
VROUWENORGANISATIE IN GEMERT
door Ton Thêlen

Onlangs ontvingen zotn ?ffi jongens en meisjes in Gemert een
brief van de burgemeester r h'aar in hij uitleg gaf over de zo-
geheten ilggO-naatregel r van de regering. Het nieuwe van de-
ze maatregel is vooral dat neisjes die 18 iaar worden in hun
beroepskeuze zich niet langer kunnen laten leiden door de
verwachting dat zii over een aantal jaren wel zullen gaan sa-
menwonen of trouuen en dan als huiswouw of huismoeder voor-
taan geheel zijn aangewezen op de inkomsten van degene net
wie zij hun leven delen. ook van hen r+'ordt verr.tacht dat zíi
econonisch zelfstandig zijn en hun eigen kost kunnen verdie-
nen. De beroepskeuze is daarom rninder vrijblijvend en kan niet
meer uitsluitend van voorbijgaande aard ziin. In zekere zin
houtlt dit tte plicht in om zich dusdanig voor de arbeidsmarkt
te bekwaÍnen. dat men te allen tijde daarop weer zijn intrede
kan doen. Indien een samenwonende of gehuh'de nan thans werk-
loos wordt, krijgt hii boven zijn werklooshe idsuitker ing een
gezinstoeslagr waarnee beiden in staat worden geacht om in
hun levensonderhoud te voorzien. Welnur voor deze toeslag
komt in de plaats de plicht voor de vrouw om door haar ar-
beial voor aanvullende inkomsten te zorgen. Vrouwenarbeid als
persoonlifl< goed, naatschappelinte plicht en zelfs economische
noodzaak.
Hondertl jaar geleden' in 1889, werd een wet uitgevaardigtl.
die vr ouwenarbe i tl en arbeid van jeugdige personen tot zes-
tien jaar in fabrieken en $erkplaatsen beperkte tot rnaxitnaal
elf uur per dag, met een vecbod van zondagsarbeid (t). rus-
een beide maatregelen ligt een wezenlijke verandering in de

opvattingen over v?ouwenarbeid en de funtlanentele gellflrwaar-
digheicl van de werkende partners. De bescherming bii de wet
van 1889 berustte niet op de erkenning van de persoonlijke en
economische geliínÍaardigheid. Dat bliltt duideliik uit tle ach-
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terliggende motieven die de init iatiefnerner tot deze wet,Ruys de Beerenbrouck, indertijd bewogen hebben. Beperking vaíde vrouwenarbeid was een instrument om de vrouw meer aan hetgezinsleven te binden, waar binnen de katholiêke naatschap_Delijke opvattingen van die dagen haar eigenlilke plaats enroeping waren gelegen. Ging van deze wei om"die reden eenzekere ant i -enancipatoire werking uitrrte plicht tot econoni_sche zelfstáadigheid die in 1990 zal gelilen; beoogt juist orntle emancipatie van de trouw te ondersieunen. l{at Àeiáe tijrts_nomenten net elkaar gemeen hebben ig de irnpliciete befesti_ging van de economische noodzaak .r* ,rà.r*.rr"r,beid. Maardaarmee houdt de vergelijking ook op. De economische noodzaak
was van geheel andere aard dan wat daar hêd.entendage onderbeg?epen wordt.
Bepalen wij ons tot de fabr ieksarbeitl. Vrouwen en rneisjes
moestên gewoonweg werken omdat het loon van de nan niet vol_
doende was om voor het gezin een retlelijk bestaan op te kun:-nen bouwen. En dat bleef nog vele ctecÀnnia na 1gg9 gelden.In confessionele lcringen, nêt nane bij de katholieken, stond
rnen zeer tveeslachtig tegenover vrouyenarbeid. trat de gehuwclevrouw betreft, zii hoorde thuis in het gezin, de hoeksteen vande samenleving, de meest primaire -vereniging die aan allevornen van burgerlijke vereniging zoals de geneente en clestaat voorafging. l{at de ongehuwdé vrouw betrËft werd fa_brieksarbeid aanvaardbaar geacht net het oog oD een tiideliÊe..verlichting- v-an de zorgen van de ouders .r, àurr- voorbereiding
op het huwelilr door verwerving van enig spaargêld voor huis_raad en- huishoudeJ.ijk gerief. Hoe terughàuaeia of afi{ijzend
men zich op grond van het religieuze wèrelcl_ en vrouwbeeldook tegenover wouwenarbeid opsteltle, menkdt niet on de rea_liteit heen van de bittere noodzaak die de ...or.ru' de fabriekin tlreef. Men volstond daarom niet met een morele veroorde_ling en-directe pogingen on met name voor de gehuwde vrouwtle fabr iekspoort (weer) g€sloten te houden, màar trachttelang1 de weg van belangenorganisat ie dusalani.ge arbeidsvoor_
]raardgn te scheppen, dat vrouwenarbeitl oveibodig werd ofhooguit van tiidelijke aaral. Daarbij kwan bij aat iatriet<sarbeiain een geur stond van zedelijk beaerf ei geloofsbedreiging.
die met nanne voor de lrouw vanwege haar kr,,,etsbare natuur enliefdevolle geaardheid een gevaar inhielct.
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Bij het
situatie
nan. Maar

