Aalberse ¡hem later heeft genoemd,1β5 was er de man niet naar in 

vaagheden te blijven steken. Hij stelde de vele werkgevers aan de 

kaak, die 'het gebruik van sterke drank op het werk aanmoedigden 

en daardoor ook ambacihtsjangens het gebruik van de borrel aan

leerden. 1ββ 

Als een jaar later de Kamer artikel 29 van het ontwerp Ongeval

lenwet, betreffende uitsluiting van schadeloosstelling wegens een 

ongeval als gevolg van dronkenschap behandelt, 'beroept de socia-

listenleider P. J. Troelstra zich op dit gezaghebbende woord van 

Vlekke. Troelstra trekt daaruit de conclusie dat men, wanneer de 

werkgever het drankgebruik bevordert, de arbeider moeilijk kan uit

sluiten, als hem daardoor iets overkomt.167 Het socialistisch amen

dement om 'dronkenschap' uit de wet te schrappen, werd weliswaar 

verworpen, maar een tussen-amendement, dat de helft van de rente 

wilde toekennen bij een ongeval als gevolg van dronkenschap, werd 

geihaald.1ββ In de Kamer verwijst Troelstra dfe werkgevers naar deze 

1 β 4 ) Verslag Eerste Congres, p . 67-68. 

os) K.S.W., 23-5-1903. 
1 M ) Verslag Eerste Congres, p. 90. 

" O Hand. St.-Gen. II 1899-1900, p. 315 e.v. 

"β) Ibid., p. 331. 
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congresrede om daarin te leren wat zij tegen het drankmisbruik van 

hun arbeiders кишіеп doen.169 

Openhartig vertelde Vlekke over de resultaten van de actieve 

drankbestrijding in zijn fabrieken en hij verzweeg daarbij niet, dat 

niet hij, maar een melkverkoopster kans gezien had het jenever-

gebruik onder de bietenlossers tijdens de campagne te matigen.170 

Zijn taak als werkgever beperkte zich niet tot het geven van een 

persoonlijk voorbeeld en het 'droog' maken van de fabriek. Buiten 

de fabriek stonden de herbergen als muizenvallen opgesteld. In Oud 

Gastel, in 1898 een dorp van 4326 zielen, waren 60 herbergen, 

waarvan 28 met vergunning.171 Een werkman behoorde in de na

bijheid van de fabriek te wonen, zodat hij op weg naar huis niet 

langs café's kwam. In Stampersgat verrezen een aantal arbeiders
woningen. 

Ook op het gebied van de spaarzaamheid en lichaamshygiëne kon 
de werkgever invloed uitoefenen door oprichting van een spaarkas, 
aanleg van badlokalen en het bevorderen van de algemene zindelijk
heid. Behalve voor de stoffelijke lotsverbetering van de arbeider 
ijverde Vlekke voor een verhoging van het zedelijk en verstandelijk 
peil. Dat kon gebeuren door het stimuleren van het gezins- en ver-
enigingsleven, huishoudonderwijs en een actieve vrije-tijdsbesteding. 
Met ingehouden trots gaf de Gastelse industrieel vervolgens een 
overzicht van de sociale instellingen op zijn bedrijf.172 

Uit de conclusies die, zoals te doen gebruikelijk na de gehouden 
inleiding, aan de vergadering werden voorgesteld, valt af te leiden, 
dat Vlekke het drankmisbruik hier wil zien als een onderdeel van 
het gehele sodale vraagstuk. In de derde en vierde condusie stelde 
hij namelijk, dat de verbetering van de maatschappelijke toestand 
van de werkman, zedelijk en stoffelijk, het krachtigste middel was in 

' · ·) Ibid., p. 318. 
l70) Verslag Eerste Katb. Congres, p. 90. 
'"О Verslag Eerste Congres, p. 94. Opm. Per 31 dec. 1963 waren er in de ge
meente Oud- en Nieuw-Gastel 23 volledige vergunningen en 3 met verlof A op 
7681 inwoners. 
172) Verslag Eerste Congres, p. 97 e.v. 

246 



de strijd tegen het drankmisbruik en dat rechtstreekse strijdmiddelen 
slechts dan succes zouden hebben, als aan de voorafgaande punten 
voldaan was.17* 

Pater Weyers itrachtte in het daaropvolgend debat de spreker ertoe 
te brengen zijn candusies te wijziigen 'in die zin, dat de verbetering 
van de maatschappelijke toestand zich op de eerste plaats zou rich
ten op de dranikbestrijding. Vlekke merkte snedig op, dat zijn op
dracht niet was de sociale verbetering te bespreken, maar de wijze 
waarop het drankmisbruik moest worden bestreden.174 Het is jam
mer, dat de voorzitter het debat moest afbreken wegens overschrij
ding van de tijdslimiet. Wij zouden anders misschien een duidelijker 
inzicht hebben kunnen krijgen dn Vlekkes standpunt ten aanzien 
van het algemene probleem van de verhouding tussen drankmisbruik 
en sociale kwestie. Uit een andere lezing van Vlekke moeten wij 
immers vernemen, dat de oplossing van het alcoholisme de voor
waarde was voor ieder sociaal werk.175 Dus hier keert hij oorzaak en 
gevolg om. Nu valt wel aan te nemen, dat de zaak van het drank
misbruik in propaganda^redevoermgen wat overdreven is. Dat neemt 
onze indruk niet weg, dat Vlekke reeds vóór 1900 had begrepen, 
dat het drankmisbruik moest worden ingepast in het algemene so
dale vraagstuk, maar dat hem de juiste correlatie nog niet scherp 
voor de geest stond. 

Dit is wel het geval op het tweede katholiek congres Ln 1907, 
waar de voorzitter van Sobriëtas, jhr. Ruijs de Beerenbrouck, de 
zaak in de juiste veihoudmg stelde. "Is ons volk van het alcoholisme 
bevrijd, dan zijn wij daardoor nog niet toe aan de sociale rechtvaar
digheid, maar er is dan een werk van sociale liefde volbracht, dat 
vele hinderpalen voor economische verbeteringen heeft weggenomen. 
Dat wil niet zeggen: is het alcoholisme bestreden dan volgt het 
andere vaneelf, maar hierin ligt de waarschuwing: vergeet bij Uw 

i·') Ibid., p. 103. 
i") Ibidem. 
,75) Getypte tekst van voordracht gehouden door J. F. Vlekke te Rotterdam, 1900, 
p. 9 (M IV - D.B.); Almanak der matigheid voor 1900, Sobriëtas, Utrecht p. 14. 
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streven naar sociale hervorming niet, dat gij met het alcoholisme als 
vijand te rekenen hebt".17e 

Vruchten van het congres 

Al was de beweging nog onvast, toch kan de betekenis van het 
eerste congres in 1898 in de strijd tegen hot alcoholisme onder ka
tholieken moeilijk worden overschat. "100 Van de best geschreven 
artikelen in onze voornaamste Haden met 50 meetings zouden ons 
in 10 jaar tijds niet zo ver gebracht hebben als dit eene congres", 
juichte Ariëns in De Kruisbanier.177 Op de derde katholiekendag in 
1925 verklaarde dezelfde Ariëns, dat het eerste drankbestrijdersoon-
gres geen gewoon Sobriëtascongres was geweest, maar feitelijk de 
eerste katholiekendag.178 Het Centrum schreef, dat het congres als 
voorspel van de volledige emancipatie hot belangrijkste feit na de 
Amsterdamse parkmeeting van 1871 weid genoemd.179 

Tegelijk met een doorbraak van sociale ideeën kreeg het alcohol
vraagstuk de algemene belangstelling, niet in het minst door toe
doen van de katholieke pers, die van nu af de drankbestrijding gaat 
steunen. Tijdens het congres waren duidelijk de opvattingen van 
drie richtingen naar voren gekomen. Naast de 'matigheid' als kardi
nale deugd, glorieerde de 'onthouding' van sterke drank en werd 
zelfs de 'geheelonthouding' als onmisbaar medestrijder welkom ge
heten. Door de goede geest op het congres waren de onderlinge 
tegenstellingen, na een vermanend woord van de voorzitter, binnen 
de grenzen van het betamelijke gebleven. Bij de uitbouw van de 
organisatie, die nu spoedig ter hand wordt genomen, zal het ver
schil van inzicht in de strijdmethode onherroepelijk leiden tot ver
deeldheid. 

vi) Officieel Verslag van het tweede Nederlandsch Katholiek Congres, a.w., p. 136. 
i") Kruisb. 1898, no. 5. 
1,β) Ariëns, Nieuwe tijden - nieuwe zeden, a.w., p. 6. 
"·) Het Centrum, 12-10-1898. Opm. De parkmeeting was een feestelijke bijeen
komst te Amsterdam van Katholieken n.a.v. het zilveren ambtsjubileum van Paus 
Pius IX. 
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Voor Jan Frederik Vlekke die geroemd werd als de held van het 
congres,180 kwam er volop werk aan de opbouw van de organisatie, 
waaraan hij zieh evenals Ruijs niet meer kon onttrekken. De op
merking van F. van der Ven, dat de redevoering van Vlekke, be
wonderd als een vuurpijl met sterrenregen min of meer met een 
sisser afliep, slaat kennelijk op het onbegrip van de toehoorders, 
zeker niet op een verslapping van Vlekkes activiteit.181 Met zijn 
optreden te Utrecht begint eigenlijk pas, wat wij genoemd hebben, 
zijn openbare leven. "Het vertrouwen toen door hem veroverd, was 
de oorzaak dat men verder steeds veel van (hem vroeg", bekent 
Ariëns bij zijn dood in 1903.182 

Van alle kanten stroomden in Oud Gastel uitnodigingen binnen 
voor het houden van lezingen. Ruijs was de eerste, die de Brabantse 
suikerindustrieel de belofte ontfutselde te komen spreken voor de 
Maastrichtse arbeiders.183 Merkwaardig dat ook de Tilbuigse Zou-
avenbroedereohap zeer snel reageerde op het heilige vuur, dat door 
Vlelcke te Utrecht was ontstaken.184 Terloops zij opgemerkt, dat dit 
een nieuw bewijs is voor de steßing van de geschiedschrijver van 
de Zouavenbeweging, dat de Nederlandse Zouaven in het opko
mende veremgingsleven een vooraanstaande rol hebben gespeeld.185 

De individuele bereidheid om te komen tot een aanpak van het 
alcoholisme, moest dn goedgerichte acties en in een krachtig ver
enigingsleven worden verankerd. Ariëns bond Ruijs en Vlekke op 
het hart, "dat het Katholiek Nederland in de eerste 2 jaar zijn slag 
moest slaan en dn den alïereersten tijd daartoe zich voorbereiden".18β 

Het congrescomité had zich voorgenomen, in aansluiting op de con
clusie van Ariëns betreffende de opbouw van een krachtig vereni-

160) De Grondwet, 13-10-1898. 
,S1) F. J. H. M. van der Ven, Jan Frederik Vlekke 1849-1903. Een pionier der 
sociale ondememingspolitiek in Noord-Brabant, Tilburg, 1947, p. 17. 
ι«) Kruisb. 1903, no. 5. 
«и) Br. R. de B. aan VI., 20-10-1898. 
"") Br. L. Rijven, Tilburg, aan VI., 12-11-1898. 
l e s ) Br. Christofoor, Oud-Zouaven bielpen Ariëns en Passtoors; in: Brabants Heem, 
1962, no. 3, p. 62-66. 
i«>) Br. A. aan VI., 3-11-1898. 
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gmgsleven, terstond uit haar midden een 'commissie van actie' te 
formeren, maar "door een overhaaste vlucht" na afloop van het 
congres was het daar niet meer van gekomen.187 De vooraitter van 
het comité scheen geen haast te hebben. Pas op sterk aandringen van 
Ruijs, die op zijn beurt weer op de hielen gezeten werd door de 
Ensöhedese kapelaan, kwam haJf november een kleine staf bijeen 
in Den Haag. 

Het was hoog tijd. Immers overal was er nog gisting. Bij gebrek 
aan leiding was er gevaar, dat sommigen te ver zouden gaan, anderen 
niet ver genoeg. Bij degenen die op dat moment leiding wensten 
maar miet vonden, zou het vuur gemakkelijk kunnen doven. De 
praktijk wees uit, dat deze zorgen niet ongegrond waren. 

Pater Weyers liet vele notoire drankbestrijders aanschrijven voor 
vaste medewerking aan een nieuw blad voor geheelon'thouders, dat 
naast De Kruisbaraer zou versahijnen.188 Ariëns durfde er geen 
'neen', maar nog veel minder 'ja' op zeggen.189 Voor Vlekke moet 
dit een uitgemaakte zaak zijn geweest, gezien zijn ijver voor het be
houd van De Kruisbanier als gemeenschappelijk orgaan voor alle 
drankbestrijdingsverenigingen.190 

Een reactie naar de andere kant werd teweeggebracht door de op
richting van de Bond van St.-Paulusverenigingen op 13 november 
1898 door toedoen van pastoor C. Prinsen te 's-Hertogenlbosch. Het 
Kruisverbond, dat twee afdelingen kende, nl. afschaffers — onthou
ders van sterke drank — en geheelonthouders, scheen voor het ge
moedelijke Brabant een te rigoureuze instelling. Het alcoholisme werd 
daar ten onrechte vereenzelvigd met dronkenschap, waartegen een 
actie voor matigheid en onthouding na de middag voldoende tegen
wicht zou bieden. Een feit is, dat de geestelijkheid zich sterk kantte 
tegen de geheelonthouding. Brabant wilde hoogstens de strijd aan
binden tegen de jenever want, 210 merkt Brom stekelig op, "jenever 

1β7) Br. A. aan VI., 14-10-1898. 
1ββ) Br. L. van Baerle aan VI., 10-11-1898 
i<»>) Br. A. aan VI., 10-11-1898. 
"») Kruisb. juni 1899. 
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was de mededinger van de brouwers, dronkenschap de tegenstander 
van de priesters, en Brabant was vol brouwers en priesters die er de 
toon aangaven".191 

Zo kwam de vooruitstrevende pastoor Prinsen in 's-Hertogenbosch 
er toe met steun van zijn bisschop, mgr. W. van de Ven, een matig
heidsgenootschap in het leven te roepen, dat in het Brabantse levens
patroon een kans van slagen had. Hij erkende zelf, dat het maar een 
zwakke poging was,192 maar dat hij meende te handelen in de geest 
van het congres, dat immers de matigheid vooropgesteld had. De 
nieuwe vereniging koos Paulus als schutspatroon op grond van zijn 
uitspraken over misbruik en matig gebruik193 De leden beloofden 
altijd matig te zijn en na de middag, d.w.z. na het middagmaal, geen 
sterke drank — waaronder bier en wijn niet gerekend werden — te 
gebruiken.194 Prinsen beschouwde de gematigde opzet als een voor
spel om later tot een meer consequente drankbestrijding te komen. 
Dat is kort na de eeuwwisseling ook wel gebeurd. Tevoren had de 
Paulusbond echter veel tweespalt gezaaid in het leger van de katho
lieke drankbestrijders. 

Ariëns zag dit onheil al vóór de oprichting opdoemen. Hij raadde 
op dit tijdstip, nu de 'matige' matigheidsbeweging nergens blijvende 
vruchten had afgeworpen, het invoegen van een derde groep van 
'matige jeneverdrinkers' sterk af. Als het naar de plaatselijke om
standigheden toch moest gebeuren, dan adviseerde hij om die ver
eniging geen Kruisverbond te noemen en bij de oprichting vast te 
stellen, dat na enige tijd het reglement zou worden herzien.195 Aan 
deze wensen kwam Prinsen tegemoet. De Paulusbond werd het 
eerste tastbare resultaat van het congres. 

Als eenzame drankbestrijder in het Bredase diocees zat de Gas-

lf l) Brom, De nieuwe Kruistocht, a.w., p. 146. 
1 И ) Kruisb. 1898, no. 9. 
1β') G. W. J. van Zinnicq Bergmann, Bestrijding van drankmisbruik, Tilburg 1898, 
p. 8. 
1M) Statuten van de St. Paulus-Vereeniging tot bestrijding van drankmisbruik te 
Orthen, 1899, Den Bosch, p. 4, art. 3. 
™) Kruisb. 1898, no. 8. 
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telse fabrücant J. F. Vlekke in een dwangpositie. De felle anti-jene
verpropagandist was in zijn hart een kmisverbonder. Hij voelde zich 
thuis bij de vleugel der afschaffers. In zijn reöhtlijrag denken zou 
het Kruisverbond moeten uitgroeien tot de nationale vereniging, 
De Kruisbanier tot het nationale orgaan.1в6 De zakenman Vlekke 
was echter geen utopist, die omwille van een principiële visie het 
contact met de werkelijkheid verloor. Eerder zou men hem een 
idealist zonder illusies kunnen noemen. 

Hij noch Ariëns konden de oprichtiing van de Paulusbond tegen
houden, zeker niet toen ze de gunst won van de Bossche bisschop. 
Als Brabander onder de Brabanders kon hij Prinsen ook moeilijk 
afvallen, temeer daar hij zelf maar al te goed inzag, dat een actie 
in Brabant zonder steun van de geestelijkheid gedoemd was te mis
lukken. De blauwe knoop was in het Zuiden nu eenmaal niet po
pulair. 197 Bij de oprichting van de Tilburgse Paulusvereniging be
weerde pastoor G. VV. J. van Zinnicq Bergmann nog openlijk, dat 
het drijven naar geheelonthouding afbreuk deed aan de drankbe-
strijdmg,198 terwijl de leider van de beweging, Alfons Ariëns, talloze 
malen als zijn vaste overtuiiging had uitgesproken, dat dronkaards 
alleen te redden waren door geheelonthouding. De Tilburgse pas
toor propageerde het bier na de middag als vervangingsmiddel voor 
de jenever, in de veronderstelling dat dit in Brabant een oplossing 
zou bieden,199 ofschoon het experiment in half Europa reeds lang 
was mislukt. 

Met begrip voor de Brabantse mentaliteit en om in eigen gewest 
sterker te staan, aanvaardde Vlekke 'De Paulus' als een noodoplos
sing en het optimaal bereikbare voor dat ogenblik. De Brabantse 
bond ondervond al dadelijk felle critiek vanuit katholieke en niet-
katholieke onthouderskringen. Vlekke trad in deze verwikkelingen 
op als bemiddelaar, een taak die hem zwaar viel.200 Zo deed zich in 

" · ) Kruisb. juni 1899. 

i") Zie bijlage IV Br. S. J. van Dieten aan VI., 18-11-1898. 
ιββ) Y a n Zinnicq Bergmann, Bestrijding van drankmisbruik, a.w., p. 9. 

>«) Ibid., p. 12. 

=»») Br. R. d e B. a a n VI., 18-3-1899. 
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de commissie van actie die de hele kastholdeke drankbestrijding moest 
gaan ooördineren, al dadelijk de kwestie voor of vertegenwoordigers 
van de Paulusbond al dan niet in de commissie moesten worden 
opgenomen. Ruijs drong er meer dan eens op aan alleen afschaf
fers en onthouders toe te laten.201 Ariëns nam een positieve hou
ding tegenover de Paulusvereniging aan, toen deze eenmaal was 
opgericht. Hij vond voor zijn ideeën krachtige steun bij Vleloke. 

Beide marañen hadden in hun practische sociale arbeid geleerd 
ieder initiatief dat een goede tendens bezat, te stimuleren in plaats 
van er een theoretische kwestie van te maken. Dit zweemt naar 
opportunisme. Men zou het ook kunnen noemen een beweeglijkheid, 
die strijdvragen veizadhtte, om alle paxtijen gerioht te houden op 
het grote doel: vermindering van de drankzucht. In dit opzicht ver
toont J. F. Vlekke dus een sterke affiniteit met Ariëns, al liepen hun 
persoonlijke opvattingen uiteen. Ariëns werd geheelonthouder, Vlek
ke afschaffer. 

Een paar dagen vóór de eerste stafvergaderimg van de commissie 
ad hoc gaf de Twentse 'kapelaan zijn Brabantse vriend in overweging 
om de kwestie over het 'onthouder' zijn als voorwaarde voor het 
lidmaatschap der commissie, niet op een 'casus belli' te laten uitlo
pen. 202 Het kon immers geen kwaad, wanneer in een commissie van 
twintig man twee of drie niet-afschaffers zitting namen, die boven
dien wilden beloven, dat zij in de geest van het congres: afschaffing 
voor velen en geheelonthouding voor niet weinigen, als -noodizakelijk 
zouden aanprijzen. 

Ariëns vond het betrekken van Brabant in de actie voor een 
brede samenstelling van het leidinggevende bestuur belangrijker 
dan de principiële kwestie: onthouder of matig zijn. "Wanneer de 
'matigen' ernstig beginnen, dan worden ze vanzelf na korten tijd 
'afschaffers'", meende hij.203 Vlekke voorepelde, dat de Paulusver-

a") Br. R. de B. aan VL, 20-10-1898. 
»*) Br. A. aan VI., 10-11-1898. 
«и) Ibidem. 

253 



eniging meer zou geven dan de letter van het program.204 Deze 
twee uitspraken naast elkaar illustreren hun gelijkheid van opvat
ting in deze materie. Het is dus niet verwonderlijk, dat Ariëns juist 
aan Vlekke zijn suggesties meegaf voor de Haagse vergadering, waar 
hij zelf als niet-comitélid geen toegang had. Om de oprichting van 
nieuwe verenigingen te vergemakkelijken zou de commissie een re
glement moeten ontwerpen in de geest van het Kruisverbond en zo 
mogelijk onder dezelfde naam. Teneinde de Brabanders mee te krij
gen zou een tweede reglement kunnen worden gemaakt, dat in 
Brabant dienst kon doen. "Dit moet geen Kruisverbond heeten, 
althans niet, voor zoover het 'matigen' telt, want die dragen geen 
kruis", sohreef Ariëns in volle ernst.20s 

De vorming van een nationaal Kruisverbond bleek bij het overleg 
niet tot de mogelijkheden te behoren. Daarvoor lagen de stand
punten nog te ver uiteen. Wel kon er een overkoepelend orgaan in 
het leven worden geroepen. Het congres-comité coöpteerde tot een 
gezelschap van 'dertig', dat de eerste Centrale Raad ging vormen van 
de Nederlandsche Bond van Roomsch Katholieke Vereenigingen tot 
bestrijding van het drankmisbruik, kortweg Sobriëtas genoemd. De 
opzet van Sobriëtas was uitgedacht door mr. R. S. Visser uit Sneek, 
die samen met Ariëns de statuten ontwierp.20e. De bedoeling was, 
dat alle drankbestrijdingsverenigingen zich bij Sobriëtas zouden aan-
siluiten. De Centrale Raad zou na een overgangsjaar worden gevormd 
uit voorzitters en afgevaardigden van de afdelingen. Uit zijn mid
den koos de raad een dagelijks bestuur van vijf leden, zo mogelijk 
één uit ieder bisdom. Het doel van Sobriëtas was eenheid en leiding 
te geven aan de verenigingen en de beweging te bevestigen en uit 
te breiden. Zij stond geheel op het standpunt van het congres, zodat 
naast afsohaffers en geheelonthouders ook minderverbruikers c.q. 
Paulisten zouden worden toegelaten.207 

I04) Brom, De Nieuwe Kruistocht, p. 151. 
2«) Br. A. aan VI., 10-11-1898. 
*°6) Br. R. de B. aan VI., 17-12-1898. 
S07) Statuten Sobriëtas, goedgekeurd bij K.B. 29-4-1899, no. 30, art. 3. 
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Jan Frederik Vlekke heeft bij de totstandkoming van deze nieuwe 
organisatie een toonaangevende rol gespeeld. Met Visser en Ruijs 
de Beerenbrouck vormde hij het 'petit comité', dat de aanvraag voor 
koninklijke goedkeuring op de statuten ondertekende.208 Uit de 
intensieve briefwisseling tussen Ruijs en Vlekke kort voor de op
richting, valt duidelijk af te leiden, dat de mening van laatstgenoem
de bij de staitutaire opzet van Sobriëtas veel gewicht in de schaal 
legde. 

Vóór de koninklijke en bdssohoppelijke goedkeuring op de nieuwe 
bond afkwam, had ihet voorlopig bestuur al enige activiteit ontplooid, 
zoals voor de oprichting van drie secties voor pers, school en werk
gevers, respectievelijk onder leiding van de pastoors P. M. Schmeitz, 
C. C. Prinsen en de fabrikant Vlekke. De Limburgse pastoor 
Schmeitz had met zijn enthousiaste rede over de taak van de pers 
tijdens het congres veel goodwill onder de journalisten gekweekt. 
Deze drie sectiehoofden zouden naar eigen goeddunken een sub
commissie kunnen formeren om een plan de campagne op te zetten. 

Vlekke stelde záoh tot taak een circuladire te richten aan de ka
tholieke werkgevers, waarin de middelen zouden worden aangewe
zen ter bestrijding van het drankmisbruik door de werkgever; verder 
een plan op te stellen voor de oprichting van diocesane commissies 
van werkgevers, die de leiding op zich zouden nemen overeenkom
stig plaatselijke omstandigheden.209 Hij legde de commissie een 
concept voor, dat door Ariëns als zeer goed werd gekwalificeecd, 
maar als circulaire te fors van toon was. "U vergeet niet, dat de 
meeste patroons met een handschoen willen aangepakt worden, niet 
waar?"210 schreef hij aan zijn Brabantse vriend, die gewoonlijk een 
forse taal hanteerde. Deze stelde voor de circulaire of door aJle leden 
van de Commissie te laten ondertekenen of door meerdere katholieke 
werkgevers; dat zou een groter effect te weeg brengen dan bij een 

joe) Verzoekschrift aan H.M. de Koningin van Ch. Ruijs de Beerenbrouck, R. S. 
Visser en J. F. Vlekke, Maastricht, 12-4-1899 (A. ministerie van Justitie). 
*>·) Br. R. de B. aan VI., 18-3-1899. 
»») Br. A. aan VI., 30-3-1899. 
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signatuur door een man.211 Ariëns vond een ondertekening door 
een aantal werkgevers het aantrekkelijkst en haastte zich enige voor
uitstrevende werkgevers uit Amsterdam en Deventer aan te beve
len. 21ï De Enschedese kapelaan keek altijd verder. Hij hoopte, dat 
uit deze kem een katholieke patroonsvereniging zou groeien met een 
flink patroonsblad.213 Het stuk is tenslotte de wereld ingestuurd 
als uitgave van Sobriëtas ondertekend door de leden van het dage
lijks bestuur.214 

In deze voorzichtig gestelde circulaire ontwikkelde de Westbra
bantse suikerfabrikant een program voor de werkgevers, waarin als 
eerste punt de wenselijkheid naar voren werd gebracht van een 
verbod op werkplaatsen alcoholische drank te gebruiken of mee te 
brengen. Vervolgens zou het herberghouden door werklieden en 
employés aan banden gelegd kunnen worden en het uitbetalen van 
loon in plaats van in een dranklokaal op fabriek of werkplaats moe
ten geschieden, liefst met behulp van loonzakjes en loonnota's, waar
door ook de huisvrouw contrôle kon uitoefenen. 

Voor de notoire drinker zou het dienstig zijn het weekgeld, met zijn 
toestemming, aan zijn vrouw ter hand te stellen. Voorts zou aan het 
verstrekken van warme koffie en de aanwezigheid van onschade
lijk drinkwater op werkplaatsen en bouwwerken algemene verbrei
ding moeten warden gegeven. Tenslotte deed Vlekke dn de circulaire 
een beroep op zijn collega's om gezamenlijk een 'wandelleercursus' 
in huishoudonderwijs, vooral ten plattelande, in het leven te roepen, 
om aldus een betere functionering van het gezinsleven te bevorde
ren.215 Wat met deze cursus precies bedoeld weid, vermeldt de 
circulaire niet. Vermoedelijk was het een avondcursus, die op ver
schillende plaatsen achtereenvolgens moest worden gegeven door 

t11) J. F. Vlekke, gedrukt rapport „Aan de commissie tot bestrijding van drank
misbruik". 
«*) Br. A. aan VI., 7-4-1899. 
"») Ibidem en Br. A. aan VI., 14-10-1898. 
«») Br. R. B. Ledeboer, Leiden, aan VI., 11-11-1899. 
216) Gedrukt concept van circulaire: Aan De Katholieke Werkgevers in Nederland, 
10-5-1899. 
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dezelfde staf van docenten. De verzending van de circulaire, die 
in mei 1899 gereed kwam, werd pas tegen het eind van het jaar ter 
hand genomen. Waarschijnlijik is de verspreiding 'gestagneerd door 
de officiële oprichting van Sobniëtas, de installatie van de Centrale 
Raad en de verkiezing van het dagelijks bestuur. 

Het eerste dagelijks bestuur van Sobriëtas werd gevormd door 
jhr. mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck, vooizitter; pastoor C. Prinsen, 
ondervoorzitter; mr. R. B. Ledeboer, voorzitter van het Kruisverbond 
in Leiden, secretaris; mr. R. Visser, Sneek, penningmeester en J. F. 
Vlekke, lid.21β Aan dit bestuur werden als deskundigen toegevoegd 

reotor A. F. Diepen uit Den Bosch voor onderwijs en Ariëns voor 
pers en literatuur. De ontwerper van Sobriëtas, mr. Visser, moest bij 
de presidentskeuze wijken voor Ruijs, omdat eerstgenoemde als ge
heelonthouder niet voor de Paulisten aanvaardbaar was. Ruijs vroeg 
Vlakke om Visser over deze teleurstelling heen te helpen.217 

Was 1899 een belangrijk jaar voor de katholieke drankbestrijding, 
voor Vlekke gold dit wel in het bijzonder. Niet alleen had hij een 
belangrijk aandeel geleverd in de totstandikoming van Sobriëtas, 
maar hij speelde verder ook een rol 'in de oprichting van de Bond 
van St.-Paulusverenigjingen, plantte de drankweer over in zijn eigen 
bisdom en hield drie grote ledevoeringen in Maastricht, Den Bosch 
en Deventer, waaraan de katholieke pers uitvoerig aandacht be
steedde. Ariëns prees hem voor al dit werk: "U hebt in één jaar 
tijds een omwenteling te weeg gebracht, waardoor anderen 10 jaar 
noodig hebben".218 

Propaganda-voordrachten 

Al direct na het congres had Ruijs de succesvolle congres-spreker 
kunnen strikken om in Maastricht te spreken voor twee arbeiders
verenigingen, 'God en Ons Recht' en 'Recht en Orde', waarvan de 

»·) Kruisb. nov. 1899. 
»") Br. R. de B. aan VL, 10-11-1899. 
">) Br. A. aan VI., 23-8-1899. 
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jonge Ruijs rechtskundig adviseur was. Vlekke was moeilijk van huis 

te krijgen, vooral in het winterseizoen, wanneer hij volledig in be

slag genomen werd door de twee suikerfabrieken, waarover hij de 

directie voerde. Het gebeurde dat hij op het laatste opgemblik een 

spreekbeurt moest afzeggen, waardoor hij de organisatoren tot wan

hoop dreef.219 Aan tientallen uitnodigingen voor het houden van 

een spreekbeurt kon hij geen gevolg geven. Alleen onder sterke 

aandrang van vrienden gaf hij een bereidverklaring af. Daarbij valt 

het op, dat hij steeds de grote 'industrie-centra opzocht zoals Maas

tricht, Deventer, Eindhoven, later ook Amsterdam en Rotterdam. 

Men staat verbaasd over de enorme aantallen belangstellenden, die 

dit soort lezingen in die tijd trokken. 

Wanneer men de manuscripten van zijn voordrachten op inhoud 

en vormgeving gaat toetsen aan zijn eerste Utrechtse congresrede, 

krijgt men de indruk, dat Vlekke de eerste de beste keer zijn meester

stuk heeft geleverd. Alleen de voordracht te Deventer reikt aan het 

peil van de congresrede. Zij werd door het Kruisverbond van Deven

ter als propaganda-brochure uitgegeven onder de titel "Sociale Quaes-

tie en Drankbestrijding" en mag gelden als zijn beste getuigenis. 

Merkwaardig is de discrepamtoe tussen zijn duidelijke progressivl· 

teit in de dagelijkse praktijk en de gematigde opvattingen die hij in 

zijn voordrachten uitdraagt. In de regel sprak ¡hij voor een gemêleerd 

publiek van werkgevers, werknemers en geestelijken en hij vond 

het blijkbaar zaak om door gematigdheid van toon de onderlinge 

verhoudingen te begunstigen in plaats van te verscherpen. Het 

sterkst imponeert Vlekke als verslaggever van zijn practisch werk. 

Een ander opmerkelijk feit is, dat hij in al zijn lezingen het alco

holisme behandeld heeft als onderdeel van de sociale kwestie en 

nooit als een op zioh zelf staande materie. Daarbij valt het boven

dien op, dat de godsdienstig-zedelijke kant van dit vraagstuk een 

veel ruimere plaats krijgt in zijn speeches dan in zijn particuliere 

«») Br. H. van der Horst, Deventer, aan Α., 2ß-l-1899. 
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correspondentie.220 Zijn stefke kerkelijke binding kan een verkla
ring zijn voor het volgen van de weg der geleidelijkheid, al gingen 
zijn persoonlijke opvattingen wel een heel eind verder. Op progres
siviteit werd vóór 1900 al gauw het etiket socialisme of radicalisme 
geplakt en deze stromingen kon hij in zijn tijd als overtuigd chris
ten miet aanhangen. 

In zijn eerste redevoering in Maastricht op 22 januari 1899 voor 
directie en personeel van de glas- en aardewerkfabrieken van Regout, 
propageerde Vlekke de geheelonthoudimg als een vorm van 'self-
control'. Bij de Engelse en Schotse vakverenigingen stond self-con
trol in hoog aanzien, omdat zij daardoor zo 'n machtige invloed 
op het arbeidsproces konden uitoefenen.221 Op verzoek van 
Ruijs222 hield de Brabantse fabrikant vervolgens een pleidooi voor 
verenigingsgebouwen en vergeleek het vergunningsrecht in een der
gelijk gebouw met "een vloek in het Onze Vader". Zoiets maakte 
diepe indruk op de Maastrichtse arbeiders, die nu niet bepaald ver
wend waren met toespraken van werkgevers.223 Jhr. Ruijs nam de 
kans waar om tijdens de vergadering onverwachts propaganda te 
maken voor het Kmisverbond.224 

Tijdens zijn tweede optreden in Maastricht stak Vlekke zijn sym
pathie voor het Kmisverbond niet onder stoelen of banken. Op 
16 augustus 1899 belegden de r.k. Onderwijzersbond, de Limburgse 
Boerenbond en de provinciale Bond van Kruisverbonden in Limburg 
een gezamenlijke bondsdag. De voorzitter van de regelingscommissie 
had opnieuw een 'beroep gedaan op zijn oudere vriend in het Bra
bantse Gastel om samen met pastoor Sohmeitz in de algemene ver
gadering het woord te voeren in de Dominicanerkerk, toen reeds in 
gebruik als openbaar gebouw.225 

2г°) Vgl. Br. VI. aan Aelberse, 7-10-1899 (D. Aalb. dossier 505) met manuscript II 
(D.B.). 
22i) Manuscript II, a.w., p. 26 e.v. (D.B.). 
*") Br. R. de B. aan VI., 20-10-1898. 
I 2 3) Br. A. Wehrens, Maastriebt, aan VI., 21-2-1899. 
***) Br. R. de B. aan VI., 18-1-1899. 
и») Br. R. de B. aan VI., 26-4-1899. 
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Sprekend over 'de beteekenis van het Katholiek Verenigingsleven' 
noemde Vlekke het Kruisverbond een kweekplaats voor zelfver
loochening en zelfbeperking, die de noodzakelijke hoekstenen vor
men voor de nieuwe christelijke sociale orde. "Daar moet een tijd 
komen, en spoedig reeds, dat diie grondbeginselen zullen neerge
schreven zijn in de Statuten van elke katholieke vereeniging en dat 
geen werkman meer zal ontbreken in de gelederen van het Kruis
verbond, hetwelk niet enkel streeft naar verhooging van het zedelijk
heidsgevoel, maar ook — en dit is ontwijfelbaar zeker — den werk
man zal brengen geluk en welvaart. Het Kruisverbond is de kracht 
van het Vereenigmgsleven". ^9 

De band tussen vakorganisatie en drankbestrijding baseerde de 
Brabantse fabrikant op de christelijke solidariteit en de offerzin, die 
karaktervormend werkt. "Zal het katholieke verenigingsleven in zijn 
volle beteekenis tot zijn recht komen, dan zal dat alleen geschieden 
onder karaktervormende zelfbeheersching. Die zelfbeheersching 
kweekt het matigheidsgenootschap aan."227 

Van het begin af heeft Vlekke de drankbestrijding willen zien 
in een breder sociaal perspectief en in dit opzicht was hij zijn tijd
genoten vooruit. In al zijn redevoeringen valt de nadruk meer op de 
algemene, opvoedende kracht van de matigheid dan de wijze waarop 
de vereniging moet worden ingericht. De drankbestrijding biedt 
hem een ruimer arbeidsveld dan dat van de beteugeling der drank
zucht alleen. Dit is een thema, dat de gemoederen bleef bezighou
den. Het wondt op het vierde congres van Sobriëtas in 1928 weer 
aan de orde gesteld. Henri Hermans is dan de woordvoerder van de 
nieuwe richting, die ijvert voor een verbreding van de doelstelling 
van Sobriëtas. Terwijl Vlekke vóór 1900 de offergedachte onder de 
aandacht brengt ter herkrijging van de menselijke waardigheid en 
beteugeling van de genotzucht vooral bij de hogere stamden, propa-

»«·) Manuscript van rede, uitgesproken door J. F. Vlekke te Maastricht, 16-8-1899, 
dossiemo. I, p. 9 en 10. 
я') Ibid., p. 29. 
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geren Hermans c.s. de versobering als dam tegen het opkomende 
matemaildsme.22e 

Jan Frederik Vlekke is, zoals reeds gezegd, geen groot strijder ge
weest voor de geheelonthoudmg. In dit opzicht houdt hij meer de 
richting van ЗсЬаертал, die de geheelonthouders 'lastige heriligen' 
had genoemd,22β dan die van Ariëns, zelf geheelonthouder, die een 
ikeurbende van geheelonthouders anantbeerlijk achtte. Sohaepman 
onderschatte echter de waarde van de drankweerorganisaitde, waar
voor Ariëns zijn taaie werkkracht inzette. Aan enthousiaste bestrij
ding heeft het ook Vlekke niet ontbroken, al is zijn beginsel dan 
niet zo streng als dat van Ariëns. De drankduivel zat volgens de 
Brabantse industrieel voornamelijk in de jenever. In zijn redevoering 
te Deventer op 20 maart 1899 komen zijn persoonlijke denkbeelden 
hieromtrent openlijk naar voren. "Ik behoor voodoopig niet tot de 
'lastige heiligen'; doch al kom ik u geen geheel-antihouding prediken, 
toch verlang ik een zwaren, wellicht een zwaarderen plicht van u: 
ik eisch matigheid".280 

Zijn wekroep om matigheid richt hij in Deventer nogmaak dui
delijk tot drie groepen, t.w. de arbeiders, de hogere standen en de 
vrouwen. "De leden der Vincentiusvereeniging moeten zijn de kern 
van het matigheidsgenootsahap, ook, omdat de jenever de grootste 
vijand is van hun liefdewerk. Ook voor den hoogstgeplaatste staat het 
lidmaatschap dezer Vereeniging niet te laag".231 Geen wonder dat 
deze dove fabrikant zijn publiek in Deventer de oren wilde wassen. 
Het Deventer-Kruisverbond telde immers geen enkele Vmcenfciaan 
onder zijn leden en slechts twee personen uit de gegoede klasse.232 

Op voorbeeld van Ariëns deed Vlekke een beroep op de vrouw 
als de krachtigste bondgenote van het Kruisverbond. Haar taak lag 
in de alcoholvrije opvoeding van de jeugd en de medewerking aan 

n e) Verslagboek van het 4e Nationaal Congres van Sobriëtas, gehouden te Nijme
gen, 1928, p. 88 e.V. 
и ' ) Verslag Eerste Congres, a.w., p. 28. 
jso) Vlekke, Sociale Quaestie en Drankbestrijding, a.w., p. 19. 
» l) Ibid., p. 26. 
И І ) Brieven kap. Η. ν. d. Horst, Deventer, aan VI., febr. 1899 en 3-3-1899. 

261 



het veranderen van de drinkgewoonten. "De groóte kracht, uit

gaande van de christelijke vrouw, moet dienstbaar gemaakt worden 

aan den strijd tegen het drankmisbruik, ook in haar eigen belang, 

tot bevordering van haar eigen levensgeluk."233 

Vlekke had zelf geen al te groot vertrouwen in de kwaliteit en 

uitwerking van zijn redevoeringen. Toen het Kruisverbond afd. De

venter hem verlof vroeg zijn daar gehouden rede als propaganda-

brochure uit te geven, moest de hoofdredacteur van Het Centrum, 

dr. Gisbert Brom, hem eerst de verzekering geven dat deze de uit

gave nuttig achtte, hetgeen Brom volmondig deed.234 De rede kreeg 

in brochure^vorm een grote populariteit. Binnen een maand waren 

er 2500 exemplaren verkocht.235 

Ariëns ontving een dringend verzoek van zijn Brabantse mede

strijder een oordeel uit te spreken over zijn methode. Vanuit En

schede komt er een eerlijk antwoord: "U moet een paar uur minder 

op Uwe lezing studeeren; want U gooit als streng censor verschil

lende leuke zetten weg, die U bij een gewone causerie van zelf ont

glippen; en juist 'die zetten' geven een bijzondere charme aan Uwe 

toespraken. Misschien was de beste oplossing, dat men U voor de 

lezing Uw manuscript ontroofde! Ik meen dit te mogen — ja, te 

moeten zeggen, omdat U mij uitdrukkedijk gevraagd hebt, mijn oor

deel over Uwe 'methode' te zeggen. Het is niet genoeg goud te heb

ben; het moet glinsteren, en daar zorgt U van zelf voor, als Gij U 

de handen niet bindt".236 Dat Vlekke ihard studeerde op zijn le

zingen, wordt bevestigd door de oudste nog in leven zijnde zoon 

233) Sociale Quaestie en Drankbestrijding, p. 28. Opm. De in West-Brabant nog 
vaak gehoorde bewering, als zou J. F. Vlekke zich in zijn privé-leven bij herhaling 
in-correct tegenover vrouwen hebben gedragen moet onjuist worden genoemd op 
grond van het getuigenis van de tijdgenoot, de heer F. Akkermans, geb. te Oud 
Gastel 1881, hoewel in de tijd van zijn weduwnaarschap, — tussen zijn eerste 
en tweede huwelijk — wel van het bestaan van een onregelmatige verbinding ge
sproken werd. 

Ü*1) Br. VI. aan Brom, 6-4-1899 en Br. Gisb. Brom aan VI., 7-4-1899. 
2»s) Br. H. v. cl. Horst aan VI., 8-5-1899. 
««) Br. Λ. aan VI., 25-3-1899. 
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Jan. Hij 'herinnert zioh zijn vader vaak te hebben zien wandelen in 
de tuin, terwijl hij een lezing repeteerde. 

Niettemin moet zijn redenaarstalent suggestief op de massa heb
ben gewerkt. Daarvan getuigt de slotpassage van een 'kranteverslag 
over de Maastrichtse bondsdag: "De geestdrift bij het einde der rede 
van den heer Vlekke was zóó groot, dat de heer Truyen zedde, een 
slotwoord achterwege te laten om den indruk geen schade te doen. 
Hij verzocht echter den aanwezigen het Wien Neêrlandsch Bloed 
mee te zingen. Uit 1200 kelen jubelde ons volkslied door de beuken 
der kerk".ZS7 

De Paulushond 

Het verzet tegen de Bossche Paulusbond uitte zich vooral in de 
'commissie van dertig' — het voorlopig bestuur van Sobriëtas — en 
De Kruisbamier. Pastoor Prinsen, de geestelijke vader van de Bra
bantse 'bond, dankte Vlekke voor diens steun in de oommissiever-
gadering te Nijmegen, waar 'de Paulus' aan een scherpe discussie 
werd onderworpen.238 

Het doet toch wel eigenaardig aan, dat Vlekke in Maastricht 
propaganda maaikt voor het Kmisverbond, in Deventer de matigheid 
verdedigt en in eigen gewest de half-daagse afschaffing steunt. Hij 
worstelt blijkbaar nog voortdurend met zijn principe en de vorm der 
organisatie. Daardoor heeft hij ook ongewild bijgedragen tot de ver
warring, die op de uitgroei van de katholieke drankweerorganisatie 
verlammend heeft gewerkt. 

Zijn dynamische aanpassing aan de omstandigheden wekte het 
verzet van de principiële geheelonthouders. Het steekspel speelde 
zich vooral af ¿n De Kruisbanier, waarin Aniens de Paulisten ook 
onderdak had verleend. In ingezonden stukken betwistten geheel
onthouders aan de Paulisten het recht zich te scharen in de ge-

U7) De Grondwet, 20-8-1899. 
яв) Br. С Prinsen, Den Bosch, aan VI., 18-4-1899 (D.B.). 
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lederen der drankbestrijdersbewegmg.23β Vlekke beriep zich in zijn 

verdediging op het standpunt van het episcopaat, uitgesproken op 

het congres, waarin de matigheid vooropgesteld was. Voorts achtte 

hij het 'betreurenswaardig, wanneer De Kruisbanier niet het over-

¡koepelend orgaan zou kunnen blijven voor de hele katholieke drank
bestrijding. De versnippering zou daardoor nog groter worden, De 
Kruisbanier zou financiële moeilijkheden krijgen en de matigen 
zouden de redacteur Ariëns als aanvoerder io de strijd verliezen. 
Zich richtend tot de redacteur 'besluit Vlekke zijn verdediging: "Ge
lukkig, dit alles waart gij met mij eens. We zullen dus wel tot het 
doel komen".240 Ariëns had de Paulusvereniging verdedigd naar 
aanleiding van het herderlijk schrijven van mgr. W. van de Ven.241 

Hij verwachtte, dat de Paulusverenigingen de drankbestrijding in 
Brabant sympathiek zouden maken. Uit Paulisten zouden afschaf
fers worden gerecmteerd, uit afschaffers geheelonthouders. 

Ook Ariëns werd beticht van halfslachtigheid. Hij 'beriep zich op 
zijn beurt weer op Vlekke: "Vlekke zal toch zeker door niemand 
worden aangezien als iemand die bijzonder geschikt is om te huilen 
met de wolven in het bosch".242 De gemoederen werden tenslotte 
gekalmeerd door niemand minder dan dokter Banning, de comman
dant van de vleugel der geheelonthouders. Hij appelleerde aan uit
spraken van mgr. A. Egger, die de weg van de geleidelijkheid als 
de beste had aangeprezen.243 De voorzitter van het Arnhemse Kruis-
verbond, schrijver van een ingezonden stuk tegen de Paulusvereni
ging, bood Vlekke in een persoonlijk schrijven zijn verontschuldigin
gen aan. "Ik ben na Uw ingezonden stuk beter gestemd geworden 
omtrent de Paulusvereniging".244 Meer dan een wapenstilstand kon 
echter niet worden bereikt. 

Intussen kwam de Paulusbond, dank zij de medewerking van 

«») Kruisb. mei 1899. 
г«) Kruisb. juni 1899. 
«") Kruisb. 1899, no. I I . 
s«) Kruisb. juli 1899. 
*") Ibidem. 
*") Br. J. Gerrits, Arnbem, aan VI., 9-6-1899. 
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geestelijkheid en hogere standen, vrij snel van de grond. Op aan
dringen van Prinsen gaf J. F. Vlekke de grote stoot voor de op
richting van de eerste afdeling in de Brabantse hoofdstad.245 In 
'De Liedertafel' voerde hij op 19 februari 1899 het woord voor een 
duizendkoppige menigte.249 De vergadering werd bijgewoond door 
burgemeester en wethouders. De patroons zaten tussen de werk
lieden, vele eenvoudige ambachtslieden tussen de notabelen van de 
stad.247 Uit de verslagen krijgt men de indruk, dat Vlekke onweer
staanbaar moet zijn geweest. Een aantal aanwezigen meldden zich 
staande de vergadering aan als lid. Een maand later schreef de voor
zitter: "Nog steeds hooren wij meermalen Uwe rede van 19 Febru
ari roemen en komen tot de bevinding, dat hij indruk heeft gemaakt. 
Verschillende zijn tot onze Vereeniging toegetreden en hebben mij 
gezegd: de heer Vlekke heeft mij overtuigd".248 Ook in Tilburg en 
Eindhoven kwam de Gastelse suikerfabrikant zijn vrienden, pastoor 
dr. G. van Zinnicq Bergmann en de schoolopziener baron A. van 
Wijnbergen, te hulp om in zijn gespierde taal de matigheidsbewe
ging kracht bij te zetten. 

