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'Hett eigenlijke en ware doel van het Liberalisme [is de] bestrijding 
vann de katholieke beginselen en vernietiging van het geestelijk gezag 
derr katholieke Kerk'. 

Maas-- en Roerbode, 24-01-1874 

'Dee liberalen in alle landen [...] willen niets anders dan dat de 
geestelijkheidd [...] zich alleen en uitsluitend zal bemoeijen met gods-
dienstzakenn zonder die in 't minst in het wereldlijke overtebrengen. 
Dee clerikalen daarentegen willen de magt, hun in de kerk gegeven, 
ookk in de huizen, in de raadzalen, geëerbiedigd zien'. 

Dee Roermondenaar, 01-05-1858 
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Hoofdstukk i 

Inleiding g 

'Enn wie, na Roermond te hebben bezocht, plaatsen als Helmond b.v. 
doorwandelt,, die zal zich daar weer als te huis gevoelen'. 

J.. Craandijk, Wandelingen door Nederland1 

Bijj  de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond in 1891 stonden twee kandidaten tegenover 
elkaar.. Beiden waren katholiek, maar dat betekende niet dat er geen onderling verschil was. 
Dee aanhangers van de ene kandidaat drukten het 20 uit: 'Katholiek zijn wij allen, maar tus-
schenn Katholieken en Klerikalen bestaat er een groot onderscheid'.2 De tegenpartij zag min-
stenss evenzeer een verschil tussen beide kandidaten en bracht dit terug tot het onderscheid 
tussenn 'Oprechte Katholieken' (met kapitalen) en 'liberale katholieken' (in onderkast).3 

Inn deze studie staat de verhouding tussen verschillende typen katholieken, de 'distinctie 
tusschenn Katholiek en Katholiek',4 gedurende de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuww centraal. Daarbij zijn niet primair de geloofsverschillen, theologische inzichten of op-
vattingenn over de katholieke liturgie tot uitgangspunt gekozen; ook niet alleen de politieke 
verschillen,, zoals die bijvoorbeeld tot uitdrukking komen in bovenstaande citaten over de 
Roermondsee gemeenteraadsverkiezingen van 1891. Het centrale perspectief in deze studie is 
dee relatie tussen Kerk en Wereld; tussen opvattingen, personen, instituties en symbolen die 
verbondenn waren met de katholieke Kerk; en opvattingen, personen, instituties en symbolen 
diee zich nadrukkelijk op een ander terrein bewogen. 

InIn de literatuur wordt deze (vaak gespannen) relatie in het algemeen beschreven met be-
hulpp van de begrippen 'Kerk' en 'Staat', waarbij de vraag centraal staat welke maatschappelij-
kee terreinen behoren of behoorden tot de competentie van de Kerk en welke tot die van de 
Staat.55 Bij de beschrijving van ontwikkelingen op het nationale niveau mogen 'Kerk' en 'Staat' 
bruikbaree begrippen zijn; op lokaal niveau, bijvoorbeeld in Roermond ten tijde van de boven-
genoemdee verkiezingsstrijd, was de 'Staat' nog overwegend een abstracte grootheid. 

Tochh deden zich ook daar soortgelijke conflicten voor tussen de katholieke Kerk en insti-
tutiess die buiten de Kerk om waren georganiseerd. In deze studie is er voor gekozen dit type 
conflictenn te beschrijven met behulp van de begrippen 'Kerk' en 'Wereld'. Het begrip 'Wereld' 

11 J. Craandijk, Wandelingen door Nederland (8 delen, 2e druk, Haarlem 1883-1886) deel U, 35. 
22 Het betrof een herstemming; Maas- en Roerbode, 1-8-1891. 
33 Ibidem. 
44 Jos. Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan', De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 
966 (1977) 27-31,111-122,181-188, aldaar 113. 
55 Zie bijvoorbeeld: Dirk Jan Wolffram ed., Om het christelijk karakter der notie. Confessionelen en de modernisering uan de maatschappij 
(Amsterdamm 1994) en S.C. den Dekker-van Bijsterveld e.a. ed., Kerk en staat. Hun onderlinge verhouding binnen de Nederlandse samenleving 
(Baarnn 1987). 
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iss daarbij breder dan het politieke niveau van de (lokale) overheid: hieronder worden ook bur-
gerlijkee initiatieven verstaan, organisatievormen buiten Kerk en overheid om, die vaak een 
burgerlijkk alternatief boden voor de taken van de Kerk: bijvoorbeeld de openbare school, de 
niet-confessionelee arbeidersbeweging, de vrijmetselaarsloge of de liberale fractie in de ge-
meenteraad. . 

Mett name in de tweede helft van de negentiende eeuw werden beide grootheden, Kerk en 
Wereld,, potentiële concurrenten die zich in toenemende mate op hetzelfde terrein begonnen 
tee bewegen. Enerzijds was er in katholieke kring sprake van een 'kersteningoffensief, dat de 
bandd versterkte tussen de gelovigen en de Kerk.6 Anderzijds begonnen ook instituties die na-
drukkelijkk niet met de Kerk verbonden waren een steeds grotere rol te spelen. De nationale 
Staatt penetreerde de lokale samenlevingen, de positie van het neutrale openbaar onderwijs 
werdd versterkt, nieuwe ideologieën als liberalisme en socialisme kwamen op en politieke ver-
enigingen,, massapers en arbeidersbewegingen dwongen op lokaal niveau mensen tot een 
keuzee tussen organisaties die wel en organisaties die niet verbonden waren met de Kerk. 

Wanneerr mensen kozen voor organisaties die niet verbonden waren met de Kerk, beteken-
dee dit overigens niet noodzakelijk dat zij niet katholiek waren. Sommigen maakten een 
onderscheidd tussen het katholicisme als een privé-aangelegenheid naast (een deel van) het 
publiekee domein waarop geloof en Kerk geen rol mochten spelen; anderen beschouwden het 
gelooff  ook in hun publieke optreden als richtsnoer, maar kozen daarbij voor geheel andere 
optiess dan de Kerk. 

1.11 ROERMOND EN HELMOND: ÉÉN KERK, TWEE WERELDEN 

Omm de verhouding tussen verschillende typen katholieken en de verhouding tussen Kerk en 
Wereldd van nabij te kunnen beschouwen, is gekozen voor lokaal onderzoek in twee (nage-
noeg)) homogeen-katholieke plaatsen: het lokale niveau heeft als voordeel, dat ontwikkelin-
genn aan de oorsprong kunnen worden bestudeerd; twee plaatsen bieden de mogelijkheid van 
onderlingee vergelijking; in homogeen-katholieke plaatsen is de kans groter dat verschillen 
tussenn groepen rooms-katholieken aan de oppervlakte komen dan in plaatsen waar de katho-
liekee gemeenschap te maken had met omvangrijke groepen niet-katholieken. 

Dee steden Roermond en Helmond voldoen aan de hierboven gestelde criteria. Juist in on-
derlingee samenhang biedt het onderzoek naar deze steden de mogelijkheid om overeenkom-
stenn te signaleren in de veranderende verhouding tussen Kerk en Wereld en de opvattingen 
daaroverr van verschillende groepen katholieken. 

Daarnaastt is de keuze voor Roermond en Helmond het gevolg van een aantal praktische 
omstandigheden.. Vooronderzoek aan de Universiteit van Amsterdam wees uit dat in beide ge-
meentenn voldoende bronnenmateriaal voor handen was, waaronder lokale kranten en vereni-
gingsarchieven.77 Bovendien lieten in beide steden de bestudeerde ontwikkelingen zich goed-

66 P. Raedts, 'De christelijke Middeleeuwen als mythe. Ontstaan en gebruik van een constructie uit de negentiende eeuw', Tijdschrift 
uoorr Theologie 30 (1990) 146-158, aldaar 155. 
77 In Helmond was dit vooronderzoek overigens veel grondiger van aard dan in Roermond: Nelleke Bakker, Verslag van het onder-
zoekk naar verzuiling en verenigingsleven in Helmond 1850-1925 (Onderzoeksverslag Universiteit van Amsterdam, 1981) en Nelleke 
Bakker,, 'Verzuiling in Helmond 1850-1925', DeVIasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek 6 (1985) 159-186; Francis Keyers, Verslag van het 
literatuuronderzoekk naar het proces van verzuiling in Roermond (Onderzoeksproject Universiteit van Amsterdam, 1981). Beide ver-
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deelss schetsen aan de hand van twee personen, die niet alleen deelnamen aan de discussies 
overr de relatie tussen Kerk en Wereld, maar wier handelingen zelf ook onderwerp werden van 
dezee discussies. In het geval van Roermond is dat J.A. Paredis, langdurig bisschop van het dio-
ceess en initiator van een groot aantal lokale ontwikkelingen; in het geval van Helmond is het 
dee journalist-politicus Jos van Wel, wiens ideeën en activiteiten als een rode draad doorr de be-
schrevenn ontwikkelingen lopen. 

Behalvee het hoge en stabiele aandeel van de katholieken in de bevolking - in zowel Roer-
mondd als Helmond rond de 95% tussen 1850 en 1930 - vertonen beide steden veelal een ver-
schillendd patroon. Voor deze studie heeft dit onderscheid tussen Roermond en Helmond een 
aantall  consequenties, met name voor de periodisering: in chronologisch opzicht overlappen 
dee beide delen van dit boek elkaar slechts gedeeltelijk. Hoewel dit verschil in periodisering het 
trekkenn van parallellen tussen de Roermondse en Helmondse ontwikkelingen bemoeilijkt, 
heeftt een diachrone vergelijking ook voordelen: juist omdat Roermond en Helmond - met een 
vergelijkbaree godsdienstige samenstelling van de bevolking-een verschillende ontwikkeling 
vertonen,, kunnen die elementen worden blootgelegd die onderdeel uitmaken van een alge-
meenn patroon.8 

OpOp zoek naar dit algemene patroon, verdienen de verschillen tussen Roermond en Helmond 
eenn nadere beschouwing. Helmond, in de provincie Noord-Brabant, had sinds de zeventiende 
eeuww deel uitgemaakt van de Generaliteitslanden. Het katholicisme was in deze door de Sta ten-
Generaall  bestuurde 'buitengewesten' gedoogd, maar een volwaardige kerkstructuur met bis-
schoppen,, was in de protestantse Republiek uit den boze; het Vaticaan beschouwde Nederland 
alss missiegebied. De godsdienstvrijheid tijdens de Franse Tijd en tijdens de vereniging met Bel-
giëë betekende in Helmond een verbetering van de positie van de katholieke Kerk. 

Roermond,, in Limburg, had tot de Franse Tijd slechts kort deel uitgemaakt van de Repu-
bliekk (in de periode 1632-1637 en 1702-1716); de overige tijd was de stad als hoofdstad en 
bestuurscentrumm van Opper-Gelre onderdeel van de Spaanse en later Oostenrijkse Nederlan-
den.. Na het Franse intermezzo rond 1800 ging ook Roermond op in het Verenigd Koninkrijk 
vann Nederland en België en pas na de Belgische Opstand werden de banden met de Zuidelijke 
Nederlandenn (België) definitief verbroken en ging de stad deel uitmaken van het (Noord-) 
Nederlandsee staatsverband. Voor de katholieke kerkorganisatie in Roermond leidde de Fran-
see Tijd, anders dan in Helmond, tot beknotting van de katholieke kerkstructuur. In 1801 werd 
hett bisdom Roermond, dat al sinds de zestiende eeuw bestond, opgeheven en werden de 
kloosterss in de stad ontmanteld. Pas bij het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 
Nederlandd in 1853 kreeg de stad haar bisschopszetel terug. Vanaf het midden van de negen-
tiendee eeuw was Roermond één van de vijf diocesane centra in Nederland, terwijl Helmond 
slechtss zetel was van een deken in het bisdom Den Bosch. 

slagenn maken deel uit van het onderzoekprogramma Verzuiling in Nederland m het bijzonder op lokaal niveau, 1850-1925, dat onder leiding 
stondd van J.C.H. Blom, I. Talsma, H. van der Wusten en H. Knippenberg, twee historici en twee sociaal-geografen aan de Universiteit 
vann Amsterdam. Zie: J.C.H. Blom en C.J. Misset ed., 'Broeders sluit U aan'. Aspecten van verzuiling in zeuen Hollandse gemeenten (Hollandse 
Historischee Reeks III ; Den Haag 1985) en J.C.H. Blom en J. Talsma ed., De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende 
eeuweeuw (Amsterdam 2000). Ook het onderzoek waarvan deze dissertatie de weerslag is, maakte deel uit van dit onderzoekprogramma. 
88 Zie voor de voordelen van de method ojdijference in vergelijkende studies: Theda Skocpol en Margaret Somers, 'The uses of compa-
rativee history in macrosocial inquiry', Comparative studies in society and history 22 (1980) 174-197, aldaar 184 en 195; zie ook: Charles C. 
Ragin,, The comparative method. Moving beyond qualitative and quantitative strategies (Los Angeles/Berkley/Londen 1987); M. van der Linden, 
'Doingg comparative labour history: some essential preliminaries', in: J. Hagan en A. Wells ed., Australian labour and regional change. 
Essayss in honour of R.A. Gollan (Rushcutters Bay 1998) 75-92; A.A. van den Braambussche, 'Historical explanation and comparative 
method',, in: History and Theory, studies in the philosophy of history XXVII I {1989) 1-24. 
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Ookk in cultureel en sociaal-economisch opzicht overheersen de verschillen tussen Roer-
mondd en Helmond. Roermond was, behalve een kerkelijk centrum, van oudsher een handels-
enn dienstencentrum. Gelegen op het knooppunt van Maas en Roer werd Roermond in 1441 
Hanzestad.. AI vroeg in de negentiende eeuw werd een Kamer van Koophandel opgericht (in 
Helmondd gebeurde dat pas rond het midden van de eeuw) en na een tijdelijk verval van de han-
dell  trok deze sinds de jaren 1880 opnieuw aan. De combinatie van bestuurlijke, kerkelijke en 
handelscontactenn gaven Roermond het aanzien van een regionaal cultureel centrum met een 
intellectuelee elite. Enkele Roermondenaren verwierven landelijke bekendheid, zoals Ch.J.M. 
Ruijss de Beerenbrouck, de eerste katholieke minister-president van Nederland, en P.J.H. Cuy-
pers,, de voornaamste representant van de neogotiek in Nederland en de architect van onder 
meerr het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Naastt de handel en de dienstensector ontwikkelde zich aan het begin van de negentiende 
eeuww ook de nijverheid in Roermond. Maar in het laatste kwart van de eeuw raakten de twee 
grootstee takken, de textiel- en papierindustrie, in het slop. Alleen de kunstnijverheid, opge-
komenn in de tweede helft van de eeuw, wist te overleven. Helmond groeide in deze periode 
juistt uit tot een specifieke industriestad. Anders dan in Roermond vond daar wel een geslaag-
dee overgang plaats van handwerk naar machinewerk en van thuiswerk naar fabriekswerk. 
Helmondd werd in de loop van de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw een in-
dustriecentrumm met een extreme tweedeling tussen arm en rijk. De belangrijkste industriële 
sectorenn waren de textiel- en de metaalindustrie, takken die vooral behoefte hadden aan veel 
laagbetaaldee en laaggeschoolde arbeiders. 

Inn zowel Roermond als Helmond was een substantieel gedeelte van de nijverheid overigens 
inn handen van nieuwkomers. Philip Claus en Victor Burghoff, de grootste fabrikanten in res-
pectievelijkk de textiel- en de papiersector in Roermond, waren beiden van Duitse afkomst. 
Pieterr Fentener van Vlissingen en Egbert Haverkamp Begemann, de grootste fabrikanten in 
respectievelijkk de textiel- en de metaalsector in Helmond, waren beiden afkomstig van boven 
dee rivieren. 

Droegenn handelscontacten en migranteninvloed in Roermond bij tot de vorming van een 
dynamischee 'open' gemeenschap meteen intellectuele elite, in Helmond leidde de komst van 
dee niet-Brabantse fabrikanten nauwelijks tot ontwikkeling van het culturele leven. Helmond 
bleeff  lange tijd een cultureel geïsoleerde gemeente en kende een late ontwikkelingvan hetver-
enigingsleven.. Bekende inwoners van de statuur van Ruijs de Beerenbrouck en Cuypers 
brachtt de stad niet voort; hooguit kan de Helmondse componist Matthijs Vermeulen daarop 
aanspraakk maken, maar hij werd pas rond de eeuwwisseling geboren. Tot dat moment stond 
Helmond,, behalve om haar industrie, vooral bekend vanwege de uitdrukking 'iemand Hel-
monderr maken': iemand dronken voeren. 

Demografischh vertonen Roermond en Helmond het beeld dat hoort bij respectievelijk een 
dienstencentrumm en een industriestad. Het inwonertal in Helmond vervijfvoudigde in de pe-
riodee 1850-1930 (indexcijfer: 491), terwijl de bevolking in Roermond in deze periode ruim ver-
dubbeldee (indexcijfer: 231; zie bijlagen 1 en 2). Rond 1900 was driekwart van de Helmondse 
beroepsbevolkingg werkzaam in de nijverheid tegen minder dan de helft in Roermond. De an-
deree helft van de Roermondse beroepsbevolking was evenwichtig verdeeld over de sectoren 
Handel/Verkeerr en Verzorgende beroepen, sectoren waarbinnen slechts tien procent van de 
Helmondsee beroepsbevolking werkzaam was (zie bijlage 5). 

14 4 



Spotprentt van Leo Jordaan over een kroecj als 'Helmonds snoeptafeltje' (BRON: De Notenkraker, 25 april 1914). 

Parallell  aan het historische, culturele, sociaal-economische en demografische onder-
scheidd tussen Roermond en Helmond werd ook de verhouding tussen Kerk en Wereld in bei-
dee steden op een verschillende manier beleefd. Dit kan worden toegelicht aan de hand van een 
naderee verkenning van de lokale context in beide gemeenten. 

Roermond::  tussen ultramontaanse en ultramoerdijks e loyaliteit 

Opp 7 juni 1815 bracht koning Willem I een bezoek aan Roermond.9 Bij de pas geopende ('ijze-
ren')) brug over de Roer werd de vorst ingehaald door een opgetogen menigte, die spontaan de 
paardenn voor de koninklijke koets uitspande en zelf het rijtuig voort trok de met vlaggen en 
bloemenn versierde stad in tot aan de ambtswoning van Hendrik Joseph Michiels van Kessenich, 
dee Maire (burgemeester), die bij die gelegenheid door Willem in de ridderstand werd verheven. 

Eenn maand tevoren was de stad deel gaan uitmaken van het Nederlandse staatsverband. Het 
kleinee groepje Russische kozakken - één officier en zes soldaten - dat in 1814 het stadsbewind 
hadd overgenomen van de Fransen, had de stad inmiddels verlaten. En nu lag Roermond opeens 
niett meer in het noorden (van de Spaanse Nederlanden, van de Oostenrijkse Nederlanden of 
vann Frankrijk), maar in het midden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. 

99 C. Pyls, 'Roermond na den Franschen tijd', in: Ciuitas Ruraemundensis. Gedenkboek ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Roermond 
alss stad (Roermond 1932) 84-109, aldaar 84. 
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Dee nieuwe staatkundige situatie leek de economie in Roermond geen kwaad te doen. Hol-
landsee ambtenaren stroomden de stad binnen en gaven mede vorm aan het gewestelijk be-
stuur,, de rechtbank, het garnizoen en de financiële administratie die er werden gevestigd. 
Verschillendee kleine ondernemers uit Duitsland, vooral uit het Rijnland, vestigden zich in 
Roermondd en richtten kleine bedrijfjes op; een aantal zou, mede ten gevolge van de inspan-
ningenn van de nieuwe Kamer van Koophandel, in de komende jaren uitgroeien tot grote be-
drijven.. Door alle bedrijvigheid veranderde ook het stadsbeeld: de oude stadswallen werden 
geslecht,, nieuwe singels aangelegd, aan de Roer werd een nieuwe kade gebouwd ten behoeve 
vann de havenactiviteiten en de straatweg Maastricht-Venlo op de linker Maasoever verbond de 
stadd met andere centra in de omgeving. 

Ookk pastoor Joannes-Renerus Mathei, die aan het hoofd stond van de Roermondse geeste-
lijkheid,, had op die 7de juni 1815 het woord tot de koning mogen richten. Zijn in het Frans ge-
steldee toespraak was één grote smeekbede ter verbetering van de rampzalige toestand waarin 
dee katholieke Kerk zich na de Franse Tijd bevond ('soulager Ie clergé malheureux, victime de 
laa spoliation franchise').10 

Pastoorr Mathei stierfin 1829, vlak voordat Roermond weer onderdeel ging uitmaken van 
eenn door katholieken gedomineerde staat (in casu België). Maar of inmiddels zijn wensen en 
verwachtingenn over de kerkelijke verbetering waren uitgekomen, valt zeer te betwijfelen. In de 
tussenliggendee vijftien jaar waren in de stad een gereformeerde (later: hervormde) gemeente 
opgericht,, was de voormalige Minderbroederskerk ingericht als kerkgebouw van deze prote-
stanten,, was een 'Israëlitische' (joodse) gebedsruimte gesticht en een hervormde predikant 
beroepen.. Bovendien was de heterogene groep niet-katholieken - Hollanders en Duitsers -
inmiddelss een hechte groep van verlichte burgers gaan vormen,11 die de katholieke Kerk 
zoveell  mogelijk uit het openbare leven wilde verdrijven. 

OpOp 13 juni 1841 bracht opnieuw een Oranje, ditmaal koning Willem II, een bezoek aan 
Roermond.. De stad was inmiddels (weer) opgegaan in de Nederlandse staat, waarvan zij nu 
tott het meest zuidelijke deel behoorde. Ook ditmaal kreeg de pastoor de gelegenheid de vorst 
tee ontmoeten. Waar Mathei een kwart eeuw eerder de hoop had uitgesproken dat de situatie 
vann de katholieke Kerk na de Franse 'ramp' zou verbeteren, moet zijn opvolger, Joannes Au-
gustinuss Paredis, een zeker pessimisme hebben gehad over de rol die de katholieke Kerk nog 
konn spelen in het door protestanten gedomineerde Nederland. Maar zoals Mathei geen gelijk 
kreeg,, zo kreeg ook Paredis het niet. Niet alleen werd hijzelf tijdens het koninklijk bezoek ge-
ridderd,, twee weken later werd bovendien het afzonderlijke vicariaat Roermond gesticht, bij 
gelegenheidd waarvan Paredis de bisschopswijding (in parn'bus injidelium) verkreeg. Bij een vol-
gendd bezoek van Willem II, het jaar erna, doneerde de koning een aanzienlijk bedrag 
(ƒ4.000,-)) ten bate van het herstel van de Maria Munsterkerk. 

Twintigg jaar later, in 1862, bezocht ook de vierde generatie van het Nederlandse vorsten-
huis,, de kroonprins en zoon van Willem III , Roermond. Paredis was inmiddels bisschop van 
éénn van de vijf volwaardige Nederlandse diocesen geworden. Ook nu was de stad het toneel 
vann grote bedrijvigheid. Kort tevoren was de gasverlichting aangelegd, er kwamen een sta-
tion,, een spoorbrug over de Maas en een spoorlijn zelf en tenslotte werd een nieuwe verkeers-
brugg over de Maas gebouwd. In tegenstelling tot het eerste bezoek van een Nederlandse 

100 Geciteerd in Jos. Habets en W. Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond en van de bisdommen die het in deze gewesten 

rij nn voorafgegaan (5 delen, Roermond 1875-1927) 5, 246. 

111 J.M. Gijsen, Joannes Augustinus Paredis (1795-1886), bisschop uan Roermond en het Limburg uan rijn tijd (Assen 1968) 126. 
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koning,, in 1815, leek een halve eeuw later ook de kerkelijke (infra)structuur te floreren: het ka-
thedraall  kapittel was hersteld, de kathedrale kerk van St. Christoffel werd ingrijpend ver-
bouwd,, de paters Redemptoristen hadden hun intrek genomen in de Kapel in 't Zand en het 
Bisschoppelijkk College had, op kosten van de gemeente, nieuwe gebouwen gekregen. 

Maarr de bloei van de stad, de bloei van de Kerk en de innige relatie tussen beide was maar 
éénn kant van de medaille. Daarnaast valt er ook eenn ander verhaal te vertellen, bijvoorbeeld 
overr het verval van de nijverheid rond het midden van de jaren i860. In de volgende decennia 
leiddee dit tot het vertrek van veel Duitse industriëlen en handelaren. Of over de gespannen re-
latiee tussen het kerkbestuur en de liberalen in de stad, die vaak wel katholiek waren, maar 
daarnaastt soms behept met regelrecht antiklerikale opvattingen. Zo was de nieuwbouw van 
hett Bisschoppelijk College de uitkomst geweest van een hevige strijd achter gesloten deuren 
overr de vestiging van een Rjjks-H.B.s. in de stad. 

Tenslottee was ook de verhouding tussen stad en Kerk enerzijds en vorst en vaderland ander-
zijdss gecompliceerder dan het leek. De opening van de spoorlijn door minister Thorbecke was 
niett 'erg gul' geweest 'omdat het gouvernement de grondbelastingen in deze provincie [...] 
mett 260.000 gulden 's jaars [had besloten] te verhogen'.11 Ook bisschop Paredis was, zij het 
mett tegenzin, bij de openingsplechtigheid aanwezig.13 Op het perron had hij de plaatselijke 
geestelijkheidd aan de minister voorgesteld, waarna gezamenlijk het dejeuner werd gebruikt.14 

Wass tijdens het bezoek van Thorbecke aan Roermond al iets te proeven van weerstand te-
genn de komst van een nationale politicus, duidelijker nog kwam de gecompliceerde verhou-
dingmett het vaderland tot uitdrukking in het jubileumjaar 1863. Wat moeten de Roermonde-
narenn wel niet hebben gedacht toen zij, eenjaar na het bezoek van de kroonprins, het verzoek 
kregenn bij te dragen aan een Nationaal Gedenkteken ter gelegenheid van de vijftigjarige onaf-
hankelijkheidd van Nederland? Het herdachte jaar 1813 had voor Roermond geen reële beteke-
niss - de stad was immers pas in 1815 aan de staat van Willem I toegevoegd - en het is zeer 
waarschijnlijkk dat hetzelfde gold voor het Nationaal Gedenkteken zelf: dit bestond uit een 
monumentt in Den Haag, een gedenknaald in Scheveningen en de oprichting van een Am-
bachtsschooll  in Amsterdam.15 Paredis droeg op ministerieel verzoek nog wel een speciale mis 
opp met Te Deum (een lofzang voor speciale gelegenheden), zoals hij dat ook deed op verjaar-
dagenn of regeringsjubilea van de koning, maar het is de vraag met hoeveel enthousiasme deze 
plechtigheidd door de gelovigen werd ontvangen. Dat de opbrengst van de collecte voor het Ge-
denktekenn in Roermond wat tegenviel, laat zich raden.'6 De weinige giften waren bovendien 
slechtss zelden in Nederlandse valuta: gedurende de gehele negentiende eeuw bleef Belgisch 
enn Duits geld in Roermond veel gangbaarder dan de Nederlandse gulden.17 

Dee Roermondse giften voor het Nationaal Monument werden ingeschreven door baron 
Paull  G.E.H, de Bieberstein Rogalla Zawadsky, de penningmeester van het Roermondse 
comité,, één van de 723 plaatselijke comités in Nederland. De Bieberstein, plaatsvervangend 

122 Jos. Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan', De Maasgouu; 94 (1975) 57-63,123-128,198-206, aldaar 200. 
155 Afschrift van een brief van Paredis aan Pijls (redacteur van de Courrier de la Meuse) d.d. 28-2-1866; Bisschoppelijk archief Roermond 
(BAR)) 42. 
144 Ron de Jong, Van standspolmek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1848-1887 (Hilversum 1999) 139. 
155 Gemeentearchief Roermond (GAR). Archief 52: 'Archief van het comité tot oprichting van een Nationaal gedenkteken voor 
novemberr 1813 te Roermond, 1863-1870', nr. 2: Notulen. 
166 De opbrengst bedroeg, omgerekend naar Nederlandse valuta, ƒ 216,87-. ibidem, 26-12-1863. Ter vergelijking: de jaarlijkse 
'kollektee voor den Paus op den eersten zondag van de Vaste' leverde in 1849 bijvoorbeeld het bedrag van ƒ 370,66 op: GAR, archief 
decanaatt IV-80, nr. 56: lijst met opbrengst van collecten. 
177 Zie paragraaf 3.1. 
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rechterr aan het kantongerecht in Roermond, was een paar jaar later één van de opstellers van 
dee brief die vooraanstaande Nederlandse katholieken stuurden aan koning Willem III om te 
protesterenn tegen de inname van de Kerkelijke Staat door de troepen van Victor Emanuel II. De 
opstellerss van de briefdeden hun uiterste best om behalve hun ultramontaanse gezindheid 
(letterlijk:: de gerichtheid, 'over de bergen' heen, op Rome) en hun aanhankelijkheid aan de 
paus,, ook hun vaderlandse ('ultramoerdijkse') gezindheid en hun aanhankelijkheid aan de 
koningg te onderstrepen: 

'Alss Nederlanders doen de ondergeteekenden voor niemand onder in liefde en trouw jegens hunnen 
Koningg en hun vaderland; als Katholieken erkennen en vereeren zij in Z.H. den Paus het hoofd 
hunnerr Kerk'.'8 

Paull  de Bieberstein was de enige Roermondenaar die, tijdens een bijeenkomst in zijn geboor-
testadd Utrecht, de eerste versie van de brief ondertekende. Een volgende versie van het rekwest 
aann de Koning ging ook bij de 'gewone' gelovigen rond. Van de 5.680 communicanten in de 
Roermondsee parochie tekende ruim 60% in 1870 het rekwest.'9 Dit hoge aantal was geen uit-
zondering.. Tien jaar eerder, toen het grootste deel van de Kerkelijke Staat al was ingenomen, 
werdd een adhesiebetuiging aan de paus door bijna de helft van alle Limburgers ondertekend.20 

Ongetwijfeldd was de boekbinder Johan Küppers zowel in i860 als in 1870 één van de on-
dertekenaars.. Hij was geboren in Mönchengladbach, maar al op jonge leeftijd naar Roermond 
verhuisd.. Eind 1869 kreeg zijn vader, de tuinman Jozef Küppers, bezoek van de Roermondse 
pastoorr met hetverzoek om Johan in Pauselijke Dienst te laten treden; dat wil zeggen: als zou-
aaff  naar Rome te laten gaan om daar te vechten voor het behoud van de Kerkelijke Staat.21 

Vaderr stemde in en Johan vertrok, net als ruim drieduizend andere Nederlandse zouaven: over 
landd naar Frankrijk en vandaar over zee naar Rome. 

Dee inspanningen van Küppers in Italië waren tevergeefs, maar bij thuiskomst werd hij in-
gehaaldd als een held. In 1892 werd hij voorzitter van de Limburgse Zouavenbond Bene Meren-
tii  en kort daarop eveneens van de landelijke Algemeenen Nederlandsche Zouavenbond, In die 
hoedanigheidd maakte hij kennis met katholieken uit heel Nederland, ongetwijfeld ook met 
enkelee van de honderd zouaven die afkomstig waren uit Helmond en omstreken: bijvoorbeeld 
inn 1899, toen op 24 september de algemene Zouavenbond een meeting hield in Helmond. 

Küpperss zou als lokale 'held' vast en zeker ook te gast zijn geweest bij het bezoek van de ko-
ninginnenn Emma en Wilhelmina aan Limburg in 1895, ware het niet dat de vorstinnen op het 
laatstee moment hun vergevorderde plannen hadden gewijzigd en besloten om Roermond niet 
aann te doen. Oorzaak was de Roermondse archiefkwestie, waarbij het Roermondse gemeen-
tebestuurr per kort geding het behoud van archieven uit de vóór-Nederlandse tijd had afge-
dwongen,, terwijl de minister had aangedrongen op het overbrengen ervan naar het Rijksar-
chief.222 Nadat het Roermondse gemeentebestuur zich in 1901 gewonnen had gegeven, be-
zochtt koningin Wilhelmina de stad in 1903 alsnog. Maar toen had Küppers zijn functie bij de 
Nederlandsee Zouavenbond inmiddels neergelegd. 

188 GAR; 26 G 18: mandementen van Paredis; Requestvan 'Katholieke Nederlanders' aan de Koning, 1870. 
199 GAR, archief decanaat IV-80, nr. 2; Maas& Roerbode, 26-11/10-12-1870. In heel Nederland tekenden bijna 400.000 katholieken: J.P. 
dee Valk, 'Van herder tot koning. Het beeld van de paus bij de Nederlandse katholieken in de negentiende eeuw', Documentatieblad voor 
dee Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 22 (1990) 11-31, aldaar 19-31. 
200 DelijstvandeCoumerdelaMeusewerd in i860 door ruim 100.000 van de 215.251 Limburgers ondertekend. Overigens werd de lijst 
vermoedelijkk door veel schoolkinderen getekend; Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1975) 199. 
211 Brief van Jozef (Herman) Küppers aan de pastoor van de S. Christoffelparochied.d. 5-12-1869, GAR, IV-3, nr. 23, map 120. 
222 Het ging om het archief van het Overkwartier; de regering drong aan op overbrenging naar het Rijks Archief in Maastricht: 
J.G.F.M.G.. baron Hövell tot Westerflier, Roermond uroe^ertn nu (Bussum 1968) 85. 
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Aann de hand van een aantal betrekkelijk willekeurig gekozen Roermondse personen en bo-
venlokalee gebeurtenissen is zo de negentiende eeuw doorkruist. Hoewel het leven in Roer-
mondd inmiddels, tegen het einde van de eeuw, ingrijpend was veranderd ten opzichte van het 
levenn aan het begin van de eeuw, valt een aantal constanten op. Vraagstukken met betrekking 
tott de lokale identiteit speelden gedurende de hele negentiende eeuw een rol: modern tegen-
overr traditioneel, lokaal tegenover zowel nationaal als internationaal/ultramontaans, kerke-
lij kk tegenover seculier en klerikaal tegenover antiklerikaal. 

Voordatt deze vraagstukken in de volgende hoofdstukken nader worden beschouwd, wordt 
eerstt de blik gericht op Helmond, waar op een geheel andere manier soortgelijke vraagstuk-
kenn een rol speelden. 

Helmond::  drie generaties denkbeeldige wevers 

Eenn gemiddelde Helmondse handwever23 van voor het midden van de negentiende eeuw was 
vann tijd tot tijd aangewezen op dee bedeling. Bedeling werd gezien als een logische aanvulling 
opp het loon in tijden van schaarste. De gegoede burgers in de stad, die elkaar ontmoetten in de 
sociëteitt Amicitia, de handboogschutterij 'Doel onder boompjes' en in het R.K. Leesgezel-
schap,, stelden jaarlijks een vast bedrag in geld, voedsel of kleding ter beschikking van de ar-
men,, dat verdeeld werd door het Genootschap St. Antonius van Padua. Daarnaast waren er 
verschillendee andere bedelingsfondsen, zoals de Beels-fundatie, waaruit hulpbehoevende ge-
zinnenn en personen werden ondersteund. De gemeentelijke overheid sprong alleen bij in bij-
zonderee gevallen, zoals tijdens de cholera-epidemie van 1854. 

Dee levensverwachting van deze handwever was laag: rond de dertig jaar. Hij maakte werkda-
genn van meer dan 13 uur per dag en verdiende een loon van tussen de ƒ 3,- en ƒ 5,- per week. Hij 
was,, naar landelijke maatstaven, klein: één op de vijf ingelote dienstplichtigen uit de stad werd af-
gekeurdd wegens ondermaatsheid (beneden de 1,50 meter). Zijn woon- en werkomstandigheden 
warenn navenant slecht. Hij was één van de 2.500 thuiswerkers in en om de stad - een veelvoud van 
hett aantal arbeiders op de fabriekjes, waar bijna uitsluitend voor- en nabewerking van de weefsels 
plaatss vond - en bewoonde een kleine, donkere, vochtige en ongeventileerde wevershut, waarvan 
mett leem of stro een deel was afgeschermd als weefkamer. Daar stond het weefgetouw, dat met 
hand-- en voetkracht werd bediend. De zware fysieke arbeid en de onnatuurlijke houding, waarbij 
dee wever op zijn buik over de boom hing (de rol waaromheen het weefsel gewonden werd) en met 
uitgespreidee armen de spoel heen en weer bewoog, hadden op den duur lichaamsvergroeiingen 
tott gevolg. Zijn vrouw en kinderen hielpen mee: de vrouw en de kleinsten verrichtten ondersteu-
nendee taken; zoons zaten vanaf hun veertiende aan een eigen weefgetouw. 