zoeken naar een verbetering van de ongewenst geachte
kwam het allereerst aan op loonsverhoging voor ile
têvens moest ervoor worden gewaakt dat nannen te-

gen vrouwen werden ingeruild vanwege het lagere loon van de

vrouw. Het was daarom tevens van belang dat ook de fabrieks-
arbeidsters georganiseertl weldan, omdat alleen dan de belang-
en van cle lrouw op die van de man kondên worden afgestemtl'
Dit speeltle zoveel te meer indiên de nannelijke bond in een

arbêi alsconf l ict gewikkel-tt was met de werkgever: in zorn ge-
val kon de werkgever genakkelijk de rechtvaardige eisen nege-
ren, omdat hij wêl ale ongeorganiseer de vrouwen kon lccijgen
voor het stilgelegde wgrk.
Fabrieksarbeiá van tle aehuwde vrouw berustte zoals gezegtl op

een bur ger lijk confessioneel taboer voor haar was orgalisatie
daarom iiet aal tle orde, r.'e I dus voor de meisies tot aail hun

huwelljk. Daarnaast waren er typisch vrouwelifie beroeDent zo-
ats in ale verzorgende en opvoedkundige sector, of beroepen

die tloor tle lTouw wel geDast werden geacht. zoals het burger-
1ijk nette kantoorwerk. vraa!'voor de problematiek enigszins an-
dËrs *as gelegen. Bovendien fungeerilen tleze beroeDen min of
neer als t parkeerplaats t voor de ongehuwd bliivende lTouw'
Organisatiê van de ongehuwde l'rouw in fabr ieken en werk-
plàatsen diende niet alleen het belang van de nan, aI was

iret sterk daaraan gekoppeltl, naar had ook voor haarzelf be-
tekenis. ook tle verbetering van haar arbêidsvoorwaarden en

h,erkonstantligheden verdiende de aandacht ' niet alleen in na-
teriêelr maai ook in gotlstlienst i g-zedèli jk opzieht' Vandaar

clat ook zi-i niet verstóken kon bliiven van de algemeen maat-
schappeliike en organisatorische vorming die door mid'lel van

so.iàie "rr.url...r, 
werd aangerêikt. Daarbii kh'an hêt huishoud-

en opvoedkundig ontlerwijs, optlat haar eigenliikê bestenning
van huiswouw en huismoetler niet in het getlrang zou komen

door de last en tle inkomsten van de fabrieksarbeid'
Deze scholing en vorning die tloor organisatie mogelift werden
genaakt. hebben ongetwiifêltl biigedragen tot de ontwikkeling
án zelfbewustwording van tlê vr oura'. evenals de deelnane aan

het or ganisat ieleven zelf. Hoewel met dit allês geen emanci-
patie ian de vrouw werd beoogcl. was dit toch het onbedoelde