Bij het doorlezen van de manuscripten in chronologische volg
orde frappeert het groeiend gemak waarmee Vlekke redenaarscar
rière maakte. Zijn betoog raakt afgestemd op een massa-gehoor. De 
pathetische toon wordt vol afwisseling onderbroken door historische 
verhaaltjes, de boekenwijsheid wordt vereenvoudigd in kloeke woor
den en slagzinnen, zozeer eigen aan zijn persoonlijkheid. Vooral de 
eenvoudige waarheid van zijn stellingen moet indruk hebben ge
maakt. Wanneer hij in Tilburg poneert, dat "het alcoholisme der 
mannen den arbeid van vrouwen meer en meer noodzakelijk heeft 
gemaakt",ï4e dan blijkt dat geen holle frase te zijn. Immers uit het 
Tilburgse gemeenteverslag van 1900 kan men lezen, dat de 22.000 

"») Br. С Prinsen aan VI., 22-12-1898. 
"·) De Grondwet, 23-2-1899. 
««) Kruisb. 1899, no. 12. 
"β) Br. L. van Steen, *s-Bosch, 4-3-1899. 
**·) Manuscript van rede, gehouden te Tilburg door J. F. Vlekke, ongedat, dossier-
no. III, p. 11. 

265 



Tilburgse jeneveidrinkers hun gezin voor gemiddeld 73,50 per jaar 

tekort dedten.2 5 0 In vele gevallen werd een vijfde van het loon in 

drank omgezet. 

De organisatie liep vlot ал stapel. Toen de grote steden eenmaal 

waren voorgegaan, kwam de drankbestrijding ook in de belangstel

ling van de dorpen. Binnen een half jaar werden er vijftien afde

lingen opgericht in het Bossche bisdom.2 5 1 Na een jaar telde de 

bond 3600 leden, verdeeld over 18 afdelingen.2 5 2 Men kon toen 

inderdaad al spreken van een bond. Op 4 november 1899 werden 

alle plaatselijke Paulusverenigingen samengebracht in de Diocesane 

Bond van St.-Paulusverenigingen.253 De oprichter van de eerste 

afdeling, pastoor Prinsen, werd vereerd met het ere-vooraittersdiap 

in het diocesaan bestuur. Vlekke en Van Wijnbergen werden voor 

een 'bestuursfunctie aangezocht. Ariëns zag de invoering van een 

uniform reglement, waarin de plaatselijke afdelingen vrijgelaten 

werden er een afdeling afschaffers bij te nemen, als een persoonlijke 

triomf en een vrucht van waardering voor de Gastelse modelndirec-

teur.254 

Het Paulisme heeft in Noord-Brabant niet onvruchtbaar gewerkt. 

De halfdaagse afschaffing betekende vooral op de dorpen, waar het 

middagmaal rond 12 uur werd gebruikt, praktisch volledige afschaf

fing. Alleen het borreluurtje van de beter gesitueerden werd hier

mee ontzien. Ook in de stad oefende 'de Paulus' een merkbare in

vloed uit. In Tilburg werden in 1900 circa 1000 processen-verbaal 

wegens dronkenschap uitgereikt. In 1901 daalde dit aantal tot ruim 

700.255 

Belangrijk was ook het voeren van doelgerichte acties tegen actu

ele misstanden. Hiervoor nam Vlekke herhaaldelijk het initiatief. Op 

tM) St. Paulusblad, uitgave van de Bond van St. Paulusvereenigingen, 1902, no. 5, 
p. 7. 
*") Kruisb., 19-5-1899. 
"*) Kruisb., dec. 1899. 
"») Ibidem. 
!51) Br. A. aan VI., 16-6-1899. 
ï55) Paulusblad 1901, no. 7. 
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de tweede algemene vergadering van de bond te Tilburg gaf hij 
een .toelichtmg op het bestuurevoorstel een adres te richten aan aan
nemers en architeoten om uitbetalmg van loon niet meer in her
bergen te doen plaats vinden en in de bestekken de voorwaarde op 
te nemen, geen gebruik van jenever op het werk toe te staan.256 

Een actie van het hoofdbestuur tegen drinkpartijen tijdens de 
verkiezingen moet van Vlekke zijn uitgegaan, gezien zijn felle plei
dooi in de algemene vergadering. Vooral in het Zuiden was het 
gewoonte, dat candidaten in hun verkiezingscampagne tracteerden 
op bier en jenever. Vlekke hekelde die verkiezingsronselarijen met 
sterke drank en riep de Paulisten op tegen deze politieke zeden te 
velde te trekken. De Paulusbond als zodanig moest zich buiten de 
politiek houden, maar de Paulisten konden invloed uitoefenen in de 
katholieke kiesverenigingen. Vlekke zei niet te begrijpen hoe de 
'jenevercandidaten', eenmaal gekozen, met hun zuiveringseed klaar 
kwamen.257 De Paulisten klapten zich de handen rood van instem
ming op zijn verzoek niet op candidaten te stemmen die met jenever 
en bier hun verkiezing trachtten te beïnvloeden. Het applaus klonk 
op 'na het volgende stukje retioriseh vuurwerk: "Wij zijn St. Paulus-
bonders, doch wij zijn ook burgers van den Staat en wij zijn waarlijk 
geen strijders voor de matigheid geworden, om ons op politiek ter
rein geduldig de wet te laten voorschrijven door de jenever. En dan 
geen zwakheid; wanneer een candidaat of zijn vrienden door drank 
hun pleit trachten te winnen, mannen van den Noord-Brabanitschen 
St. Paulusbond, zoo η candidaat steunen wij niet. 

En zou dan toch het gezonde verstand het moeten afleggen tegen 

de drank, zou de jenever- en biercandidaat toch gekozen worden, dan 

hebben wij onze eigen hdaden om bekend te maken, wat nobele 

strijd er weder gestreden is om de 'katholieke leden van Provinciale 

Staten en Staten-Generaal onmiddellijk op de hoogte te stellen 

van de hoedanigheden en omstandighedien, waaraan het nieuwe lid 

zijn verkiezing te danken heeft; dan kunnen zij hem in hun midden 

2*>) Paulusblad 1901, no. 1. 
г»7) Paulusblad, le jrg., 1902, no. И, p. 6. 
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ontvangen met een enthousiasme, dat met die hoedanigheden in 
overeenstemming is".258 Deze actie bleef niet zonder succes. Her
haaldelijk maken plaatselijke afdelingen melding van een gunstiger 
verloop van de verkiezingen.259 Volgens Ariëns werkte zijn actie 
jaren later nog sterk na. 2 β 0 

Een grote verdienste van de Paulusbond is het tenslotte geweest, 

dat het verenigingsleven tot zelfs in de kleinste dorpen werd geor-

gamseerd. De gemeentebesturen stimuleerden dit met het verlenen 

van subsidie. Een derde deel van de afdelingen bezat een eigen 

lokaal, de meesten een spaarbank, sommige een bibliotheek of 

harmonie.2β1 Spaarzaamheid en actieve vrijetijdsbesteding waren de 

in Oud Gastel beproefde middelen om de herbergen te ontvolken. 

Elke houder van een spaarbankboekje was volgens Vlekke een ver

loren ziel voor de drankduivel.262 

Zolang Vlekke leefde, bleef de verhouding tussen Kruisverbond 

en PaiJusbond gespannen, vooral toen in het Noorden afdelingen 

van het Kruisverbond werden opgericht met drie klassen.2es De 

Brabanders werden in hun goede bedoelingen al te zeer miskend 

door de geheelonthouders. Ariëns zag geen kans de partijen te kal
meren, laat staan te verzoenen. De Paulusbond stapte in 1901 uit 
De Kruisbanier en richtte het Paulusblad op, waarover de actieve 
kapelaan A. J. M. Mutsaers de eerste twee jaar de redactie voerde. 
In de verantwoording voor de oprichting van een edgen orgaan wees 
pastoor Van Zinnicq Bergmann er op, dat de Paulisten in De 
Kruisbamier gastvrijheid hadden op de laatste bladzijde, terwijl zij 
op de eerste werden bestreden.ги 

Of Jan Frederik Vlekke enig aandeel in de oprichting van het 

blad heeft gehad, is niet met zekerheid te zeggen. Wij kennen reeds 

»8) Ibid., p. 7. 
и») Paulusblad 1901 en 1902, passim. 
*») Br. Α. aan VI., 27-10-1902. 
"О Brom, De Nieuwe Kruistocht, p. 152. 
*«) Ibid., p. 99. 
, ω ) Ibid., p. 155. 
»") Paulusblad, 15 aug. 1901, no. 1. 
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zijn ijveren in 1899 voor het behoud van De Kruisbanier als het ge

meenschappelijk orgaan. Er zijn geen gegevens die er op wijzen, 

dat zijn houding ten deze is veranderd. Toch prijkt zijn naam onder 

de vaste medewerkers van het nieuwe blad. Te meten naar de toe

juichingen en het applaus, wanneer hij op vergaderingen het woord 

voert,2β5 moet hij in de Paulusbond een populaire figuur geweest 

zijn. De arbeiders nam hij voor zich in door een pleidooi voor een 

vakantiedag met behoud van loon voor het bezoeken van de jaar

vergadering. Juist werklieden wilde hij als afgevaardigden gekozen 

zien. *ββ 

De Paulusbond is in korter tijdsbestek veel sneller gegroeid dan 

het Kruisverbond. Het tweede jaarverslag meldt een ledental van 

6813 leden, waaronder 394 afschaffers, ondergebracht in 29 afde

lingen. Daarnaast bestonden er reeds enige afdelingen die nog niet 

officieel waren toegetreden.287 Dat betekent in een jaar tijd een 

verdubbeling van het ledental en een grotere spreiding door oprich

ting van 13 'nieuwe afdelingen. 

De ibevordering van de matigheid 'bleef niet louter beperkt tot 

acties binnen het kader van de matigheidsgpnootschappen. Het 

algemeen 'karakter van de beweging manifesteert zich op de ka

tholiekendagen. Den Bosch gaf het voorbeeld m 1900, spoedig ge

volgd door Limburg. Breda kwam drie jaar later. Op deze congres

sen werd de beteugeling van het drankmisbruik in een aparte af

deling aan de orde gesteld. Vlekke heeft aan de vormgeving van 

deze drie eerstelingen in de reeks diocesane katholiekendagen een 

ruim deel bijgedragen. Daarover zullen wij in de komende blad

zijden nader spreken. In het laatste jaar van zijn leven werkte hij bij 

voorkeur aan de sociale opbouw in eigen gewest en bisdom. 

*") Paulusblad 1902, no. 11. 
"·) Ibidem. 
"") Ibidem. 
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In eigen kring 

De achterstand in de opbouw van het verenigingsleven in het 
bisdom Breda blijkt ook wit de drankweerorganisatíe. Vóór de eeuw
wisseling werd er alleen op de Gastelse suikerfabrieken aan actieve 
drankbestrijding gedaan. Op het Utrechtse congres had de directeur 
met een gevoel van spijt moeten 'bekennen, dat onder het los werk
volk het gebruik van jenever tijdens het werk nog niet geheel kon 
worden afgeschaft.268 Sommige bietenlossers gebruikten 1/3 liter 
per dag, wat genoeg is om iemand tot dronkemanswaanzin te bren
gen. 269 Een half jaar later kon hij in VHertogenbosch en Deventer 
een opgewekter geluid laten horen. "Thans ben ik zoo gelukkig de 
verklaring te kunnen afleggen, dat ook onder dezen 't jenevergebruik 
op 't werk geheel heeft opgehouden. Heeft het Congres dien werk
lieden dan zoo op eens de oogen geopend? Neen niet hun, maar mij. 
Ik heb ingezien, dat oog meer persoonlijke bemoeiing met den 
werkman plicht was, onafwijsbare plicht, zolang niet het mogelijke 
bereikt was".270 Hierbij moest dwang gepaard gaan met overreding. 
De verlichte werkgever vaardigde een dwangmaatregel uit, maar 
toonde daarnaast een diep respect voor de man, die als eerste open
lijk met de drinkgewoonte durfde breken. "Degene, die daar het 
eerst een glas melk durfde gebruiken, dat was een held. Hij trot
seerde alle menschelijk opzicht. Zijne kameraden mochten hem 
plagen (zelfs de zuigflesch werd er bij gehaald), hij hield vol en hij 
heeft gewonnen".271 

Direct na het congres speelde Vlekke reeds met de gedachte de 
drankweerorganisatíe in zijn bisdom op gang te brengen. Voorwaarde 
was, dat eerst de steun van de geestelijkheid moest worden gewon
nen. Prinsen schreef naar Oud Gastel uit goede bron te hebben 
vernomen, dat de bisschop van Breda een van Breda's pastoors ver-

we) Verslag Eerste Kath. Congres, p . 90. 
se9) Sociale Quaesbe en Drankbestrijding, p. 21 . 
*">) Ibidem. 
" ' ) Paulusblad 1901, no. 1. 
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zocht had de St.-Paulusverenigmg op te richten.272 Voordien had 

het ikamerlid mr. J. van den Biesen richtlijnen gevraagd om in 

Breda met een vereniging te beginnen.273 Er gebeurde echter niets. 

De gezapige gemoedelijkheid werkte soms zelfs averechts. Naar aan

leiding van zijn redevoering dn Deventer kreeg Vlekke een uitnodi

ging van een bevriende pastoor een glas te komen drinken. "Ik ver

lang er reeds naar opnieuw te ondervinden, dat Gij 'niet tot de 

lastige heiligen' behoort", aldus de pastoor van Oud-Vossemeer.274 

De eerste actieve priester-deelnemers aan de anti-alcoholbeweging 

treffen wij aan op het groot-seminarie te Hoeven. Prof. J. Schets 

nam ziting dn het comité ter voorbereiding van het eerste congres, 

waarin hij overigens geen rol van betekenis heeft gespeeld. Als 

geestelijk adviseur van de r.k. Onderwijzersbond steunde hij Vlekke 

bij de vorming van een diocesane commissie van Sobraëtas om het 

anti-aloaholisch onderwijs te bevorderen.275 Ook prof. P. Dirckx 

toonde veel 'belangstelling voor het sociale vraagstuk. Onder zijn 

auspiciën richtte de diaken G. Huys in maart 1903 voor de theolo-

ganten het Kruisverbond 'St. Paulus Apostolus' op. Dit was het 

eerste Kruisverbond in het bisdom. 

Het groot-seminarie werd na de dood van Vlekke zelfs een anti-

alcoholische burcht, waar door de studenten, naar Duits voorbeeld, 

een 'Catechismus voor Drankbestrijders' werd opgesteld als hand

boekje voor propagandaclubs. Ariëns, die deze Catechismus be

schouwde als een 'evenement'2 7 β, corrigeerde de tekst en schreef een 

voorwoord. De grootste ijveraar onder de geestelijkheid werd de 

secretaris van de bisschop, P. Hopmans, later vicaris en vanaf 1914 

bisschop. Hij is de feitelijke organisator van de eerste katholieken

dag, waarop de organisatie van die drankbestrijding in het Bredase 

bisdom zijn definitieve vorm kreeg. 

*") Br. С Prinsen aan VI., 22-12-1898. 
" ' ) Br. A. aan VI., 3-11-1898. 
s'4) Br. past. W. van Hooff, Oud-Vossemeer, aan VI., 5-5-1899. 
"») Br. J. Schets, Hoeven, aan VI., 1^-1901. 
, 7·) Br. Α., Steenderen, aan hr. van Gils, Hoeven, 10-3-1904 (D. Hoeven). 
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Het clericale overwicht in het maatschappelijke leven heeft aan 
de drankbestrijding in dit bisdom, meer dan in andere bisdommen, 
een sterk kerkelijk karakter gegeven. Over het gemis aan initiatief 
onder de geestelijkheid voor de opbouw van het verenigingsleven 
klaagde Vlekke openlijk in Het Centrum.277 Anderzijds kon hij zich 
grondig ergeren aan hardnekkig dericaal patriarchalisme, omdat hij 
van de geestelijkheid wel de eerste stoot verwachtte, maar nadien 
graag het werk in de handen van capabele leken zag. In deze op
vatting vond hij de steun van Aniens, die over de statuten van de 
Roosendaalse Paulusvereniging opmerkte: "Wat een misère! Twee 
geestelijken moeten in het Bestuur zitten; de 5 overigen worden 
voor de Ie maal benoemd door den Pastoor! Bij staking der stemmen 
beslist de stem van den eere-vooraitter (Pastoor)!! Ik heb al dikwijls 
Uw woord herhaald: 'Het Roomsch Geloof is een mooi geloof; maar 
één ding is jammer, dat we zooveel Pausen hebben'!"27e 

De grote man van het eerste uur stierf tijdens de voorbereádingen 
van de katholiekendag en kon aldus tegen de 'geestelijke' overmacht 
geen tegenwicht meer bieden. Een in de beweging geoefend leken
kader ontbrak nagenoeg geheel. Vooraleer bisschop Leyten in zijn 
vastenbrief van 1902 de drankbestrijding urgent verklaarde, waren 
het vooral de oudere pastoors die de organisatie tegenhielden of in 
ieder geval niet bevorderden. 

Met tact en geduld is Vlekke er tenslotte dn geslaagd pastoor 
R. van Aalst er toe te brengen zijn medewerking te verlenen. Toen 
hij op 12 september 1899 te Oud Gastel de eerste Paulusvereniging 
in het bisdom oprichtte, zat de pastoor aan de rechterkant van de 
voorzitter en de burgemeester aan de linkerzijde.279 Brom rekent 
het Vlekke als een kleine fout aan, dat 'hij zelf voorzitter van de 
vereniging werd, waarvoor hij als dove en patroon minder geschikt 
was.280 Hiertegen kan worden ingebracht, dat Vlekke er voortdu-

*") Het Centrum, 15-4-1895. 
"β) Br. A. aan VI., 27-10-1902. 
, 7 · ) De Grondwet, 17-9-1899. 

MO) Brom, De Nieuwe Kruistocht, p. 153. 
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rend op gehamerd heeft, dat de hogere standen in de drankbestrij
ding zouden voorgaan. Het zou dus van onwaarachtigheid hebben 
getuigd, wanneer hij als een der hoogste dorpsnotabelen in de plaat
selijke vereniging de leiding aan een ander zou hebben gelaten. 
Overigens maakte hij twee jaar na de oprichting reeds plaats voor 
zijn employé M. Kuypers.281 Het eerste bestuur bestond geheel uit 
notabelen van het dorp. Reeds in juni meldde Vlekke in De Kruis-
banier, dat zijn bissohop goedkeuring had verleend aan het regle
ment van de Paulusvereniging in het bisdom Breda. De statuten 
waren gelijkluidend aan die van Den Bosch met dien verstande, dat 
er in Oud Gastel een klasse В ingevoegd weid voor afschaffers.2β2 

De eerste afdeling afschaffers betekende achteraf een bres in de 

Paulusbond en een doorbraak naar het Kruisverbond. 

Vlekke nodigde Aidëns uk in Gastel een inleiding te komen ge
ven tijdens de oprichtingsvergadering. Wegens overmaat van werk 
en vooral 'om de zaak zelf gaf Ariëns zijn opdracht over aan 
Prinsen.28S Op de derde vergadering konden 77 leden worden ge
ïnstalleerd, waaronder 19 afschaffers.284 In het negen leden tellende 
bestuur was de geestelijkheid statutair goed vertegenwoordigd; de 
pastoor werd ere^Oorzitter en de bisschop benoemde kapelaan 
G. Damen tot bestuurslid.285 

Gedurende twee jaar bleef (de Gastelse Paulusvereniging het 
enige matigheidsgenootschap in het bisdom; zij groeide uit tot een 
flinke vereniging met 130 leden.286 Om isolement te vermijden 
sloot de afdeling zich aan bij de Bossche diocesane bond. 

'De Paulus' oefende een weldadige invloed uit op de Gastelse 
dorpsgemeenschaip. In het derde jaarverslag van de Paulusbond 
werd opgenomen, dat Oud Gastel wat drankmisbruik betreft zeer 

"O De Grondwet, 26-10-1902. 
w«) Kiuisb. juni 1899. 
«M) Br. A. aan VI , 23-8-1899. 
l M) Gr., 26-10-1899. 
«») Br. A. H. v. d. Corput, Vie , Breda, 9-10-1899. 
t M) Kruisb. no. 1 en 2, 1902. 
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gunstig afstak bij omliggende plaatsen.287 Dat valt ook te conclu
deren uit de vergelijking van het plaatselijk gebruik van gedistilleerd 
per hoofd met enige naburige gemeenten. De bevolking van 
Oud Gastel verbmikte in het jaar 1900: 3,36 liter gedistilleerd ad 
50% per hoofd, tegen 10,16 liter in Bergen op Zoom; 11,52 liter in 
Breda; 7,57 liter in Dongen; 7,74 liter in Oudenbosch en 8,88 liter 
in Zevenbergen.288 Het landelijk gemiddelde bedroeg in hetzelfde 
jaar 8,23 liter. Toch kwamen ook in Gastel nog excessen voor. In 
een gemeenteraadsvergadering in 1898 deed Vlekke het voorstel om 
de veldwachter, waarnemend hoofd van de politie, een flinke be
risping te geven wegens regelmatige dronkenschap.289 

Pas in 1901 kwam er in de Baronie een tweede afdeling bij, nl. in 
Dongen, door toedoen van pastoor A. Verheyen, een broer van de boek
houder van de Gastelse suikerfabriek, en dokter A. van Dortmond, 
die president van de Pauluwereraging werd. In dit dorp van leer-
looiers en schoenmakers was een matigheidsgenootschap bitter hard 
nodig. Dat blijkt zowel uit het veraccijnsd gebruik van 7,57 liter 
per hoofd, als uit de vertrouwelijke mededeling van de dorpsdokter: 
"Niet alleen dat er alhier werkgevers zijn die hun werkvolk na den 
middag jenever schenken, er zijn er zelfs die hun werkvolk clan
destien jenever verkoapen en dit artikel een plaats inruimen onder 
de overige zaken van gedwongen winkelnering. De grootste hoeveel
heid jenever wordt hier niet gedronken in koffiehuizen, maar in 
de talrijke geheime kroegen, waarvan er in een betrekkelijk korte 
straat dertien zijn aan te wijzen. Het wordt hoog tijd dat hier meer 
vóór en onder het volk gewerkt wordt, of we krijgen hier een tweede 
Maastricht". 290 

Deze noodkreet aan Vlekke bleef niet onbeantwoord. Hij trok 
naar Dongen en hield een filippica ook tegen de werkgevers. Hij 
deed het daarbij voorkomen, dat het gebruik van jenever op de 

*") Paulusblad, 1902, no. 11. 
2 8 β) Statistiek van het Koninkrijk der Nederlanden. Bescheiden betreffende geld
middelen. Verslag 1901 (CBS). 
t e e ) Notulen van de gemeenteraad te Oud Gastel, 14-1-1898 (GAG). 
m) Br. A. van Dortmond, Dongen, aan VI., 30-5-1901. 
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werkplaats en het verstrekken daarvan door de werkgever vroeger en 
elders voorkwam. Maar uit de zojuist geciteerde brief van de Don
genee arts Van Dortmond wist hij wel beter. Voor de betrokkenen 
liet de volgende peroratie aan duidelijikherid niets te wensen over: 
"En vóór alles: men dulde geen jenever op de werkplaatsen. Er is 
een tijd geweest, op sommige plaatsen, dat lage geldzucht enkele 
werkgevers er toe gebracht had, zelf de jenever te leveren, die door 
hun werklieden op de werkplaats gebruikt werd. Waarlijk, wden de 
goden willen verderven, dien slaan zij met blindheid. Ik weet niet, 
of men dergelijke werkgevers in dien tijd naar de galeien verbande; 
in elk geval zou het voor hun gewetenlooze misdaad een nog te 
zwakke straf zijn geweest".291 

Ook voor de oprichting van een afdeUng in Kaatsheuvel werd hij 
als inleider aangezocht292, waarvoor hij zich gaarne liet vinden. Bij 
zijn herbenoeming als lid van het hoofdbestuur had Vlekke openlijk 
verklaard, dat deze functie hem een zekere macht en wijding ver
leende om "als een der eersten de spade te steken in de nog vrijwel 
maagdelijke bodem voor drankbestrijding van zijn diocees".2BS In 
1902 werdfen Paulusverenigingen opgericht in Etten en Roosendaal. 
In laatstgenoemde gemeente ontstond de vereniging naar aanleiding 
van het schokkend feit, dat er op de markt een moordpartij had 
plaats gevonden. Vier jongelui, onder invloed van alcohol, raakten 
slaags met elkaar, van wde er een werd gedood en een zwaar ge
wond. ̂ 4 Dit weerzinwekkend voorval gaf kapelaan dr. A. Couwen-
bergh de kans om door te tasten. Ariëns en Vlekke kwamen er 
samen propaganda maken.295 In korte tijd meldden zich niet min
der dan 450 leden.29e 

De Gastelse suikerfabrikant mooht openlijk erkenning voor zijn 
werk als diankbestrijder ondervinden van bisschop Leyten, drie in 

•"Э Manuscript van lezing, gehouden door J. F. Vlekke te Dongen, aug. 1901,p. 16. 
*") Br. A. van Dortmond aan VI., 25-6-1901. 
»») Paulusblad 1901, no. 1. 
"<) Kruisb. 1902, no. 11. 
и"5) Paulusblad 1902, no. 7, p. 7. 
»β) De Grondwet, 26-10-1902. 
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zijn vastenbrief van 1902 hulde bracht aan de initiatiefnemers voor 
de oprichting van drankbestrijdersverenigingen.297 Dit bisschoppe
lijk huldeblijk betekende vooral voor de geestelijkheid een spoorslag 
de organisatie ter hand te nemen. 

De secretaris van het bisdom, P. Hopmans, ontwierp met A. van 
der Kallen, hoofdredacteur van het dagblad van Noord-Brabant, een 
reglement voor een Kruisverband met drie afdelingen voor geheel
onthouders, afschaffers en onthouders van sterke drank na de mid
dag. Dit reglement werd als model naar alle pastoors rondge
stuurd. ̂ 8 Het Bredase Kruisverband wilde ook de bestaande Paulus
verenigingen samenbrengen in één diocesane bond. De bedoeling 
van Hopmans was dit Kruisverbond op de katholiekendag als de 
enige diocesane vereniging aan te bevelen. Daarvoor had hij de 
medewerking nodig van J. F. Vlekke, die in het bisdom als de grote 
autoriteit gold op het gebied van drankbestrijding en bovendien 
ervaring had in het orgamiseren van een congresdag. In de eerste 
voorbereidingstijd heeft Vlekke inderdaad nog een dominerende rol 
gespeeld. Bewaard gebleven brieven van Hopmans wijzen uit, dat 
Vlekke de grote lijn heeft gewezen voor de opbouw van deze eerste 
katholiekendag, die op 6 september 1903 werd gehouden, maar die 
hij niet meer moaht beleven. Zo schrijft Hopmans: "Wat betreft de 
onderwerpen, welke op den katholiekendag moeten behandeld wor
den, kan ik niet anders dan instemmen met de algemeene beginse
len, welke door U worden vooropgesteld; ze zijn me uit het hart 
gegrepen".29® Bij de afdeling drankbestrijding legde de Gastelse 
pionier de nadruk op de oprichting van drarakbestrijdingsverenigin-
gen, het meedoen van de hogere standen en het anti-alcoholisch 
onderwijs. Wat dit laatste betreft had hij nog kans met de adviseur 
van de r.k. Onderwijzersband en het Kruislandse schoolhoofd A. Mol 
een diocesane commissie voor dit onderwijs in bet leven te roepen. 
De vorming van deze oommissie was op zioh al een lastige zaak. 

^7) Collectio epistolamm pastoralium Diócesis Bredanae 1885-1904, p. 545. 
«•o) Br. P. Hopmans, Breda, aan VI., 27-4-1903. 
»») Br. P. Hopmans aan VI., 22-4-1903. 
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Overtuigde drarikbestrijders waren in katholieke Wescbrabantse 
onderwijskringen nog moeilijk te vinden.300 

De Gasteke modeldirecteur heeft ongetwijfeld de nieuwe opzet 
van ihet Bredase Kruisverbond con amore gesteund en daarbij zijn 
persoonlijk ideaal van 'afschaffing' naar voren geschoven. De con
clusie van de afdeling drankbestrijding op de katholiekendag, waarin 
de wenselijkheid wend uitgesproken, dat alle verenigingen op dat 
gebied zich zouden aansluiten bij het Breda's Kruisverbond, werd 
immers door dr. A. Couwenbergh verdedigd met een beroep op de 
overleden Vlekke. "Juist echter steunende op het gezag van dien 
voorman met helderen blik en rijpe ondervinding, durven wij met 
des te grootere vrijmoedigheid hier de verklaring afleggen, dat een 
drankbestrijding als de halfdaagsche onthouding zich die voorschrijft, 
voor onze streken niet voldoende kan geacht worden en tenslotte 
ook niet de gewenschte resultaten kan opleveren. Juist daarom dan-
ook is aan onze Bredasohe Vereeniging tot bestrijding van drank
misbruik, na lang beraad en rijp overleg, de naam gegeven van 
Breda's Kruisverbond, omdat men in de afschaffing, d.w.z. in de 
geheele onthouding van sterke dranken, het hoofdmiddel ziet ter 
bestrijding van de drankellende, omdat naar eene vaste overtuiging 
de kracht, welke onze drinkgewoonte zal hervormen — en daar 
komt het op aan, dáár schuilt en woekert de ellende — enkel en 
alleen zal uitgaan van de afschaffing. Een hooggewaardeerden steun 
voor deze overtuiging vinden wij in de gevestigde en bekende 
meening van wijlen den ¡heer Vlekke, voor wien afschaffing het 
ideaal was en die alleen om een alstoen zeker gewettigde schuchter
heid voor het 'te veel' zich te Oud- en Nieuw-Gastel met het min
dere tevreden stelde".S01 

Vlekke had nog geen oog voor het dreigende bieralcoholisme in 
het Zuiden, waaraan in Roermond in 1912 een heel congres werd 
gewijd.302 Kort na zijn dood triomfeerde zijn drankbestrijdersideaal 

8 И) Br. J. Schets, Hoeven, aan VI., 5-5-1901. 
301) Verslag van den Bredaschen Katholiekendag te Breda, 1903, p. 82-83. 
^ 1) Officieel verslag van het katholiek congres tegen het bieralcoholisme gehouden 
te Roermond op 6, 7 en 8 augustus 1912. Uitg. Sobriêtas, Maastricht. 
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in West-Brabant. In 1904 telde het Breda's Kruisverbond reeds 
34 afdelingen. Wat een plotselinge vooruitgang na 20 jaar pioniers
arbeid van Jan Frederik Vlekke! 

De eerste jaren van Sobriëtas 

De r.k. Bood van Drankbestrijdersverenigiingen Sobriëtas stelde 
bij haar oprichting een kloeke daad door zich aan te dienen als 
nationale organisatie, waarbij de reeds bestaande plaatselijke ont
houders- en matìgheddsveremgingen zich rechtstreeks konden aan
sluiten. Deze opzet vloeide voort uit het nationale beginsel van het 
eerste congres. Daarnaast bracht het specifiek katholieke karakter, 
met veelal geestelijken als feitelijke leiders, met zich mee, dat de 
reglementen onderworpen werden aan de bisschoppelijke goedkeu
ring en dat zij vooral de christelijke beginselen van naastenliefde en 
offerbereidheid uitdroegen. Het kerkelijk leven in Nederland was 
rond 1900 nog sterk diocesaan georiënteerd.303 Schaepman was een 
voorstander en ijveraar voor diocesane organisatie.304 De idee van 
Schaepman kreeg in de arbeidersbeweging gestalte, omdat zij meer 
aansloot bij de tijdgeest en de particularistische opvattingen van de 
geestelijke leiders. 

Sobriëtas heeft de gecentraliseerde eenheid niet kunnen hand
haven ondanks het gematigde principe, dat de nadruk legde op de 
matigheid en alleen geheelonthouding eiste van drankzuchtigen en 
kinderen. De gebrekkige organisatie kwam o.a. sterk tot uiting in 
het rommelige verloop van vergaderingen van de Centrale Raad.305 

De verschillende groepen zoals Paulusbond en Kruisverbond zaten 
nog te los aan elkaar om vruchtbaar te kunnen samenwerken. Tot 
1902 ontbrak er een algemeen secretariaat. Vele afdelingen waren 
niet tegelijk aangesloten bij de centrale en diocesane organisatie 

'О') L. J. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, a.w., p. 460. 

*M) J. van Wely o.p., Schaepman, Bussum, 1954, p. 490 e.v. En: J. A. van Seg-
gelen. Wat er groeide uit de daad, 1948, p. 124. En: Brom, Alfons Ariëns, dl. I, 
p. 247. 
*») Kruisb. 1902, no. 9. 
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vanwege de kosten en de moeite.soe Op de jaarvergaderingen had
den hete disputen plaats tussen matigen en onthouders. Dit was 
overigens een internationaal verschijnsel. Banning, die Sobriëtas 
vertegenwoordigde op het internationaal congres in Bremen in 1903, 
schreef in zijn verslag, dat de debatten tussen matigen en geheelont
houders daar omtaaidden in een Poolse landdag.S07 

De verdeeldheid werd nog groter, toen er Kruisverbonden met 
drie klassen werden opgericht in de bisdommen Breda en Haarlem. 
Breda veranderde de statuten om de invloed van het paulisme te 
keren door de halfdaagse onthouding alleen als Oefening in de matig
heid' te beschouwen.S08 Een scheuring bleef dreigen. De oplossing 
werd tenslotte gevonden in het veranderen van de nationale bond 
in een federatie van zelfstandige diocesane bonden, samenwerkend 
in een nationaal verband. De actie kreeg daardoor meer effect, aan
gezien de strijdwijze thans vrij kon worden aangepast aan de aard 
van de streek.S0B Tot 1907 bleef De Kruisbanier het officiële orgaan, 
zij het in elk bisdom onder een andere naam. Alleen Breda hand
haafde het eigen orgaan 'De Kruisvaan'. Vanaf 1900 diende de So
briëtas Almanak als seismograaf van de katholieke antd-alcoholbe-
weging. Hij bevatte nuttige gegevens over alle facetten van de drank
bestrijding. Bij duizenden werd de almanak over het land verspreid 
en hij had een grote propagandistische waarde. 

De rearganisabie van Sobriëtas heeft zich na de dood van Vlekke 
in het jaar 1904 voltrokken. Reeds in 1902 had hij zich uit het 
dagelijks bestuur teruggetrokken,310 zodat hij slechts drie jaar aan 
de uitbouw van Sobriëtas heeft kunnen werken. Op de eerste cen
trale raadsvergadering, 8 augustus 1900, was hij naast voorzitter 
Ruijs een dominerende figuur. Tot zijn spijt moest hij de vergadering 

SM) Brom, De Nieuwe Kruistocht, a.w., p. 117. 
507) Kruisb. 1903, no. 3. 
, ο β ) Brom, De Nieuwe Kruistocht, p. 155-156. 
M») Wegwijzer, a.w., 1907, p. 53. 

«o) Kruisb. 1902, no. 8. 
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meedelen, dat de circulaire aan de werkgevers weinig effect had 
gehad.311 Speciaal op aandringen van de voorzitter312, hield hij een 
peroratie over de medewerking der hogere standen. Dit lievelings
motief, zoeeer verstrengeld met zijn hele wezen, maakte de zaken
man Vlekke pathetisch. "Niet alleen in de kroegen der armen wil 
de drankbestrijding werken, zij eischt ook toegelaten te worden, als 
welkome gast als het kan — als ongenoode weldioerater zoo het moet 
— in de fraai gedecoreerde sociëteitszalen; — waarschuwend wil zij 
staan, niet alleen bij de toonbank in de buvette, waar de werkman 
zijn geld en gezondheid laat, niet alleen in de wachtkamers der 
derde klasse, — maar ook in de wagonbars en in de luxe rijtuigen 
der tegenwoordige rollende drarnkpaleizen".313 In deze geest sprak 
hij ook op het katholiek sociaal congres314, dat in 1900 in Amster
dam werd gehouden, en in Rotterdam, waar pater Ermann zonder 
steun van geestelijke en wereldlijke overheid met de oprichting van 
een Kruisverbond worstelde.3,Б 

Met klem onderwees hij ook zijn medebestuurders in wat hij zag 
ab het juiste drankbestrijdersideaal: "De strijd tegen het drankmis
bruik nu is niet het doel der moraal, hij is niets anders dan het 
werktuig, waarmede wij arbeiden om hooger doel te bereiken".319 

Deze gedachte was juist. De katholieke drankbestrijding toonde 
veerkracht genoeg om spoedig tal van andere acties te ontwikkelen, 
zoals de Katholieke Sociale Actie, de Apologetische en Wetenschap
pelijke Vereeniging en de Bond van R.K. Kiesvereenigingen.317 

Sobriëtas heeft in de eerste jaren weinig zelfstandige openbare 
acties gevoerd. Zij deed hoogstens mee met wat door neutrale en 
protestantse genootschappen op touw werd gezet. Zo stelde Ruijs, 

»») Kiuisb. 1900, no. 5. 
'») Br. R. d. B. aan VI., 3-7-1900 (D.B.). 
'1 ') J. F. Vlekke, manuscript van toespraak, gehouden voor de Centrale Raad van 
Sobriëtas, 1900, dossiemo. IV, p. 4 en 5. 
' " ) Kruisb. 1900, no. 6. 
»") Br. H. Ermann s.j. aan VI., 3-7-1900. 
»··) Manuscript IV, a.w., p. 2. 
»") Brom, De Nieuwe Kruistocht, p. 102. 

280 



samen met Vlekke, op voorbeeld van andere drankbestrijdersvereni-
gingen een adhesieverklaring op, waaraan wenselijke wijzigingen van 
het wetsontwerp-Borgesius voor de herziening van de Drankwet wer
den toegevoegd.sie 

De nieuwe Drankwet kwam pas in 1904 tot stond onder het 
ministerie-Kuyper. De jaren 1903 en 1904 waren vol actie voor 
deze nieuwe wet. Het gemeenschappelijke doel bracht de eerste 
toenadering tussen de onderscheidene drankbestrijdersverenigingen. 
Dit resulteerde in de oprichting van een drankwet-comité. Veel heeft 
dit comité niet kunnen bereiken. Zijn belangrijke wensen, zoals 
beperking van het aantal bierhuizen en verbod van toegang tot 
dranklokaliteiten voor personen beneden de 18 jaar, gingen niet in 
vervulling.31β 

Politieke actie voerde Söbriëtas ook voor het weren van sterke 
drank op bouwwerken van het rijk, de gemeenten of de kerk. Op 
de centrale raadsvergadering van 1901 kwam het dagelijks bestuur 
met een motie om dn alle bestekken voor openbare werken het ge
bruik van sterke drank te verbieden. Vlekke vulde de motie aan 
met het voorstel op bedoelde werken ook het gebruik van bier te 
beletten.S20 Dit is de eerste en enige maal dat de Brabantse suiker
industrieel zich openlijk keert tegen het gebruik van bier. Hij had 
daar in dit geval een gegronde reden voor. Vooral in de Brabantse 
bouwvakken werd iedere gelegenheid aangegrepen een drirnkfestijn 
op touw te zetten. 

Hevige beroering brachten de publicaties van criminaliteitestatis-
tieken vanaf 1900, waaruit bleek dat de criminaliteit onder katho
lieken naar verhouding aanzienlijk hoger lag dan bij andersdenken
den. 

«<>) Br. R. de B. aan VI., 3-7-1900. 
"») Kruisb. 1904, no. 2. 
«») Kruisb. 1901, no. 9. 
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Statistiek der criminaliteit van 1900 s21 

Op 10.000 inwoners: Katholieken en Oud-Katholieken 32,7 
Nederlands Hervormden 27,7 
Israëlieten 17,2 
Lutheranen 16,7 
Leden van 
geen of onbekend kerkgenootschap 10,0 
Leden van overige kerkgenootschappen 8,5 
Gereformeerden 6,6 

Het dagblad De Tijd gaf als voornaamste oorzaak de grote om
vang van de armoede bij katholieken. Het aantal katholieke be
deelden in Amsterdam was m 1902 vier maal groter dan bij andere 
gezindten. Armoede leidt gemakkelijk tot diefstal, en drankmis
bruik. s22 In aansluiting op dit commentaax voelde Ariëns zich als de 
feitelijke leider van de katholieke drankbestrijding geroepen in een 
drietal artikelen in hetzelfde blad dieper in te gaan op deze kwestie, 
die de zedelijke minderwaardigheid van het katholieke volksdeel in 
het geding bracht. Ariëns wees de drank aan als de hoofdschuldige 
vooral bij die misdrijven, waartoe drankmisbruik gauw aanleiding 
geeft, nl. huisvredebreuk, weerspannigheid, mishandeling en ver
nieling. Daarin juist hadden de katholieken een hoog percentage.323 

Het groter drankgebruik verklaarde Ariëns weer uit de blijmoedige 
levensopvatting van zijn geloofsgenoten. Vooral de spreekwoordelijke 
hospitaliteit van het Zuiden had de drinkgewoonten in de hand ge
werkt. Een andere oorzaak zag hij in het feit, dat de onthouders-
genootschappen, die sterk de publieke opinie kunnen beïnvloeden, 
in protestantse kring ruim 50 jaar eerder ontstaan zijn dan onder 
katholieken. De grotere armoede kwam volgens Ariëns voor een 
belangrijk deel voort uit het hoger drankgebruik.324 

s ï l) Ariëns, Criminaliteit en Drankmisbruik, a.w., p. 1. 
««) De Tijd, 14-8-1902. 
3I3) De Tijd, 26-9-1902. 
»") De Tijd, 27-9-1902. 
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Ariëns ergerde zich geweldig over het feit, dat zijn lijfblad Hel 
Centrum deze belangrijke kwestie doodzweeg, omdat, naar hij ver
moedde, zijn artikelen in de 'vijandige' Tijd waren verschenen. In 
overleg met pater Rijken had hij De Tijd als spreekbuis genomen 
om een aanvulling te geven op de daaran geuite mening, dat de 
armoede de grote schuldige was. Ariëns, inmiddels pastoor geworden, 
nodigde Vlekke uit tegen Het Centrum te ageren. "Maar zoo het 
'm zit in afkeer van De Tijd, dan walg ik van die tactiek. En zoo U 
dat met mij eens mooht zijn, welnu, dan mocht ik lijden, dat U er 
de knoet eens in gooidet".325 

De hoge criminaliteit onder de katholieken is na 1900 een van de 
sterkste argumenten geworden in de propaganda van de katholieke 
drankweerarganisatie. In een gedegen studie heeft Alfons Ariëns de 
dieper liggende betrekkingen tussen criminaliteit en drankmisbruik 
onder katholieken aangetoond.32e Door de drinker zo te brandmer
ken gaf hij de minst onterende verklaring voor een niet eervol feit. 
Daarnaast wees hij erop, dat de weg naar verbetering van het sociale 
leven en de volksgezondheid via de drankbestrijding moest lopen. 
De armoede, het gebrek aan ontwikkeling en ontspanning, het gemis 
aan kader gevormd door het verenigingsleven, het tekort aan sociale 
actie en pohtieke onafhankelijkheid, de invloed van de drankhandel 
en drankfabricage, de verkeerde drinkgewoonten en de achterstand 
in de onthoudersbeweging, dit alles had ertoe bijgedragen, dat het 
katholieke volksdeel percentueel het grootste aandeel opeiste in de 
consumptie van alcohol en naar rato van de criminaldteit.327 

Ariëns heeft als eerste ontkennend geantwoord op de vraag of 
een hogere criminaliteit ook een hogere immoraliteit van de groep 
impliceert. Deze in katholieke kring ook later vaak opgeworpen 
vraag is meestal ontkennend beantwoord.S28 Na de laatste Wereldoor-
werd de belangstelling opnieuw gewekt door een bescheiden mono-

' " ) Br. A. aan VI., 27-10-1902. 
,M) A. Ariëns, Criminaliteit en Drankmisbruik, Leiden, 1905. 
" ' ) Ibid., p. 36-49. 
sie) J. Godefroy en С M. Thoen, Criminaliteit en moraliteit onder Katholieken, 
In; Sociaal Kompas, Ie jrg. 1953, II, p. 4. 
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grafie over de criminaliteit onder Katholieken van de hand van 
dr. mr. F. M. Havermans, geneesheer-directeur van de psychiatrische 
inrichting St.-Servatius te Venray en psychiater-deskundige bij de 
Limburgse rechtbanken. De sociologen J. Godefroy en C. Thoen 
meenden naar aanleiding van de brochure van Havermans te mogen 
concluderen, dat op grond van onderzoekingen inzake huwelijksbe
leving en sexualiteit in Limburg met de hoger geregistreerde crimi
naliteit een hogere moraliteit in katholieke zin gepaard gaat.329 In 
zijn critiek op het artikel van Godefroy-Thoen noemde Havermans 
deze conclusie zeer aanvechtbaar en vrees er op, dat nader onderzoek 
over de criminogene betekenis van het psycho-infantilisme hierover 
opheldering zou kunnen geven.3S0 

Sociaal bewogen figuren als Ariëns, Ruijs de Beerenbrouok en 
Vlekke hebben — wij herhalen het — als eersten begrepen, dat zij 
drankbestrijder moesten worden, omdat anders hun sociale arbeid on-
VTUchübaar zou zijn. De beste drankbestrijding bleek tenslotte te zijn 
de zuivering van allerlei sociaile gebreken en misstanden, 2oals 
Vlekke die op het congres van 1898 had aangegeven. De ijver van 
de drankbestrijders is niet vruchteloos geweest. Gerekend naar de 
accijnsopbrengst diaalde het verbruiik van 9,80 liter per hoofd in 
1881 tot 7,30 liter in 1907.SS1 

Op het tweede katholieke congres in 1907 kwam de wetenschap
pelijke en sociale kant van het alcoholisme sterker op de voor
grond.SS2 Een socialist erkende daar openlijk, dat de katholieke 
drankbestrijding tevens een stuk apologie betekende.333 Ruijs de 
Beeren'brouck behandelde op dit congres het hele gamma van sociale 
wensen en bracht de oplossing van de sociale kwestie in onverbreke
lijk velband met het alcoholisme.334 Het 'leitmotiv' van zijn voor-

»») Ibid., p. 9. 
м о ) F. M. Havermans, Nog eens: Criminaliteit onder Katholieken. In: Sociaal 
Kompas, 1953, IV, p. 14-15. 
S!l1) Zie statistiek, p. 218. 
s«) Sobrietas 1907, p. 190 e.v. 
»") Ibid., p. 185. 
»»«) Verslag Tweede Ned. Kath. Congres, 1907, a.w., p. 136 e.v. 
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draciht was verJieffing van de menselijke waardigheid, geestelijk en 
mateniëel. Voor dat ideaal had Jan Frederik Vlekke zijn eigen leven 
vroegtijdig uitgeput. Als voorzitter van Sobriëtas schroomde Ruijs 
niet zijn leermeester in deze levensleer te roemen: "Wie zo de drank
bestrijding opvat en toepast, en dat doen wij allen, is de trouwe en 
prijzenswaardige discipel van den Roomschen, practischen econoom 
Vlekke, voor wien de drankbestrijdimg was een opvoedingsmiddel 
voor groot en klein. Drankbestrijding wordt dan paedagogie, maar 
de heerlijke paedagogie van een volk".ω5 

»*) Ibid., p. 167. 
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VIERDE HOOFDSTUK 

DE VOORTREKKER 

In het tweede hoofdstuk werd getracht de positie van de werk
gever Vlekke in de zich wijzigende sociaal-economische structuur na 
1870 te bepalen in de bedrijfssfeer. Thans moeten wij nader ingaan 
op Vlekkes aandeel in de interne emancipatie van de katholieken 
binnen het kader van het democratiseringsproces, dat de maatschap
pelijke en politieke verhoudingen ingrijpend wijzigt. Het voorspel 
van de algemene ontplooiing van katholieken op politiek, sociaal en 
artistiek terrein tegen het einde van de vorige eeuw is de drankbe
strijding geweest.1 Vandaar dat wij in het voorafgaande chapiter eerst 
aandacht hebben geschonken aan de drankbestrijding alvorens in dit 
slotdeel ook andere facetten in de door Rogier zogenoemde 'kwart
eeuw der ontluiking' te belichten. 