Dee thuiswerkende handwever kwam zelden buiten zijn woonplaats. In 65% van de gevallen 
warenn ook zijn ouders in Helmond geboren en getogen en hooguit nam hij een keer deel aan de 
jaarlijksee bedevaart naar Handel (vlakbij Gemert). Heen en terug was dat een dagtocht, waarbij 
hett eerste deel over de juist aangelegde grindweg langs de Zuidwillemsvaart voerde. Migratie 
kwamm in Helmond hoofdzakelijk voor onder de meer gegoeden. En de kans was klein dat de 
weverr in contact kwam met de spaarzame reiziger, bijvoorbeeld de schipper die in een kleine 
weekk vanuit Amsterdam naar Helmond voer om er katoen en verfstoffen af te leveren. 

233 De hierna besproken personen zijn samengesteld op basis van uiteenlopende (lokale) bronnen, onder meer: Giel van Hooff, Ermoet 
troef.. De Helmonders 1850-1914 (Helmond 1978) en W.A.J.M. Harkx, De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen. De grondslag van de 
huidigee textielindustrie 1794-1870 (uitgegeven in de serie Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland, Tilburg 1967). 
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Zijnn zoon was eveneens wever. Hij werkte rond 1870 in één van de Helmondse textielfa-
brieken,, die na de aanleg van het spoor Eindhoven-Helmond-Venlo overstapten op machina-
lee weefgetouwen. Ook hij maakte lange werkdagen: in de regel van zeven tot zeven. Werk- en 
woonomstandigheden,, levensverwachting en loon waren niet veel gunstiger dan die van zijn 
vader.. Wel profiteerde hij van de economische hausse rond 1870, waardoor er (tijdelijk) ge-
noegg werk was en hij minder vaak dan zijn vader aanspraak hoefde te maken op bedeling. 

Zijnn kennis van de wereld buiten zijn geboortestad was groter dan die van zijn vader. Wel-
iswaarr bleef ook hij zijn leven lang in Helmond wonen - het grootste deel van zijn leven werk-
tee hij zelfs voor dezelfde fabriek, ook omdat hij zijn woning huurde via de patroon - maar af 
enn toe drongen berichten van buiten tot zijn leefwereld door. Zo kunnen hem de verkiezings-
campagness voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, die soms gepaard gingen met het 
uitdelenn van gratis borrels, moeilijk zijn ontgaan. Ook is de kans groot dat hij treinreizigers 
of,, vanaf de jaren 1880, stoomtramreizigers ontmoette. En ongetwijfeld kende hij enkele van 
dee honderd zouaven uit Helmond en omgeving - een kwart van hen was wever -, die rond 
18700 en veelal op voorspraak van de plaatselijke pastoor of kapelaan ten strijde trokken voor 
hett behoud van de Kerkelijke Staat. Onderweg naar Rome ontmoetten zij leeftijdgenoten uit 
uiteenlopendee landen, vooral veel Fransen, maakten kennis met andere culturen en verkregen 
somss zelfs audiëntie bij de paus. 

Ookk de zoon van deze wever, de kleinzoon van de eerstgenoemde, werkte rond 1900 nog 
alss machinaal wever in één van de Helmondse textielfabrieken. Hij was opgeklommen tot 
meewerkendd voorman en had sinds kort het stemrecht voor gemeenteraad, Provinciale Staten 
enn Tweede Kamer verkregen. Zijn gezin was iets kleiner dan dat van zijn vader en grootvader 
(vijff  gezinsleden) en zijn loon iets hoger: een 'goede' wever verdiende in Helmond volgens de 
arbeidsenquêtee van 1892 ƒ 6,-3/7,50 in de week. Bedeling kwam nog altijd voor, maar veel 
fabrikantenn zagen charitas niet meer als een natuurlijk verlengstuk van het reguliere loon en 
warenn ertoe overgegaan loon uit te betalen waarvan de werknemers konden leven. De werk-
dagenn van de kleinzoon waren nog altijd lang, maar door invoering van elektrisch licht en 
plaatsingg van anti-stof- of ontnevelingsinstallaties op de fabriek werden zijn arbeidsomstan-
dighedenn geleidelijk beter. Hij droeg nu ook speciale werkkleding, die hij overigens nog wel 
zelff  had moeten betalen. Vermoedelijk werd de kleinzoon ouder dan zijn opa. Hoewel de zui-
gelingensterftee in Helmond nog altijd tweemaal zo hoog was als in de restvan Nederland, lag 
dee levensverwachting inmiddels boven de veertig jaar. Bovendien was hij waarschijnlijk gro-
ter:: in 1890 werd nog 'slechts' één op de vijfentwintig ingelote dienstplichtigen uit Helmond 
afgekeurdd wegens ondermaatsheid. 

Dee inspanningen van de gemeentelijke overheid voor het welzijn van de arbeiders waren 
vergroot.. Zo werd een drinkwaterleiding aangelegd en werden er (overigens voornamelijk 
doorr particulieren) druk arbeiderswoningen gebouwd, voorzien van ramen, sanitaire voor-
zieningenn en een tuintje. Tussen 1850 en 1900 verdubbelde het bevolkingsaantal in de stad; de 
gemeentelijkee uitgaven per hoofd van de bevolking waren in deze periode verachtvoudigd. 
Misschienn had de kleinzoon zelf wel bijgedragen aan het actievere beleid dat de gemeente 
voerde:: bijvoorbeeld doordat hij bij politieke verkiezingen zijn stem uitbracht op de politieke 
takk van de werkliedenbeweging, die juist in deze periode aan het opkomen was. 

Dee kleinzoon bleef, net als zijn vader en grootvader, zijn leven lang in Helmond wonen. 
Maarr in tegenstelling tot zijn opa, en vaker dan zijn vader, kwam hij in contact met niet-Hel-
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monders:: bijvoorbeeld in de plaatselijke Rooms-Kathoüeke Werkliedenvereeniging, waarvan 
hijj  weliswaar vooral lid was om aangesloten te zijn bij het ziekenfonds, maar waar hij ook re-
gelmatigg lezingen, cursussen en voordrachten van kopstukken uit de katholieke beweging 
kreegg voorgeschoteld. Of bij de jaarlijkse missiedagen tijdens carnaval, wanneer Redempto-
ristenn en Kapucijnen van elders naar Helmond kwamen om er in dagelijkse missen, andere 
gebedsbijeenkomstenn en preken de gelovigen te onderrichten. Ook kende hij vermoedelijk 
meerr niet-Helmonders persoonlijk: uit St. Severus, de vereniging van textielarbeiders, uit ver-
schillendee katholieke genootschappen of zomaar uit zijn kring van collega's en vrienden, die 
zichh via het uitbreidende wegennet veel gemakkelijker verplaatsten dan een halve eeuw eer-
der.. Weliswaar deden rond 1900 ook de eerste auto's hun intrede in het Helmondse straat-
beeldd en kwam rond die tijd de fiets als vervoermiddel op, maar het gebruik daarvan bleef 
vooralsnogg beperkt tot de betere standen. 

Hett belangrijkste verschil tussen het referentiekader van de kleinzoon en dat van zijn voor-
vaderss was dat hij ook zelf reisde. Misschien bracht hij een bezoek aan één van de jaarlijkse 
Diocesanee Katholiekendagen, waarbij katholieken in het bisdom onderlinge belangen en 
vraagstukkenn van de dag bespraken. Of wellicht maakte hij deel uit van de jaarlijkse groep 
Helmondsee bedevaartreizigers naar Kevelaer in Duitsland. Misschien ging hij in 1903 zelfs 
mett de trein naar Utrecht of Haarlem om er te protesteren tegen de socialistische agitatie en 
dee landelijke spoorwegstaking. 

Dee kleinzoon had het economisch iets beter dan zijn vader en grootvader, maar hij had nog al-
tijdd geen permanente bestaanszekerheid, nauwelijks toekomstperspectief en geen gezonde 
woon-- en arbeidsomstandigheden. Het zou opnieuw nog minstens drie generaties duren 
voordatt aan die voorwaarden zou zijn voldaan. 

Maarr op een aantal terreinen was zijn leven wel ingrijpend anders dan dat van zijn opa. Hij 
was,, misschien zonder het te weten ofte willen, deelgenoot geworden van een viertal grotere 
verbanden.. Hij was lid geworden van een geïndustrialiseerde, 'gemoderniseerde' samenle-
ving,, van de Nederlandse natie, van de katholieke wereldgemeenschap onder leiding van de 
pauss en van de katholieke zuil in Nederland. 

Dezee vier integratieprocessen - modernisering, natievorming, ultramontanisering en ver-
zuilingg - zijn ook terug te vinden in het overzicht van de Roermondse geschiedenis eerder in 
dezee paragraaf. Ze hadden de mensen veranderd, maar ook de samenlevingen waarin die 
mensenn woonden. En bovendien drukten ze hun stempel op de onderlinge verhouding tussen 
Kerkk en Wereld. In de volgende paragraaf worden deze vier processen, en vooral hun onder-
lingee samenhang, nader beschouwd. 

1.22 MODERNISERING, NATIEVORMING, VERZUILING EN ULTRAMONTANISERING 

Dee rol die zowel de Kerk als de Wereld speelden in het leven van katholieke gelovigen, was ge-
durendee de negentiende eeuw aan een aantal ingrijpende veranderingen onderhevig. De pau-
selijkee strijd tegen de Italiaanse eenwording, verschillende encyclieken en het dogma van de 
onfeilbaarheidd van de paus, versterkten in heel Europa de eenheidsgedachte onder katholie-
ken.. Dat gold voor Nederland in het bijzonder omdat hier rond het midden van de eeuw de 
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bisschoppelijkee hiërarchie opnieuw werd ingevoerd en het land van missiegebied een vol-
waardigee kerkprovincie werd. Naast dit proces van ultramontanisering versterkte in Neder-
landd het proces van verzuiling de rol die Kerk en geloof aan het eind van de negentiende eeuw 
gingenn spelen. Tijdens dit proces vormden katholieken, analoog aan orthodox-protestanten 
enn in veel opzichten ook analoog aan sociaal-democraten, een eigen subcultuur met een eigen 
organisatorischee structuur. 

Tegelijkertijdd vonden ook op het terrein van de Wereld ingrijpende veranderingen plaats. 
Behalvee de eeuw van de confessionalisering was de negentiende eeuw ook de eeuw van de 
moderniseringg en de secularisatie, algemene Europese fenomenen die overal een potentiële 
bedreigingg vormden voor de rol van de Kerk. Bovendien versterkte het proces van staats- en 
natievormingg de nationale identiteit en de binding aan de natie. Voor katholieken in de voor-
maligee Generaliteitslanden betekende ook dit een grote breuk met het verleden omdat zij in 
dee protestantse Republiek lang waren beschouwd als tweederangs burgers. In delen van Lim-
burg,, waartoe Roermond behoorde, was de breuk zo mogelijk nog groter: de inwoners daar 
haddenn eeuwenlang geen deel uitgemaakt - niet eens als tweederangs burgers - van Neder-
land.24 4 

Zoo brachten (tenminste) vier integratieprocessen gedurende de negentiende eeuw verande-
ringenn in de verhouding tussen Kerk en Wereld: modernisering, natievorming, verzuiling en ul-
tramontanisering.. Deze vier processen zijn overigens niet precies van dezelfde orde. De moder-
niseringg speelde een rol als afzonderlijk proces, maar fungeerde tegelijkertijd als een soort koe-
pel,, waaronder natievorming, verzuilingen ultramontanisering zich ontwikkelden. 

Moderniseringg als verklaringsmodel 

Inn de loop van de negentiende eeuw voltrok zich in veel westerse landen een omslag van een 
traditionelee agrarisch-ambachtelijke samenleving naar een dynamische verstedelijkte en 
geïndustrialiseerdee samenleving.25 Deze omslag wordt veelal beschreven met behulp van het 
containerbegripp 'modernisering'.26 Achter de modernisering gaat een hele reeks ontwikkelin-
genn schuil: in de eerste plaats industrialisatie en economische verandering, maar ook wel-
vaartsstijging,, bevolkingsgroei, dalende geboorte- en sterftecijfers, alfabetisering, verbete-
ringg van medische kennis en hygiënische omstandigheden, migratie en verstedelijking, tech-
nischee en wetenschappelijke innovaties, groei van de dienstensector, verbeteringen in de in-
frastructuurr en communicatie. Dergelijke moderniseringsprocessen waren van grote invloed 
opp het doen en denken, op de mentaliteit van iedereen die er mee te maken had. Vaak ging 
moderniseringg gepaard met secularisatie ('verwereldlijking') of zelfs met geloofsafval.27 

244 De politicoloog Lijphart is mede daarom zelfs van mening dat katholieke en nationale loyaliteit met elkaar in conflict waren: A. 
Lijphart,, Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek (Amsterdam 1968) 86-98. Hoewel de historicus Bornewasser deze op-
vattingg als algemene teneur afdoende heeft weerlegd, kan de relatie tussen katholieken en de natie inderdaad gecompliceerd heten: 
J.A.. Bornewasser, 'De Nederlandse katholieken en hun negentiende-eeuwse vaderland', Tijdschrift voor Geschiedenis 95 (1982) 577-604. 
255 Zie bijvoorbeeld: Henk van Dijk, De modernisering van Europa. Twee eeuwen maatschappijgeschiedenis (Utrecht 1994); H.F.J.M, van den 
Eerenbeemt,, In het spoor van de vooruitgang. Het moderniseringsproces in de Nederlandse samenleving 1730-1980 (Tilburg 1989) v. 
266 Zie voor de terminologie: M. van Bottenburg, 'Hoe recent is modern? Over de herkomst van "modern", "moderniteit" en 
""  modernisering" en het gebruik ervan in de sociologie', Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 17 (1990) 101-118. Zie ook het werk van Hans-
Ulrichh Wehler, bijvoorbeeld: Modernisierungstheorie und Gesthichte (Goettingen 1975). 
277 De socioloog Hofstee spreekt in dat verband over de vorming van een nieuw 'modern-dynamische cultuurpatroon': E.W. Hofstee, 
'Dee groei van de Nederlandse bevolking', in: A.N.J. den Hollander e.a. ed., Drift en Koers. Een halve eeuw sociale verandering (Assen 1962) 
13-84. . 
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Ookk ten aanzien van het politieke bestel wordt wel gesproken over 'modernisering'.28 De 
termm wordt gebruikt ter beschrijving van zowel de veranderende structuren, bijvoorbeeld de 
grondwett van 1848 en de verschillende kiesrechtuitbreidingen, als van de 'zachte kant' van de 
politiek,, bijvoorbeeld veranderingen in de politieke cultuur, de mobilisatie van nieuwe kie-
zers,, de partijvorming en de integratie van plaatselijke politiek in nationale kaders. 

'Modernisering'' is niet alleen een bruikbaar begrip gebleken als kapstok voor uiteenlopen-
dee veranderingen in de samenleving, maar ook als paraplu waaronder andere historische pro-
cessenn zich konden ontwikkelen. Het begrip speelt bijvoorbeeld een centrale rol in de verkla-
ringg van de negentiende-eeuwse natievorming en keert terug in algemene theorieën die natio-
nalismee koppelen aan industrialisatie,29 aan technologische verbeteringen of aan sociaal-eco-
nomischee modernisering.30 Ten aanzien van Nederland hebben Hans Knippenberg en Ben de 
Paterr een specifiek verband gelegd tussen modernisering en natievorming.3' In hun studie De 
eenwordingg van Nederland schetsen zij een beeld van Nederland als een archipel van lokale en re-
gionalee samenlevingen, die in de loop van de negentiende eeuw en onder invloed van sociaal-
economischee en infrastructurele modernisering als het ware oplosten in één nationaal kader. 
Tegelijkertijdd vond het omgekeerde proces plaats en oefende het nationale kader steeds meer 
invloedd uit op dee lokale en regionale samenlevingen. 

Voorall  de komst van het spoor lijk t van grote betekenis te zijn geweest.'2 In de eerste plaats 
omdatt de trein nieuwe vormen van modernisering mogelijk maakte. In Helmond stond zowel 
dee opkomst van de metaalindustrie als de mechanisering van de textielnijverheid in verband 
mett de aanleg van het spoor.33 In de tweede plaats omdat de trein een reeks gevolgen had die 
bijdroegenn aan de nationale integratie: bijvoorbeeld toegenomen mobiliteit, migratie en fo-
rensismee en de invoering van één nationale tijd.34 Zo liep in Helmond anno 1893 de stadsklok 
eenn klein halfuur voor op de spoorklok, hetgeen na klachten in de plaatselijke pers tot het 
aanpassenn van de lokale aan de nationale tijd leidde.35 Tenslotte omdat treinen bijna overal, 
maarr vooral in perifere delen van Nederland, het transportmiddel waren van nieuwe ideeën 
(enn daarom wel de 'gifslangen der beschaving' zijn genoemd).36 

Zoo kwam het socialisme aan het einde van de negentiende eeuw 'per trein' naar 'de provin-
cie'.. Letterlijk omdat socialistische propagandisten en colporteurs van station naar station 
reisden,, zoals in de jaren 1890 ook in Helmond gebeurde; of figuurlijk omdat socialistische 
ideeënn vaak het eerst postvatten onder het spoorwegpersoneel. De Roermondse afdeling van 
dee Sociaal-Democratische Bond kende bijvoorbeeld bij haar oprichting in 1892 voornamelijk 
personeell  van het spoor, en dat was in 1933 bij de plaatselijke afdeling van de Sociaal-Demo-

288 Zie bijvoorbeeld de wijze waarop 'moderne politiek' een rol speelt in het recente natie-staatproject onder leiding van Piet de Rooy, 
Hanss Blom en Henk te Velde: De natie-staat. Onderzoeksprogramma politiek in Nederland sinds 1815 (z.p. z.j.). 
299 E. Gellner, Nations and nationalism (Oxford 1983); vertaling: Ernest Gellner, Naties en nationalisme (Amsterdam 1994) beschrijft na-
tionalismee als de legitimatie voor de nieuwe mobiliteit ten gevolge van de plotselinge industrialisatie en modernisering. De moderne, 
kapitalistischee en geïndustrialiseerde staat drong haar burgers een nieuwe nationale cultuur op om aan de vraag van de gewijzigde ar-
beidsomstandighedenn te kunnen voldoen. Gellner richtte zich in zijn studie overigens vooral op vroeg-geïndustrialiseerde staten, 
waartoee Nederland uitdrukkelijk niet behoort. 
300 Zie onder meer: K.W. Deutsch, Nationalism and social communication (Cambridge Mass. 1953); K.W. Deutsch en W.J. Foltz ed., 

Nation-buildingg (New York 1963) en Eugen Weber, Peasants into Frenchmen. The modernization of rural France, 1870-1914 (Stanford 1976). 

311 Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800 (Nijmegen 1988). 

322 Zie bijvoorbeeld: R. Dijsterhuis, Spooruiegrracering en stedebouiu. Historische analyse van een wisselwerking (Delft 1984). 

333 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 158 en Van HoofF, Ermoei troef, 5. 

344 Knippenberg en De Pater, De eenwording uan Nederland, 79. 

355 NieuLus uan de Week, 15-3-1893. 

366 Frans Groot, Roomsen, rechtzinnige?! en nieuwlichters. Verzuiling in een Hollandse plattelandsgemeente, Naaldwijk 1850-1930 (Hollandse Stu-

diënn XXVIII , Hilversum 1992) 109. 
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cratischee Arbeiderspartij nog precies zo.37 Vermoedelijk moet de weerstand van althans een 
deell  van de Limburgse katholieken tegen de spoorwegen ook in dat licht worden gezien. De 
periodiekk het Kanton Weert verwoordde het in 1875 aldus: 

'Wijj  zijn geen dweepers met de dikwijls nog al plaats vindende overschatting van het overgroote 
nutt der moderne uitvindingen van versnelde communicatie-middelen, van spoorwegen en tele-
grafen'.38 8 

Dee trein als verspreider van het socialisme en het verzet van een deel van de katholieken tegen 
dergelijkee vormen van modernisering introduceert ook een tweede fenomeen (naast natievor-
ming),, waarvan de verklaring onder andere wordt gezocht bij moderniseringsprocessen: de 
verzuiling.. Hans Righart heeft de katholieke verzuiling beschreven als een kerkelijke reactie 
opp 'het maatschappelijk moderniseringsproces', met name op de elementen 'structurele dif-
ferentiatie'' en 'sociaal-culturele desorganisatie'." Siep Stuurman heeft verzuiling verklaard 
uitt de transformatie van 'de bestaande sociaal-economische en politieke structuren' door de 
'krachtenn van het moderne industriële kapitalisme'.40 En J. Ellemers heeft verzuiling zelfs be-
schrevenn als een specifiek-Nederlandse variant van modernisering/1 

Nett als de relatie tussen modernisering en natievorming heeft ook de relatie tussen mo-
derniseringg en verzuiling twee kanten. Enerzijds bood de zuil een bedding voor de moderni-
seringg en was haar opbouw alleen mogelijk dankzij de nieuwe mobiliteit en communicatie 
vann de moderniserende samenleving; anderzijds was ze ook een tegenwicht tegen moderni-
seringg - die immers soms gepaard ging met geloofsafval - en bood ze een alternatieve ge-
meenschapp na het wegvallen van traditionele zekerheden.42 Zo vormden de zuilen onontwar-
baree kluwens van moderne en antimoderne ideeën: van antimoderne moderniseerders en mo-
dernee antimodernisten. 

Tenslottee kunnen ook elementen in het proces van ultramontanisering in verband worden 
gebrachtt met de modernisering: bijvoorbeeld omdat het ontstaan van bedevaartplaatsen als 
Lourdess aan het eind van de negentiende eeuw een 'bijproduct' was van het stoomschip en de 
trein.433 Of omdat de katholieke Kerk bij die modernisering geen passieve toeschouwer bleef, 
maarr zelf ook een schaalvergrotingsproces onderging en rond het midden van de negentiende 
eeuww werd omgevormd tot een 'compleet gemoderniseerd' instituut, naar het voorbeeld van 
modernee staten.44 Net als in de processen van natievorming en verzuiling speelde de moderni-
seringg ook in het proces van ultramontanisering twee rollen: een actieve en een reactieve rol. Dit 

377 H. Maasen, De S.D.A.P. te Roermond. 1905-1940 (Roermond 1976) 7 en 21-22. 
388 Geciteerd in Volksuriend, 27-3-1875. 
3gg Hans Righart, De katholieke zuil in Europa. Het ontstaan van verzuiling in Oostenrijk, Zwitserland, België en Nederland (Meppel/Amsterdam 
1986)33-35. . 
400 Siep Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat Aspecten van de ontwikkeling van de moderne staat in Nederland (Nijmegen 1983) 

334-335--
411 J. Ellemers, 'Pillarization as a process of modernization', Acta Politica 19 (1984) 129-144; zie voor de relatie tussen verzuiling en mo-
derniseringg verder: Erik Hans Bax, Modernization and deauage in Dutch society: a study of long term economic and social change (Groningen 
1988);; Staf Hellemans, Strijd om de moderniteit. Sociale bewegingen en verzuiling in Europa sinds 1800 (KADOC-studies X, Leuven 1990); Paul 
Luykxx beschrijft de 'nieuwe golven van organisatievorming' onder Nederlandse katholieken als een reactie op 'de invloed van allerlei 
moderniseringsverschijnselen':: Paul Luykx, 'Nederlandse katholieken en de moderne maatschappij, 1918-1940', in: Idem, Andere 
katholieken.. Opstellen ouer Nederlandse katholieken in de twintigste eeuu; (Nijmegen 2000) 225-242, aldaar 228, zie ook 241. 
422 Zie Henk te Velde en Hans Verhage, 'Inleiding', in: Idem ed,, De eenheid en de delen. Zutluomring, onderwijs en natievorming in Nederland, 
1850-igooo (Amsterdam 1996) 1-12, aldaar 5. 
433 Raedts, 'De christelijke Middeleeuwen als mythe', 154-155; David W. Lloyd, Battlefield tourism. Pilgrimage and the commemoration of 
thee Great War in Britain, Australia and Canada, ïgig-iQ^g (Oxford 1998). 
444 Peter Raedts, 'Tussen Romeen Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerken staat', in: Te Velde en Verhage 
ed... De eenheid en de delen, 29-44, aldaar 35. 
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'Antimodernismuss mit modernen Mitteln'45 betekende voor de Kerk van Rome enerzijds deel-
namee aan en gebruik van de mogelijkheden die de modernisering bood en anderzijds een sterk 
antimodernistischee inslag, die onder meer tot uitdrukking kwam in encyclieken als Mirari Vos en 
dee lijst van tachtig eigentijdse 'dwalingen' (de Syllabus Errorum), waarvan de laatste het Verzoe-
nenn en verstaan' met 'den vooruitgang' betrof.46 Sommige auteurs beschouwen het antimoder-
nismee zelfs als de kern van het ultramontanisme. Zo trekt de Duitse historicus Christoph Weber 
opp een twaalftal punten een vergelijking tussen ultramontanisme en fundamentalisme.47 

Natie,, Zuil en Kerk van Rome: drie 'imagined communities' 

Inn de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is aan de hand van een reeks schijnbaar toevallige ge-
beurtenissenn en willekeurige personen beschreven, hoe inwoners van Roermond en Hel-
mondd gedurende de negentiende eeuw geleidelijk deel gingen uitmaken van de Nederlandse 
natie,, de katholieke zuil en de Kerk van Rome. Dit zijn geen van drie 'natuurlijke' gemeen-
schappen,, zoals gezin, woonplaats of parochie dat wel zijn, waarin men geboren wordt, op-
groeitt en sterft, maar gemeenschappen die men moet 'leren' zich voor te stellen. Benedict An-
dersonn heeft de natie een 'imagined community' genoemd,48 een 'verbeelde' gemeenschap 
vann burgers - niet natuurlijk maar historisch -, die alleen reële betekenis krijgt als gemeen-
schappelijkee tradities, een gemeenschappelijk verleden en een gemeenschappelijke cultuur 
steedss opnieuw worden ingeprent. Retoriek, nationale mythen en 'uitgevonden tradities' (in-
ventedd traditions) speelden een grote rol in het concretiseren van de nationale gemeenschap.49 

Hoewell  natievorming op het eerste gezicht de tegenpool lijk t te zijn van verzuiling, die im-
merss de natie 'verdeelt', en evenzeer van ultramontanisme, dat immers de blik doet richten op 
eenn buiten de natie gelegen gemeenschap, kan een aantal parallellen worden getrokken tussen 
dee natie, de zuil en de Kerk van Rome. De rol, zowel actief als reactief, die de modernisering 
speeldespeelde in de vorming van deze gemeenschappen is hierboven reeds besproken. Bovendien 
kunnenn de drie ongeveer gelijktijdig gevormde gemeenschappen op dezelfde wijze worden be-
schouwdd als 'imagined communities'. Ook de katholieke zuil en de katholieke wereldgemeen-
schapp waren, naar analogie van de natie, artificieel 'geschapen' gemeenschappen die men zich 
diendee 'voor te stellen' en waarbij het ging om het (al dan niet terechte) geloof in een gemeen-
schappelijkee afstamming, waarvan de leden steeds opnieuw moesten worden doordrongen.50 

Hanss Knippenberg trekt de vergelijking tussen natie en zuil zelfs zover door, dat hij 

455 Urs Altermatt, Katholizismus und Moderne. Zur Sozial- und Mentalitatsgeschichteder Schmeizer Katholiken im ig. und 20. Jahrhundert (Zurich 
1989)) 49-62, met name 62. Zie ook: Idem, Der Weg der Schiueizer Katholiken ins Ghetto. Die Entstehungsgeschichte der nationalen Volksorgantsa-
tionenn im Schu>eizer Katholizismus 1848-agig (Zürich/Einsiedeln/Köln 197a). 
466 Syllabus Errorum, gevoegd bij de encycliek Quanta Cura (1864), artikel LXXX. 
477 Christoph Weber, 'Ultramontanismus als katholischer Fundamentalismus', in: Wilfried Loth ed., Deutscfter Katholizismus im 
Umbruchh zur Moderne (Stuttgart/Berlin/Köln 1991) 20-45, aldaar 27-34. Zie voor meer gematigde opvattingen over de relatie tussen 
ultramontanismee en (anti-)modernisme: Altermatt, Katholizismus und Moderne; Karl Buchheim, Utramontanismus und Demokratie. Der Weg 
derr deutschen Katholiken im ig. Jahrhundert (München 1963); J.P. de Valk, Roomser dan de paus? Studies ouer de betrekkingen tussen de Heilige Stoel 
enn het Nederlandse katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen 1998); E. Lamberts ed., De kruistocht tegen het Liberalisme. Facetten van het Ultramonta-
nismee in België in de ïge eeuw (KADOC-studies II, Leuven z.j,); Pieter de Coninck, Een les uit Pruisen. Nederland en de Kulturkampf 1870-1880 
(Proefschriftt Universiteit van Leiden, Leiden 1998). 
488 Benedict Anderson, Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism (Londen/New York 1991"); vertaling: Bene-
dictt Anderson, Verbeelde gemeenschappen. Bespiegelingen ouer de oorsprong en de uerspreiding uan het nationalisme (Amsterdam 1995). 
499 E. Hobsbawm en T. Ranger ed., The invention o/tradirion (Cambridge 1983). 
500 Zie voor de beschrijving van zuilen als imagined communities: Te Velde en Verhage, 'Inleiding', 4; S. Stuurman, 'De overwinning van 
dee zonde. Over de verhouding tussen seculiere en confessionele cultuur in de Nederlandse geschiedenis', in: Paul Luykx en Hans Rjg-
hartt ed., Van de pastorie naar het torentje. Een eeuu> confessionele politiek (Den Haag 1991) 11-34, aldaar 34, noot 33; Henk te Velde, 'Kappey-

25 5 



verzuilingg beschrijft als een vorm van etnisering.51 Net als een volk ('ethnikos' betekent 'aan het 
volkk eigen') maakt de zuil gebruik van (mythen omtrent) een gemeenschappelijke afstamming, 
dienenn de leden door elites te worden gemobiliseerd en wordt één kenmerk van de (op andere 
kenmerkenn heterogene) leden tot het voornaamste onderscheidende criterium verklaard. 

Ookk ten aanzien van de Kerk van Rome is gewezen op de overeenkomsten met de natie. Pe-
terr Raedts beschrijft de Kerk van Rome als een nauwkeurige nabootsing van de moderne se-
culieree natie-staat, met een eigen vorst (de paus), een nationale vlag (geel-wit), een nationale 
ideologiee (het ultramontanisme), een volkslied, ridderordes om verdienstelijke katholieken te 
belonen,, enzovoorts.52 Deze 'nationale' ideologie van de Kerk was, evenzeer als die van de na-
tiee en de zuil, geen natuurlijk gegeven, maar een historisch gevormde uitkomst van ontwik-
kelingenn in de negentiende eeuw. 

Dee Kerk van Rome en de katholieke zuil als 'Societates Perfectae' 

Dee opkomst van het ultramontanisme moet worden bezien tegen de achtergrond van de Ro-
meinsee kwestie. De strijd om de Kerkelijke Staat die de paus sinds 1848 moest voeren, had op 
termijnn het verlies van de wereldlijke macht van de paus tot gevolg; iets waartegen paus Pius 
IXX (1846-1878) zich voortdurend bleef verzetten. Door zich na de val van de Kerkelijke Staat 
nadrukkelijkk te presenteren als de 'gevangene van het Vaticaan', hield Pius onverbiddelijk vast 
aann het hem door Christus gegeven recht op zowel de geestelijke als de wereldlijke macht (het 
zogenaamdee Patrimonium Petri).53 

Terwijll  het wereldlijk gezag van de paus afbrokkelde, voltrok zich onder Pius' pontificaat 
tegelijkertijdd een proces van centralisatie en hiërarchisering binnen de Kerk, dat in het Conci-
liee Vaticanum I (1869-1870) zijn hoogtepunt bereikte. De tijdens Vaticanum geproclameerde 
constitutiee Pastor Aeternus verklaarde de paus in officiële geloofsuitspraken (ex cathedra) onfeil-
baarr en hoewel het geschrift het karakter droeg van een compromis en op termijn bovendien 
dee afscheiding van de kleine Oud-Katholieke Kerk tot gevolg had, vergrootte het de macht en 
statuss van de paus: nog afgezien van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid ging van de 
samenkomstt van circa zevenhonderd bisschoppen een centraliserende werking uit. 

Dee gewijzigde omstandigheden - het verlies van het wereldlijk gezag en de versterking van 
hett geestelijk gezag - leidden onder Pius niet tot een fundamentele wijziging van de leer. Pius 
hieldd in zijn geschriften vast aan het antimodernisme, dat ook de encyclieken van zijn voor-
gangerr had gekenmerkt en noemde het idee dat men 'alleen bij leerstukken van geloof en ze-
denn [...] gehoorzaamheid aan de Kerk verschuldigd' was, een 'liberaal waandenkbeeld'.54 Pas 
onderr Pius' opvolger, Leo XIII (1878-1903), vond een heroriëntatie plaats op de verhouding 

nee tegen Kuyper of de principes van het politieke spel', in: Te Velde en Verhage ed., De eenheid en de delen 121-134, aldaar 129; Hans Knip-
penberg,, 'Nationale integratie en de 'etnisering' van katholieken en protestanten: de rol van onderwijs', in: ibidem, 177-196, aldaar 
179.. Zie voor de stelling dat katholieke verzuiling 'van bovenaf werd 'opgelegd' en geen natuurlijk verschijnsel was, dat spontaan uit 
hett katholieke volksdeel voortkwam: Paul Luykx, 'Andere katholieken, 1920-1960', in: Idem, Andere katholieken. Opstellen over Nederland-
see katholieken in de twintigste eeuui (Nijmegen 2000) g-41, aldaar 36-41. 
511 Knippenberg, 'Nationale integratie en de 'etnisering' van katholieken en protestanten' en Hans Knippenberg en Herman van der 
Wusten,, 'De zuilen, hun lokale manifestaties en hun restanten in vergelijkend perspectief, in: Corrie van Eijl, Lex Heerma van Voss 
enn Piet de Rooyed., Sociaal Nederland. Contouren van de twintigste eeuui (Amsterdam 2001) 129-150, aldaar 137. 
522 Raedts, 'De christelijke middeleeuwen als mythe'; Idem, 'Tussen Rome en Den Haag', 35-36. 
533 Zie: M. Nijsten, 'Internuntius Bianchi en de katholieke acties in Nederland na de Italiaanse inname van Rome, september 1870 -
augustuss 1871', Archief voor de Geschiedenis uan de Katholieke Kerk in Nederland 30 (ig88) 145-167, aldaar 148 en L.J. Rogier, 'De Romeinse 
kwestie',, in: Terugblik en uitzicht I. Verspreide opstellen van L.J. Rogier (Hilversum/Antwerpen 1964) 405-428, aldaar 426-427. 
544 Encycliek Quanta Cura (1864). 
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tussenn Kerk en Staat. In de leer van de Societas Perferta, zoals geformuleerd in de encycliek Im-
mortellee Dei uit 1885, werden zowel de Kerk als de Staat beschouwd als grootheden die volko-
menn soeverein waren op hun eigen terrein. De Kerk kreeg de functie van religieuze samen-
levingg toebedacht en de Staat die van culturele en politieke maatschappij; twee sferen met elk 
hunn eigen competentie: 

'Err moet [...] tusschen beide machten een ordelijk verband bestaan, en dit wordt niet ten onrechte 
vergelekenn met de verbinding van ziel en lichaam in den mensch. [...] Al wat er dus in de menschelij-
kee aangelegenheden op eenige wijze heilig is, al wat betrekking heeft op het zielenheil [...]: dat alles 
valtt onder de macht en de vrije beschikking der Kerk. [...] Burgerlijke en tijdelijke zaken vallen onder 
diee van de burgerlijke overheid. [...1 Wantlezus Christus heeft bevolen aan den keizer te geven wat 
dess keizers is, en aan God wat Gode toekomt'.55 

Hett verschil tussen de bevoegdheden van Kerk en Staat werd daarmee duidelijk in kaart ge-
bracht.. Enerzijds stond de Kerk neutraal tegenover de staatsvorm,56 anderzijds diende de Staat 
zichh ook niet met structuren in de Kerk te bemoeien. 

Daarmeee had de leer van de Societas Perferta een matigende werking op de strijd die de Kerk 
onderr Leo's voorgangers had gevoerd tegen alles wat 'modern' was. De Kerk hoefde zich im-
merss niet langer verantwoordelijk te voelen voor de gehele maatschappij, maar nog slechts 
voorr haar eigen leden en op haar eigen terrein. Maar tegelijkertijd leidde de herziene leer tot 
eenn nieuwe strijdvaardigheid: nu de paus (noodgedwongen) afstand had gedaan van het we-
reldlijkk gezag over de Kerkelijke Staat, diende het geestelijk gezag met verdubbelde inzet te 
wordenn verdedigd. De aanspraken op 'al wat betrekking heeft op het zielenheil' veronderstel-
dee een actieve sociale politiek van de Kerk. 