neveneffect ' 
hoe beperkt ilit dan ook bij tle traditionele rol-

opvatt ingen geweest nag zijn.
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Toen Lambert poell de statuten opstelde van de te vormen
Bossche Diocesane Text ielarbeidersbond, haal hii er reeds re_kening mee gehouden dat ook voor de textielarbeidsters apar_te organisatie ingevoerd zou r+orden. In 1906 wsd daarmee eenbegin gernaakt. Aanvankelilr bepaatde hll zich tot algemere vrou.:r{ênorganisat ie, voor alle fabrieksmêisies tezanen, maar algauw propag€erde hij vakgerichte lrourr,enorganisat ie. met hetoog op de specifieke vakbelangen en rnede gericht op een be_tere aansluiting op de overeenkomstige vàkorganisatie voornannen (2). 0pmerkeliik voor die tiicl o iaarin dË sexen in hetopenbare leven gescheiden werden gehouden, althans zeker ra,atde arbeidende klasse betrof, is alat vrouwen (ongetruwA) fangsdie weg naast de nannen zitting kregen in het bàstuw van áe
overkoepelende diocesane bond.
Naast de propaganda via lezingen en het Hoog_Arnbacht, hetvakblad van de in 19O5 opgerichte Diocesane Textielarbei_
dersbond, bemoêide poell zich ook direct met het oprichtenvan ne is j esverenigingen, zo te Gemert, r{.aar hii het nonentgunstig achtte na de succêsvolle afloop van het eerste sta_kingsconflict (19OS) waaxbij de Bond betrokhen was en dat re_sulteerde in een collectief arbeidscontract (J). Duidelijkspreekt hier uit de tweeslachtighe id in confessionele Ic, iigtegenover de arbeid van de ongehurr,de vrouw en het belang vanvrouwenorganisat ie .
Poell meende dat nu voor de Bond en ale afdeling Genert eenÍnijlpaal was bereikt, niets tte ontwikkeling vai rle sociale
beweging neer in de weg stond, die tot dai in Gemert zeerten achter was gebleven. Maar hii misrekende zich in de be_reidwilligheid van de pastoor, petrus van Beek, wien ditropstoten in de vaart der volkerenr te zeer overrompelde. Devrede was nog maar net getekend of poell richtte zich _het
was 1O oktober 19O5- tot Van Beek om metêen de hand aan cleploeg te slaan. IIij feliciteerale de cteken met de goecle afloopvan.het arbeidsconflict, rMaar... -U hoeft van dien rnaarr
niet te schriliken- nu zou ik gaarne even doorwerken op zede_Iiik terreinr opdat de stoffelijke verbetering ten heil worde.(...) t+e moeten nu in ceÍnert de nenschen ,"ïi!t.ia ên spaa.r_zaamheid leeren, en in zover: zíj ze kennen, ze getegeÀheid
geven ermede voor den dag te komen.r Nu loonsverhogiig wasbereikt, moest men het neerdere niet rneteen in drank omzet_
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ten. of alles opmaken. Daaron was het nodig dat er een drank-
weerorganisatie kwan en een hrerkmansspaarbank. Verder ver-
tliencle het welzijn van de werkende neisjes de aandacht: rru

hebt uwe fabr ieksrneis jes. Z.EV. Heer Deken, ook die noeten
1elvg1s sgigg; ook aan die moet 2e/nalb:!g@!! geleerd; en aan
die moet 3e/huishouden en sDaarzaamheid geleerd. Anders lo'dgt
Il in Gemert 1e dáT- trêï umaàr I fabr ieksne is.i es ziin. die ge-
heel afhankelii( van den directeur of den patroon zap'; %/ dat
zii hun geltl verkeerd gaan gebruiken aan brandewiin net suiker
eerst,en later aan ienever; 3e/ dat' zqj geen huismoeders wor-
den en geen huisvrouwen. Ik ben wel iong. goddank' na.a lv@n-
.sel-Eintlhoven en TilËurg hebben ni"i in tien iaren leeren in-
zien het onzeggeliik groot belang van rt werken onder de fa-
brieksrneisjes.tr Als mannenbroeders in de strijtl, eindigde
Poetl zijn brief met het Latijnse gezegde Inu wordt noed en
vastberadenheid geëistr. (4)
Maar tle tleken leverde slag van gene zijde: hij moest van neis-
jesorganisatie niets hebben. Stond hii aanvankelijk r+elwil-
iend tegenover ale oprichting van een tert ielarbe idersgilde t
ale staking had in zi.in ogen bewezen waartoe sociale beweging
leitlde en ttat wiltte hij niet herhaald zien. Bovendien lag de-
ze kwestie nogal gevoelig omdat het mede door toedoen van <le

deken was dat tle firma Raiinakers uit llelnond in Gernert een
haspelari.i was begonnent waar de meeste meisjes werk kregen
zodat zii niet neer naar de industrieplaats Helmond hoefden t
tlie in zijn ogen door zede lilc bederf was getekend. Van de tle-
ken wordt verteltl dat wanneer hij in tle catechismusles aan de

kinderen vroeg wat er van Helnond krr'am r zij noesten aÍrtriroor-
ilen: rrBocht. mijnheer tle deken. " (5)
Poell hatt contact opgenonen met de voorzitter van het St.
Severusgi lde. Piet van Gemert, en de geesteliik advÍseur F.
Lonnelaars. aan wie hij raadgevingen gaf hoe de zaak het best
aangepakt kon worden. (o) laaat hij ook net de bisschop ero-
ver gesproken had, die het een mooie taak voor hem vond oÍl
de tleken te overtuigenr - trDit sloeg voornamelijk op mijne
vraag, wat ik antwoorden moest, als de bondsleden zeggen: wd