Voor de geschiedenis van de katholieke kerk met haar zin voor 
traditie geldt in het bijzonder, dat nieuwe ideeën veld winnen in een 
groeiproces, waarin botsingen tussen oude en nieuwe krachten alleen 
vermeden kunnen worden door wijs beleid en gevoel voor maat. 
Tegenover de controverse conservatief-progressief, die in de tweede 
helft van de vorige eeuw onweerstaanbaar naar voren 'trad in maat
schappelijke en politieke vraagstukken, nam de kerkelijke overheid 
al te lang een afwachtende houding aan. In socialïbus kwam het 
pauselijk standpunt niet alleen laat, maar het was ook voor velerlei 
uitleg vatbaar. Conservatieven en democraten haalden argumenten 
uit de encycliek Rerum Novarum voor hun tegenstrijdige stellin
gen. 2 De inhoud van Rerum Novarum munt niet uit in originali
teit, al lazen vele progressieve katholieke tijdgenoten hierin het ver
lossende woord over de sociale kwestie. Wel valt er een groeiproces 

·) G. Brom, Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland, 's-Gravenhage, 
1930, p. 206. 
2) K. van Isacker s.j., Het Daensisme, de teleurgang van een onafhankelijke, chris
telijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914, Antwerpen, 1959, p. 22. 
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waar te nemen bij de hoogste kerkelijke gezagdrager, wanneer men 
deze encycliek vergelijkt met de in 1882 verschenen encyddek 
Auspicaito Conoessum. In 1882 meende Leo XIII de oplossing van 
de sooiale problemen te ontdekken in de beoefening van de tradi
tionele christelijke deugden,3 nog geen tien jaar later stelde Rerum 
Novarum de udtbuiting van de arbeidende massa openlijk aan de 
kaak. 

Wel klinkt ook in deze encycliek nog treurmuziek over het teloor
gaan van de christelijke moraal, de alleenzaligmakende oplossing 
voor alle problemen van individu en maatschappij, maar de recht
vaardigheid krijgt een vastere plaats naast de naastenliefde. Hoe 
omzichtig de middelen voor de ommekeer ook werden behandeld, 
de weg naar organisatie en staatsinterventie werd door de paus open
gesteld. Met de socialistische drijverij voor ogen was paus Leo bang, 
dat de evolutie in revolutie zou ontaarden. Hij gaf met moeite zijn 
goedkeuring aan de syndicale arbeidersorganisatie, omdat deze de 
tendens bezat van te grote materiele belangstelling, van politieke 
aanmatiging en van de neiging om zich aan het gezag van de bis
schoppelijke (hiërarchie te onttrekken. * De laatste overweging ds van 
grote betekenis voor een goed begrip van de sociale ontwikkeling 
onder katholieken. Leo XIII immers oordeelde evenals zijn voor
gangers, dat iedere activiteit van de christenen op het menselijk vlak, 
zelfs op stoffelijk gebied, onderworpen was aan de christelijke moraal 
en bijgevolg aan de richtlijnen van de H. Stoel. Daarmee werd de 
kathoheke actie het recht ontzegd tot onafhankelijk handelen ten 
overstaan van de bisschoppelijke hiërarchie.6 

Het merendeel der bisschoppen in Frankrijk, België en Neder
land nam onder druk van de conservatieve burgerij een afwachtende 
houding aan tegenover de sociale opgang van de arbeidersklasse. 
Het Duitse episcopaat daarentegen, onder aanvoering van de voor-

•) Encydiek Auspicato Concessimi, uitg. Ecclesìa Docens, Hilversum, 1941, p. 50-
51. 
*) 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa 1789-1939, o. red. v. 
S. H. Scholl, Hilversum, 1961, p. 52. 
«) Ibid., p. 37-38. 
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uitziende aartsbisschop van Mainz, Wilhelm E. von Ketteier, noem

de de sociale kwestie reeds in 1869 het belangrijkste probleem van 

de tijd, waaraan de kerk met alle macht moest werken.β Een kwart 

eeuw voor de verschijning van de sociale encycliek wees deze bis

schop reeds op de noodzaak van organisatie en staatsinterventie en 

wees zo de weg naar nieuwe maatschappelijke ordening.7 

Von Ketteier wist zich los te maken van de algemeen gehuldigde 

opvatting, dat de armoede een onveranderlijke zaak was voor een 

groot deel van het volk en dat zij alleen door de chantas kon worden 

verlicht. Hij durfde reeds te vragen om een sociale politiek8 die 

beantwoordt aan het overigens sterk evoluerend begrip van sociale 

rechtvaardigheid. In het spoor van Von Ketteler heeft de intelligente 

priester dr. Fr. Hitze de katholieke sociale opgang in Duitsland 

verder bevorderd. Hitze kon zdah reeds in 1880 bevrijden van de 

utopie, dat de sociale kwestie door een herkerstening van de maat

schappij kon worden opgelost.β Hij ontkwam echter ook niet, even

als de meeste katholieke sociologen van zijn tijd, aan de romantische 

gedachte van een herleving van de middeleeuwse organische stan

denmaatschappij. Alleen de reorgamsatie van de beroepsstanden kon 

volgens hem de oplossing bieden van het sociale vraagstuk.10 

De idee van een herleving van de standenstaat kan men in allerlei 

nuances ook bij Franse schrijvers aantreffen Joseph de Maistre en 

Chateaubriand wilden de Franse Revolutie ongedaan maken en 

terugkeren naar staats- en gemeenschapsvormen van vóór die tijd. 

Anderen dachten aan vetfbetering in het kapitalistische stelsel door 

sociale politiek. De invloedrijkste groep pleitte voor structuurhervor

mingen van het stelsel zelf door een terugkeer naar een standen-

·) J. Höffner, Wilhelm Emmanuel von Ketteler und die katholische Sozial
bewegung im 19. Jahrhundert, Wiesbaden, 1962, p. 7. 
7) С van Gestel, Kerk en Sociale Orde, Leuven-Bilthoven, 1956, p. 31. 
β) J. Höffner, Wilhelm Em. von Ketteler, a.w., p. 22. 
*) F. Hitze, Kapital und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft, Paderborn, 
1881, p. 571. 
10) F. Hitze, Kapital und Arbeit, a.w., p. IV. 
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gemeenschap of een bedrijfsorganisatie in aan de moderne tijd aan
gepaste vormen.11 

In Frankrijk gaven twee jonge officieren, graaf Albert de Mun en 
markies René de la Tour du Pin, in de zeventiger jaren een nieuw 
elan aan de sociale evolutie. Tijdens hun krijgsgevangenschap in 
Duitsland hadden zij kennis genomen van de vooruitstrevende ideeën 
van de bisschop van Mainz. De Parijse conmiune-opstand versterkte 
hun sociaal besef.12 De la Tour du Pin ging er van uit, dat het 
corporatisme moest steunen op de gezinnen, die hij beschouwde als 
de kernen van de maatschappij.1S Hij werd hierin bijgevallen door 
zijn vriend De Mun, die het arbeidsmilieu niet anders zag dan een 
societas patronalis, waarvan de trekken met die van het gezinsleven 
overeenkomen. Een innig samengaan van patroons en arbeidere, ook 
in organisatorisch verband, bleef daarvoor het uitgangspunt. Tot 1912 
heeft De Mun steeds getwijfeld of de arbeiders zich zelf leiding 
konden geven en zich zelf konden organiseren.14 De ideale ver
houding tussen kapitaal en arbeid werd door Von Ketteier en ook 
door De Mun en Hitze gezien in de productiecoöperatie.1S De tijd 
heeft echter geleerd, dat dit ideaal alleen in de agrarische sector ver
wezenlijking heeft gevonden. 

Met meer gevoel voor praktijk dacht Carl Freiherr von Vogelsang, 
de man die vóór 1890 aan de katholieke sociale beweging in Oosten
rijk een beslissende oriëntatie heeft gegeven. Zijn corporatieve op
vattingen mondden uit in de publiekrechtelijke ¡bedrijfsorganisatie, 
waarin de overheid een belangrijke rol vervult als hoeder van de 
sociale rechtvaardigheid.1β In het algemeen kan men zeggen, dat de 

katholieke sociale actie te lang is blijven steken in de privaatrecbte-

") С van Gestel, Kerk en Sociale Orde, a.w., p. 20 en 55. 
" ) 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa, a.w., p. 184 e.V. 
" ) Ibid., p. 186. 
" ) Ibid., p. 190. 
" ) F. Hitze, Kapital und Arbeit, a.w., p. 574; J. Höffner, Wilhelm Em. von Ket. 
teler, a.w., p. 26 e.v.; P. Bruin s.j., Sociologische beginselen, Nijmegen, 1904, 
p. 390. 
") С. van Gestel, Kerk en Sociale Orde, a.w., p. 35. 
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lijke sfeer. Reactie op het socialisme enerzijds en invloed van het 
liberale beginsel anderzijds zijn hieraan niet vreemd. De kerk legde 
zich op de eerste plaats toe op de geestelijke verheffing van het 
proletariaat en pas daarna op de sociaal-juridische en de stoffelijke. " 
Het scheppen van een nieuwe synthese van de zedelijke orde en de 
rechtsorde dn een kapitalistische maatschappij riep een verscheiden
heid van inzichten op, die ongetwijfeld de stootkracht van de jonge 
christelijk-sodale gedachte heeft verzwakt. Bovendien bleef de leiding 
van de sociale actie stevig in die greep van de kerkelijke overheid, 
wier voorzichtigheid het tempo remde. 

In het laatste kwart van de vorige eeuw tekenden zich duidelijk 
twee groepen af, die zich aandienden als de school van Angers en 
de school van Luik, zo genoemd naar de sociale congressen die daar 
werden gehouden. Het wezenlijke verschil in opvattingen van beide 
richtingen schuilt in de vraag, of de oplossing van het sociale vraag
stuk moest worden gezocht in een nieuwe bezieling van de naasten
liefde en de chantas, dan wel in een nieuwe formulering van het 
begrip sociale rechtvaardigheid. Angers liet meer de nadruk vallen 
op de godsdienstig-zedelijke aspecten, terwijl Luik de economische 
kant van het sociale vraagstuk tot uitgangspunt nam. De menings
verschillen namen principiële vannen aan inzake het arbeidscontract, 
staatsbemoeüng en sociale hervormingen. De abstinentionisten of 
conservatieven, zoals de aanhangers van Angers werden genoemd, 
bleven gehecht aan de liberale staatsidee en verwachtten de redding 
van persoonlijk initiatief. Een hunner woordvoerders, de Rijsselse 
professor Gustave Théry, verdedigde het vrije arbeidscontract en 
kwam niet verder dan een pleidooi voor een christelijke vervolma
king van het liberale beginsel.18 Angers vond zijn verdedigers voor
al in Frankrijk, waar met diverse vormen van een hernieuwd pater
nalisme werd geëxperimenteerd. Een typische vertegenwoordiger 
van deze richting was P. G. F. Le Play, die met zijn stichting 

!-) Ibid., p. 155-156. 
1β) G. Théiy, Exploiteurs et Salariés, Paris, librairie Victor Lecoffre,1895. 
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Unions de la Paix sociale vooral heil zocht in de tien geboden, de 
kerstening van het huisgezin en het christelijk patroonschap. 

Terwijl de aanhang van Angers nog opkwam voor de persoon
lijke vrijheid, vonden de Luikse Interventionisten een mm of meer 
diep ingrijpende staatsbemoeiing in de economische orde noodzake
lijk. Op gevaar af socialisme te bedrijven, droegen de interventionis-
ten de gedachten van de toekomst. De 'Luikenaars', onder aanvoe
ring van de plaatselijke bisschop mgr. V. J. Doutreloux, werden spoe
dig aangeduid als christen-democraten die het volk wilden opheffen 
door middel van medezeggenschap, corporatisme en een uitgebreid 
program van wettelijke arbeidsreglementering. Wie de encycliek 
Rerum Novarum er over naleest zal daarin een compromis tussen 
beide richtingen terugvinden. In 1904 schreef de jezuïet P. Bruin, 
dat de school van Angers nog niet was uitgediend, maar langzamer
hand verdrongen werd door dfe christen-democratische beginselen 
van Luik.19 Paus Leo XIII verzette zich tegen de politieke democra
tie eendeels, omdat de kerk geen keuze kon doen uit politieke re
gimes en anderdeels, omdat hij een deelneming van de arbeidersklasse 
aan de politiek voorbarig achtte wegens het ontbreken van intellec
tuele en morele voorbereiding.20 

In zijn encycliek Graves de communi re van 1901 maakte de 
paus der werklieden een duidelijk ondersaheid tussen de politieke 
democratie, of het stelsel van de regering door het volk en de chris
telijke democratie, of het streven naar volkswelvaart op basis van 
natuurrecht en evangelie.21 Hieruit valt mede te verklaren, dat de 
democratische geest die in de vorige eeuw strijdbaar naar boven 
kwam, zich onder katholieken het eerst in socialïbus deed gelden en 
pas daarna in -politicis. Over het algemeen is deze volgorde omge
keerd geweest. In landen waar progressieve katholieken de algemene 
tendens volgden, dus langs politieke weg een sociale hervorming 
wilden realiseren, kwam het tot heftige botsingen tussen conserva-

'·) P. Bruin, Sociologische beginselen, a.w., p. 277. 
I0) 150 Jaar kath. arbeidersbeweging in West-Europa, a.w., p. 38-41. 
: l) Graves de communi re. 1901, uitg. Ecclesia Docens, Hilversum, 1951, p. 16. 
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tieven en democraten. Die tweespalt leidde in België zelfs tot een 
catastrofe. Een gunstige uitzondering vormde Oostenrijk, waar de 
christelijke sociale partij als de grootste politieke groep een sociaal
democratisch plan kon verwezenlijken.22 

De kerkelijke overheid zag het liefst een toenadering van de 
standen vanuit het arbeidsmilieu. Door solidariteit van patroons en 
arbeiders kon de maatschappelijke vrede hersteld worden. Het soli
dariteitsbeginsel moest gestalte krijgen in de corporatieve opbouw 
van de maatschappij. Een syndicale opbouw zou het gevaar van een 
door de socialisten aangewakkerde klassenstrijd vergroten. In Frank
rijk heeft het corporatisme het langst zijn privaatrechtelijk karakter 
behouden. 

De Franse invloed op Rome was groot en kwam wonderlijk ge
noeg van twee tegengestelde richtingen. De hoofdredacteur van 
L'Univers, L. Veuillot, werd de bekwaamste woordvoerder van een 
stroming tot behoud van het traditionele in de kerk en de kerkelijke 
opvattingen. Hij genoot in Rome een groot aanzien. Met een ver
beten felheid vocht hij tegen elke vernieuwing op wetenschappelijk, 
politiek en artistiek gebied. Het VeurUotisme, later aangeduid met 
integralisme, werd een beweging die vanuit de Curie geheime ver
takkingen had. Tot aan de Eerste Wereldoorlog oefenden de inte-
gralisten een waar schrikbewind uit, waardoor de doorbraak van het 
open katholicisme werd vertraagd en geschaad.23 Begonnen onder 
en begunstig«! door Pius IX was het Veuillotisme in lijnrechte tegen
spraak met de openheid waarmee Leo XIII de critische wetenschaps
beoefening en de sociale kwestie tegemoet trad. 

Door zijn encycliek Rerum Novarum zette paus Leo de katholie
ken aan tot sociale actie en tot een brede gedaohtenwisseling. Be
weerd wordt, dat kardinaal H. E. Manning, het meest bekend om 
zijn succesvolle interventie in de Londense havenstakimg in 1889, 
de paus tot deze encycliek heeft geïnspireerd.24 Uit het feit dat 

") 150 Jaar kath. arbeidersbeweging in West-Europa, p. 374. 
") L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, Katholiek Nederland 1853-
1953, 's-Gravenhage, 1953, p. 511 e.v. 
I4) 150 Jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa, p. 32. 
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Leo XIII zijn persoonlijke goedkeuring gaf aan het sociale program, 
dat Albert de Mun in zijn beroemde rede te St. Etienne in decem
ber 1892 ontvouwde,25 blijkt genoegzaam, dat de paternalistisch ge
kleurde corporaties van De Mun c.s., waarin de burgerlijke en gees
telijke elite een belangrijke rol vervulden, 's pausen visie op de maat
schappelijke ordening het best benaderden. 

De geschiedenis heeft echter uitgewezen, dat het corporatisme te 
weinig uitzicht bood voor de belanghebbenden en dat de orgamsatie 
zich in syndicale vorm heeft ontplooid. De zelfstandige stands- en 
vakorganisatie werd verdedigd door vele jonge priesters, die men de 
'abbés démocrates' noemde. In Oostenrijk sprak men zelfs van een 
'kapelaansbeweging'.2e Hitze pleitte reeds vroeg voor een vertegen
woordiging van standen in de Kamer, die de eigen belangen onder 
algemene leiding van de regering konden bepleiten.27 Abbé A. 
Pettier, de geestelijke leider van de christen-democratische generatie 
in België en professor aan het grootseminarie te Luik, toonde zich 
voorstainder van het zuivere syndicalisme, ijverde voor algemeen 
stemrecht en volstrekte politieke autonomie van de arbeiders
klasse. 28 De verdedigers van de fundamentele onafhankelijkheidswil 
van de arbeider werden bestreden door de onverzettelijke voorstan
ders van een rechtstreekse toenadering van de klassen. Op politiek 
terrein heeft deze tegenstelling de grootste spanningen teweegge
bracht. De conservatief getinte burgerlijke partij heeft de eenheids
gedachte onder katholieken uitgebuit om democratisch gezinde me
dedingers van het lijf te houden. De conservatieven hielden de 
arbeiders voor, dat tegen het aanzwellend socialisme de politieke 
eenheid van het katholieke front te allen tijde behouden moest 
blijven. Afscheiding van de katholieke paitij betekende een verwij
dering van de kerk en dus onvermijdelijk het verlies van de ortho
doxie. K. van Isacker noemt de aanvoering van het religieus argu-

25) M. Turmaim, Le développement du Catholicisme Social depuis l'Encyclique 
Rerum Novarum, Partie documentaire, p. 231. 
") 150 Jaar kath. arbeidersbeweging in West-Europa, p. 369. 
") F. Hitze, Kapital und Arbeit, a.w., p. 410. 
Ιβ) К. van Isacker, Het Daensisme, a.w., p. 15. 
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ment in een louter politieke aangelegenheid een gevaarlijk motief.29 

Hij verwaarloost in dit verband als verzachtende omstandigheid het 
religieuze ritme, waarop het openbare katholieke leven zich voort
bewoog. Bovendien maakte de kerkelijke overheid aanspraak op 
gezag in materiële zaken, zoals al eerder werd opgemerkt. 

Nieuwe denkbeelden moeten doorgaans een lange weg afleggen 
alvorens ze in Rome worden geaccepteerd. Het bisschoppelijk gezag 
in de afzonderlijke diocesen kon wat soepeler zijn, doordat alle 
facetten van een vraagstuk gemakkelijker konden worden overzien. 
De katholieke avanbgande heeft de pas voortdurend moeten inhou
den om de kerkelijke overheid gelegenheid te geven zich rustig te 
oriënteren. Wie niet in de maat van de kerkelijke marsbevelen kon 
lopen, moest de eenzaamheid aanvaarden van de pionier of raakte 
onherroepelijk in het slop. Dit laatste was het geval met de priester 
Adolf Daens in België. 

Bij onze zuiderburen kreeg de sociale kwestie in het laatste de
cennium van de 19e eeuw een politiek karakter met als voornaamste 
inzet de politieke autonomie van de arbeidersklasse.so De christen
democratie stond voor het dilemma: verzaken aan essentiële punten 
van haar program of in botsing komen met conservatieve machten 
en met het kerkelijk gezag voor zover het deze machten dekte. De 
Gentse volksleider Arthur Verhaegen zocht de oplossing in een 
compromis, abbé Daens in een radicaal doorgezette christen-demo
cratische actie tegen de conservatieve partij in, waardoor hij ten
slotte in conflict kwam met zijn bisschop. 

Als praktisch resultaat van het derde Luikse congres was in 1891 
de Belgische Volksbond opgericht door Joris Helleputte. Hij streefde 
naar een federatie van plaatselijke corporaties, waarin patroons en 
arbeiders per bedrijf bijeengebracht zouden worden, zulks naar het 
ideaal van de paus.31 Jongere en volksgezinde Luikse en Brusselse 
christen-democraten, met abbé Pottier en J. Renkin als leiders, stuw-

*·) Ibid., p. 7. 
a°) Ibid., p. 12. 
ai) Ibid., p. 5. 
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den de Volksbond in een voor de stichter onvenvachte en onge
wenste richting. Het eerste congres van de Volksbond in 1892 sprak 
zich uit voor beroepsautonomie en politieke onafhankelijkheid van 
de arbeidersklasse. Verihaegen wist de in Gent gevormde anti-so
cialistische Werkldedenbond en de Volksbond te winnen voor het 
compromis, om bij de verkiezingen de katholieke eenheid naar buiten 
te handhaven met een gemeenschappelijke lijst van conservatieve en 
democratische kandidaten. Wegens onderlinge meningsverschillen 
konden de Belgische bisschoppen geen vaste richting geven aan de 
katholieke opinie. Wel intervenieerden zdj om de politieke eenhedd 
te handhaven.32 

Deze eeniheid kon niet worden bewaard in het verpauperde Oost-
vlaamse district van Aalst. Daar weigerden de christen-democraten 
te capituleren voor de conservatieve onverzettelijkheid. Aalst werd 
sinds 1874 in de Kamer vertegenwoordigd door de steile aristocraat 
Charles Woeste, niet gezien bij zijn politieke geestverwanten, maar 
een man met invloed bij ihet hof, bij de geestelijkheid en in het 
algemene politieke leven. Toen deze Brusselaar tegen de taalwetten 
van E. Coremans stemde, keerde de broer van de priester Adolf, 
Pieter Daens, die als redacteur en uitgever van 'Het land van Aalst' 
in dit arrondissement veel invloed had, zich van Woeste af. Hij 
begon te ijveren voor 'Een Christene Volkspartij' op basis van Rerum 
Novarum. Het werd een volksbeweging die democratisch, Vlaams 
en sociaal wilde zijn. Op een vergadering bracht Pieter Daens zijn 
priester-broer mee. Men vroeg de laatste het program van de partij 
op te stellen. 

Adolf Daens was een non-conformist, aanvankelijk opgeleid voor 
jezuïet, tenslotte te Gent seculier priester gewijd. Na tal vae kerke
lijke functies, waarin hij nergens bevredaging vond, woonde hij sinds 
1888 als ambteloos priester bij zijn broer Pieter. Daens stond buiten 
de clerus en zijn ontmoeting met de democratie verloste hem uit zijn 
eenzaamheid.33 Deze priester, die naast demagogische aanleg en 

") Ibid., p. 27. 
») Ibid., p. 44. 
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een goed verstand ook een koppig karakter bezat, kwam als lijst
rekker van de volkspartij te staan tegen de even onverzettelijke 
Woeste, de aanvoerder der conservatieven. Dit leidde tot een on
verkwikkelijke strijd, waarin de priester-figuur in een hachelijke 
positie kwam te verkeren. Bisschop A. Stillemans van Gent, die van 
het begin af tegen het politieke optreden van Daens was geweest, 
maar tot dan toe had gezwegen, verbood hem in het openbaar mis te 
lezen.34 Daens en Woeste werden na een spannende verkiezings
strijd in 1894 beiden gekozen in de Kamer. De veelbesproken pries
ter werd door de katholieke kamerleden volkomen geïsoleerd en zo 
geleidelijk naar politieke samenwerking met de socialisten gedreven. 
Intussen breidde deze radicale beweging, door de vijanden het 
Daensisme genoemd, zich uit naar Antwerpen, Audenaerde, Ostende 
en Dendermonde. Deze expansie prikkelde de gematigde democra
ten in de Volksbond tot meer activiteit en zij dwongen van de bis
schoppen tegen de wil van Woeste de betrekkelijke autonomie af. 
Om het Daensisme te keren keurden de bisschoppen spoedig de 
volledige autonomie goed 'binnen het kader van de katholieke partij 
met betrekking tot het program en de aanwijzing van kandidaten.S5 

De Daensisten werden in 1897 uit de Volksbond gestoten. 

De conservatieven hebben de kracht van de beweging willen 
breken door de leider uit te schakelen. Via relaties wist Woeste 
zelfs koning Leopold II er toe te bewegen zowel bij bisschop Stille
mans als bij de paus er op aan te dringen de priester Daens te sus
penderen. 36 Daens stelde zich op het standpunt, dat de christen
democraten zich onderwierpen aan het kerkelijk gezag in alles wat 
de godsdienst betrof, maar hun burgerlijke vrijheid opeisten voor 
stoffelijke kwesties.37 Hier werd openlijk uitgesproken wat spoedig 
ook in ons land aan de orde zou komen, vooral in de kring van het 

31) Luc Delafortrie, Priester Daens, uit de memoires der familie, Hasselt, 1961, 
p. 60-61. 
SB) Van Isacker, Het Daensisme, p. 63. 
»«) Ibid., p. 68-78. 
") Ibid., p. 129. 
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Thijmgenootschap: het terugbrengen van de clericale invloed bin
nen de kaders van het geestelijk en kerkelijk leven. 

In zijn poging om de verguisde volkspriester achteraf recht te 
doen stelt de jezuïet K. van Isacker Daens voor als een slachtoffer 
van de strijd tussen conservatisme en democratie. De persoonlijke 
schuld van Daens ligt in zijn priesterlijke ongehoorzaamhedd aan 
zijn bisschop. De koppigheid van deze man is een haast onvermij
delijk gevolg van de verguizing door de conservatieven, dde dte oor
zaak van het drama en tevens van Daens' opstandigheid waren.38 

Daens werd in december 1898 gesuspendeerd. Kort voor zijn sterven 
in 1907 verzoende hij zich met zijn bisschop en herriep zijn priester
lijke opstandigheid. Een groot deel van zijn aanhangers belandde 
spoedig in een fel anti-clericaal socialisme. Dat geeft aan de gedeel
telijke rehabilitatie van deze priester-demagoog een bittere bijsmaaik. 

Sociale evolutie in katholiek NecUrhmd 

Wij hebben aan de democratisohe beweging in België wat uit
voeriger aandacht besteed, omdat Daens ook in Nederland nog enige 
betekenis heeft gehad. Bovendien kan daardoor de innerlijke eman
cipatie van de katholieken in Nederland in vergelijking met die van 
de zuiderburen contrastrijker worden uitgetekend. 

Het katholieke deel van het Nederlandse volk is na de verlossing 
uit het opgedrongen isolement slechts in traag tempo tot openbare 
activiteit gekomen. Het isolement werd, zij het thans vrijwilhg, nog 
geruime tijd bewaard. Er heerste hier een typisch minderheids-
katholicisme van ultramontaanse signatuur en in het algemeen con
servatief in zijn politiek-sociale begrippen.39 Wanneer de sociale 
actie in het buitenlamd reeds vruchten afwerpt dank zij de katho
lieken, is er ten onzent vóór 1870 nog geen sprake van enige activi
teit buiten de zorg voor het gezin, voor het onderwijs en de opwek
king tot beoefening van de chantas. In 'Studiën' schrijft S. van den 

ω) bid., p. 173. 
") L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, a.w., p. 519. 
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Anker in 1878, dat men bij elke poging ter oplossing van de sociale 

kwestie zijn uitgangspunt behoort te zoeken in het gezin.40 De 

aandacht van de katholieke kamerclub werd in de zeventiger jaren 

voor een belangrijk deel in beslag genomen door de schoolstrijd. 

Zelfs dr. H. J. Schaepman kon zich in 1883 nog niet bevrijden van 

de verouderde stelling, dat de chantas de sterkste troef was voor de 

oplossing van de maatschappelijke vraagstukken.41 

De sociale, politieke en culturele ontplooiing onder Nederlandse 

katholieken loopt in de aangegeven volgorde wel parallel met die 

van andere groepen, maar blijft in tijdsorde achter op het nationale 

schema. Dit achterblijven is een gevolg van vrees voor nieuwigheden, 

vooral na de pauselijke veroordeling van het liberalisme in 1864. 

De anti-religieuze en anti-clericale tendenzen zowel bij de jong-

liberalen als bij de socialisten hebben het katholieke volksdeel jaren

lang schuw gemaakt voor de sociale beweging. De verklaring, dat 

het sociale vraagstuk niet een vraag van liefdadigheid was, maar een 

vraag van recht, verwekte hevige beroering onder het christenvolk. 

Men zag in die verklaring een aanval op het gezag en miskenning 

van de door maatschappelijk hoger geplaatsten rechtmatig verkregen 

posities. Een zelfde bedreiging van het gezag meende men te onder

kennen in de politieke aspiraties van de arbeiders. Het algemeen 

stemrecht zou regelrecht leiden tot een overheersing van de socialis

ten. Dit zou het einde van de orde en de vernietiging van de gods

dienst betekenen.42 

Het tekort aan linitiatief en activiteit van de christelijke kerken op 

het terrein van de sociale actie heeft de ontkerstening bevorderd en 

de anti-clericale elementen in het oude socialisme hun kans gegeven. 

Terecht heeft Rogier opgemerkt, dat de strijd om het sociale vraag

stuk een strijd om geloofsbehoud is geworden. Onze politieke en 

ω ) Studiën op godsdienstig, wetenschappelijk en letterkundig gebied, 10e jrg., 
1878, p. 4. 
") H. J. A. M. Schaepman, Een katholieke partij, Proeve van een program, Utrecht, 
1883, p. 45. 
**) A. C. J. de Vrankrijker, Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der menin
gen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland, 1959, p. 115. 
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culturele vrijwording zou weinig waarde hebben gehad als de sociale 
daar niet aan was voorafgegaan.43 De vrees om de greep op de 
massa te verliezen heeft tenslotte de chmstelijlce sodale actie op 
gang gebracht, aJ bleef ze tot aan het einde van de eeuw steken in 
het negativisme van afweer van liberalisme en socialisme. Een bewijs 
hiervoor levert het eerste artikel uit de statuten van de r.k. Volks
bond te Amsterdam: "De Bond heeft ten doel door samenwerking 
zijner leden in den geest en volgens de beginselen der R.K. Kerk, 
vooral den werkmansstamd en de kleine ¡burgerij te beveiligen tegen 
de sociale dwalingen van onzen tijd".44 Pas in 1910 ondergaan deze 
statuten een wijzáging in positieve zin en wordt de doelstelling uit
sluitend gericht op de ibevordering van de zedelijke en stoffelijke 
verheffing van het volk.45 

Het toonaangevende katholieke dagblad De Tijd, sinds zijn op
richting in het staatkundige liberaal in de geest van Thorbecke, 
wendde zich in het spoor van Rome langzaam van het liberalisme 
af. De kloof werd steeds breder, niet alleen door de schoolkwestie, 
maar ook door het groeiend anti-clericalisme, dat de jongere liberalen 
steeds feller naar buiten droegen.49 Een man als mr. Sam van 
Houten zag in het christendom een oorzaak van de sociale misère. 
Immers de christelijke leer verheugt zich over armoede en een vroege 
dood, omdat het de eeuwigheid ziet als doel voor het leven.47 Het 
zich afwenden van de liberalen bracht als van zelf mee een toena
dering tot de reactie. De Tijd is na de dood van Judocus Smits ook 
niet kunnen ontsnappen aan een zeker conservatisme, dat nog na
drukkelijker werd geëtaleerd door de in 1868 opgerichte Maasbode. 
Het feit dat mr. B. M. Bahlmann, de leider van de katholieke con
servatieve meerderheid in de Kamer, president-commissaris van deze 
krant was, zegt in dit opzicht genoeg. 

43) L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 326. 
*·) J. A. van Seggelen, Wat er groeide uit de daad, 1948, p. 120. 
«) Ibid., p. 126. 
M) L. J. Rogier, Een eeuw historie ten dienste der katholieke gemeenschap. In: 
Het Eeuwfeest van De Tijd, overzicht van redevoeringen gehouden op 27, 28 en 
29 juni, 1946, p. 38. 
") A. C. de Vrankrijker, Een groeiende gedachte, a.w., p. 112. 
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De Maasbode werd de felste bestrijder van alle vernieuwing rond 
de eeuwwisseling door toedoen van de priester M. A. Thompson, 
die in 1898 zijn vader als hoofdredacteur opvolgde en grote invloed 
had op de Haarlemse bisschop mgr. A. J. Gallier.48 Thompson is 
de geestdriftigste — of bij gebrek aan geest de driftigste — woord
voerder van het integralisme in ons land. Hij keerde zich, vaak op 
infame wijze, tegen alles wat progressief heette in de politiek, de 
kunst of de wetenschap en nagelde alle 'modernisten' aan de schand
paal. Dit wanbegrip van de vooruitgang moest onherroepelijk leiden 
tot een conservatieve impotentie. Het is Schaepmans grote verdienste 
het katholieke volksdeel daaruit te hebben verlost.49 De Tijd en 
De Maasbode hebben Schaepman erg dwars gezeten bij iedere her
vorming die hij nastreefde. 

Een veel frisser geluid liet het in 1884 te Utrecht opgerichte dag
blad Het Centrum horen. Oorspronkelijk bedoeld als landelijk volks
blad, goedkoper dan De Tijd, werd Het Centrum sinds 1886 het 
lijfblad van Schaepman en zijn volgelingen. Het Centrum kwam 
driemaal per week met een bijblad, de 'Volkscourant' uit. Hierin 
stond in 1888 de oproep voor de stichting van de r.k. Volksbond. 
De band tussen Centrum en Volksbond bleef zeer hecht. Toch is 
Het Centrum geen arbeidersblad geworden. In het feestnummer van 
1934 schreef de voorzitter van de Hanzebond, dat Het Centrum 
grote diensten heeft bewezen aan de handeldrijvende en industriële 
katholieke middenstand. 

Het Utrechtse blad onderscheidde zioh van andere roomse bladen 
als 'journal d'opinion', waarin dingen konden worden gezegd, die 
men elders in de katholieke pers niet gedrukt kreeg.50 Naast 
Schaepman waren er vele anderen, jongeren vooral, die in dit blad 
een vrije tribune vonden. Onder degenen, die zich rond 1900 op 
politiek, sociaal of literair gebied bewogen, waren er weinigen die 

**) L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 533 e.v. 
«) Ibid., p. 451. 
M) Het Centnim, 1934, feestnummer bij het 50 jarig bestaan, art. van Jan Engel
man. 
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niet in Het Centrum debuteerden. De meesten onder hen bleven 
vaste of occaskmele medewerkers. Daardoor nam dit blad de eer
volle taak op zich de vernieuwing voor te bereiden en onder bereik 
te brengen van de middenstand en de arbeiders. Aalberse getuigde 
in 1909, dat het katholieke volksdeel veel te danken heeft aan Het 
Centrum: "De eerste beginselen van politieke en sociale actie heb
ben wij van Het Centrum ontvangen".51 

Dit blad werd juist op een keerpunt in onze vaderlandse historie 
opgericht. In 1883 was Schaepmans 'Proeve van een program' ver
schenen. Weldra zou de strijd beginnen over de grondwetsherziening 
en al wat daaraan vastzat. Met constructieve ideeën trad Het Cen
trum de vraagstukken tegemoet die het katholieke openbare leven 
regardeerden, zoals de organisatie van de katholieke partij, uitbreiding 
van het kiesrecht, deelneming aan de regering, sociale wetgeving en 
arbeidersverenigingen. Het nam een duidelijk standpunt in omtrent 
de allesbeslissende en allesbeheersende vraag of men angstvallig 
moest vasthouden aan het verleden, dan wel vastberaden moest af
stappen op een nieuwe toekomst. Conservatisme of democratie, dat 
was de keuze waarvoor men zich gesteld zag. Onder aanvoering van 
Schaepman koos de 'Centrum-aanhang' voor het laatste, redit tegen 
het merendeel der leidinggevende kaïtholieke elite in, die sahermde 
met de kreet, dat zij de meerdenheid van het kathaMeke volksdeel 
achter zich had. Deze conservatieve meerderheid gedroeg zich 
negatief, m.a.w. keerde zich tegen grondwetsherziening, tegen kies-
rechtukbreidiing, tegen dienstplicht en leerplicht, tegen samenwer
king en sociale wetgeving, 'kortom tegen democratie.52 

Het valt licht te begrijpen, dat Het Centrum onder deze omstan
digheden veel tegenwerking ondervond van conservatieve zijde. Het 
openlijk uitoefenen van critiek in interne zaken was een pijnlijke 
operatie, waarvan de massa van onze geloofsgenoten schande sprak.и 

De verdachtmaking van de Centrum-redactie werd getemperd door 

91) Het Centrum, 1909, feestnummer, bij zijn vijf en twintig jarig bestaan. 
") Ibidem. 
") G. Brom, Herleving van de wetenschap in Katholiek Nederland, a.w., p, 208. 
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de benoeming van dr. Gisbert Brom tot hoofdredacteur in de periode 
1898-1902, tussen zijn werk aan het Utrechts Archief en zijn 
directeurschap van het Nederlands Historisch Instituut in Rome. 
Het is deze intelligente priesterfiguur geweest, die progressieve ka
tholieken van allerlei slag aan Het Centrum wist te binden en deze 
band nader verstevigde door de oprichting van de z.g. Klarenbeekse 
Club, waarop we straiks wat uitvoeriger zullen ingaan. 

Brom, vlot in zijn omgang met mensen, wist ook de drempelvrees 
te overwinnen van Jan Frederik Vlekke. "Van onzen wederzijd-
schen vriend Dr. Ariëns hoor ik zo nu en dan tot mijn groóte vol
doening, dat U in den laatsten tijd nogal zijt ingenomen met 'het 
Centrum'. Dk geeft mij moed U lastig te vallen met een meerledig 
verzoek. Wanneer U eens wat te zeggen hebt in het openbaar, dat 
U door geheel Nederland wenscht gehoord, gelieve U dan 'het 
Centrum' tot Uw orgaan te kiezen, liefst met Uw vollen naam 
onderteekend. Zo dienen mi. allen te doen, die van goeden wille 
zijn, om vooruit te komen uit de sleur van het conservatisme. Na
melijk zich te scharen om één banier, als een gesloten phalanx. 
Zonder onbescheiden te zijn, weet ik daarvoor thans geen ander 
orgaan dan 'het Centrum'. En nu Mgr. de Aartsbisschop mij offi
cieel tot verantwoordelijk hoofdredacteur heeft benoemd, zal men 
het niet licht meer wagen, de katholiciteit van ons blad in verden
king te brengen".54 Dit citaat is genomen uit een brief die Brom 
schreef kort na het drankbestrijdingscongres, toen Vlekke de aandacht 
van katholiek Nederland op zdch had gevestigd. 

Wij hebben er in de inleiding al gewag van gemaakt, dat de 
Brabantse industrieel in het najaar van 1898 als congres-spreker zijn 
openbaar leven begon. In de vijf levensjaren die hem nog restten, 
ontwikkelde hij een haastige activiteit alsof hij voorvoelde, dat zijn 
levensdraad snel zou worden afgesneden. Met graagte greep hij de 
priesterhand, die hem uit het dommelende West-Brabant, nog 
nauwelijks aangeraakt door grootindustrie en socialisme, binnen de 

") Br. Gisb. Brom aan J. F. Vlekke, 13-12-1898. 
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actieve groep trok, die de grote vragen van de tijd onder ogen durfde 
zien. Het Centrum werd zijn lijfblad en Gisbert Brom een vriend 
voor zijn nog korte leven. 

Brom werd gegrepen door Vleikkes persoonlijkheid. Het sohrifte-
lijik contact was nog geen half jaar oud of Brom vroeg hem rechtuit 
om zijn vriendschap. "Tenslotte nog een bescheiden vraag. Mag ik 
U vriend noemen? Er is zooveeJ, wat mij tot U aantrekt. Maar dan 
hoop ik tevens, dat de vriendschap niet uitsluitend van één zijde 
komt. Ik zou het een groot voorrecht achten".6S Vanuit Oud Gastel 
kwam er een daverend antwoord. "Van ¡harte aanvaard ik de vriend
schap, die U mij zoo gulweg aanbiedt. Er is werkelijk zoveel com
munauté d'idées tusschen ons — ik ondervind dat door Uwe artike
len in 't Centrum — dat deze vriendschap zich voortdurend sterker 
zal toonen. Ik hoop steeds waardig te zijn met U te strijden tegen 
het onuitroeibare fieltenras, dat ook in ons klein Nederlandsch 
Katholiek wereldje nog maar steeds den moed theeft, zich met den 
profetenmantel te tooien. Neen, de vriendschap — daarop kunt U 
gerust zijn — zal niet van één kant alleen komen".56 Twee strijd
bare figuren hadden elkaar gevonden. 

Menig hoofdartikel in de Centrum-jaargangen 1899-1903 draagt 
de signatuur van Vlekke. Hij schreef over sociale onderwerpen, nu 
eens naar aanleiding van een verschenen boek, dan weer in aan-
shiifiing op een of andere actualiteit. Zijn eerste bijdrage onder de 
titel 'Sociale arbeid is vruchtbaarder dan aalmoezen', dringt meteen 
door naar de kem van de 'katholieke sodale aotie. De sociale ellende 
kan iniet door charitatieve instellingen worden opgeheven, maar door 
openlijke ondersteuning van nieuwe initiatieven. "Welke aalmoezen 
zijn te vergelijken met wat Kolping in de Gezellenvereeniging voor 
de handwerkersstand, wat Raiffeisen in zijn leenbanken voor de 
boeren, wat Von Ketteier e.a. in htm werk tot bescherming van de 
aïbeiders geschonken hebben?"57 Vlekke toont zich hier een vol-

«) Br. G. Brom aan VI., 15-4-1899. 
««) Br. VI. aan G. Brom, 9-5-1899 (D.G.B.). 
") C. 20-4-1899. 
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strekt aanhanger van de traditionele school, die er van uitgaat dat 
slechts met behulp van het christendom en de kerk een nieuwe 
sociale orde kan worden verwezenlijkt. Maar hij voegde er onmid
dellijk aan toe, dat er dam metterdaad zowel door geestelijken als 
leken moest worden gewerkt op sociaal terrein. Brom dankte de 
schrijver voor zijn artikel, dat geheel en al koren op de 'Centrum-
molen' was en dat indruk zou maken.58 

Overtuigd van het grote belang van de pers voor de vestiging van 
een nieuwe, meer democratische orde, achtte Vlekke zich niet te 
groot voor het kleine werk van het werven van abonnees5e en voor 
het maken van propaganda voor Het Centrum tijdens zijn rede
voeringen.eo In de achterban van de Centrum-redactie streed hij 
mee voor de grote besldssingen die op het politieke vlak moesten 
worden genomen en waarbij Schaepman, gestuwd door de Centrum-
aanhang, de kastanjes uit het vuur haalde. Zo stelde hij een motie 
op tot aanneming van de leerplichtwet en toonde zich voluit voor
stander van de uitbreiding van het kiesrecht.el 

Zijn politieke bedrijvigheid bleef overigens beperkt tot de eigen 
kiesvereniging zoals wij nog nader zullen zien. Democratische aspi
raties leefde hij uit ie het meebouwen aan een nieuw maatschap
pelijk bestel. Evenals Ariëns en de leiders van de Volksbond stelde 
hij sociale actie voorop in tegenstelling tot Schaepman, die de poli
tiek zag als voornaamste middel ter beïnvloeding van de massa.62 

Politieke en sociale verenigingen bleven scherp gescheiden. De 
eerste vakverenigingen hielden zich dan ook verre van alle politiek es, 
en de Haarlemse bisschop C. J. M. Bottemanne zag scherp toe, dat 
in de Volksbond de politiek niet binnenkwam.84 

">) Br. G. Brom aan VL, 15-4-1899. 
»·) Ibid. 
««) Br. VI. aan G. Br., 21-8-1899 (D.B.). 
" ) Br. G. Br. aan VI., 18-1-1899 en Br. past. R. van Aalst, Oud Gastel, aan VI., 
onged., 1896. 
·') L. Rogier en N . de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 369. 
M) C. J. Kuiper, Uit het rijk van de arbeid, 2e dr., Utrecht, 1951, p. 25. 
M) J. van Seggelen, Wat er groeide uit de daad, a.w., p. 291. 
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Openbare actie 

Werd de Gastelse suikerfabriek geregeld in de liberale en katho

lieke pers ten voorbeeld gesteld als een modelinstituut op sociaal 

gebied, Vlekke zelf heeft ook nog een persoonlijk aandeel geleverd 

in wat in die dagen genoemd werd de christen-democratisohe actie. 

Een duidelijk program kon deze beweging nog niet op tafel leggen. 

Afhankelijk als zij was van de kerkelijke overheid, die zich onthield 

van politieke activiteiten, betekende ze niet meer en niet minder 

dan een weldadige actie tot opheffing van het volk. De voortrek

kers konden slechts beginselverklaringen en algemene lijnen geven. 

Zij vestigden de aandacht op misstanden en noden. Het was aller

eerst noodzakelijk ellende te lenigen, schuldbewustzijn en rechts

gevoel te doen ontwaken. Hiervoor werd een bepaalde stijl aange

wend. Schaepman erkende in 1902 nogal wat aan 'sociale rhetorica' 

te hebben gedaan.вБ 

Ook Vlekke nam zijn toevlucht tot voondrachtenretoriek om eerst 

de aandacht te trekken en die vervolgens op de zaak te vestigen. 

Het uitgangspunt van zijn lezingen over sociale aangelegenheden lag 

steevast in de religieuze sfeer, geheel in overeenstemming met het 

leefpatroon in het Zuiden, waar ook het openbare leven nog lang 

met de godsdienst bleef doordesemd. "Wanneer de millioenen en 

millioenen menschen, die zoo tallooze malen de bede slaken: 'geef 

ons heden ons dagelijksch brood' bij dat gebed slechts waar wilden 

zijn, dan was er geen sociale kwestie. Dat zij wèl bestaat, is te wij

ten aan de revolutiegeest, die met schennende hand de betrekking 

verstoorde tussohen God en den mensch, tusschen het individu en 

de maatschappij".ββ 

De progressieve Vlekke bewoog zich in het openbaar tussen de 

anti-kerkelijke socialistische beweging en de sociale afkeer van ultra

conservatieve katholieken, waarvan De Maasbode onder aanvoering 

··) Chronica, 3e Reeks, 1903, p. 5-6. 
**) Manuscript van lezing, gehouden door VI. te Eindhoven voor de Leovereniging, 
1900, p. 2-3 (D.B.). 
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van Thompson de exponent was. Voor Thompson was vrijwel elke 
lekencultuurdrager een obsessie.67 Hij had een 'agent' te Oud Gastel 
vermoedelijk in de persoon van Henri van Mechelen. Of deze 
controle heeft uitgeoefend op uitlatingen van Vlekke, is niet met 
zekerheid te zeggen. In ieder geval was de Gastelse fabrikant niet 
voorzichtig met het etaleren van zijn democratisohe denkbeelden. 