Inn het beleid van paus Leo XIII werd de katholieke sociale leer van het solidarisme dan ook 
éénn van de speerpunten. Deze leer vond zijn oorsprong in het 'spontane antikapitalisme', dat 
sindss het midden van de eeuw de katholieke leer had beheerst. Maar nu, aan het einde van de 
negentiendee eeuw, met de doorbraak van het industrieel kapitalisme en de nijpende sociale 
kwestie,, maar vooral ook met de geaccepteerde scheiding van bevoegdheden van Kerk en 
Staatt in de leer van de Societas Perferta, diende de Kerk een duidelijk alternatief te bieden. 

Ditt alternatief werd in de encycliek Rerum Nouarum (1891) geboden in de vorm van (sociale) 
organisatiee van katholieken. Niet toevallig bleef de rol van de Staat hierin beperkt.57 Het waren 
allereerstt katholieke verenigingen die de gelovigen konden beschermen tegen de uitwassen 
van'bandelozee concurrentiezucht', 'alles-verslindende woeker', 'hebzuchtige speculanten' en 
'eenn zeer klein aantal machtige geldmagnaten'. Deze uitwassen waren voor een groot deel juist 
hett gevolg van de 'staatsinstellingen en de wetten [die] zich hadden losgemaakt van de voorva-
derlijkee godsdienst'. Dat de sociale kwestie, de economie en de verdeling van goederen tot het 
uitsluitendee domein van de Staat behoorden, werd door de paus dan ook krachtig ontkend: 

'Voorr dit alles staatsvoorziening te eisen, is [...] onredelijk, wijl de mens ouder is dan de staat en hij het 
rechtt op bestaanszekerheid dus van nature moest bezitten, vóórdat van staatsvorming sprake was'.58 

555 Encycliek Immortale Dei (1885). 
566 J. Bank, 'Katholieken en de Nederlandse monarchie. Tussen staatsraison en populariteit', in: CA. Tamse ed., De monarchie in Ne-
derlandd (Amsterdam-Brussel 1980) 197-208, aldaar 201. 
577 Zie voor het feit dat Nederlandse katholieken dit aanvankelijk ook zo interpreteerden: H.J.A.M. Schaepman, Rerum Nouarum. Rede 
overover de jongste encycliek van Z.H. paus Leo XIII (Utrecht 1891). Overigens werd (later) de encycliek ook juist aangehaald ter motivatie van 
eenn sterkere rol van de overheid in de sociale kwestie in Nederland: Paul Luykx, 'Een eeuw katholicisme en Rerum Novarum', in: Idem, 
Anderee katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000) 211-224, aldaar 213. 
588 Ibidem. 
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Mett deze ontkenning van het staatsmonopolie in zake sociaal-economische aangelegenhe-
denn sloeg Leo twee vliegen in één klap. In de eerste plaats werd het socialisme, dat een sterke 
Staatt bepleitte, afgekeurd. In de tweede plaats werd de discussie geopend over de vraag tot 
welkee Socirtas Perfecta, tot welk van beide sferen, het terrein van de sociale organisatie behoor-
de:: lag ze binnen het domein van de Staat of binnen dat van de Kerk? 

Mett de opkomst van de katholieke sociale leer van het solidarisme was de hernieuwde strijd 
begonnenn tussen de beide Sorietates Perfertae over de vraag wie de armenzorg, de arbeid en het 
onderwijss 'in zijn portefeuille' had. In één opzicht verschilde deze competentiestrijd radicaal 
vann de confrontatie tussen Kerk en Staat in de eerste helft van de eeuw. De vraag was niet lan-
gerr aan wie het hoogste gezag over de totale maatschappij toebehoorde, maar betrof veeleer 
dee afbakening tussen kerkelijke en burgerlijke bevoegdheden. Of, zoals Leo XIII het scherp 
hadd gesteld: tussen de ziel en het lichaam van de maatschappij. 

Inn heel Europa gaf de encycliek Rerum Novarum een impuls aan de organisatie van, voor en 
doorr katholieken: aan sociale en arbeidersorganisaties ter bestrijding van 'de nieuwe noden', 
aann organisaties op het terrein van onderwijs en pers en aan organisaties die zich richtten op 
intensiveringg van het kerkelijke en devotionele leven. In Nederland sloot deze ontwikkeling 
aann bij de katholieke verzuiling. Ook daarbij was de explosieve groei van het katholieke ver-
enigingslevenn één van de meest in het oog springende ontwikkelingen. Aan verzuiling lagen 
bovendienn soortgelijke uitgangspunten ten grondslag als aan de pauselijke oproep. Zoals de 
katholiekee sociale leer en de strijdbaarheid waarmee de paus die presenteerde, voortbouwden 
opp de herdefiniëring van de verhouding tussen Kerk en Staat, zo ook veronderstelde de ver-
zuilingg minimaal de erkenning van andersdenkenden en een sfeer buiten de zuil. Die erken-
ningg was een voorwaarde omdat de katholieke zuil zich in Nederland ontwikkelde naast an-
deree zuilen;59 die erkenning was ook en vooral een voorwaarde omdat in verzuiling constant 
vraagstukkenn aan de orde waren over de grenzen tussen kerkelijke en wereldlijke autoriteit. 
Verzuilingg ging, kort gezegd, om de afbakening van bevoegdheden. 

Hett lijk t dan ook de moeite waard om verzuiling te beschouwen naar analogie van hetgeen 
hiervóórr is opgemerkt over de Vaticaanse ontwikkeling in het denken over de relatie Kerk-
Staatt en de leerstukken die daarmee verband houden. In de volgende hoofdstukken keert die 
benaderingg terug. De veranderende verhouding tussen Kerk en Staat - of, op lokaal niveau, 
diee tussen Kerk en Wereld - staat daarin centraal. Overigens spelen de vier integratieproces-
senn die in deze paragraaf zijn besproken op de achtergrond een rol in de beschreven ontwik-
kelingenn in Roermond en Helmond, maar vormen ze niet het hoofdonderwerp. Explicieter 
kerenn ze terug in de slotbeschouwing (hoofdstuk 8), waarin de uitkomsten van het onderzoek 
inn een breder kader worden geplaatst. 

599 Zie voor de grote invloed van de orthodox-protestantse verzuiling en haar voorman A. Kuyper op de katholieke verzuiling onder meer: 
J.C.H.. Blom, 'Partijen en verzuiling rond de eeuwwisseling', in: R. A. Koole ed., Het belang van politieke partijen (Groningen 1984) 23-40; 
J.A.. Bornewasser, 'De katholieke partijvorming tot de eerste wereldoorlog', in: J.C. Boogman en CA. Tamse ed., Emancipatie in Neder-
land.. De ontvoogding uan burgerij en confessionelen in de negentiende eeuw (Geschiedenis in Veelvoud IV, Den Haag 1978) 184-199, aldaar 194. 
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Hoofdstukk 2 

Voorr troon en altaar: 
Roermondd 1800-1850 

'Ditt is de vierde souverain huis, dat ik over Roermond beleefd heb, se-
dertt 40 jaren. Wy waren eerst Keyzers, dan werden wy Fransch, dan 
werdenn wy weder Hollandsch en nu syn wy Belgisch'.1 

Bovenstaandee uitspraak uit 1831 is afkomstig van de Roermondse molenaar Sebastiaan van 
Beringen.. Hij maakte ze allemaal mee: de Oostenrijkers, de Fransen, de Hollanders en de Bel-
gen.. Tussendoor werd de stad nog enige tijd geregeerd door Russen en in het erop volgende 
decenniumm volgden Nederlandse machthebbers en vertegenwoordigers van de Duitse Bond. 
Dee invloed van de Roermondenaren op al deze bezetters, bevrijders of indifferente mogend-
hedenn aan wie de stad ten deel viel, was gering. Roermond, en eigenlijk heel Limburg, was 
voorall  een speelbal in de internationale politiek. 

Dee chaotische staatkundige situatie rond 1800 zette op een aantal punten de toon voor de 
lateree ontwikkelingen in de stad. Twee punten staan in dit hoofdstuk centraal: de relatie tot de 
Nederlandsee natie en de polarisatie tussen de katholieke Kerk en radicale varianten van het 
liberalismee in Limburg. 

2.11 FRANSE TIJD, 1794-I814 

'Misschienn was de Franse Revolutie nergens zo zeer een omwenteling als in ons Limburg'. 
Mett deze stelling doelde L.J. Rogier op de grote discontinuïteit tussen de particularistische 
traditiee in Limburg tijdens het Ancien Régime - 'de anarchie nabij' - en het sterke centralisme 
tijdenss de Franse tijd.2 Inderdaad was de huidige Nederlandse provincie Limburg in de acht-
tiendee eeuw een archipel van verschillende hertogdommen, erflanden, heerlijkheden en an-
deree bestuursvormen waarin niet eerder dan in 1794 enige eenheid valt te ontdekken.3 Van wat 
laterr de Nederlandse provincie Limburg zou gaan worden, had voor 1790 29% tot Nederland 
(Staatss Limburg) behoord, 29% tot de Oostenrijkse Nederlanden, 18% tot Pruisen (Gelder en 
Kleef),, 16% tot verscheidene kleine rijks heerlijkheden die deel uitmaakten van het hertogdom 
Gulikk en 8% ressorteerde direct onder het gezag van de bisschop van Luik.4 

Dee stad Roermond behoorde (met intermezzi van 1632 tot 1637 en van 1702 tot 1716 toen 
dee stad in Staatse handen verzeild raakte) tot de gebieden die na de Unie van Utrecht in 1572 

11 Geciteerd in: Jos. Habets, 'Kronijkje der stad Roermond, beginnende met de komst van keizer Joseph II en eindigende met de 
troonsbeklimmingg van Leopold I, koning der Belgen (1781-1831)', Publications de \a Sociéte'd'arch.e'olocjie dans Ie duchéde Limbourg (Publica-
tions)) 2 (1865) 370-412, aldaar410-411. 
22 L.J. Rogier, 'Nederlands-Limburgvan 1813 tot 1963', in: Terugblik en uitzicht (II, Hilversum 1965) 645-656, aldaar 648. 
33 L.J. Rogier en M.G. Spiertz, 'Limburg in de Franse tijd', in: Maximiliaan Godfried Maria Adriaan van Heyst ed., Limburgs uerleden II 
(Maastrichtt 1967) 668-703, aldaar 671-673. 
44 J.C. Boogman, Nederland en de Duitse Bond 1815-1851 (2 delen, Groningen 1955) 199-201. 
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Spaansgezindd bleven en later deel gingen uitmaken van de Oostenrijkse Nederlanden. Haar 
geschiedeniss vertoont dus meer overeenkomsten met Zuid-Nederlandse (later: Belgische) 
dann met Noord-Nederlandse gebieden (de Republiek). De ontwikkelingen in Roermond tij-
denss de Franse tijd laten zich op een aantal punten dan ook beter met die in het Zuiden dan 
mett die in het Noorden vergelijken. In de eerste plaats werd Limburg al dadelijk in oktober 
17955 ingelijfd bij Frankrijk. De landstreek werd, als één van de negen departementen waarin 
dee Oostenrijkse Nederlanden werden ingedeeld, rechtstreeks vanuit Parijs bestuurd en van de 
Bataafsee Republiek en het Koninkrijk Holland, die in respectievelijk 1795 en 1806 in het Noor-
denn werden gevestigd, heeft het dus nooit deel uitgemaakt. In Roermond ging de machtswis-
selingg ten koste van de status van de stad als burgerlijk bestuurscentrum: voorheen was het 
hoofdplaatss van het zelfstandig arrondissement Oppergelre, nadien een relatief onbelangrijk 
onderdeell  van het grotere arrondissement van de Nedermaas. In Roermond zetelden sinds 
oktoberr 1794 slechts de onderprefect van het departement de la Meuse-infe'rieure en een groot aan-
tall  Franse soldaten. Het Frans werd als voertaal ingevoerd in het onderwijs en het bestuur en 
dezee systematische politiek van 'verfransing' was in Roermond zeer succesvol.5 

Dee verfransing kwam niet alleen via dergelijke (meetbare) maatregelen tot stand, maar ook 
viaa de republikeinse idealen van vrijheid en gelijkheid, die samen met de bestuurders en sol-
datenn hun intrede in de Roermondse samenleving deden. Op scholen dienden de Rechten van 
dee Mens en de Franse constitutie een plaats in het leerplan te krijgen6 en in 1800 werd, onder 
auspiciënn van het Groot-Oosten in Parijs, een vrij metselaarsloge opgericht met de veelzeg-
gendee naam La Liberté'Constante.7 Bij de hogere sociale lagen hebben de verlichte ideeën duur-
zaamm post kunnen vatten: dat is althans de suggestie van Rogier, die stelt dat het 'denkend 
deell  der natie' in 1813 in meerderheid liever in Frankrijk dan in Nederland zou zijn opgegaan.8 

Dee Roermondse liberalen uit de tweede helft van de negentiende eeuw, die in de volgende 
hoofdstukkenn uitgebreider ter sprake komen, waren in veel opzichten de geestelijke nazaten 
vann deze verlichte burgerij. 

Behalvee de snelle inlijving bij Frankrijk is er nog een tweede aspect van de Roermondse ge-
schiedeniss rond 1800, dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de Zuidelijke dan in de Noor-
delijkee Nederlanden: de invloed van de Franse tijd op de katholieke Kerk. In Noord-Nederland 
enn in Staats-Brabant maakte de Bataafse revolutie een einde aan de bevoorrechte positie van 
dee publieke Gereformeerde Kerk. De vrijheid van godsdienst en gelijkstelling van alle kerkge-
nootschappenn luidde daar het einde in van twee eeuwen 'schuilkerkentraditie'. Katholieken 
werdenn niet langer uitgesloten van overheidsambten - koning Lodewijk Napoleon benoemde 
zelfss een katholiek tot burgemeester van Utrecht - en op diverse plaatsen kregen zij de be-
schikkingg over kerkgebouwen: in veel gevallen dezelfde die zij anderhalve eeuw eerder aan de 
protestantenn hadden moeten afstaan. 

Hoewell  ook in de Bataafse Republiek sommige katholieken het vrijzinnige gedachtegoed 
vann de Revolutie met argwaan tegemoet traden, stond hun reactie in geen verhouding tot het 
beeldd dat de kerkelijke overheid in Roermond van de Franse verlichtingsideeën had. De herin-
neringg aan de Franse tijd werd hier door de lokale clerus nog lang uitgedrukt in termen van hel 

55 Rogier, 'Nederlands-Limburgvan 1813 tot 1963', 648-649. 
66 P.I.M. van Gils, 'Het onderwijs', in: Gedenkboek ter .gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Roermond als stad (Roermond 1932) 228-243, 
aldaarr 238. 
77 Constitutiebrief door het Franse Groot-Oosten te Parijs afgegeven aan de loge La Liberté Constante te Roermond op 10-7-5800 
[== waarschijnlijk 10-7-1800]: Dossier La Liberté Constante 25/7/1806-1858; Archief Orde van Vrijmetselaars Den Haag. 
88 Rogier, 'Nederlands-Limburgvan 1813 tot 1963', 648. 
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enn verdoemenis. Bij de dood van de Roermondse bisschop J.A. Paredis in 1886 somde een van 
zijnn priesters de 'verdiensten' van de Revolutie op: de kerken waren 'vermagazijnd', de klok-
kenn 'vermunt', de boeken 'verpest' en de tucht 'ontbreideld'.9 En inderdaad waren de ontwik-
kelingenn tijdens de revolutietijd op dit punt tegengesteld aan de ontwikkelingen in de Bataaf-
see Republiek. Niet alleen omdat er een opmerkelijke discrepantie bestond tussen de Franse 
kerkpolitiekk in de vazalstaten en het beleid op dit punt in eigen land (waartoe Roermond be-
hoorde),, maar ook en vooral omdat de uitgangspositie zo verschilde. 

Roermondd was sinds het midden van de zestiende eeuw ononderbroken bisschopsstad ge-
weest,, had sinds het eind van die eeuw de beschikking over een Bisschoppelijk Seminarie en ken-
dee sinds het begin van de zeventiende eeuw een Jezuïetencollege. Aan het einde van de achttiende 
eeuww was een deel van de kerkelijke organisatie reeds verloren gegaan, toen keizer Jozef II van 
Oostenrijkk een negental Roermondse kloosters liet sluiten,10 maar de zwaarste schade leed de 
Kerkk na 1794. De bisschop en curiegeestelijken werden gedwongen uit te wijken naar Pruisen; in 
novemberr 1796 werden orden en congregaties opgeheven; een jaar later werd een groot deel van 
dee overgebleven clerus uit de stad verjaagd, het Grootseminarie opgeheven, de ene na de andere 
kerkk gesloten, de Munsterabdij omgebouwd tot gevangenis en ging er een verbod gelden op het 
luidenn van kerkklokken. Aan het einde van 1797 werden priesters verplicht om binnen drie dagen 
dee volgende, al in mei van dat jaar aangekondigde, eed op de Franse Republiek af te leggen: 

'Ikk zweer haet aen het koningschap en de anarchie, aenklevigheid en getrouwheid aen de republiek 
enn aen de constitutie van het derde jaer'.11 

Inn 1801 werd met het concordaat tussen Napoleon en de paus tenslotte de reeds bestaande si-
tuatiee bestendigd: het Roermondse bisdom werd, evenals het seminarie, officieel opgeheven 
enn zijn territorium verdeeld over de bisdommen Aken en Luik. 

Alss pleister op de wonde van het verlies van veel kerkelijke goederen en inkomsten vaar-
digdee Napoleon in december 1809 een decreet uit, dat Limburgse stadsbesturen verplichtte 
omm de Kerk zo nodig financieel bij te springen. Zo kwam onder meer (het onderhoud van) de 
pastoriee voor rekening van de wereldlijke overheid. Voor het beheer van de 'stoffelijke' kant 
vann de godsdienst werden als gevolg van het keizerlijk decreet R.K. Kerkfabrieken opgericht, 
waarvann de bestuursleden gedeeltelijk door de bisschop, maar ook gedeeltelijk door de pre-
fectwerdenn benoemd. Deze opmerkelijke vervlechting van kerkelijke en wereldlijke overheid 
bleeff  ook na de Franse tijd, en wel tot 1877, in Limburg gehandhaafd. 

2.22 GROOT-NEDERLANDSE T I J D, 1814/1815-1830 

Naa een chaotische periode van ruim een jaar, waarin de Fransen uit Roermond verdwenen en 
eenn uiterst klein eskadron Russische kozakken (één officier en zes man) de stad binnentrok, 
werdd Roermond in de zomer van 1815 opgenomen in het Koninkrijk der Nederlanden.12 

99 M. Smiets, Lijkrede bij de begrafenis win mgr. J.A. Paredis (Roermond 1886), geciteerd in: LJ. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. 
Katholiekk Nederland 1853-1953 (DenHaagig53) 235. 
100 Tussen 1780 en 1790, en vooral na het keizerlijk edict ter supressie van abdijen en kloosters van 17-3-1783, werden in Roermond de 
kloosterss gesloten van de Karthuizers, Kruisheren, Franciscanen, Franciscanessen, Carmelitessen, Clarissen, Augustinessen, Paeni-
tentenn en Dominicanessen. 
111 Geciteerd in: Jos. Habets, Krortiekje uan de stad Roermond (1780-1831) (Maastricht 1865) 24. 
122 Zie voor een overzicht van de staatkundige ontwikkeling in Limburg in deze periode: E.M.Th. W. Nuyens, De staatkundige .geschiede-
niss der provincie Limburg vanaf haar ontstaan tot haar uiteenuallen in 1839 (met adas, Maastricht 1956). 
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Dee elite in (Noord-)Limburg maakte geen noemenswaardig bezwaar tegen het nieuwe staats-
verband.. De 32 opgekomen afgevaardigden in het arrondissement Roermond die ter vergade-
ringg bijeen waren geroepen om zich uit te spreken over de grondwet van het Verenigd Ko-
ninkrijk,, stemden allen voor.13 

Overigenss kan uit de (berustende) welwillendheid van de Roermondse notabelen geen warme 
betrokkenheidd bij de Groot-Nederlandse Staat worden afgeleid. Die staat, waarvan de koning on-
losmakelijkk verbonden was met het ver weg gelegen Holland, dat overwegend protestants was en 
waarmeee weinig economische banden bestonden, had in Roermond aanvankelijk weinig reële 
betekenis.. Nog in 1826 klaagde de Gouverneur van Limburg erover, dat pastoors soms uit 'nala-
tigheidd of anderszins [sic] verzuimen het voorgeschreven Te Deum op Z.M.s verjaardag te zingen, 
terwijll  de plaatselijke besturen deze plegtigheid niet immer behoorlijk bijwonen'.14 

Tochh kwam geleidelijk verandering in deze apathie ten aanzien van de Nederlandse Staat. 
Koningg Willem bracht in juni 1815 een bezoek aan Roermond en verleende diverse hoogwaar-
digheidsbekleders,, onder wie de pastoor van de plaatselijke parochie, audiëntie.15 In de erop 
volgendee jaren werd een toenemend aantal Hollandse militairen en ambtenaren bij het ge-
westelijkk bestuur en de rechtbank in de stad gedetacheerd. En bovendien maakte Roermond 
sindss 1820, mede door de bouwvan een nieuwe havenkade, deel uit van het zich uitbreidende 
netwerkk van binnenvaartroutes, waaraan Willem I veel belang hechtte. Tot aan de aanleg van 
dee Zuidwillemsvaart in 1826, die zonder Roermond aan te doen Maastricht met Den Bosch 
verbond,, werd de economie hierdoor sterk gestimuleerd. 

Behalvee door het voorzichtige herstel van de handelsfunctie werd de plaatselijke economie na 
dee Franse tijd ook bevorderd door de komst van Duitse immigranten, die vanwege de af-
schaffingg van de gilden in 1790 makkelijker werk konden vinden in de nijverheid. C. Pyls noemt 
hett aantal van 115 jonge mannen uit Pruisen, dat zich in de periode tussen het najaar van 1816 en 
hett einde van 1820 in de stad vestigde.'6 Onder de immigranten, vooral afkomstig uit het Rijn-
land,, bevonden zich enkele ondernemers, die in de volgende decennia in belangrijke mate 
verantwoordelijkk werden voor de Roermondse industrie: vóór 1830 vestigden onder meer de pa-
pierfabrikantt Victor Burghoff, de drukker JJ. Romen en de textielfabrikant Philip Claus zich in 
Roermond.. Maar de meeste Duitse immigranten waren laagbetaalde arbeiders, die bijvoorbeeld 
werdenn ingezet bij de slechting van de stadswallen en de aanleg van de singels, beide in 1819. 

Rondd 1820 begonnen verlichte (en vaak ook niet-kathoüeke) Hollanders en verschillende 
Duitsee ondernemers een hechte groep te vormen: 

'Vann een rustige, burgerlijke, door magistraten en geestelijken beheerste stad met een welvarende 
middenstandd [...] werd zij een gemeente, die een belangrijke liberale inslag kreeg, waar een begin-
nendee industrialisering zichtbaar werd, waarin Kerk en kleine zelfstandigen een behoudend blok 
gingenn vormen en die steeds meer echte arbeiders ging tellen. Het economische en ook het culturele 
levenn werd gedragen door vrijzinnig-denkende, wéinig-kerkelijke machthebbers'.17 

133 Elf notabelen kwamen, waarschijnlijk vooral vanwege de grote afstand, niet ter stemming. Een unanieme stemming vóór de 
grondwett vond plaats in slechts vijf van de achtentwintig Zuid-Nederlandse arrondissementen, waar op 14-8-1815 notabelenvergade-
ringenn bijeen kwamen. Ook in het arrondissement Maastricht was er nauwelijks tegenstand: M.K.J. Smeets, 'De notabelenvergade-
ringg in de arrondissementen Hasselt, Maastricht en Roermond - de latere provincie Limburg - in 1815', Bijdragen voor de Geschiedenis der 
Nederlandenn 20 (1965) 24-61 passim. 
144 Een Te Deum is een kerkelijke lofzang: Brief van de Staatsraad, Gouverneur der provincie Limburg d.d. 11-9-1826, GAR afd. I 
(Archieff  van het Gemeentebestuur Roermond 1796-1933 (= Nieuw Archief [NA]) ) inv.nr. 807 (Te Deums). 
155 Habets en Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond V, 246. 
166 C. Pyls, 'Roermond na den Franschen tijd', 96. 
177 Gijsen, Paredis, 126-127. 
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Dee verhouding tussen katholieke Kerk, de zware slag die tijdens de Franse periode was toege-
brachtt nog niet geheel te boven, en burgerlijke machthebbers, meer dan de Kerk bij de Neder-
landsee Staat betrokken, was al vroeg in de negentiende eeuw gespannen. De lokale macht van 
dee clerus was in vergelijking met de periode van het Ancien Régime gering en van de lokale eli-
tee kan bepaald niet worden gezegd dat ze 'aan de leiband van de geestelijkheid liep'.18 De Kerk 
lagg na de Franse periode eerder aan banden bij de wereldlijke overheid dan andersom. Zij dien-
dee zich te schikken naar allerlei richdijnen, bijvoorbeeld ten aanzien van processies, waarvan er 
jaarlijkss maar twee mochten plaatsvinden: één op Sacramentsdag, een tweede op een nader 
doorr de vicaris-generaal van het bisdom Luik te kiezen tijdstip.19 Maar in de praktijk werd met 
ditt tweetal religieuze optochten af en toe de hand gelicht. In 1826 schreef de Gouverneur, dat 
dee optocht naar Scherpenheuvel alléén mocht doorgaan als daarin geen als zodanig herkenba-
ree priesters meeliepen en als er geen kruisen of andere kerkelijke voorwerpen werden getoond, 
'hetgeenn aan die bedevaart het uiterlijk aanzien van eene processie zoude geven'.20 

Naastt de vernietiging van de kerkelijke structuur in de Franse tijd en de overheidscontrole 
inn de Groot-Nederlandse tijd was het ontbreken van op de voorgrond tredende geestelijken 
eenn bijkomende oorzaak van het gezagsverlies dat de katholieke Kerk in Roermond leed." Na-
datt het bisdom in 1801 officieel was opgeheven, liep het aantal priesters in de stad snel terug, 
tott er in 1838 nog slechts vier zielzorgers resteerden.22 En dat terwijl bij het opmaken van de 
nieuwee parochielijsten in het bisdom Luik de Roermondse ChristofFel-parochie werd uitge-
breidd met twee hulpkerken.23 

Inn 1829 overleed pastoor J.R Mathei. Hij was sinds een halve eeuw als zielzorger werkzaam 
inn de stad, waarvan een kleine vijfendertig jaar als pastoor, en was in die periode getuige geweest 
vann de ontmanteling van het bisdom en de aftakeling van de katholieke Kerk in Roermond. Na 
18155 had hij niet meer de soepelheid van geest om zich aan te passen aan de postrevolutionaire 
omstandigheden.. Zijn opvolger in 1830 was één van zijn vroegere kapelaans, Joannes Augusti-
nuss Paredis, die over een sterkere persoonlijkheid en een grotere strijdbaarheid beschikte. 

2.33 BELGISCHE T I J D, 1830-1839 

Inn maart 1828 had de Roermondse officier van justitie al gewaarschuwd voor 'de onrustige 
stemming,, welke op [... dat] oogenblik die van veele ingezetenen dezer stad [was]'.24 Ruim 
tweee jaar later, in augustus en september 1830, braken in enkele zuidelijke provincies onlus-
tenn uit. De politieke eisen van de opstandelingen vormden een amalgaam van vijandbeelden 
(tegenn de Groot-Nederlandse Staat, het protestantisme, het Oranjehuis) en politieke wensen 
('vrijheid',, een nieuwe constitutie, bevordering van de industrie). De opstandelingen vonden 
elkaarr in hun algemene onvrede over de regeringspolitiek van 'Brussel'. 

188 Smeets, 'De notabelenvergadering', 56. Dit concludeert Smeets op basis van een vergelijking tussen de notabelenvergaderingen 
vann 1815 in de drie Limburgse arrondissementen Roermond, Maastricht en Hasselt: 'In de arrondissementen Maastricht en Roer-
mondd moet [...] de leidende rol der geestelijkheid veel geringer 2ijn geweest dan in Hasselt'; ibidem, 54. 
199 Bescheiden uit 1825: GAR GA 790. Zie ook: P.J. Margry, Teedere quoesries: religieuze rituelen in conflict. Confrontaties tussen katholieken en pro-

testantenn rond de processteculfuur in ige-eeuuis Nederland (Hilversum 2000). 

200 GAR GA 790. 

211 Smeets, 'De notabelenvergadering', 56. 
222 Gijsen, Paredis, 117. 

2}}  Habets en Goossens, Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roermond [V, 157. 

244 GARlV-8oinv.nr. 1. 
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Eenn maand later, op 3 oktober 1830, waaide de Belgische Opstand ook naar Roermond over 
enn in november ging de stad zonder slag of stoot deel uitmaken van België. Met uitzondering 
vann de Hollandse vestingstad Maastricht en haar directe omgeving, schaarde heel Limburg 
zichh achter de Belgische opstandelingen. Hoewel - mede door het ontbreken van nieuwsbla-
denn - het beeld van de publieke opinie in Limburg tussen 1830 en 1839 verre van compleet is, 
wordtt in het algemeen aangenomen dat in Limburg, anders dan in Noord-Brabant, dat een 
eigenn clerus miste en sterker verbonden was met het Noorden/5 een pro-Belgische stemming 
heerste:'6 6 

'iedereenn koos voor Brussel en voor de nieuwe staat. Den Haag lag ver weg en de kille, protestantse 
sfeerr en de politiek van koning Willem I misten elke attractie'.27 

Maarr de pro-Belgische stemming in Limburg moet niet worden overdreven. Een aantal stede-
lijk ee industriëlen en groothandelaars was tegen de afscheiding van Nederland gekant28 en het 
'volk'' onderging de zoveelste soevereiniteitswisseling binnen één generatie waarschijnlijk 
mett gelatenheid. Ook het belang van het 'katholieke' argument moet niet worden overschat. 
Religieuskerkelijkee overtuiging zal in de voorkeur voor België boven Nederland meegespeeld 
hebben,, maar economische overwegingen, bijvoorbeeld met betrekking tot het belastingkli-
maat,, legden wellicht meer gewicht in de schaal.29 De rol van de Limburgse clerus in de Belgi-
schee Opstand was dan ook klein. Dit in tegenstelling tot het vermoeden, dat de Limburgse 
Gouverneurr aan de vooravond van de opstand had uitgesproken. In een brief aan het Roer-
mondsee stadsbestuur uit januari 1830, een klein jaar voor de opstand, had hij gesommeerd dat 
bijj  aanvragen voor (verhoging van) priestertraktementen moest worden onderzocht of het ge-
drag,, 'voornamelijk met betrekking tot de zoogenaamde petitien over de grieven, geene aan-
leidingg tot het nemen van eene ongunstige beschikking [zou ...] geven'.50 

Maarr van een dergelijke actieve deelname van de Kerk was na oktober 1830 weinig te mer-
ken.. Paredis weigerde de eed op de Belgische Staat, waartoe hij in 1831 werd verordonneerd, 
tee ondertekenen voordat zijn bisschop hem daartoe opdracht had gegeven. Hij had immers, in 
zijnn eigen woorden, al een 'eed van getrouwigheid en gehoorzaamheid' aan zijn geestelijke 
overheidd gezworen.'1 Deze terughoudendheid in het maken van (politieke) keuzes, wellicht 
meerr uit pragmatisme dan uit principe, zou hem gedurende een groot gedeelte van zijn leven 
blijvenn kenmerken. 

InIn sommige andere provincies in het Zuiden speelde de clerus wel een actieve rol in de Bel-
gischee Opstand, maar overal zagen de geestelijken zich voor een dilemma gesteld. Enerzijds 
wass opstand in het algemeen en de door liberalen gedomineerde opstand van 1830 in het bij-
zonderr in tegenspraak met de leer van een door God gegeven overheid. De pauselijke ency-
cliekenn Mirari Vos (1832) en Singulari Nos (1834) veroordeelden het (vooral in Frankrijk in-
vloedrijke)) liberaal-katholicisme in de meest scherpe bewoordingen. Anderzijds bood de op-

255 Rogier, 'Nederlands-Limburg van 1813 tot 1963', 652. 
266 Zie onder meer: Jappe Alberts, Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Neder-
landsee en Belgische prouincies Limburg (2 delen, Assen 1972-1974) 2,172. 
277 A.F. Manning, 'Reacties op de scheiding in Nederlands Limburg', in: Eenheid en scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het 
opp 16 mei ig8g te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid uan de herdenking 150 jaar beide Limburgen (Leeuwarden/Maastricht 1989) 165-
180,, aldaar 167. 
288 Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 204-205. 
299 M. de Vroede, 'Voor of tegen België? De openbare mening in het huidige Nederlands Limburg in de jaren 1830', Bijdragen uoor de 
Geschiedeniss der Nederlanden 15 (i960) 1-40, passim. 
200 Brief van Staatsraad, Gouverneur der Provincie Limburg aan Burgemeester van Roermond d.d. 16-1-1830, GAR I-793A. 
311 Brieven van Paredis d.d. 13/15-4-1831, GAR-I 2382. 
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standd wel reële mogelijkheden om een einde te maken aan de 'misstanden' tijdens het Ver-
enigdd Koninkrijk. De Kleinseminaries waren in 1825 op last van 'Den Haag' gesloten en voor 
eenn studie aan de Grootseminaries dienden priester-studenten eerst een cursus aan het open-
baree Collegium Philosophicum in Leuven te volgen. Hoewel deze maatregelen aan de voor-
avondd van de Belgische Opstand werden ingetrokken (het Collegium werd opgeheven en de 
organisatiee van het middelbaar onderwijs werd weer 'vrij ' gegeven), voelde de Zuid-Neder-
landsee clerus zich ernstig gebruuskeerd door de regering van het Koninkrijk.?J Afscheiding 
vann het door protestanten gedomineerde Noord-Nederland zou de weg openen voor het her-
stell  van de suprematie van de katholieke Kerk. 

Inn de periode tussen 1830 en april 1839, toen Nederland en België elkaar uiteindelijk von-
denn in een verdrag met overwegend bepalingen die acht jaar eerder al waren voorgesteld, was 
Limburgg speelbal van een staatkundig steekspel tussen Nederland, België en de grote mo-
gendheden.. In januari 1831 stelden de grote Europese staten, op wier initiatief het Verenigd 
Koninkrijkk in 1815 ook tot stand was gekomen, de afscheiding vast en bepaalden de grens tus-
senn beide in overeenstemming met de situatie van 1790. Dit betekende dat tenminste Venlo en 
enkelee tientallen Limburgse dorpen (over de positie van Maastricht bestond onenigheid) bij 
Nederlandd gevoegd dienden te worden. 

Naa verzet van de (van oorsprong lutherse) koning Leopold van België, stelden de grote mo-
gendhedenn in juli 1831 een nieuwe regeling vast, de '18 artikelen', die eveneens voorzag in de 
verdelingg van Limburg. Ditmaal weigerde koning Willem de voorstellen te aanvaarden en na 
dee Tiendaagse veldtocht, waartoe hij in augustus 1831 het bevel gaf, stelden de mogendheden 
tijdenss de Conferentie van Londen opnieuw een regeling voor. Ook volgens deze '24 artikelen' 
zouu Limburg in tweeën worden opgedeeld, maar nu in aaneengesloten gebieden, waardoor 
hett noorden en oosten van de provincie bij Nederland gevoegd zouden worden (artikel 4). 