gehoorzamen aan den bisschop door in eên laatste noging hen
voor de goede zaak te winnen. l{egens de zo typerende rede-
neertrant en de 5pote ste[igheid vaarnee Poell zich van de
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hen opgedragen taak kh,eet, laten wij hier een aantal passagesuit deze brief volgen:
rrNu is tli e taak voor mii wer,eene schooner. ging poelr verder,rrnaar bovenal om vele onstandighede., u.rr."roEii i jke. U zijiouder-en heiliger, vergrijsd in fret priesterscháp, ik bËnjong in priester..iaren en tegenover U jong in reertiá (de de_ken was geboren in 1834): en juverxm oio"i"t ..rái"e .r, ta..""t= en ner past te jeugd te luisteren en te zw{gen).Ik kan U.toch Ínoeilijk zeggen gaan, dat, als ei nanlengilclennoodig zi.in. zeker meisjesgilclen noodig zijn, alaar de neis.ieselk voor zich nog rninder vóor hun zaak"zuítén opkomen als denan of .jongeling.
Ik behoef U toch niet erop te wijzen, dat ook ale meÍsjes hun_ne ziektedagen hebben en daardoor loongêmis in rt huishouden
komt.
fk behoêf U toch niet te gaan vertellen, hoe ongelukkig fa_brieksmeisjês eraan toe zijn als zij huiÁlrouw h.orden zonderiets te kennen en hoe daar.door ongeiukkige huwelijken konen.Ik behoef Uwe aandacht er niet op te vèstigen, hoe voor degoede werking der mannengilden in veel g.r.if fár, nooatig isdat de meisjes georganiseerat zijn: in Goiríe en in Helnond ishet nanvolk genoodzaakt geweest de fabriek uit te gaan, onalatde ongeorganiseerde rneis,ies gestaakt hadden.
Zeker, aan eene me is iesorganisat ie zijn bezwaren verbonden:maar die bezwaren kunnen zooveef mogelilk r*orden ondervangenen vallen dàn te licht tegenover de gróotte voordelen eruitvolgend.
En boven alles, Hoog Eerr+. Heer
der fabrieksmeisies kunnen dan
Poell hoopte dat er bij de
lnr'anen en dat er een te
werd opgericht (?)

Deken, de zedeli,jke belangen
beter gehraarborgd worden...

Diocesane Bond rneisiesorganisaties
Gemert met insterming van de deken

Het behoeft geen grote verbeeklingskracht on zich te kunnenvoorstelren dat een dergeli&ê brief eerder averechts werkte.De deken was per slot van rekening zoveel ouder dan poell ennu ln*am deze buitenstaander hem vèrtellen hoê hi.i zijn kuddemoest hoeden. Na het onderhoud met ite bisschop gaf poell aan
ï^t:1"*: cemert de raad, te btijven vothoudenl iaar wet be_oaard. net ging er niet om te zien wie de baas r+as: Gij kunt
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van Uw kant ook den Adviseur en zoo den Deken bewerken t gij
kunt naar den Dêken naar hreer heengaan gr volhouden: de neis-
jeso die willen vereenigen kunnen net een paar na:rr den De-
ken gaan.rrWas de heer Raijmakers niet te bewegen voor neis-
jesorganisatie, Poell had hem er al eens over aangesprokenrr
(8).
Niet atle noeite bleek vergeefs. uiteindeliik stende de deken

toe: er lnram een ne is jesvereniSing St. Lidrvina, met een al-
gemene doelstelling naar bleek, voor de text ielarbeiilsters
wertl eerst in december 1916 of ianuari 1917 een afzontlerlijke
vakvereniging opgericht. In die tijd was Poell pastoor te Ge-

mert. ook de drankrr'eer is ter hand Senonen: op 15 juli 1907

wertl opgericht het Kruisverbond St. Janr waarin alle klassen
*aren iértegenr{oordigd r tle tPaulistenr, de I I(ruisverbonders I

en cle geheelontlerhouders. Lornmelaars was geestelijk adviseur '
(e)

NOTEN:

(1) Het feit ilal het dit jaa hondêrd jad eeleden is dat de $et op vrou$enarbeid
iot stand keaÍr tas aanleidtng íot een onderzoek naar de Positiê van de

werkenile wout iD Noord-Brabant. in de Periode 18a9_1940. Dit .esulteerde
in een zeer infornatieve lublikatie \a lnnemiek van det Veen' nêt als
veelzessende titêI l?iljg!L-f99!-.:!!991. Duideli ik kodt dadin
dat wouve!árbeid in die tiJd verd beschouvd a1s netendbeid naa6t haar
eigenlijkê iaak vàn huisrouÍ en huisnoede.. In die zin was \TouvèDarbêid niêt
gericbt op de zelfontPlooiing van de \Tou{. maa een Doodzakelijke bijkomstig-
heid. De taak van de rrou$ sas een verzorgende en dienendê en dadop $as ook
baar seeÉtelijke torniDg ïoorbii de leerPlichiige leeftijd afaestemd. Hoêvêl
de nogêlijklteden iói voortsezèt alAeneen vormêíd ondêrsijs amrezi8 $a!en in
het Uitgèbreid Laeer OndelÍiis ol de Hogere Blrgerschool' se.d daeau nàuse-
rijk6 door Eoutên oit de arbeidêrs_ en boêrêmitieus deêlsenonen. Dil {as
ninaer een sevolg van een Seb!êk au 6liraties of een 6€brek ao íinarciËIe
niddelen! als eel dat het eenvoDdigwe8 niet lastê in het eeldeqde buserrijk€
standsdenkê! eí de opvatting van h€i centrale gezin 'aarin de nm au het hoofd
staat. De verbreiding vaD dezê oPvattineen serd nog versterkt toên de katholie-
ke wederopbous zijn vortooiing nadêrde i! een selha6t dêkkend netqerk van
or8anisaties en instelli4gen, taarin de overrt achi ïan het hatholiek bxt'ee.lij-
ke Aedachtengoed wé Sewaalborgd. In hêt sameneao ran standsden}enr bursêrlijk
patriarchaat en katholieke íoraa1 IaA êen drènPel voor alê zelfstedi8ê oni{ik-
keling vaD de wouv, van 'sociaal-af8eleialer nae maatschapleliik geriikrae-
dia€. De nate sadin het katholieke naatschaplij- en wou$bêeld de P]àats vd
ile vrou{ iÍ het sociale en eultuele leven belaald hebben' komi op indrin8ende
sijze nas vore! in rtê interessete bundelins ran aiikelen, die olaler ledac-
tie vÀn Mdia tueven en Amemiek vb der veen iot stdd k{ar onder de tite}:

Poell over het belaDg van lTouvenorAánisatie'
jareaneen (1905-1900) van Ëet HooA-Ánbáchi,
Diocêsane TextielrbeiderEbond.

Aelublicêerd in de eelste isee
hêt vdkblad lan dê Bosschê

(2)
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(3) Zi€ hierovêr mijn artikel ,Lanberr poell en de èêrste lr€n ïan de kathotiekê
textielrbeidersorganisatiê in cenert í1904-1915r', in: 'Á de Árbêrd',
Busselke 12, 11-35.

(a) hief vu Poell ae zeerEe.w. gêer Deken, 10 otrtober 1900, 47. voor €en nadêre
bronvermeldins zij v€ftezen naÀr e€n in rtet voorjaar van 1990 te verêchijnenpublikatie over L bert Poel] êts Eeesterijk adiiseu vd de katholiêke tex_
tielarbeider6.

(5) AÁG, eedeponêerd archieí pzu-ochie Sr. Jansonthoofding, ReEist.un ltêmoriatê van
de kerk van Gênê.t (getwt aísclritt), 60! De Zuid-hirtem;vaet. 2a ranuarileos; Brief van J,J,II. s,ckinE am r, rhe r eil-?E-lË!i emIËi--i3EZ.

{6) Brief van Poell aan F. Lomêtads, 20 oktobêr 1m5, óOi briet aan piêt ràn
Genert, s noverber 1905. 56.

í7) Brief aan P. van Beek, 6 ooveEber tgOS, b9-59.
{81 Brief ad Piel, van cehêrt. 5 novembeÍ 1905, 56.(9) GAc, gêdeponeerd archiêf parochie St. JansonthooídinA, RèAisrrun lremoriate van

de kerk ve cenert, 6Oi t.a.p., colt. cenertatra, Statute! en huishouilelijk
r€elenêbt van het rruiÊverbond sintJàli BÁt, parochiealchief St. Jansonthoof_
dinA, I, Rêalenent vaD hêt liruisverbond St. Jani t.a.p., Ineêkonen brieven,
BriefEn Poe1l, 13 juli 1915; Ofticieet lierkbêricht, 21 januari 1912.
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