De sociale kwestie stellen was in het Zuiden op zich al gevaar
lijk. Zo wekte een rede van pastoor G. van Zinnicq Bergmann op 
de Tilburgse Katholiekendag verontwaardiging onder de fabrikan
ten. Deze nobele parochieherder deed eigenlijk niet meer dan een 
verklaring geven in algemene termen van de encyclieken Rerum 
Novarum en Graves de communi re en dat in het jaar 1901.68 Ook 
Vlekke kreeg o.a. van de Maastrichtse werkgevers weinig applaus, 
maar in een brief aan Brom uitte hij hierover geen spijt: "'t Was 
daar te Maastricht zeer mooi en wat ik gezegd heb, was erop be
rekend, de werkgevers warm te maken. Er waren er vijf alles mee
geteld. Van één heb ik vernomen, dat hij kwaad was over 't geen 
ik heb durven zeggen. Zóó behoort het".09 

In het roerige Eindhoven, waar de schoolopziener baron A. van 
Wijnbergen zonder steun van de plaatselijke geestelijkheid zowat 
alleen optomde tegen de socialistische infiltratie,70 waagde Vlekke 
zich wat verder uit de clericale kooi. In zijn Eindhovense redevoering 
voor de Leo-vereniging formuleert hij als volgt: "Bestaat onder ons 
ook niet het wanbegrip, dat katholicisme is behoudsgezindheid, 
dit woord genomen in de beteekenis van niet-tornen-aan-bestaande 
toestanden? En ben ik, die zoo spreek, voor velen niet de drager van 
het gevaarlijke licht? Of wat erger is, voor anderen die zich voor-
uitstrevenden noemen, ndet de liberale eend, verdwaald in de ka
tholieke bijt? Doch behoudsgezinden zijn wij toch, in zoverre dat 
wij vasthouden aan de goede, oude beginselen, die beter zijn dan 

»') L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 548. 
«о) С 29-11-1901. 
··) Br. VI. aan Br., 21-8-1899 (D.Br.). 
"0) Br. A. van Wijnbergen, Eindhoven, aan VI., 21-2-1901. 
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die der mannen van de liberale school en die door de H. Kerk, door 
de eeuwen heen, onveranderd en onvervalscht tot ons zijn overge
bracht. Ik heb het reeds elders gezegd, doch zou het willen roepen 
van de daken, altijd en overal: neen, niet wij, die de eeuwenoude 
tradities onzer Heilige Moeder volgen, miet wij zijn de revolution-
nairen, integendeel. Wij eischen voor ons het recht, erkend te 
worden als de echte, onvervalschte 'behoudsgezinden en wij wen-
sohen aan onze goede, oude beginselen, niet ontrouw te worden 
ten beheve van de Umsturz-partei, die het individualisme in haar 
Manchesteriaansch vaandel schrijft".71 Uit dit citaat kan men op
maken, dat zijn opvattingen meer tenderen naar de socialistische 
dan naar de liberale maximes. Van het socialisme duchtte hij geen 
gevaren omdat hij meende, dat katholieken "van die beginselen 
nog door een wereld gescheiden waren".72 

Vlekke was een chnisten^democraat en geen socialist. Hij toonde 
zich voorstander van organisatie van elke stand, verafschuwde de 
klassenstrijd en pleitte voor overleg.73 Dat hij voortdurend de na
druk legde op het zrioh verenigen van de arbeiders vloeide eenvou
dig voort uit zijn overtuiging, dat zij de organisatie het hardste 
nodig hadden. Wel had hij bewondering voor de grote bekwaam
heid van socialistische voormannen als Marx, Bebel en Liebknecht. 
Het socialisme mocht naar zijn mening niet worden beoordeeld 
naar socialistische bladen en socialistische redenaars. Dat waren 
slechts marktschreeuwers die de waar ventten aan een publiek, dat 
niet gewoon was onder scheikundige controle te kopen.7* Hij voor
spelde, dat het revisionistisch socialisme langs parlementaire weg 
aan invloed en omvang zou winnen, temeer daar ook de meer ont
wikkelden de arbeidererangen zouden versterken. Van de andere 
kant zou met het loslaten van het oorspronkelijk ideaal het eigen 
belang in de partij onvermijdelijk een rol gaan spelen. "Nog eenige 

71) Manuscript van Vl.-redevoering-Eindhoven, a.w., p. 7-8. 
7!) Ibid., p . 8. 
7S) Manuscr ip t v a n redevoering, gehouden door VI. te Maastricht, p . 21 (D. B. I I ) . 
74) Aantekenboekje van VI., dossiemo. 7. 
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jaren voortgegaan in deze richting en de sodaal-democrabie zal niets 
anders meer zijn dan een nieuwe variatie op de zoo gesmade bour-
gois-partijen met al de gebreken en onhebbelijkheden van dezen".7S 

De waardering voor de positieve kanten van het socialisme tastte 
zijn principiële opvatting allerminst aan. Reeds in 1892 had hij zijn 
arbeiders in zijn fabrieksblad voorgehouden, dat geen katholiek 
mocht meegaan met een sociaal-democratische leer die tot oproer 
leidde.7β 

De christelijke levensvisie, die zich zo moeizaam van het pater

nalisme losmaakte om te komen tot een meer democratische orde, 

bleef het uitgangspunt van zijn sociale activiteit. Ofschoon zijn 

vlugge geest het liefst verwijlde bij de meest vooruitstrevende den

kers en schrijvers, schikte hij zich voor de buitenwereld als een ware 

ultramontaan in alles wat Rome als officiële richtlijn aangaf. "Voor 
ons, leeken, geeft het Pauselijk woord in elk geval een bindende 
gedragslijn aan".77 In dit verband moet ook worden gewezen op 
zijn volstrekt afwijzende houding ten aanzien van het optreden van 
de Belgische priester Daens. Abbé A. Daens kwam hier in het 
nieuws door een spreekbeurt, die hij in Enschede vervulde op ver
zoek van J. Brinkhuis. Deze onevenwichtige wever, aanvankelijk 
medewerker van Ariëns, trad in 1898 uit de katholieke vakbewe
ging en richtte een eigen clubje op, dat hij de Kaïtholieke Demo
cratische Partij noemde. Ofschoon de aartsbisschop het bijwonen 
van Daens' voordrachten had verboden, hield hij voor een stamp
volle zaal een preek over Rerum Novarum.78 Ariëns weigerde een 
openbaar debat met Daens, niet om persoonlijke redenen. Hij schreef 
een beredeneerd oordeel over de Daensbeweging in België in Het 
Centrum, dat ten doel had het volk te bevredigen en meteen het 
gezag hoog te houden. Daartoe maakte hij onderscheid tussen de 
democraat en de rebel. Niemand beter dan de rusteloze Ariëns, die 

75) Aantekenboekje van VI., dossiemo. 8. 
'·) De Kleine Courant, 1892, no. 12. 
") Manuscript van VI. redevoering - Maastricht II, a.w., p. 13. 
n) Gerard Brom, Alfons Ariëns, N. Uitgave, Utrecht, 1950, p. 274. 
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zelf de sporen van de miskenning droeg, kon de situatie peilen van 
een priester, die zich door onberaden ijver in zulk een benarde 
positie had gewerkt. De Enschedese kapelaan gaf de Belgische con
servatieven de volle laag. "Woeste telt misschien evenveel vijanden 
en heeft misschien in de laatste jaren evenveel kwaad gesticht als 
de heer Daens. En wanneer iemand nu vragen mocht: waarom is 
Woeste dan het zwijgen niet opgelegd evenals abbé Daens? Dan 
zeggen wij: dat was misschien al lang gebeurd indien de heer 

Woeste een geestelijke was geweest, die als abbé Daens een 
eed van gehoorzaamheid aan de bissohap had afgelegd".79 Duidelijk 
onderstreepte Ariëns, dat Daens niet gesuspendeerd was om zijn 
sociale denkbeelden, maar wegens ongehoorzaamheid aan zijn bis
schop. ^ Katholieken die Daens als spreker uitnodigden, vroegen 
hem een daad van ongehoorzaamheid en belangstellende toehoor
ders konden geacht worden hem te stijven in dat verzet. Daens 
kwam in het najaar van 1899 en in de loop van het jaar 1900 her
haaldelijk naar Nederland voor een langere rondreis. Al zijn in
spanningen waren vruchteloos. Het Daensisme bleef in Nederland 
beperkt tot de kleine democratische partij van Enschede, die geen 
bissahoppelijke goedkeuring van de statuten kreeg.81 

Herman Schaepman vond Adolf Daens persoonlijk niet interes
sant. 82 Beide priesters hadden dit punt gemeen, dat zij streefden 
naar een soort radicale katholieke democratie in het palkieike vlak. 
Maar Schaepman, die zich gaarne een Romein noemde, zag in 
trouw aan de kerk het eerste vereiste voor een christelijk sociale be
weging. Hij verwierp een afzonderlijke democratische politiek los 
van de conservatieve katholieke meerderheid, zoals dat in België 
met het Daensisme het geval was. Nog liever trotseerde bij de een
zaamheid binnen de kring van de katiholieke kamerdub dan de een
heid naar buiten en de eenbied voor het kerkelijke gezag te schaden. 

'») С 25-7-1899. 
«">) Ibid., 24-7-1899. 
βΙ) К. van Isacker, Het Daensisme, a.w., p. 143. 
M) G. Brom, Alfons Ariëns, a.w., p. 275. 
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í let oordeel vaai J. F. Vlekke over Daens klinkt ruiger dan de 

genuanceerde formulering van Ariëns en nadert de forse afwijzing 

van Schaepman. Hij sprak dit oordeel uit te Eindhoven dn de tijd, 

dat Dacns in ons land rondtrok en spreekbeurten hield.. Wellicht is 

zijn uitspraak wat gechargeerd met het oog op de beteugeling van 

een radicale links georiënteerde werkliedenvereniging in Eindho

ven, zich noemende 'de Eendracht', waarover Van Wijnbergen hem 

vol zorg had geschreven.8* In elk geval sprak hier een volbloed 

Schaepmanniaan: "Wanneer de heer Daens zich katholiek noemt, 

dan weet hij, dat hij onwaarheid spreekt. Hij weet, dat katholiek 

zijn in zich sluit gehoorzaamheid aan zijn geestelijke overheid. Be

valt hem dat niet, dan kan hij breken met de kerk; dat is zijn zaak; 

maar de onze is te beletten, dat Daens en zijn volgelingen, door zich 

den naam van katholiek democraat toeteëigenen, verwarring stichten 

in de denkbeelden. 

Zij mogen zich democraat noemen naar hunne wijze, katholieke 

democraten zijn zij niet, zoolang de trotsche Sicambriërs niet heb

ben verbrand, wat zij thans aanbidden en niet aanbidden wat zij 

verbrand hebben. Indien men met zijn voorvaderen drinkgelagen 

wil zetten in Walhalla, is het eerlijk den voet terugtetrekken uit de 

doopvont, zoals koning Radbout deed. Maar de voorvaderen toete-

lonken in Walhalla, terwijl men de deur der katholieke kerk op een 

kier houdt, is in ergerlijke mate oneerlijk, karakterloos en dom 

bovendien. 

Ik verwacht van Uwe eerlijkheid, dat gij, na deze vriendelijke 

tocliöhting, zoo welwillend zult willen zijn, Daens en consorten 

niet als patroonheiligen der Katholieke democraten uitteroepen".e4 

Voor de gangmakers van de Eindhovense christelijke 'Eendraoht-

beweging', die zonder bijstand van de plaatselijke geestelijkheid 

ernstig gevaar liepen tot het socialisme over te gaan, liet deze filip

pica aan duidelijkheid niets te wensen over. Maar de Brabantse 

industrieel haastte zich ook de binnenzijde van zijn democratisch 

el!) Br. A. van Wijnbergen, Eindhoven, aan VI., 9-12-1900. 
e4) Manuscript - VI. - redevoering - Eindhoven, a.w., p. 9-10. 
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schild te laten zien, wat mede bedoeld was voor de lokale wereld
lijke en geestelijke overheid. Zo kon pater Alphons Rijken in een 
dichterlijke kerstgroet spreken van het 'terughalen van de verloren 
schapen en het wakkerschudden van de herders'.e5 

Wie zichzelf een kaïtholiek democraat noemde, kon aanstoot geven 
aan een brede schare van de burgerij. Bij hen leefde de vrees, dat 
met die naam een voorkeur werd uitgesproken voor de volksregering. 
De christen^lemocraten heetten voorstanders van actie ten bate van 
het lagere volk ten koste van de andere standen en samenzweerders 
om het wettige burgerlijk en geestelijk gezag te verzwakken.ββ Kort 

vóór de verschijning van de pauselijke encycliek Graves, die Leo 
XIII uitvaardigde om een eind te maken aan de verwarrende ter
minologie van de katholieke sociale actie, had J. F. Vlekke zich in 
de boven geciteerde Eindhovense redevoering voor zijn democra
tische gezindheid goed gedokt door het gezaghebbende woord van 
een drietal vooraanstaande geestelijken. Zelfs bij de zwartkijkers 
onder het meer ontwikkelde deel van zijn auditorium kon hij moei
lijk onder verdenking staan met het volgend stukje 'heerlijke' reto
riek: "Wat willen dan toch die Katholieke democraten, die mannen 
met den zoo gevreesden naam? 

Die mannen erkennen met den Jesuïet Kolb, dat de christelijke 
liefdadigheid noodzakelijk doch onvoldoende is, de sociale quaestie 
op te lossen; dat de arbeider niet wil leven van de aalmoes, maar 
vraagt zijn onderhoud te winnen door arbeid. Zij zeggen het Mgr. 
Bagshawe na, dat, als de heerschende standen niets anders aan de 
armen teruggaven, dan wat zij in stricte rechtvaardigheid schuldig 
zijn, de aldus betaalde sommen zeer veel belangrijker zouden zijn 
dan aJ hun aalmoezen en giften tezamen. Zij oordeelen, dat de 
Charitas mmmer de plaats der Justitia mag innemen en met den 
kanunnik Pofctier zijn zij er zeker van, dat zij niet loopen op het 
kantje van den sloot op gevaar af te verongelukken, maar dat zij 

e5) Br. Alph. Rijken, Huissen, aan VI., 25-12-1900. 
**) Graves de communi re, a.w., p. 14. 
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volgen den koninklijken weg van den Christus, die zelf de waarheid 
en het leven is. 

Zij zijn mannen, die streven naar de verzekering vam de zelf
standigheid en waardigheid van ieder mensch en dáe ondanks den 
revolutionnairen klank van hun naam, er prijs op stellen gerekend 
te worden tot de beste vaderlanders en de trouwste onderdanen vam 
hun Koningin. Wij mogen er ons niet over verwonderen, dat er 
Katholieke democraten zijn, maar wel zou het verwondering moeten 
baren, dat niet alle Katholieken democraat zijn".87 

Begripsverwarring ontstond er niet alleen over het woord demo
cratie, maar ook over de term 'liberaal'. Ook dit woord, dat nu eens 
als loftuiting, dan weer als scheldwoord door katholieken werd ge
bruikt, heeft een tijdgebandfcn betekenis. In de tijd van Thorbecke 
boonde een katholiek zich vooruitstrevend wanneer hij liberaal dacht 
in het politieke. Het dagblad De Tijd ging het ontwikkelde katho
lieke volksdeel hierin voor. Met N. van Esveld merken wij op, dat 
het politiek liberalisme moeilijk te omgrenzen is. Tot 1860 onge
veer kunnen liberalen als volgelingen van Thorbecke worden be
schouwd. Daarna verandert het liberalisme telkens van inhoud met 
als blijvende kenmerken: het verlangen naar vrijheid, verwerping 
van het standsbeginsel, aanpassmg aan nieuwe situaties en nadruk 
op persoonlijke verantwoordelijkheid.B8 Geen politieke groepering in 
de 19e eeuw is zo dynamisch geweest als die der liberalen. De 
jongeren onder hen zagen bijtijds de verstarring van het individu
alisme in. Het liberalisme moest een sociale inslag krijgen of te niet 
gaan.8e Het woord liberaal kreeg een anachronistische betekenis en 
werd in de kring van Treub zelfs 'niet meer op prijs gesteld.eo 

Katholieke politici en kranten-redacteuren maakten zich vooral 
onder invloed van de pauselijke encycliek Quanta Cura, het anti-

") Manuscript - VI. - redevoering - Eindhoven, a.w., p. 10-11-12. 
"0 N. E. H. van Esveld, Treub, over de drempel der nieuwe samenleving, Assen, 
1958, p. 237-238. 
ie) Alg. Geschiedenis der Nederlanden, dl. XI, p. 64. 
M) N. van Esveld, Treub, a.w., p. 239. 
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cléricalisme en de schoolstrijd na 1870 geleidelijk los van de liberale 
politieke bondgenoten. De vroegere vrienden werden vijanden. Zo 
kon het gebeuren, dat De Tijd en De Maasbode het woord 'liberaal' 
gebruikten als scheldwoord aan het adres van Schaepmam, omdat 
hij in sociale kwesties met liberalen bleef samenwerken.91 

Ook in het sociale vlak kreeg het begrip liberaal een tweeslachtige 
betekenis. De arbeidersmassa zag in de liberale werkgever vlakweg 
de kapitalist en harde zakenman, terwijl in de liberale kring zich 
een nieuwe groep aftekende, die ging ijveren voor kiesrechtuitbrei
ding en sociale wetgeving en als eerste het liberale dogma der 
staatsonthouding liet varen. Daze groepering zouden wij beter de 
progressieven van het laatste kwart тап de 19e eeuw kunnen noe

men. Zij ondervonden in de regel weinig waardering van het ka

tholieke volksdeel, dat bevreesd was zich opnieuw in opspraak te 

brengen met een kerkelijk veroordeeld stelsel. Het merendeel der 

katholieken zag de regeneratie van de liberale ideeën niet snel ge
noeg. Het is toch merkwaardig, dat zelfs democratisch gezinde 
leiders als Schaepman en Kuyper geen concrete sociale plannen 
hadden in 1891, terwijl de progressieve liberalen op dat tijdstip al 
een complete hervorming van de samenleving naar de eisen der 
sociale gerechtigheid hadden uitgedacht en voorbereid.ю 

Met de opleving van handel en bedrijf begon men na 1870 ook 

allerlei problemen van staat en maatschappij te zien. Leidinggevend 

werd vanaf 1875 het tijdschrift 'Vragen des Tijds' met mr. S. van 

Houten, mr. A. Kerdijk en prof. dr. C. A. Pekelharing als de be

kwaamste redacteuren. Daarnaast kwam uit deze kring in 1887 ook 

het Sociaal Weekblad voort onder redactie van H. Goeman Borgesius 

en A. Kerdijk. In dit weekblad werden geleidelijk alle aspecten van 

een sociaal regeringsprogram belicht. 

De progressieve liberalen zagen in de sociale kwestie allereerst een 

politieke zaak. Wanneer de wetgever de posdtie van de zwakste 

partij versterkte, konden de natuurlijke krachten zonder schade 

M) L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 364. 
и ) H. van Esveld, Treub, p. 229. 
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werken. J. P. R. Так van Poortvliet zag in de staat een 'waarborg, 

hefboom en steun van de volkswelvaart'.93 Wel hielden deze neo

liberalen vast aan de vrije concurrentie en de totstandkoming van 

arbeidsvoorwaarden door middel van een belangenstrijd tussen werk

gever en werknemer. Maar mr. P. Cort van der Linden rekende 

definitief af met de atomistische maatschappij-beschouwing en bracht 

het zedelijk beginsel terug in de economische orde.94 Zijn geestverwant 

prof. mr. M. W. F. Treub stelde nadrukkelijk, dat de confessionele 

partijen de organische staatsleer niet in erfpacht hadden.95 Over de 

grens van de staatsbemoeiing waren de liberalen ¡het evenmin eens 
als de confessionelen. Toch •vinden wij bij de laatsten een groter 
huivering voor sociale wetgeving dan bij de meerderheid der libe
ralen in bet laatste decennium van dé vorige eeuw. 

Schaepman \'erklaarde in 1891, dat alle politiek een sociale poli
tiek moest zijn,9e maar hij keerde zich tegen een pleidooi van Ker-
dijk voor uitbreiding van de inspectie ter betere naleving van de 
Arbeidswet met als motief, dat daardoor de overheidsbemoeiing weer 
zou worden vergroot.97 In deze polemiek heeft ook Jan Frederik 
Vlekke zich gemengd. 

Dit biedt ons de gelegenheid zijn houding te bepalen tegenover de 
progressieve liberalen, die kort voor de eeuwwende de sociale poli
tiek in woord en daad hebben beheerst. Kerdijlc en Schaepman wa
ren het er in de vermelde discussie samen wel over eens, dat de 
invloed van de wet vooral kon worden bevorderd door de werklie
den zelf en dat hier een taak lag voor de werkliedenverenigingen 
om de naleving ervan te stimuleren. Vlekke repliceerde, dat het 
zeer onrechtvaardig zou zijn alle schuld voor de slechte naleving 
van de sinds 1890 toegepaste Arbeidswet op de schouders van de 
arbeider ¡te laden. Het gemiddelde loon achtte hij veel te laag om 

") Alg. Geschiedenis der Nederl., dl. XI, p. 64. 
•4) P. W. A. Cort van der Linden, Conservatief of progressief; in: De Gids 1893, 
p. 137 e.v. 
M) H. van Esveld, Treub, a.w., p. 294. 
·*) Nieuwe Rotterdamse Courant, pol. rede van Schaepman te Hengelo, 7-11-1891. 
»') С 31-12-1892. 

314 



daarmee een gezin op passende wijze te kunnen onderhouden. Daar
uit liet zich de ongerijmdheid verklaren, dat de werkman tegen een 
wet is die te zijnen bate m het leven geroepen was, maar die hem 
financieel benadeelde. Een werkgever die midden onder zijn volk 
stond, kon de uitwerking van een wet beter beoordelen dan de 
politici die haar hadiden gemaakt. Ervaren in de praktijk, stelde 
Vlekke zich de oplossing van het probleem op andere wijze voor. 
"Wanneer wij het voorrecht hadden, in deze gemeente een arbeiders-
vereeniging te bezitten, dan betwijfel ik zeer, of van haar zou uit
gaan eenige poging om overtredingen der wet op overmatigen en ge
vaarlijken arbeid van beschermde personen aan de dag te brengen. 
Die toestand is zeer te bejammeren. Zij kan m.i. alleen ophouden 
als de loonstandaard hooger worde. Om daartoe te geraken acht ik 
het nog meer nooddg met de opvoeding van den werkgever te be
ginnen dan met die van den werkman".Be Wanneer iemand hem 
het tovermiddel aan die hand kon doen om de gemiddelde lonen 
van ƒ 250,— per jaar te verdubbelen, dan zou het succes van de 
Arbeidswet verzekerd zijn." 

Van de kant van de staat verwachtte Vlekke vóór 1900 geen 
afdoende oplossing en daarmee stelde hij zich tegenover de liberalen. 
Zijn vrees voor staatsbemoeiing die wij reeds eerder hebben gesig
naleerd, kwam dunkt ons niet voort uit angst voor de socialistische 
staat, maar eerder uit een vroegtijdig besef, dat een organische groei 
van binnenuit moest voorafgaan aan een opgedrongen instelling van 
bovenaf. Hij wekte patroons en arbeiders op een arbeidsgemeen-
schap te vormen. Daarin naderde hij de opvattingen van ds. A. 
Talma.100 Zijn roep om organisatie was in eerste instantie bedoeld 
als redmiddel voor de opbouw van een hernieuwde christelijke soli
dariteit in het productieproces. Herhaaldelijk springt uit zijn voor-
drachten zijn haat tegen het gevloekte individualisme naar voren. 
"Voor ons Katholieken mag het de hoofdquaestie niet zijn, of iemand 

•β) Kl. С. 1893, no. 1. 
»·) Ibidem. 
"•J T. de Ruiter, Minister A. S. Talma, Franeker, 1946, p. 197. 
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die rijk is nog rijker moet worden, maar wel dat er zoo weinig 
mogelijk armen zijn. Wij mogen geen oogenblik uit het oog ver
liezen, dat het stelsel van 'laat^maar-waaien' voor het grootste deel 
van 't menschdom het stelsel is van 'laat-maar-hongerlijden' ".101 

Het oude economisch liberalisme heeft in Vlekke een van zijn 
vurigste katholieke bestrijders gevonden. Hij kon zich vrijer uit
spreken dan b.v. Schaepman, Ruijs of Aalberse, die in het politieke 
vlak een vorm van samenwerking met alle progressieve groepen 
moesten scheppen om het taaie conservatisme te breken. Volledig 
heeft hij met de oude economische theorie afgerekend in zijn uit
voerig gedocumenteerde 'Sociale Opstellen'. In dit geschrift, dat in 
1901 verscheen, gaf Vlekke zich niet alleen gewonnen voor een 
overheidsingrijpen in het economische leven, maar trad hij zelfs als 
pleitbeziorger van staatsbemoeüng op. Als een van de beweegredenen 
voor deze ommekeer wezen wij in het tweede hoofdstuk op zijn 
contact met progressieve liberalen. Het is merkwaardig, dat men 
desondanks in zijn geschriften nergens een woord van waardering 
voor het werk van deze progressieve liberalen kan aantreffen. De 
enige verklaring hiervoor moet zijn, dat zij niet zoals hij, dachten 
vanuit een christelijk beginsel en dat was de enige basis waarop met 
Vlekke een geestverwantschap mogelijk was. 

Centraal Bureau voor Sociale Adviezen 

Vlekke was niet afkerig van samenwerking met de neoliberalen, 
vooral niet als het ging om de werkgevers op hun sociale plichten 
te wijzen. In de praktijk kreeg deze samenwerking gestalte in het 
Centraal Bureau voor Sociale Adviezen. Deze vereniging werd op 
27 december 1898 opgericht op initiatief van dr. J. C. Eringaard, 
staffunctionaris van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. 
Hij kreeg hierin de steun van zijn patroon en pleegvader J. C. van 
Marken en prof. mr. M. W. F. Treub. 

io') Manuscript Vl.-redevoering-Eindhoven, a.w., p. 11. 
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Bij de constituerende vergadering waren 66 personen aanwezig, 
waaronder Schaepman, Ariëns en J. van Besouw uit Coirle.102 

Vlekke kwam met voor op de eerste lijst van deelnemers. Als doel 
van de vereniging vermeldden de statuten:10S a het verstrekken van 
gevraagde adviezen ten opzichte van oprichting, organisatie, leiding 
en administratie van verenigingen, welke ten doel of mede ten doel 
hebben de arbeidende klasse dn haar pogingen tot verbetering van 
haar economische positie te steunen; Ъ de verspreiding van gegevens 

omtrent sociale en economische toestanden; с vorming van een 

bibliotheek bevattende werken over de sociale kwestie. De vereni

ging zou buiten de politiek staan en een volstrekt neutraal karakter 

hebben.104 

In het voorlopig bestuur werden de volgende personen gekozen: 

J. C. Eringaard, 48 stemmen; J. C. van Marken, 41 stemmen; dr. 

A. Ariëns, 34 stemmen; W. H. Vliegen, 32 stemmen; mr. A. Kerdijk, 
31 stemmen. Mr. M. Treub verwierf 37 stemmen maar bedankte. 
Het voorlopig bestuur assumeerde ds. A. S. Talma om het A.R.-
element in de leiding van de vereniging te doen vertegenwoordi
gen. 105 Ariëns, die Schaepman liever in het bestuur had gezien,10e 

stond nogal gereserveerd tegenover de hele onderneming. Aan Vlekke 
schrijft hij: "Hoe het zal loopen met het Bureau voor Sociale Ad
viezen is voor mij ook nog een groóte vraag. Ik heb dan ook maar 
aangenomen om in het Voorlopig Bestuur zitting te nemen en alle 
vrijheid voorbehouden voor het definitieve".107 

Het voorlopig bestuur moest zich tot driemaal toe tot het publiek 
wenden om het benodigde kapitaal bij elkaar te krijgen. Toen dit 
eindelijk gelukt was kon de vereniging op 11 september 1899 onder 

10î) Jaarverslag van de Vereeniging, Centraal Bureau voor Sodale Adviezen over 
het eerste vereenigingsjaar 1899-1900, Amsterdam, 1900, p. 4-5. 
10Э) Statuten van de Vereeniging, Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, bijlage 1 
in eerste jaarverslag Centr. B. a.w. 
ш) De Economist, 1899, p. 143. 
,0*) Centr. B. v. Soc. Adv., Notulenboek der vergaderingen van 27-12-1898 tot 

17-7-1916, p. 3-4 (Intem. Instit. voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam). 
•o«) G. Brom, Alfons Ariëns, dl. I, p. 559. 
•o') Br. A. aan VI., 1-2-1899. 
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presidium van mr. Α. Kerdijk definitief worden. Prof. Treub werd 

na enige aandrang bereid gevonden om naast zijn hoogleraarschap 

in de staathuishoudkunde aan de Amsterdamse Universiteit, het 

directoraat van het Bureau op zich te nemen. 

Aniens, die in dit jaar o.a. tobde met de uitbreiding van zijn 

coöperatieve weverij te Haaksbergen, bedankte voor een plaats in 

het definitieve bestuur. Zijn plaats werd door twee katholieke leken 

ingenomen, mr. P. J. M. Aalberse en J. F. Vlekke. Wellicht heeft 

Ariëns in de kandidatuur van deze twee vrienden de hand gehad. 

Aan Gisbert Brom schreef Vlekke, dat Aalberse en hij Ariëns' 

baantje in het Bureau hadden overgenomen.108 

Vlekke kan ook voorgedragen zijn door Eringaard, die zijn doc

torstitel voor een deel had te danken aan de beschrijving van 

Vlekkes sociale instellingen.10e Vlekke werd op de constituerende 

vergadering pas door een herstemming gekozen.110 Het definitieve 

bestuur werd op een brede basis samengesteld. Voorzitter werd het 

Tweede Kamerlid mr. A. Kerdijk, G. M. Boissevain werd onder

voorzitter, dr. J. Eringaard penningmeester, mr. M. Treub secretaris, 

tevens directeur van het bureau. Als gewone leden in het bestuur 

traden op R. A. de Monchy, industrieel te Hengelo, J. F. Vlekke, 

ds. A. S. Talma, predikant te Amsterdam, de socialist W . H. Vlie

gen, journalist te Rotterdam, en Mej. L. Went, opzichteres van 

arbeiderswoningen te Amsterdam. In deze samenstelling kwam een 

jaar later wijziging door het bedanken van de heren Boissevain en 

Vliegen. In hun plaatsen traden de bekende journalist P. Tak en 

dr. C. A. Verrijn Stuart, directeur van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek. 

De behoefte aan een dergelijk Bureau bleek veel groter dan bij 

de aanvang werd vermoed. De vakbeweging was nog in haar eerste 

ontwikkelingsstadium. Eigen bureaus van dien aard kenden de vak

verenigingen nog niet en ook de werkgevers hadden nog geen in-

i°e) Br. VI. aan G. Brom, 15-9-1899 (D.Br.). 
ш) J. С Eringaard, Holländische Musterstätten, Delft, 1896. 
110) Notulenboek-vergaderingen-Centraal Bureau voor Sociale Adviezen, a.w., p. 17. 
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stelMngen, waar zij zo nodig om hulp voor het concipiëren van 
regelingen op sociaal-eoanomisch gebied konden aankloppen. "Zo 
voorzag het Bureau gedurende de eerste jaren van zijn bestaan in 
een werkelijke leemte", aldus Treuh in zijn memoires. ш De nauw

keurigheid en betrouwbaarheid van de adviezen werden bevorderd, 

doordat elk advies na het ontwerp van de directie aan een commis

sie van deskundigen ter beoordelmg werd voorgelegd. Van grote 

betekenis was ook het streven om de bibliotheek van het Centraal 

Bureau tot de meest uitgebreide collectie over het arbeidersvraag

stuk te maken.112 Het bestuur riep in het eerste verenigingsjaar vier 

commissies van deskundigen in het leven, nl. voor werkliedenver

enigingen, instellingen en regelingen bij anderneminigen, coöpera
tie en ondersteuningsfondsen. In 1900 werd de vijfde commissie 
geïnstalleerd voor het woningvraagstuk. Een jaar later bleek het 
nodig er nog twee op te richten, een voor kredietinstellingen en een 
voor regelingen voor werklieden, direct of indirect in dienst van 
publieke lichamen.113 In 1902 kwam er nog een commissie voor 
Vakverenigingsdocumenten' bij. 

Tal van bekende figuren uit het organisatieleven namen in deze 
oommissies zitting o.a. Bernard Heldt, voorzitter van het Algemeen 
Nederlands Werkliedenverbond en Henri Polak, voorzitter van de 
Algemene Nederlandse Diamanitbewerkersbond. Ook leden van de 
r.k. Volksbond en Patrimonium namen aan het commissiewerk deel. 
Het nadeel van de werkwijze met commissies van deskundigen was 
de trage afwikkeling van zaken. De Arnhemse kandidaat-notaris 
H. van Dalsum vroeg Vlekke zijn invloed eens aan te wenden om 
het uitbrengen van advies te doen bespoedigen. Zijn veraoek om 
advies betrof de oprichting van een coöperatieve vereniging voor 
eigen arbeiderewaningen. De adressant had na drie maanden nog 
geen antwoord van het bureau ontvangen.114 

ln) M. W. Treub, Herinneringen en Overpeinzingen, Haarlem, 1931, p. 175. 
"·) Jaarverslag eerste verenigingsjaar-Centr. Bureau voor S. Α., a.w., p. 71-72. 
»») Jaarverslag tweede verenigingsjaar-Centr. Bureau voor S. Α., Amsterdam 1901, 
p. 4. 
i") Br. H. A. van Dalsum, Arnhem, aan VI., 3-5-1900. 
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De vereniging startte met 538 gewone leden, 18 werkliedenver

enigingen, 12 verenigingen niet vallende onder de voorafgaande, en 

158 donateurs.115 Dit ledental is in de eerste jaren vrijwel constant 

gebleven. Bij het eerste bestaanslustrum bedroeg het aantal gewone 

leden 467. Verder waren toen aangesloten 81 werkliedenverenigin

gen, 22 andere verenigingen en 92 donateurs.11β Bij nadere beschou

wing van de ledenlijst valt het op, dat de arbeidersbeweging het nut 

van dit bureau spoedig onderkende. Uit deze groep kwamen dan ook de 

meeste adviesaanvragen binnen. Het vierde jaarverslag maakte mel

ding van 108 verzoeken om advies. Daarvan kwamen 11 verzoeken 

van de kant van de werkgevers en 72 van werklieden of verenigin

gen van werklieden.117 Dat het Bureau spoediger het vertrouwen 

had weten te winnen van de arbeiders dan van de werkgevers, 

schreef directeur Treub voor een deel hieraan toe, "dat nog zo be

trekkelijk weinig werkgevers behoefte gevoelden aan de voorlichting 

van sociale ingenieurs om een door Van Marken gebruikte en 

teekenende uitdrukking te bezigen".11β Een verdeling van aanvra

gen naar politieke en godsdienstige gezindheid was voor het bestuur 

niet mogelijk. Op de lijst van leden en donateurs was het katholieke 

Zuiden maar zwak vertegenwoordigd. Tilburg telde in 1899 slechts 

één lid, Eindhoven drie, Breda zeven.119 In 1903 komt Tilburg in 

het ledenbestand in het geheel niet meer voor. 

De gevraagde voorlichting was van zeer uiteenlopende aard. Zij 

varieerde van allerlei vormen van coöperatie, ziekenfondsen, pen

sioen- en begrafenisfondsen, woningvraagstukken, vak- en andere 

werkliedenverenigingen tot arbeidsreglementen, oprichting van volks

koffiehuizen en spaar- en credietinstellingen. De grootste belang

stelling ging uit naar productie-, consumptie- en bouwcoöperaties. 

Uit een enquête van het Bureau bleek verder, dat het merendeel 

"•J Eerste jaarverslag-Centi. Bureau voor S. Α., p. 30. 
11β) Vijfde jaarverslag-Centr. Bureau voor S. Α., p. 17-18. 
" ^ Vierde jaarverslag Centr. Bureau voor S. A.r p. 8. 
11β) Eerste jaarverslag-Centr. Bureau voor S. Α., p. 25. 
" · ) Ibid., p. 94 e.v. 
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der uitgebrachte adviezen werd opgerold, al of niet gewijzigd.120 

Het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen heeft van het begin 
af weinig steun ondervonden van dr. H. Schaepman. Hij was wel 
aanwezig bij de eerste oprichtingsvergadering en stelde daarin nog 
een amendement voor op de statuten.121 In het voorlopig bestuur 
kreeg hij echter geen zitting, Ariëns wel. Op de ledenlijst ontbreekt 
de naam van 'de doctor'. Hij verzocht de redaotie van Het Centrum 
geen beschouwingen op te nemen van het Bureau, hetgeen dan 
ook niet gebeurde.122 De vraag of hier persoonlijke gevoelens in 
het spel waren buiten beschouwing gelaten, mag als vaststaand feit 
worden aangemerkt, dat Schaepman geen voorstander was van ge
mengde syndicaten.123 In politicis vond hij een basis voor samen
werking met de linkervleugel der liberalen, op organisaitorisch ter
rein huldigde hij bewust het katholiek isolement. Twee weken na
dat het Centraal Bureau definitief geconstitueerd was (11 septem
ber 1899), kondigde Schaepman op de Bondsdag van de Utrechtse 
arbeidersbeweging de oprichting van een 'katholiek Arbeidskantoor' 
aan. 

Het Centraal Bureau, zo stelde Schaepman, moet neutraal zijn, 
wil het vruchtbaar werken. Er zijn echter zaken zoals oprichting en 
inrichting van sociale lichamen, die een specifiek katholiek karakter 
hebben. Daarom is de opriahting wenseJijk van een kantoor van 
informatie voor het aartsbisdom. In hoeverre andere bisdommen 
daarvan gebruik wilden maken, was een zaak waarover Schaepman 
niet kon beslissen, maar hij stelde zich alvast in op een federatieve 
instelling. Het bureau moest gevestigd worden te Utrecht. Het bestuur 
zou samengesteld moeten worden uit werklieden en verder aangevuld 
met een financier, een jurist, een geneesheer en 'een man bekend 
met de techniek en het dagelijks leven in de fabrieken'.124 Voor 

ito) Vierde jaarverslag-Centr. Bureau voor S. Α., p. 9. 
ш ) Notulenboek-vergadermgen Centr. Bureau voor S. Α., a.w., p.l. 
1 И) G. Brom, AlfoDS Ariëns, dl. 1, a.w., p. 559 en notulenboek-vergadermgen-
Centr. Bureau voor S. Α., a.w., p. 7. 
1 M) Jos van Wely, o.p., Schaepman, Bussimi, 1954, 417-418. 
' " ) De Katholieke Werkman, 29-9-1899. 
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deze laatste man had hij Vlekke op het oog. Een paar dagen later 

reeds verzocht hij de Brabantse fabrikant om medewerking. De 

zakelijk bevelende toon van de brief verraadt de geprikkelde stem

ming van de schrijver. "Gij zult uit de couranten vernomen hebben, 

wat ik voornemens ben te doen inzake het arbeidskantoor, dat een 

Roomsch Bureau voor Sociale Adviezen moet zijn. Daarbij heb ik 

U noodig. Zoo spoedig ik kan laat ik de ontwerp-statuten drukken 

en noodig U uit met eenige andere heeren hier samen te komen. 

Komen zullen Jhr. Mi. Ruijs, Mr. Loeff, С L. Zeilerhoff, V. Dieren, 

Bijvoet, industrieel, Dr. Sloet, medicus ,een paar geestelijken en een 

architect." 1 2 5 

Ook Ariëns was sterk geporteerd voor een katholiek 'arbeids

secretariaat', maar zag voorlopig geen kans in de verwezenlijking 

ervan. Daarom spoorde hij Aalberse aan een bestuursfunctie te aan

vaarden in het Centraal Bureau om er verdere sociale kennis op te 

doen. Bovendien moesten ook de katholieken vertegenwoordigd zijn 

in dit neutrale Bureau. Ariëns had goed gezien. Het plan van 

Schaepman raakte om onbekende redenen spoedig van de baan. De 

bewering van J. Gribling, dat Schaepman er niet ernstig aan ge

werkt heeft, 1 М lijkt ons, gelet op zijn boven geciteerde brief, wat 

overdreven. 

Schaepman kreeg voor zijn project in ieder geval een zeer gunstig 

onthaal in het Brabantse Gastel. In een brief aan Aalberse houdt 

Vlekke een warm pleidooi voor het plan. De inhoud van deze brief 

onderstreept nog eens, dat ook hij. zich nog moeilijk kon losmaken 

uit het gesloten katholicisme: "Over 't algemeen sta ik vrijwel op 

hetzelfde standpunt als Dr. Schaepman waar het betreft de vorm 

die aan de Katholieke Actie op sociaal gebied moet worden gegeven. 

Ik verwacht weinig goeds van samenwerking der verschillende 

sociale partijen, zoals dat in het Bureau voor Sociale Adviezen be

doeld wordt. Onophoudelijk moet men op beginselkwesties stooten. 

va) Br. H. Schaepman, Rijsenburg, aan VI., 27-9-1899. 

'*>) J. P. Gribling, P. J. M. Aalberse 1871-1948, Utrecht, 1961, p. 91. 
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Het is <laarom de verwezenlijking van een lievelingsidee van mij, 

dat katholieke informatiebureau, 'twelk Dr. Schaepman gaat op

richten. Maar waarom zouden beide bureaus niet naast elkaar kun

nen leven? Waarom zou het Bureau voor Sociale Adviezen, dat alles 

omvat, in speciaal katholieke zaken niet bij het katholiek informatie

bureau kunnen te rade gaan? De Doctor schreef mij daarover, dat 

zijn bureau niet bedoelde strijd met het reeds bestaande, maar alleen 

regeling van eigen zaken volgens eigen behoeften. En dit is abso

luut nodig!"127 Noodizaak en realiteit zijn echter twee verschillende 

dingen. In de nagelaten papieren van Vlekke vinden wij geen spoor 

meer van het plan terug. Ook Brom geeft geen verklaring voor het 

uitblijven van verder initiatief.128 Wel moet er binnenskamers toch 

nog wel een jaar over gepraat zijn. In de bestuursvergadering van 

het Centraal Bureau op 28 december 1900 verstrekte Vlekke inlich

tingen over het informatie-bureau en deed daarbij de geruststellende 

mededeling, dat er voorlopig geen strijd met het Centraal Bureau 

te vrezen was.129 

De mislukking van Schaepmans initiatief werd niet betreurd door 

het Sociaal Weekblad. Een katholiek sociaal bureau zou het natio

naal karakter van het Centraal Bureau — zijn geesteskind — zeker 

hebben geschaad. De redactie van het blad hoopte daarom, dat 

Schaepman te Utrecht alleen zijn persoonlijke mening had ken

baar gemaakt. "Pas heeft men met vereende krachten, ook van 

katholieken, een neutraal bureau opgericht en nu zou men — nog 

voordat men van dat Bureau iets heeft kunnen zien — het reeds 

een katholieke concurrent geven? Jammerlijke ontgoocheling zou 

zulk een separatistisch bedrijf zijn voor hen die hoopten, dat ons 

sociaal bureau een nationale instelling zou kunnen worden".130 

De idee van een eigen adviesbureau is vijf jaar later toch verwe

zenlijkt, maar dan in het bredere verband van de Katholieke Sociale 

" ' ) Br. VI. a a n Aalb., 7-9-1899 ( D . Aalb. doss. 505). 

" β ) G . Brom, Alfons Ariëns, d l . I , p . 559. 
1 W) Notulenboek-vergadering-Centr . Bureau voor S. Α., a.w., p . 2 9 . 

>3°) Sociaal Weekb lad, 1899, p . 499 . 
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Actie, kortweg K.S.A. genoemd. In de totstandkoming daarvan 

heeft Vlekke in zijn laatste levensdagen toch nog een — zij het be

perkte — rol kunnen spelen, ЗоЬаертал niet meer. Alvorens hier 

nader op in te gaan, stellen wij ons de vraag waarom Vlekke, druk 

bezet als hij was, toch een bestuursfunctie aanvaardde in het Cen

traal Bureau voor S.A., waarvan hij weinig goeds verwachtte. Een 

schriftelijke motivering is niet voorhanden. Hier vertoont zich op

nieuw de discrepantie tussen principe en praktisch handelen, zoals 

wij die ook in de drankbestrijding hebben gesignaleerd.131 Hij had 

blijkbaar geen last van 'prinzipien-reiterei', waarin Schaepman als 

politicus al evenmin uitblonk. Om alvast iets te bereiken, was be

weeglijkheid gewenst. Bovendien wist Vlekke hier 'te handelen in 

de geest van Ariens, die hem zeker geen aoder aidvies zal hebben 

gegeven dan hij deed aan Aalberse. Ariëns had zelfs graag gezien, 
dat de jonge Aalberse assistent-directeur werd van het Bureau naast 
Treub.1S2 

De Brabantse suikerfabrikant is tot zijn dood toe bestuurslid van 
het Centraal Bureau gebleven. De laatste jaren bezocht hij de 
driemaandelijkse bestuursvergaderingen niet regelmatig. Een grote 
rol heeft hij in het bestuur, blijkens de notulen, niet gespeeld. Als 
exponent van de katholieke groep liet hij zich vinden om in eigen 
kring wat voor het bureau te ijveren. Zo verzocht voorzitter Kerdijk 
hem, de katholieke kamerleden en vooral het conservatieve smaldeel 
te bewerken voor het verkrijgen van rijkssubsidie voor het Bureau.1SS 

Met Kerdijk stond hij op vriendschappelijke voet. In vroegere jaren 
had Kerdijk zich al een bewonderaar getoond van Vlekkes partici
patie-contract, nl. in 1896 bij gelegenheid van de openbare behande
ling van de wijziging in de suiker-accijnswetgeving.134 

In het jaarverslag van 1903 tekent Treub het overleden bestuurs
lid met deze woorden: "Bij allen die zich bezig-houden met sociale 

·«) Zie hoofdstuk ΠΙ - p. 253. 
«г) Br. A. aan VI., 16-6-1899. 
ιω) Br. A. Kerdijk, Den Haag, aan VI., 25-10-1900. 
'») Br. A. Kerdijk, Den Haag, aan VI., 11-9-1896 en 15-10-1896. 
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vraagstukken in ons land, was de heer Vlekke, de humane en dege
lijke groóte werkgever uit het Zuiden, een te bekende persoonlijk
heid dan dat wij hier lang stil zoudten behoeven te staan bij het 
vermelden zijner verdiensten. Onze Vereeniging verliest in hem een 
warm voorstander en een ijverig bestuurslid, die haar van de op
richting af op allerlei wijze trachtte te bevorderen".13Б Vlekkes 

vriend en collega J. B. van Besouw nam zijn post in het Centraal 

Bureau over. 

De Klarenheekse Club 

Zoals het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen als praktisch 

resultaat tenslotte ds voortgekomen uit ideeën, die in het Sociaal 
Weekblad waren ontwikkeld, zo ook is aan het ontstaan van de 
Katholieke Sociale Actie (K.S.A.) de oprichting van het Katholiek 
Sociaal Weekblad voorafgegaan. De naam van het blad zegt vol
doende, welk ideaal de initiatiefnemer, mr. P. Aalberse, voor ogen 
heeft gestaan. Het ontstaan van het K.S.W. hangt ten nauwste 
samen met het optreden van de z.g. Klarenheekse Club. Voor een 
juist verband lijkt het ons gewenst deze merkwaardige club thans 
eerst aan een nadere beschouwing te onderwerpen. 

Het jaar 1899 kan bij uitstek genoemd worden als het jaar, waarin 
de katholieke emancipatie op even frisse als bewuste wijze naar 
buiten werd gedragen door ikatholieke jongeren, die een doorbraak 
wensten van de sleur in eigen kring en een rechtmatige plaats op
eisten naast andere volksdelen. Een ongeorganiiseerde saamhorigheid 
groeide er onder de progressieve, intellectuele elite, zowel onder 
priesters als leken, om zich te onttrekken aan de greep van het con
servatisme, dat onder bescherming van de Haarlemse bisschop werd 
uitgedragen door De Maasbode en De Tijd.ise De nieuwlichters op 
velerlei gebied groepeerden zich, naar wij gezien hebben, in Schaep-
mans blad Het Centrum, waarvan Gisbert Brom in 1898 de ziel 

iss) Vierde jaarverslag Ver. Centr. B. voor S. Α., p. 4. 
1S") L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, a.w., p. 492. 

325 



was geworden. Schaepmans leerlingen bewonderden hun politieke 

leider om diens durf en visie, maar konden nauwelijks uit de 

brede schaduw van zijn leiderschap treden. De druk van Schaep

mans overheersing werd haast ondraaglijk, vooral op punten waar 

zij het niet met hem eens waren. Van de andere kant hadden zij 

behoefte bij elkaar steun te zoeken tegen de verdachtmaking en 

tegenwerking van conservatieve zijde. 

Gisbert Brom vond in de viering van zijn koperen priesterjubi

leum een mooie gelegenheid om zijn geestverwanten bij elkaar te 

roepen voor een feestmaaltijd. Hiervoor werden 24 personen uitge

nodigd. Op 17 mei 1899 had de bijeenkomst plaats in hotel Berg 

en Dal te Nijmegen. Na afloop van het diner stelde Brom onver

wacht voor de bijeenkomst jaarlijks te herhalen. Dit is het begin 

geworden van de Klarenbeekse Club, zo genoemd naar het hotel 

Klarenbeek aan de Velperweg bij Arnhem, waar men vanaf 1900 

een jaarlijkse reünie hield. De club was geen loge van 'katholieke' 

vrijmetselaars, waarin zeldzaam nieuwe leden werden opgenomen, 

al werd ze zo wel eens schertsendervvijze aangeduid.137 Het aan

nemen van novieten geschiedde door introductie. 

De kring werd niet geconstitueerd, omdat er dan bisschoppelijke 

goedkeuring op moest volgen en Schaepman onvermijdelijk adviseur 

zou worden. Λ1 de aanwezigen, aldus Gerard Brom, voelden de 

tragiek, dat het eerste middel om Schaepmans denkbeelden te laten 

doordringen was het ontkomen aan zijn voogdij.13R Schaepman 

werd wel van de gang van zaken op de hoogte gesteld, maar heeft 

Ijegrijpelijkerwiize geen sympathie voor Klarenbeek kunnen op

brengen. Of de breuk tussen Schaepman en Gijs Brom in 1900 te 

wijten is aan de Klarenbeekse Club, zoals Gribling veronderstelt,139 

zouden wij bij de huidige stand van het onderzoek, niet durven 

onderschrijven. Een feit is, dat Schaepman in 1900 zijn bijdragen 

aan Het Centrum verminderde door zijn beschouwingen periodiek 

m?) Feestnummer г-ап Het Centrum ІЧ^Н. 