Willemm weigerde opnieuw om met de voorstellen in te stemmen en in afwachting van een 
definitievee regeling bleef Limburg bij België behoren. Het vaardigde ook leden af naar het Bel-
gischee parlement, onder wie de Weerter burgemeester Louis Beerenbroek, liberaal-katholiek 
enn latere burgemeester van Roermond. Intussen was de hogere burgerij in Roermond in 
meerderheidd niet erg ingenomen met de scheiding van Limburg, die de stad onafwendbaar 
bovenn het hoofd hing. Al in 1832 waren herhaaldelijk de ruiten ingegooid bij een als Orangist 
bekendd staande Roermondenaar.33 Maar de meest luide protestuitingen waren in 1838 te ho-
ren,, nadat Willem I had ingestemd met de '24 artikelen'. De petitie aan Brussel, de Protestation 
duu Limbourg van april/mei, werd door velen getekend en op 5 mei werd in de stad tegen aan-
sluitingg bij Nederland geprotesteerd. De betoging was georganiseerd door J.L.Th.A.L. baron 
vann Scherpenzeel-Heusch, een voormalig officier in het Nederlandse leger, die zich in 1835 
tott Belg had laten naturaliseren. Sinds 1828 woonde Van Scherpenzeel in Roermond, waar hij 
ookk later nog, in de jaren 1840, nauw betrokken was bij het anti-Nederlands separatisme.34 

Nadatt Willem met de '24 artikelen' had ingestemd, diende de Belgische volksvertegen-
woordigingg nog over de regeling te oordelen. In het parlement werden felle debatten gevoerd, 
waarbijj  volgens sommigen het accepteren van de '24 artikelen' gelijk stond aan het uitleveren 

322 Hoewel de strijd tussen Kerk en Staat in België vooral een conflict tussen pro- en antiklerikale katholieken in het Zuiden was, stel-
denn Belgische klerikalen het graag voor als een conflict tussen het protestantse Noorden en het katholieke Zuiden: E.H. Kossmann, 
Dee Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België (Amsterdam/Brussel 1984) 83. 
333 J.H.C. Heijnen, Roermond in de Belgische tijd, 1830-1839 (Doctoraalscriptie, z.j. [1978]) 66. 
344 H. Jos Wieërs, Biografie van J.L.Th.A.L. baron van Scherpenzeel Heusch (Kandidaatsscriptie, z.j.) 1. 
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vann de Limburgers (en Luxemburgers) aan 'de vrees'. Maar de tegenstand mocht niet baten. 
Nadatt ook de Belgische Kamer en Senaat de '24 artikelen' hadden goedgekeurd, kon het eind-
verdragg met Nederland worden ondertekend. In juni 1839 trokken Hollandse infanteristen 
Roermondd binnen. De officieren van het Nederlandse garnizoen werden door de bevolking 
lastigg gevallen en met Belgische liederen onthaald." Van Scherpenzeel-Heusch en enkele an-
deree deelnemers aan de demonstratie van het jaar ervoor verlieten de stad om zich (tijdelijk) 
elders,, meestal in België, te vestigen.'6 De overige inwoners schikten zich, met meer of min-
derr tegenzin, in het nieuwe staatsverband. 

2.44 NEDERLANDS-DUITSE TIJD , i839-i848/i853 

Niett alleen koning Willem raakte door de scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Neder-
landenn gebiedsdelen kwijt; ook de Duitse Bond zag zich, met het opgaan van het Waalse ge-
deeltee van het groothertogdom Luxemburg in de Belgische Staat, voor een territoriaal verlies 
gesteld.. Volgens artikel 5 van het traktaat van 1839 diende de Nederlandse koning de Bond 
voorr dit verlies te compenseren. Na aandringen van de Oostenrijkse kanselier Metternich stel-
dee Willem daarom in augustus voor om, naast het resterende groothertogdom Luxemburg, 
hett gehele gebied dat hem in Limburg was toegewezen als hertogdom in de Duitse Bond te la-
tenn opnemen.57 Alleen de van oudsher Hollandse vestingsteden Maastricht en Venlo en hun 
directee omgeving werden hiervan uitgesloten. In ruil voor dit genereuze aanbod moesten de 
mogendhedenn toestaan, dat Nederlands-Limburg tegelijkertijd als elfde provincie werd opge-
nomenn in het Koninkrijk. 

Dee dubbele nationaliteit van de Limburgers was in 1839 geheel buiten henzelf om geregeld. 
Dee Duitse Bond was een Vorstenbond en geen Statenbond: de koning nam hierin als hertog 
vann Limburg deel; de inwoners van het hertogdom werden niet gekend, zoals dat een kwart 
eeuww eerder bij de vereniging van Nederland en België nog wel was gebeurd. Zelfs bij de stem-
mingg over een nieuwe grondwet in 1840, noodzakelijk geworden door de territoriale wijzigin-
gen,, waren geen Limburgse Tweede-Kamerleden aanwezig. Dat was volgens G. Schimmel-
penninckvann de Oye, de latere ministervan Binnenlandse Zaken, ook niet erg zinvol omdat de 
Limburgsee vertegenwoordigers zich in de Nederlandse Kamer toch niet op hun gemak zou-
denn voelen.'8 

Dezee veronderstelling was niet geheel bezijden de waarheid. De Maastrichtse vertegen-
woordigerr Jhr. P.A.S. Kerens, die kort na de beraadslagingen overeen nieuwe grondwet in de 
Tweedee Kamer zitting nam, voerde slechts eenmaal het woord. Zijn opvolger, de Roermond-
see burgemeester M.P.J.F. Petit, deed dit in het geheel niet, evenmin als de Franssprekende Jhr. 
dee Villers de Pité, die toch meer dan dertig jaar deel uitmaakte van de Nederlandse volksverte-
genwoordiging.""  Een wat actievere rol was weggelegd voor de Roermondse districtscommis-
sariss Jhr. A.H.Th. Michiels van Verduynen, die sinds 1840 in de Tweede Kamer zitting had. 

355 Heijnen, Roermond in de Belgische tijd, 99. 
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377 Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 50-51. 
388 W.F. Prins, 'De Limburgse afgevaardigden in de Nederlandsche Staten-Generaal 1840-1880', De Gids 100-1 (1936) 341-356, aldaar 
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Michielss had zich in de ogen van de 'Hollandse' afgevaardigden niet gecorrumpeerd, doordat 
hijj  in de Belgische periode 1830-1839 geen publieke functies had uitgeoefend en omdat hij 
reedss lang als Orangist te boek stond.40 Zijn broer HJ. Michiels van Kessenich - de afwijken-
dee naam had hij te danken aan een schenking van Napoleon - 4 ' had al in 1799 het idee ge-
opperdd om beide Nederlanden onder bewind van het Oranjehuis te verenigen.*2 Hij was in 
18222 door Willem in de adelstand verheven. 

Ondankss een zekere verbondenheid met Nederland beperkte ook Michiels van Verduynen 
zichh in zijn bijdragen tijdens Kamerzittingen bijna geheel tot specifiek-Limburgse aangele-
genheden.. Een steeds terugkerend onderwerp was de grief over de dubbele lasten die Lim-
burgg te dragen had. Het Rijk nam weliswaar de administratieve lasten van deelname aan de 
Duitsee Bond voor haar rekening, maar niet de militaire. De dubbele uitgaven (voor twee le-
gers)) drukten zwaar op de begroting. En dat terwijl Limburg tegelijkertijd allerlei ongunstige 
-- en vaak ook als onredelijk ervaren - belastingmaatregelen kreeg opgelegd. Zo diende de 
provinciee mee te betalen aan de staatsschuld, die voor een niet onaanzienlijk deel in de perio-
dee 1830-1839 was opgebouwd en viel Limburg, dat gewend was aan de veel modernere Belgi-
schee constitutie, opnieuw onder het Nederlandse wetstelsel met verouderde regelingen op het 
gebiedd van industrie, jacht en visserij. 

Naastt de dubbele nationaliteit, de geringe verbondenheid met het nieuwe vaderland en de 
nadeligee bepalingen waaraan de provincie werd onderworpen, was er nog een reden waarom 
veell  Limburgers zich niet gelukkig voelden met de vereniging. De Limburgse economie was 
zichh in de afgelopen periode sterk op het Zuiden gaan richten. De verkeerswegen naar het 
Noordenn waren schaars en slecht.43 Na 1839 raakte het gewest ingeklemd tussen Belgische en 
Pruisischee tolmuren, terwijl af en toe conflicten rezen met België (bijvoorbeeld over de Maas, 
diee na 1849 geregeld droog kwam te staan door de irrigatie van de Belgische Kempen).44 

Enn tenslotte was de vereniging met Nederland ook voor de Kerk geen onverdeeld genoe-
gen.. In december 1839 richtte Paredis, inmiddels tot deken van Roermond opgeklommen, 
zichh samen met zijn collega's van Weert en Venlo tot de koning met de wens om in Limburg, 
nuu dat gebied van het bisdom Luik zou worden afgescheiden, een eigen diocees te vormen. 
Veell  voorzieningen van voor de Franse tijd waren immers nog aanwezig.45 Maar het verzoek 
werdd niet ingewilligd en het gewest werd opgeslokt door een land, dat in de ogen van het Va-
ticaann slechts missiegebied was. Hoewel de kerkelijke structuur korte tijd later al weer kon 
wordenn opgebouwd (in 1841 werd het afzonderlijke vicariaat Roermond geïnstalleerd, waar-
vann Paredis Apostolisch Vicaris werd), was de vereniging met het protestantse Nederland dus 
ookk vanuit kerkelijk oogpunt geen vooruitgang. 

Dee weinige voordelen die de afscheiding van België bood - groothandelaren en industrië-
lenn profiteerden bijvoorbeeld van de verminderde concurrentie uit het 'industriële' België46 -, 
wogenn niet op tegen de hierboven opgesomde nadelen. Separatistische tendensen, die in de 
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444 Wim Reynders, Werkgelegenheid en sociale omstandigheden in Roermond in de tweede heijt van de ïge eeuw (Kandidaatsscriptie Economi-
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jarenn 1840 af en toe in Limburg de kop opstaken, waren in het algemeen dan ook meer het ge-
volgg van anti-Nederlandse sentimenten dan van verbondenheid met bevolkingsgroepen bui-
tenn Nederland. 

Inn de jaren 1840 richtte de meest geprononceerde afscheidingsbeweging haar hoop op 
Duitsland.. In januari 1844 kwam in Limburg een petitiebeweging op gang tegen de plannen 
vann minister Van Hall, die met de sanering van de staatsfinanciën was belast. Hij had zich la-
tenn ontvallen dat, wanneer de voorgenomen staatslening onvoldoende succes zou hebben, hij 
desnoodss een speciale vermogensbelasting zou gaan heffen. De adressanten raadden ten 
sterkstee af deze 'beoogde buitengewone belasting' ooit in Limburg in te voeren, waar de las-
tenn al bijna niet te dragen waren.47 AI snel radicaliseerde het protest en richtte het zich tegen 
dee Nederlandse staat als zodanig. In maart daalde een ware stortvloed aan Limburgse petities 
opp de regering neer, waarin om afscheiding van Nederland werd verzocht. In Roermond von-
denn enkele malen protestbijeenkomsten plaats, waartegen door de stedelijke autoriteiten niet 
off  nauwelijks werd opgetreden. Het besluit om het aldaar opgeslagen wapentuig onklaar te 
makenn of naar de vestingstad Maastricht te transporteren, was dan ook door de Gouverneur 
enn niet door het Roermondse stadsbestuur genomen.48 

Hett oproer liep begin 1844 met een sisser af. Eind maart bleek de lening, tot groot onge-
noegenn van de Limburgse separatisten, een succes. Zij hadden gehoopt dat de voorgenomen 
vermogensbelasting,, die nu in de bureaula kon blijven, de aanleiding zou worden tot een 
grootscheepsee actie voor afscheiding van Nederland. Eén van hen, Van Scherpenzeel-Heusch, 
hadd vlak tevoren in een brief zijn grieven uiteengezet: 

'Wijj  wenschen eene eigene zuinige regering, gelijk die van Luxemburg te hebben; alleen bestaande 
uitt Limburgers en waarin, geen enkele vreemdeling geplaatst zoude worden. Wij wenschen niet te 
dragenn in de Nederlandsche schuld, welke ons niet aangaat en in welke men ons ten onregte wil 
latenn deelen'.49 

Hoewell  Van Scherpenzeel zich in de brief nadrukkelijk beriep op de grondwet van de Duitse 
Bondd - volgens artikel 14 diende iedere aangesloten staat een eigen constitutionele regering 
tee vormen - was de Duitse oriëntatie van de separatisten niet erg principieel van aard. Ook hier 
overheerstenn anti-Nederlandse sentimenten de pro-Duitse.s° Niet toevallig was Van Scher-
penzeel-Heuschh ook al betrokken geweest bij pro-Belgische demonstraties in de jaren 1830 
(ziee paragraaf 2.3). Hijzelf sprak bovendien slecht Duits en liet zijn redevoeringen in die taal 
voorlezenn dooreen secretaris.5' 

Tochh zou zich onder zijn leiding enkele jaren later in Limburg een sterk Duits-georiënteerd 
separatismee ontwikkelen. Toen de maart-revolutie van 1848 in Berlijn een nieuwe, progres-
sievee wind deed waaien door het conservatieve Duitsland, zagen de Limburgse separatisten 
hunn kans schoon. In de brochure Een u>oord over den tegenwoordigen toestand van het Hertogdom 
Limburgg sprak Van Scherpenzeel zich onomwonden uit voor de volledige afscheiding van 
Nederland.. Kort tevoren waren in Roermond relletjes uitgebroken. Hierbij waren, althans vol-
genss de officier van justitie PJ.A.M. van der Does de Willebois, niet de separatisten de groot-
stee oproerkraaiers, maar een groep radicale liberalen rondom de uit Frankrijk afkomstige 

477 Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 209. 
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advocaatt Constant Guillon en zijn broer, de notaris en oudheidkundige Karel Guillon. Zij wa-
renn volgens de officier van justitie 'de wezenlijk gevaarlijke lieden, indien het volk zich zou 
willenn laten opruijen'.52 

Dee groep rondom de broers Guillon streefde naar politieke en economische vernieuwingen 
binnenn het Nederlands staatsgezag." Ze baseerde zich, zoals veel Limburgse liberalen, eerder 
opp de Franse en Belgische 'vrijdenkers' dan op de gematigder constitutionele liberalen in Ne-
derland.. Deze oriëntatie zorgde ervoor, dat zich binnen het liberalisme in Limburg, sterker dan 
bijvoorbeeldd in Noord-Brabant, al rond het midden van de negentiende eeuw radicale varian-
tenn konden ontwikkelen; soms zelfs varianten die gepaard gingen met antiklerikalisme. 

Tott een grootschalige opstand kwam het in 1848 overigens niet, mede door de onderlinge 
animositeitt tussen de aanhangers van Van Scherpenzeel en van de gebroeders Guillon.54 Bo-
vendienn vonden de veelal economische grieven die aan hetRoermondse protest ten grondslag 
lagen,, in zekere mate gehoor bij de stedelijke autoriteiten. In een verzoekschrift richtte de 
stadsregeringg van Roermond zich eind maart 1848 tot de koning: 

'Hett zijn de belastingen, welke zoo zeer gehaat zijn, welke bijzonder in de tegenwoordige benarde 
omstandighedenn de ontevredenheid der ingezetenen opwekt, en welken ook hier zonder eenigen 
twijfell  reeds tot onlusten zouden aanleiding gegeven hebben, indien die zelfden ingezetenen thans, 
waarr de herziening der Grondwet ophanden is, niet hun vertrouwen in Uwe Majesteit hadden ge-
steld,, teneinde de afschaffing derzelve te bekomen, en daardoor de armoede, de ellende, die dage-
lijkss meer en meer toenemen, langzamerhand voor een beter lot te zien wijken'.55 

Voorr de Gouverneur van Limburg gaven zulke verzoekschriften blijk van de 'onbetrouwbaar-
heid'' van de Limburgse gezagsdragers. Aan de ministervan Binnenlandse Zaken liet hij weten 
datt naar zijn mening... 

'misschienn alle Burgemeesters in Limburg, met uitzondering van die der stad Maastricht in tijd van 
woelingenn zwak zijn, en bij gemis aan Nederlandse nationaliteit hunne ingezetene niet willen tegen-
werkenn en zich te behouden ofte verkrijgen populariteit als hoofddoel stellen'.56 

Tijdenss deze wat chaotische toestand, waarin de angstvoor grootscheepse rellen reëel was, 
werdenn in april voorbereidingen getroffen voor de verkiezing van twee Limburgse leden van 
hett (eerste) Duitse nationale parlement. Dit parlement zou reeds in mei in Frankfurt bijeen 
moetenn komen en na enige tijd was de Nederlandse regering schoorvoetend akkoord gegaan 
mett getrapte, maar overigens vrij democratische verkiezingen in Limburg, waarbij iedere vol-
wassenn niet-armlastige mannelijke burger zijn stem mocht uitbrengen. Als coördinator van 
dee verkiezingen werd Louis Beerenbroek benoemd, lid van de Tweede Kamer en districts-
commissariss in Roermond. Onder zijn leiding zouden op 12 mei vierentwintig kiesmannen 
wordenn gekozen, twaalf in het district Roermond en evenzoveel in het district Maastricht. In 
iederr district dienden de kiesmannen vervolgens vier dagen later één afgevaardigde voor het 
Duitsee parlement te kiezen. 

Hett nieuws dat de Nederlandse regering was gezwicht voor Duitse druk en haar medewer-
kingg verleende aan de verkiezingen voor het parlement in Frankfurt, deed de hoop onder Lim-

511 Geciteerd in A.J. Geurts, 'Politieke commotie te Roermond in het voorjaar van 1848', in: G.H. A. Vennere.a. ed., Roermond stad met 
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burgsee separatisten oplaaien. Bovendien klonken ook buiten het gewest her en der stemmen 
opp om Limburg maar van de hand te doen: 

'Watt heeft het voor zin [...] dit Limburg, een jammerlijke strook gronds, welke den titel van hertog-
domm voert, Holland's sympathieën niet heeft, noch iets bijdraagt tot diens bloei en welvaart, tot een 
Nederlandschh gewest te verheffen?' 

Inn die bewoordingen formuleerde J.H.G. Boissevain, hoofdredacteur van de liberale Arnhem-
schee Courant, in 1848 het gevoelen van vele Nederlanders.57 De separatisten, onder aanvoering 
vann Van Scherpenzeel, zagen hun kans schoon. Vanaf het stadhuis van Sittard werd de Duitse 
vlagg uitgestoken en ook uit andere plaatsen bereikten berichten over soortgelijke acties de re-
geringg in Den Haag.58 

Dee separatisten stelden een lijst van kandidaat-kiesmannen vast en Van Scherpenzeel stel-
dee zich kandidaat voor het lidmaatschap van het Duitse parlement." Ook zijn tegenstanders, 
dee liberale antiseparatisten, stelden in Roermond een kandidatenlijst samen. Hierop prijkten 
voornamelijkk fabrikanten en groothandelaars, opmerkelijk veel van Duitse afkomst: papierfa-
brikantt Jacob Burghoff, koopman Frans Stoltzenberg en textielfabrikanten Philip Claus en 
Frankk Mathei.60 Het kamp van de antiseparatisten, waarin de advocaat Guillon vermoedelijk 
eenn vooraanstaande rol speelde, kende zijn aanhang vooral onder de hogere bourgeoisie, ter-
wij ll  Van Scherpenzeel enerzijds onder de oude adel en anderzijds onder (fabrieks)arbeiders 
enn kleine neringdoenden populair was. Deze beide sociale categorieën steunden overigens 
omm verschillende redenen het kamp van de separatisten: de adel voelde zich meer verwant met 
Belgiëë of Duitsland dan met het 'burgerlijke' Nederland, terwijl bij de lagere standen vooral 
economischee ontevredenheid een rol speelde. Vooral die laatsten gaven bij de verkiezingen 
vann mei 1848 de doorslag. De Roermondse officier van justitie Van der Does de Willebois 
schreeff  naar Maastricht dat 'gepeupel en wevers of andere fabrijksgasten de overgroote meer-
derheidd uitmaakten' en dat zich hieronder 'betrekkelijk zeer weinig fatsoenlijke ingezetenen' 
bevonden.611 Van de bijna 70% opgekomen kiezers in Roermond stemde een meerderheid (van 
ongeveerr 60%) voor de separatisten. Deze kiesmannen kozen vier dagen later op hun beurt 
Vann Scherpenzeel in het Nationale Parlement van de Duitse Bond. 

Ookk na deze verkiezingen van mei 1848 leken de zaken zich voor de separatisten in gunsti-
gee richting te ontwikkelen. Eind juni kon Van Scherpenzeel de Roermondse kiezers gerust-
stellenn over de Duitse steun: 

'ikk [houd] mij neutraal [...], tot dat de nationale vergadering [van de Duitse Bond, HV] uitgesproken 
heeft,, dat Holland niet beregtigd is Limburg in deszelfs staatschuld te doen dragen; wordt deze uit-
spraakk niet gedaan, zoo protesteer ik tegen de vereeniging met Duitschland [...]; maakt u echter niet 
ongerust,, alle leden der vergadering geven mij gedurig de verzekering, dat zij Limburg niet zullen 
latenn vallen, al moet Duitschland ook met Nederland in oorlog geraken'.62 

Eenn paar weken later, op 19 juni, eiste de Duitse Nationale Vergadering dat Bonds-Limburg 
volledigg zou worden afgescheiden van Nederland. Maar ten aanzien van de staatsschuld, het 
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puntt dat bij Van Scherpenzeel de boventoon voerde, bleef een harde veroordeling door het 
Duitsee parlement uit. 

Ernstiger,, althans vanuit het standpunt van de Limburgse separatisten, was dat het besluit 
vann de Vergadering niet ten uitvoer werd gebracht. Op 1 september kwam de Limburgse kwes-
tiee opnieuw ter sprake en legde het parlement zich in meerderheid neer bij de afwachtende 
houdingg van de regering van de Duitse Bond. Van een actieve politiek in de Limburgse kwes-
tiee (zoals Van Scherpenzeel die had voorzien) kon al helemaal geen sprake meer zijn, toen in 
septemberr de onderlinge verstandhouding in de Bond grondig verstoord raakte. Naar aanlei-
dingg van het eigengereide optreden van Pruisen in de onderhandelingen met Denemarken 
overr Sleeswijk-Holstein ontwikkelde zich een machtsconflict tussen de Nationale Vergade-
ringenn Pruisen, dat in het voordeel van de laatste werd beslecht.63 In november vergaderde het 
parlementt voor de laatste maal over de Limburgse kwestie en besloot definitief te berusten in 
dee passieve houding van de regering. Van Scherpenzeel legde in mei 1849 teleurgesteld zijn 
lidmaatschapp van de Nationale Vergadering neer. Tegelijkertijd bedankte hij ook voor het Ka-
merlidmaatschapp in Nederland, dat hij in december 1848 had verworven, maar waarvan hij 
tochh al geen gebruik had willen maken. 

Hoewell  de Limburgse band met Duitsland nog zou voortduren tot kort na de opheffing van 
dee Bond in 1866, raakte het separatisme in Limburg na de deceptie van 1848/1849 op de ach-
tergrond.. Natuurlijk betekende dat niet automatisch, dat de wederzijdse liefde tussen Neder-
landd en Limburg ogenblikkelijk een hoge vlucht nam, maar op een aantal punten was er spra-
kee van toenadering. 

Voorr de verlichte burgerij speelde de invoering van een nieuwe grondwet eind 1848 een rol. 
Voorr hen was immers een moderne en progressieve constitutie een van de aantrekkelijkheden 
vann de Duitse Bond geweest en het ontbreken ervan een van de bezwaren tegen de vereniging 
mett Nederland in 1839. De formulering van een aantal belangrijke vrijheden op het gebied van 
drukpers,, vereniging en vergadering, maakte het voor hen eenvoudiger zich bij de permanen-
tee band met Nederland neer te leggen. Ook enkele economische maatregelen in de jaren na 
1848,, zoals de afschaffing van de accijns op het gemaal (in Limburg ook wel 'kopgeld' ge-
noemd),, droegen tot een meer stabiele situatie bij. 

Ookvoorr de Kerk kwam de grondwetvan 1848 tegemoet aan enkele belangrijke wensen. Zo 
werdd het recht van placet afgeschaft, waardoor kerkelijke verordeningen niet meer eerst aan 
dee koning ter goedkeuring voorgelegd hoefden te worden. Bovendien werd de vrijheid van 
godsdienstt en onderwijs vastgelegd. Deze maatregelen waren mede totstandgekomen op in-
stigatiee van een groep 'emancipatie'-katholieken, waartoe de priesters Mgr. J. Zwijsen en F.J. 
vann Vree en de leken J.G. Ie Sage ten Broek, J. AlberdingkThijm en het Roermondse Kamerlid 
M.P.H.. Strens behoorden. De groep had in de jaren 1840 voortdurend aangedrongen op het 
doorbrekenn van de katholieke achterstelling en het inwilligen van enkele specifieke wensen. 
Dee Roermondse vicaris Paredis sloot zich niet bij deze groep aan. Een adres waarin de Neder-
landsee kerkvoogden in juni 1848 enkele fundamentele wensen van de katholieken onder de 
aandachtvann de koning brachten, ondertekende hij slechts met grote tegenzin.64 In zijn nage-
noegg homogeen-katholieke vicariaat kon hij zijn zaakjes heel goed regelen zonder de hulp van 
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dee Nederlandse Staat; een staat waarbij hij zich toch al nauwelijks betrokken voelde. Boven-
dienn was hij er huiverig voor zich in een politiek wespennest te steken.65 

Parediss had zich ook afzijdig gehouden van de separatistische beweging. In 1844 had hij 
perr circulaire de pastoors in zijn vicariaat op het hart gedrukt geen steun te verlenen aan se-
paratistischee acties66 en vier jaar later riep pastoor S. Moonen, namens Paredis, de geestelijk-
heidd op om met het oog op de 'buitengewone omstandigheden waarin thans geheel Europa 
verkeert',, de gelovigen te 'vermanen' tot 'orde, vrede en vermeerdering van godsvrucht'.67 De 
Limburgsee Gouverneur had in een brief aan de ministervan Binnenlandse Zaken zelfs gecon-
stateerd,, dat de antiseparatisten 'op de medewerking der Geestelijkheid' konden rekenen.68 

Overigenss kon de vicaris persoonlijk waarschijnlijk meer sympathie voor de separatisten dan 
voorr de antiseparatisten opbrengen.69 Zij waren in het algemeen kerkelijker van aard dan de 
groepp radicale liberalen rond Guillon. En zoals gezegd, was ook bij Paredis de Nederlandse 
nationaliteitszinn niet sterk ontwikkeld;70 zijn betrokkenheid bij Nederland bleef klein, ook na-
datt in 1853 de bisschoppelijke hiërarchie werd ingevoerd en de Roermondse vicaris op voor-
spraakk van de Limburgse dekens als vanzelf tot bisschop werd benoemd. Zijn invloed op de 
Kerkk werd daarmee aanzienlijk versterkt: niet alleen vanwege het gezag dat aan de bisschops-
zetell  kon worden ontleend, maar ook omdat via specifieke regelingen het centralisme in de 
Kerkk en de inbreng van bisschoppen werd versterkt. Zo werden na 1853 geestelijken nog zel-
denn voor het leven benoemd, maar konden door de bisschop naar eigen goeddunken worden 
overgeplaatst. . 

2.55 CONCLUSIE 

Dee rode draad in de Limburgse geschiedenis van de eerste helft van de negentiende eeuw lijk t 
dee volstrekte willekeur op staatkundig terrein te zijn, waaraan het gewest door de omliggen-
dee staten en de grote Europese mogendheden werd onderworpen. Regelmatig was voor 
(Noord-)Limburg,, zelf weer samenraapsel van verschillende staatkundige verbanden, slechts 
eenn rol als 'wisselgeld' in territoriale onderhandelingen weggelegd. Het gevoel tot enige na-
tie,, groter dan het eigen erf, te behoren, was in Limburg dan ook niet sterk ontwikkeld. Een 
broedplaatss voor specifiek Nederlands-nationale sentimenten was het gewest al helemaal 
niet. . 

Tochh raakte Limburg rond het midden van de eeuw steviger verankerd in Nederland dan 
ooitt tevoren in enig ander staatsverband. Althans op administratief niveau. Op cultureel ni-
veauu zou het nationale integratieproces nog tot ver na 1900 voortduren. Het spanningsveld 
tussenn pro- en anti-Nederlandse gevoelens, en alle tussenliggende gradaties van onverschil-
ligheid,, zal in de twee volgende hoofdstukken nog uitgebreider ter sprake komen bij de be-
schrijvingg van de verhoudingen in Roermond na 1850. 

655 Vergelijk Gijsen, Paredis, 261. 
666 Ibidem, 263-264. 
677 Handgeschreven brief van Moonen namens Paredis aan rector d.d. 30-3-1848, GAR 26 G 18 (mandementen van Paredis). 
688 Brief Gouverneur aan minister van Binnenlandse Zaken d.d. 1-12-1848, Algemeen Rijksarchief (ARA) II, Binnenlandse Zaken 
(BiZa),, Kabinet, 2.04.05 inv.nr. 13. 
699 Gijsen, Paredis, 265. 
700 Zie hiervoor ook paragraaf 3.1. 
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Behalvee verschillen in de relatie tot de Nederlandse natie is er nog een tweede tegenstelling 
die,, al rond 1800 voorbereid, nog tot ver na 1850 de lokale verhoudingen in Roermond bleef 
beheersen:: de verhouding tussen Kerk en liberalisme. De invloed van de Franse tijd op de po-
sitiesitie van de katholieke Kerk verschilde in Limburg sterk van het effect dat het Franse inter-
mezzoo in Holland had. Het gedachtegoed van de Revolutie werd in het Noorden, ondanks be-
zwarenn die ook daar bestonden tegen de verlichtingsideologieën, als een bevrijding van het 
protestantsee juk ervaren, terwijl in Limburg de Fransen vooral te boek stonden als 'de slopers 
vann de Kerk'. Een verbinding tussen katholieke Kerk en liberalisme, zoals die elders in Ne-
derlandd rond het midden van de negentiende eeuw valt te signaleren, lag in Limburg dan ook 
minderr voor de hand. Ook al omdat radicale varianten van het liberalisme, die soms gepaard 
gingenn met antiklerikalisme, hier al rond het midden van de negentiende eeuw postvatten. 

Terwijll  aan de ene kant het liberalisme in Limburg rond het midden van de negentiende 
eeuww een radicale houding ging aannemen, was aan de andere kant de katholieke Kerk, meer 
dann in de overige Nederlandse provincies, gewend aan een actieve rol in de samenleving. Pa-
redis,, geboren in het jaar waarin de Oostenrijkse en Staatse delen van Limburg definitief door 
dee Fransen werden ingelijfd, verlangde sterk terug naar de maatschappelijke dominantie die 
dee Kerk voor de Franse tijd had bezeten. De combinatie van een liberale beweging die zich al 
vroegg in radicale richting ontwikkelde en een Kerk die haar oude positie trachtte te behouden 
oftee herstellen, werkte de confrontatie tussen Kerk en Wereld al rond het midden van de ne-
gentiendee eeuw in de hand. 

Beidee bovengenoemde tegenstellingen - tussen pro- en anti-Nederlandse groepen en tus-
senn katholieke Kerk en radicale liberalen - bepaalden na 1850 in hoge mate de lokale machts-
verhoudingenn in Roermond. 
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Hoofdstukk 3 

Wijwaterr in de inkt: 
Roermondd 1850-1870 

'Weee hem! zoo hij de stoutheid heeft iets in het midden te brengen dat 
niett geheel secundum Lucam mag heeten of niet naar wierook riekt en 
weee hem! zoo hij geen wijwater in zijn inkt doet!'1 

3.11 INLEIDIN G 

Parediss en het ultramontanisme, 1795-1870 

Joanness Augustinus Paredis werd op 28 augustus 1795 geboren in Bree, in het tegenwoordige 
Belgischh Limburg. Hij groeide op als zoon van een niet geheel onbemiddelde boer1 in een pe-
riode,, waarin de katholieke Kerk onder zware druk van de Franse overheersing stond. Infor-
matiee over zijn jeugd is bijzonder schaars en beperkt zich tot enkele feitelijkheden, zoals de 
doodd van zijn enig zusje in of rond 1804. Er bestaat onduidelijkheid over de plaats waar Pare-
diss zijn middelbare-schoolopleiding heeft genoten. Vast staat dat hij niet eerder dan in 1815 
zijnn geboorteplaats Bree verliet.3 Vermoedelijk ontving hij voordien enig onderwijs van de 
plaatselijkee kapelaan, de augustijn J.G.A. Göbbels. 

Hett seminarie te Luik, waar Paredis tot 1821 verbleef om er filosofie en theologie te stude-
ren,, was een streng en praktijkgericht instituut. De opleiding legde sterke nadruk op per-
soonlijkee devotie en parate kennis, maar was weinig wetenschappelijk van aard. Bijna alle do-
centenn waren autodidact.4 

Naa zijn priesterwijding in 1821 vertrok Paredis naar Roermond, waar hij met een korte on-
derbrekingg vijfenzestig jaar lang, tot aan zijn dood in 1886, als zielzorger werkzaam was. 
Eerstt als kapelaan en rector, later als pastoor en deken en tenslotte als Apostolisch Vicaris en, 
tott op hoge leeftijd, als bisschop. 

Inn zijn langdurige werk als herder in Roermond liet Paredis zich kennen als een voorzich-
tigg en behoedzaam bestuurder.5 Hij was zeer praktisch ingesteld, verre van intellectueel en in 
zijnn persoonlijk leven buitengewoon sober. Het gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders, 
waarinn hij vanwege zijn functie af en toe diende te vertoeven, had dan ook zeker niet zijn voor-
keur.. Aan zijn voormalige secretaris, vriend en latere opvolger Frans Boermans schreef hij in 
1868,, op reis door het bisdom: 

11 De Roermondenaar, 15-5-1858. 

22 Zijn biograaf J.M. Gijsen zegt, dat Paredis uit 'het gewone volk' afkomstig is, maar meldt eveneens dat zijn ouders hem bij hun dood 
enigg bezit nalieten, leningen verstrekten aan dorpsgenoten en toegang hadden tot de sociaal-hogere klassen; Gijsen, Paredis, 72-73. 
33 Ibidem, 106, 
44 Ibidem, 113. 
55 Gijsen spreekt in dit verband over 'aangeboren voorzichtigheid'; ibidem, 261. 
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'dagelijkss hadden wij gouverneur, Burgemeester, kerkmeesters enz. aan tafel, gij kunt dus denken 
welkk een tal van (de sotste) toosten er uitgebazierd zijn geworden, nu ik heb gezwegen en was geluk-
kigg naar huis te moogen keren...'6 

Mett wereldlijke overheden, vooral de bovenlokale, voelde hij zich niet op zijn gemak. Liefst 
gingg hij hen uit de weg. Tijdens de Belgische periode weigerde hij de eed van trouw aan de Bel-
gischee Staat te ondertekenen voordat zijn bisschop hem daartoe had gemachtigd en tijdens de 
beroeringenn van 1844 en 1848 verbood hij, inmiddels deken van Roermond, zijn geestelijk-
heidd partij te kiezen.7 Met het oog op zijn terughoudende opstelling tijdens de Belgische pe-
riodee roemde koning Willem II Paredis als een 'engel des vredes' en benoemde hem tijdens 
eenn bezoek aan Roermond in 1841 tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.8 

Vanaff  dat moment kreeg Paredis de naam 'een vriend van de koning' te zijn.9 

Hett zou overigens onjuist zijn om hieruit af te leiden, dat Paredis een warm pleitbezorger 
wass van het Oranjehuis. Aan de viering van het vijfentwintigjarig koningsjubileum van Willem 
II II  in 1874 nam hij slechts met grote tegenzin deel. Aan Boermans schreef hij: 

'Jaa ja, gaat met den piqueur [voorrijder, HV] enz. maar vooraan, in nomine domini. ik ook vrees voor 
dee dagen van het koningsfeest, en wenschte afwezig te kunnen zijn. enfin, het is niet anders, was ist 
fïirr alles übel gutt? geduld!"0 

Eerderr had hij zijn bedenkingen geuit over de deelname van de clerus aan de feestelijkheden. 
Ditt kon maar tot 'onaangenaam gepraat enz. aanleiding geven'.11 

Warss van nationale aangelegenheden toonde hij zich in menig opzicht een opportunisti-
schee provincialist; een houding die door Rogier is aangeduid met de term 'Limburgs exclusi-
visme'.122 De Nederlands-Limburgse provinciegrenzen vielen niet alleen samen met de gren-
zenn van het bisdom, maar ook met de grenzen aan Paredis' belevingswereld. 'Wij hebben van 
datt Hollandsche volkje niets te verwachten!' was zijn reactie, vol afkeer maar zonder veel ver-
bazing,, op het regeringsbesluit in 1871 om het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan af te 
schaffen.'33 En zelfs in het contact met katholieken uit andere provincies zag Paredis meer na-
dann voordelen.14 Toen een kapelaan te Maastricht naar Brabant werd teruggeroepen, schreef 
Parediss aan zijn Bossche collega H. den Dubbelden dat hij op den duur alle Brabantse geeste-
lijkenn liever kwijt dan rijk was.15 Een andere niet-Limburgse priester kreeg van Paredis te ho-
renn dat hij 'geen vreemdelingen, hier, als priester meer aannam, dewijl [hij] reeds daardoor, 
maarr al te veel onaangenaamheid had ondervonden'.16 Ook in het college van Nederlandse 
bisschoppenn was Paredis een buitenbeentje, maar zijn positie aan de zijlij n was tenminste ge-
deeltelijkk zelfgekozen.17 

Nett als met de 'Hollanders' had Paredis met inwoners van de omringende landsstreken ten 
oostenn en ten zuiden van Limburg geen al te sterk ontwikkeld gevoel van saamhorigheid. 