"«) G. Brom, Alfons Aricns, dl. I, p. 556. 
ІЯ») J. P. Cabling, P. J. M. Aalberse, a.w., p. 92. 
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te gaan uitgeven onder de titel 'Chronica over Staatkunde en Let
teren'. Hij bleef Het Centrum echter trouw tot aan zijn dood.140 

De spanning tussen Sohaepman en Het Centrum kwam voor een 
belangrijk deel hieruit voort, dat de politieke leider de coalitie 
wilde voortzetten en Het Centrum zich daartegen verklaarde.,41 

Hot vertrouwelijke karakter van correspondentie en bijeenkomsten 
heeft aan de Klarenbeekse Club iets geheimzinnigs gegeven. "Voor-
loopig moeten wij nog zooveel mogelijk alle ruchtbaarheid zien te 
vermijden",142 schreef de initiatiefnemer aan Vlekke. De redenen 
hiervoor laten zich niet moeilijk raden. De modernisten-jagers onder 
aanvoering van priester Thompson, hoofdredacteur van De Maas
bode, zouden onmiddellijk deze gemengde vereniging van priesters 
en leken op de korrel 'hebben genomen. Bij een openlijk optreden 
zou men voorts geheel afhankelijk worden van bisschoppelijke goed
keuring en dus van Schaepman. De club heeft zich na 1903 wel 
beijverd zijn nagedachtenis levendig te houden. Zo gaf zij mede de 
stoot tot de oprichting van het monument te Rijsenburg. Publiciteit 
geven aan de bijeenkomsten ziou voor de geestelijken het risico 
kunnen meebrengen, dat zij van hun overheden geen toestemming 
zouden krijgen de clubvergaderingen bij te wonen.143 

De kring van Klarenbeek heeft zich de eerste iaren gestadig 
uitgebreid. Op de eerste reünie in 1900 traden tien nieuwe leden 
toe, maar P. M. Geurts van de Maas- en Roerbode werd van de lijst 
afgevoerd.144 Jan Frederik Vlekke, die tot de eerste 24 uitverkorenen 
behoorde, heeft twee nieuwe leden geïntroduceerd, t.w. Jan B. M. 
van Besouw uit Coirle en mr. H. J. Pelster, advocaat te Breda en 
adviseur van de r.k. Volksbond.145 Tn 1901 was het ledental opge
lopen tot 42, waaronder 19 geestelijken. Van Besouw en Vlekkc 

I40) M. van Meerdervoort, Het bolwerk van den blinden pionier, Hilversum, 1936, 
p. 51. 
n l ) L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 503. 
·«) Br. G. Br. aan VI., 12-4-1900. 
'") Br. R. B. Ledeboer, Leiden, aan Aalb., 12-6-1900 (D. Aalb. 512). 
'•") ta.p. noot 142. 
««) Br. H. J. Pelster, Breda, aan VI., 4-2-1901 en br. G. Br. aan VI., 19-4-1900. 
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waren voorlopig de enige industriëlen. Slechts drie personen uit het 
gezelschap kwamen uit het bisdom Breda. 

De deelnemerslijst zag er in 1901 als volgt uit: mr. P. J. Aalberse, 
Leiden; dr. Alphons Ariëns, Steenderen; H. Bartels, leraar Bisschop
pelijk College, Roermond; J. B. van Besouw, Coirle; A. M. Binnen-
wiertz, kapelaan, Den Haag; W. A. Blaisse, kapelaan, Etten (G.); 
H. Bodifée, pastoor, Avereest (O.); Eduard Brom, letterkundige, 
Amsterdam; dr. Gisbert Brom, Utrecht; Jan Brom, edelsmid, Utrecht; 
H. A. van Dalsum, cand.-notaris, Arnhem; A. van den Dries, apo
theker, Eindhoven; dr. H. J. Eenhorst, leraar gymnasium, Breda; 
H. Ermann, s.j., Rotterdam; J. Feldbrugge, lid Kamer van Koop
handel, Groningen; dr. J. P. van Gorkom, arts, Arnhem; Jan Kalf, 
assistent aan het Rijksmuseum, Amsterdam; J. Knaapen, professor 
aan de abdij Berne, Heeswijk; mr. dr. D. A. P. N. Kooien, advocaat 
en schoolopziener, Utrecht; mr. R. B. Ledeboer, substituut-griffier, 
Rotterdam; Th. van der Marck, redacteur Nieuwe Koerier, kapelaan, 
Heel bij Roermond; Th. Molkenboer, schilder, Amsterdam; mr. 
H. J. Pelster, Breda; M. А. Р. С Poelhekke, leraar h.b.s., Nijmegen; 

L. Poell, kapelaan, Woensel bij Eindhoven; dr. H. Poels, kapelaan, 

Venlo; Joh. van Rossum, boekhandelaar-uitgever, Utrecht; jhr. mr. 

Oh. Ruijs de Beerenbrouck, Maastricht; Alf. Rijken o.p., professor 

aan het seminarie-Huissen; J. G. van Sohaïk, redacteur van de 
Katholieke Groninger, kapelaan, Groningen; dr. M. J. Schräder, 
geestelijk adviseur der St. Josephs Werklieden-Vereniging, kapelaan, 
Utrecht; dr. Jos Schrijnen, leraar Bisschoppelijk College, Roermond; 
D. A. W. Sloet, pastoor, Harderwijk; P. J. H. Steenhoff, redacteur 
van Heit Centrum, Utrecht; Jan Stuyt, architect, Amsterdam; G. J. 
van Swaay, leraar Polytechnische School, Delft; H. J. Verhagen, 
phil.-candidaat, Groningen; J. F. Vlekke, Oud Gastel; Jacques 
Vranoken, pastoor, Reuver; dr. P. J. Vullings, professor aan het 
Missiehuis, Arnhem; H. A. van der Waarden, kapelaan, Arnhem; 
mr. A. I. J. baron van Wijnbergen, ambtenaar O.M., schoolop
ziener, Eindhoven.14e Bij het overzien van deze lijst zou men inder-
l l e) Lijst van deelnemers aan de reünie te Klarenbeek, aanwezig in D. VI. 
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daad van een voorhoede kunnen spreken, een voorhoede, die na 
1900 op politiek, cultureel en maatschappelijk terrein een leidende 
rol gaat vervullen bij het katholieke volksdeel en uit de angstige 
beslotenheid van het vaderlandse katholicisme durfde treden. 

Een penmanent bestuur heeft de dub van Klarenbeek niet gekend. 
Wel was er een regelingscommissie, in de eerste jaren bestaande uit 
Gisbert Brom en de Arnhemse arts J. P. van Gorkom. In deze 
commissie kregen nadien de leden beurtelings zitting. De reünie 
droeg evenzeer het karakter van een studiedag als van een feestelijke 
ontmoeting van vrienden, die eigenlijk maar een ding gemeen 
hadden, nl. hun katholieke progressiviteit. Binnen de kring ontwik
kelden zich een drietal groepen met belangstelling voor literaire, 
artistieke en sociale vernieuwing. De ochtendbijeenkomst werd 
grotendeels gevuld met zaken van ihuishoudelijke aard. In de na
middag behandelde Gisbert Brom zelf 'de kroniek van het afgelopen 
jaar'. Daarna kregen nog twee inleiders het woord met een kwartier 
spreektijd, waarna een algemeen debat werd gehouden onder leiding 
van de voorzitter. 

Voor de eerste reünie in 1900 werd Vlekke door Brom meteen 
als inleider aangezocht samen met pastoor Sloet, die zou spreken 
over de tere kwestie 'katholieken en wetenschap'. Vlekke kreeg als 
onderwerp toegewezen 'de katholieken en de sociale kwestie'. "U 
hebt hierover te Eindihoven zoo voortreffelijk gesproken dat U in 
dezen intiemen kring van geestverwanten nog wel iets hartigs over 
hetzelfde belangrijke onderwerp te zeggen hebt", schreef Brom.147 

De Brabantse fabrikant scheen groot gezag te genieten onder de 
clubleden, als Broms woordfen serieuzer waren dan bedankjes ge
woonlijk zijn. "Hartelijk dank voor Uw bereidwilligheid om als 
inleider op onze reünie het woord te voeren, 'overheerlijk'. Het zal 
een aantrekkingspunt te meer zijn, om zoveel mogelijk allen te doen 
opdagen".14e Vlekkes inleiding bevindt zich helaas niet in de do-

»') Br. G. Br. aan VI., 9-4-1900. 
i«) Br. G. Br. aan VI., 12-4-1900. 
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cumentatie. De bekeerling mr. R. B. Ledeboer vond het optreden 

van Vlekke "uitmuntend en sympathiek als altijd".149 

De tweede reünie nam twee meidagen in beslag. De twee zeer-

eerwaarde 'Fonsen' van het gezelschap, Ariëns en Rijken, zorgden 

ditmaal voor het studiemateriaal op de eerste congresdag. Op de 

tweede dag bood Vlekke zijn Klarenbeekse vrienden een Rijntochtje 

aan van Arnhem naar Wageningen op zijn luxe sleepboot 'Marie'. 

De schipperszoon stond daarbij zelf aan het roer.150 

De mening van Rogier, dat uit het midden van de Klarenbeekse 

Club geen bepaalde initiatieven nawijsbaar zijn voortgekomen,151 

kan formeel juist zijn, de invloed die de bijeenkomsten van Klaren-

beek op individuele activiteiten van verschillende leden hebben 

gehad, is onmiskenbaar. J. van Besouw spreekt in een brief aan 

Vlekke van een overwinning van de beginselen van Klarenbeek, 

als twee leden van de club op de conservatieve katholiekendag in 

Den Bosch voor een spreekbeurt zijn aangezocht.152 

Het kan geen toeval zijn, dat M. Poelhekke zijn bekende "Te-Kort 

der Katholieken in de Wetenschap" publiceert, nadat de Klaren-

bekers over dit thema uitvoerig hebben gediscussieerd in aansluiting 

op de inleiding van pastoor Sloet. Jan Kalf, eveneens lid van Kla

renbeek, had enige tijd tevoren de lont al in het kruitvat gestoken 

door een voordracht te Arnhem over 'Ons Tekort in de Kunst'. 

Clubleden als Aalberse en Ruijs leverden gegevens voor Poelhekkes 

brochure, terwijl Schrijnen zijn clubgenoot openlijk de lof gunde 

de atmosfeer te hebben gereinigd.153 Poelhekkes brochure, door 

Rogier aangeduid als 'het manifest van onze culturele herleving',1Б4 

verooraaakte een storm van opwinding in katholieke kring. De 

Maasbode en De Tijd negeerden de publikatie opzettelijk, maar in 

1 4 9) Br. R. Ledeboer aan Aalb., 12-6-1900 (D. Aalb. 512). 
1 5 0) Br. VI. aan G. Br., 26-4-1901 (D. Br.) en circulaire reünie Klarenbeek op 22 

mei 1901. 
151) L. Rogier, In Vrijheid Herboren, p. 493-494. 
15ï) Br. J. van Besouw aan VI., 3-7-1901. 
1Έ3) G. Brom, Herleving van de wetencshap in Kath. Nederland, a.w., p. 212. 
, ! 4 ) L. Rogier, In Vrijheid Herboren, p. 494. 
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de Katholieke Gids werd Poelhekkes brochure als een schot uit 
eigen kamp gebrandmerkt.166 

Het Te-Kort' is een zakelijk, voorzichtig gesteld stuk met feiten, 
cijfers en bewijzen. Het is constructief van aard en de gevoelens 
van de schrijver komen nauwelijks aan de oppervlakte. De brochure 
is een omwerking van een soortgelijk werkje, dat G. Von Herding, 
hoogleraar te München, schreef over de positie van de Duitse ka
tholieken. De feiten maakten verder commentaar overbodig. Van de 
220 professoren aan de Nederlandse universiteiten waren er twee 
katholiek.ш 

Van Onzen Tijd 

Uit de kring van Klarenbeek is voor een deel ook het belangrijk 

geworden tijdschrift Van Onzen Tijd ontstaan, alsmede Het Ka

tholiek Sociaal Weekblad. Deze twee tijdschriften tekenen ongewild 

de scheiding in de kring: aan de ene kant de groop kunstenaars en 

geleerden, aan de andere de staatkundige en maatschappelijke lei

ders, die zich verbroederden in naam van de 'vrije critiek'. 

Het Tijdschrift Van Onze Tijd is onder zeer vreemde omstandig

heden geboren en is de oorzaak geworden van een tijdelijke onenig

heid onder de Klarenbekers. De kunstcriticus Jan Kalf en de neer

landicus M. PoeUiekke liepen al een paar jaar met plannen rond 

om naast 'De Katholiek', 'De Studiën' en 'De Katholieke Gids' een 
katholiek weekblad voor jongeren op te richten. Poelhekke en Kalf 
verzuimden hun voornemen op de bijeenkomst te Klarenbeek in 
bespreking te brengen.157 Ook Aalberse was ten nauwste bij het 
plan betrokken. Kalf reserveerde voor zich zelf het hoofdredacteur
schap. De leiding over de sociologische rubriek had hij toegedacht 

l15) Da Katholieke Gids, XIV jrg., Haarlem, 1902, p. 1-2-3. 
'") M. А. Р. С Poelhekke, Het Te-Kort der Katholieken in de Wetenschap, Nij
megen, 1900, p. 30. 
' " ) Br. VI. aan G. Br., 30-8-1900 (D. Br.). 
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aan de Leidse advocaat.15β Onverwacht stuurde Kalf een circulaire 

naar de Klarenbekers en andere geestverwanten, waarin steun weid 

gevraagd voor de oprichting van een nieuw tijdschrift. Financiële 
steun en medewerking waren in de circulaire al te veel dooreen-
gemengd, zodat ze geen succes had.159 

Vlekke vroeg Gisbert Brom om raad vooraleer hij zijn antwoord 
aan Kalf instuurde. Hij zelf opperde een drietal bedenkingen. Op 
de eerste plaats betwijfelde hij of het blad genoeg lezers zou vinden. 
"Hoe meer de medewerkers zdch rondweg zullen geven in het blad, 
hoe meer het lezertal zal inkrimpen onder de verkettering van ve
len". ,eo Deze voorspelling bleek aanvankelijk maar al te juist. Eind 
1900 bedroeg het aantal abonnees slechts 46 en had De Maasbode 
een aparte rubriek geopend: letteren en kunst, hoofdzakelijk 'gewijd' 
aan de bestrijding der nieuwlichters.161 Een ander bezwaar van 
Vlekke was de inopportuniteit. Hij voelde er meer voor de omvang 
van Het Centrum uit te breiden. Ook Brom vreesde, dat de krachten 
door oprichting van een nieuw orgaan verdeeld en van Het Cen
trum afgetrokken zouden worden. Bovendien meende de hoofd1-
redacteur van Het Centrum, dat het publiek er nog niet rijp ge
noeg voor was en eerst door Het Centrum en De Katholiek van 
schuwheid en wantrouwen tegen de 'moderne richting' moesten 
worden beivrijd.162 

Deze gedachtengang werd echter door de feiten gelogenstraft. Het 
tijdschrift 'De Katholiek' kon geen katheder zijn voor de jongeren na 
weigering door de meerderheid van de redactie van dr. C. R. de 
Klerks opstel: Een eigen litteratuur. Dit artikel vormt het pièce de 
résistance van het eerste nummer van Van Onzen Tijd, wel een 
bewijs, dat Van Onzen Tijd werd gezien als een uitdaging aan De 
Katholiek. Het artikel houdt een pleidooi voor de nieuwe richting 
van het mysticisme in de literaire kunst, voor een meer mystiek 

'І"_.)''В7Г]Г~ІЕ ^ д ^ 3 . 2 . 1 8 9 9 ( D М]Ьг 5Ц) 
"») Br. VI. aan G. Br., 13-6-1900 (D. Br.). 
««·) Br. VI. aan G. Br., 13-6-1900 (D. Br.), 
ч") Br. A. Rijken, Huissen, aan VI., 25-12-1900. 
"2) Br. G. Br. aan VI., 14-6-1900. 
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geaard katholiek dichterschap als kathoheke reflex van die tijd.ies 

Het derde bezwaar van Vlekke tegen de oprichting van dit tijd
schrift betrof de financiële kant. "Ik betwijfel sterk, of men 
ƒ 15.000,— zal bijeenkrijgen. Er blijft mij zooveel duisters in deze 
zaak, dat ik weinig enthousiasme gevoel om er eenig geld in te 
steken".iM De financiering liep, evenals de uitgave, geheel anders 
dan werd verwacht. De n.v. Katholieke Illustratie interesseeide zich 
voor het plan en verwezenlijkte het buiten Jan Kalf om. Het schijnt, 
dat de directeur van de Katholieke Blustratie, H. Cramer, zelf een 
beslissende invloed heeft uitgeoefend op de samenstelling van de 
redactie zonder enig overleg met de meest vooraanstaande katho
lieken op sociaal, artistiek en wetenschappelijk terrein.185 De re
dactie bestond bij de oprichting uit de Amsterdamse schilder en 
kunstcriticus Theo Molkenboer, de dichteres Albertine Smulders, 
Albert van der Kallen, vanaf 1899 hoofdredacteur van het dagblad 
van Noord-Brabant, en Maria Viola, die tevens optrad als redactie
secretaresse. Een hoofdredacteur werd voorlopig niet aangewezen. 
Bij de aankondiging van het nieuwe tijdschrift hulde de redactie 
zich vooralsnog in de onbekendheid. Zij verschool zich achter haar 
secretaresse Maria Viola, die als kunstcritica toen reeds een goede 
naam had. Zij was de enige die zich als redactrice bekend maakte. 

Tegen deze gang van zaken protesteerde pater Alphons Rijken 
in Het Centrum op even waardige als tactische wijze. Ook hij twij
felde aan de noodzaak van het nieuwe maandelijkse tijdschrift, dat 
'het Dompertje van den ouden Valentijn' ging vervangen, vreesde 
nodeloze concurrentie van de drie andere katholieke tijdschriften 
en gaf de Bossche uitgeverij in overweging zo het toch moest ge
beuren dan liever een тяеекЬЫЛ voor wetenschap en kunst op te 
richten in de geest van de 'Groene Amsterdammer' en de 'Kroniek', 
die onder 'katholieken honderden lezers telden. Tenslotte wees Rij
ken ex met nadruk op, dat de redactie zich onafhankelijk van de 

"») Van Onzen Tijd, Ie jaarg. 1900-1901, p. 62. 
1β4) t.a.p. noot 160. 
'M) „Van Onzen Tijd" art. van A. Rijken in Het Centrum, 6-8-1900. 
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uitgever moest kunnen formeren.10e Dit pleidooi om openheid had 

geen resultaat. 

Th . Molkenboer begon op onhandige wijze onder de Klaren-

bekers om medewerking en adhaesie te bedelen. Het gevolg was een 

onverkwikkelijke ruzie tussen Kalf en Molkenboer. De laatste werd 

beschuldigd van desertie ten aanzien van het oude plan. Vlekke 

suggereerde Gisbert Brom tussen die twee te bemiddelen,167 maar 

Brom voelde daar niet voor, omdat de partijen nog te verbitterd 

waren.16e Een deel van de Klarenbeekse Club stond aanvankelijk 

welwillend tegenover het nieuwe tijdschrift. Diverse leden, zoals 

Ermann, Van der Marck, Vullings en Rijken, zegden hun mede

werking toe zonder op de hoogte te zijn van de kwestie Kalf-

Molkenboer. Poelhekke steunde KaJf. 

Vlekke wüde zijn eerder geuite bezwaren op zij zetten terwille 

van de goede zaak. Aan Brom schrijft hij: "Ik geloof dat het zaak is, 

dat wij met zoo velen mogelijk medewerken, om het ding in de 

goede richting te houden. Wanneer wij willen, hebben wij dat in 

onze hand. De groóte beginselen gaan boven persoonlijke gevoelig

heid. Het mooiste zou zijn, dat Kalf en Poelhekke ook medewer

ken". 1 β 9 Brom nam een welwillende doch afwachtende houding 

aan. Hij zegt de steun van Het Centrum toe.... "indien het tijd

schrift dien blijkt te verdienen."1 7 0 Hij wilde echter niet zijn naam 

voor de lijst van medewerkers geven, omdat het gezelschap van 

redactie en medewerkers hem niet genoegzaam bekend was. Wel

licht onder Broms invloed heeft J. F. Vlekke ook om deze reden 

zijn aanvankelijk toegezegde steun ingetrokken. De Klarenbeekse 

Club was blijkbaar een te besloten geheel dan dat samenwerking 

met buitenstaanders zonder achterdocht kon totstandkomen. Het 

contact tussen de leden was bovendien ook niet frequent genoeg en 

de organisatie te los om tijdig een gezamenlijk standpunt in te ne-

>··) Ibidem. 
i«7) Br. VI. aan G. Br., 30-8-1900 (D. Br.). 

«8) Br. G. Br. aan VI., 10-9-1900. 
ie») t.a.p., noot 167. 

"o) t.a.p. noot 168. 

334 



men. Daarbij kwam dan ook nog, dat bij de geïmproviseerde opzet 
van het nieuwe tijdschrift vergissingen niet konden uitblijven. In 
het schriftelijk contact spraken de redactieleden elkaar tegen.m 

Vlekke was er gebelgd over, dat zijn naam op de officiële aankon
diging van het nieuwe orgaan was geplaatst zonder dat hij de circu
laire tevoren had kunnen inzien, hetgeen Molkenboer had beloofd. 
Dit overkwam ook Van der Marck.172 

Het grootste knelpunt bij de Klarenbekers was eigenlijk het ge
brek aan vertrouwen in de redactie. Dit werd niet openlijk uitge-
spioken, maar Molkenboer voelde dit maar al te goed aan in de 
passieve houding van het merendeel der clubleden. "De hede zaak 
is geloof ik alleen deze, dat men vindt dat 't geval in verkeerde 
handen is. Ik weet wel wie daarachter zit te stoken. Maar zou het 
niet veel verstandiger zijn als men zich aansloot of: Dat er een tijd
schrift van onze club uitgaande, uitgegeven werd. Dan doe ik na
tuurlijk direct mee. Maar nu wordt men tot verrader van ЮагепЬеек 

gemaakt door mee te doen aan deze uitgave. Ik voorzie heel goed 

waarheen men wil, men stelt ons een alternatief en dan worden ik 

en de andere medewerkers met een hoera-tje uit de dub gegooid. 

Dat is 'het drijven".17S 

Vlekke had nog een persoonlijk bezwaar tegen de figuur van 

Albert van der Kallen, die in de redactie van Van Onzen Tijd de 

staatkundig-sodologische rubriek onder beheer kreeg. Aan Nolens 

schreef hij zonder omwegen, dat hij het merendeel der dagblad

journalisten incompetent achtte om te oordelen over sociale en poli

tieke vraagstukken.174 De Bredase krant, waaraan Van der Kallen 

op dat moment verbonden was, had geen progressief karakter.175 

Wij hebben reeds eerder opgemerkt, dat Vlekke een hartgrondige 

afkeer had van beunhazerij. Een ondeskundig oordeel over gewidi-

i " ) Vgl. Br. Maria Viola, Rotterdam, aan VI. oct. 1900 en br. T h . Molkenboer, 

Amsterdam, aan VI., 2-10-1900 over „vaste medewerkers". 

" Í ) Br. Th. v. d. Marck, Heel, aan VI., 22-10-1900. 

'"»i Br. Th. Molkenboer aan VI., ongedat. (oct. 1900). 

"*) Br. VI. aan Nolens, 29-3-1901 (D.N., rubr. 19, no. 2). 
t7S) M. van Meerdervoort, Het bolwerk van den blinden pionier, a.w., p . 44. 
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tige zaken irriteerde hem. Van der Kallen, een allround journalist, 

later hoofdredacteur van De Gelderlander, was in Vlekkes oog op 

sociaal terrein niet voldoende competent om zijn artikelen te beoor

delen. Zowel Molkenboer als Maria Viola trachtten hem ervan te 

overtuigen, dat van 'een keuren' van zijn bijdragen door Van der 

Kallen geen sprake kon zijn.17β "Daar is immers met medewerkers 

als U geen kwestie van, maar men moet toch een redacteur hebben, 

iemand die de zaken bij elkaar zoekt en plaatst".177 Uit de gevoerde 

correspondentie krijgt men de stellige overtuiging, dat Vlekke de 

eis van een meer competente redacteur als voorwendsel heeft ge

bruikt om van de zaak af te komen. Zeer waarschijnlijk is zijn wed-

gering terug te voeren tot het feit, dat slechts weinige Klarenbekers 

metterdaad hun medewerking wilden geven. 

Kort na de verschijning van het openingsnummer op 15 oktober 

1900 verscheen er een communiqué voor de leden van de Klaren-
beekse Club, dat meedeelde hoe te handelen met het nieuwe tijd
schrift Van Onzen Tijd. Hoewel tekst en redacteur van deze circu
laire ons onbekend zijn, kan de aard van de inhoud ervan wel wor
den opgemaakt uit een brief van het clublid Th. van der Marck, 
waarin deze priester meedeelt, dat hij geen medewerkng zou hebben 
toegezegd indien het communiqué op tijd was gekomen.178 Hieruit 
mag worden geconcludeerd, dat de Klarenbeekse Club als zodanig 
weigerde aan het nieuwe tijdschrift mee te werken. Dit standpunt 
scheen een voorlopig karakter te hebben, maar de acht leden die 
medewerking hadden toegezegd, zaten in een moedlijk parket. Van 
der Marck drong derhalve aan op het houden van een clubverga-
dering op korte termijn of een advies van liberteit. "Wachten we 
met alle club-leden af tot de volgende vergadering, dan kan het 
tijdschrift door onze schuld aan bloedarmoede gaan lijden, die wel
licht niet meer te genezen is, ook wanneer op onze volgende verga-

i">) Br. M. Viola aan VI., oct. 1900 en br. Th. Molkenboer aan VI., 4-10-1900. 
>") Br. Th. Molkenboer aan VI., 2-10-1900. 
i«) Br. Th. v. d. Marck, Heel, aan VI., 22-10-1900. 
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Afb. 7. DE KLARENBEEKSE CLUB. Eerste bijeenkomst te Berg en Dal in 1899. Reproductie naar een 
origineel van Theo Molkenhoer. Arm in arm, als een gesloten front, treden jongeren aan. Aangevoerd door 
Sint Joris gaan zij een draak te lijf, wiens zeven koppen de namen dragen van Ongeloof, Liberalisme, Mate
rialisme, Conservatisme, Socialisme, Anarchisme en Loge. De leden demonstreren hun idealen op de borden. In 
het midden van de voorste rij zijn te herkennen v.l.n.r. P. ]. M. Aalherse (pas gepromoveerd met dissertatie 
en doctorshoed), Gishert Brom, ]. F. Vlekke en Alfons Ariëns. De groep wordt bestraald door het lumen in 
coelo, symbool van paus Leo XUI. 



Afb. 8. 
Vier vrienden tijdens een 
Rijnreis. Staande van l.n.r.: 
]. F. Vlékke, 
A. P. B. Jansen, 
arts te Oud Gastel, 
A. G. ]. Mastboom, 
hurgemeester van Oud Gas
tel, 

Zittend J. C. van Geyn, 
groothandelaar in kolen te 
Rotterdam. 

Afb. 9. 
De sleefhoot „De Marie", 
gepavoiseerd ter gelegen
heid van de installatie van 
A. G. ]. Mastboom als 
burgemeester van Oud Gas
tel in 1898. 
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dering tot medewerking zou worden besloten."179 De kwestie-Van 
Onzen Tijd werd inderdaad op de reünie in mei 1901 door pater 
Rijken aan de orde gesteld.180 Wellicht heeft deze bespreking bij
gedragen tot beslechting van de tweespalt tussen Molkenboer en 
Kalf. Diverse leden van Klarenbeek, zoals A. M. Binnenwiertz, 
Eduard Brom, Jan Brom, Theo Molkenboer en Jan Stuyt, bleven het 
tijdschrift daadwerkelijk steunen door hun geregelde bijdragen. 

Het tijdschrift heeft een heel andere wending genomen dan veJe 
Klarenbekers hadden gewenst. Aanvankelijk bedoeld als algemeen 
vooruitstrevend katholiek orgaan kreeg Van Onzen Tijd reeds vanaf 
de eerste jaargang een uitgesproken literair karaJeter. De staatkundig-
sociale rubriek verdween geheel uit het tijdschrift, toen A. van der 
Kallen aan het einde van de eerste jaargang de redactie verliet. Zijn 
rubriek bevatte in deze eerste jaargang slechts drie door hem zelf 
geschreven artikelen betreffende het katholiek sociaal program, de 
evenredige vertegenwoordiging en christendom en socialisme. Zijn 
plaats werd ingenomen door dr. C. R. de Klerk, die samen met zijn 
vrouw Maria Viola, Molkenboer e.a. door esthetisch-kritisahe opstel
len en bellettristisch proza een uiterst belangrijke bijdrage heeft ge
leverd tot vorming van smaak en kritisch inzicht in de nieuwe 
kunstopvattingen onder katholieken. Zo heeft Van Onzen Tijd ten 
volle beantwoord aan doel en streven door Th. Molkenboer in zijn 
inleidingsartikel omschreven als: het dienen van de kunst in een 
eigentijdse stijl in afwijking van de gothiekers.1β1 Vanaf 1905 werd 

Van Onzen Tijd bovendien de spreekbuis van de Amsterdamse 

Kunstkring De Violier, in 1901 opgericht door Jan Kalf. Deze nam 

bij de zesde jaargang de plaats van Molkenboer als rediactiehd in. 

Het blad verkent dan een breder cultureel arbeidsterrem. Na het 

tweede lustrum 'bewoog Van Onzen Tijd door de medewerking van 

mr. A. Struycken zich meer en meer in staatkundige richting. 

»·) Ibidem. 
ieo) Circulaire voor reünie Klarenbeek, 22 mei, 1901 (D. VI.). 
«si) Van Onzen Tijd, Ie jrg. 1900-1901, p. 6. 
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Katholiek Sociaal Weekblad 

Dat Van Onzen Tijd spoedig het zuiver artistieke pad opgegaan is, 
behoeft geen verwondering te wekken als men bedenkt, dat reeds in 
1902 het Katholiek Sociaal Weekblad werd opgericht vanuit de
zelfde kring als Van Onzen Tijd. Het Katholiek Sociaal Weekblad 
koos als doelstelling een katholieke visie te geven op de maatschap
pelijke problemen van de tijd en dit maakte de sociologische rubriek 
van Van Onzen Tijd overbodig. Is het Katholiek Sociaal Weekblad 
dan ontstaan uit reactie op Van Onzen Tijd? Wij zouden het met de 
ons beschikbare bronnen niet voor onze rekening willen nemen. 
Een uitgave van Klarenbeek als zodanig is het Katholiek Sociaal 
Weekblad niet. Wel is onder de clubleden herhaaldelijk gesproken 
over het oprichten van een eigen blad. "Al vier jaar hebben wij ge
tobd over de oprichting van een weekblad voor Kunst en Sociologie. 
Nu een mooie gelegenheid voor 't m.i. dringendst noodzakelijke: 
een Kadioliek Sociaal Weekblad dat een pomt-central kan worden 
voor sociale studie en sociale actie", aldus P. Aalberse.182 

Hij doelde hier kennelijk op het oude plan onder de Klarenbekers, 
dat vermoedelijk door de onstuimigheid van Kalf mislukt was. Kla
renbeek distancieerde zich van Van Onzen Tijd en vooral de cluble
den met sociaal gerichte belangstelling, zoals Ariëns, Aalberse, Ruijs, 
Ledeboer, Polster, Van Dalsum, Van den Dries, Ermann, Poell, 
Vlekke en Van Besouw bleven geporteerd voor een eigen sociaal 
tijdschrift. De groep interessenten werd vooralsnog te klein geacht 
voor de levensvatbaarheid van een dergelijk orgaan. Het felst leefde 
het verlangen naar een eigen blad in de jonge, energieke Aalberse. 
Na zijn nederlaag in 1901 als kandidaat voor de Tweede Kamer 
begon hij met hernieuwd enthousiasme te ijveren voor een sociaal 
tijdschrift. De verkiezings-toumee had |hem geleerd hoe weinig 
kennis op sociaal-economisch gebied er onder katholieke jongeren 
en onder de clergé aanwezig was.183 De oprichting van een sociaal 

1β2) Br. Aalb. aan VI., 10-7-1901. 
i s a ) J. Gnbling, P. J. M. Aalberse, a w., p. 95. 
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tijdschrift achtte hij meer uit pedagogische dan uit praktische over
wegingen gewenst. 

De directeur van de n.v. Katholieke Illustratie, H. Cramer, heeft 
behalve de oprichting van Van Onzen Tijd ook die van het Katho
liek Sociaal Weekblad mogelijk gemaakt. Cramer verzocht Aalberse 
op het geschikte moment de redaode van het nieuwe tijdschrift op 
zich te nemen. De jonge Leidse advocaat vroeg in een opgetogen 
brief eerst de mening van Ariëns en vervolgens die van Vlekke.184 

De linihoud van het blad had hij zich als volgt gedacht: Eerst een 
hoofdartikel, geschreven door een der sociale voormannen; vervol
gens een rubriek: Uit onze tijdschriften. Hiervoor zouden geschikte 
artikelen uit buitenlandse tijdschriften moeten worden geëxcerpeerd 
door jonge kapelaans, waardoor naast degelijke artikelen meteen 
werd bereikt, aldus Aalberse, dat de jongeren aan het werk werden 
gezet. In de derde rubriek: Sociaal-economische hoofdstukken, stelde 
Aalberse zich voor een cursus sociale economie te doceren, b.v. een 
bewerking van Devas of Antoine. Tenslotte een rubriek: Berichten 
over sociale wetgeving en actie in 'binnen- en buitenland en zo nu 
en dan als feuilleton een redevoering van De Mun, Ireland, Naudet 
enz.1 β 5 

Vlekke reageerde per kerende post zeer enthousiast. Hij stimu

leerde Aalberse de functie van redacteur zeker aan te nemen, maar 

achtte het raadzaam voor het welslagen van de onderneming dr. 

W. Nolens als mede-redacteur aan te trekken. Verder drukte hij 

Aalberse op het hart Th. Molkenboer er geheel buiten te laten, 

"ook omdat wij anders weder Jan Kalf ook niet voorbij kunnen 

gaan".18e Nog even kwam het oude plan van een 'algemeen' katho

liek weekblad op de proppen. Een dergelijk orgaan werd nog ver

dedigd o.a. door de Arnhemse arts J. P. van Gorkom. Aalberse stelde 

zijn clubgenoot voor een referendum te houden onder de Klaren-

181) Br. Aalb. aan Ariëns, 8-7-1901 (D. Aalb. 51a Copieboek, p. 151) en Br. Aalb. 
aan VI., 10-7-1901. 
1 М) Ibidem. 
1ββ) Br. VI. aan Aalb., 11-7-1901 (D. Aalb. doss. 505). 
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bekers.187 Vlekke koos door uitsluiting van de artistieke groep dui

delijk voor een apart sociaal weekblad en Aalberse verzoende de 

tegenstanders door te suggereren, dat "de kunstmensen nu gerust 

naar ал Onzen Tijd konden overlopen. Dat zou dan ook nog goed 

кишіеп worden".188 

Geruggesteund door het enthousiasme van Ariëns en Vlekke toog 
de slagvaardige Aalberse aan het werk. Hij verzocht W. Nolens 
adviseur te worden van het blad. AaJberse kende NoJens nog niet 
persoonlijk, maar als eerste priester-socioloog was hij de aangewezen 
figuur om op te treden als censor. De Rolducse professor verklaarde 
zich na enige aaraeling akkoord mits Schaepman het plan goed
keurde. 189 Schaepman voelde er niets voor om aan het nieuwe 
weekblad actief te gaan meewerken. Toch heeft hij het Katholiek 
Sociaal Weekblad bij het verschijnen van het eerste nummer met 
enchousiasme begroet en vooral de ijver en kloekheid van Aalberse 
geprezen.1β0 Het episcopaat had na onderling overleg geen bezwaar 

tegen het katholiek weekblad en de bisschop van Roermond be

noemde dr. W. Nolens tot adviseur. 

Voor de definitieve opzet van het orgaan heeft Aalberse slechts 

twee personen in vertrouwen genomen, ni. de Brabantse fabrikanten 

Jan B. M. van Besouw en Jan Frederik Vlekke.191 Dat de 31-jarige 

Aalberse juist hen uitkoos als adviseurs, mag worden verklaard uit 

zijn vertrouwen op de levenservaring, het zakelijk inzicht en de 

beproefde sociale belangstellmg van deze twee oudere industriëlen. 
De oprichting van het blad was niet van financiële risico's ontbloot. 
Vermits Aalberse niet in weelde baadde, durfde hij dit risico niet 
alleen te nemen. Tegenover de eis van Aalberse redactioneel vol
ledig te worden vrijgelaten, stelde de Mij. Katholieke Illustratie de 
voorwaarde, dat zij in dat geval slechts een deel van het risico zou 

18') Br. Aalb. aan J. P. van Gorkom, 10-7-1901 (D. Aalb. 51a Copieboek, p. 154-
156). 
188) іл.р. noot 184. 
1β·) J. Gribling, P. J. M. Aalbene, a.w., p. 96. 
"">) Chronica III, no. 1, p. 1-7. 
«»О Br. Aalb. aan J. van Besouw en br. Aalb. aan VI., 9-8-1901. 
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dragen. De uitgever wilde niet meer dan ƒ 500,— verspelen en 
verlangde een waarborgfonds. Aalberse weigerde dit en kwam met 
een ander voorstel. Hij had berekend, dat met 1000 abonnees de 
kosten voldoende gedekt zouden zijn. Hij stelde nu voor een garantie 
van 900 abormees gedurende vier jaar, berekend tegen een prijs 
van ƒ 3,50 per jaar. Dus bij 800 abonnees zouden de borgen 
ƒ 350,— betalen. Oit eventueel te betalen bedrag zou pondsponds-
gewijze onder de borgen worden verdeeld. De vraag was nu wie er 
zouden willen waarborgen.192 

Vlekke prees Aalberse voor de gehele opzet. "U hebt zeer wijs 
gehandeld door te staan op geheele onafhankelijkheid. Een garantie 
van de door U 'becijferde ƒ 350,— is, dunkt mij zeer gemakkelijk te 
hebben. Wij kunnen toch wel een vijftiental borgen samenbren
gen?" U kunt mij voorloopig noteren; Van Besouw zal ook wel 
toestemmen, ik kan het met goede hoop op succes vragen aan 
Jhr. Ruijs de Beerenbrouck, Mr. Ledeboer, Mr. Pekter, Feldbrugge 
te Groningen; Van Dalsum, Arnhem, Van den Dries, apotheker, 
's-Hertogenbosch; deze namen alleen uit onzen kring. 

Ik raad U aan de lijst maar op te maken met een maximum 
waartoe de onderteekenaars willen gaan. Laat dan een paar Uwer 
bekenden teekenen en zend ze mij dan toe. Alle overige details 
vind ik ook zeer goed. Alleen blijf ik bij mijn idee, dat ze van alle 
zijden beter waren, zoo ook Dr. Nolens als mederedacteur tenminste 
als vaste medewerker wilde genoemd zijn. Dit zou behalve aan de 
Redactie ook aan de exploitatie van het blad ten goede komen door 
eenige honderden abonnees uit een kring waar we anders niet zoo 
gemakkelijk in doordringen. Dr. Nolens heeft nu eenmaal een 
goede reputatie; waaraan hij 't verdient weet ik niet, want op sociaal 
gebied is hij zeker niet braver dan wij".193 Aalberse ging op deze 
suggestie niet verder in. Nolens bleef adviseur met recht van veto 
en de jonge redacteur had voldoende zelfvertrouwen om te durven 

"2) Ibidem. 
"э) Br. VI. aan Aalb., 12-8-1901 (D. Aalb., doss. 505). 
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schrijven: "Ik ben alleen tegenover God en de menschen verant

woordelijk". 194 Aangaande het garantiefonds had zijn tweede advi

seur J. van Besouw aangeraden een beperkt aantal aandelen onder

hands te plaatsen.195 

In september 1901 stuuidfe Aalberse aan een dertigtal geestver

wanten een vertrouwelijke circulaire, waarin de hele opzet van het 

Katholiek Sociaal Weekblad was uiteengezet en een oproep stond 

vermeld om deel te nemen aan het garantiefonds, dat een combinatie 

vormde van de voorstellen van Vlekke en van Van Besouw.19β Dit 

hield in, dat iedere borg voor zijn aandeel tien of meer abonnees zou 

helpen garanderen, wat eventueel in de praktijk zou neerkomen op 

het ongehonoreerd schrijven van een paar kolommen per jaar. 

Het Katholiek Sociaal Weekblad, dat op 4 januari 1902 voor het eerst 

verscheen, kreeg van meet af een onverwachte belangstelling. De 

voorzichtige schatting van de redacteur, dat in het eerste jaar 500 à 

600 abonnees zouden kunnen worden bereikt, werd ruim dubbel 

overtroffen.197 Het garantiefonds behoefde dus niet te worden aan

gewend, omdat het blad zich financieel zelf kon bedruipen. Boven

dien was er aanvankelijk meer sprake van te veel kopij, dan van te 

weinig.1B8 Dat is echter niet altijd zo gebleven. In de achtentwintig 

jaar van zijn bestaan heeft het blad bijna voortdurend te kampen 

gehad met een tekort aan abonnees en gebrek aan kopij. Meermalen 

moest Aalberse zelf het blad bijna geheel volschrijven.199 

Aan zijn doelstelling, door Aalberse omschreven in zijn inlei

dend artikel als 'het verspreiden van sociale kennis en het aansporen 

tot sociale actie',200 heeft het Katholiek Sodaal Weekblad ten volle 

beantwoord. Bedoeld als populair-wetenschappelijk voorlichtingsiblad 

i«4) Br. Aalb. aan VI., 9-8-1901. 
195) Gedrukte circulaire inzake oprichting K.S.W., get. P. J. Aalberse met geschre
ven P.S. gericht aan VI., 10-10-1901 (D.V1.). 
1 β 6) Ibidem. 

»o') Br. Aalb. aan VI., 22-3-1902 (D. Aalb. doss. 51, Copieboek, p. 171). 
l i l 8) Ibidem. 

>»») J. Gribling, P. J. M. Aalberse, a.w., p. 99. 

**) Katholiek Sociaal Weekblad, Ie jrg. 1902, p. 1 e.v. 
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heeft het Katholiek Sociaal Weekblad talrijke katholieke voorman
nen op sociaal gebied zowel geestelijken als leken gevormd en rijp 
gemaakt voor de op handen zijnde sociale actie. Een cursus in de 
sociale economie en een gefundeerde opinievorming over belang
rijke sociale problemen van die tijd waren geen overbodige weelde. 
In 1903 verklaarde dr. P. Dirckx, professor aan het groot-seminarie 
Hoeven, aan Vlekke: "Het ontbreekt ons geestelijken volstrekt aan 
de noodige opleiding en voorlichting in de sociale economie".201 

In het heterogene gezelschap van medewerkers stond Jan Frederik 
Vlekke bij redacteur AaJberse zeer hoog aangeschreven. "U begrijpt 
dat 't K.S.W. ziah voor Uwe bijdragen dringend houdt aanbevo
len. 202 Vlekkes bijdrage in de eerste jaargang bestond in een serie 
van drie hoofdartikelen over coöperatie. De inhoud hiervan werd in 
het eerste hoofdstuk van dit boek besproken. 

Reeds midden in de tweede jaargang moest de hoofdredacteur in 
een levensbericht in het Katholiek Sociaal Weekblad afscheid ne
men van "een onzer beste mannen — geen theoreticus, maar man 
van de daad".20i Aalberse huldigde zijn oudere vriend hier nadruk
kelijk als een man van actie. Hoewel Vlekke ervan overtuigd was, 
dat sociale actie vergezeld moest gaan van studie, oordeelde hij, "dat 
het dwaas zou zijn alle heil te zoeken bij de mannen van hot intel
lect. Noodig zijn evenzeer de mannen van den handenarbeid. Want 
juist de omgang met de laatsten ontwikkelt het verstand in de goede 
richting van den practischen zin".204 

De Katholieke Sociale Actie 

Het is tragisch dat Vlekke, evenals Schaepman trouwens, uit de 
rij strijders voor een christelijk-democratische actie is weggevallen 
juist op het ogenblik, dat deze beweging vooral door toedoen van 

Sl11) Br. P. Dirckx, Hoeven, aan VI., 28-3-1903. 
2»«) Br. Aalb. aan VI., 22-3-1902 (D. Aalb., doss. 51, Copieboek p. 171). 
г°3) K.S.W., 23-5-1903. 
2 M) Aantekenboekje van J. F. VI., doss. no. 8. 
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de spoorwegstaking van 1903 een beslissende impuls kreeg. Poels 
riep in dat jaar karaktervolle mannen op om zich aan het hoofd te 
stellen van de sociale beweging op dit beslissend moment. Daarvoor 
koos hij J. F. Vlekke als model.205 De beroering rond de gerucht
makende Amsterdamse staking en de daaropvolgende politieke sta
king van de socialisten schonk aan de sociale werkers een unieke 
kans om het starre conservatisme open te breken ten bate van sociale 
wetgeving en organisatie. De felle botsing tussen democratie en so-
oialisme enerzijds en de brute en patriarchale overheersing van de 
geldmacht anderzijds openden velen de ogen voor de nieuwe sociale 
orde.20e 

Onder druk van de spoorwegstaking kwam op 22 maart te Utrecht 
een Comité van Actie tot stand ter opriohtmg van de Katholieke 
Sociale Actie.2"7 Zo simpel als Aalberse dit in 'Het Katholiek Ne
derland' voorstelt, is het echter niet gegaan. De totstandkoming van 
de K.S.A. had een slepende wordingsgeschiedems, die eigenlijk pas 
werd afgesloten met de opening van het Centraal Bureau in 1905. 
In zijn biografie over de grote sociale werker en staatsman mr. 
P. J. M. Aalberse heeft dr. J. P. Gribling de tot nog toe uitvoerigste 
schets van wording en werking van de Katholieke Sociale Actie 
geschreven.208 Het doel van deze organisatie was de bevordering 
van de katholieke sociale actie in de geest van de sociale encyclie
ken, het stimuleren van de volksontwikkeling, het steunen of op
richten van instellingen en verenigingen op sociaal terrein en het 
bevorderen van een goede samenwerking tussen de verschillende 
verenigingen. 

Wat de opbouw betreft, volgde de initiatiefnemer Aalberse het 
principe van centralisatie in de leiding, decentralisatie van de 
actie.20a Sobriëtas had bem geleerd, dat een nationale katholieke 

205) H. A. Poels, Tijdig; in druk gegeven redevoering op de 5e Limb. Ka th. Dag 
te Weert, Venlo, 1903, p. 25. 
M») L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 424. 
и") Het Katholiek Nederland 1813-1913, Nijmegen, 1913, dl. 1, p. 288. 
Ц J. P. Gribling, P. J. M. Aalberse 1871-1948, a.w., p. 106-138. 
=««) K.S.W. 1903, p. 184. 
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organisatie in die tijd nog onmogelijk was. In hetzelfde jaar dat de 
nationale bond van Söbriëtas werd gereorganiseerd in een reeks 
diocesane comités met een centraal comité als overkoepelend orgaan, 
werd de Katholieke Sociale Actie op dezelfde leest geschoeid, alleen 
met dit verschil dat voor de Katholieke Sociale Actie geen aparte 
verenigingen werden opgerioht. De bestaande plaatselijke vereni
gingen, zoals kruisverbonden, volksbonden en leesgezelschappen, 
vormden plaatselijke comités, waaruit door afvaardiging diocesane 
comités konden worden geformeerd. Het Katholiek Centraal Bu
reau onder directie van de voortvarende Aalberse is een bredere uit
werking van het plan, dat Sohaepman in 1899 had laten liggen. In 
vergelijking met het neutrale Bureau voor Sociale Adviezen heeft 
het Katholiek Bureau een nog ruimer arbeidsveld betreden. Behalve 
het verstrekken van adviezen en de verspreiding van vlugschriften 
heeft het Bureau belangrijk sociaal werk verzet met het organiseren 
van cursussen en sociale studieweken. 

Het werk van de Vereniging tot bevordering van Katholieke 
Sociale Actie viel geheel buiten de gezichtskring van Vlekke. Zijn 
voorbereidend werk droeg er echter toe bij, dat vier verenigingen in 
zijn woonplaats Oud Gastel in 1906 een plaatselijk comité vormden. 
Gastel was toen de enige kleine dorpsgemeente in het Bredase 
diocees die naast Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout 
en Steenbergen, meebouwde aan de Katholieke Sociale Actie.210 

In het kader van dit boek moet veeleer de nadruk vallen op het 
katholiek Comité van Actie, dat als wegbereider van de Katholieke 
Sociale Actie heeft gewerkt, om wille van het feit dat Jan Frederik 
Vlekke een paar maanden voor zijn dood daarin nog enige activiteit 
heeft ontplooid. Dit comité is ontstaan als uitdaging aan het Comité 
van Verweer, dat na de spoorwegstaking op 20 februari 1903 op 
initiatief van mx. P. J. Troelstra in het leven was geroepen om te 
voorkomen, dat de regering eventueel stakingswetten zou uitvaar
digen. Aalberse keerde zich in het Katholiek Sociaal Weekblad fel 

t10) Eerste jaarboek van de Katholieke Sociale Actie in Nederland, Leiden, 1907, 
p. 151-154. 
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tegen de socialistische politieke staking, die hij beschouwde als ge
organiseerde opstand.211 

Vele katholieke werkliedenverenigingen waren begerig een tegen
actie te ontketenen. W. Passtoors en P. Aalberse begonnen samen 
met de oprichting van een actie-comité, dat meetings zou organi
seren en pamfletten en brochures verspreiden. Op 9 maart kwamen 
op initiatief van de т.к. Gildenbond een twintigtal 'niet-politieke' 

figuren te Utrecht bijeen om te bespreken wat er te doen viel. 

Passtoors en Aalberse waren de enige kamerleden, maar de een 

trad op in zijn kwaliteit van voorzitter van de r.k. Volksbond en de 

ander als redacteur van het Katholieke Sociaal Weekblad. Uit de 

groep van 22 mannen werd een commissie benoemd bestaande uit 

mr. P. Aalberse, mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck, P. Steenhoff, 

J. B. van Besouw en J. F. Vlekke.21z 

Voordat deze commissie goed en wel aan het werk was, werd ze 

overbodig door de oprichting van het Katholiek Comité van Actie. 
Op 22 maart nl. werd dit comité opgericht tijdens een vergadering 
te Utrecht van de voorzitters en secretarissen van de r.k. Volksbond, 
de r.k. werkliedenverenigingen en de St. Josephsgezellenvereniging. 
Ook Aalberse was daar aanwezig. Of Vlekke ook tegenwoordig was 
bij deze bespreking hebben wij niet kunnen achterhalen. Het comité 
was geen vereniging en had geen bestuur. Aalberse zorgde voor de 
propaganda en S. M. van Wijck voor de financiën.213 Ter verkrij
ging van het nodige geld werd een vertrouwelijke circulaire rond
gestuurd, ondertekend door 91 vooraanstaande katholieken. Onder 
deze ondertekenaars prijkt ook de naam van de Gastelse suiker
fabrikant. z14 

Het Katholiek Comité van Actie heeft slechts één maand gewerkt 
tot het tijdstip, dat door aanneming van de anti-stakingswetten een 
eind was gekomen aan de spanning en de enquête-commissie, waar-

*») K.S.W. 1903, p. 181. 
в , г) Eerste jaarboek K.S.A., a.w., p. 2 en br. Aalb. aan Pastoor Kaag, 19-6-1903 
(D. Aalb. 51d, Copieboek p. 11-12). 
ï13) J. P. Griblmg, Aalberse, a.w., p. 112. 
г») Eerste jaarboek K.S.A., p. 66. 
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van Ariëns deel uitmaakte, was geïnstalleerd. In die maand heeft 
het Comité 60 vergaderingen 'belegd en 400.000 manifesten, 100.000 
brochures en 30.000 platen gratis verspreid.215 Op de sprekerslijst 
komt de naam van Vlekke niet voor. 

Van zijn persoonlijke ideeën over de beroeringen rond de spoor
wegstaking ontbreekt helaas ieder spoor in de documentatie. In 
ieder geval was hij een voorstander van het stakingsrecht als een 
wettig middel van de werknemers om zich te keren tegen de wille
keur van de werkgever. Daarvan getuigt zijn optreden tijdens de 
werkstaking in 1899 van het sleepboot-personeel op de Rijnsleep-
vaart, waarbij hij de zijde van de stakers koos.216 Bij die gelegen
heid wees hij er nadrukkelijk op van hoe groot belang een goed 
georganiseerde vakbeweging ook voor de werkgever was.217 Bij de 
spoorwegstaking ging het vooral om de verhouding tussen werk
gevers en arbeidersverenigingen, meer dan om de rechtspositie van 
het personeel en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden218 

Gezien Vlekkes ijveren voor een solide vakbeweging en zijn be
moeiingen voor een goede verstandhouding tussen werkgever en 
werknemer zal deze grote Amsterdamse staking zeker zijn bijzon
dere interesse hebben gehad. 

Het ligt voor de hand, dat Aalberse voor zijn plan van een allen 
en alles omvattende katholieke organisatie voor het hele sociale 
bestel een gretig gehoor vond bij Vlekke. In het Katholiek Sociaal 
Weekblad verschenen artikelen over de sociale actie der katholieken 
in Italië en Duitsland. Aalberse betoogde, dat katholiek Nederland 
iets nodig had, dat het midden hield tussen het Italiaanse werk der 
Congressen en de Duitse Völksverein. Kort na de Amsterdamse 
staking 'besprak hij het plan met J. Vlekke, J. Van Besouw, 
J. Cuypers en vermoedelijk ook met P. Steenhoff.219 Het voorlopig 

!lf) Ibid., p. 2. 
г1в) Zie p. 130-131 van dit boek. 
г " ) Het Centrum, 12-9-1899. 
Ι1β) Α. J. С. Rüter, De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbe
weging in Nederland, Leiden, 1935, p. 265 e.v. 
«») Br. Aalb. aan J. Cuypers, 28-2-1903, en 16-3-1903 (D. Aalb. 51c, Copieboek 
p. 265-266 en p. 288). 
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resultaat was de oprichting van het reeds besproken katholiek Co
mité van Actie. Het ontstaan van de Katholieke Sociale Actie van
uit dit Comité werd door het gezamenlijke Nederlandse episcopaat 
in eerste instantie afgekeurd met als hoofdmotief, "dat de hier voor
gestelde sociale actie — uitgaande van leden van de kamerolub — 
binnen korten tijd eene politieke actie zou worden, wat in strijd is 
met den uitdmkkelijken wil van Z.H. den Paus, die verlangt dat 
de poJitiek vreemd blijve aan de Katholieke Sociale Actie".220 De 
Katholieke Sociale Actie kreeg tenslotte toch bisschoppelijke goed
keuring nadat op dit punt ieder misverstand was weggenomen. Zij 
heeft zich in haar werkzaamheid dan ook onthouden van elke 
politieke activiteit. 

De scheiding van politieke en sociale actie heeft een toespitsing 
van de klassenstrijd onder katholieken weten te voorkomen. De 
geestelijke overheid kon alleen leiding geven aan sociale organisaties, 
maar mocht niet op politiek terrein treden. Het Nederlandse epis
copaat heeft de vakorganisatorische opbouw die zich na 1900 ging 
voltrekken, goed in de hand gehouden. De positie van de geestelijk-
adviseur in de stands- en vakorganisatie en verder in alle andere 
sociale verenigingen werd echter spoedig een onderwerp van felle 
discussie. 

Wij willen in dit verband graag de aandacht vestigen op een 
brochure die pater Alphons Rijken o.p. in 1906 samenstelde onder 
de titel 'De Organisatie der R.K. Arbeiders in Vakvereenigingen' en 
die bestemd was voor 'priesters en voornamere sociologen'.221 De 
brochure is als proefdruk slechts in engere kring verspreid. Bij de 
dood van Rijken heeft P. Geurts, oud-hoofdredacteur van De Tijd, 
deze concept-brochure in herinnering gebracht als een stuk, "dat 
naar veler mening meer waard is dan een lijvig boekdeel over socio
logie".222 Publikatie bleef achterwege, omdat de zachtmoedige schrij-

^0) Rapport van het Ned. Episcopaat - zie Gribling, Aalberse, a.w., bijlage IV, 
p. 504. 
221) Een exemplaar bevindt zich in de documentatie van J. F. Vlekke (GAR). 
*«) P. Geurts, Gestalten en Gedachten, 3e dl., Amsterdam, 1925, p. 234. 
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ver een afkeer had van twistgeschrijf en liever zweeg, ook al was hij 
zeker van zijn zaak.223 Pater Rijken, lid van de Klarenbeekse Club 
en de wijze adviseur van vele lÜarenbekers, heeft in dit geschrift 
aan de hand van Thomas de grote beginselen uiteengezet, die de 
verhouding van kerk en staat en bijgevolg die tussen kerkelijke 
overheid en sociale kwestie beheersen. De schrijver maakte een 
scherp onderscheid tussen de arbeidersvereniging en de vakorgani
satie. De katholieke arbeidersvereniging achtte hij onderworpen aan 
de leiding van de geestelijke overheid, voor wat haar zedelijke en 
godsdienstige taak betreft. In stoffelijke en economische zaken is zij 
alleen indirect van een geestelijke leidsman afhankelijk. De vakver
eniging moet rechtens onafhankelijk zijn van de directe leiding van 
een geestelijk adviseur. De vak-actie is echter wel gebonden aan de 
christelijke moraal en het is de taak van de geestelijke om die mo-
raalbeginselen aan de vakorganisatoren bij te brengen.22* 

In hetzelfde jaar keerde zich ook de Brabantse kapelaan Lambert 
Poell onder de schuilnaam Jos Schrijvers in een brochure tegen het 
vetorecht van de geestelijke adviseur dn economische en louter 
sociale zaken. Hij genoot de morele steun van Ariëns en Rijken. 
Ook Henri Poels achtte het cléricalisme een groot gevaar voor de 
sociale actie.225 

Door zijn vroegtijdige dood is J. F. Vlekke niet meer geconfron
teerd met dit soort strijdvragen binnen de organisatie. Voor hem 
was belangrijk, dat het verenigingsleven zich vrijuit kon ontplooien 
en algemene erkenning vond. Wel kon hij zich ergeren, zoals reeds 
eerder opgemerkt, aan een al te grote bedilzucht van de clerus, maar 
hij schikte zich onvoorwaardelijk naar het geestelijk gezag. De stoot 
tot oprichting van een christelijke vakvereniging behoorde volgens 
hem uit te gaan van de geestelijke overheid van de parochie. "Ik 
verkeer genoeg onder werklieden", aldus Vlekke in Het Centrum, 

n») Ibidem. 
*") A. Rijken, Organisatie det R.K. Arbeiders in Vakvereenigingen, 1906, p. 13-16 
en p. 34. 
ttt) L. Rogier en N. de Rooy, In Vrijheid Herboren, p. 465. 
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"om te weten, dat zij geestelijke leiding en voorlichting op hoogen 
prijs stellen en nimmer zullen afwijzen; maar dat zij ook gaarne 
zich het recht voorbehouden, hun eigen aangelegenheden te bestu
ren en op ongedwongen wijze hun meening zeggen. Ik weet wel, 
dat deze opvatting weinig bijval zal vinden in mijne omgeving, 
maar och, de heeren, die er anders over denken, gaan niet met de 
werklieden om".22e Vlekke zag in de figuur van de priester een 
bemididelaar tussen kapitalist en arbeiders binnen het kader van de 
organisatie. In zijn fabrieksblad lichtte hij dit standpunt toe: "De te
genstelling tussen overdadig genot en nijpende armoede is soms zóó 
schril, dat het gezaghebbend woord des priesters wel degelijk noodig 
kan zijn om onrechtvaardigen ijver te temperen, om eraan te her
inneren, dat liefde het hoogste gebod is. Noodig kan dat woord zijn 
om, waar het 'de denkbeelden van gelijkheid en broederlijkheid' ver
kondigt, tevens 'geduld en onderwerping' te onderwijzen; om waar 
het elders den rijke wijst op zijn plichten jegens den arme, deze in 
zijn eigen oogen en in het oog van den rijke te verheffen tot hooger 
standpunt, hen beiden te overtuigen van 's armen waardigheid door 
er op te wijzen, dat wij allen ondanks sociale ongelijkheid, zonen 
zijn van denzelfden Vader. 

Zóó werkt het priesterlijk woord mede tot oplossing van het so
ciale vraagstuk door het machtige middel van bevrediging en een
dracht". 2!!7 Hier spreekt een stem vanuit een Brabants dorp, waar de 
pastoor zijn schaapjes nog volledig onder controle heeft. Ook al kon 
Vlekke zich in intieme kring boos maken over de enghartige opvat
tingen van sommige priesters uit zijn omgeving, zijn publiek stand
punt lag — wij herhalen het — diep ingebed in de oude, clericale 
Brabantse levensstijl. In zijn redevoeringen over de sociale kwestie 
vergat hij nooit te wijzen op de historische zending van de kerk om, 
waar zij het verschil in stand onvermijdelijk oordeelde, de gelijkheid 
van alle mensen tegenover de Schepper te prediken. 

22a) С 15-4-1895. 
*») Kl. С , 1893, no. 7. 
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Politieke opvattingen 

Het heeft lang geduurd vooraleer J. F. Vlekke een naar onze 

begrippen passend organisch еіішкі kon leggen tussen staat en 

maatschappij. Hij verwachtte vóór 1900 weinig heil van de politiek 
voor de vernieuwing van de sociale orde. Die moest volgens hem 
komen van een door christelijke beginselen geïnspireerde omwente
ling in de onderlinge verhouding van maatschappelijke groepen. 
Hij zette zich in om de christelijke naastenliefde in de economische 
orde terug te brengen. Het gezag van de kerk kon als hefboom 
dienen voor een beteie spreiding van de welvaart. 

In 1899 liet hij zich tegenover P. Aalberse niet erg optimistisch 
uit over de toekomst, niet vermoedend, dat de sociale actie langs 
politieke weg zoveel zou kunnen bereiken. "Maar welke taktiek 
men ook volge, veel zullen we niet tot stand brengen zolang de 
rijke katholieken zoo wanhopig aan hun geld blijven hangen. Het 
gouden kalf moet van zijn voetstuk of hoogstens op gelijke lijn 
komen met de beteekenis van den arbeid waar het winstverdeding 
betreft. En rechtuit gesproken, ik zie veeleer kans Dómela Nieuwen-
huis tot Christen^democraat te bekeeren, dan de rijke lui — ook 
katholieken — die vermeenen dat kapitaal alles is in de industrie 
en het bedrijf. Ik ken lui die langs industriëlen weg schatten op 
schatten gestapeld hebben, terwijl geen enkele arbeiderskind nog 
een cent rijker geworden is dan zijn arme vader die deze schatten 
hielp verdienen. Van deze kant moet de beterschap uitgaan en 
daartoe vooral moeten onze abbés démocrates medewerken".228 

Naar strikt kerkelijke opvatting hield Vlekke de politieke actie 
scherp gescheiden van de sociale. Daarin stond hij vóór 1900 niet 
alleen. Sociale werkers en politici werkten doorgaans onafhankelijk 
van elkaar. Het tekent de toestand, dat in 1896 de Volksbond ver
zocht punten van sociale wetgeving in het katholiek politiek pro
gram op te nemen, nadat het bestuur 'uit de bladen' vernomen had, 

!Ee) Br. VI. aan Aalb., 7-10-1899 (D. Aalb. dass. 505). 
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dat een commissie dit program voor de katholieke staatspaitij ging 

opstellen.22β 

Buiten zijn eigen kiesvereniging is Vlekke nooit in het politieke 

strijdperk getreden. Bij zijn dood schreven enige bladen, dat zijn 

doofheid het grote beletsel was geweest voor zijn verkiezing tot lid 

van de Tweede Kamer.230 Maar uit zijn brieven aan Gisbert Brom, 

Aalberse en Nolens blijkt zonneklaar, dat een functie in het poli

tieke leven hem helemaal niet aantrok. In zijn Eindhovense rede 

vergeleek hij de politiek bij "een draak met zeven koppen".231 Het 

politieke spel met zijn compromissen en 'behendige taktiek lag deze 

rondborstige man niet. Toen Aalberse hem vroeg zijn kandidatuur 

in Twente te komen verdedigen tegen H. van Kol, die o.a. werd 

gesteund door Daens, verontschuldigde hij zich met de verklaring: 

"Aan dit verzoek kan ik niet voldoen omdat ik mij naar buiten 

nooit met politiek inlaat. Ik heb voor mijn vele zaken mijn gemoeds

rust zoozeer noodïg, dat ik die niet op 't spel mag zetten door mij 

op politiek gebied te wagen. Daardoor zie ik ook geen kans een 

goede rede over katholieke politiek te houden".232 Aalberse verloor 

de slag tegen de socialist met een verschil van circa 600 stemmen.233 

Vlekke beschouwde de politicus als een vakman. Afkerig als hij 

was van dillettantisme in welke vorm dan ook, onthield hij zich van 

enig politiek commentaar in het openbaar. Tegenover W. H. Nolens 

greep hij de gang van zaken vóór de verkiezingen van 1901 terloops 

aan om zijn politieke opvattingen prijs te geven. Om een zo duide

lijk mogelijke indruk te geven van zijn denkbeelden over de katho

lieke partij, kunnen wij niet beter doen dan het desbetreffende deel 

van zijn brief aan Nolens hier in zijn geheel vermelden. "Nu ik 

toch moet schrijven, moet ik mijn hart eens luchten over iets anders. 

Ik heb nooit gedaan en doe nog niet aan politieke beunhazerij. Ik 

·*·) A. Rüter, De Spoorwegstakingen van 1903, a.w., p. 171. 
в») De Nooidbrabander, 19-5-1903; Geïllustreerd Zondagsblad, 31-5-1903. 
M1) Manuscript Vl.-redevoering Eindhoven, a.w., p. 31. 
"«) Br. VI. aan Aalb., 29-4-1901 (D. Aalb. doss. 505). 
«") J. Gribling, Aalberse, a.w., p. 189. 
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Afb. 10. ]. В. van Besomv, Alphons Rijken o.p. en ]. F. Vlekke, 

drie enthousiaste drankbestrijders en sociale werkers. 



Afb. 11. Onthulling van het Vlekke-monument te Stampersgat, 23-8-J 958. 
Prof. Dr. B. H. M. Vlekke spreekt een dankwoord uit. 



heb natuurlijk mijn mening over deze zaken, ook over katholieke 
politiek in Nederland, maar ik loop daarmee niet te koop. 

Met betrekking tot wat in de laatste dagen geschiedt, tot de hou
ding der katholieke pers in 't bijzonder, wordt de natuur mij toch in 
dezen te machtig. Wat is dat voor een houding! Men ontvangt van 
de katholieke Kamerleden een werkprogram, dat ik heerlijk mooi 
vind, dat men over 't algemeen ook wel goed wil noemen. Maar.... 
de kiesvereenigingen zijn niet gekend! De katholieke pers zal de 
kiesvereenigmgen voorlichten! Over het algemeen een prachtig ding 
die Nederlandsche 'kathoJdeke pers, voor een groot deel geredigeerd 
door mannen die niemand kent, voor een ander deel nog, vooral de 
lokale blaadjes, geredigeerd door jongens. En dat breekt toch maar 
de staf over de gewichtigste zaken. 

Nu zijn twee zaken mogelijk: 1) De katiholieke partij stelt zich 
tevreden met een werkprogram der vertegenwoordigers en in dit 
geval wil zij dat wel ontvangen van de katiholieke Kamerleden die 
geacht worden de politieke toestand te kunnen overzien; niet echter 
van de katholieke pers, een allegaartje zonder naam en zonder tast
bare ibevoegdheid; of 2e) De partij wil zelf een program en wil dat 
ook zelf ontwerpen. Maar dan moet men toch wel begrijpen dat 
een kolossale scheuiing in de partij zal ontstaan. Zeer zeker zal zich 
naast de conservatieven of reactionairen, die thans het hoogste 
woord voeren en zich gaarne met uitsluiting van de anderen 'les 
catholiques avant tout' noemen een zeer sterke afdeling vormen, 
die zich thans gerust en openlijk 'de christelijke democratische' zal 
kunnen noemen. Dit zal zeker het geval zijn en dan zal voorname
lijk de conservatieve pers ontwaren, dat zij ten opzichte van de 
volksmeening 'in volslagen dwaling was. Ik zou de ruzie niet graag 
voor mijn rekening nemen. Ik geloof dat men vooralsnog een ge
vaarlijk spel speek, omdat verzuimd wordt de geesten behoorlijk 
voor te bereiden op de nieuwe toestanden. 

Een voorbeeld: wanneer de vertegenwoordiger van ons district 
de heer Van der Kun nu tegpn de Ongevallenwet gestemd heeft, 
kan ik Z.E. thans nog helpen herkiezen. Maar als ik door toedoen 
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van mannen van zijn ideeën in een christelijke sociale fractie ge
drongen word, dan zou een volgende maal zoo iets zeker voldoende 
voor mij zijn om Z.E. met hand en tand te bestrijden. Ik vermoed, 
dat U het met mij wel eens zult zijn met deze overwegingen".234 

Dit politieke credo toont 's mans ergernis over de machtspositie 
van de conservatieve meerdeiiheid in de katholieke partij en de pers, 
die ten onrechte meenden het katholieke volksdeel achter zich te 
hebben. Het demonstreert tevens de overtuiging, dat de politieke 
eenheid hoger gewaardeerd moest worden dan de verwezenlijking 
van eigen ideeën, daar zij onherroepelijk zou leiden tot een scheu
ring in de katholieke gelederen. Vlekke kon dit alles in 1901 met 
een gerust hart aan Nolens schrijven, omdat deze zelf ook een vol
bloed democraat was. Na Schaepmans dood was Nolens met Aal-
berse zowat het enige vooruitstrevend lid in de katholieke kamerdub. 
In een antwoordbrief stelde Nolens de Brabantse fabrikant volledig 
in het gelijk: "Met Uwe overwegingen over de laatste campagne 
der pers tegen de Katholieke Kamerdub ben ik het volmondig eens. 
Aan de roep om kiesvereenigingen en de organisatie van deze hecht 
ik geen waarde. In sommige districten zijn ze onbestaanbaar. De 
splitsing der geesten ligt onbewust op economisch-sociaal gebied."ïS5 

De democratische gezindheid van Vlekke blijkt verder nog uit 
zijn oprechte vreugde over het feit, dat door de Kieswet van 18% 
het personeel van zijn fabrieken voor meer dan 80% kiesgerechtigd 
werd, terwijl dit volgens het oude censuskiesrecht slechts 5% be-
droeg.23β In zijn fabrieksblad liet hij het personeel uitvoerig ïn-
liahten over de nieuwe kieswet. Zijn pastoor prees zijn democratische 
gezindheid: "Ik weet dat niemand meer dan Uwed. het stemrecht 
aantrekt", en spoorde hem aan in Gastel een comité voor een kies
vereniging op te richten.237 Vlekke was reeds jarenlang een actief 
lid van de kiesvereniging in het district Zevenbergen.238 In 1897 

*") Br. VI. aan Nolens, 29-3-1901 (D.N.-rabr. 19, no. 2). 

«») Br. W . H. Nolens aan VI., 6-4-1901. 
««) KI. С 1896, no. 6. 
И 7 ) Br. R. van Aalst, past. Oud Gastel, aan VI., 1896 ongedat. 
«") De Grondwet, 20-11-1892. 
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werd de Bond van Katholieke Kiesverenigingen gereorganiseerd en 
het kiesreglement hemen. In ieder district konden plaatselijk kies
verenigingen worden opgericht. De afgevaardigden hiervan vorm
den de centrale kiesvereniging van een district. In hetzelfde jaar 
nog nam Vlekke in zijn gemeente het initiaitief voor de oprichting 
van een kiesvereniging. Hij hield zelf een inleiding over de nood
zakelijkheid en het nut van een (dergelijke 'instelling. Zeventig 
mensen lieten zich staande de vergadering als lid inschrijven.2se 

De centrale kiesvereniging in het district Bergen op Zoom omvat
te 13 gemeenten. Oud- en Nieuw-Gastel behoorde voor de verkie
zing van de Tweede Kamer tot het district Zevenbergen; voor die 
de Provinciale Staten tot het district Bergen op Zoom. Voor de 
noord-west-hoek van Brabant had E. A. v. d. Kun uit Zevenbergen 
van 1892 tot 1905 zitting in de Tweede Kamer. In het vigerende 
districtenstelsel van dde tijd was de samenstelling van de kandidaten
lijst doorgaans een voorwerp van hevige onderlinge strijd. Ook 
buiten de kiesvereniging werden de kandidaten door voor- en tegen
standers hardhandig aangepakt. Niet zelden was het bereiken van 
een politieke functie alleen weggelegd voor leden van gefortuneerde 
families, waartegen werd opgezien. Ook stemmenkoop was rond 1900 
nog schering en inslag.240 

Uit de correspondentie en de verslagen van kiesvergaderingen in 
het Roosendaalse dagblad De Grondwet komt Vlekke naar voren 
als een van de centrale figuren in het Bergse district. Hij voerde het 
woord namens de Gastelse deputatie die uit 7 afgevaardigden be
stond en gaf door kloek optreden de doorslag in onverkwikkelijke 
persoonlijke affaires. Een illustratie van zijn optreden tijdens de 
strijd om een verkiesbare plaats voor de Provinciale Staten tussen de 
Bergen op Zoomse rivalen W. Juten en A. P. van Hasselt moge hier 
volgen: „Omdat de heer Van Hasselt op het ogenblik als wethouder 
der gemeente Bergen op Zoom niet aan de venvachtìngen van zekere 
personen voldoet, zouden wij hem geen candidaat moeten stellen. 
Het schijnt een onderwijzersquestie te zijn. De heer Van Hasselt is 

"·) Ibid., 14-2-1897. 
tM) Br. W. H. M. Bartels, Bergen op Zoom, aan VI., 10-6-1901. 
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zeker voor iemand een struikelblok op den weg der persoonlijke of mo
torische vooruitgang. Er bestaan voor ons geen groóte grieven tegen 
den candidaat, slechts één grief is door den heer Hezemans aange
voerd: dat hij geen lid der kiesvereeniging is en daarom moet hij ei 
uitgegooid worden. Aan zoo iets wensch ik niet mee te werken, en 
't zou mij van harte spijten als dit moest gebeuren. Tevens zou het 
een kaakslag zijn voor de vereeniging en ik zou mij genoodzaakt 
zien mijne demissie te nemen. Daarom stem ik mijnheer Van Has
selt; zelfs mijnheer Van Turenhout, alhoewel hij een groot vriend 
van mij is, kan bij mij niet in aanmerking komen".241 Deze pero
ratie miste zijn uitwerking niet. Van Hasselt kwam boven zijn me
dedinger op de candidatenlijst. 

De eerder geciteerde brief aan Nolens laat er geen twijfel over 
bestaan, dat het Zevenbergse kamerlid Emile van de Kun geen man 
was naar het hart van de sociaal vooruitstrevende Vlekke. In de ge
voerde strijd over kiesrechtuitbreiding, leerplicht en sociale wetgeving 
hield Van der Kun de zijde van B. M. Bahlmann en niet van Schaep
man. Hij behoorde dus tot de conservatieve fractie in de katholieke 
kamerdub. In de bestaande strijd over vrijhandel en protectie toon
de de Zevenbergse afgevaardigde zich een geharnast strijdier voor 
beschermende rechten voor industrie en landbouw. Ten aanzien van 
deze materie is er een frequent contact geweest tussen Van der Kun 
en Vlekke, vooral waar het vraagstukken betrof over de suikerac-
cijns en het protectiestelsel van de suiikerfabricage. 

Vlekke telde onder de katholieke kamerleden verschillende vrien
den. Het hoofd van de openbare school te Roosendaal, A. W. H. 
Ludwig, bracht hem in 1894 in contact met Schaepman, die als 
medewerker van het plaatselijk dagblad De Grondwet regelmatig 
naar Roosendaal kwam.242 Ludwig heeft verschillende malen ge
tracht Vlekke er toe over te halen Schaepman als spreker in Oud 
Gastel uit te nodigen o.a. ter oprichting van een werkliedenvereni-

" ' ) De Grondwet, 9-8-1898. 
*«) Br. A. W. H. Ludwig, Roosendaal, aan VI., 12-9-1894. 
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ging.24S VIekke heeft Schaepman niet gevraagd, beducht als hij was 
voor de weigerachtige parochiegeestelijkheid. Schaepman sprak in 
1895 wel te Roosendaal en Vlekke heeft hem daar zeker begroet. 

Op het drankbestrijderscongres in 1898 werd hij door onze poli
tieke emancipator gehuldigd, zoals reeds uitvoerig vermeld in het 
vorige hoofdstuk. Bij persoonlijke ontmoetingen kwam Vlekke zo 
onder de indruk van Schaepmans persoonlijkheid, dat hij van geen 
tekortkomingen in de grote leider wilde weten. Uit een verslag over 
zijn treinreis in het gezelsohap van Schaepman citeren wij: „Dr. 
Arièns kan zeggen wat hij wil, het is zeker, dat de Doctor van sociale 
zaken meer afweet dan half Nederland te zamen en vooral op de 
sociale wetgeving een heldere en juistere kijk heeft".244 

De wederzijdse genegenheid was zo hecht, dat Vlekke aan Schaep
man kon vragen stappen te ondernemen om Antoon Mastboom be
noemd te krijgen tot burgemeester van de gemeente Oud- en Nieuw-
Gastel. Mastboom, aandeelhouder van zijn fabriek, stond op de voor
dracht naast J. F. Franken, gewezen directeur van de suikerfabriek 
St. Antoine. Sinds 1892 voerde Vlekke ook de directie over deze 
fabriek. Menselijkerwijze kan men veronderstellen, dat er tussen 
hem en laatstgenoemde geen vriendschappelijke relatie zal hebben 
bestaan. Schaepman beloofde onder geheimhouding een aanbeve
lingsbrief aan de commissaris van Noord-Brabant te schrijven.245 

Van der Kun speelde in deze affaire volgens Ludwig een dubbel
zinnige rol. „Hij belooft U voor Mastboom te zorgen en heeft de 
Pastoor beloofd voor Franken moeite te doen".24e Ook andere ka
merleden werden door Vlekke bewerkt om hun invloed aan te wen
den voor zijn protégé. M. Kolkman zegde zijn medewerking toe en 
mr. A. Kerdijk zond Vlekkes aanbevelingsbrief ter lezing door naar 
de minister.247 Deze protectie droeg er toe bij, dat A. Mastboom 

"») Br. A. Ludwig, Roosendaal, aan VI., 5-5-1895; 9-5-1895; 15-5-1895. 
2«) Br. VI. aan G. Br., 15-9-1899 (Dr. Br.). 
=") Br. H. Schaepman aan VI., 12-11-1897 (D. В.). 
*«) Br. A. Ludwig, Den Haag, aan VI., 9-1-1898. 
*«) Br. M. Kolkman, Den Haag, aan VI., 26-12-1897 en br. A. Kerdijk, Den 
Haag, aan VI., 19-12-1897. 
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begin 1898 tot burgemeester van de gemeente Oud- en Nieuw-
Gastel werd benoemd. 

De enige echte geestverwant van Vlekke in de Tweede Kamer 
was tot 1896 H. J. A. M. Schaepman, al zou men ook M. Kolkman 
en Willem Passtoors tot de democraten kunnen rekenen. In ge
noemd jaar kwam daarbij de Limburgse priester dr. W. H. Nolens. 
Met deze kwam hij ook kort na 1900 op vertrouwelijke voet. 

Nolens riep Vlekkes medewerking in om statuten op te stellen 
voor de oprichting van een Mijnwerkersbond, om te vermijden, dat 
geheel Limburg wegens het ontbreken van een arbeidersorganisatie 
evenals Maastricht in socialistósoh vaarwater zou geraken. "Ik ben 
hier bezig een Mijnwerkersbond op te richten", aldus Nolens, "of 
liever in verschillende gemeenten afzonderlijke mijnwerkersvereeni-
gingen — om deze later te vereenigen in een Bond. Ik twijfel er 
niet aan of U kunt mij eenige raadgevingen ten deze doen gewor
den. Zoudt U me b.v. de statuten van een dergelijke Vereeniging 
kunnen oversturen — vooral wat het praktische voordeel der leden 
betreft b.v. kas voor ziiekten enz. zou mij al veel diensten kunnen 
bewijzen —. Ik vrees dat, als er nu niet mee begonnen wordt, en wel 
in den m.i. eenig goeden zin in de grootindustrie, nl. zelfstandige 
Werkliedenvereenigingen, het te laat zal zijn en men hier evenals 
in Maastricht de kwade gevolgen zal te dragen hebben."248 

Vlekke corrigeerde de hem later voorgelegde concept-statuten voor 
een bond, die voor katholiek Limburg van ontzaglijke betekenis is 
geworden.249 De Brabantse industrieel moet persoonlijk vrij goed 
op de hoogte geweest zijn van de Limburgse toestanden. Hij had 
geregeld contact met Ruijs, hield een paar spreekbeurten in Maas
tricht en voerde in 1901 het woord op de Limburgse bondsdag te 
Venlo. Bij deze gelegenheid kon hij alle vooruitstrevende Limburgse 
kopstukken, als mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck, dr. H. Poels, 
dr. W. H. Nolens en mr. F. J. Bolsius in intieme kring ontmoeten 
bij de voorzitter van het Kruisverbond.250 

»B) Br. W. H. Nolens, Rolduc, aan VI., 6-4-1901. 
"») Br. W. Nolens aan VI., 24-6-1901. 
«") Br. J. M. Thijwissen, Venlo, aan VI., 24-5-1901. 
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Diocesane katholiekendagen 

De zoeven vermelde Limburgse bondsdag, later aangeduid als 
diocesane katholiekendag, opent de gelegenheid thans Vlekkes aan
deel na te gaan in de totstandkoming van de eerste katholiekendagen, 
die in de drie zuidelijke bisdommen rond 1900 voor het eerst wer
den georganiseerd. 

De idee van een nationale katholiekendag stamt uit Duitsland. 
In 1848 werd in Mainz op initiatief van prof. F. J. Busz en pastoor, 
later bisschop, W. E. von Ketteler een congresdag georganiseerd om 
uiting te geven aan de wil van de katholieke beweging om te strij
den voor de rechten van de kerk en de vrijheid van een katholieke 
overtuiging. De initoatiefnemers wilden daarbij vooral de blik rich
ten op de sociale kwestie. De katholiekendag kreeg het karakter van 
een wapensahouw en stond na 1863 vooral in het teken van een 
hervorming van de staat op christelijke grondslag.251 Bijna al onze 
katholieke pioniers op maatschappelijk terrein, zoals Ariëns, Ruijs, 
Aalberse en ook Vlekke, stonden sterk onder invloed van de ideeën 
van Von Ketteler en Hitze. Niet alleen sociale opvattingen kwamen 
de oostgrens overwaaien, maar ook op het gebied van instellingen 
en organisaties konden Nederlaodse katholieken veel van hun buren 
leren. Het is dus helemaal niet verwonderlijk, dat een grote indruk
wekkende manifestatie als een katholieflcendag onze avant-garde 
sterk aansprak. 

Het was eigenlijk wel merkwaardig, dat het plan voor het houden 
van een landelijke katholiekendag hier uitging van een politieke 
vereniging. De katholieke kiesvereniging te 's-Gravenhage nodigde 
mr. P. Aalberse begin januari 1898 uit te komen spreken over de 
wenselijkheid van een dergelijke congresdag in ons land. De rede 
van Aalberse werd een groot succes. De Haagse kiesvereniging ver
zocht daarop de kamerclub een commissie in het leven te roepen 
om katholiekendagen te organiseren en te leiden en dit veraoek 

,51) J. Gribling, Aalbene, a.w., p. 65. 
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werd door een veertigtal andere verenigingen gesteund.252 Na be
spreking van een door Schaepman opgesteld rapport kwam de ka
tholieke kamerclub echter tot de conclusie, dat het houden van 
kaïtholiekendagen ongewenst was. Ook het episcopaat, dat om een 
oordeel was gevraagd, deelde mee onder de gegeven omstandigheden 
katholiekendagen nuttig noch wenselijk te achten.253 

Nu een algemene katholiekendag was mislukt, haastte Alphons 
Ariëns zich om een katholiek congres op touw te zetten, waarop 
één bepaald onderwerp zou behandeld worden. De drankbestrijding 
had inmiddels in alle bevolkingsgroepen enige weerklank onder
vonden. Het was een actie-punt, waarover onder het weldenkend 
deel van de natie in zijn algemeenheid geen onenigheid bestond. 
Ariëns' opzet slaagde. In oktober 1898 vond te Utrecht het reeds 
uitvoerig besproken drankbestrijdingscongres plaats. Was de be
teugeling van de drankzucht op zichzelf een zaak van gewicht, zij 
werd meteen een dankbaar uitgangspunt om het verenigingsleven 
op gang te brengen en de oplossing van tal van andere urgente 
zaken te verwezenlijken. Het was Jan Frederik Vlekke die tijdens 
dit congres de aandacht vroeg voor een algemene katholiekendag. 
Aan het slot van zijn inleiding sprak hij met nadruk de hoop uit, 
dat uit dit congres de katholiekendag zou worden geboren, zulks in 
navolging van België en Duitsland.254 

In de Klarenbeekse Club werd het plan voor het houden van een 
algemeen katholiek congres niet losgelaten, al duurde het drie jaar 
voor er een nieuwe poging gewaagd werd. Ruijs de Beerenbrouck 
kwam eind 1901 met andere voorstellen. Het plan-Ruijs werd be
sproken op een clubvergadering te Arnhem. De meerderheid achtte 
het goede ogenblik tihans wel gekomen, maar de moeilijkheid was 
hoe de zaak aan te pakken. Een 'katholiekendag zonder Schaepman 
als praeses was ondenkbaar. Het boterde echter tussen de Haarlemse 

"*) Ibid., p. 64. 
г«) Ibid., p. 66. 
a4) Verslag van het eerste Nederlandsch KathoLek Congres ter bestrijding van het 
dianlcmisbruik, Maastricht, 1898, p. 22. 
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bisschop, mgr. С. J. Bottemanne, en Schaepman al laiig niet, waar

door interdiocesaan contact bijzonder moeilijk werd. Liep men 

Schaepman voorbij, dan zou de aartsbisschop, mgr. H. van de Wete

ring, die doorgaans Schaepmans adviezen opvolgde, vermoedelijk geen 

toestemming geven. Schaepman was in principe niet tegen, maar 

achtte het succes van een nationaal katholiek congres afhankelijk 

van een ruime proefneming met diocesane bijeenkomsten.2is Ruijs 

nam de taak op zich naar de aartsbissohop te gaan om hem volledig 

over de besprekingen in te lichten.25e Het episcopaat gaf echter 

weer niet de nodige medewerking. 

In maart 1903 spoorde Ariens Jan Vletkke aan om het nog eens 

te proberen. De Steenderse pastoor zag in zijn Gastelse vriend de 

man, die de definitieve stoot moest geven na het falen van Aalberse 

en Ruijs. "Denk a.u.b. eens goed na over de idee die U te lanceeren 

hebt. Ik vat de zaak zoo op. men wil Kadioliek Nederland in bewe

ging brengen, opdat wij niet in 1910 komen aandragen met bagage 

van 1750, m.a.w.: verkoop van slaapmutsen. Daarvoor nu zie ik 

maar één middel: een katholiekendag. Die brengt direct aan 't trillen 

— in heel het land — de zielen die nog italien kunnen. Die zet in 

actie η jaar lang (vóórdat hij plaats vindt) allen die werken willen. 

Die schuift vooruit de mensahen die op ons volk electriceerend 

kunnen inwerken en brengt bijeen, niet de mannen met dubbele 

namen of staatslieden in ruste, maar de werkers die alleen voor 

Kerk. en Staat wat waard zijn. 

Het vorig jaar is de idee te berde gebracht bij het Episcopaat 

maar 't was nul op rekest. Doch nu zijn de omstandigheden gunstig: 

1. de spoorwegcrisis. 2. Haarlem heeft zijn Katholiekendag gehad 

en Breda is over de brug. 3. Schaepmans dood heeft het struikelblok 

voor een harmonisohe samenwerking van velen — vooral van Utrecht 

en Holland — weggenomen. Ondersteld nu dat U dit met mij eens 

is, dan ligt het op Uwen weg daarvoor een pleidooi te houden. En 

wanneer P. de Groot en Mgr. Konings zich dan bij U aansluiten, 

, M) Chronica ] , p. 42-44. 
ΐ 5 β ) Br. R. Ledeboer, Leiden, aan Aalb., 2-12-1901. 
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dan was de zaak misschien in eens gered. Van wat ik boven zeide, 
dat de Bisschoppen verleden jaar zich er tegen verklaarden, mag 
niet gerept (worden). Dit weten maar een paar personen. Ruijs, ik 
en een paar anderen". ^ 7 

Vlekke heeft geen tijd van leven meer gehad om hieraan te 
werken. Vóór 1919 kon echter de katholieke saamhorigheid geen 
gestalte krijgen in één grote bijeenkomst wegens diverse organisa
torische meningsverschillen tussen de diocesane instanties en door 
persoonlijke tegenstellingen. Wel werd reeds vóór de eeuwwisseling 
een begin gemaakt met het houden van katholiekendagen in dioce
saan verband. Roermond ging daarin voor in 1899, een jaar later 
gevolgd door Den Bosch en Utrecht. Dan volgde Haarlem en ten
slotte in 1903 Breda. 

Het voorspel van de diocesane katholiekendagen in Limburg was 
de Limburgse bondendag, voor het eerst georganiseerd op initiatief 
van Ch. Ruijs de Beerenbrouck op 16 augustus 1899 te Maastricht. 
Kmisverbond, Boerenbond en Onderwijzersbond, bien étonnés de 
se trouver ensemble, hielden zich op een tweedaags congres afzon
derlijk bezig met eigen verenigingszaken en stelden in de plenaire 
zitting algemene problemen aan de orde. Op de algemene verga
dering sprak pastoor M. P. Schmeitz over 'christen en burger' en 
hield J. F. Vlekke een inleiding over 'de betekenis van het katho
liek verenigingsleven'. Een geschikter inleider voor dit gemêleerde 
gezelschap had Ruijs moeilijk kunnen vinden. Als oud^onderwijzer, 
actief drankbestrijder en praktiserend landbouwer voelde Vlekke 
zich nauw verbonden met elk van de drie organiserende verenigin
gen en door deze verbondenheid uitvoerig te releveren kreeg hij de 
toehoorders al gemakkelijk op zijn hand. 

Vlekke was er de man niet naar zich te beperken tot theoretische 
bespiegelingen. Sprekend tot de leden van drie provinciale bonden, 
nam hij de vrijmoedigheid hen te wijzen op bepaalde tekorten in 

««') Br. A. aan VI., 7-3-1903 (D. B.) Opm. Met het mislukte plan van 1902 be
doelt Aliens kennelijk de poging die op het einde van 1901 door Ruijs werd onder
nomen. 
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hun organisatie. Zo vestigde de Brabantse inleider de aandacht op 

de positie van de landarbeiders. Hij vroeg zich af of de boerenbon

den niet te sterk het karakter hadden van patroonsverenigingen.288 

Landaribeiders konden geen volwaardig lid zijn van een boerenbond. 

Daarmee werd aan de massa onder de agrariërs iedere zeggenschap 

in het verenigingsleven ontzegd. Vlekke legde hier de vinger op de 

zere wond. "Bij alles wat voor den werkman gedaan wordt heeft men 

tot nog toe alleen aan de industriële werklieden gedacht. Zeker is 

het, dat dezen zich meer weten te roeren, beter weten te hameren 

op werkelijke of vermeende grieven en toch zal niemand beweren, 

dat zij er zooveel slechter aan toe zijn dan de arbeiders op het 

land". ϊ 5 β De provinciale christelijke boerenbond, gegroeid uit lokale 

verenigingen van kleine landbouwers, had naast de technische en 

economische veribetering van ihet klein-bedrijf vooral de sociale en 

zedelijke verheffing van de boer op het oog. 

De boerenorganisatie werd in de negentiger jaren in Limburg 

ter hand genomen door de sdhoolmeester Jan Truyen en in Brabant 

door de norbertijn Gerlacus van den Eisen van de abdij Heeswijk. 

Bekend met de grote nood waarin vele landbouwers door de land

bouwcrisis waren komen te verkeren, verontwaardigd over het on

recht aan dezen door allerlei grote en kleine woekeraars en een 

nalatige overheid aangedaan, anderzijds bevreesd voor een veld

winnend socialisme, begrepen zij, dat in een liberaaMndividualis-

tische samenleving de boerenstand alleen te redden was, wanneer 

alle boeren zich aaneen sloten in een machtige organisatie.2β0 Van 

den Eisen maakte zich van het probleem van de landarbeider voors

hands af met de generaliserende opmerking, dat deze vaak meer 

verdiende dan de eigenaar.2β1 Een eigen boerenarbeidersarganisatie 

κ ί ) Manuscript van rede gehouden door VI. op de Bondendag te Maastricht 16-8-
1899, p. 6. 
"·) Ibid., p. 7. 
,60) Gecit. bij P. Hollenberg, Gerlacus van den Eisen. Emancipator van de Noord
brabantse boerenstand 1853-1925. Bijdragen tot de sociale en economische ge
schiedenis van het Zuiden van Nederland, dl. III, 1957, p. 29. 
«") Ibid., p. 40. 
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zou bovendien de kloof tussen boer en arbeider vergroten in plaats 

van verkleinen. Tegen deze opvatting verzette zich de voorzitter 

van de r.k. Volksbond, Willem Passtoors, alsook een confrater van 

Van den Eisen, Pater L. van Aken. Zij pleitten voor een vrije land

arbeidersbond op de kleigronden. Op de zandgronden hadden de 

boerenknechts meestal ook een klein eigen bedrijfje en zij konden 

daardoor tot een boerenbond worden toegelaten.2β2 Later ging Van 

den Eisen de organisatie van de landarbeiders toch aanpakken. Een 

oplossing werd gevonden in de 'kleine boerenbonden', die aangeslo

ten werden bij de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond. 

In de wijze van organisatie heeft Vlekke ook hier geen openlijk 

standpunt ingenomen. Hij meende als werkgever zich niet te mogen 

bemoeien met de vormgeving, maar zag het alleen als zijn roeping 

de aandacht te vestigen op het instituut van de organisatie en haar 

sociaal-economische taak voor alle groeperingen. Op de Limburgse 

Bondsdag had de 'boerenapostel' uit Heeswijk geconstateerd, dat er 

een machtig propagandist voor zijn Christelijke Boerenbond in 

West-Brabant woonde. In 1899 kon deze bond in de westhoek van 

Brabant nog maar moeilijk van de grond komen. De verenigingen 

in Kruisland en Oudenbosch waren tot de provinciale bond toege

treden, maar bezaten bij lange na niet de goede geest. In Oud Gastel 

nam de afdeling van de neutrale Maatschappij van Landbouw nog 

een dominerende positie in. Van den Eisen deed nu een beroep op 

Vlekke om "den christelijken geest in de Vereeniging van Oud-

Gastel in te storten. Dit zou een weldadige invloed uitoefenen op de 

geheele buurt".2 β 3 Gezien zijn zakelijke verhouding als fabrikant 

met honderden bietencontractanten kon hij hier moeilijk gevolg 

aan geven. Al te gemakkelijk zou het zakelijke met het ideële wor

den verward en dit zou de goede zaak eerder schaden dan bevor

deren. 

Vlekke toonde zich zeer verheugd op de Maastrichtse Bondendag 

ook de onderwijzers te kunnen begroeten. Voor het onderwijs heeft 

!»2) Ibid., p. 181-182. 
»») Br. G. ν. d. Elsen, Heeswijk, aan VI., 9-11-1899. 
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hij zich zijn leven lang bijzonder geïnteresseerd. Als raadslid hield 
hij toezicht op de openbare scholen in zijn gemeente en in de dio
cesane onderwijzersbond speelde hij menigmaal een actieve rol in 
nauw contact met de bondsadviseur J. Schets. Zo ontwierp hij sta
tuten voor een spaar- en voorschotikas als grondslag voor een onder-
steuningsfonds voor onderwijzers. Op een jaarvergadering in Roosen
daal kwam hij dit plan persoonlijk toelichten.2β4 De bedoeling was 

bij tijdelijke werkloosheid de betrokkenen een uitkering te garan

deren uit een fonds, dat niet steunde op de chantas, maar uit eigen 

bijdragen was gevormd.265 

Keren wij thans terug naar de inhoud van zijn Maastrichtse rede. 

Voor een gehoor van 1200 mensen in de Dominicanerkerk stelde 

Vlekke de standsorganisatie voor als de enige mogelijkheid om het in

dividualisme te keren.2ββ Van de andere kant waarschuwde hij 

tegen groeps-egoïsme. "Een gezonde sociale arbeid houdt niet slechts 
het persoonlijk, het individueel belang, niet alleen het belang vae 
een bepaalde stand in het oog, maar let steeds op het geheel, op de 
heele maatschappij en neemt daarom op krachtige wijze deel aan 
het openbare, maatschappelijke leven".8β7 In dit citaat klinkt de 

roep om een nieuw corporatief stelsel, gebaseerd op de onderlinge 

solidariteit van de beroepsstanden. 