66 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 23-10-1868, BAR. 54. 
77 Zie paragraaf 2.3 en 2.4. 
88 P. Albers S.J., Geschiedenis van fier herstel der hiërarchie in de Nederlanden II (Nijmegen 1904) 312. 
99 Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 357, 
100 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 23-4-1874, BAR 60. 
111 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 30-12-1873, BAR 59. 
122 Rogier en De Rooy, In unjheid herboren, 238. 
133 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 20-11-1871, BAR 57. 
144 Rogier en De Rooy, In urijheid herboren, 238. 
155 Brief van Paredis aan Den Dubbelden d.d. 2-3-1846, BAD AK 3-4. 
166 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 23-7-1867, BAR 53. 
177 Vergelijk: J.W.M. Peijnenburg, Joannes Zunjsen, bisschop, 1794-1877 (Tilburg 1996) 160-161. 
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J.A.. Paredis, 1795-1885 (BRON: Collectie Sociaal Historisch Centrum uoor Limburg, G1044,foto F. Laheue). 
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Tijdenss de Kulturkampf, die in de jaren 1870 de katholieke clerus in Duitsland belemmerde in 
zijnn zielzorgtaken, kreeg Paredis weliswaar de naam bijzonder gastvrij te zijn voor Duitse 
kloosterlingen,, maar deze 'opendeurpolitiek' had alle kenmerken van een pragmatische gast-
vrijheidd omdat de Duitse geestelijkheid ogenblikkelijk werd ingeschakeld bij de inrichting van 
hett Limburgse onderwijs. Al sinds 1872 waren de Duitse kloosterlingen, op de vlucht voor de 
antiklerikalee Kulturkampf, in het Roermondse diocees welkom; drie jaar eerder dan in enig 
anderr Nederlands bisdom. Overigens hield Paredis zich, ook in de kwestie van de Duitse Kul-
turkampf,, bij voorkeur op de vlakte. Zo schreef hij een pastoor in Pruisen dat hij zich 'geheel 
buitenn hunne zaken moe[s]t houden'.8 Dat Paredis' contact met de onderwijscongregaties 
niett altijd even vlekkeloos verliep, was bovendien al in 1869 gebleken toen hij opmerkte, dat 
hett hem een lief ding zou zijn als alle congregaties pontificaal zouden worden en van hem on-
afhankelijk." " 

Alss Paredis zich al betrokken voelde bij enige ontwikkeling buiten zijn diocees, dan was het 
well  bij het Vaticaanse conflict: hij was, in de letterlijke betekenis van het woord, een ultra-
montaan.. Sinds de inval van de Italiaanse radicalen in Rome in 1848 en met name sinds de 
overweldigingg van het Vaticaan door de troepen van Victor Emanuel in 1870, getuigde hij zo-
well  in zijn herderlijke als in zijn privé-correspondentie van een grote gehechtheid aan paus 
Piuss IX, wiens antimodernisme hem zeer aansprak. 

Overigenss was de betrokkenheid bij Rome, meer in het bijzonder bij de pauselijke strijd om 
dee wereldlijke macht in Italië, aanvankelijk onder katholieken in Limburg algemeen verbreid. 
Zelfss een van de meest liberaal-katholieke Kamerleden in het district Roermond, de papo-
Thorbeckiaann Karel Cornelis, sprak over de 'verderfelijke staatkunde van Piemont'20 en sym-
pathiebetuigingenn of inzamelingen ten bate van de pauselijke strijd kenden een zeer breed 
draagvlak.. Zo werd een adhesiebetuiging aan de paus in i860 door bijna de helft van alle Lim-
burgerss ondertekend.21 

Dee adhesiebetuiging uit i860 was uitgegaan van de Courrier de la Meuse, van een particuliere 
krantt dus. Dit tot groot ongenoegen van Paredis, die ogenblikkelijk via zijn Vastenbrief po-
gingenn deed om het initiatief naar zich toe te trekken.22 Aan de Commissaris des Konings in 
hett hertogdom Limburg, de voormalige Roermondse officier van justitie P.J.A.M, van der 
Doess de Willebois, ondokte het de volgende bespiegeling omtrent Paredis: 

'Dee Bisschop Paredis, tot nu toe immer zoo gematigd en omzigtig, schijnt thans ook te zijn geraakt 
onderr den invloed der ongerustheid van den dag en niet te zijn teruggetreden voor eenig voedsel zij-
nerzijdss aan die opgewonde bekommering'.23 

Hoewell  de adhesiebetuiging al dadelijk op onwil stuitte van enkele antiklerikale liberalen in 
mett name Roermond - volgens Van der Does was dit dan ook te wijten aan het 'clericaal ele-
ment'' van de actie -,14 was de deelname massaal en algemeen. Niet alleen door het huis-aan-

188 Brief d.d. 7-12-1876, BAR 423 (brievenboek 1876-1896). Zie ook: De Coninck, Een les uit Pruisen, 293-294. 
1919 Brief van Paredis aan Boermans begin 1869, BAR 55. 
200 Ingezonden briefin Maas- en Roerbode, 11-6-1864, waarin Cornelis uidegr dat zijn stem voor het amendement Van Eek in 1861 (dat 
dee erkenning van het Italiaanse koninkrijk 'der kerkrovers' beoogde) opeen misverstand berustte. 
211 Volgens een dagboekaantekening van Jos. Habets. de latere rijksarchivaris in Limburg, werd een lijst van de Counïer de la Meuse 
doorr ruim 100.000 van de 215.251 Limburgers ondertekend; Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1975) 199. 
222 Vastenbrief 5-2-1860 en ARA II, BiZa, Kabinet, inv.nr. 111 omslag 576; Brief van Commissaris des Konings in het Hertogdom Lim-
burgg Van der Does de Willebois aan Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 27-2-1860. 
233 Brief van Commissaris des Konings aan Ministervan Binnenlandse Zaken d.d. 18-2-1860. 
244 Brief van Commissaris des Konings aan Ministervan Binnenlandse Zaken d.d. 3-4-1860. 
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huiss werk van pastoors en kapelaans,25 maar ook door de steun die óók liberale kranten als de 
VolksvriendVolksvriend aan de actie hadden gegeven.26 Het zou overigens een van de laatste keren zijn, dat 
ultramontaansee acties op vrijwel unanieme steun van de bevolking konden rekenen. Vanaf de 
jarenn 1870 werd 'ultramontanisme' meer en meer een politieke term, waarop de tegenstan-
derss van de liberaal-katholieken het exclusieve gebruiksrecht meenden te hebben. Zelfs zo-
zeer,, dat tot op de dag van vandaag de term bij sommige historici een dubbele betekenis heeft: 
naastt een specifieke, die verwijst naar de gehechtheid aan paus en Vaticaan, ook een ruimere 
betekenis,, namelijk door ultramontanisme tegenover liberaal-katholicisme te plaatsen.27 

Ookk in de literatuur over Paredis keren beide betekenissen van de term ultramontanisme 
terug.. Zijn biograaf J.M. Gijsen legt niet alleen de nadruk op het belang dat Paredis hechtte 
aann de Romeinse kwestie, maar omschrijft hem ook als 'anti-revolutionair, ultramontaans, 
traditionalistisch'288 en als 'een behoudsgezinde en uitgesproken anti-liberale bisschop'29 voor 
wiee 'alles wat naar liberalisme zweemde [...] verwerpelijk [was]'.30 M.G. Spiertz noemt Pare-
diss een 'conservatieve bisschop' voor wie 'de [katholieke] liberalen veel gevaarlijker en onbe-
trouwbaarderr [waren] dan de protestanten'.21 Andere auteurs, zowel tijdgenoten als historici, 
sluitenn zich in grote lijnen bij dit oordeel aan.32 

Voorr deze tweede, ruimere betekenis van de term ultramontanisme - orthodoxie in kerk-
politiekee zin, tegenover 'liberalisme' of'vrijzinnigheid' - wordt hier de term con/cssionalismc 
gereserveerd.. Deze term biedt voordelen boven de term ultramontanisme omdat confessio-
neel-katholieken,, voorstanders van bijzonder onderwijs en van een zelfstandige politieke 
koerss en tegenstanders van samenwerking met de liberalen, in letterlijke zin vaak niet meer of 
minderr ultramontaans waren dan liberaal-katholieken. Ook de vaak gebruikte term klerikaal-
katholieken333 voldoet niet. Zoals zal blijken in het vervolgg van deze paragraaf, is de veronder-
stellingg dat confessionele politiek uitging van de clerus namelijk niet altijd juist. De term con-
servatief-katholiekenn tenslotte, die eveneens in deze betekenis wordt aangetroffen in de lite-
ratuur,344 heeft het nadeel dat, tenminste na 1870, juist veel liberaal-katholieken in politiek op-
zichtt conservatief kunnen worden genoemd. Deze term voldoet dan ook niet in publicaties die 
eenn langere periode beslaan.35 

255 Brief van Commissaris des Konings aan Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 18-2-1860. 
266 Volksvriend, 25-2-1860. 
xjxj Zie bijvoorbeeld: E. Lamberts ed., De kruistocht tegen het Liberalisme. Facetten van het Ultramontanisme in België in de 19e eeuw (KADOC-
studiess II; Leuven z.j.). 
288 Gijsen, Paredis, 158. 
299 Ibidem, 281. 
300 Ibidem, 317. 
311 M.G. Spiertz, 'Paredis', in: Btograjisch Woordenboek van Nederland 1,445-447, aldaar 446. 
322 Vergelijk onder meer E. Janssen, 'Mgr. J.A. Paredis, tweede stichter van Rolduc, 1840-1886', in: Rolduc 1845-1943 (Kerkrade 1948) 
20-44;; A. van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen in hun strijd rond het Bisschoppelijk College te Roermond', in: Historische opstellen ouer 
Roermondd en omgeving (Roermond 1951) 369-470; Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 236-237; J.P. de Valk, Katholiek en liberaal te 
Roermondd in de negentiende eeuw. Twee momentopnamen 1857/1858 -1874/1875 (2 delen, scriptie Katholieke Universiteit Nijme-
gen,, 1971); J. van Vugt, 'De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg, 1860-1940', Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 10 
(1980)) 17-60. 
333 Zie bijvoorbeeld: De long, Van standspolitiek naar partijloyalireit. 
344 Zie bijvoorbeeld: Ron de Jong en Hans Verhage, 'Episcopaat en politiek. Ontwikkelingen rondom het bisschoppelijk onderwijs-
mandementt van 1868 in Nederland in het algemeen en in Limburg in het bijzonder', Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katho-
liekee leven in de Nederlanden 5 (1996}  56-70; R. de Jong, 'Eene schifting tussen bokken en schapen. Enkele achtergronden en gevolgen 
vann de conservatief-katholieke verkiezingssuccessen in Breda rond 1870', Noordbrabants Historisch Jaarboek 8 (1991) 115-154. 
355 Zie voor de problematische relatie tussen katholieken en conservatieven rond 1870: Ron de Jong, 'Conservatieven en katholieken 
tijdenss het kabinet-Van Zuylen-Heemskerk, 1866-1868', Jaarboek van het Katholiek Documentatiecentrum 25 (1995) 7-26, aldaar7-8. 
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Datt de betrokkenheid bij 'Rome' voor inwoners van Roermond veel vanzelfsprekender was 
dann de keuze voor de confessioneel-katholieken, blijkt uit de beschrijving van de vrijzinnige 
beweging,, die zich na het midden van de negentiende eeuw in Roermond ontwikkelde. Voor 
dezee groep waren 'ultramontanisme' en 'confessionalisme' allerminst synoniemen. 

Dee vorming van een Iiberaal-nationale kern 

Hett geringe nationale gevoel in Limburg was een logisch uitvloeisel van de in hoofdstuk 2 be-
schrevenn staatkundige ontwikkelingvan het gewest. De term 'patria' kon rond 1800 niets an-
derss betekenen dan het eigen dorp of de eigen stad.56 Dit ontbreken van nationaal besef bleef 
ookk aan Nederlanders boven de Moerdijk niet onopgemerkt. In 1873, aan het einde van de in 
ditt hoofdstuk beschreven periode, verbaasde een Nederlandse koopman zich over zijn Lim-
burgsee landgenoten: 

'Eenn zonderling soort van landgenooten! ze spreken beter Fransch en Duitsch dan Hollandsen; de 
menschenn uit den geringen stand zijn niet te verstaan en zij verstaan mij ook niet. [...] Ook de zeden 
enn gewoonten verschillen hier met die van andere provinciën en komen veel meer met die der Belgen 
overeen.. [...] men moet hier onder hen zelf zijn om te weten hoeveel eigenaardigs deze weinig Ne-
derlandschee Nederlanders hebben'.'7 

Jos.. Habets, kapelaan en latere rijksarchivaris van Limburg, kon het op een aantal punten met 
bovenstaandd citaat wel eens zijn: 

'Daarr in België wonen ja onze landgenoten van oudsher, met ons vereenigd door den band van gods-
dienst,, zeden en geschiedenis. Wij zijn Belgiers aan Holland geklonken door de tractaten. Wat kun-
nenn wij er aan doen?'.38 

Inn het Zuidoosten van Limburg bleef de bevolking ook na het verbreken van de formele banden in 
18677 sterk op Duitsland georiënteerd. Zo werd in Heerlen tot 1916 in het Duits gepreekt en was de 
aldaarr uitgegeven Limburcjer Courier (gedeeltelijk) in het Duits gesteld.59 De inwoners van Roer-
mondwarenn daarentegen sterker op het Zuiden dan op het Oosten gericht, maar ook hier bleef de 
oriëntatiee op het 'buitenland' tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog aanwezig.40 Het Frans werd 
weliswaarr alleen door de hogere standen als voertaal gebruikt, maar de interesse voor voorname-
lij kk Belgische ontwikkelingen was veel algemener. Zo schaarde de Maas- en Roerbode, een van de 
lokalee kranten, Belgische berichten onder de rubriek 'Nederlanden', terwijl haar concurrent De 
Roermondenaarr dergelijke berichten soms zelfs onder de kop 'Binnenland' plaatste. 

Nogg significanterwas het gebruik van buitenlands geld. Een huis-aan-huis collecte in 1878 
leverdee een vreemdsoortige mengelmoes op van Nederlands geld, Thalers, Marken, Pruisi-
schee munten, Franken, koperen munten en centen. Bovendien was er nog één 'ongangbare 

366 Dit was het oordeel van de bisschop van Luik, Mgr. Jean-Evangéliste Zaepfïel, die in een brief van 11-8-1807 de Franse ministervan 
Eredienstt inlichtte over de stemming van de Limburgse bevolking. Geciteerd in: Rogier, 'Nederlands-Limburg van 1813 tot 1963', 649; 
W.. Ubachs, 'De Nedermaas niemandsland 1814-1815', Publications de Ia Societe' historique et arche'ologique dans Ie Limbour̂  100 (1964) 149-
226,, aldaar 212-213; Rogier en Spiertz, 'Limburg in de Franse tijd', 682. 
377 Geciteerd in: Habets,'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1977) 115. 
388 Ibidem. 
399 De krant werd vanaf 1847 in het Duits uitgegeven. In 1868 ging men over op het Nederlands, maar een jaar later werd alweer een 
Duitstaligg bijvoegsel aan de krant toegevoegd; Rico op den Camp, Op weg naar een vaderland. Pers, publieke opinie en Nederlands-
nationaall  gevoel in Limburg rond 1870 (Doctoraalscriptie RUU, 1989). 
400 Vergelijk I. Schöffer, 'De betekenis van de revoluties van 1830 voor het Europees staatsbestel', in: Eenheid en scheiding van de beide 
Limburgen.. Verslag bundel ucm het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid uan de herdenking 150 jaar beide Lintburgen 
(Leeuwarden/Maastrichtt 1989) 5-12, aldaar 12, en Hövell tot Westerflier, Roermond vroeger en nu, 87. 
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zilverenn munt' opgehaald.41 De meest gebruikte munteenheid bij deze en andere inzame-
lingsactiess was de frank, hoewel in Roermond ook Duits geld zeer populair was, getuige de 
volgendee verklaring van de Commissaris des Konings in Limburg uit 1888: 

'i°° De uitbetaling geschiedt, zoo niet in Nederlandsen geld, bijna uitsluitend in Pruissisch geld naar 
denn loopenden koers. [...] 
200 Dit komt voor bij alle bedrijven en is sedert onheugelijken tijd het geval'.4i 

Hett gebruik van buitenlandse munten, maten en andere eenheden was zelfs zo wijd verbreid, 
datt één der nieuwsbladen zich in 1861 genoodzaakt zag de volgende oproep onder de kop van 
dee voorpagina te plaatsen: 

'Dee Uitgever dezer courant noodigt zijne geëerde begunstigers, welke Advertentiënn [...] doen plaat-
sen,, uit, om bij aankondigingen, waarin de aanduiding van maten en gewigten te pas komt, die ma-
tenn en gewigten niet alléén volgens de oude, maar in ieder geval ook volgens de Nederlandsche of sys-
tematischee benamingen, overeenkomstig de wet van 21 Augustus 1816 [...] te willen vermelden'.43 

Enn nog in 1895 verbaasde een Amerikaan, op bezoek in Roermond, zich over de schijnbare 
eenvoud,, waarmee verschillende valuta's door elkaar heen gebruikt werden: 

'zijj  gebruiken meestal Duits geld. Het loon wordt echter uitgedrukt in Frans geld dat ook algemeen 
inn gebruik is'.44 

Ondankss deze van oorsprong weinig 'nationale' oriëntatie ontwikkelde zich in Roermond ge-
durendee de negentiende eeuw, zeer geleidelijk en wellicht ook niet geheel bewust, een natio-
naall  gevoel. Ten dele was die ontwikkeling het gevolg van de onvermijdelijke groei van con-
tactenn met niet-Limburgse Nederlanders. De historicus I. Schöfïer heeft de integratie van 
Limburgg in de Nederlandse natie verklaard uit een veelheid aan factoren, onderverdeeld naar 
beleidd van bovenaf (infrastructuur, landelijke samenwerking, defensie en onderwijs), respons 
vann onderaf op politiek, economisch en cultureel-religieus terrein (democratisering, indus-
triëlee revolutie en katholiekee herleving) en externe factoren zoals de Eerste Wereldoorlog, die 
Limburgg in de relatief veilige haven van de Nederlandse natie dreef.45 

Inn de gemeente Roermond speelde elk van deze factoren inderdaad in meer of mindere 
matee een rol. Sinds 1815 werden Hollandse ambtenaren gedetacheerd in Roermond bij het ge-
westelijkk bestuur, de rechtbank, de financiële administratie en het garnizoen. Na de gemeen-
tewett van 1851 en de aanleg van spoorwegen in de jaren i860 nam het aantal Hollanders dat 
zichh binnen de gemeentegrenzen vestigde, toe. De Limburgse Commissaris des Konings 
pleittee bij de regering voor de aanleg van een goed treinennet, vanwege 'het staatkundig nut 
vann eenen spoorweg, die, over nationale bodem, Maastricht met het overig Nederland zou ver-
bindenn [cursivering HV]'.46 

411 Collecte t.b.v. gedenkteken plebaan (= pastoor van een kathedraal) Moonen 1878, GAR. IV (Archieven van niet-gemeentelijke in-
stellingen)) 66 (Commissie tot oprichting van een gedenkteken voor de plebaan-deken Moonen, 1878) ongeïnventariseerd. Vergelijk 
Maai-- en Roerbode, 10-3-1860 e.v., 24-12-1870 en 17-6-1871, waarin ingekomen giften in francs worden weergegeven. 
422 Aanvankelijk stond er bij punt 1E 'veelal', hetgeen werd doorgehaald en vervangen door 'bijna uitsluitend'. Antwoord van de Com-
missariss des Konings in Limburg op vragen over gedwongen winkelnering in Roermond, Rijksarchief Limburg (RAL), Archief van de 
Kamerr van Koophandel en Fabrieken in Roermond, inv.nr. 36. 

433 Volksvriend, 6-7-1861. 
444 William Elliot Griffis, The American in Holland. Sentimental Rambles in the Eleven Provinces ofthe Netherlands (Boston/New York 1899) 259-
264,, geciteerd en vertaald in: J.J. Driessen, 'Een Amerikaan op bezoek', in: Lustrumboek Bisschoppelijk College Schóndeln 1981-1986, 87. 
455 SchöfFer, 'De betekenis van de revoluties van 1830', 10-12. 
466 Jaarverslag van de Commissaris des Konings in het Hertogdom Limburg, P.J.A.M, van der Does de Willebois, aan de minister van 
Binnenlandsee Zaken (Jaarverslag Limburg) 1858 (Maastricht 7-10-1859), RAL inv.nr. 359, Documentatie 89. 
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Hett percentage inwoners van Roermond dat in andere Nederlandse provincies geboren 
was,, steeg gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw van 4% naar ruim 12% (zie bij-
lagee 3}. Door de economische ontwikkelingen kwamen bovendien ook steeds meer autochto-
nee Roermondenaars in aanraking met Nederlandse klanten of kooplieden buiten de provin-
cie.. Rond 1900 was bijna een kwart van de Roermondse beroepsbevolking werkzaam in de 
sectorr handel en verkeer (zie bijlage 5). Hoewel het contact met niet-Limburgers niet automa-
tischh tot nationale integratie leidde, werd het proces van natievorming wel gestimuleerd door 
dee nieuwe mobiliteit ten gevolge van economische veranderingen.47 

Bovendienn kan aan de reeks reële en meetbare factoren die Schöffer heeft beschreven nog 
eenn ontwikkeling worden toegevoegd, die zich minder makkelijk in jaartallen en cijfers laat 
uitdrukken:: de verbinding tussen nationalisme en liberalisme.48 Al in de honderd jaar voor 
1850,, het tijdperk dat door R. Koselleck de 'Sattelzeit' (overgangstijd) van het nationalisme is 
genoemd,499 waren ook elders elites van verlichte burgers actief, die zowel een lokale binding 
alss een nationale of kosmopolitische oriëntatie bezaten. Gedurende de negentiende eeuw 
ontwikkeldee zich ook in Roermond een bovenlaag van 'Nederlandse burgers', een mondaine 
enn libertaire elite van geschoolden en gegoeden, die zich afficheerden als de dragers van een 
nationalee cultuur: ambtenaren, militaire officieren, onderwijzers en juristen, waarvan som-
migenn buiten de provincie waren geboren of er hun opleiding hadden genoten,50 en handela-
renn met zakelijke contacten buiten Limburg. Het merendeel van deze liberalen was katholiek, 
maarr vanaf het begin speelden (niet-Limburgse) protestanten een zekere rol. 

Hett nationalisme van de Roermondse liberalen was niet alleen een gevolg van culturele ach-
tergrondenn en contacten met Hollanders, maar kende ook een retorisch element. In hun liefde 
voorr het vaderland zetten de Roermondse liberalen zich namelijk ideologisch aftegen het 'Lim-
burgss exclusivisme' van de clerus. Op die manier vloeiden beide lokale tegenstellingen die in het 
vorigee hoofdstuk ter sprake zijn gekomen - tussen pro- en anti-Nederlandse groepen en tussen 
katholiekee Kerk en radicale liberalen - langzamerhand samen. In dat kader moet ook de begin-
selverklaringg van de Roermondse liberale krant de Volksvriend worden geplaatst. In tegenstelling 
tott de aan de clerus gelieerde concurrent, de Maas- en Roerbode, riep deze krant op de blik te rich-
tenn op Den Haag en gebruik te maken van de voordelen van de liberale grondwet van 1848: 

'Opmerkelijkk is het, dat wij, Limburgers, onophoudelijk discoureren over de politiek van Pruissen, 
vann België, zelfs van Rusland en Oostenrijk, terwijl het ons, schijnbaar althans, geheel onverschillig 
iss welke wegen onze eigene Regering inslaat'.5' 

Dee vroege polarisatie tussen liberaal-katholieken en confessioneel-katholieken in Limburg 
ontgingg ook Nederlanders van buiten de provincie niet. Zo had de conservatieve Brabander 
J.B.. van Son, juridisch adviseur van aartsbisschop J. Zwijsen, nadrukkelijk het oog op Lim-
burg,, toen hij in 1864 zijn angst uitsprak voor 'Belgische' toestanden. (In België ontwikkelde 
zichh in het katholieke kamp destijds een scheuring tussen liberaal-katholieken en ultramon-

477 Voor vroeg-geïndustrialiseerde landen heeft Gellner de theorie opgeworpen, dat nationalisme de uitdrukking was voor de nieuwe 
mobiliteitt ten gevolge van de abrupte industrialisatie; Gellner, Naties en nationalisme. 
488 Zie: Hans Verhage, 'Realiteit of retoriek? Het katholieke onbehagen ten aanzien van de Nederlandse natie in Limburg in de 19e 
eeuw',, Transparant. Tijdschrift uan de Verenging uan Christen-Historici 5 (1994) 38-41. 
499 Reinhart Koselleck,'Einleitung', in: OttoBrunner, Werner Conze en Reinhart Koselleck ed., GöchkhrlicheGrundbeanffe, Historisches 
Lexikonn zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (8 delen, Stuttgart 1972-1997) 1, xiii-xxiii . 
500 Veel liberale juristen, ook degenen die in Roermond waren geboren, volgden hun studie in Leiden. De liberale Roermondenaars 
J.L.. Geradts, L.F.H. Michiels van Kessenich en F. Verscheure promoveerden in Leiden. 
511 Proefnummer Volksvriend, 28-9-1859. 
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tanen.)) Hij sprak de hoop uit, 'dat onze toestand duurzaam zij, en de splitsing der katholieken 
inn liberalen en clericalen hier nimmer wortel schiet!'52 

Datt een dergelijke polarisatie in Limburg op een aantal terreinen al geruime tijd gaande 
was,, blijkt uit de conflicten die in de volgende paragraaf ter sprake komen. Hierin vermeng-
denn de controverse tussen groepen met een lokale en groepen met een bovenlokale oriëntatie 
zichh met de controverse tussen Kerk en Wereld. 

3.22 CONFLICTE N TUSSEN KERK EN WEREL D 

Roermondss toneel in de jaren 1840 

Laa Sociéte' Dramatique litteraire de Ruremonde, de eerste toneelvereniging in Limburg," werd in 
18388 opgericht op initiatief van de Jezuïet August Rossié.54 De sociëteit had de dubbelfunctie 
vann toneel- en leesgezelschap en zou later vooral naam maken vanwege zijn voorzitter Emile 
Seipgens,, een Roermondse (toneel)schrijver die enige landelijke bekendheid genoot. Seip-
genss schreef naast toneelstukken enkele novellen, waaronder De Komedianten, dat in 1881 in 
Arnhemm werd gepubliceerd in de bundel Uit Limburg. Nouellen en schetsen. In De Komedianten ka-
rakteriseertt Seipgens de leden van de sociëteit, die hij de naam Sociéte' dramarico-littiraire Utile 
Dulcii  meegaf: 

'Daarr zat de jeugdige rechtsgeleerde, die pas van Leiden was teruggekeerd, naast den jongen dokter, 
diee Leuven en Parijs had bezocht of naast den aankomenden koopman, die zijn leertijd te Rotterdam 
oftee Antwerpen had doorgebracht. [...] Daar kwam het beschaafde, het lezend, het denkend publiek 
vann die dagen bijeen, allen die iets wilden, iets trachtten, naar iets streefden'.55 

Hett 'lezend' en 'denkend'' publiek, tamelijk internationaal georiënteerd, dat 'iets' wilde: daar-
meee had Seipgens het oog op de liberale notabelen van Roermond. Culturele genootschappen 
fungeerdenn in toenemende mate als dragers van een nieuw, 'geseculariseerd cultuur- en we-
tenschapsideaal'566 en waren niet zelden plaatsen, waar denkbeelden over maatschappelijke 
hervormingenn gestalte kregen. Vanuit die achtergrond stond de genootschapcultuur op ge-
spannenn voet met conservatieve krachten binnen de rooms-katholieke Kerk. In het bijzonder 
sociëteitenn die zich met theater inlieten, werden door de Kerk met argwaan bekeken,57 vooral 
wanneerr het toneelspel, zoals in Roermond, een voornamelijk door liberalen beoefende be-
zigheidd was.58 

Zelff  behoorde Seipgens ook tot de groep liberalen in Roermond. Nadat hij voortijdig zijn 
studiee aan het Kleinseminarie te Rolduc had beëindigd vanwege een gebrek aan 'roeping', 
wass hij werkzaam op het notariskantoor van Karel Guillon, de liberaal die al rond 1848 be-

522 Brief van Van Son aan Wilmer d.d. 17-6-1864, Rijksarchief Noord-Holland (Haarlem) 306 (Bisschoppelijk Archief Haarlem [BAH] ) 

inv.nr.. 1681 (Brievenboek Wilmer). 
533 Harry Schillings, Toneel en theater in Limburg (Assen-Amsterdam 1976) 9. 
544 Rossié paste daarmee in een lange traditie van het zogenaamde Jezuïetendrama, dat sinds de zeventiende eeuw aan Limburgse 
scholenn een grote populariteit genoot; ibidem, 4. 
555 Geciteerd in: ibidem, 11-12. 
566 W.W. Mijnhardt, Tot heil uan 't Menschdom. Culturele genootschappen in Nederland, 1750-1815 (Amsterdam 1988) 370. 
577 A. Reyval, L'Ëglise et Ie theatre, essai historique (Paris 1924), aangehaald in: Peter J.A. Nissen, 'Kerk en cultuur in conflict. J.A. Paredis 
enn het Roermondse amateurtoneel in de jaren veertig van de negentiende eeuw', in: Maasland Melange. Opstellen over Limburgs uerleden. 
Dr.. PJ.H. Ubachs aangeboden bij gelegenheid van zijn uijfenzestigste verjaardag (Werken L.G.O.G., Maastricht 1990) 304-320, aldaar 304. 
588 Schillings, Toneel en theater in Limburg, 9. 
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kendd stond om zijn radicale ideeën (zie paragraaf 2.4). Rond die tijd ontwikkelde Seipgens 
zichh in antiklerikale richting. Zijn meest bekende toneelstuk, Schinderhannes, gaat over de ge-
loofscrisiss van een Limburgse priester en ook de reeds genoemde novelle De Komedianten 
neemtt de onfeilbaarheid van de katholieke clerici op de hak. Hierin vertelt Seipgens de ge-
schiedeniss van een sociëteit, waartegen twee kapelaans, 'Grootevuist' en 'Flikker' genoemd, 
fell  uithalen om, naar later blijkt, onterechte redenen. Het plot van De Komedianten is gebaseerd 
opp een historische gebeurtenis uit 1840." Seipgens kan hiervoor onmogelijk uit eigen herin-
neringg hebben geput omdat hij in 1840 pas drie jaar was, maar blijkbaar heeft de geschiedenis 
nogg geruime tijd in Roermond gecirculeerd. 

Inn zijn preek van 8 november 1840 haalde kapelaan F.A.H. Boermans, vermoedelijk Flikker in 
hett verhaal van Seipgens, fel uit naar het gezelschap La Société Dramatique, dat enkele dagen eer-
derr twee stukken ten tonele had gevoerd. In de met muziek omlijste komedies waren vrouwen-
rollenn door mannen vervuld en de manier waarop het thema 'liefde' door de acteurs was verbeeld, 
werdd door de kapelaan als infaam beschouwd. In dergelijk spel werden alle wetten van de moraal 
overtredenn en wie zich als toeschouwer hieraan blootgaf, liep zedelijk gevaar, aldus Boermans.60 

Dee spelers verdedigden zich in het openbaar via het Maastrichtse Journal du Limbourg,61 naar eigen 
zeggenn omdat de publieke berisping een publiek antwoord vereiste en niet, zoals Paredis ver-
moedde,, omdat men niet rechtstreeks met Boermans in contact durfde te treden.62 

Off  de affaire hiermee ten einde was, is niet te reconstrueren. Wel bekend is de oprichting, 
ruimm twee jaar later, van een leesgezelschap, genaamd Utile Duld (het nuttige met het aange-
name).. De gefingeerde naam die Seipgens in De Komedianten zijn genootschap had meegege-
ven,, Soriére'dramatico-litté'raire Utile Duld, doet een verband tussen dit nieuwe leesgezelschap en 
Laa Société Dramatique vermoeden. En dit vermoeden wordt ondersteund door de nadrukke-
lijk ee bemoeienis van Paredis bij de oprichting van Utile Dulci. Van het 'Voorstel tot Oprigting 
vann een leesgezelschap' was hij de eerste ondertekenaar en van het definitieve genootschap de 
president.. Ook Boermans was bij het leesgezelschap betrokken.63 

Uitgaandee van de veronderstelling dat Paredis met Utile Dulci een alternatief voor het liberale 
Laa Société Dramatique heeft willen presenteren/4 biedt de ledenlijst van zijn leesgezelschap 
interessantee informatie over de strategie van de Apostolisch Vicaris. Op deze lijst staan name-
lij kk niet alleen kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, priesters en kerkmeesters, maar ook 
ledenn van de burgerlijke elite, onder wie de burgemeester en schepenen. Zelfs de namen van 
Augustt Rossié en Karel Guillon, als liberaal bekend staande leden van La Société Dramatique, 
ontbrekenn niet. Blijkbaar voelde Paredis niets voor een exclusief aan de Kerk gelieerd genoot-
schapp als een gelijkwaardige concurrent van de liberale organisatie, maar veel meer voor een 
gematigdd en zo 'algemeen' mogelijk alternatief onder bescherming van de clerus. Deze voor-
keurr van de kerkvoogd zou zich de komende decennia nog vaker openbaren, bijvoorbeeld op 
hett terrein van het onderwijs. 

599 De parallel tussen Seipgens' De Komedianten en het hierna te beschrijven toneelconflict van 1840 is ontleend aan Nissen, 'Paredis 
enn het Roermondse amateurtoneel'. 
600 Geciteerd in: ibidem, 312. 
611 Journal du Limbourg, 13-11-1840; Hetjournal was een dagblad te Maastricht, dat in 1854 opging in deCourrierde loMeuse. 
622 Geciteerd in: Nissen, 'Paredis en het Roermondse amateurtoneel', 313. 
633 GAR rv (Archieven van niet-gemeentelijke instellingen), Archief Utile Dulci 1843-1851, inv.nr. 1-2; Nissen, 'Paredis en het Roer-
mondsee amateurtoneel', 317. 
644 Hetgeen wordt onderschreven door Nissen, 'Paredis en het Roermondse amateurtoneel', 316. 
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Hett  onderwijs in de jaren 1850 

Hett Roermondse College voor middelbaar onderwijs stond rond 1800 bekend onder een reeks 
wisselendee namen; namen die een getrouwe afspiegeling vormen van de staatkundige troebe-
lenn rond de eeuwwisseling. Nadat het Jezuïetencollege in 1773 was opgeheven, werd vijfjaar 
laterr een nieuwe school voor middelbaar onderwijs opgericht, die in de eerste decennia van 
haarr bestaan de namen 'Koninklijk-Keizerlijk Kollegie', 'Republikeins Kollegie' en 'Keizer-
lijk-Napoleontischh Kollegie' droeg.65 In 1824 werd uiteindelijk op last van koning Willem het 
'Koninklijkk Kollegie' opgericht, dat onder auspiciën kwam te staan van de stedelijke regering. 
Tott directeur werd Auguste Rossié aangesteld, de priester die al eerder ter sprake is gekomen 
alss oprichter van de liberale toneelvereniging Société Dramatique. Rossié sprak zich princi-
pieell  uit tegen nadrukkelijk katholiek onderwijs aan zijn Kollegie: dit was een 'burgerlijk Kol-
legiee [...] en [moest] een burgerlijk Kollegie [...] blijven, dat voor eenieder diende open te 
staan'.66 6 

Naa de dood van Rossié in 1846 startte de stedelijke raad onderhandelingen met Paredis over 
hett beheer van het college. Nadat aan enkele eisen van de vicaris was voldaan,67 kon het de-
finitievee contract in februari 1855 worden ondertekend. Het 'Bisschoppelijk College', onder 
welkee naam de school sinds oktober 1851 reeds functioneerde, werd Paredis vanaf 1854 voor 
tienn jaar kosteloos in beheer gegeven met een jaarlijkse gemeentesubsidie van ƒ 500,-. 

Inn de interpretatie van deze transactie wordt door sommige auteurs de nadruk gelegd op 
hett 'afscheidende' aspect van Paredis' handelen. Een doelbewuste strategie om het Koninklijk 
Kollegiee uit de armen van de overheid en in de invloedssfeer van de Kerk te trekken, zoals Gij-
senn die bij Paredis meent te ontdekken,68 roept associaties op met het beginsel van 'soeve-
reiniteitt in eigen kring',69 dat aan het eind van de eeuw zo kenmerkend zou worden voor het 
verzuildee bestel. Maar deze interpretatie loopt ten onrechte vooruit op latere gebeurtenissen. 
Hett gemeentebestuur was, zo meldt ook Gijsen,70 Paredis niet onwelgezind: met burgemees-
terr Karel Leurs was hij zelfs goed bevriend.7' En Paredis' verzoek van 1841 om het Grootsemi-
nariee in de gebouwen van het Koninklijk Kollegie onder te mogen brengen, hoeft niet per se 
(zoalss Gijsen doet) als 'aanval op het Kollegie' te worden beschouwd.73 In 1853, het jaar van de 
contractbesprekingenn met de gemeente, riep Paredis in een herderlijke brief bovendien uit-
drukkelijkk op tot 'gepaste en doeltreffende zamenwerking ten goede, tusschen de kerkelijke 
enn wereldlijke autoriteiten'.75 Dat met deze zogenaamde samenwerking vooral 'medewerking 
vann alle Autoriteiten'74 aan de Kerk en niet het omgekeerde werd bedoeld,75 neemt niet weg dat 

655 Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 381. 
666 Geciteerd in: ibidem, 383. De gemeenteraad dacht er trouwens net zo over: E. Janssen, 'Mgr. J.A. Paredis en het middelbaar on-
derwijss te Roermond tot en met 1841', in: Historische opstellen over Roermond en omgeving (Roermond 1951) 325-340, aldaar 360. Zelfs de 
liberalee Volksvriend (d.d. 28-9-1859) noemde de school 'vrijzinnig'. 
677 Bij twee artikelen in het ontwerp-contract met de gemeente uit 1853 (betreffende de duur van de overeenkomst en het gebruik van 
dee tuin) schreef hij in de marge: 'dit zal wegblijven': Brief van Paredis aan de gemeenteraad 7-4-1853, GAR. afdeling I, inv.nr. 1062. 
688 Gijsen, Paredis, onder meer 239-241. 
6gg A. Kuyper, Soevereiniteit in eigen kring. Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit den 20Sten October 1880 gehouden (Amsterdam 1880). 
700 Gijsen, Paredis, 239. 
711 GAR GA 1062. Zie ook: Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 387. 
722 Gijsen, Paredis, 239. 
733 Brief aan geestelijken en gelovigen in het bisdom d.d. 13-5-1853. 
744 Ibidem. 
755 Deze eenzijdige verbinding tussen Kerk en autoriteiten werd ook elders bepleit. Emile Ollivier, eerste minister onder Napoleon, liet 
zichh ten aanzien van de scheiding van Kerk en Staat ontvallen, dat de katholieken de Kerk wel van de Staat wilde scheiden, maar de 
Staatt niet van de Kerk: G.O. Kent, Arnim and Bismarck (Oxford 1968) 2. 
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dee interpretatie van onder meer Gijsen niet goed valt te rijmen met de algemene kerkpolitiek 
vann Paredis. Deze lijk t wel gericht te zijn geweest op versteviging van de invloed van de Kerk, 
maarr juist niet op afstand nemen van de lokale overheid. Dit consensusstreven van de bis-
schopp komt ook tot uiting in zijn houding ten aanzien van de lokale pers. 

Dee Roermondse pers in de jaren 1850 

InIn december 1855 verschenen proefnummers van twee nieuwe Roermondse kranten: De Roer-
mondenaarr bij uitgever Jean Timmermans en het Nieuwsblad van de stad en het district Roermond 
(later:: Maas- en Roerbode) bij uitgever Jacob Joseph Romen. Jos. Habets noteerde: 

'Mett January zal Roermond, dat alleen eenige marktberigten op losse blaadjes bezat het geluk hebben 
vann twee wekelijkse couranten in haar stad te zien opryzen. De Roer en Maasbode [sic] verschijnen-
dee wekelijks bij Romen in 4 bladzijden; en de Roermondenaar verschijnende bij Timmermans alle 
Zaturdagen.. O Roermond afgunst en concurrentie maakt u te eenemaal dubbel gelukkig'.76 

Mett zijn veronderstelling dat met de dubbele oprichting twee concurrenten het licht zagen, 
sloegg Habets de spijker op z'n kop. Timmermans van De Roermondenaar was een vooraan-
staandd lid van de toneelvereniging La Société Dramatique77 en Romen van het Nieuwsblad be-
windvoerderr van de Maria Munsterkerk. Dat laatste blad stond bovendien onder redactie van 
dee priesters H.A. Lom en dr. M. Smiets, leraren aan het Bisschoppelijk College, en was op ini-
tiatiefvann Paredis totstandgekomen.78 De Commissaris des Konings Van der Does de Wille-
boiss merkte op: 'men beschouwt de M. en R.B. als geïnspireerd door de Bisschop'.79 Hoewel 
err weinig bekend is over de motieven bij de oprichting van beide kranten, geeft de geschiede-
niss van het Roermonds toneelleven in de jaren 1840 aanleiding te veronderstellen dat Paredis' 
initiatieff  een razendsnelle reactie was op de stichting van de door liberalen geleide De Roer-
mondenaarr en niet andersom.80 

Conflictenn tussen De Roermondenaaren de Maas- en Roerbode (zoals het Nieuwsblad sinds april 
18566 ging heten) deden zich de eerste tijd nauwelijks voor. Maar in het najaar van 1857 barst-
tee de strijd tussen beide nieuwsbladen los. Eerst kortstondig naar aanleidingvan een lokale 
verkiezingsstrijdd in augustus, waarbij Fr. Stoltzenberg, compagnon van beeldhouwer/archi-
tectt Pierre Cuypers en vriend van Paredis,81 tegenover een liberaal stond;81 even later in alle he-
vigheidd in een langdurige polemiek over het onderwijs. 

Inn zijn nummer van 29 augustus weidde De Roermondenaar uit over de rol als opvoeder van de 
doorr religieuzen geleide school: 

'Hett komt er maar op aan wat men onder opvoeding verstaat; ieder zal moeten toestemmen dat daar-
onderr ook menschen- en wereldkennis behoort, en nu vragen wij, hoe is het mogelijk den kinderen 

766 Jos. Habets, 'Dagboek van pastoor Jos. Habets. Denkwaardigheden uit mijne studiejaren te Roermond', De Maasgouu; 100 (1981) 
62-64,124-128,188-192,, aldaar 189. 
777 Timmermans was lid sinds de oprichting van La Société Dramatique en bleef dit tot in de jaren 1890. 
788 K.Romen,'Opkomst en ontwikkeling der drukkunst in de stad Roermond', Limburgsjaarboek voorgeschiedenis, taal en kunst 11 (1905) 
10-64,, aldaar 48. 
799 ARA, 2.21.084 Archief Heemskerk, nr. 2, brief van Van der Does aan Heemskerk d.d. 8-1-1868. 
800 Een mening die wordt onderschreven door Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 380. 
811 Zo was Paredis beschermheer van het atelier Cuypers-Stoltzenberg. 
822 In deze verkiezingsstrijd mengden de beide lokale kranten zich slechts met grote aarzeling. De Maas- en Roerbode, noch De Roer-
mondenaarr noemde in hun commentaren de naam van Stoltzenberg of zijn liberale opponent De Bieberstein. Ook Stoltzenbergs liaison 
mett de geestelijkheid bleef onvermeld. Maar duidelijk was, dat De Roennondenaar op de hand van De Bieberstein was, terwijl de Maas-
enn Roerbode zijn steun verleende aan Stoltzenberg (die met gemak de overwinning behaalde). 
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wereldkenniss in te prenten als de onderwijzer of onderwijzeres zelf, om zoo te zeggen voor de men-
schenn en de wereld is afgestorven; - wanneer de onderwijzeres zelve, door eene, dikwijls jarenlange 
afzondering,, de wereld niet meer kent of misschien nooit gekend heeft'. 

Dee antithese tussen Kerk en Wereld had niet duidelijker gesteld kunnen worden en binnen 
enkelee weken waren de kaarten dan ook geschud. De Maas- en Roerbode reageerde als door een 
wespp gestoken. Hij kon aanvallen op 'het' katholicisme temidden van 'eene weimenende en 
katholijkee bevolking' niet accepteren.83 De Roermondenaar bracht op zijn beurt de subtiele 
scheidingg aan, die gedurende lange tijd kenmerkend zou zijn voor de liberaal-katholieke op-
vattingg over de rol van de Kerk: 

'Alss Roomsch Katholijk zullen wij niet handelen tegen den geest onzer kerk, maar als burger en huis-
vaderr zullen wij vrijelijk onze overtuiging uitspreken wanneer het maatschappelijke belangen 
geldt'.8" " 

Dee Maas- en Roerbode ging niet in op dit argument, maar verweet De Roermondenaar in alle op-
zichtenn een gebrek aan katholiciteit: de redactie is doortrokken van een liberale geest, de Kerk 
wordtt in een kwaad daglicht gesteld, de krant plaatst 'verwijfde' feuilletons en vermeldt 
'slechte'' boeken, ze verdraait opzettelijk buitenlandse voorbeelden van geestelijke betrokken-
heid,, ze betuigt openlijk lof aan de in de Kerkelijke Staat verboden Indépendance en heeft een 
voorkeurr voor nieuwstijdingen die veeleer in de Kerkelijke Courant van de protestanten zouden 
passen.855 Voor De Roermondenaar was deze tegenaanval aanleiding om zijn kritiek van een ab-
stractee opinie over 'het onderwijs' uit te breiden tot een onverhuld offensief tegen het Bis-
schoppelijkk College. 

Hett Bisschoppelijk College was een plek, waar jonge geestelijken als docent werden aan-
gesteldd om na enkele jaren door te stromen naar andere posten.86 Een enkeling bleef langer, 
zoalss de reeds genoemde Lom en Smiets, redacteuren van de Maas- en Roerbode. Het liberale 
bladd wist kritiek op het College daarmee indirect ook op dee concurrent gericht. 

Meerr in het bijzonder richtte de liberale kritiek zich op de kwaliteit van het onderwijs aan 
hett Bisschoppelijk College: 

'Daaromm [vanwege het Bisschoppelijk College, HV] en daarom alleen verlaten hier vele kinderen van 
gegoedee ouders de stad, zodra zij het lager onderwijs genoten hebben, om elders in betere instituten 
hett middelbaar onderwijs te erlangen'.87 

Vanaff  3 oktober 1857 stelden twee 'correspondenten' van De Roermondenaar onder de pseudo-
niemenn Meffers en Bonifacius wekelijks de 'misstanden' op het college aan de kaak.88 Het do-
centenkorpss kende onvoldoende vakspecialisten, maar wel een overmaat aan mutaties (van-
wegee materiële belangen van de onderwijzers, aldus de krant)8' en de school liet grote hoe-
veelhedenn boeken aanschaffen om een bevriend boekhandelaar te spekken.90 Met die boek-
handelaarr werd zonder twijfel Romen bedoeld, de uitgever van de Maas- en Roerbode. Dit illus-

833 Maas- en Roerbode, 5-9-1857. 
844 De Roermonderiaar, 12-9-1857. 
855 Maas- en Roerbode, 19-9-1857. 
866 In 1851-1857 stelde Paredis eenentwintig priesters aan het Bisschoppelijk College aan, waarvan er weer twaalf vertrokken; Gijsen, 
Paredis,, 244. 
877 De Roermondenaar, 24-10-1857. 
888 Wie de werkelijke namen achter deze pseudoniemen zijn, is niet bekend. Van Rjjswijck, 'Liberalen en clericalen', 431, veronder-
steltt dat P.J. van de Kamp, onderwijzer aan de lagere school, deze commentaren schreef, maar hij verhuisde pas in november 1861 naar 
Roermondd en werkte voordien in Zevenaar (Gelderland), vlakbij zijn geboortedorp. 
899 Bonifacius in: De Roermortdenaar, 3-10-1857. 
900 Meffers in: ibidem, 10-10-1857. 
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treertt opnieuw, dat achter de liberale kritiek op het onderwijspeil van het College een nauwe-
lijk ss verhulde afkeer van de Maas- en Roerbode stak. 

Maarr in feite ging de polemiek over de afbakening van de kerkelijke macht. Waar het de 
godsdienstt in engere zin betrof, werd die bevoegdheid door niemand betwist; waar het de We-
reldd betrof, die door de liberalen nadrukkelijk buiten de vier muren van het kerkgebouw werd 
gesitueerd,, des te meer. In de woorden van Meffers: 'Treedt [de geestelijkheid] in wereldsche 
zaken,, dan zullen wij [...] hare handelingen aan den toetssteen der openbare meening onder-
werpen'.911 Dat het vooral de school was die aan de openbare mening werd onderworpen, is 
niett zo vreemd. Het onderwijs was bij uitstek het terrein waarop de Kerk traditionele rechten 
konn laten gelden,9*  terwijl veel liberalen het openbare staatsonderwijs prefereerden.93 

Inn de wet op het lager onderwijs van 1857, uitkomst van een reeks compromissen tussen li-
beralen,, conservatieven en groot-protestanten, werd de strikt neutrale openbare school tot re-
gell  verklaard. Bijzondere scholen konden voortaan zonder officiële toestemming worden op-
gericht,, maar aan hen werd iedere overheidssubsidie onthouden. Met de aldus gewijzigde wet 
opp het lager onderwijs was de openbare school tot een liberaal-modernistische voorbestemd; 
zoo niet bewust dan toch in haar effect.94 En de wetswijziging had nog een tweede effect, dat in 
sterkeree mate het gevolg was van een bewuste politiek. Het Tweede-Kamerlid Groen van Prin-
stererr had tijdens de bespreking van het wetsvoorstel, net als een minderheid van de katholie-
kee afgevaardigden, gepleit voor naar godsdienstige gezindte gesplitste openbare scholen. 
Maarr een meerderheid van de Kamer zag hierin een gevaar voor de 'éénheid der natie'.95 Het 
argumentt was dat 'de toekomstige staatsburgers, te zamen opgroeijende, ook te zamen in de 
volksscholenn onderwezen [dienden te] worden, opdat hierdoor de band van eenheid en on-
derlingg welwillend verkeer reeds vroeg [... kon worden] gelegd'.96 Of ook de liberalen in Roer-
mondd de school ogenblikkelijk als een natievormend instrument verwelkomden, staat nog te 
bezien,, maar duidelijk is dat bij het lokale schoolconflict in 1857 al snel argumenten over ta-
fell  vlogen, die in eerste aanzet als argumenten voor of tegen de natie kunnen worden be-
schouwd. . 

InIn de laatste maanden van 1857 breidde de polemiek zich expliciet uit tot de levensbe-
schouwelijkee vragen, waarover ze in bedekte termen al veel langer ging. Eén van die vragen 
richttee zich op het provinciaal isolationisme van de Kerk in Roermond, waarbij de liberalen 
hunn concurrenten gebrek aan vaderlandslievendheid in de schoenen schoven. Zo vond 
Mefferss dat er op het Bisschoppelijk College te weinig aandacht werd besteed aan het vak Ne-
derlands.. Het onderwijs in wat de school lecon hollandaise noemde, werd ondersteund met 
Vlaamsee schoolboeken vol ouderwetse spelling (met woorden als 'lichaem,).,7 En inderdaad 
wass het Bisschoppelijk College voornamelijk Frans georiënteerd (zo waren de schoolgidsjes 

911 Ibidem, 24-10-1857. 
922 Zie bijvoorbeeld: Maas- en Roerbode, 19-9-1857, waarin de krant zich erop beroept, dat het onderwijs steeds de taak van de Kerk is 
geweest. . 
933 Zie bijvoorbeeld: De Roermondenaar, 7-11-1857, waarinde krant de mening verwoordt, dat de staat met de opvoeding wellicht niets, 
maarr met het onderwijs alles te maken heeft. 
944 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 123. De ironie wil, dat deze praktijk van stimulering door de staat van het openbaar 
onderwijss (ook daar waar reeds voldoende bijzonder onderwijs was) wel voortvloeide uit de grondwet van 1848, maar niet afkomstig 
wass van Thorbecke. Thorbecke's streven was er op gericht de staat slechts voorwaarden voor goed onderwijs te laten scheppen, terwijl 
dee eis dat overal voldoende openbaar onderwijs moest worden gegeven (derde alinea van artikel 194 van de grondwet) dooreen con-
servatievee Kamermeerderheid was geëist. 
955 Ibidem. 
966 Geciteerd in: Van den Eerenbeemt, In het spoor uan de uooruitaang, 206. 
977 Meffers in: De Roermondenaar, 24-10-1857. 
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tott 1908 in die taal gesteld).98 Bonifacius ging verder en wijdde een artikel aan de Europese 
'clerocratie',, die hij met 'hare ultramontaansche leerstellingen, haar voornemen zich van al-
less meester te maken [...] om zoowel in den Staat als in den Kerk te [...] heersenen' omschreef 
alss de 'bij uitstek anti-nationale partij'.99 

Ookk de Maas- en Roerbode liet veel van zijn voorzichtigheid varen en trok stevig van leer tegen 
alless wat de Katholieke Kerk onwelgezind was. Opmerkelijk hierbij, vooral in combinatie met 
hett liberale verwijt van het provinciaal isolationisme van de clerus, is de constatering dat vrij-
well  uitsluitend niet-Limburgse voorbeelden werden aangepakt. De regerende liberalen in 
Belgiëë waren voor de Maas- en Roerbode 'zonen der duisternis"00 en het brute optreden van En-
gelsee soldaten in India verleidde de krant tot de opmerking: 'Maar het zijn er dan ook Chris-
tenenn naar, die geveinsde en huichelende Anglicanen!"01 

Hett liberalisme in Limburg, toch niet bepaald zonder invloed,102 bleef buiten schot. In zijn 
nieuwjaarsnummerr van 1858 prees de Maas- en Roerbode zich zelfs met zoveel woorden geluk-
kig,, dat het liberalisme, dat overal voor zoveel ellende zorgde, zich nog niet echt had genes-
teldd in de harten van de Limburgers.103 Het liberalisme van de directe tegenstander, De Roer-
mondenaar,, werd dan ook aan 'vreemdelingen' toegeschreven:104 'dat [...] wij allen, de rede van 
Godd hebben [...] wisten wij Limburgers, dat erkenden wij volmondig vóór dat een roof- of 
stootvogell  van gene zijde van den Moerdijk of eenig kroost van den grooten of kleinen Orient 
zichh hier genesteld hadden'.105 

Dezee 'aanvalstaktiek', die erop gericht was de liberale tegenstrever te isoleren van het als 
'tuintjee van Onze Lieve Heer' omschreven Limburg,106 kwam overeen met de houding van Pa-
rediss op dit punt.107 Rogier merkt in dit verband over Paredis op, dat 'zijn vaak heftige uitvaren 
[...]]  altijd gepaard [ging] met de opmerking, dat het slechts tegen een uiterst kleine minder-
heidd gericht [was]'.108 De Maas- en Roerbode, op dit punt dus geheel in de lijn van Paredis, stond 
dann ook onder duidelijke invloed van de bisschop. Het staat zelfs te bezien of niet Paredis zelf 
dee auteur van menig artikel is geweest! Frans Romen, zoon en medefirmant van de drukker 
vann de Maas- en Roerbode, merkt over Paredis op: 

'Ookk door eigen geschreven artikelen heeft de geleerde Prelaat [aan de Maas- en Roerbode] willen me-
dewerken,, en onder de beste artikelen van het blad mogen zeker, die tegen "de Roermondenaar" [...] 
gerekendd worden'.100 

Omdatt artikelen in de Maas- en Roerbode meestal anoniem, soms onder pseudoniem, werden 
afgedrukt,, is het niet met zekerheid vast te stellen voor welke artikelen Paredis precies verant-
woordelijkwas.1100 De reeks ingezonden artikelen ondertekend met 'P.' maakt hierop de mees-

988 GAR doc. map 341. Zie ook: M. Hanson, Van Frans naar Nederlands. De taalsituatie in het Limburgse middelbaar onderwijs 183 0-1914 (Maas-
landsee Monografieën XLIX, Leeuwarden-Maastricht 1990}. 
999 Bonifacius in: De Roermondenaar, 12-12-1857. 
1000 Maas- en Roerbode, 21-11-1857. 
1011 Ibidem, 24-10-1857. 
1022 Zie hierover onder meer: G. Brom, Herleving uan de kerkelijke kunst in katholiek Nederland (Leiden 1933). 
1033 Maas- en Roerbode, 2-1-1858. 
1044 Zie bijvoorbeeld: De Roermondenaar, 26-12-1857. 
1055 Maas- en Roerbode, 6-3-1858. 
1066 Het citaat is afkomstig van Paredis. Geciteerd in: Rogier en DeRooy, In vrijheid herboren, 238. 
1077 Zie bijvoorbeeld: Vastenbrief, 5-2-1858. 
1088 Rogier en De Rooy, Jn vrijheid herboren, 238. 
1099 De artikelen waarop Romen zich beroept, zouden aan het begin van de eeuw in zijn eigen archief gelegen hebben: Romen, 'Op-
komstt en ontwikkeling der drukkunst', 48. 
noo De Vaik, Katholiek en liberaal te Roermond, 82, meental ineen 'ingezonden stuk' in de Maas-en Roerbode van 5-9-1857 de hand 
vann Paredis te herkennen. Hoewel deze stelling niet geheel onwaarschijnlijk is, is de juistheid ervan m.i. onvoldoende aangetoond. 
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tee aanspraak.111 Het bovenstaande citaat uit de Maas- en Roerbode, waarin wordt gesproken van 
'eenn roof- of stootvogel aan gene zijde van den Moerdijk of eenig kroost van den grooten of 
kleinenn Orient' vloeide uit de pen van deze 'P.' 

Dee rol van de bisschop in de tot ideologische strijd uitgegroeide krantenpolemiek was 
uitermatee dubbelzinnig. Enerzijds werd door de ondertekening met 'P.' duidelijk gespecu-
leerdd op zijn deelname aan de discussie. Anderzijds liet die ondertekening bewust veel in het 
ongewisse.. In zijn eerste stuk keurde 'P.' De Roermondenaar af en veronderstelde dat ook de 
hoogstee kerkelijke autoriteiten er zo over dachten. Hij stelde daarom voor op zijn kosten de 
stukkenn uit die krant aan het oordeel van de kerkelijke autoriteiten te onderwerpen."2 Was 'P.' 
eenn simpele afkorting van de naam van de bisschop, dan was de redenering niet veel meer dan 
eenn tautologie. Zo Paredis inderdaad de auteur van dit en andere artikelen was, en veel wijst in 
diee richting, dan heeft hij op z'n minst deze dubbelheid geconditioneerd. 

Waarschijnlijkwistookdee redactie van De Roermondenaar wel, dat de bisschop (zo niet expliciet, 
dann toch impliciet) het standpunt van de Maas- en Roerbode deelde. Maar echt onder de indruk leek 
dee redactie niet te zijn. Bonifacius II (een nieuw pseudoniem in De Roermondenaar) noemde 'P.' 
zonderr veel respect 'Piet' of'Pietje P.'11' En al eerder, in september 1857, had men geprobeerd de 
Maas-- en Roerbode uit zijn tent te lokken met de opmerking: pas als u een decreet of bul tegen ons 
hebt,, zullen we het hoofd buigen."4 Een dergelijk machtswoord zou immers de verwevenheid tus-
senn Kerk en Wereld, die men verwierp en wellicht zelfs ongrondwettig achtte, onomstotelijk aan-
tonen.. De Roermondenaar heeft vermoedelijk gemeend, dat de clerus zich om allerlei redenen een 
dergelijkk machtswoord niet kon veroorloven, maar al snel zou blijken hoezeer zij zich vergiste. 

OpOp zondag 20 december 1857 waarschuwde kapelaan Linders in de ochtendmis zijn pa-
rochianenn voor De Roermondenaar die door 'vreemdelingen' (!) in 'ongodsdienstige zin' werd ge-
drevenn teneinde 'goede' katholieken aan het wankelen te brengen."s Twee weken later, op de 
eerstee zondag van 1858, werd in alle kerken het sacer esto (de banvloek)"6 over de krant uitgespro-
ken.. Het oordeel luidde: De Roermondenaar is een courant van vrijmetselaars; zij wordt in ongelo-
vigee zin vol geschreven; zij randt het priesterschap, één van de katholieke sacramenten, aan."7 

Hett machtswoord, juist op het moment dat de abonnementen hernieuwd dienden te wor-
den,, was uitgesproken door zes geestelijken, onder wie deken Moonen en bisschoppelijk se-
cretariss Boermans. Paredis zelf had geen openlijke verklaring afgelegd. Dit nu was de laatste 
strohalm,, waaraan De Roermondenaar zich vastgreep:"8 

Aann de term 'ingezonden' mag in ieder geval niet al teveel waarde worden gehecht omdat de lokale pers zich regelmatig van dergelij-
kee stukken bediende, die vermoedelijk uit de pen van de redactie zelf vloeiden. Hetzelfde geldt voor een stuk in de Maas- en Roerbode van 
10-10-1857,, waarvan de redactie meldt dat het door'eene geachte hand' is toegezonden. Ook aan die formulering moet m.i. niet al te 
veell  waarde worden gehecht (vgl. ibidem, 86). Arianede Ranitz, 'Meteen penen een potlood ah wapen'. Louis Raemaekers (1865-1956), schets 
vanvan een politiek tekenaar (z.p. z.j.) 23, meent zelfs, dat'de felle anti-liberale artikelen in de Maas- en Roerbode [...] vermoedelijk alle [cursi-
veringg HV] door Paredis zelfgeschreven [werden]'. 
1111 Maas- en Roerbode, 20-2/6-3/13-3/27-3/24-4-1858. 
1122 'P.*  in: ibidem, 20-2-1858. 

1133 Respectievelijk: De Roermondenaar, 27-2 en 1-5-1858. 
1144 Ibidem, 26-9-1857. 
1155 Ibidem, 26-12-1857. 
1166 Letterlijk betekent sacer esto: 'het moet (aan de goden van de onderwereld) gewijd zijn'. Dat wil zeggen: vervloekt. 
1177 De Roermondenaar, 9-1-1858. 
1188 De geschiedenis kent meer voorbeelden van mensen, die na een vermaning in naam van de hoogste autoriteit volhouden, dat die 
hoogstee autoriteit het zelf zo niet kan hebben bedoeld. Naast werkelijk ongeloof en wanhoop speelt vermoedelijk hierin de verwach-
tingg een rol, dat de hoogste autoriteit zich niet aan een machtswoord zal durven wagen. Vergelijk bijvoorbeeld Multatuli, die de Gou-
verneur-generaall  van Indië A.J. Duynmaer van Twistvoorhield: 'u bent misleid door uw adviseurs' en de Franse priester H.F.R.. deLa-
mennais,, die na de veroordeling van zijn theorieën de paus hetzelfde voorhield. 
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'Vraagtt men eene geloofsbelijdenis, dan zal de Roermondenaar, uit volle borst PLEGTIG verklaren, 
datt hij diepen eerbied koestert voor het hooggeacht Hoofd van Limburg's Diocees, bij wien ver-
draagzaamheidd geen ijdel woord is, en die zich heeft weten te omringen van meerdere niet genoeg te 
prijzenn geestelijken, waaronder men mannen telt, die rijk aan natuurlijke begaafdheden uitstekende 
kundee paren aan buitengewone ondervinding en belezenheid, en wier deugden de achting aan een 
iederr gebiedend opleggen'.1'9 

Maarr dit respect kwam niet iedere geestelijke toe. Nadat kapelaans L.H. Veltmans en LJ. Go-
defroyy op 17 en 18 januari vanaf de preekstoel een nieuwe aanval op De Roermondenaar hadden 
gewaagd,, meldde Bonifacius zich niet te zullen onderwerpen aan 'alle gezegdens en veel min-
derr aan den dwang, van deze of gene bijna onbekende kapellaan of kleine Rector'.120 De pole-
miekk werd door De Roermondenaar dan ook onverkort voortgezet. Meffers reageerde vol cynisme 
opp het geestelijke sacer esto: 'Meffers waarschuwt een iegelijk, die binnen 8 dagen geen abonne-
mentt op den woeligen Bode neemt, een patent zal ontvangen als Meester vrijmetselaar'.111 

Maarr opnieuw verkeek De Roermondenaar zich op de daadkracht van Paredis. Het stilzwijgen 
datt hij er, althans in zijn functie van bisschop, lange tijd op na had gehouden, doorbrak hij in 
zijnn jaarlijkse Vastenbrief, waarin uitgebreid werd ingegaan op de 'vijanden der Kerk': 

'[Zij ]]  maken gebruik van maand- week- en dagbladen, om hunne valsche grondstellingen des te be-
terr te kunnen herhalen, en den niets kwaads vermoedenden lezer ongemerkt in te prenten, terwijl 
[...]]  anderen hunne spotternijen en verkeerdheden in sociëteiten en herbergen uitkramen, wel we-
tendee dat zij daar, in onze dagen, zelden iemand aantreffen, die knap en kloek genoeg is, om hen met 
eenn gepast woord af te wijzen ofte logenstraffen'.122 

OokOok in deze herderlijke brief werd een kleine verwerpelijke groep vijanden van de Kerk tegen-
overr de onwetende, maar goedwillende massa van Limburgse katholieken geplaatst. Paredis 
verbaasdee zich er over, dat 'zelfs in [...] Limburg [cursivering HV] de eerbaarheid en de gods-
dienst'' werden bedreigd.123 

Dee Roermondenaar werd niet met name genoemd, maar de herderlijke brief liet aan duide-
lijkheidd niets te wensen over. Het blad hield nog enkele maanden het hoofd boven water, maar 
opp 3 juli 1858 meldde de uitgever Timmermans in een briefje aan de abonnees, dat hij ophield 
mett het drukken van De Roermondenaar. De Maas- en Roerbode was toen al geruime tijd gestopt 
mett het geven van reacties.114 

InIn een overzichtsartikel in De Roermondenaar uit mei 1858, dus in feite nadat de strijd al was ge-
streden,, vatte de redactie haar standpunt samen onder de titel 'LIBERALEN en CLERIKALEN': 

'[Hett gaat ons om] de geestelijkheid [die] haar godsdienstig standpunt verlaat om zich op het poli-
tiekk terrein te bewegen en ook hierop hare magt overtebrengen [en de] kerkelijke heerschzucht, die 
geneigdd is zich overal en telkens uittebreiden en hare grenzen uittezetten tot in de huiskamers, de 
raadzalen,, ja, tot in de geregtszalen toe. [...] De liberalen in alle landen, zowel in Nederland als in 
Belgiëë en in Italië, willen niets anders dan dat de geestelijkheid, onverschillig van welke godsdiensti-
gee secte, zich alleen en uitsluitend zal bemoeijen met godsdienstzaken zonder die in 't minst in het 

1199 Bonifacius in: De Roermondenaar, 9-1-1858. 
noo Bonifacius in: ibidem, 23-1-1858. 
1211 Meffers in: ibidem, 16-1-1858. 
1222 Vastenbrief, 5-2-1858. 
1233 Ibidem. 
1244 Zie voor een veel uitgebreider relaas over de polemiek tussen De Roermondenaar en de Maas- en Roerbode van 1857/1858 en een schat 
aann citaten: De Valk, Katholiek en liberaal te Roermond, hoofdstuk 2. 
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wereldlijkee overtebrengen. De clerikalen daarentegen willen de magt, hun in de kerk gegeven, ook in 
dee huizen, in de raadzalen, geëerbiedigd zien'.125 

Dezee afscheiding tussen Kerk en Wereld werd door Paredis c.s. juist als zeer onwenselijk be-
schouwd.. Zijn optreden in de toneelkwestie van de jaren 1840, zijn optreden tegen De Roer-
mondenaar:: het zijn enkele voorbeelden van Paredis' aanhoudende pogingen alle facetten van 
hett maatschappelijke spectrum te controleren. Vanuit zijn standpunt bezien, was er sprake 
vann een integraal conflict, waarbij de suprematie van de Kerk werd betwist door een handjevol 
'vijandenn der kerk'. Het kwam derhalve in zijn kraam te pas zijn tegenstanders als on-Lim-
burgss af te schilderen en bij iedere gelegenheid te beklemtonen, dat de overgrote meerderheid 
vann zijn kerkvolk geen blaam trof. 

Hett handjevol 'vijanden der kerk', de liberalen rond De Roermondenaar, was met het ingrij-
penn van de clerus in 1858 een gevoelige slag toegebracht. Deze slag was overigens vooral men-
taall  van aard: het openlijke machtswoord van de clerus kwam - zoals gezegd - onverwacht en 
hett besef dat de geestelijkheid niet van plan was zich terug te trekken op het zuiver religieuze 
terreinn met achterlaten van alle aanspraken op 'het wereldlijke', betekende een tegenslag voor 
dee kern van radicale liberalen. In praktische zin was de aderlating slechts van tijdelijke aard: 
eenn jaar nadat De Roermondenaar werd opgeheven, verscheen bij Jos. Raemaekers, net als Tim-
mermanss lid van de toneelvereniging La Société Dramatique, het liberale weekblad de Volks-
vriend.126 6 

InIn de strijd tegen de Maas- en Roerbode, en op de achtergrond ook tegen de bisschop, zou de 
Volksvriendd zich in de komende jaren een volwaardige opvolger van De Roermondenaar tonen; bij-
voorbeeldd in de zogenaamde Munsteriouestie aan het begin van de jaren i860. 

Dee Munsterkwestie 

Dee Onze-Lieve-Vrouwe-Munsterkerk was één van de twee 'bijkerken' van de Roermondse 
Christoffel-parochie.. De dertiende-eeuwse kerk was in het midden van de jaren 1840 geres-
taureerd,1277 maar was twintig jaar later opnieuw aan een opknapbeurt toe. In 1862 werd daar-
toee onder bescherming van Paredis de 'Maria-Munstervereeniging' opgericht, die zich ten 
doell  stelde de kerk in oude luister te herstellen. De leden van het verenigingsbestuur werden 
voorr ongeveer de helft uit priesters en verder uit het confessionele deel van de hogere burgerij 
gerekruteerd.1188 Naar een architect hoefde het bestuur niet lang te zoeken omdat men in de 
persoonn van Pierre Cuypers een inmiddels gevierde bouwmeester als stadgenoot kende. 

InIn het voorjaar van 1863 presenteerde Cuypers zijn plannen voor wat wel een heel ingrij-
pendee restauratie bleek te gaan worden. Zo was onder meer voorzien in veertig frontons, een 
torenspitss op de koepel en twee torens in plaats van de toenmalige achttiende-eeuwse klok-
kentoren.1299 Cuypers stond erom bekend dat hij, in tegenstelling tot bijvoorbeeld E. Viollet-Ie-
Duc,, bij restauratiewerkzaamheden weinig rekening hield met latere toevoegingen aan een 
bestaandd gebouw. Zo had hij het jaar daarvoor om die reden hetoksaal (koorhek) van de Sint-

1255 De Roermondenaar, 1-5-1858. 
1266 Proefnummer, 18-9-1859. Eerste officiële nummer, 1-10-1859. 
1277 Ondermeer met de ƒ 4.000,-, die koning Willem II tijdens zijn bezoek aan de stad op 19-3-1842 voor dit doel had geschonken. 
1288 Naast bisschoppelijk secretarissen Boermans (vice-voorzitter) en Meyel, Smiets van het Bisschoppelijk College en de Maas- en 
Roerbodee (secretaris) en enkele andere priesters, traden onder meer burggraaf Aefferden (voorzitter), wethouder Bongaerts, gemeen-
teraadslidd Schreurs en Romen, uitgever van de Maas- en Roerbode, tot het bestuur toe. 
1299 Volksuriend, 16-5-1863. 
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Janskerkk in Den Bosch laten weghalen.130 Cuypers' plannen voor de 'restauratie' van de Mun-
sterkerkk waren in februari goedgekeurd door de kunsthistoricus James Weale, een uit Enge-
landd afkomstige maar in België woonachtige kenner van de neogotiek.131 Weale had het ont-
werp,, voorzien van een 'ne varietur' (niet meer te wijzigen), naar B&W van Roermond ge-
stuurd.. Maar in een lang artikel in de Volksvriend van 16 mei werd hevig geprotesteerd tegen het 
bouwplann van Cuypers, dat 'niet alléén geene restauratie is, maar wel degelijk als eene ver-
minkingg van het oorspronkelijke plan dient beschouwd te worden'. Met name de bouw van 
tweee torens aan de westzijde, waar er volgens de auteur maar één was geweest, stuitte op gro-
tee bezwaren.132 

Dee auteur van het stuk, dat anoniem was afgedrukt, was Karel Guillon, notaris en lid van de 
gemeenteraad,, maar vooral oudheidkundige.133 In 1851 waren zowel zijn vrouw als zijn enige 
kindd overleden en sindsdien had Guillon zich volledig op het verzamelen van kunsthistori-
schee objecten gericht, die hij tentoonstelde in zijn tot museum omgebouwde huis. Bij zijn 
doodd liet hij onder meer 3.114 boeken, 830 archiefdozen, 68 schilderijen, 102 platen en gra-
vures,, 995 munten en penningen en vele honderden stenen, zegels, kaarten, urnen, wapens, 
enn andere voorwerpen na,134 die voor een niet onaanzienlijk deel terechtkwamen in het Am-
sterdamsee Rijksmuseum.135 

Volgenss een lange mondelinge overlevering was Guillon lid van de vrijmetselarij en ter sta-
vingg van die veronderstelling is wel gewezen op de, in mac,onnieke kringen veel gebruikte, 
symbolenn van passer en hamer op de gevel van zijn huis.136 Erg overtuigend klinkt dit argu-
mentt niet, hoewel de suggestie van Guillons lidmaatschap van de vrijmetselarij niet bij voor-
baatt moet worden afgewezen. Hij verkeerde in de meest liberale (Franstalige) kringen van 
Roermondd en zijn broer, de procureur mr. C.H. Guillon, was samen met de liberaal Karel Cor-
nellss de stuwende kracht achter de Volksuriend, die bij tijd en wijle behoorlijk antiklerikale ge-
luidenn produceerde. 