Het succesvolle optreden van Vlekke in Maastricht was voor 

Ruijs de Beerenbrouck aanleiding om twee jaar later andermaal een 

beroep op hem te doen om in Venlo te spreken op de derde Lim

burgse katholiekendag. Het woord 'katholiekendag' was een jaar 

tevoren door de Roermondse kerkvoogd J. H. Drehmanns voor het 

eerst in het openbaar gebruikt en is sindsdien overal aanvaard. 

Vlekke weigerde aanvankelijk op het verzoek van Ruijs in te gaan, 

omdat hij het gestelde onderwerp, 'de katholieken en de sociale 

2β4) Br. F. Kunst, Oosterhout, aan VI., 17-6-1900. 
2"6) Br. J. Schets, Hoeven, aan VI., 4-6-1900 (D. В.). 
" · ) Manuscript VI. - rede Maastricht II, a.w., p. 18. 
*") Ibid., p. 19. 
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kwestie', reeds grotendeels te Maastricht had behandeld. Ruijs bleef 

echter aandringen en Vlekke gaf toe.2 β β 

Het congres genoot de volle medewerking van de geestelijke en 

wereldlijke overheid. Alle belangrijke personen werden door burge

meester H. B. van Rijn uitgenodigd voor een diner te zijnen huize. 

De jonge Poels toonde zich erg verheugd over het optreden van de 

Brabantse industrieel in zijn gewest en drong er bij hem op aan 

een dag eerder over te komen voor "een onderonsje met Nolens, 

Bolsius, Ruijs, Poelhekke en nog een viertal vrienden. Wij hebben 

nog een en ander te bespreken en ik ben erg verlangend U weer 

eens in kleineren kring te ontmoeten".ϊββ In Venlo hield Vlekke op 

Pinkstermaandag 1901 een van zijn beste redevoeringen over de 

katholieke sociale actie. De Bossche pastoor С. C. Prinsen, de grote 

pionier van de sociale beweging in zijn bisdom, gaf blijk van zijn 

enthousiasme over deze voordracht met de woorden "echte mannen-

taal, den waren katholieken socioloog waardig".270 

In zijn rede ging Vlekke uit van de stelling, dat de sociale actie 

van de katholiek een voortdurende, moedige geloofsbelijdenis vor

derde. 2 7 1 Alle sociale arbeid diende tot grondslag te hebben de drie 

in de natuurlijke orde gelegen hoogste goederen: vrijheid, gerechtig

heid en bescherming van de zwakken. Deze goederen zijn door de 

kerk te allen tijde verdedigd. Waar de kerk haar invloed miste, ver

dwenen zij in de kortste tijd. Hier ligt de verklaring voor Vlekkes 

ijver om het volk in al zijn geledingen met krachtige hand aan de 

kerk te binden. Deze opvatting spruit niet voort uit cléricalisme, 

maar uit de diepe overtuiging dat de mens niet in staat is zijn res

pect voor de medemens te bewaren zonder de richtinggevende kracht 

van de christelijke ethiek. 

In 1901 heeft onze Brabantse voortrekker zich definitief losge

maakt van ideeën van Le Play, die het herstel van de sociale vrede 

и в ) Br. Ruijs de В., Maastricht, aan VI., 4-5-1901. 
" · ) Br. H. Poels, Venlo, aan VI., 21-5-1901. 
t7°) Br. С Prinsen, Den Bosch, aan VI., 31-5-1901. 
! 7 1) Manuscript van rede, gehouden door J. F. VI. op de diocesane katholiekendag 
te Venlo, 27-5-1901, p. 2 (D. В.). 
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zocht in de kerstening van het gezinsleven. Deze opvatting had ook 
in ons land rond 1900 nog tal van aanhangers. Zo zag pater Van 
den Eisen de oplossing van het vraagstuk van de boerenarbeider 
primair in het herstel van het christelijk huisgezin, waartoe de 
godsdienstige verenigingen veel konden bijdragen.272 Na 1900 
kende Vlekke aan de sociale actie een ruimer arbeidsveld toe. In 
dat veld lagen het huisgezin en het verenigingsleven, maar ook de 
volksvertegenwoordiging en het staatsbestuur.278 De zondagsrust en 
de wering van de getrouwde vrouw uit de fabriek behoorden tot de 
absolute voorwaaiden voor de verheffing van het gezinsleven. Ten 
aanzien van het verenigingsleven aahtte hij broederschappen en 
patronaten niet meer voldoende, wat vele pastoors op dat moment 
niet zullen beaamd hebben. Op de Venlose katholiekendag in 1901 
sprak Vlekke zich voor het eerst openlijk uit voor staatsinvloed op 
het terrein van de arbeidevoorwaarden. "Onze sociale actie steunt 
dus ook eiken maatregel, die tot een gezonde wetgeving van den 
arbeid kan leiden. Wie in alle oprechtheid en eerlijkheid de waar
digheid van den arbeider, de eere van den arbeid wenscht, heeft 
geen vrees voor de tusschenkomst van den staat, als betere middelen 
falen".27* De wijziging van zijn visie op de verhouding tussen sociale 
en politieke activiteiten werd toegelicht in het tweede hoofdstuk.275 

Door onze voile aandacht voor het optreden van Jan Frederik 
Vlekke zou de indruk gewekt kunnen worden, dat de diocesane 
katholiekendagen zich uitsluitend bezig hielden met aangelegen
heden van sociaal-economische aard. Dit is echter niet het geval. 
De diocesane congressen fungeerden als forum voor alle problemen 
van de dag die zich op de eerste plaats in eigen diocees voordeden. 
Politiek was daarbij uitgesloten. Het congres splitste zich in enige 
afdelingen. De indeling geschiedde meestal naar de beroepsstanden, 
die ieder him eigen vraagstukken aan de orde stelden. De dag werd 

'") P. Hollenberg, Gerlacus van den Eisen, a.w., p. 180. 
"') Manuscript-iede-Vl. te Venlo, a.w., p. 5. 
*>*) Ibid., p. 9. 
Wï) Zie p. 129 van dit boek. 
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begonnen met een H. Mis, soms voorafgegaan door een optooht, en 
werd besloten met een algemene vergadering. 

In tegenstelling met die van Limburg, behielden de eerste ka
tholiekendagen in Den Bosch een besloten karakter. Alleen Bossche 
diocesanen werden als inleider op de katholiekendag toegelaten en 
mochten zdch dn het debat mengen. Baron A. van Wijnbergen, de 
eenzame strijder voor de KJarenbeekse ideeën te Eindhoven, be
richtte aan Vlekke, dat de eerste katholiekendag in Den Bosch wel 
niet veel zou uithalen, omdat het comité in meerderheid uit conser
vatieve figuren bestond.27β Ook de Goirlese fabrikant J. van Besouw 

noemde het dagelijks bestuur ultra-conservatief en verwachtte er 

weinig heil van. Het viel hem nog erg mee, dat het conservatieve 

bestuur Ruijs, Ariëns, mgr. G. W. Konings, W. Passtoors en 
Vlekke als eregasten voor het congres uitnodigden.277 In een noti
tieboekje tekende Vlekke over de Bossche katholiekendag aan, dat 
deze over het geheel wel geslaagd was. Toch signaleerde hij de 
tegenstrijdigheid, dat terwijl nietaliocesanen van het debat waren 
uitgesloten, er wel besluiten waren genomen van algemene aard, 
die bij uitvoering ook de toestand in andere bisdommen zouden 
beheersen. ^ 8 

Voor de tweede katholiekendag in het Bossche bisdom, die een 
jaar later in Tilburg werd gehouden, trachtte Van Besouw zijn 
Gastelse collega over te halen in de sectie werkgevers op te treden 
als inleider over 'uitbetaling van loon aan minderjarigen en het 
weren van slechte lectuur'. Uit Van Beeouws brief vak op te maken, 
dat men voor Vlekke als niet-diocesaan gaarne een uitzondering 
wilde maken op de regel.279 Vlekke weigerde. De Tilburgse katho
liekendag had plaats op 29 september 1901. Vlekke was toen juist 
bezig met het schrijven van zijn 'Sociale Opstellen', de reeds eerder 
besproken geruchtmakende 'brochure gericht tegen de Tilburgse 

*'·) Br. A. van Wijnbergen, Eindhoven, aan VI. 3-5-1900 (D. В.). 
" ' ) Br. J. van Besouw, Coirle, aan VI., 3-7-1901. 
Ι 7 β) Aantekenboekje van J. F. VI., doss.no. 8. 
«·) Br. J. van B. aan VI., 3-7-1901. 

368 

http://doss.no


wolfabrikant August J. C. van Spaendonck. De bundel 'Sociale 
Opstellen' verscheen eind december van dat jaar bij de uitgeverij 
Henri van der Marck te Roermond.280 

In deze bloemlezing werden de Tilburgse toestanden inzake lo
nen en arbeidstijden aan de kaak gesteld.281 De verontwaardiging 
onder de Tilburgse fabrikanten bleef dan ook niet uit.282 Het ligt 
voor de hand, dat Vlekke er in de gegeven omstandigheden niet 
voor voelde in debat te treden met katholieke collega's op een ka
tholiek congres, daar de kans groot was, dat er een openbaar con
flict uit zou ontstaan. Dat in Tilburg een debat kon uitgroeien tot 
een heftig twistgesprek, moge blijken uit het verslag van de Til
burgse katholiekendag in Het Centrum, waarin vermeld staat, dat 
de gematigde rede van dr. G. van Zinnicq Bergmann heel wat op
schudding had teweeggebracht.288 De Tilburgse pastoor had zich 
voor zijn redevoering over het sociale vraagstuk geheel laten instru
eren door J. F. Vlekke.284 De ontstemming van de Tilburgse fabri
kanten zou waarschijnlijk heel wat groter geweest zijn, als de 'ver
lichte' werkgever uit West-Brabant zelf het woord had gevoerd. De 
weigering van Vlekke moet, naar het ons voorkomt, dan ook ver
klaard worden uit een persoonlijk motief. 

Voor de moedige Jan van Besouw was Vlekkes weigering een 
grote teleurstelling. Tevoren had hij gejuicht: "Het zal een nieuwe 
triomf zijn voor Klarenbeeks Vriendenkring: twee zijner leden in
leider — kapelaan Poell en U — en dat op den aartsconservatieven 
Katholiekendag in de meest conservatieve der Sectiën!" 285 De zaak 
nam een wonderlijke draai, toen door het organiserend comité ab 
plaatsvervanger van Vlekke werd aangewezen.... de schrijver van de 
in het begin van het jaar 1901 versohenen brochure 'Is onze indu
strie het hiermede eens?', de bovenvermelde A. van Spaendonck. 

•«O Br. H. van der Marck, Roermond, aan VI., 18-12-1901. 
«") J. F. Vlelcke, Sociale Opstellen, Roermond, 1901, p. 85. 
«*) Br. H. Berkvens, Tilburg, aan VI., 20-2-1902. 
"») C , 29-11-1901. 
Ю 4) Br. G. van Zinnicq Bergmann, Tilburg, aan VI., 2-9-1901. 
*"») t.a.p. noot 279. 
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"Les extrêmes se touchent", seinde Van Besouw naar Oud Gastel. ш 

Daar bleef het met bij. Van Spaendonck viel van het ene uiterste 
in het andere. Zijn brochure was een uiting van het grofste indivi
dualisme, keerde zich fel tegen staatsinmenging in het arbeidspro
ces, kortom zij huldigde onverzwakt de liberale economie uit het 
midden van de vorige eeuw. Zelfs De Maasbode stelde vast, dat de 
opvattingen van Van Spaendonck niet veel weerklank meer zouden 
vinden bij de katholieken.287 Toch zou deze fabrikant zich een paar 
maanden later bij de voorbereiding van de katholiekendag op onder
scheidene punten plotseling ultra-progressief tonen.2 8 8 

Onbewust van het feit dat Vlekke bezig was aan een fel verweer
schrift tegen Van Spaendoncks brochure, vroeg deze laatste uitge
rekend aan Vlekke om instructies over de wijze van uitbetaling van 
loon aan minderjarigen.289 Eén dag voor Van Spaendoncks brief 
hem bereikte, had Vlekke in Utrecht dit onderwerp voor de Cen
trale Raad van Sobriëtas behandeld in verband met het drankims-
bruik.290 Deze kwestie was kort tevoren ook ter sprake gekomen in 
zijn fabrieksraad. Reeds in 1896 was in het reglement van de Gas-
telse suikerfabrieken het artikel opgenomen, dat de ibetaling van 
het personeel in loonzakjes zou geschieden, -waarop de berekening 
van het loon duidelijk stond udtgeweckt. Bovendien kon het loon 
van minderjarigen desgevorderd door de ouders worden ontvan
gen.291 Van Besouw, die de sociale insteJliragen van de Gastelse 
suikerfabrieken tot model van zijn eigen bedrijf had genomen,Mï 

legde Vlekke de conclusie voor, die op Van Spaendoncks inleiding 
moest volgen. Daarin werd voorgesteld, dat in alle bedrijven loon-

«··) Br. J. van B. aan VI., ongedat., 1901. 
"') De Maasbode, 25-5-1901 en 5-6-1901. 
*<*) t.a.p. noot 286. 
Ie«) Br. Aug. J. С Spaendonck, Tilburg, алп VI., 2-8-1901. 
**«) De Grondwet, 1-8-1901. 
m ) Reglement voor den arbeid in de Gastelsche Beetwortelsuikerfabriek, 1896, § 7 
en §8. 
««) Br. J. van B. aan VI., 21-11-1898. 
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briefjes of -kaarten zouden worden ingevoerd, die dan regelmatig 
aan de ouders zouden worden toegezonden. ̂ 3 

Al verscheen Jan Frederik Vlekke op de tweede Bossche Icatho-
liekendag dan niet in levende lijve op het podium, zijn vooruit
strevende geest was aanwezig in de redevoering van pastoor Van 
Zinmcq Bergmann, die en passant zijn geestelijke leidsman in so-
dalibus nog ten voorbeeld stelde voor wat zijn sociale fabrieksinstel-
lingen betreft.2e4 In de sectiejvergadermg van de werkgevers werden 
de loonzakjes van zijn fabrieken ak modellen getoond. Van Besouw 
had Van Spaendonck weten over te halen de loonregeling die Vlekke 
voor minderjarigen had getroffen, als het ideale voorbeeld in zijn 
inleiding op te nemen.295 Zo maakte een Tilburgse fabrikant pro
paganda op het Tilburgse katholiek congres voor de sociale 
voorzieningen op de Gastelse suikerfabrieken in ihetzelfde ¡jaar, 
waarin beide fabrikanten m hun op schrift gestelde sociaal-econo
mische theorieën lijnrecht tegenover elkaar stonden. Dit levert een 
bewijs, dat rond 1900 theorie en praktijk bij menige werkgever el
kaar niet dekten en dat de sociale opvattingen in dit overgangs-
stadium het beeld vertonen van onevenwichtigheid en onzekerheid. 

Het hisdom Breda, dat organisatorisch in alles achteraan kwam, 
heeft pas in het jaar 1903 zijn eerste ¡kaïtholiekendag gekregen. Wie 
hiertoe het beslissende initiatief heeft genomen, valt niet te achter
halen. Een feit is, dat de secretaris van het bisdom, P. Hopmans, de 
latere 'bisschop, de grote man achter de schermen was. Hopmans 
maakte een dankbaar gebruik van de ervaring die J. F. Vlekke op 
de katholiekendagen in andere bisdommen had opgedaan. Zo heeft 
de Gastelse pionier nog de grote lijn aangegeven voor deze eerste 
katholiekendag in zijn eigen bisdom. In nauw overleg met hem 
regelde Hopmans de instelling van comités en het aantrekken van 
gesohikte personen.2ββ Ook kon Vlekke nog meewerken aan de 

«") t.a.p. noot 286. 
*M) Redevoering van dr. G. van Zinnicq Beigmann op den Katholiekendag te Til
burg, 29-9-1901, p. 15 (D. VI.). 
*>») Br. J. van B. aan VI., 22-8-1901. 
»«) Br. P. Hopmans, Breda, aan VI., 15-4-1903. 
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vaststelling van het program en de keuze van de sprekers. "Wat 
betreft de onderwerpen, welke op den katholiekendag moeten be
handeld worden, kan ik met anders dan instemmen met de alge-
meene beginselen, welke door U worden voorop gesteld; ze zijn me 
uit het hart gegrepen".297 Deze zinsnede uit een van Hopmans' 
brieven bewijst ondubbelzinnig hoe ver Vlekkes invloed in het co
mité reikte. In vijf afdelingen zou worden gesproken over 1) het 
sociale vraagstuk, 2) de drankbestrijding, 3) de organisatie van land
bouwers, 4) van de middenstand en over 5) het onderwijs. 

De arbeidersorganisatie in diocesaan verband werd op zijn aan
dringen aan de orde gesteld. Op zijn vraag, hoe bisschop P. Leyten 
dacht over werkliedenverenigingen, kreeg hij van de secretaris ten 
antwoord: "Monseigneur is geenszins tegen oprichting daarvan, 
maar is van meening dat ze alleen in de grootere plaatsen reden van 
bestaan hebben".298 Op het congres werd in de conclusie over de 
arbeidersorganisatie, die op de inleiding van de voorzitter van de 
Bredase r.k. Volksbond, W. C. Mentink, volgde, de wenselijkheid 
uitgesproken om in "de voornaamste plaatsen van ons diocees werk-
liedenvereenigingen te stichten op den grondslag der Encycliek 
Rerum Novarum en deze te vereenigen in een diocesanenbond".29Ά 

Bij vergelijking van bovenstaande dtaten kan men gemakkelijk vast

stellen, dat de conclusie niet verder ging dan de opvatting die de 

bisschop er op dat moment op na hield. De mening van W. G. 

Versluis, dat Vlekke niet akkoord gegaan zou zijn met deze ont

krachte conclusie,300 gaat naar onze overtuiging te ver. Vlekke kende 

het standpunt van zijn bisschop en gezien zijn verleden zou hij zich 

hiertegen zeker niet openlijk hebben verzet. 

De hoofdbeambte van de Gastelse suikerfabriek, M. J. Kuypers, die 

de idealen van zijn betreurde chef en leermeester op het congres 

uitdroeg, trachtte in de conclusie de 'wenselijkheid' door 'noodza-

2»') Br. P. Hopmans aan VI., 22-4-1903. 
и в ) Ibidem. 
s i ·) Verslag van den Bredaschen Katholiekendag, 1903, p. 35. 
»oo) w . G. Versluis, Van Klei en Zand, Geschiedenis K.A.B, in het bisdom Breda, 
Utrecht, 1959, p. 29. 
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kelijkhedd' te laten vervangen, maar hij kreeg de vergadering niet 
mee. Alleen de vestiging van verenigingen in de 'voornaamste' 
plaatsen werd in de slappe conclusie gewijzigd in 'op bijna alle' 
plaatsen.301 De eerste Bredase katholiekendag droeg zeker geen 
stempel van progressiviteit. Vlekke zou zich beslist niet gelukkig 
gevoeld hebben met het feit, dat de landarbeidersorganisatíe niet in 
bespreking mocht komen, maar werd verschoven naar een volgende 
katholiekendag.302 Voorlopig zouden de belangen van de landar
beiders aan de boeren worden toevertrouwd. In de Boerenbond 
waren de arbeiders dus nog niet vertegenwoordigd. De 'boeren be
slisten hoe hun knechts zich mochten organiseren. 

Jan Frederik Vlekke werd op het congres pijnlijk gemist en eigen
lijk reeds tijdens de voorbereiding daarvan. In de verslagen van de 
comitévergaderingen bespeurt men dadelijk zijn afwezigheid.303 

Strijdend voor de katholiekendag ¿s deze energieke man ten onder 
gegaan. Immers, thuiskomend van een der comité-vengaderingen in 
Breda werd hij getroffen door een beroerte. Na een ziekbed van 
enkele dagen overleed hij op 15 mei 1903. 

Bij zijn dood 

De dood van Vlekke op 54-jarige leeftijd kan tragisch worden 
genoemd zowel voor zijn persoon als voor de zaak waarvoor hij 
streed. De surkerindustrie maakte in 1903 een crisis door zoals men 
zich in West-Brabant niet had kunnen voorstellen. Dit viel toeval
lig samen met het overlijden van de grote directeur. Gold onder 
Vlekke de industrie als middel om het kapitaal te belonen en daar
naast zegen te verspreiden in de omgeving door middel van allerlei 

"ii) Verslag van den Bredaschen Katholiekendag, 1903, p. 35-38. 
SM) Ibidem. 
я»3) Gee. bij. W. G. Versluis, Van Klei en Zand, a.w., p. 28. Opm. Wij hebben 
dit gemis niet persoonlijk kunnen constateren. Het notulenboek heeft Versluis kun
nen inzien bij pastoor A. L. J. v. d. Made. Sinds diens dood in 1955 is deze waarde
volle bron door grove onachtzaamheid verdwenen en zij blijft alle nasporingen ten 
spijt onvindbaar. 
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sociale voorzieningen, de nieuwe directies — de fabrieken St. Antoine 

en de Gastelse Beetwortelsuikerfabriek werden na zijn dood weer 

gescheiden — huldigden het devies: "suiker maken en in 'godsnaam 

met winst, hoe dan ook".304 Als uitvloeisel van dit principe moest 

alle luxe verdwijnen. Hieronder werden gerekend: pensioenfonds, 

ziekenfonds en weduwenfonds. Directeur A. Goossens van St. An

toine liquideerde deze fondsen in 1904 en verdeelde de pot onder 

de leden.305 De oppositie hiertegen durfde zich niet te uiten uit 

vrees voor ontslag. Zo weid de bestaanszekerheid voor de arbeidere, 

door Vlekke moeizaam opgebouwd, reeds een jaar na zijn dood weer 

twijfelachtig. 

Vlekke was zijn tijd in sociaal opzicht een tiental jaren vooruit. 

Wat hij deed kon voorlopig geen stand bouden, omdat zijn omgeving 

daar niet rijp voor was. Toen de veldheer sneuvelde, raakte het leger 

verstrooid. Zijn stichtingen waren tenslotte louter op persoonlijk 

gezag gebouwd, een gezag dat groter werd naarmate hij de aandeel

houders door rijke dividenden aan zich verplichtte. De Gastelse 

dorpsarts, A. Jansen, deed een krampachtige poging om door tijdige 

openbaarmaking van het afbreken van de sociale bedrijfsvoering op 

de fabriek St. An tome de instellingen op de andere fabriek te red

den. зоа De pennestrijd in Het Sociaal Weekblad leidde tot de vor

ming van een arbitrage-commissie, waarvoor vrienden van wijlen 

J. F. Vlekke, t.w. J. B. van Besouw, mr. H. J. Pelster, dr. A. Ariëns 

en mr. P. Aalberse werden aangezocht.307 Het werk van deze com

missie was bij voorbaat vruchteloos, omdat de kapitaal-bezitters de 

vermeerdering van hun geld nog in geen enkele verhouding zagen 

met de produktieve waarde van de arbeid, die de schatten hielp 

verdienen. 

Vlekke werd door vele tijdgenoten voor een optimist gehouden.308 

3M) Br. A. Jansen, Oud Gastel, aan Aalb., 1-2-1904 (D. Aalb. doss. no. 505). 
*») Sodaal Weekblad, 27-2-1904. 
"") Polemiek tussen A. Jansen en A. Goossens in Soc. Weekblad onder de titel: 
„Vernietigde instellingen van den arbeid". S.W. 13-2-; 20-2-; 27-2- en 9-3-1904. 
ao7) Br. A. Jansen, Oud Gastel, aan Aalb., 2-3-1904 (D. Aalb. doss. no. 505). 
»»β) S.W. 13-2 1904 En J. Gribling, P. J. M. Aalberse, a.w., p. 98. 

374 



Toch had hij voldoende realiteitszin om oprecht te twijfelen aan het 
slagen van zijn sociale arbeid. Tegenover de jongere Aalberse heeft 
hij zijn twijfel aan de bereidheid van de bezittende klasse om de 
welvaart te spreiden pregnant uitgedrukt.soe De tragiek voor de per
soon Vlekke schuilt in de omstandigheid, dat kort na zijn dood de 
beroeringen van de spoorwegstaking een stimulans vormden voor 
een krachtige christelijke sociale beweging via de K.S. A. en de politie
ke kanalen. De sociale actie ging kort nadien deel uitmaken van het 
politiek programma. De deskundige suikerfabiikaint en modeldirec
teur, socioloog en drankbestrijder, gevierd redenaar en sociale wer
ker, Jan Frederik Vlekke, had te weinig optimisme om te vermoeden, 
dat twee van zijn vrienden, ds. A. Talma en mr. P. Aalberse, als 
kamerlid en minister later in staat zouden zijn een belangrijk deel 
van zijn sodale levensvisie, die hij in miniatuur verwerkelijkte in 
het 'Brabantse Gastel en op tal van plaatsen in Nederland in zijn 
redevoeringen verkondigde, gemeengoed te maken door middel van 
regeHng bij de wet. Hij (had er ook geen vermoeden van, dat zijn 
wekroep in Limburg zou worden overgenomen door zijn jonge 
vriend dr. H. Poels, de grote beschermheer van katholiek Limburg. 

Vlekke stierf in hetzelfde jaar als paus Leo XIII, het 'lumen in 
ooelo', en dr. H. Schaepman, onze grote politieke emandpator. Van 
beide figuren had hij zich onvoorwaardelijk een volgeling getoond. 
Zijn onverwadite dood in de kracht van zijn leven wekte diepe ver
slagenheid in katholiek Nederland te meer omdat iedereen het 
gevoel had, dat dit leven vroegtijdig was opgebruikt ten bate van de 
katholieke zaak. Uit de staalkaart van levensberichten in kranten 
en weekbladen dteren wij hier een paar regels uit het gevoelige 
'm memoriam', dat mr. P. Aalberse in het Katholiek Sociaal Week
blad schreef en dat de veelzijdigheid van deze man het best bena
dert: "Vlekke was een krachtige, maar tevens velen sympathieke 
persoonlijkheid. Een man van karakter en groóte wilskracht. Een 
stoere weitker èn op industrieel èn op sociaaJ gebied. Toch bij al zijn 
kracht en forschheid de vrolijkste vriend.... Met Vlekke is een onzer 
м») Zie p. 351 van dit hoofdstuk. 
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beste mannen van ons heengegaan. Uitmuntend industrieel, weten
schappelijk man, voorbeeldig patroon, practisch socioloog, buiten
gewoon redenaar, kloek drankbestrijder — het zijn hem niet be
twiste eeretitelen".310 Pater Ermann eerde hem in Het Centrum 
met een gedicht naar de gewoonte uit die t i jd . ш 

Zijn begrafenis in het dorpje Stampersgat werd een demonstratie. 
Zij was tevens een imposante huldiging van een van de wegberei
ders van de nieuwe sociale orde, waaraan onze eeuw een van haar 
markantste trekken zal ontlenen. Uit alle delen van het land kwam 
men de dode de laatste eer bewijzen. Meer dan twintig kransen 
werden voor de lijkbaar uitgedragen. Zijn harmonie blies de treur-
muziek, zijn oudste personeelsleden droegen hem zijn kerkje binnen, 
dat de onafzienbare stoet onmogelijk kon bevatten. Kort vóór de 
plechtigheid gevraagd, beklom dr. Gisbert Brom de preekstoel voor 
het uitspreken van de lijkrede. In zijn warme improvisatie op het 
thema 'hoe is de sterke in Israël gevallen' schetste hij de overledene 
als de man met de sterke geest en de sterke wil, als de goede, die 
vooral gewerkt heeft voor de economisch zwakkeren en tenslotte als 
de godsdienstige, die zijn sooiaal werk vanuit een diep geloofsleven 
wist op te bouwen. Achter het kerkje werd hij ter aarde besteld. 
Aan het open graf vertolkte burgemeester A. Mastboom de gevoe
lens van de gehele Gastelse gemeenschap. Dr. Alfons Ariëns her
dacht de grote betekenis van Vlekke op christelijk-sociaal gebied, 
toen hij hem een wegwijzer en 'baanbreker noemde voor geheel 
katholiek Nederland.312 

Reeds kort na zijn dood bezoedelden roddel en laster de nage
dachtenis van deze fiere man. Behalve in Stampersgat en Oud Gastel 
geraakte hij in vergetelheid. Een van zijn vurigste bewonderaars'1' 
deed op een herdenkingsavond ter gelegenheid van zijn honderdste 
geboortedag de suggestie in Oud Gastel een straat naar hem te 

'i») K.S.W., 23-3-1903. 
а11) С , 21-5-1903, zie bijlage V. 
312) De Grondwet, 21-5-1903. 
«») Br. Théophile Nijman. 
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noemen en in Stampersgat een gedenksteen aan te brengen. Een 
jaar later werd het dorpsplein in Stampersgat naar Jan Frederik 
Vlekke genoemd. In 1955 nam de bejaardenbond van dit dorpje, 
waarin uiteraard nog vele oud-fobrieksarbeiders woonden, die Vlekke 
persoonlijk hadden gekend, het initiatief een monument op te rich
ten. Voorzitter C. Dam was de grote promotor. Tezamen met de 
Heerokundige Kring werd een comité gevormd. Dit comité bracht 
gelden bijeen voor de bronzen plaquette, vervaardigd door mr. 
E. L. W. baron Speyart van Woerden. Het reliëf dat zijn markante 
kop prachtig weergeeft, werd aangebracht tegen een sokkel voor de 
kerk van Stampersgat. 

Op 23 augustus 1958 werd het monument in bijzijn van alle nog 
in leven zijnde familieleden onthuld door de weduwe van Vlekkes 
oudste zoon, wijlen M. L. Vlekke-Frey. Gerard Brom zou als feest
redenaar optreden. Een maand voor de onthulling stierf zijn echt
genote. De bekende Nijmeegse hoogleraar wenste de eerste tijd 
daarna niet in het openbaar te verschijnen. Hij stelde toen een 
korte herdenkingsrede op schrift. Deze werd tijdens de plechtig
heid voorgedragen door een der condté-leden.S14 De jonge Brom 
had Vlekke in 1909 met een scherpe karakterschets in zijn drank-
weergeschiedenis vurig bewonderd, de oude Brom legde in een wat 
meer bezadigde stijl opnieuw getuigenis af van grote bewondering. 
Zijn onuitgegeven rede is interessant genoeg om ze in zijn geheel 
als bijlage op te nemen.'1' 

Bij de dood van Jan Frederik Vlekke schreven diverse bladen, 
dat zijn naam voor altijd veribonden zou blijven aan de katholieke 
sociale actie. Als een bijdrage tot die verbondenheid moge dit boek 
dienen. 

M«) F. Akkernians, Oud Gastel. 
«») Zie bijlage VI. Manuscript bevindt zich in D. VI. (GAR). 
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BIJLAGE I 

Brief van M. J. G. Kuypers aan Dr. Gisbert Brom. 

Zeer Eerwaarde Hooggeleerde Heer, 
Ik zal maar direkt aan 't schrijven trekken. Die praatjes zijn radicaal gelogen. Zij 
komen voort of uit de ezelachtige domheid van een paar boerenaandeelhouders of 
uit de lasterzucht van heren suikerbaronnen. De zaak is deze. De fabriek Vierver-
laten en de onze hebben zowat dezelfde capaciteit. Vierverlaten werkt met 12 ton 
aandeelen en 5 ton obligaties als bedrijfskapitaal. 

Onze aandeelen zijn nominaal 360.000 gulden maar feitelijk driemaal zoveel 
waard daar Vlekke uit vroegere winsten maar steeds heeft doorgehouwd. Behalve 
2 ton reserve is er geen bedrijfskapitaal, zodat wij vooral in de campagnetijd zeer 
duur moesten leenen bij de bankiers. Vlekke wilde allang een obligatielening slui
ten en dat is nu geschied, juist drie ton.. 

Die lening wilden de commissarissen onder zich houden, zodat slechts aandeel
houders obligaties konden krijgen. Vermoedelijk zijn er een paar ezels onder ge
weest, die de toestand geheel en al verkeerd hebben begrepen en meenden, dat er 
geld bij moest. 

Dit is evenwel zeker, de finandeele toestand onzer fabriek is zoo vast en schit
terend, dat er geen sprake van is of zij komt de oogenblikkelijke krisis te boven 
met alleen, maar zij zal al weer winst maken, ab de andere suikerbaronnen nog 
aan het janken zijn als magere varkens. Want (en dit in alle vertrouwen) minister 
Harte heeft 't aan het goede eindje. De goedingerichte suikerfabrieken hebben 
geen surtaxe noodig. 

Ik heb op mijn vacantiereis die praatjes op verschillende manieren en plaatsen 
moeten bestrijden. Maar 't blijft aan de gang. Wat zou 't zijn, indien de tegen
woordige directeuren eens een publieke verklaring gaven. Ik weet zeker, dat zij 
dit graag zullen doen, want de eer van Vlekke, van onze fabriek, houden zoowel 
Dautzenberg als Mastboom hoog. 

Nog eens: Vlekke was geen heilige, maar op finantieel en industrieel gebied staat 
hij vlekkeloos geheel en al. Hij gaf de hoogste loonen, de hoogste bietenprijzen, de 
hoogste winsten, richtte zijn fabrieken schitterend en onbekrompen in en maakte 
ze finantieel zeer sterk. Dat is de eenvoudige waarheid, waartegen het feit dat hij 
voor een paar jaren door te groot optimisme eenig verlies leed (daar hij niet op tijd 
verkocht) in het niet verzinkt. Om deze feiten te verklaren is het niet voldoende 
op zijn groóte gaven te wijzen. Hij werkte onder zeer gunstige omstandigheden, 
en drie kwart der suikerbaronnen zijn groóte ezels, die janken en huilebalken als 
er geen staatshulp komt, maar te dom zijn om de handen uit de mouw te steken. 

Ik hoop dat deze inlichtingen voldoende zijn en noem mij met de meeste hoog
achting 

U w dw. dienaar 
w.g. M. J. G. Kuypers. 

Oud Gastel, 1 sept. 1903. 
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BIJLAGE Π 

PARTICIPATIE-CONTRACT DER GASTELSCHE 
BEETWORTELSUIKERFABRIEK 

De ondergeteekende - - . - . . _ _ _ _ 
wonende te . ~ , verklaart verkocht te hebben aan den mede-
ondergeteekende J. F. VLEKKE, Directeur der GASTELSCHE BEETWORTEL· 
SUIKERFABRIEK, wonende te Oud-Gastel, die dezen koop accepteert, de geheele 
opbrengst der beetwortelen, welke door hem in 1895 zullen worden geteeld op 

hectaren aren bouwland, gelegen -- , 
hetwelk ter bezaaiing met beetwortelen gereed zal moeten zijn vóór of op den 
15den Apnl 1895. 

Deze koop en verkoop is geschied op de volgende voorwaarden: 

Art. I. Als grondslag ter berekening van den bietenprijs worden aangenomen 
het suikergehalte der geleverde bieten en de gemiddelde prijs, waartoe de suiker 
eerste product in het boekjaar der levering is verkocht. 

Het suikergehalte wordt bepaald door van hoogstens elke 4000 KG. geleverde 
bieten eene hoeveelheid van 20 KG. te tarreeren en hiervan een gemiddeld monster 
van 10 bieten te analyseeren volgens de koudwater-methode van Pellet. 

Met suikerprijs wordt bedoeld de pnjs van 100 KG. eerste product, baas 88 
pCt. Centen worden hierbij buiten aanmerking gelaten Zouden tijdens den duur 
van dit contract de koopconditien der suiker veranderen, dan zal steeds de prijs 
voor ruwe suiker van 88 pCt als grondslag voor de berekening worden aangeno
men. Indien de fabnek witte suiker zou fabnceeren, zullen door een ter beurze van 
Amsterdam beëdigd makelaar de prijzen van de 88er suiker vastgesteld worden, 
die overeenkomen met de prijzen der verkochte witte suiker. 

Wanneer alle suiker op den 15den Mei 1896 niet zou verkocht zijn, wordt door 
een makelaar ab bovengemeld de prijs op den 15den Mei vastgesteld en deze aldus 
in de berekening genomen. 

Art. 2. Alle bietenprijzen zijn bedoeld voor francolevering op het terrein der 
fabriek, wat den aanvoer per as of uit de nvier de Mark betreft en voor franco
levering vóór den wal der fabriek voor de overige leveringen. 

De kosten van vervoer worden door de fabnek aan de schippers uitbetaald voor 
rekening van de verkoopers, die daarvoor in rekening worden gedebiteerd. 

Art. 3. De grondprijs per 1000 KG. bieten nettogewicht, bij een suikergehalte 
van 14 pCt en een suikerprijs van twaalf gulden is Tien gulden. 

Voor elk percent suiker boven of onder 14 pCt. wordt de prijs der bieten met 
één gulden per 1000 KG. verhoogd of verlaagd, zoodat elk 1/10 percent met 10 
centen in rekening wordt gebracht Honderdste deelen van een percent worden ver
waarloosd. 

Bovendien wordt de bietenprijs met een gulden per 1000 KG. verhoogd of ver
laagd voor eiken gulden, dien de suiker boven of beneden 12 gulden zal verkocht 
zijn. 
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Voor de berekening der bieten wordt derhalve de volgende schaal gebruikt: 

12 pCt. 

13 „ 

14 „ 

15 „ 
16 „ 
17 „ 

ƒ 12 tot 
beneden 
/13 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

13/14 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

14/15 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

15/16 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

16/17 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

17/18 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

18/19 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

19/2 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Bij verandering van de wetgeving op den suikeracdjns, die vermindering van 
excédent ten gevolge heeft, wordt de grondprijs der bieten met een evenredig be
drag verminderd. 

Art. 4. Voor leveringen, die vóór 20 September aan de fabriek komen, wordt 
de prijs met één gulden, voor die, welke van 20 September tot 1 October aankomen, 
met 50 cent per 1000 KG. netto verhoogd. 

Art. 5. De analyses geschieden op het laboratorium der fabriek door een van 
hare beambten. 

De verkooper kan daar ter plaatse monsterneming, tarreering, weging, meting 
en analyse doen controleeren door een of meer bevoegde vertegenwoordigers, wien 
door de fabriek de noodige instrumenten ter beschikking zullen gesteld worden. 

De leveringen per as worden als gewoonlijk op de groóte weegbrug gewogen; 
terwijl het brutogewicht der leveringen per vaartuig wordt vastgesteld door meting 
der waterverplaatsing van het schip of door opneming der inzinking van het vaar
tuig volgens zijn Rijnijk. 

Twee of meer leveranciers kunnen hun leveringen in één schip vereenigen; het 
gemiddelde gehalte der geheele lading geldt dan voor allen, die de lading te zamen 
brachten. 

Uit de som der polarisaties van de verschillende monsters wordt door deeling, 
met het getal onderzochte monsters als deeler, het gemiddelde gehalte gevonden. 

Voor de leveringen per as wordt het gemiddeld gehalte aldus berekend voor 
eiken dag van levering; voor die per vaartuig voor elke lading. 

Wie per as levert, ontvangt voor de levering van eiken dag, wie per vaartuig 
levert, voor elke lading een bulletin, inhoudende: brutogewicht, nettogewicht en 
gemiddeld gehalte der levering. 

Uit deze bulletins wordt het gemiddeld gehalte der levering berekend door ge
wicht- en gehaltedjfers te vermenigvuldigen en de som der producten te deelen 
door het gewicht der geheele levering. 

Art. 6. Bieten met een gehalte van 11 tot beneden 12 pCt. zijn slechts lever
baar, indien de verkooper eene korting toestaat van twee gulden per 1000 KG. be
neden den grondprijs voor bieten van 12 pCt. suiker vastgesteld. 
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Bieten onder 11 pCt. suikergehalte worden niet aangenomen. Zouden bieten van 
deze kwaliteit zijn aangevoerd, dan blijven zij voor rekening van den verkooper, 
zelfs, al waren zij uit het schip gelost of per as ontvangen. 

De te leveren beetwortelen moeten zijn in goeden, gezonden toestand, zoo weinig 
mogelijk gekwetst door het rooien, als anderszins. Beetwortelen, welke door vorst 
of water benadeeld, beschimmeld of bedorven zijn, zullen worden geweigerd. 

De beetwortelen moeten daar waar de eerste bladeren hebben gegroeid, plat wor
den afgesneden en zooveel mogelijk van aarde gezuiverd worden afgeleverd. 

Art. 7. De fabriek levert den verkooper kosteloos het benoodigde zaad tot een 
hoeveelheid van hoogstens 25 KG. per hectare, benevens zoo nodig, de zaaimachine. 

Kosten van zaaien zijn voor rekening van den verkooper. 

Art. 8. De verkooper heeft aanspraak op eene hoeveelheid pulp voor eigen 
gebruik, gelijkstaande met 50 pCt. van het gewicht der beetwortelen, dooi hem 
geleverd. 

De prijs der pulp is ƒ 1,50 per 1000 KG. franco op den wagen of vóór den wal 
der losplaats. In de rivier de Mark wordt de pulp tot dien prijs franco op den wal 
geleverd. 

Uiterlijk 31 Juli 1895 zal de verkooper moeten beslissen, of en in hoeverre hij 
van dit recht gebruik maakt. 

Art. 9. De verkooper geniet eventueel boven den grondsprijs, in art. 3 genoemd, 
een bijbetaling per 1000 KG. bieten, welke als volgt berekend wordt: nadat op 
den 15den Mei 1896 het batig saldo eener balans, met den volgens art. 3 bereken
den bietenprijs als grondslag, zal zijn opgemaakt, wordt van dat saldo eene som 
van achttienduizend gulden aan de fabriek toegekend; van het overblijvende komt 
de helft aan de gezamenlijke bietenleveranciers pro rato het door ieder geleverd 
gewicht beetwortelen; terwijl de andere helft aan de fabriek verblijft. 

De gezamenlijke verkoopers hebben het recht drie gemachtigden uit hun mid
den te benoemen, die ten kantore der vennootschap de bietenrekening kunnen in
zien. De fabriek zal hun overleggen de noodige bescheiden, waaruit is na te gaan: 
de totale hoeveelheid der beetwortelen, welke betaald is, de prijs der suiker uit de 
verkoopcontracten en de eventueele taxatie der makelaars, benevens de balans, zoo-
als zij door de directie der fabriek opgemaakt en door aandeelhouders is vastgesteld 
en waarmede de verkoopers der bieten zullen moeten genoegen nemen. De fabriek 
is voorts niet verplicht, ter beoordeling der balans, gedetailleerde opgaven te ver
strekken. 

Art. 10. Binnen 14 dagen na de aflevering der bieten ontvangt de verkooper 
eene betaling op rekening. De eindafrekening geschiedt vóór 14 Augustus. 

Art 11. De fabriek alleen is aansprakelijk voor alle verliezen. De leveranciers 
ontvangen in het ongunstigste geval den grondprijs der bieten, zooals die in art. 3 
is bepaald. 

Art. 12. Eigen leveringen der fabriek, uit zaadcultuur of buurland voortkomen-
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de, worden geheel op den voet van dit contract behandeld. De gezamenlijke aan
deelhouders der fabriek worden hierbij als de leveranciers der bieten beschouwd. 

Wanneer de fabriek bieten ontvangen heeft op het oude contract tegen een tel
quelprijs, dan wordt voor de uitvoering van dit contract deze telquelprijs beschouwd 
als de grondprijs volgens art. 3. Het aandeel in de bijbetaling over deze bieten 
komt natuurlijk ten voordeele der fabriek. 

Art. 13. Als voorschot op den koopprijs wordt verstrekt honderd gulden per 
hectare. 

Tot nakoming van dit contract wordt door partijen domicilie gekozen ten kantore 
van den kooper. 

, den 1895. 

De Verkoofer, De Kooper, 
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BIJLAGE ΙΠ 

Schenkenschans bij Leeuwarden, 2 Juli 1901. 

Aan den heer Vlekke, suikeifabrikant 
Oud-Gastel. 

M.H.I 

„Schrijf mij later andermaal maar, 
,/k Weet thans niets met zekerheid, 
„Voor wat plaats 'k u kan gebruiken 
„In d'aanstaande bietentijd". 
Zoo toch luid' uw laatste schrijven. 
Zoo was 't antwoord ongeveer, 
En daar heden aan gedachtig 
Doe ik thans de vraag u weer: 
Is u thans wat meerder zeker? 
Heeft u wellicht een partij 
Suikerbieten te vervoeren, 
Iet of wat geschikt voor mij? 
Wat mijn jaar iets goed kan maken? 
Waardoor ik mijn kas kan stijven? 
Want al vaar ik druk met grint ook 
't Blijft ontbreken aan de schijven! 
'k Lig te lang aan 't grintmachien soms, 
'k Lig te lang in lossing vaak; 
Weet heer Vlekke 't vlugger varen 
Is en blijft voor ons steeds zaakl 
Is de tijd bij iedereen ook 
Geld, zooals het spreekwoord zegt 
Zeker hebben wij als schippers, 
Op dit speekwoord 't meeste recht 
Mag ik dan beleefd verzoeken, 
Dat u mij even tijding geeft. 
Of mijn aanbod u te dienen 
Thans meer kans van slagen heeft 
Wil dan tevens ook zoo goed zijn, 
Biedt u mij uw antwoord aan. 
Mij te melden hoe de vrachtprijs 
En hoe uw conditiën staan; 
Want natuurlijk wilt niet vlotten, 
Dat ik slagen kan bij u, 
Dan moet ik eens elders hooren. 
Wijl 't de beste tijd is nu. 
Tc Heb mijn zoon hier thans niet bij mij, 
Misschien heeft hij ook idee; 
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Heeft u plaats voor hem misschien ook? 
Wees zoo goed en deel 't mij mee, 
Want ik tref met enkele dagen, 
Hem waarschijnlijk hier ook aan, 
Hij kan dan, uw tijding lezend, 
Weten hoe de zaken staan. 
'k Plaats 't adres mijnheer voor 't antwoord 
Onder aan deez' rijmlarij 
En ontvang ten slotte nu nog 
Een oprechte groet van mij. 

t.t. G. Steenstra. 

adres den heer W. van der Meulen 
Baljeestraat, Leeuwarden. 
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BIJLAGE IV 

Brief S. J. van Dieten aan J. F. VIekke, Leeuwen, 18 november 1898. 

Geachte Heer Vlekke, 

Nu ik in een toestand verkeer dat het mij een behoefte is mijn gemoed te luchten 
aan een vurig en dapper strijder van den kamp tegen den jenever, meen ik niet 
heter te kunnen doen dan mij tot U te wenden. Ziehier wat mij tot schrijven 
noopte. 

Gister deelde mijn pastoor mij het verloop mede van een vergadering te 's Bosch 
gehouden tot oprichting van een vereeniging tot bestrijding van het drankmisbruik. 
Ik kon mijn ooren nauwelijks gelooven toen ik vemam, dat op voorstel van pastoor 
Prinsen besloten weid dat de leden dier vereeniging zich moeten verbinden om . . . . 
na den middag geen jenever meer te drinken! „Dus vóór den middag (d.i. vóór 
het diner) bittert maar raak, maar 's avonds geen grog meer, jongensl neen, dan 
zullen we aas maar met wijn behelpen"! 

Pastoor Dr. van Zinnicq Bergmann die ook tegenwoordig was beloofde in Tilburg 
ook een dergelijke vereeniging te zullen oprichten. 

Zie, mijnheer Vlekke, daar heeft nu onze geestelijkheid de hand aan de ploeg 
geslagen! Me dunkt ze deed beter maar stilletjes thuis te blijven dan zoo 'n carica-
tuur van 'n drankbestrijdersvereeniging te scheppen. Ik zeg daar „onze geestelijk
heid", want ik geloof stellig en vast dat het in Den Bosch vertoonde het gevolg 
is van onderling overleg tusschen de voornaamste heerooms in dit bisdom. Kort na 
het congres verdedigde een kapelaan hier uit de buurt hetzelfde idee. 

Ik kan niet zeggen hoe-zeei het mij ergert dat onze clergé zoo 'n lamlendig voor
beeld geeft en de bitterflesch maar niet wil prijsgeven. Indien in ons bisdom 
mannen zouden opstaan die werkelijk en ernstig den strijd tegen den diankduivel 
zouden aanbinden door in hun kring bonden te vormen die onthouding van 
sterken drank ten grondslag hadden, dan zal het dra blijken, dat him pogen ijdel 
is, want de groóte hoop zal gretig zich verontschuldigen door te wijzen op Den 
Bosch: „Neen zoo 'n bar verbod is niet nodig. Pastoor Prinsen en Pastoor van Z. B. 
zullen het wel weten, enz" — 

Is hier zwijgen plicht, om maar weer naderhand te kunnen zeggen: wat zijn 
de katholieken het zooals altijd weer goed eens!? 
Of zijt Gij van oordeel dat spreken hier geboden is? 

Met gevoelens van hoogachting en onder aanbieding mijner giueten 

Uw dw 
(w.g.) S. J. van Dietm. 
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BIJLAGE V 
Het Centrum 21 Mei 1903. 

IN MEMORIAM 

JAN FREDERIK VLEKKE 

1849-1903 

Alweer een man het christelijk heir ontzonken, 
Een self-made man met zwaaigewapend brein, 
Grootsch denkend steeds, maar van zichzelven klein. 
Een hart van goud, aan vrouw en kroost geschonken! 

Zijn stalend woord, aan daden vastgeklonken, 
Was van zijn rechtsgevoel het trouw refrein, 
Dies gold hij tamboer ons èn kapitein: 
Hij tromde saam en wist den moed te ontvonken! 

Man van zijn tijd, toch van den ouden stempel. 
Van 't Roomsch geloof, dat neerknielt in Gods tempel, 
Doch ook met knotsslag straks de dwaalleer slaat! 

Een volksman, die èn recht èn plicht verkondde 
En op genezing zon van elke wonde: 
Den werkman had hij lief, maar door de daad! 

Rotterdam, 14 mei 1903. H. Ermann, S.J. 
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BIJLAGE VI 
Herdenkingsrede van Gaard Brom 

bij gelegenheid van de onthulling van het Vlekke-monument 

te Stampersgat, 23-8-1958. 

Feestgenoten, 

Onder U zijn er verschillenden, die meer van Vlekke weten dan ik. Waarom laat 
U dan toch een vreemde over hem spreken? Omdat een vreemde kan getuigen 
van de wijde betekenis, die U w grote dorpsgenoot had en houdt. Hij was een man 
me buitengewone eigenschappen zoals een geweldige werkkracht en een machtige 
welsprekendheid, maar het gedenkteken, dat U voor hem gaat oprichten, verdient 
hij vooral om zijn oorspronkelijke geest en zijn heldhaftige moed. Zijn tijd was 
zo vol van bloedige omwentelingen, dat christelijke leiders hun kracht uitsluitend 
meenden te moeten zoeken in beginselvast verweer tegen de revolutie. 

En zoals kalvinisten zich welbewust antirevolutionnairen noemden, waren katho
lieken stelselmatig gekeerd tegen aanvallen op het gezag, om de maatschappelijke 
orde met dit verzet te handhaven. Heilig waren ze overtuigd, dat ieder toegeven 
aan de eisen van het volk even gevaarlijk zou zijn als het aanraken van electrische 
stroom. Deze opvatting was blijkbaar eenzijdig en weid in de praktijk meermalen 
negatief. 

In die tijd bewees Vlekke nu zijn zelfstandigheid, door zo'η angstig vooroordeel 
te overwinnen, want zijn durven was even sterk als zijn denken. Hij openbaarde 
het nodige onderscheidingsvermogen om de twee begrippen sociaal en socialistisch, 
die teveel met elkaar werden verward, duidelijk uiteen te halen. Vroeger dan 
allerlei anderen in het Zuiden doorzag hij, dat het onmondig houden van het volk 
feitelijk op een revolutie van bovenaf neerkwam. De werkgevers sloten zich immers 
aaneen, om te verhinderen dat de werknemers het deden. Arbeidersvereniging leek 
verdacht van opstandigheid, al betekende dat onderdrukken van een gezonde volks
beweging niets andeis dan toepassing van dezelfde klassenstrijd, die met alle macht 
voorkomen moest worden. 

Vlekke begreep de verhoudingen zoals weinigen ze dadelijk begrepen. Hij besefte 
dat vrome liefdadigheid enkel een lapmiddel bleef zonder redelijke rechtvaardig
heid en dat handhaving van één stand boven alle standen geen recht was, maar 
een aangematigd voorrecht. Dikwijls lopen dove mensen het gevaar eenzelvig te 
worden en de levende voeling te verliezen met de maatschappij. Zó hardhorig 
was Vlekke niet, of hij wist de noodseinen van de massa dadelijk op te vangen 
en door te geven. 

Iemand, die van zich zelf zóveel was, dat hij zich van boekhouder tot bedrijfs
leider aan een paar grote fabrieken opwerkte, hij alleen kon zijn volk verstaan, 
waarin verborgen krachten leefden, voor de opbouw van een nieuw, een groot 
Brabant. 

Juist omdat hij een echte persoonlijkheid was, ontwikkelde hij zich volledig in 
de gemeenschap. Zo heeft de Schepper het immers bedoeld, die de mens met 
mensen verbindt en hun roeping door samenwerking laat vervullen. In die har
monie, waarmee de wereld staat of valt, was Vlekke een meester. Kon hij als 
patroon eigenlijk bevelen, hij vormde zijn arbeiders liever tot vrije, rijpe mede
werkers. Hij verstond de kunst om samen te werken met de boeren, die hij bieten 
leerde leveren met altijd hoger suikergehalte; en even goed wist hij samen te 

387 



werken met de aandeelhouders, die hij zijn sociale hervormingen door ruime divi
denden aannemelijk maakte. 

Zo droegen beginsel en belang elkaar, want het vormen van mensen tot chris
tenen verzekerde een vreedzame, heilzame geest, waardoor het bedrijf werkelijk 
kon bloeien. Het beperken van de werktijd, het verhogen van de lonen, het ver
beteren van de woningen, het oefenen in sparen, het verzekeren tegen ongeval en 
ziekte, het bevorderen van de gezondheid door zindelijkheid en matigheid, het 
verspreiden van ontwikkeling door lectuur en muziek, dat alles droeg tot een 
een waardige, menselijke verhouding tussen de partijen bij. Lijken zulke hervor
mingen ons tegenwoordig vanzelfsprekend, ze waren het allesbehalve toen de staat 
nog moest beginnen in te grijpen en toen een fabrikant het hoogste recht geloofde 
te vinden in zijn eigen vrijheid, waar geen vakbond of wetgeving aan mocht raken. 
Daarbij gold dan een beroep op het persoonlijk eigendom, terwijl volslagen werd 
vergeten, dat de overgrote massa van het volk helemaal aan geen eigendom kon 
toekomen. Katholieken dachten op sociaal gebied ook tamelijk liberaal, zolang ze 
hun economische begrippen stilzwijgend overnamen van universiteiten, die ze an
ders niet genoeg voor goddeloos uitmaakten. 

Het enige van Vlekke bestond hierin, dat hij met zijn zelfgeschreven fabrieks-
blaadje De Kleine Courant bijna geheel onze pers vooruit was, door de pauselijke 
denkbeelden van Rerum Novarum praktisch toe te passen, toen anderen de draag
kracht daarvan nog aan het bevitten waren. Hij rekende niet uitsluitend met de 
handen van zijn arbeiders, maar verklaarde uitdrukkelijk, dat niemand mocht 
scheiden wat God verbonden had: ziel en lichaam. Dit toonde zijn diep en klaar 
inzicht in de volle werkelijkheid. Hij kon de dingen zo pakkend eenvoudig zeggen, 
omdat hij tot hun wezenlijke eenheid doordrong. Hier bleek het geloof meer te 
zijn dan een leer, hier werd het waarachtig leven. Andere patroons hielden zich 
de sociale beweging van het lijf, om baas in eigen huis te blijven, zonder zich, 
zoals ze dat noemden, door hun ondergeschikten de wet te laten voorschrijven. 
Vlekke luisterde naar de stem van het volk, waarin hij de stem van het geweten 
herkende. Hij aanvaardde niet alleen hun mondigheid, hij vorderde en bevorderde 
die in zijn eigen bedrijf, waar hij een zekere medezeggenschap van de arbeiders 
voorstond. De naam Christendemocratie, die heel de vrije wereld op het ogenblik als 
wachtwoord gebruikt, moest daaibij nog veroverd worden door voorgangers als 
Vlekke. 

Zestig jaar is het geleden, dat de man van Oud Gastel en Stampersgat, vijf jaar 
voor zijn dood, het eerst in het openbaar optrad. Het was de heilige Alfons Ariëns, 
die hem ontdekte en hem op een congres voor Katholieke drankbestrijding als 
spreker de ruimte binnendrong. Zie, wat Vlekke daar in Utrecht tot geestdrift van 
Schaepman verkondigde, het is vandaag en morgen waard gehoord te worden. 
Volk van Brabant, U wil zijn zware stem nog als een klok laten doorklinken 
met de moderne vertaling van het zuiver Evangelie, U wil zijn forse figuur blijven 
zien als een voorbeeld in deze en volgende tijden. U doet daarmee recht aan de 
geschiedenis en een weldaad aan de toekomst. Ons geslacht roept bij monde van 
Paus en bisschoppen om gelovige leken, die de kerk midden in de wereld ver
tegenwoordigen. Zo'n wakkere leider was Jan Frederik Vlekke, waar uw streek 
groot op mag gaan en waar ons hele land eerbiedig en dankbaar tegen opziet als 
een gezegende man van de scheppende, bezielende daad. 

Gerard Brom. 
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SOMMAIRE* 

C'est seulement après 1870 qu'a commencé le vigoureux développement de la 
grande industrie aux Pays-Bas. L'histoire de l'industrie néerlandaise entre 1870 
et 1914 n'est connue que fragmentairement grâce à un certain nombre d'annales 
d'entreprises. Le but de cette biographie d'un remarquable entrepreneur de l'indu
strie du sucre de betteraves, est d'apporter une contribution à l'histoire de l'activité 
des entreprises aux Pays-Bas, pendant le dernier quart de l'autre siècle. 

La vie politique et économique dans la Hollande du XIXe siècle est fortement 
imprégnée de libéralisme. La constitution libérale de 1848 fit de la Hollande un 
état de droit où la liberté individuelle était garantie. Le libre-échange et la liberté 
d'établissement, de production et de prix, d'une part stimulèrent l'industrialisation, 
et d'autre part mirent l'agriculture en difficulté. La baisse de prix des céréales 
obligea les paysans des terrains argileux à passer de la culture des herbacés 
à celle des foliacés. La culture de la pomme de terre et de la betterave à sucre 
les rendit dépendants des usines de fécule, de paille et de sucre de betterave qui 
commençaient à apparaître dans la campagne. A partir de 1890, l'industrie du 
sucre devint la plus importante des industries agricoles après celle des produits 
laitiers. La culture de la betterave ne constituait en elle-même rien de nouveau. 
Pendant la période napoléonienne, et sur l'ordre de l'empereur lui-même, la 
betterave à sucre fut introduite aux Pays-Bas; mais, après 1815, le sucre de bette
rave ne put soutenir la concurrence avec le sucre de canne indonésien, ce qui fit 
tomber en désuétude la culture de la betterave. En France, cependant, on continua 
à expérimenter des procédés de fabrication du sucre à partii de la betterave, et 
cela avec un tel succès que dans les autres pays européens, la fabrication du sucre 
de betterave s'en trouva stimulée. Après 1850, la culture de la betterave à sucre 
connut une résurrection, d'abord dans la partie de la Zelande avoisinant la Belgique, 
puis dans le Brabant de l'Ouest et dans les îles de la Hollande du Sud. La 
plupart des sucreries apparurent dans le Brabant de l'Ouest, le plus près possible 
des sols argileux, là où la culture de la betterave se fait avec le moins de frais. 
En outre, dans cette région, les petites rivières apportent en quantité suffisante 
l'eau douce nécessaire à une bonne fabrication du sucre. En comparaison avec 
d'autres pays européens, entre autres la Belgique, le nombre des sucreries était, 
aux Pays-Bas, peu élevé. Les usines hollandaises avaient pourtant le plus souvent 
une plus grande capacité. Les quelque 35 usines que comptait la Hollande en 
1890 se trouvaient pour la plus grande partie dans la région sud-ouest de la 
province de Nord-Brabant. 

Dans le groupe des fabricants de sucre du Brabant, la personnalité marquante 
de Jan Frédérik Vleklce mérite une attention particulière. Q naquit en 1849. Son 
père travaillait pour un batelier. Π fit ses études à l'Ecole Normale et exerça 
pendant 6 ans le métier d'instituteur dans le village de Oud Gastel, situé dans le 
Brabant de l'ouest. En 1873, il accepta le poste de comptable dans une sucrerie 
de Oud Gastel qui avait été fondée en 1866. Grâce à cette fonction, il devint 
spécialiste de l'économie d'entreprise pour la fabrication du sucre. Son habileté et 
ses dons de chef s'avérèrent si indiscutables que les actionnaires de la Société 
anonyme le désignèrent sans hésitation comme successeur du fondateur et premier 

*) Vertaling Denise Verpaalen-Bessaguet. 
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directeur J. J. van Sprangh, mort en 1881, et qui avait combiné la direction de la 
sucrerie avec une pratique médicale. 

Le premier chapitre donne une esquisse de la façon dont l'industriel Vlekke a 
géré et agrandi la sucrerie de Gastel. En 1892, sa tâche de directeur se trouva 
augmentée par l'administration de la sucrerie St. Antoine, également située à 
Oud Gastel. Les actions de cette usine étaient pour la plupart la propriété de 
Belges d'expression française. Pour la réorganisation d'autres usines également, on 
fit appel à son talent d'organisateur dans le domaine industriel. Ce qui illustre 
le mieux ce talent, ce sont quelques chiffres concernant la production et le rende
ment. Pendant les quinze premières années de son existence, la sucrerie de Oud 
Gastel traita 12 millions de kilogs de betteraves par an. Dans les années 1898-
1903, sous la direction de Vlekke, la capacité de l'usine s'éleva jusqu'à une 
moyenne de 90 millions de kilogs. La capacité journalière de traitement des 
betteraves se trouva portée, pendant la campagne, de 120.000 kg à plus 
d'un million de kg. La croissance de к sucrerie de Gastel présente une courbe 
beaucoup plus prononcée que celle des sucreries équivalentes du pays. 

Pendant les 22 années où l'usine fut sous la direction de Vlekke, la moyenne 
des dividendes se monta à 19%. A côté de ces hauts dividendes, il faut faire 
entrer en ligne de compte le fait que les investissements furent payés avec les 
bénéfices et que, dès le début, fut constitué un solide capital de réserve. En 1866, 
on commença avec une mise de fonds de 360.000 florins répartis sur 60 actions 
nominatives. En 1908, ces actions furent vendues au trust „Algemene Suiker 
Maatschappij" pour la somme de 1.200.000 florins. Un tel résultat, pour une 
entreprise très sensible aux conjonctures, et qui fut plus d'une fois mise en 
difficulté par la législation douanière, ne peut être qualifié que de brillant; d'autant 
plus que ce riche rendement n'avait pas été obtenu au détriment des salaires, ni 
des contributions sociales, comme c'était le cas dans beaucoup d'entreprises de 
cette époque-là. 

Le succès de J. F. Vlekke est dû en grande partie à son activité de négociant. 
Ce qu'il y avait de curieux dans l'industrie néerlandaise du sucre avant 1900, 
c'était que le fabricant avait moins à se soucier de la vente de ses produits que 
de l'achat de la matière première. L'écoulement du sucre brut se faisait par l'inter
médiaire des raffineries de sucre et cela ne touchait le fabricant qu'indirectement. 
Plusieurs sucreries se trouvant groupées dans la région, il se produisit une puissante 
rivalité entre les fabricants pour l'acquisition d'une quantité la plus grande 
possible de betteraves. En outre, il s'établit une tension dans les rapports entre 
producteur et fabricant. 

La livraison des betteraves à l'usine se faisait par contrat. D'après le eontrat 
relatif au poids, les betteraves étaient payées au poids. Les paysans avaient le plus 
grand intérêt à utiliser des betteraves lourdes, mais ils étaient obligés de semer les 
graines que le fabricant mettait à leur disposition. Les fabricants faisaient utiliser 
des variétés de graines donnant, non pas des betteraves lourdes, mais des betteraves 
dont la haute teneur en sucre était garantie. Des différends et des soupçons se 
présentaient aussi à propos des tares et du poids des betteraves. Deux partis se 
formèrent: le syndicat des fabricants de sucre et l'Association générale des produc
teurs. Ces deux organisations en vinrent à s'opposer sérieusement. On ne voyait 
pas de solution à ce différend. 
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Vers 1890, l'idée de briser, par la production coopérative, le pouvoir des fa
bricants, gagna du terrain. Les efforts visant à la fondation d'une sucrerie coopé
rative échouèrent provisoirement, faute d'audace et d'esprit d'initiative chez les 
producteurs. En 1892, le fabricant Vlekke essaya de mettre fin à la tension en 
introduisant le contrat relatif à la teneur. Cela impliquait que les betteraves 
seraient payées 10 florins les 1000 kg, avec une teneur en sucre de 13%. Le prix 
était baissé ou augmenté suivant que la teneur en sucre n'atteignait pas ou dépas
sait les 13%. De là naquit, en 1895, le contrat de participation. Le payement des 
betteraves dépendait, d'après ce contrat, de la teneur en sucre, et le prix du sucre 
était fixé par le fabricant. 

Les fournisseurs avaient droit à une part des bénéfices de l'usine, part qui se 
manifestait par un payement d'arrérages sur le prix des betteraves. Cette forme 
de participation aux bénéfices n'était pas, pour le fabricant Vlekke une simple 
forme de commerce, mais bien plutôt l'application d'un principe économique et 
social. Pour favoriser les relations mutuelles, Vlekke fonda la revue „Bladen voor 
Suikerbietenteelt". Cette revue dormait des conseils éclairés sur l'amélioration de 
la culture de la betterave. Elle permettait au rédacteur de faire en même temps 
de la propagande pour le contrat de participation. Le système semi-coopératif 
attirait fortement l'attention des paysans des environs, ce qui assurait à la sucrerie 
de Oud Gastel un approvisionnement beaucoup plus grand en betteraves ayant le 
plus souvent une forte teneur en sucre. Il s'en suivit une forte expansion de 
l'usine. Pour différentes raisons, le système n'a trouvé que peu d'imitateurs. Un 
important argument réside dans le fait que les fabricants spéculateurs de sucre 
n'étaient guère disposés à partager les bénéfices. Cependant cette collaboration 
entre fabricant et producteur a entravé pendant longtemps, dans le Brabant, la 
fondation de sucreries coopératives. Ce n'est qu'en 1908, lors de la vente de 
l'usine de Oud Gastel, que les vieux partisans du contrat de participation s'alar
mèrent et prirent la décision de fonder, sous la direction de Piet, fils aîné de 
Vlekke, la sucrerie coopérative de Dinteloord, qui s'installa à quelques kilomètres 
de l'ancienne usine. Cette usine s'est développée jusqu'à devenir la plus grande 
sucrerie du monde. 

Sur ces entrefaites, la première sucrerie coopérative avait été fondée en 1899 à 
Sas van Gent (Flandre Zélandaise). J. F. Vlekke peut être considéré comme le 
précurseur de la fabrication coopérative du sucre. Après 1910, furent fondées 
plusieurs sucreries coopératives. Actuellement ces usines coopératives dominent 
dans la production nationale avec un pourcentage de 60%. Les autres 40% sont 
assurés par quelque 6 entreprises groupées dans la "Centrale Suikermaatschappij". 

Ce qu'il y a de remarquable dans la personnalité de Vlekke, c'est qu'il n'a pas 
seulement été un industriel heureux en affaires, mais aussi un employeur plein 
d'humanité à une époque où la direction d'une entreprise industrielle prenait 
un caractère commercial dû à la création d'une nouvelle forme d'entreprise: la 
société anonyme. Ce thème est traité dans le deuxième chapitre. Ce caractère 
impersonnel du processus du travail aboutit à une opposition d'intérêts qui, à son 
tour, dégénéra en une lutte entre les classes sociales. De cette opposion découla 
naturellement une nouvelle méthodique, où les concepts de démocratie, de mou
vement syndical et de grève devaient avoir leur place. D'après la logique libérale 
généralement répandue, la prospérité du peuple se réaliserait spontanément grâce 
au libre-échange tant sur le marché commercial que sur le marché ouvrier. Cette 
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théorie menait à un résultat erroné. Le principe de la rentabilité faisait pencher 
irrévocablement le salaire ouvrier vers le niveau minimum. 

Le libéralisme économique en Hollande n'était certainement pas orienté vers 
l'éthique. D'après la lettre de la théorie, il séparait le bien-être économique et le 
bien-être spirituel. Pour l'établissement du salaire, les employeurs chrétiens 
partaient le plus souvent du principe de la rentabilité ou de la norme économique 
au heu de se baser sur le principe des besoins individuels ou sur la norme éthique. 
Du côté catholique, des sociologues français et allemands tels que Em. von Ketteler, 
Fr. Hitze, A. de Mun, et de la Tour du Pin ont, en 1891, violemment protesté 
contre cet état de choses, et cela avant la parution de l'encyclique „Rerum No-
vamm". 

L'opposition capital-travail amena naturellement l'organisation syndicale. La 
plupart des employeurs éprouvèrent, à l'égard du mouvement syndical, une pro
fonde aversion. A ce point de vue, l'employeur Vlekke se tint nettement à l'écart 
de ses collègues. Dans ses paroles et dans ses écrits, il propageait le mouvement 
syndical et, dans le cas pratique d'une grève, donnait raison aux grévistes. Quant 
aux interventions des autorités dans les affaires sociales, il ne les repoussait pas. 
Les qualités d'employeur de Vlekke présentent, à côté de quelques caractéristiques 
patronales, des éléments qui sont plus réalistes que le „régime de patronage" de 
Pierre G. F. de Play. Il a bien mérité le titre honorifique qui lui a été donné de 
pionnier de la politique sociale de l'entreprise. 

La gestion sociale appliquée dans ses usines par Vlekke fut, en 1906, considérée 
comme un modèle pour les catholiques, dans la dissertation que J. C. Eringaaid 
présenta sous le titre de „Hollandische Musterstätten", devant l'Université de 
Heidelberg. Immédiatement après la parution de „Rerum Novarum", l'employeur 
institua le salaire familial basé sur une famille de cinq enfants dans laquelle ni 
la femme ni les enfants ne travaillaient. Il fixa, en 1896, le salaire minimum à 
9 florins. Chiffre qui, en pratique était considérablement dépassé, surtout pendant 
la campagne d'octobre jusqu'à février, quand on extrait le sucre des betteraves. 
En comparaison avec les salaires d'autres usines identiques, ceux de l'usine de 
Oud Gastel peuvent être qualifiés de très élevés pour cette époque. Pour l'année 
1900, la journée de travail dans l'industrie du sucre était en moyenne de 
10 heures par jour. Vlekke était partisan acharné de la diminution du temps de 
travail et du repos dominical. En instituant le système des trois équipes, il 
parvint à réduire à 8 heures le temps de travail dans la salle des turbines. Les 
heures de travail dans l'industrie néerlandaise variaient alors de 10 à 14 heures 
par jour. Interrogé sur la question du repos dominical, Vlekke conseilla à l'évèque 
de Bréda, P. Leyten, de n'accoider qu'exceptionnellement une dispense pour le 
travail du dimanche dans l'industrie sucrière. Dans ses usines, on ne travaillait 
pas le dimanche. Pour renforcer la solidarité entre direction et personnel, Vlekke 
créa, à l'instar de J. C. van Marken, fondateur de la „Gist- en Spiritusfabriek" à 
Delft, un journal d'entreprise. Les articles dans „De Kleine Courant" ne se 
bornaient pas uniquement à des problèmes relatifs à l'usine. D'une façon pater
nelle, le directeur y traitait toutes sortes de problèmes concernant la vie courante, 
à l'intention de ses ouvriers qu'il se proposait de mener jusqu'à une forme plus 
élevée de l'art de vivre. Afin d'augmenter le sentiment de valeur personnelle, et 
pour anoblir le travail, cet employeur brabançon institua la croix d'honneur d'or 
et d'argent en récompense de 25 ans ou de 12 ans Vi de bons et loyaux services. 
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Les bases de la confiance se manifestaient surtout dans un règlement du travail 
où, entre autres choses, était déterminé avec précision le fonctionnement d'un 
conseil d'entreprises, composé par et pour le personnel. La première de toute une 
série d'institutions sociales créées par Vlekke au profit du personnel, fut, en 1888, 
celle de l'association coopérative pour le charbon et le blé. Π était un ardent 
défenseur de la coopération sous toutes ses formes, dans la production et la con
sommation. 

En 1891, il établit à l'usine même une caisse d'épargne et stimula le sens de 
l'épargne de son personnel en promettant 4% d'intérêt au lieu des 2,65% de 
l'Etat. Les principales améliorations dans les conditions de travail, il les apporta 
en instituant une assurance-vieillesse, accident et maladie. Avant 1901, la Hollande 
n'avait connu dans ce domaine aucune règle obligatoire pour tous. Un règlement 
relatif aux retraites pour les ouvriers âgés était chose inconnue pour la plupart 
des entreprises néerlandaises. A ce point de vue, le trio: van Marken, Vlekke et 
Stork (usine de constructions mécaniques à Hengelo) formait une heureuse excep
tion. A la sucrerie de Oud Gastel, un ouvrier devait verser une contribution de 
tout au plus 25 cents par semaine, pour toucher une pension de 5 florins par 
semaine à l'âge de 65 ans. Le reste de la prime était payé par l'usine. L'assurance-
accident était entièrement à la charge de l'usine, alors qu'une contribution de 2% 
du salaire finançait l'assurance-maladie et le fonds destiné aux veuves, sous 
l'administration des employés eux-mêmes. En cas de maladie, l'ouvrier touchait le 
plein salaire pendant 26 semaines. Les déficits des fonds obligatoires étaient 
comblés par l'usine. 

En ce qui concerne la vie religieuse, l'éducation et les distractions, le grand 
industriel Vlekke croyait également avoir ime tâche à remplir; savoir, le relèvement 
du niveau moral et spirituel de l'ouvrier. C'est surtout à son influence que le 
petit village de Stampersgat, où la sucrerie était située, dut la construction d'une 
petite église, qui épargnait à ses habitants de faire une heure de marche pour 
assister à Oud Gastel à la messe du dimanche. En 1890, il installa à l'usine une 
bibliothèque où des lectures distrayantes aussi bien que des livres d'étude étaient 
prêtés au personnel, gratuitement. Une contribution importante pour une utilisa
tion active des loisirs fut apportée par la fanfare, la chorale et la troupe théâtrale 
qui, en hiver, assuraient ensemble, dans la cantine de l'usine, à peu près cinq 
représentations par an. 

A sa mort, Vlekke a reçu le surnom de „Haimel hollandais". Le „bon père" 
Léon Harmel, fabricant de textiles à Val-des-Bois, près de Reims, était, 
comme Vlekke, non pas d'abord un théoricien, mais un homme d'action qui, en 
tant que patron, vivait en relation étroite avec ses ouvriers. La gestion sociale 
appliquée par Harmel présente des traits de ressemblance prononcés avec celle de 
Vlekke. Dans l'accomplissement de leur tâche, ces deux fabricants se laissaient 
guider par une conscience chrétienne. Une importante différence entre eux réside 
cependant dans l'attitude prise par Vlekke vis à vis de la participation aux béné
fices des employeurs, et du mouvement syndical. Là où Harmel s'enlisait dans le 
patronalisme, on peut dire de Vlekke qu'il était l'employeur moderne. 

Les activités sociales de l'industriel brabançon ne se sont pas cantonnées entre 
les murs de son usine. Il a également apporté une contribution importante, autour 
des années 1900, à la naissance de l'action sociale sur le plan national et dans 
les milieux catholiques. Celui qui s'occupait d'oeuvres sociales devait nécessairement 
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devenir membre de la ligue anti-alcoolique. C'est pourquoi le troisième chapitre 
de cette biographie est entièrement consacré à l'anti-alcoolisme, et plus spéciale
ment au mouvement catholique. Au XIXe siècle, l'alcoolisme menaçait la santé 
du peuple et on le considérait, après 1850, comme un ennemi public „which 
Gladstone said had caused more death than war, pestilence and famine combined". 
S'il existe un rapport causal indéniable entre la misère sociale et l'abus d'alcool, 
on n'est cependant plus aujourd'hui aussi catégorique et on reconnaît l'importance 
du rôle joué par d'autres facteurs. 

C'est aux Etats-Unis que commença la lutte contre l'abus d'alcool. Les sociétés 
de tempérance réussirent à faire accepter, dans différents états, une loi interdisant 
l'importation et la fabrication d'alcool. Les U.S.A. se divisèrent en états „humi
des" et états „secs". Mais la contrebande et les distilleries à domicile enlevaient 
toutes forces à la prohibition locale. La loi qui, en 1917, étendait la prohibition à 
l'ensemble des Etats-Unis, ne répondit pas aux attentes et devait être supprimée 
en 1932. D'Amérique, le mouvement s'étendit jusqu'en Europe. Là aussi, les 
apôtres de l'anti-alcoolisme, parmi lesquels se distingua le père capucin irlandais 
Theobald Mathew, soulevèrent beaucoup d'enthousiasme; mais cela fut de courte 
durée, faute d'une organisation bien menée. Après 1870, on aborde le problème 
de l'alcoolisme par de nouveaux chemins, savoir l'analyse scientifique, l'organisation 
et les dispositions légales. Au sein de la ligue anti-alcoolique s'élevèrent bientôt 
des différends qui opposèrent les partisans de l'abstinence totale à ceux de la 
simple sobriété. En Angleterre, en Suisse et dans les pays Scandinaves, la régle
mentation par les autorités récolta des succès considérables. 

Aux Pays-Bas, ce furent deux médecins qui, dans les années 1840, s'attaquèrent 
les premiers à ce penchant à la boisson. Cette initiative fut à l'origine de la 
„Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van sterke drank" (Ligue Anti-alcoolique 
Néerlandaise). L'année 1875 vit naître la Volksbond (Ligue populaire) qui ne 
préconisait pas l'abstinence totale, mais la sobriété. C'est grâce à l'action de cette 
ligue que fut acceptée, en 1881, une loi sur les régimes des boissons qui réglait, 
par un système de licences, le nombre de débits de boissons. Bientôt naquirent 
également des associations anti-alcooliques d'inspiration religieuse et les syndicats 
eux aussi — surtout le syndicat socialiste — engagèrent la lutte contre le démon 
de l'alcool. Le fait que les catholiques tardent à prendre part à la lutte contre 
l'alcoolisme s'explique d'abord par le peu d'intérêt qu'ont pour ce problème les 
autorités ecclésiastiques et politiques, ensuite par la proverbiale insouciance catho
lique, enfin et surtout par ce que la fabrication de l'alcool et le commerce des 
boissons étaient le plus souvent le monopole des catholiques. Le docteur H. J. 
Schaepman, leader politique, accordait aux ouvriers, comme il le disait en plaisan
tant au Parlement, deux petits verres par jour. 

L'organisation anti-alcoolique catholique a été créée par le docteur Alphonse 
Ariens, prêtre dont le noble coeur était ouvert aux problèmes sociaux, et qui, 
ayant charge d'âmes à Enschede dans la province d'Overijsel, fut le premier à se 
rendre compte que l'alcoolisme était un des principaux obstacles empêchant le 
relèvement du peuple. En 1895, Ariens fonda la „Kruisverbond" (Ligue de la 
Croix) qui ne tarda pas à compter plusieurs sections répandues sur le pays entier. 
Cette ligue pour hommes se divisait en deux groupes: les partisans de l'abstinence 
totale et ceux de l'abstinence d'alcool, (cognac, liqueur, genièvre). Femmes et 
jeunes gens, eux aussi, curent leur ligue. Ariens reçut un puissant appui de la 
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part de l'avocat Jhr. Me. Ch. Ruys de Beerenbrouck, de Maastricht, qui, plus tard, 
devait être ministre-président, et de l'industriel brabançon Vlekke. Ce dernier 
s'éleva surtout contre la consommation du genièvre dont il avait constaté les 
fâcheuses conséquences parmi ses propres ouvriers. En 1891 déjà, il avait interdit, 
sous peine de licenciement, la consommation du genièvre à l'usine. A cette 
époque, la consommation d'alcool était encore, en de nombreux endroits, encou
ragée afin d'augmenter la production. Aux yeux de la bourgeoisie aisée, la con
sommation de l'alcool par les ouvriers formait un obstacle à l'amélioration des 
conditions de travail telles que l'augmentation des salaires et l'allégement des 
horaires. 

Sous l'impulsion d'Ariëns, quelques personnages influents se groupèrent en un 
„Comité d'initiative" ayant pour but l'organisation d'un congrès catholique national 
qui attira tout de suite l'attention de tous les catholiques néerlandais sur le pro
blème de l'alcool. Lors de ce congrès, qui se tint à Utrecht en octobre 1898, le 
membre du comité Vlekke prit deux fois la parole. Π parlait pour la première fois 
devant un grand public, et il se révéla un orateur plein de verve. Dans un 
langage musclé, il s'adressa aux classes supérieures de la société afin de proposer, 
contre la misère sociale des classes populaires, des remèdes plus constructifs que 
ceux apportés jusque-là par la mentalité dépassée de charité. Pendant le congrès, 
Schaepman lui rendit hommage, comme à l'homme qui avait su mettre ses paroles 
en pratique. Ce congrès donna à la vie de Vlekke une nouvelle dimension, et ce 
fut là la cause de sa mort prématurée. De tous les côtés lui parvinrent des invita
tions à venir prononcer des discours. C'est surtout l'organisation de la lutte anti
alcoolique qui réclamait son énergie. 

Dans la province de Nord-Brabant, С. C. Prinsen, curé à Bois-le-Duc, fonda 
la „St. Paulusbond". Cette ligue se distinguait de la ligue de la Croix dans ce 
sens qu'elle ne prescrivait l'abstinence d'alcool à ses membres qu'après le repas de 
midi. Vlekke, qui s'opposait radicalement à toute consommation d'alcool, s'associa 
quand même avec Prinsen, pour pouvoir saisir, dans le midi catholique, là où 
l'abstinence totale n'était pas populaire, chaque occasion de combattre le penchant 
à la boisson. L'évêché de Bréda eut en lui le premier fondateur d'une „St. Paulus
bond" dans son village de Oud Gastel. 

En 1899, fut fondée une ligue qui regroupait toutes les associations anti-alcooli
ques catholiques, et qui prit le nom de „Sobriëtas". Dans la genèse de cette ligue, 
J. F. Vlekke a joué un rôle primordial. Il fit partie du comité permanent qui se 
composait de dnq membres. Dans cette année 1899, Vlekke prononça à Maas
tricht, Bois-le-Duc et Deventer, trois grands discours qui attirèrent fortement l'at
tention de tous les catholiques néerlandais. Dans ces discours, il traitait l'alcoolis
me comme une question sociale, et jamais comme un sujet indépendant. Plus tard, 
cette vision des choses fut reconnue comme étant juste. L'anti-alcoolisme signifiait 
pour lui formation du caractère et devait figurer au programme de toute associa
tion. Dans la „St. Paulusbond" du Brabant, J. F. Vlekke jouait un rôle actif. 
C'est surtout dans son évêché, où il avait travaillé pendant des années comme 
unique pionnier, qu'après 1900 s'enracina profondément l'anti-alcoolisme. Les 
multiples besognes dans la province l'obligèrent, pendant les deux dernières 
années de sa vie, à se retirer un peu de l'organisation nationale. Le lendemain de 
sa mort vit s'ouvrir une période florissante pour Sobriëtas qu'un changement de 
structures avait transformée de ligue nationale en une fédération diocésaine. 
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Au quatrième chapitre, nous avons donné le titre: „Le pionnier", marquant 
ainsi l'importance qu'a eue Vleklce dans l'émancipation des milieux catholiques 
aux Pays-Bas pendant le dernier quart du XIXe siècle. Sur l'évolution des pro
blèmes sociaux et politiques, les autorités ecclésiastiques avaient encore, à cette 
époque-là, un pouvoir impératif. Depuis trop longtemps déjà, les autorités reli
gieuses étaient restées dans l'expectative vis à vis de la controverse qui opposait, 
dans le domaine social, les partisans du progrès aux conservateurs. Dans „Rerum 
Novarum", tout ce que le „Pape des ouvriers", Léon XIII, put obtenir, fut un 
compromis entre les deux tendances. 

Il est vrai qu'on condamnait l'exploitation du monde ouvrier, mais Léon XIII 
redoutait fort l'organisation syndicale et se tenait à l'écart de la démocratie politique, 
qui, notamment en Belgique, avec le prêtre Daens, menait à une séparation 
pénible dans les rangs catholiques. La plupart des évêques français, belges et 
néerlandais n'encourageaient pas le redressement social de la classe ouvrière. En 
1869 déjà, l'épiscopat allemand, sous l'égide de l'archevêque de Mainz, Mon
seigneur Em. von Ketteler, avait vu dans la question sociale le problème le plus 
important de l'époque. En France, pendant les années 70, deux jeunes officiers, 
le Comte Albert de Mun et le Marquis René de la Tour du Pin, avaient donné 
un nouvel élan à l'évolution sociale. Beaucoup voyaient la solution du problème 
social comme appartenant au domaine de la morale religieuse. On ne tarda pas 
à les nommer les „partisans d'Angers" du nom de la ville où s'était tenu le 
congrès. Plus réalistes se montraient les partisans de l'Ecole de Liège, chrétiens-
démocrates, qui sous l'égide de l'évêque monseigneur V. J. Doutreloux voulaient 
relever le niveau du peuple par la participation à la direction, le système corpo
ratif et la réglementation légale du travail. Le système corporatif échoua. L'avenir 
était à l'organisation indépendante du syndicalisme et des classes. Dans la vie 
sociale, les autorités ecclésiastiques pouvaient éviter une lutte des classes parmi les 
catholiques. Dans le domaine politique où l'influence catholique n'était pas si 
profonde, il se produisit des heurts violents entre les partisans du progrès et les 
conservateurs. Le Daensisme en était la conséquence en Belgique. En Hollande, 
le conservatisme avait régné dans l'élite catholique jusqu'au début de ce siècle. Un 
petit groupe de pionniers qui avait à affronter la majorité conservatrice du groupe 
dirigeant, prit l'initiative sur le plan politique et social. La première action 
venant de catholiques fut inspirée par un refus du socialisme d'une part, et du 
libéralisme d'autre part. Le conservatisme fut propagé par les journaux catholiques 
„De Tijd" et „De Maasbode". Autour du journal „Het Centrum", fondé en 1884, 
se groupèrent les progressistes catholiques, jeunes pour la plupart, qui souhaitaient 
un renouveau dans les domaines politique, social et artistique. H. J. Schaepman, 
qui est généralement considéré comme l'émancipateur des catholiques néerlandais, 
devint leur chef. Le journal „Het Centrum" prit une position nettement positive 
en ce qui concerne l'organisation du parti catholique, l'extension du droit de 
vote, la participation au gouvernement, la législation sociale et les associations 
ouvrières. Les insinuations à l'adresse de ce journal furent tempérées par la nomi
nation par l'archevêque, en 1898, de Gisbert Brom. Ce prêtre plein d'allant 
réussit à obtenir la collaboration de J. F. Vlekke pour le journal „Het Centrum". 
Entre eux naquit bientôt une amitié cordiale. 

Parallèlement à ses activités de publiciste, Vlekke se fit également connaître 
pendant les cinq dernières années de sa vie, comme orateur. Dans des villes telles 
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que Maastricht, Eindhoven, Amsterdam et Rotterdam, il propagea ses idées démo
cratiques. Celles-ci étaient loin d'être révolutionnaires. Pour lui, les lignes de 
conduite de l'église restaient imperatives. C'est ainsi qu'il désapprouva fortement 
les activités de Daens qui, en Hollande aussi, cherchait à se faire des adeptes. 
Son refus du socialisme était fondé sur des bases religieuses, ses critiques du 
libéralisme visaient surtout ce caractère individualiste qui voulait ignorer la 
dignité humaine des masses. 

Et pourtant ce sont les libéraux eux-mêmes qui, après une réorientation, ont 
été les premiers à contribuer à la solution du problème social, au moyen d'une 
législation appropriée. Des revues libérales telles que „Vragen des Tijds" et „Sociaal 
Weekblad" éclairaient tous les aspects d'un programme sodal gouvernemental. 
C'est de ces milieux que vint l'initiative de la création du bureau central pour 
les conseils sociaux. Ce bureau avait pour tâche de donner des conseils pour la 
fondation d'associations, de divulguer des données sur les conditions sociales, et 
d'installer une bibliothèque d'ouvrages ayant trait au problème social. L'industriel 
Vlekke eut un siège au comité permanent; il était un des deux représentants de 
la partie catholique du peuple. Sous la direction du professeur M. Treub, le 
bureau examinait en moyenne une centaine de demandes de conseils par an. 

Plus importante est l'apparition de Vlekke dans les milieux purement catho
liques. Il fut un des membres les plus estimés du cercle nommé „Klarenbeekse 
Club". C'était un cercle amical qui avait été fondé en 1899 par Gisbert Brom 
et qui se réunissait à l'hôtel Klarenbeek à Arnhem. Ce groupe était formé d'intel
lectuels, d'artistes, et de dirigeants sociaux, ecclésiastiques et laïcs, qui voulaient 
se soutenir mutuellement dans leur lutte contre le conservatisme dans tous les 
domaines en se libérant toutefois de la tutelle de Schaepman, qui n'avait pas été 
admis dans le cercle. Mais la tendance qu'avait ce dernier à vouloir dominer était 
si grande qu'il était difficile au cercle d'échapper à son influence. Les membres 
du "Klarenbeekse Club" se sont consacrés à des activités diverses. Ainsi, quelques-
uns d'entre eux ont collaboré à la création de la revue intitulée „Van onzen tijd" 
qui, après 1900, a contribué de façon si importante à former le goût et l'esprit 
critique des catholiques à propos des conceptions artistiques de l'époque. Vlekke 
n'a pas collaboré à cette revue, bien qu'au début, cela fût dans ses intentions. La 
revue „Van onzen tijd", par son caractère littéraire, retenait moins son attention 
que l'hebdomadaire „Katholiek sociaal weekblad", créé en 1902 par le jeune 
avocat P. J. M. Aalberse. Cet hebdomadaire, qui avait également vu le jour dans 
le cercle de Klarenbeek, se proposait de divulguer les connaissances sociales et 
d'inciter à l'action sociale. Le succès de cette entreprise fut complet. Pour l'orga
nisation commerciale de cet hebdomadaire, le rédacteur Aalberse s'assura la col
laboration de J. F. Vlekke et du fabricant de textiles J. B. van Besouw, de Coirle 
(Nord-Brabant). Dans la première année de sa parution, Vlekke écrivit une série 
de trois articles de fond sur la coopération. C'est cette revue qui a ouvert la 
route, en 1903, à la fondation de l'association nationale pour l'encouragement 
de "l'Action Sociale Catholique" (K.S.A.). 

Cette action fut favorisée cette année-là par la grande grève des chemins de fer 
à Amsterdam, grève qui ouvrit à beaucoup les yeux sur la lutte existant entre la 
démocratie et la suprématie du pouvoir financier. Vlekke mourut peu après la 
grève et ne put donc plus jouer un rôle dans la K.S.A. Il avait eu cependant le 
temps de déployer une brève activité au sein du comité d'action qui prépara 
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le terrain pour la K.S.A. Ce diiecteui brabançon exemplaire a nettement séparé 
l'action politique de l'action sociale, comme le souhaitait l'épiscopat. Avant 1900, 
une intervention ne lui semblait guère efficace. D'après lui, le renouveau devait 
venir d'une révolution inspirée par les principes chrétiens et qui bouleverserait les 
relations mutuelles des groupes sociaux. Déçu à ce point de vue, il se prononça, 
dans son recueil „Sociale opstellen" (Essais sociaux) qui parut en 1901, en faveur 
de l'intervenuon de l'Etat en ce qui concerne la durée du travail, le repos domi
nical et autres conditions du travail. A part quelques activités au sein du collège 
électoral régional catholique, Vlekke ne s'est pas pratiquement occupé de politique. 
Ce qu'on a beaucoup regretté à sa mort Le jeu politique, avec sa tactique et ses 
compromis raffinés, ne couvenait pas à cet homme loyal. 

Ses opinions politiques, nous les connaissons à travers une lettre adressée à 
W. H. Nolens, qui, à partir de 1903, après la mort de Schaepman, fut le chef 
de la fraction catholique de la Chambre. Dans cette lettre, il se prononce en faveur 
du maintien de l'unité parmi les catholiques, bien que la plupart des députés 
catholiques se formalisent du conservatisme. Il était partisan de l'extension du 
droit de vote, de la scolarité obligatoire et de la législation sodale, réformes contre 
lesquelles la majorité de la fraction catholique s'était dressée. Son amitié pour 
Schaepman et Nolens s'explique en grande partie par ses tendances démocratiques. 
Presque tous les pionniers néerlandais dans le domaine social: Alphonse Ariens, 
Ch. Ruys de Beerenbrouck, P. Aalberse et J. F. Vlekke, subissaient fortement 
l'influence des idées de Von Ketteler et de F. Hitze. Non seulement les théories, 
mais aussi les manifestations catholiques d'Allemagne attiraient leur attention, 
par exemple: „La Journée des Catholiques" qui, après 1863, avait pour thème 
principal la réforme de l'Etat sur des bases chrétiennes. En 1898, ce fut l'épisco
pat qui, se fondant sur l'absence de contacts interdiocésains, empêcha l'organisation 
d'une journée catholique néerlandaise. A la fin de 1901, des membres du cercle 
de Klarenbeek firent un nouvel essai, mais sans résultat. Ariens incita Vlekke à 
faire une nouvelle tentative en 1903, les circonstances étant alors plus favorables. 
Ce dernier ne put vivre assez longtemps pour s'en occuper. 

Entre temps, on organisait dans les évêchés du midi, pour les catholiques, des 
journées diocésaines au cours desquelles on examinait des problèmes d'actualité 
concernant tout particulièrement les situations régionales. Aux premières journées 
catholiques des évêchés de Roermond, de Bois-le-Duc et de Bréda, J. F. Vlekke 
apporta son active collaboration, aussi bien par ses discours sur l'action sociale 
catholique que par ses talents d'organisateur. Alors qu'il rentrait d'une des réunions 
pour la préparation de la première journée catholique de Bréda, il fut frappé 
d'apoplexie et mourut le 15 mai 1903. P. Aalberse, qui devait plus tard être 
ministre, lui décerna, dans son „in memoriam", les titres honorifiques suivants: 
„Excellent industriel, homme de science, patron modèle, sociologue pratique, re
marquable orateur et fervent anti-alcooliste". 

Ses funérailles à Stampersgat (Brabant-Ouest) furent un grandiose hommage. 
Dans son oraison funèbre, le grand prêtre social Ariens le qualifia de „dirigeant 
des catholiques néerlandais". Après la deuxième guerre mondiale, on redécouvrit 
l'importance qu'avait eue Vlekke dans l'émancipation catholique. En 1958 fut 
inauguré, devant l'église de Stampersgat, en présence de ses enfants encore vivants, 
un monument à sa mémoire. 
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STELLINGEN 

I. De suikerindustrie in West-Brabant heeft in het verleden de 
seizoenwerkloosheid bevorderd. 

IL Het participatie-contract van J. F. Vlekke is ook buiten Oud 
Gastel in toepassing gebracht. 

III. Het verdient aanbeveling, dat er meer aandacht wordt besteed 
aan het behoud en de verzorging van bedrijfsarchieven. 

IV. De voorstelling van prof. dr. R. A. de Moor, dat de kerk 
haar bevoegdheid te buiten is gegaan inzake de vormgeving 
van idealen en strukturen voor de sociale opbouw van de 
maatschappij (Interview, Ruim Zicht 25-11-1965) is zeker voor 
de 19e eeuw niet houdbaar. 

V. In het werk van katholieke literatoren rond 1880 valt opmer
kelijk weinig sociale bewogenheid te constateren. 

VI. De vijf delen die in Antoon Coolens „De man met het Jan 
Klaassenspel" duidelijk zijn aangebracht, vertonen in opbouw 
een treffende gelijkenis met de bedrijven van de klassieke 
tragedie. 

VIL De nieuwe staten van Afrika vertonen grenzen die in feite 
bepaald werden door de wijze waarop de koloniale mogend
heden in de vorige eeuw Afrika verdeelden. Het valt te be
twijfelen of deze staten binnen deze grenzen zullen kunnen 
voortbestaan. 

VIII. Alle naties waar militaire dienst traditie is geworden, kennen 
het militairisme als nationale mentaliteit. Als politiek ver
schijnsel is het echter afhankelijk van bepaalde staatkundige 
voorwaarden. 





IX. De middelbare akte geschiedenis (К VIII) dient mede met het 

oog op de verandering in de onderwijsstruktuur te worden 

gesplitst. 

X. Op het gymnasium-A is het dringend gewenst, dat er aan

dacht wordt geschonken aan economie en toegepaste natuur

wetenschappen. 

XI. Op grote middelbare scholen moet aan het klasseleraarschap 

meer inhoud worden gegeven. 

XII. Culturele begeleiding buiten de lestijden is onmisbaar voor 

een groot deel van de middelbare schooljeugd, nu het lesroos-

ter in dit opzicht tekort schiet. 