Hett eerste artikel van Karel Guillon in de Volksvriend werd een maand later gevolgd door een 
tweedee van zijn hand, waarin hij zijn twijfel uitsprak over de onpartijdigheid van Weale. 
Wealee had Cuypers in een brief van 1 augustus 1862 namelijk op één lijn gesteld met de groot-
stee bouwkundigen van Europa en had het bovendien niet nodig gevonden om Cuypers' bere-
keningenn na te trekken omdat een man als Cuypers in dit soort zaken geen fouten maakt.137 

1300 Jan Bank en Maarten van Buuren ed., 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Nederlandse cultuur in Europese context, Den Haag 
2000)) 179. 

1311 Maas- en Roerbode, 14-2-1863. 
1322 Volksvriend, 16-5-1863. Opmerkelijk detail is, dat Cuypers zelf nog wel eens restauratie-ontwerpen afkeurde omdat deze niet in 
overeenstemmingg met de oorspronkelijke bouw zouden zijn. Iets dergelijks deed zich bijvoorbeeld voor bij de restauratie van de Her-
vormdee Kerk in Roermond in 1901: F. Adriaanse, 'De hervormde gemeente te Roermond en haar kerkgebouw', in: Gedenkboek ter gele-
genheidd van het 700-jari.g bestaan van Roermond als stad (Roermond 1932) 221-227, aldaar 226. 
1333 Dit zou officieel pas blijken tijdens de gemeenteraadsvergadering in maart 18Ó4, waar Guillon op een vraag van het raadslid 
Stoltzenbergg openlijk verklaarde de auteur van dit en andere artikelen te zij n. Volgens de Volksvriend was in de wandelgangen overigens 
all  lang bekend wie Cuypers' tegenstrever was en vroeg Stoltzenberg naar de bekende weg (Volksvriend, 2-4-1864). 
1344 Lijst met de nalatenschap van het Museum van wijlen notaris G.C.H. Guillon, 1881, GARV17 (archief P. Schreurs) nr. 23. De lijst 
maaktt melding van 830 archieven, maar hiermee zijn vermoedelijk afgesloten archief-dozen of ordners bedoeld. 
1355 Bernadette M.C. van HellenbergHubar, 'De voetsporen van Charles Guillon. Verzamelbeleid en inrichting van het Rijksmuseum 
tee Amsterdam onder V.E.L. de Stuers, PJ.H, Cuypers en J.A. Alberdingk Thijm', in: Maasland Melange. Opstellen over Limburgs uerleden, 
343-366. . 
1366 J.F. van Agt, 'Het huis van Charles Guillon te Roermond', in: Libellus Festivus. Een bundel opstellen aangeboden aan Joseph H.F.M. Lins-
senn bij gelegenheid van zijn zeventigste uerjaardag op 6 nouember 1964 (Roermond 1964) 1-14; Nissen, 'Paredis en het Roermondse amateur-
toneel',, 312, noot45. 
1377 Volksvriend, 13-6-1863, 
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Zelff  had Guillon zijn bevindingen voorgelegd aan een viertal specialisten, die zijn kritiek deel-
den:: de beeldhouwer H. Leeuw, de schilder Henri Linssen en de architecten Francois van 
Schoubrouckk en Karel Weber.'38 Aangezien de eerste drie vroegere medewerkers of leerlingen 
vann Cuypers waren, had de diatribe van het viertal veel weg van een vadermoord. 

OokOok Cuypers kreeg bijval van een specialist: in een 'ingezonden' stuk in de Dirtsche Waran-
de,, ondertekend door J.A.A.Th., werden Cuypers ingrijpende plannen verdedigd.'39 De initia-
lenn behoorden toe aan Jos. A. Alberdingk Thijm, de grote katholieke emancipator en oprichter 
vann de Dirtsche Warande. Deze steun kwam uit niet geheel onverwachte hoek. Cuypers was in 
18599 getrouwd met Alberdingk Thijms zuster Antoinette ('Nenny') en al voor die tijd, in 1855, 
wass in de Dirtsche Warande reclame gemaakt voor het atelier van Cuypers en Stoltzenberg.140 La-
terr zouden bovendien Cuypers en Alberdingk Thijm, samen met de priester en leraar aan het 
Bisschoppelijkk College Jan Willem Brouwers, het befaamde 'Roomsche ABC' in Amsterdam 
vormen.'41 1 

Intussenn was op 1 juni 1863 door Paredis de eerste steen gelegd en namen de restauratie-
werkzaamhedenn een aanvang. Maar het geschil tussen Cuypers en Guillon was daarmee nog 
niett uit de wereld. In zijn vergadering van 4 februari 1864 besloot de gemeenteraad (die mede 
verantwoordelijkk was voorde financiering van de restauratie) daarom tot het instellen van een 
onderzoekscommissie.'422 In haar rapport deed deze commissie de aanbeveling om de Franse 
architectt Eugène Viollet-Ie-Duc uit Parijs te laten overkomen voor een finaal advies.'43 Viollet-
le-Ducc gold als de voornaamste autoriteit op het gebied van de gotiek en was, als renovator 
vann onder meer de Nötre Dame in Parijs en de kathedralen van Amiens en Reims, eveneens 
eenn specialist op het gebied van de restauratie van gotische bouwwerken. De komst van de 
Fransee meester was bovendien noodzakelijk geworden omdat de regering verdere subsidie af-
hankelijkk stelde van de beëindiging van het conflict en de bouwwerkzaamheden dientenge-
volgee waren stilgelegd.'44 Wat Guillon en de zijnen niet wisten, was dat Cuypers al lang con-
tactt met Viollet-le-Duc had gehad. Op 10 augustus 1863 was Cuypers inn Parijs gearriveerd om 
overr de gerezen problemen rond de restauratie van de Munsterkerk te overleggen.145 Het on-
derhoudd moest liefst geheim blijven en toen Viollet-le-Duc een jaar later op uitnodiging van de 
gemeenteraadd naar Roermond vertrok, stelde hij Cuypers voor maar net te doen alsof beiden 
elkaarr niet kenden.146 

Dee gemeenteraadsvergadering van 30 augustus 1864 vormde de apotheose van de Mun-
sterkwestie.. Behalve de raad waren hierbij de leden van de Maria-Munstervereniging en de he-
renn Cuypers, Leeuw, Linssen, Van Schoubrouck, Weber en Viollet-le-Duc aanwezig. Weale, 
diee in een eerder stadium de plannen van Cuypers voor 'ne varietur' had getekend, moest ver-
stekk laten gaan. Tot grote verbazing van de meerderheid van de aanwezigen presenteerde Cuy-

1388 Maas- en Roerbode, 2-4-1864. 
1399 Volksvriend, 29-8-1863. 
1400 Zoals in het artikel 'Eene bouwlootse der XlXe eeuw', Dieteche Warande I (1855) 276-281. 
1411 A(lberdingk Thijm), B(rouwers) en C(uypers) die gedrieën ijverden voor de praktische gelijkberechtiging van Nederlandse 
katholiekenn in het openbare leven. 
1422 GAR, Notulen gemeenteraadsvergadering 2-4-1864. 
1433 Volksvriend/Maas- en Roerbode, 2-4-1864. 
1444 J.J.F.W. van Agt, 'Roermonds Munsterkerk voor en na Cuypers', in: Opus Musiuum. Aangeboden aan pro/.dr. M.D. Ozinjja ter gekgen-
hrtdd van zijn zestigste verjaardag op 10 november 1962 (Assen 1964) 85-113, aldaar 90. 
1455 Volmar Delheij, 'Waar in den aardschen klei een hemelsch denken speelt'. Voorlopige schets van de neogotische kerkenbouw in 
dee huidige provincie Limburg 1853-1900 (Scriptie KUN, 1988) 79. 
1466 Van Agt, 'Roermonds Munsterkerk', 90-91. 
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perss aan de vergadering niet het plan dat onderwerp was geweest van zoveel commotie, maar 
eenn geheel omgewerkt ontwerp, waarin op onderdelen de kritiek van Guillon was verwerkt!147 

All  snel bleek dat Viollet-le-Duc op hoofdlijnen instemde met de (bewerkte) plannen van Cuy-
pers.. De Maas- en Roerbode sprak van een triomf omdat het werk nu toch kon worden ver-
volgd,'488 maar in het licht van de verwikkelingen die eraan voorafgingen, is hierop veel af te 
dingen.. Het vermoeden bestaat dat Viollet-le-Duc tijdens zijn 'geheime' onderhoud met Cuy-
perss op enkele punten aanpassingen van het oorspronkelijke restauratieplan heeft voorge-
steldd en dat deze, toen de Franse meester aanstalten maakte om naar Roermond te komen, 
doorr Cuypers wijselijk zijn verwerkt in een nieuw ontwerp.'49 Met dit nieuwe ontwerp konden 
dee restauratiewerkzaamheden uiteindelijk worden hervat. 

Zoalss uit de reactie van de Maas- en Roerbode valt af te leiden, was de Munsterkwestie allengs in-
zett geworden van het overkoepelende conflict tussen beide levenssferen. De neogotiek was 
rondd het midden van de negentiende eeuw inzet van een nationale discussie geworden.'50 Met 
namee in Limburg werd de kunststroming een belangrijke component in het katholieke re-
veil,15'' terwijl Cuypers een vooraanstaand confessioneel was, die als zodanig later nog zo'n 
twintigg jaar zitting zou nemen in de Roermondse gemeenteraad (1899-1917). De kritiek op 
Cuyperss kwam voornamelijk uit liberale hoek en vond zijn weg via de Volksvriend. Zo wordt 
duidelijkk dat de controverse tussen liberaal en confessioneel in Roermond niet uitsluitend een 
politiekk conflict was. De strijd om de restauratie van de Munsterkerk stond zelfs veel sterker 
inn het teken van die controverse dan de raadsverkiezingen rond het midden van de jaren i860. 

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1863 

Dee Roermondse gemeenteraadsverkiezingen waren al rond het midden van de eeuw het to-
neell  van politieke strijd, zoals bij de verkiezing van Stoltzenberg in augustus 1857 (zie eerder 
inn deze paragraaf). Maar ondanks deze politieke strijd bleef de samenstelling van de raad in 
hett eerste decennium na de invoering van de gemeentewet van 1851 in grote lijnen ongewij-
zigd.. Ambtenaren en renteniers speelden in de raad van oudsher de eerste viool totdat in 1863 
plotselingg een nieuw geluid klonk. Bij de verkiezingen in juli van dat jaar werden in een pam-
flett 'Aan de kiesgerechtigde Handelaren van Roermond' drie nieuwe kandidaten aanbevolen: 

'Wanneerr wij vragen, wat sedert jaren door het Gemeentebestuur gedaan is voor den handel, waarin 
Roermondd niet slechts zijne welvaart maar zijn bestaan moet vinden, zal iedereen, hetzij koopman of 
niet,, moeten antwoorden 'Niets!"51 

1477 Notulen gemeenteraadsvergadering 30-8-1864, CAR rv (Kerkelijke instellingen) 3 (Parochie St. Christoffel 1797-1945) nr. 858; 
Delheij,, 'Waar in den aardschen klei', 79-80. In de twee torens aan de westzijde, waarop zich voor een belangrijk deel de kritiek van 
Guillonn richtte, was echter ook in het omgewerkte ontwerp voorzien. Wel was de vorm van deze torens gewijzigd: aanvankelijk vier-
kantt en in het nieuwe plan achthoekig: J.F. van Agt, 'Violet Ie Due en de restauratie van de Munsterkerk in Roermond', Bulletin Konink-
lijkk Nederlandse Oudheidkundige Bond 71 (1972) 19-20. 
1488 Maas-en Roerbode, 3-9-1864. 

1499 Hoewel van het onderhoud in augustus 1863 bekend is, dat Viollet-le-Duc Cuypers' plannen in essentie steunde: Delheij, 'Waar 
inn den aardschen klei', 79. Overigens gaf Viollet-le-Duc in een brief van 30 september 1863 ook Guillon gelijk op een aantal door hem 
schriftelijkk gestelde vragen (ibidem). 
1500 Zie voor een overzicht: Th.H. von der Dunk, 'Hoe katholiek is de neogotiek? De Hervormden en de herwaardering van het mid-
deleeuwss verleden rond het midden van de negentiende eeuw', Tijdschrift voorgeschiedenis 105 (1992) 565-584. 
1511 Delheij, 'Waar in den aardschen klei', 42. 
1522 GAR Afd. V (familiearchieven) 7 (Archief Bongaerts) no. 26, Archief C.H. Bongaerts: politieke pamfletten. Het aftredende lid was 
J.G.H.. Tijssen-Linssen. De nieuwe kandidaten waren H.F. Andriessens, P.J. Anderheggen en H.H. Fouquet. 
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Hoewell  de periodiek aftredende raadsleden (onder wie één van de wethouders)'53 zich in een 
advertentiee herkiesbaar hadden gesteld, werden niet zij, maar de nieuw-aanbevolen kandida-
tenn gekozen.154 De Volksvriend, die zelf overigens geen stemadvies had gegeven en alleen tot een 
massalee gang naar de stembus had opgeroepen, zag de transformatie als een onvermijdelijk 
gevolgg van de mondiale tendens naar vrijzinnigheid, zoals die zich sinds het einde van de 
achttiendee eeuw had geopenbaard. Volgens het blad waren de kiezers uitgekeken op het con-
servatieve,, oude bestuuren wilden zij 'jongere elementen', behorend tot de koophandel en in-
dustrie,, de stand waaraan Roermond zijn bloei te danken had.'55 

Nadatt de uitslag bekend was geworden, traden vijf leden van de raad af. Eén van hen was 
burgemeesterr Beerenbroek, wiens zetel niet ter discussie was gesteld en die dan ook met gro-
tee meerderheid was herkozen.'56 Hoewel Beerenbroek vol hield, dat de kiezers op het verkeer-
dee been waren gezet door 'valsche voorstellingen over den gang der gemeente aangelegenhe-
den',1577 beschouwde hij de uitslag toch als een manifest tegen zijn gematigd-liberale be-
stuur.1588 Hij overwoog zelfs zijn ambt als burgemeester neer te leggen, maar zijn ontslag werd 
doorr minister Thorbecke niet aanvaard.159 

Bijj  de tussentijdse verkiezingen in augustus werden Beerenbroek en twee andere vrijwilli g 
afgetredenn leden alsnog herkozen; ook één lid van de oppositie veroverde het lidmaatschap van 
dee raad (H.F.J.C. Hendrix). Het aantal 'handelaren' was daarmee meteen viertal uitgebreid. 

Dee aanleiding voor de felle verkiezingsstrijd160 was niet eenduidig. Commerciële wensen, po-
litiekee ideologieën en specifieke groepsbelangen speelden in meer of mindere mate een rol. 
Zoo had kort tevoren de Kamer van Koophandel in een petitie tegen de boterbelasting gepro-
testeerd;; een protest waarop de raad, die voor een aanzienlijk deel uit juristen en hogere be-
stuursambtenarenn bestond, zelfs geen fatsoenlijk antwoord had gegeven. Ook twee omstre-
denn gemeentelijke plannen, de aanleg van een brug over de Maas161 en de (hierna te bespreken) 
oprichtingg van een H.B.S. hielden de gemoederen bezig. Tenslotte speelde waarschijnlijk de 
oudee controverse tussen de beide Roermondse kranten een rol, maar de lobby van koophan-
dell  en industrie kan zeker niet op één lijn worden gesteld met ofwel de liberalen rond de Volks-
vriend,, ofwel de confessionelen rond de Maas- en Roerbode. De invloedrijke groep liberalen ken-
dee immers nergens zoveel aanhang als juist onder juristen en hogere bestuursambtenaren,'61 

1533 Mr. A.J.J.H. Thissen, procureur bij de rechtbank. 
1544 In een sterke traditie van 'laat ïitten wie zit' mag deze personele wisseling opmerkelijk heten. Vergelijk Jaap Talsma, Kiezen en 
delen:: de 'verkiezingscultuur' in Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw; accommodatie en/of polarisatie (Paper be-
stemdd voor de Vlaams-Nederlandse studiedagen voor sociologen en antropologen, 7 en 8 april 1988, Antwerpen, marktdag-thema 
'verzuiling',, ig88) 4. 
1555 Zie onder meer: Volksvriend, 5-9-1863. 
1566 De andere vier waren G.G. Bongaerts, wethouder en prominent lid van de Maria-Munstervereniging, F.R. Weickmans, lid van het 
parochiëlee kerkbestuur, J.H. Schreurs en F.J. Burghoff. 
1577 Maas- en Roerbode, 8-8-1863. 
1588 Notulen gemeenteraadsvergadering 31-7-1863. 
1599 Brief van de ministervan Binnenlandse Zaken (Thorbecke) aan de burgemeester van Roermond (Beerenbroek) d.d. 2-8-1863, 
ARAA 11, BiZa, Kabinet, inv.nr. 121, omslag 630. 
1600 Behalve bij de tussentijdse verkiezingen in juli deden ook bij de tussentijdse verkiezing in augustus pamfletten met voor enkele 
kandidatenn beledigende inhoud de ronde: Volksuriend, 15-8-1863. 
1611 Op 28-1-1864 z ou d e gemeenteraad ook daadwerkelijk besluiten tot de aanleg van een Maasbrug. Op 28-12-1865 werd het werk 
aanbesteed,, op 16-5-1866 de eerste steen gelegd en op 7-8-1867 werd de brug officieel geopend door Thorbecke en burgemeester Bee-
renbroek. . 
1622 De Volksuriend had zijn positieve oordeel over de gedeeltelijke wisseling van de wacht dan ook gepaard doen gaan van een verkla-
ring,, waarin hij zijn teleurstelling uitsprak over het wegstemmen van de uitgesproken liberale president van de arrondissements-
rechtbankk H.F.G.H.A. Michiels van Verduynen. 
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terwijll  de Maas- en Roerbode in alle aandacht voor handel en industrie een bedreiging zag voor 
'hogere'' belangen van zedelijke en godsdienstige aard.163 Overigens had geen van beide kran-
tenn een expliciet stemadvies doen uitgaan. 

Datt de politieke verhoudingen nogal eens verschoven, blijkt ook uit twee brieven van bur-
gemeesterr Beerenbroek aan Thorbecke. In de eerste, een klein jaar na de gemeenteraadsver-
kiezingen,, schreef hij over de 'handelaren' van 1863, die 'als oppositie gekozen, [...] almede 
tott mijne partij [zijn] overgegaan'. Opnieuw een jaar later kwam Beerenbroek resoluut terug 
vann het optimistische bericht dat de gehele oppositie zich bij zijn - dat wil zeggen de gema-
tigd-liberalee - 'partij' had aangesloten. In een tweede brief beschreef hij de groeiende aan-
hangg die de confessionelen binnen de gemeenteraad hadden verkregen.164 

Inn de periode tussen de beide brieven waren de politieke verhoudingen dan ook behoorlijk 
overhoopp gehaald. Katalysator in dat proces was een nieuwe kwestie, die de gemoederen ge-
ruimee tijd bezighield: de invulling van het middelbaar onderwijs in Roermond.165 

Dee H.B.s.-kwestie 

Dee wet op het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863, beter bekend als Thorbecke's H.B.s.-wet 
enn door H. van Rjel 'een van [...] Thorbecke's grootste daden' genoemd,166 voorzag in de stich-
tingg van een burgerschool in iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners.67 Bovendien 
moestenn tenminste vijftien Rijks hogere-burgerscholen worden gesticht. 

Dee term 'hogere burgerschool' moet worden begrepen als een 'school' voor 'hogere bur-
gers'' en nadrukkelijk niet als een 'hogere school' voor 'burgers'.l6S De hogere-burgerschool 
(taalkundigg is dit dus de juiste schrijfwijze) was bedoeld als een praktijkgerichte opleiding 
voorr hogere functies in de industrie en het bedrijfsleven. Volgens de Memorie van Toelichting 
beoogdee de wet 'de vorming van die talrijke burgerij, welke, het lager onderwijs te boven, naar 
algemeenee kennis, beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene bedrijven der nijve-
ree maatschappij tracht'.l69 Als specifieke vooropleiding voor hoger onderwijs en kweekvijver 
vann een intellectuele elite was de school dus nadrukkelijk niet bedoeld.170 Op 12 maart 1863 
werdd de wet door de Tweede Kamer aangenomen met 40 tegen 25 stemmen; op 1 mei door de 

1633 De conclusie van Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 411, dat in Roermond 'bij de clericale leden in de gemeenteraad [...] van 
dee elders vrij algemeen heersende vrees der katholieken voor industrieel onderwijs niets te bespeuren [is]', lijk t dan ook te algemeen 
gesteld.. Hoewel de lobby van koophandel en industrie zoals gezegd geen antiklerikale actie was, moet de tegenovergestelde sugges-
tie,, dat klerikalen en industriëlen in 1863 één front vormden tegen de liberalen eveneens van de hand worden gewezen. Overigens 
wijstt een vergelijking russen de lesroosters van de latere Rjjks-H.B.s. en R.K. H.B.S. uit, dat ook in Roermond aan de bijzondere H.B.S. 
aanzienlijkk minder aandacht besteed werd aan 'industriële' vakken. Gemiddeld over alle leerjaren kenden de lesroosters van de Rijks 
enn de R.K. H.B.S. in 1867 respectievelijk 5 en 4 uur Wiskunde, 2 en 1 uur Natuur- en Scheikunde en 1 en o uur Werktuigbouwkunde (GAR., 
Gemeenteverslagg 1867). Overigens is Van Rijswijck, zelf voormalig leraar aan het Bisschoppelijk College, niet op alle punten in zijn 
artikell  even onpartijdig. Zo stelt hij in zijn conclusie vast, dat de problemen tussen confessioneel- en liberaal-katholieken rond het 
Bisschoppelijkk College het gevolg waren van 'de culturele achterstand der katholieken enerzijds en anderzijds doot het wanbegrip der 
liberalenn omtrent het doel van het menselijk leven': 'Liberalen en clericalen', 456. 
1644 Brief van Beerenbroek aan Thorbecke d.d. 7-3-1864, ARA, Archief Thorbecke, correspondentie, inv.nr. 77; Briefvan Beerenbroek 
aann Thorbecke d.d. 21-7-1865; ibidem, inv.nr. 78. 
1655 Delen uit de volgende sub-paragraaf zijn ook gebruikt in: Hans Verhage, 'Rijks of rooms? Strijd om de HBS in het bisdom Roer-
mond',, in: Te Velde en Verhage ed., De eenheid en de delen, 45-56. 
1666 H, van Rjel, Geschiedenis van het Nederlandse liberalisme in de negentiende eeuw (Assen 1982) 74. 
1677 Wet op het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863 (Staatsblad no. 50), artikel 14. 
1688 L. Dasberg en J.W.G. Jansing, Meer kennis meer kam. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914 (Haarlem 1978) 41. 
i6gg Memorie van Toelichting (A):J.J. Kreenen, Wetuanden 2 Mei 1863 (Stbl.no. 50) op het Middelbaar onderwijs, met de daarouer uoora! in 
dee Tweede Kamer der Staten-Generaal gewisselde stukken en gehouden beraadslagingen (Schiedam 1864) 30. 
1700 Dasberg en Jansing, Meerkennismeer kans, 41. 
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Eerstee Kamer met een stemverhouding van 26 tegen 7. De tegenstemmers waren merendeels 
confessionelen,, maar niet de katholieken, zonder wier medewerking de wet niet zou zijn aan-
genomen. . 

Dee katholieke steun voor de wet had waarschijnlijk alles te maken met de erkenning van 
allee scholen, waar op dat moment feitelijk middelbaar onderwijs werd gedoceerd; behalve 
gymnasiaa werden impliciet ook de Bisschoppelijke Colleges buiten de wet gehouden en daar-
meee aan de rijksschoolinspectie onttrokken.171 Wel dienden bestaande scholen, wilden zij hun 
leerlingenn tenminste erkende diploma's kunnen afgeven, hun lesprogramma in overeen-
stemmingg te brengen met de wettelijke eisen en dienden de docenten aan deze scholen een of-
ficiëleficiële bevoegdheid te halen. Deze constructie leidde in de Kamer tot heftige reacties van eni-
gee volbloedliberalen.17' 

Dee vijftien Rijks hogere-burgerscholen moesten, zoals de wet het formuleerde, over de 
'meestt gelegene gemeenten in de onderscheidene oorden van het Land' worden verdeeld.'73 

Hett lag dan ook voor de hand dat in Limburg tenminste één zo'n Rijks-H.B.s. zou worden op-
gericht.. Maar Maastricht, de enige Limburgse gemeente die aan het getal van 10.000 ingeze-
tenenn voldeed, prefereerde een gemeentelijke boven een rijksschool. Dit had als voordeel dat 
dee leraren door de gemeenteraad (in plaats van door het Rijk) konden worden benoemd, ge-
schorstt en ontslagen,174 maar als nadeel dat de kosten ook voornamelijk voor rekening van de 
gemeentee kwamen. 

Mett deze beslissing van Maastricht dreigde Limburg buiten de boot te vallen. Thorbecke 
heeftt deze dreiging vermoedelijk serieus genomen. Hoewel hijzelf de eerste niet-Limburger 
wass die ooit in een Limburgs kiesdistrict tot Kamerlid was verkozen,175 was de relatie van zijn 
kabinett met de provincie inmiddels aanzienlijk bekoeld; onder meer vanwege de kwestie van 
dee grondbelasting. Minister Betz van Financiën had in 1862 en 1863 voorstellen ingediend om 
dee Limburgse grondbelasting geleidelijk te verhogen tot het in Nederland gebruikelijke niveau, 
maarr het voorstel was toen in de Kamer blijven liggen. Een jaar later, in 1864, won H.H.CE. ba-
ronn De Keverberg in Roermond de Kamerverkiezingen met de leus 'Weg met het ontwerp, weg 
mett de minister van Financiën', waarna de behandeling van het wetsontwerp van de politieke 
agendaa verdween. Volgens het Venioosch Weekblad was er vuil spel gespeeld en hadden Betz en 
Thorbeckee beloofd om in ruil voor een liberale overwinning bij de verkiezing van de liberaal 
Karell  Cornelis later dat jaar, af te zien van de verhoging van de grondbelasting. Het volgend 
jaar,, toen Betz alsnog het wetsontwerp in de Kamer bracht, publiceerde een andere Limburgse 
krant,, I'Ami du Limbourg, een brief uit mei 1864, waaruit bleek dat er inderdaad een zeker ver-
bandd bestond tussen de grondbelasting en de verkiezingen, waarna Betz moest aftreden.176 

Behalvee de kwestie van de grondbelasting leefde er in Limburg nog een groot aantal be-
zwarenn tegen Thorbecke en zijn kabinet. Deze werden in 1864 haarscherp uiteen gezet door 
dee Maastrichtse grootindustrieel Pierre Regout in het boekje Wat heeft Limburg voor den heer 
Thorbecke,, en de heer Thorbecke voor Limburg Qtdaan?177 Hierin kwamen onder meer ter sprake: de 

1711 A. Barrels, Een eeuw middelbaar onderwijs 1863-1965 (Groningen 1963) 9-10. 
1722 Onder meer M.H. Godefroi en P.P. van Bosse namen Thorbecke de halfslachtige opstelling tegenover de Bisschoppelijke Colle-
gess kwalijk. 
1733 Wet op het Middelbaar Onderwijs, artikel 18. 
1744 Ibidem, artikel 29. 
1755 Namelijk na de aprilstorm in 1853 in het kiesdistrict Maastricht. 
1766 N. Bos, 'Agitatie in Limburg, de verhoging van de grondbelasting in het hertogdom in 1865', De Maasgouw 108 (1989) 83-86. 
1777 Pierre Regout, Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke en de heer Thorbecke uoor Limburg gedaan? (Maastricht 1864). 
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dubbelee belastingen aan Nederland en de Duitse Bond; het gebrekkige optreden van de Ne-
derlandsee regering tijdens de Aprilstorm van 1853; de slappe houding tegenover de Belgische 
aftappingg van de Maas; de tariefpolitiek; de wet op het personeel die ten koste ging van de 
landbouww (in Limburg); de verdubbeling van de bieraccijnzen; de wet op de Schutterijen; en 
dee kiesrechtgeografie, waarbij de opdeling van Nederland in kiesdistricten door de liberalen 
opp de voor hen meest gunstige wijze was geschied. 

Thorbeckee stelde er groot belang in om tenminste één Rijks-H.B.s. in Limburg te vestigen. 
Niett alleen om de band van zijn liberale kabinet met de Limburgers te herstellen, maar ook om-
datt de wet op het middelbaar onderwijs een uitgelezen mogelijkheid was om 'de elfde provincie' 
meerr bij de Nederlandse staat en de Nederlandse natie te betrekken. De nationale gemeenschap 
lagg Thorbecke na aan het hart'78 en de Rijks-H.B.s. zou, als eliteschool, bij uitstek een natievor-
mendd instrument kunnen worden. Dat Limburg hierbij bijzondere aandacht behoefde, blijkt bij-
voorbeeldd uit een brief van Thorbecke, begin 1864, waarin hij aan een Limburgse vriend schreef: 
'Gijj  weet hoe sterk ik er aan hecht, dat schoone, beminde land één met het geheel te doen zijn'.,79 

WatThorbecke'ss overwegingen ook mochten zijn, toen hem een verzoek uit Roermond be-
reiktee om aldaar een vijfjarige Rijks-H.B.s. te vestigen, toonde hij zich zeer geïnteresseerd. 
Burgemeesterr Beerenbroek, lid van de Eerste KamerlS° en geen onbekende van Thorbecke, 
wass begin februari 1864 samen met twee liberale leden van de gemeenteraad, Karel Guillon en 
baronn Michiels van Verduynen, naar Den Haag gekomen en alhoewel Roermond minder dan 
9.0000 inwoners telde en daarmee formeel dus niet aan de wettelijke eisen voldeed, zegde 
Thorbeckee zijn steun toe. 

Hett plan om in Roermond een Rijks-H.B.s. op te richten droeg de goedkeuringvan de volledi-
gee gemeenteraad, maar anderen zagen de bui al hangen en spraken hun vrees uit dat de vesti-
gingg van een Rijks-H.B.s. ten koste zou gaan van het Bisschoppelijk College. Zo werd tijdens de 
Vastee navondsdagen een open brief verspreid, die was 'ondertekend' door de acht jaar tevoren 
overledenn burgemeester (en vriend van Paredis) Karel Leurs aan zijn collega Louis Beerenbroek: 

'Zess raadsleden willen, uit naam van zekere volksverleidende partij [de Volksuriend, HV], het latijnsch 
Collegiee onzer stad a tout prix wegruimen, omdat er priesters in wonen; dat Collegie, hetwelk ik, 
Roermondschee jongen en Burgemeester mijner geboortestad, gered heb van zijnen ondergang, over 
133 jaren, door het onder de bescherming van den Bisschop van Roermond te stellen'.'8l 

Enn de open brief'van de overzijde des Grafs' bevatte ook een profetie: 

'Hett driemanschap zal uit Den Haag terugkeeren, en, helaas! niet alles durven zeggen. Eene Industrie-
schooll  met vijf of driejarigen cursus verkregen! Bravo! Dat is het verlangen van alle raadsleden. Maar 
wiee zal de VOORWAARDEN, waarop die gunst verkregen is, durven uitspreken? Niemand, en bij-
zonderr Gij niet, Edel Achtbare Collega! [...] Daarom zal men list zoeken, en zeggen: "Wij zijn niet te-
genn het Collegie, maar wij moeten deszelfs gebouw hebben... -wij hoogachten de Professoren, maar 
dee rijd Iaat niet toe, om een Industrie-locaal te bouwen, daarom zijn wij regen ons hart genoodzaakt de 
Geleerdee Heeren te verzoeken, het gebouw te ontruimen". Daar schuilt de adder, daar zit de slang, 
daarr steekt de schoen. "Het Collegie weg! Weg met de Priesters!""82 

1788 Henk te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland, 1870-1918 ('s-Gravenhage 1992) 21. Overigens 
wass deze nationale gemeenschap voor Thorbecke een expliciet liberale gemeenschap. Nationaal besef en liberalisme waren in de ogen 
vann Thorbecke twee kanten van dezelfde zaak (Ibidem, 24). 
1799 Brief Thorbecke aan Pijls d.d. 2-2-1864, Gemeentearchief Maastricht (GAM), Papieren Pijls. 
1800 Tweede-Kamerlid 1846-1848, Eerste-Kamerlid 1849-1884. 
1811 Afgedrukt in: Volksuriend, 13-2-1864. 
1822 Ibidem. 
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Diee voorspelling kwam volledig uit; zelfs zo volledig, dat men zich kan afvragen of de schrij-
verr van het schotschrift niet over informatie beschikte die de overige inwoners op dat ogenblik 
nogg ontbeerden. 

Inderdaadd ging de commissie van drie tijdens het onderhoud met Thorbecke buiten haar 
boekjee door aan de minister de gebouwen van het Bisschoppelijk College toe te zeggen. Deze 
warenn weliswaar eigendom van de gemeente en sinds 1854 voor maar tien jaar (dus tot 1864!) 
aann Paredis verpacht, maar de bisschop ging er vanuit dat dit contract zou worden verlengd.'83 

OokOok een groot deel van de gemeenteraad ging hiervan uit: begin 1864 trad een andere com-
missiee van drie raadsleden in overleg met Paredis om te spreken over verlenging van het con-
tract.1844 Ook van deze commissie maakte Beerenbroek deel uit, ditmaal geassisteerd door twee 
confessionelee leden van de raad.'85 Tijdens het onderhoud stelde Paredis voor het huurcon-
tractt van de gebouwen van het Bisschoppelijk College met vijf of meer jaar te verlengen en de 
jaarlijksee subsidie van ƒ 500,- naar ƒ 1.500,- te verhogen. 

Kortee tijd nadat de gemeenteraad door de commissie was geïnformeerd over Paredis' wen-
sen,, ontving het college een brief van Thorbecke met de vraag often behoeve eener Rijks-
schooll  met 5Jarigen cursus de gebouwen en terreinen van het stads Kollegie beschikbaar ge-
steldd [konden] worden'.186 De brief sloeg binnen de gemeenteraad in als een bom. De open 
brieff  'van de overzijde des Grafs' had het bij het rechte eind gehad en binnen mum van tijd 
raaktee het nieuws ook buiten de raad bekend. Het raadslid Stoltzenberg gaf in de zitting van 
188 februari toe, dat hij 'gemelde briefin afschrift van den heer Secretaris bekomen had [...] en 
daarnaa eenen belanghebbende persoon lezing van denzelven had aangeboden'.'87 Veronder-
steldd mag worden dat met de 'belanghebbende persoon' Paredis werd bedoeld en binnen een 
weekk na dato werd de brief van Thorbecke integraal afgedrukt in een extra nummer van de 
Maas-- en Roerbode.'88 Tijdens de commotie die op dee publicatie van Thorbecke's uitgelekte brief 
volgde,, werd een drietal petities tot behoud van het Bisschoppelijk College aan de raad aange-
boden:: één ondertekend door de lokale geestelijken (overigens met uitzondering van Pare-
dis);; één door de leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (die het College nadruk-
kelijkk naast de Rijks-H.B.s. wilde handhaven) en één door 154 ingezetenen van Roermond.'89 

Dee bevolking koos massaal partij voor of tegen het College. De Limburgse Commissaris 
dess Konings tekende op: 'Het publiek heeft, over en weder, partij getrokken, de polemiek was 
levendig,, zelfs hebben er voor de geestelijkheid aanstootelijke vertooningen ter gelegenheid 
vann den Carnaval plaats gehad'.190 

Vann alle commotie enigszins geschrokken, stelde de gemeenteraad voor om tot een oplos-
singg te komen, waarbij het Bisschoppelijk College naast de Rijks-H.B.s. kon blijven bestaan. 
Bovendienn was er nog een tweede, wat pragmatischer argument om de onderhandelingen 
mett Paredis te heropenen: het contract met de bisschop liep af op 1 oktober 1864, terwijl de 

1833 Brief van Paredis aan burgemeester Beerenbroek d.d. 5-9-1863, GAR NA 1103 (Ingekomen stukken). 
1844 Notulen gemeenteraadsvergadering 4-2-1864. In deze zelfde vergadering werd overigens ook een commissie van drie benoemd, 
diee de restauratie van de Munsterkerk diende te onderzoeken. 
1855 Frans Rijke en Henri Schreurs. 
1866 Briefvan Thorbecke d.d. 11-2-1864, afgedrukt in: Maas- en Roerbode, 18-2-1864. 
1877 Geciteerd in: Maas- en Roerbode, 20-2-1864. 
1888 Ibidem, 18-2-1864. 
1899 GAR NA 1103, notulen gemeenteraadsvergadering 25-2-1864. De petitie door de clerus was gedateerd op 24-2-1864, door 154 in-
gezetenenn op 19-2-1864. Van die laatste petitie meldde de Volksvriend cynisch op, dat men 'zelfs' vrouwen had gerecruteerd (Volksvriend, 
27-2-1864). . 
1900 Jaarverslag Limburg 1864 (Maastricht 30-3-1865). 
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H.B.S.. haar poorten moest openen op 1 september. In de raadsvergadering van 25 februari stel-
dee Frans Stoltzenberg voor om Paredis uit te kopen. Het was duidelijk dat hij, net als in de af-
fairee met de doorgespeelde brief van Thorbecke, in nauw contact stond met de bisschop, die 
hett voorstel dan ook waarschijnlijk steunde. Zelf ontkende Stoltzenberg zijn liaison met de 
geestelijkheid,, maar de Volksvriend wist te melden dat 'de verklaring van den heer Stoltzen-
berg,, dat hij in de Vergadering niet als REPRESENTANT VAN MGR. DEN BISSCHOP OP-
TRAD,, [...] een ieder [bevreemdde]'.1»1 Hoewel de gemeenteraadsleden over de hoogte van de 
uitkoopsomm van mening verschilden, ging de raad er in meerderheid mee akkoord het Bis-
schoppelijkk College te handhaven. 

Err bleef nog één netelig punt over en dat was de vestiging van het College. Beerenbroek 
steldee Thorbecke zoveel mogelijk gerust door hem herhaalde malen te schrijven hoe euforisch 
dee Roermondenaars wel waren met de inmiddels toegezegde stichting van een Rijks-H.B.s., 
'ditt cadeautje',1" maar ondertussen werd nog druk onderhandeld met Paredis. Een maand la-
terr vroeg Beerenbroek plotseling om een spoedonderhoud met de minister.95 En weer een 
weekk later, op 29 april, verzocht hij Thorbecke: 'Iaat het Kollegie haar eigen gebouwen en geef 
onss nieuwe. Zo niet, vrees ik, zal de Limburgse oppositie bij de komende Verkiezingen on-
dersteundd worden'.'94 Op diezelfde dag ontving Thorbecke ook een brief van Paredis met het 
gelijkluidendee verzoek om het College haar oude locatie te laten behouden en de Rjjks-H.B.s. 
inn een nieuw gebouw onder te brengen.195 Hiermee zou de overheid immers de hoge kosten 
voorr het herstel van de oude gebouwen besparen. De minister voelde er evenwel niets voor om 
terugg te komen op zijn aanvankelijke besluit en wees de verzoeken van de hand. 

Uiteindelijkk tekende de bisschop een contract, waarin hem een meer dan redelijke eenma-
ligee uitkoopsom van ƒ 40.000,-werd toegezegd om achter het Munsterplein een nieuw Col-
legee te laten bouwen. Daarnaast kreeg de school de komende vijfjaar, de duur van het con-
tract,, een jaarlijkse subsidie van ƒ 1.500,- voor het onderhoud.196 Dit alles tot grote verbazing 
vann Thorbecke, die het bedrag wel wat erg hoog vond.'97 

Opp 10 oktober werd aan de Jesuïtenstraat, in het voormalige Jezuïetencollege, de tweede 
Rijks-H.B.s.. van Nederland (na die in Groningen) feestelijk geopend. Een gedeelte van de in-
ventariss van de school, met name van de collectie 'wetenschappelijke voorwerpen', was ge-
schonkenn door Karel Guillon, de tegenstrever van Cuypers in de Munsterkwestie. De school 
begonn met 45 leerlingen en een docentenkorps van overwegend niet-Limburgers en niet-ka-
tholieken.. Paredis deelde hen als volgt in: vier protestanten, twee ultra-liberalen, twee katho-
liekenn en drie halve katholieken. Hij voorzag deze constatering van het sarcastische commen-
taarr 'zie daar de tolerantie'.'98 Toch hadden de confessionelen rond de Maas- en Roerbode inge-
stemdd met de komst van een Rijks-H.B.s. -, zij het niet tot elke prijs.199 Daarmee haalden zij, 
naarr later zou blijken, het paard van Troje binnen.200 In een brief aan zijn voormalige secreta-

1911 Volksvriend, 27-2-1864. 
1922 Brieven van Beerenbroek aan Thorbecke d.d. 1 en 7-3-1864, ARA, ArehiefThorbecke, correspondentie, inv.nr. 77. 
1933 Brief van Beerenbroek aan Thorbecke d.d. 18-4-1864. 
1944 Brief van Beerenbroek aan Thorbecke d.d. 29-4-1864. 
1955 Brief van Paredis aan de ministervan Binnenlandse Zaken d.d. 29-4-1864, ARA 11, BiZa, Kabinet, inv.nr. 127, omslag 650. 
1966 Contract 26-9-1864, GAR NA 1103. 
1977 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 4-5-1864, GAR NA 1103. 
1988 Afschrift van een brief van Paredis aan Pijls {redacteur van deCourrierde la Meuse) d.d. 28-2-1866, BAR 42. 
1999 Zie bijvoorbeeld: Maas- en Roerbode, 18-2-1864: 'Roermond verlangt, ja, eene hoogere Burgerschool, maar niet ten koste van het 
Kollegie'. . 
2000 Zoals ook de confessionelen later zouden beseffen: ibidem, 9-1-1875. 
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riss Boermans schreef Paredis in 1865 naar aanleiding van het bezoek van de minister aan zo-
well  de nieuwe H.B.S. als aan de nieuwe gevangenis: 'de Burgerschool en gevangenhuis', zei 
mijj  een snaak, 'passen ja goed bij één'.20' 

Eenn week na de feestelijke opening van de Rijks-H.B.s. werd op een paar honderd meter af-
stand,, in de toenmalige Meelwaagstraat achter het Munsterplein, in een al even feestelijk sa-
menzijnn de eerste steen gelegd van de nieuwe gebouwen van het Bisschoppelijk College.202 Bij 
velenn overheerste op dat ogenblik de verwachting, dat het College vanwege de concurrentie 
vann de Rijks-H.B.s. een snelle dood beschoren zou zijn. Slechts weinigen zullen hebben voor-
zien,, dat het College juist andersom een geduchte concurrent voor de Rijks-H.B.s. zou blijken 
tee zijn. In de gemeenteraadsvergadering van 25 februari 1864 had Beerenbroek nog betoogd, 
'datt het bij hem aan geen redelijken twijfel onderhevig was, of de Hoogere Burgerschool zou-
dee verreweg het drukst bezocht worden.'203 Paredis dacht daar evenwel anders over en onder-
namm dadelijk pogingen om de 'Franse' afdeling van het College (het Institut Frangais dat naast 
dee Latijnse school bestond) om te zetten in een wettelijke H.B.S. Er kon in 1865 een beroep 
wordenn gedaan op tien bevoegde leerkrachten - dat waren er slechts drie minder dan op de 
Rijks-H.B.s.. - en dus kon al in september van dat jaar de eerste Nederlandse R..K. H.B.S. worden 
geopend.204 4 

Hett succes van zijn R.K. H.B.S. ging Paredis boven alles. De herderlijke brief die hij in 1865 
uitvaardigdee - op een veelbetekenend moment, niet rond de vastentijd maar vlak voor de 
schoolvakantiee - verwierp in sterke bewoordingen het religieus gemengd onderwijs. Van der 
Doess de Willebois, Commissaris des Konings, schreef aan de ministervan Binnenlandse Za-
kenn dat hij een 'zoo gekleurde uitval tegen de gemengde school [...] hier in een officieel stuk 
vann den Kerkvoogd nog niet [eerder had gezien]'.205 De relatie met de Roermondse H.B.S.-
kwestiee lag voor de hand: 

'Eenigenn willen in het mandement slechts zien eene poging om de geestelijke scholen in het alge-
meenn en het Bisschoppelijk College in het bijzonder tegen de gemengde scholen in het algemeen en 
dee Rijks hoogere burgerschool van Roermond in het bijzonderr bij te springen'.200 

Datt dit een juiste analyse was, blijkt ook uit Paredis' privé-correspondentie. Begin 1866 
schreeff  hij aan een bevriende redacteur uit Maastricht: 'De wet is direct gericht tegen ons ka-
tholieken,, terwijl de protestanten er niets aan verliezen, omdat het individualisme, de vrije 
verkiezing,, niets anders is dan onverschilligheid in de religie. Alles is goed bij de Heren, als 
hett maar tegen het katholicisme is'.207 En het standpunt van de wetgever vatte Paredis als volgt 
samen:: 'uw kinderen horen de staat toe. De staat heeft geen godsdienst, uw kinderen horen 
hett ook niet te hebben'.108 

2011 BAR 51, Brieven van Mgr. Paredis aan deken Boermans van Weert e.a. d.d. 9/10-11-1865. 
2022 Maas-en Roerbode, 22-10-1864. 
2033 Volksvriend, 27-2-1864. 
2044 Ten onrechte noemt Bartels de H.B.S. te Rolduc (cursusjaar 1873/1874) als de eerste R.K. H.B.S. in Nederland: Barrels, Een eeuw mid-
delbaarr onderwijs, 222. 
2055 Jaarverslag Limburg 1866 (Maastricht 9-4-1866). Volgens Van der Does droeg het mandement (op 28-7-1865 uitgevaardigd) het 
persoonlijkee stempel van de bisschop: Brief Van der Does de Willebois aan ministervan Binnenlandse Zaken (Thorbecke) d.d. 10-10-
1865,, ARA, BiZa, Kabinet, inv.nr. 133, dossier 66i-66ia. 
2066 Brief Van der Does de Willebois aan ministervan Binnenlandse Zaken (Thorbecke) d.d. 17-8-1865. Dat Van der Does uiteindelijk 
dezee zelfde mening ging aanhangen, blijkt uiten brief aan Thorbecke d.d. 10-10-1865. 
2077 Brief van Paredis aan Pijls d.d. 28 februari 1866, BAR 42. 
2088 Ibidem. 
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Overigenss sprak Paredis' herderlijke brief nadrukkelijk van gemengde scholen; niet van 
openbaree scholen. Veel instellingen (met name in het lager onderwijs) waren immers open-
baar,, hetgeen lang niet altijd een uitgesproken katholieke signatuur van het onderwijs in de 
wegg stond. Het zou dan ook niet juist zijn om een directe relatie te leggen tussen Paredis' 
mandementt van 1865 en het gezamenlijke onderwijsmandement van de Nederlandse bis-
schoppenn uit 1868, dat godsdienstloos onderwijs alleen in uiterste noodzaak aanvaardde."" 
Vann dat laatste mandement was Paredis, zoals hieronder zal worden beschreven, namelijk 
niett bepaald de grootste pleitbezorger. 

'Dee bekende zwakke meegaandheid' van Paredis 

Nett als in de toneelkwestie en de kwestie rond De Roermondenaar menen veel historici in de 
houdingg van Paredis rondom de stichting van een H.B.S. een vooruitwijzing naar de latere ka-
tholiekee verzuiling te ontwaren. De 'uitgesproken anti-liberale bisschop', voor wie 'alles wat 
naarr liberalisme zweemde [...] verwerpelijk' was, die zich nooit had ingelaten met de 'politie-
kee vrienden van 1848', 'ook op het hoogtepunt van de liberaal-katholieke vriendschap een fel-
lee antiliberaal' was en die een grote afkeer aan de dag legde 'voor mensen met zelfs maar libe-
ralee konnektiesV10 zou al veel eerder dan zijn collega-bisschoppen de noodzaak hebben inge-
zienn van eigen, aan de Kerk gelieerde organisaties tegenover de openbare initiatieven van de 
hemm vijandige Wereld. Hoe aanlokkelijk deze interpretatie in het licht van de latere confessio-
naliseringg en de nog latere verzuiling van katholieken ook is, een groot aantal gegevens doet 
afbreukk aan dit beeld. 

Inn het archief van Paredis bevindt zich een anonieme en ongedateerde kladversie van een 
krantenartikel,, getiteld 'Een bezadigd woord aan mijn stadgenooten door een ingezetene van 
Roermond'."'' Het is aannemelijk dat het stuk van de hand van de bisschop is en werd ge-
schrevenn in het begin van 1864, op het hoogtepunt van alle tumult over de H.B.S.212 In essentie 
roeptt het artikel op tot beëindiging van de veel te heftige polemiek. Hoe bedaarder men blijft , 
hoee beter. Over de stichting van een 5-jarige H.B.S. door 'de redelijke Thorbecke'(l) verheugt 
dee auteur zich; dit is in het 'algemeen belang' van de gemeente. Slechts over het godsdiensti-
gee gehalte van de docenten aan een eventuele Rjjks-H.B.s. maakt hij zich zorgen: 'welke zullen 
[...]]  de leeraars zijn die voor het domme en paapsche Limburg zullen worden uitgekozen en 
inn de rijks-scholen aldaar geplaatst?'. In de praktijk zouden dit wel eens ongodsdienstige le-
rarenn kunnen zijn. Daarom was de bisschop voorstander van een gemeentelijke boven een 
Rjjks-H.B.s.. Geheel in overeenstemming met de opvatting dat de Kerk in Roermond het 'alge-
meenn belang' vertegenwoordigde, zou een priester van het Bisschoppelijk College tweemaal 
perr week godsdienstonderwijs op de H.B.S. kunnen geven en zouden kwekelingen van elders 
opp het College kunnen logeren.213 In een dergelijke samenwerking tussen het College van de 
Kerkk en de H.B.S. van de Wereld zag de auteur (Paredis) uitsluitend voordelen en 'verheugde' 
hijj  zich over het aanbod van Thorbecke. 

2099 Mandement 22-7-1868. 
2100 Citaten respectievelijk afkomstig uit: Gijsen, Paredis, 281, 317 en 327; Van Vugt, 'De verzuiling van het lager onderwijs in Lim-
burg',, 19; Delheij, 'Waarin denaardschen klei', 88. 
2111 BAR 42. 

2122 Het artikel refereert aan gebeurtenissen rond deH.E.s.-kwestie in februari 1864. Bovendien wordt gemeld, dat Paredis reeds der-
tienn jaar verantwoordelijkheid draagt voor het gymnasiaal onderwijs. 
2133 BAR 42: 'Een bezadigd woord aan mijn stadgenooten door een ingezetene van Roermond'. 
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Dee inhoud van dit artikel past slecht in het beeld van 'de afkeer van bisschop Paredis voor 
mensenn met zelfs maar liberale konnekties'.214 De bisschop was 'algemeen' en zolang de om-
standighedenn hem in staat stelden dat te blijven, was het slechts een kleine groep antiklerika-
lenn (zoals het gezelschap rond De Roermondenaar en de Volksvriend) die iets van hem te duchten 
had. . 

Ookk het fanatisme van de liberalen in de gemeenteraad wordt in de literatuur over de H.B.S.-

kwestiee van 1864 nogal eens overdreven. Waarschijnlijk heeft burgemeester Beerenbroek zich 
enigszinss verkeken op de tegenstand die een eventuele stille dood van het Bisschoppelijk Col-
legee opriep. Maar dat zijn kameleonachtige gedrag inzake de H.B.s.-kwestie gebaseerd zou 
zijnn op antiklerikalisme lijk t niet waarschijnlijk. De talrijke auteurs die Beerenbroek het etiket 
vann Kampioen van het Liberalisme of zelfs Antiklerikalisme opplakken,2'5 gaan voorbij aan de 
werkelijkee argumenten van een burgervader, die op een wat onhandige en misschien ook niet 
helemaall  juiste wijze inzette op de vestiging van een voor de gemeente goedkope"6 en kwali-
tatieff  hoogstaande Rijks-H.B.s. 

Liberaall  was Beerenbroek zonder twijfel. Zijn kritiek op de confessionelen was geheel con-
formm de heersende opinie over de scheiding van Kerk en Wereld. Over de confessionalisering 
vann enkele gemeenteraadsleden schreef hij in 1865 op persoonlijke titel aan Thorbecke, dat 
'dezee leden aan den leiband [zijn] gaan lopen van zekere partij, die ik hoog acht, maar die zich 
mett geene wereldsche zaken, althans niet in die mate, moet inlaten [i.e. de clerus, HV]. En 
daartoee gaf aanleiding de vestiging der Rijks hoogere burgerschool. [...] De kwestie was nu 
niett meer, zoo als het vorige jaar, tusschen renteniers en handelstand [sic], maar welke mannen 
luensthenn het oprekt met den bloei der Rijks hoofere burgerschool'. En over één van de confessionele 
kandidatenn oordeelde hij: 'overigens een aanbevelingswaard man maar die de zwakheid heeft 
gehadd de candidature uit handen van de voorstanders van het Bisschoppelijk Kollegie aan te 
nemen'.217 7 

Datt Beerenbroek er antiklerikale sympathieën op na zou houden, in de zin zoals die bij de 
redactiee van de Volksuriend zijn aan te treffen, is onwaarschijnlijk. Zo bleef hij tot zijn dood in 
18844 lid van de Eerste Kamer en werd hij door Provinciale Statenleden van confessionele sig-
natuurr keer op keer in deze functie herkozen. Ook dat hij in de Kamer in 1878 tegen de lager 
onderwijswett stemde, wijst niet bepaald in de richting van een sterk ontwikkeld antiklerika-
lisme.. Dan was er zijn sympathie voor de uit priesters en confessionelen samengestelde Ma-
ria-Munstervereniging,, waarvan Beerenbroek, samen met Paredis, beschermheer was.118 En 
tenslottee bleef de Maas- en Roerbode bij verkiezingen voor de gemeenteraad Beerenbroek ge-
woonn aanbevelen; ook na 1864. Deze carrière lijk t ondenkbaar, wanneer de clerus en de con-
fessioneel-katholiekee politici in Limburg Beerenbroek niet tenminste hadden gedoogd. En 
datt gedogen van een gematigd-liberale burgemeester hoorde nu juist bij uitstek tot de be-
leidslijnn van Paredis. 

2144 Delheij, 'Waar in den aardschen klei', 88. 
2155 Vergelijk onder meer Gijsen, Paredts, 158/281/317; Janssen, 'Mgr. J.A. Paredis, tweede stichter van Rolduc'; Van Rjjswijck, 'Libera-
lenn en clericalen', 431 en passim; Rogier en De Rooy, In vrijheid hn-borcn, 236-237; De Valk, Katholiek en liberaal te Roermond, passim. 
2166 Dat de Rijks-H. B.S. in de praktij k en op den duur de gemeente veel meer geld zouu gaan kosten dan het Bisschoppelijk College heeft 
Beerenbroekk in februari 1864 waarschijnlijk niet overzien. 
2177 Brief van Beerenbroek aan Thorbecke d.d. 21-7-1865, ARA, Archief Thorbecke, correspondentie, inv.nr. 78. De klerikale kandi-
daatt was Paul de Bieberstein. 
2188 Dit enkele feit roept bij sommige auteurs een grote verbazing op, die voornamelijk het gevolg lijk t te zijn van het zich blind sta-
renn op Beerenbroeks liberalisme; Delheij, 'Waar in den aardschen klei', 81. Overigens was Beerenbroek, in deze zelfde pacificerende 
lijn,, in de jaren 1840 lid geworden van Paredis'toneelvereniging Utile Dulci: Nissen,'Paredis en het Roermondse amateurtoneel', 319. 
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Paredis'' pogingen om vooral het 'algemene' te representeren, keren terug in zijn beleid ten 
aanzienn van het middelbaar onderwijs. Hierin zijn twee opmerkelijke tendensen te ontdek-
ken:: de aanhoudende pogingen tot overname van stedelijke colleges (vaak al voor het midden 
vann de eeuw)1'9 en, na de wet van 1863, het inpassen van deze 'overgenomen' colleges in wet-
telijkee kaders. Dat gymnasia en Bisschoppelijke Scholen in 1863 buiten de wet op het middel-
baarr onderwijs waren gehouden - bedoeld als concessie aan de katholieke Kamerleden - was 
geheell  tegen de zin van Paredis. De regeling als geheel kon zijn goedkeuring niet wegdragen, 
maarr nu de wet er toch was, had hij liever gezien dat de particuliere scholen er dadelijk bij wa-
renn betrokken."° Toen dat niet mogelijk bleek, ging de bisschop ertoe over de leerprogram-
ma'ss op 'zijn' scholen nauwkeurig af te stemmen op de wettelijke eisen en de docenten offi-
ciëlee diploma's te laten halen. Zo verkregen naast het Bisschoppelijk College in Roermond 
ookk het Kleinseminarie in Rolduc, het Jezuïetencollege in Sittard, de Latijnse school in Venlo 
enn het Franciscaner Gymnasium in Venray een officiële bevoegdheid, overigens met behoud 
vann hun duidelijk katholieke karakter. Alleen het Institut Francais in Weert moest het, tegen de 
zinn van Paredis in, zonder rijks erkenning stellen."' 

Dezee voorkeur van Paredis voor aan de Kerk gebonden, maar tegelijkertijd in wettelijke ka-
derss ingepast middelbaar onderwijs, komt overeen met zijn beleid ten aanzien van het lager 
onderwijs.. Op dat terrein legde Paredis een duidelijke voorkeur aan de dag voor strikt-katho-
liek,, maar openbaar onderwijs. Hierin verschilde hij sterk met zijn collega-bisschoppen, 
voorall  met die van de twee boven-Moerdijkse bisdommen Utrecht en Haarlem, die met een 
katholiekee numerieke minderheid te maken hadden. Daar richtte het beleid van de bisschop-
penn zich op het neutraal houden van het openbaar onderwijs, ter voorkoming van een duide-
lijk ee protestantse signatuur."2 Daarnaast was de inzet, vooral sinds het bisschoppelijke on-
derwijsmandementt van 1868, de oprichting van bijzondere katholieke scholen. 

Datt Paredis, vooral op het terrein van het onderwijs, een buitenbeentje was in het college 
vann bisschoppen, wist hijzelf vermoedelijk ook wel en hij ging iedere inmenging van zijn col-
lega'ss in Limburgse aangelegenheden het liefst uit de weg."J Over twee onderwijscirculaires 
diee Paredis in 1866 aan de priesters in zijn bisdom zond, merkte zijn collega bisschop G.P. 
Wilmervann Haarlem op: 

'Mgr.. Paredis heeft nu noch te voren iets van zijnen Circ. over 't onderwijs laten weten hoezeer ik het 
hemm vroeger verzocht had. den eerste was nog in de Couranten, maar van den 2e weet ik niets dan uit 
denn Haarlemmer, 't is toch een wonder man'."4 

Voorall  na het bisschoppelijk mandement van 1868 bracht Paredis' voorkeur voor openbaar 
onderwijss hem in conflict met zijn collega-bisschoppen. In dat mandement werd katholiek 
bijzonderr onderwijs gepropageerd en godsdiensdoos openbaar onderwijs uitsluitend ge-
doogd,, wanneer er geen bijzondere school voorhanden was."5 Enkele maanden na het man-

2199 Naast Roermond (1854}  werd ook in Sittard een 'Bisschoppelijk College' opgericht ter vervanging van de Latijnse school (1842). 
Inn Venray namen Franciscanen de Latijnse school over (1844) en in Weert werd het stedelijk college door Paredis overgenomen (1851); 
Gijsen,, Paredis, 241-242. Van de zeven Limburgse middelbare scholen in de jaren i860, werden drie door seculiere en twee door regu-
lieree priesters geleid. Van de overige twee stedelijke colleges telde er tenminste een ook geestelijken onder het docentenkorps; Gijsen, 
Paredis,, 456. 

2200 Brief van Paredis aan Hollman (eigenaar [drukker?] Courrier de la Meuse) d.d. 5-3-1866, GAM, Archief Pijls. 
2211 Gijsen, Paredis, 291-292. 
2222 Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 237. 
2233 Gijsen, Paredis, 297, 451-456. 

2244 Bisschoppelijk Archief Den Bosch (BADB), map correspondentie Wilmer aan Zwijsen, brief Wilmer aan Zwijsen d.d. 8-4-1866. 
2255 Mandement 22-7-1868. 
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dementt beklaagde J.A.C.A. van Nispen tot Sevenaer, vooraanstaand katholiek lid van de Twee-
dee Kamer en één van de eerste katholieken die de liberale politiek de rug toekeerde, zich er bij 
bisschopp Wilmer van Haarlem over dat Paredis in de praktijk een heel andere koers voer. Hij 
hadd zich volgens Van Nispen zelfs uitgelaten in termen die regelrecht strijdig waren met de in-
houdd van het mandement. Wilmer schreef er op zijn beurt met aartsbisschop J. Zwijsen over en 
suggereerdee dat Paredis zich iets had laten ontvallen in de trant van: 'als er openbaar onderwijs 
moett zijn voor gemengd gebruik, dan moet het neutraal zijn, of misschien: dat het zoo kwaad 
niett was, als 't maar neutraal bleef of zoo iets'."6 Aan Van Nispen antwoordde Wilmer: 

'Uww hoogstgeerde over de denkwijze van Mgr. P. heeft mij zeer verbaasd. Ik kan het niet gelooven dat 
ZDH,, in strijd van de duidelijke letter niet alleen van het mandement, maar ook van de Syllabus [Er-
rorum]]  zou gesproken hebben... misschien heeft Hij de eene of andere uitdrukking gebezigd die een 
dubbelenn zin had'."7 

Hoee het ook zij, de opmerkingen van Paredis waren in het licht van het onderwijsmandement 
weinigg gelukkig. Wilmers oordeel over Paredis was trouwens toch al niet erg positief: hij verdacht 
dee Roermondse bisschop ervan alleen in theorie het gezamenlijke beleid te onderschrijven."8 

Verschillenn tussen Paredis en zijn collega-bisschoppen deden zich in het jaar van het mande-
mentt ook voor op het terrein van de politiek. Het kabinet Van Zuylen-Heemskerk, in 1866 aan-
getredenn als bundeling van alle niet-liberale richtingen in de Nederlandse politiek,"9 had bij 
katholiekenn enige verwachting gewekt omtrent een nieuwe onderwijswet of althans een an-
deree toepassing van de bestaande wet. Een wijziging van de grondwet, waarin openbaar on-
derwijss tot regel werd verklaard en bijzonder onderwijs als aanvulling gold, was niet haalbaar; 
maarr een betere concurrentiepositie van het bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld door de invoe-
ringvann schoolgeld op de openbare school, leek dat wel te zijn. Om die reden schrapte hoofd-
redacteurr Jodocus Smits alle kritische artikelen over de regering in De Tijd,230 het meest toon-
aangevendee blad van katholieken in Nederland, waaraan ook de voormalige Ieraar aan het 
Roermondsee Bisschoppelijk College, Jan Willem Brouwers, verbonden was. 

Maarr al snel na het aantreden van het kabinet werd de schoolkwestie naar de achtergrond 
gedrevenn door de motie-Keuchenius, die de constitutionele kwestie in het middelpunt van de 
belangstellingg bracht. Het kabinet besloot de motie van afkeuring, die betrekking had op de 
benoemingg van minister P. Mijer tot Gouverneur-generaal van Indië, naast zich neer te leggen 
en,, in plaats van zelf af te treden, de Tweede Kamer te ontbinden. Hoewel Keuchenius tot het 
antirevolutionairee kamp behoorde, werd de motie voornamelijk door liberalen ondersteund 
enn kreeg ze al snel de betekenis van een manifest voor de ministeriële verantwoordelijkheid en 
tegenn het eigenmachtige optreden van de koning. 

Bijj  de verkiezingen verloren weliswaar enkele liberalen hun zetel, maar het was onduidelijk 
hoee in de nieuwe Tweede Kamer de verhouding lag tussen voor- en tegenstanders van de re-
gering.. Dat ook het nieuwe parlement bereid was de constitutionele kwestie uit te vechten, 
bleekk in november 1867, toen de Tweede Kamer de begroting afkeurde van het ministerie van 

2266 Brief van Wilmer aan Van Nispen tot Sevenaer d.d. 4-10-1868, Rijksarchief Gelderland (Arnhem), Archief Van Nispen tot Seve-
naer,, inv.nr. 2462, brief van Wilmer aan Zwijsen d.d. 3-10-1868, BADB, map Wilmer aan Zwijsen. 
2277 Brief van Wilmer aan Van Nispen tot Sevenaer d.d. 4-10-1868, Rijksarchief Gelderland, Archief Van Nispen tot Sevenaer, inv.nr. 
2462.. De Syllabus Errorum was de lijst van dwalingen, bijgevoegd bij de encycliek Quanta Cura uit 1864. 
2288 Gijsen, Paredis, 297. 
2299 Zie over de signatuur van dit kabinet: De Jong, Van standspoliritk naar partijloyaliteit, 125. 
2300 De Jong, 'Conservatieven en katholieken', 17. 
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Buitenlandsee Zaken uit onvrede met het, opnieuw buiten het parlement om gevoerde, regerings-
beleidd in de Luxemburgse kwestie. Hierbij stond de positie van het Groothertogdom Luxemburg 
centraal,, maar ook de positie van Nederlands-Limburg. Beide gebieden werden uit de nieuwe 
Noord-Duitsee Bond gehouden: Luxemburg verkreeg een onafhankelijke status en Limburg zou 
alss provincie nog uitsluitend deel uitmaken van Nederland. Het eigenmachtige optreden van de 
Nederlandsee regering, waarbij de voorgenomen verkoop van Luxemburg aan Frankrijk bijna tot 
eenn Frans-Duitse oorlog had geleid, bracht het parlement opnieuw tegenover de regering. En op-
nieuww besloot de laatste tot ontbinding van de Kamer in plaats van zelf af te treden. 

Inmiddelss werd onder vooraanstaande katholieken in Nederland druk overleg gevoerd 
overr de politieke situatie. Het aftreden van de ministers zou zonder twijfel een liberaal kabinet 
opleverenn en daarmee zou de herziening van de onderwijswet op de lange baan worden ge-
schoven.. Andersom deed Van Zuylen aan de vooraanstaande katholiek J.B. van Son de belofte 
dat,, bij electorale steun van de katholieken, minister J. Heemskerk Azn. een voorstel tot wijzi-
gingg van de schoolwet zou indienen. Om die reden besloot het episcopaat het onderwijsman-
dementt uit te stellen tot deze belofte zou zijn ingelost.231 

Omm die reden ook gaf J. Zwijsen, (aarts)bisschop van Utrecht en Apostolisch Administra-
torr van het bisdom Den Bosch, eind 1867 opdracht om 'deze regering met alle geoorloofde 
middelenn te steunen en een verandering van ministerie te verhoeden'.2I2 De pauselijke inter-
nuntiuss in Nederland, G. Cattani, sprak de vrees uit dat de nieuwe verkiezingen van januari 
18688 de liberalen nog vaster in het zadel zouden helpen. Om dit te voorkomen, had hij er bij J. 
vann Genk, bisschop van Breda, op aangedrongen dat er door geestelijken en politici zou wor-
denn samengewerkt voor het welzijn van Kerk en Staat: niet door een openlijk stemadvies van 
dee clerus, maar wel door persoonlijke aansporingen en raadgevingen, zodat de liberalen - de 
tegenstemmerss tegen de begroting in november 1867 - uit de Kamer geweerd konden wor-
den.2""  Ook bisschop Wilmer van Haarlem instrueerde de katholieke Kamerleden via Van Nis-
penn om 'de keuzen ten gunste van het huidig ministerie [te] ondersteunen'.234 

Dee enige bisschop die zich niet bij deze beleidslijn aansloot, was Paredis. Ministers uit het 
kabinett Van Zuylen-Heemskerk waren kort tevoren nog bij hem op bezoek geweest en hadden 
naastt de Rjjks-H.B.s. ook het Bisschoppelijk College bezocht,255 maar het mocht niet baten. De 
Maas-- en Roerbode bleef dee Kamerleden in bescherming nemen, die tegen de begroting en dus 
tegenn de regering hadden gestemd.2'6 Dit was vooral 'jammer', aldus de Limburgse Commis-
sariss des Konings Van der Does, omdat iedereen wist dat achter de Maas- en Roerbode niemand 
minderr dan de bisschop zelf stond.2'7 Aartsbisschop Zwijsen had ter overweging gekregen om 
'eenn voetje te verzetten bij de Bisschop van Roermond', opdat ook daar steun aan de regering 
gegevenn zou worden.2'8 Ook de confessioneel-katholieke kranten De Tijd en ['Ami du Limbourci 
enn de Commissaris des Konings zetten zich in voor een antiliberale koers in Limburg. L'Ami 

2311 De Jong en Verhage, 'Episcopaat en politiek', 65, Zie voor deze kwestie uitgebreider: De Jong, 'Conservatieven en katholieken', 
18,, 20-21 en 24. 

2322 Geciteerd in J.J. Huizinga.j. Heemskerk Azn. (1818-1897). Conservatie zonder partij (Harlingen 1973)258, noot 151. 
2333 Deze boodschap is een parafrase van de Latijnse tekst van Cattani aan Van Genk, door die laatste aangehaald in zijn brief aan 
Zwijsenn d.d. 5-1-1868, BADB, map Van Genk aan Zwijsen. Van Genk was in januari 1868 nog coadjutor, maar functioneerde in de prak-
tijkk al als de bisschop van Breda, hetgeen hij per 29 april van dat jaar officieel werd. 

2344 BriefWilmer aan Van Nispen rot Sevenaer d.d. 17-1-1868, Rijksarchief Gelderland, ArchiefVan Nispen tot Sevenaer, inv.nr. 2462. 
2355 Volksvriend, 10-8-1867. 
2366 Maas-tti Roerbode, 4-1-1868. 
2377 Brief Van der Does aan Heemskerk d.d. 8-1-1868, ARA, 2.21.084 Archief Heemskerk, inv.nr.2, 
2388 Ibidem. 
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vroegg van de Limburgse Kamerleden een stemverklaring op het punt van de 'wijziging der On-
derwijswet,, vooral in den Geestvan het subsidieren van het bijzonder onderwijs' en Van der 
Doess was 'druk bezig de plattelands-Burgemeesters te bewerken', waarbij hij hen een wijzi-
gingg van de onderwijswet in het vooruitzicht stelde.239 Volgens Karel Cornelis, liberaal Ka-
merlidd en één van de oprichters van de Volksvriend, had Van der Does namens het kabinet zelfs 
allerleii  subsidies voor het aanleggen van wegen toegezegd.140 Tenslotte zette ook De Tijd zich 
inn voor het zittende kabinet, maar de krant ondervond in Limburg 'alom tegenwerking'.̂ De 
pastoorr van Valkenburg had uit onvrede zelfs zijn abonnement op die krant opgezegd.14* 

Dee ontbindingsverkiezingen van januari 1868 hadden in Limburg niet het gewenste resul-
taat.. De afgetreden liberaal-katholieken werden herkozen, ook degenen die hadden gewei-
gerdd de stemverklaring van 1'Amt af te leggen,243 hetgeen bisschop Wilmer deed verzuchten: 
'Limburgg is mij onbegrijpelijk'.244 Het resultaat was, zoals de niet-Limburgse bisschoppen al 
haddenn gevreesd, dat de liberalen opnieuw een meerderheid in de Kamer verwierven. Twee 
maandenn na de verkiezingen nam het parlement de motie-Blussé aan, waarin de voorgaande 
Kamerontbindingenn werden afgekeurd en in april 1868 trad het kabinet af nadat opnieuw de 
begrotingg van Buitenlandse Zaken was verworpen. Het concept van de nieuwe onderwijswet, 
waarinn op een aantal punten aan de confessionele wensen tegemoet werd gekomen en dat 
doorr Heemskerk inmiddels naar de Tweede Kamer was gezonden, bleef onbehandeld lig-
gen.2455 Het nieuwe liberale kabinet Van Bosse-Fock trok het wetsvoorstel definitiefin. Het uit-
blijvenn van een nieuwe schoolwet versnelde het proces van confessionalisering bij Nederland-
see katholieken en het uiteenvallen van het liberaal-katholieke monsterverbond; maar niet bij 
Paredis,, die het jaar erop tegen een Limburgse pastoor opmerkte: 'ik houd een conservatief 
ministeriee Heemskerk duizend maal slechter dan ons tegenwoordig liberaal ministerie'.246 

Hett 'afwijken in rigting der Limburgsche Geestelijkheid vergeleken bij die der andere Pro-
vinciën'2477 bleef niet onopgemerkt. Ook niet bij Cattani, de pauselijke internuntius, die dit 
beeldd desgevraagd bevestigde tegenover minister Van Zuylen.248 Door een andere antirevolu-
tionairee minister, RJ. Schimmelpenninck, werd de pauselijke afgezant eveneens geatten-
deerdd op de 'wankelmoedigheid' van de Limburgse clerus: 

'ikk waarschuwde den Nuntius die na de Paaschen zelf eene togt zal doen [...] en vooral in Limburg de 
Geestelijkheidd de les wil lezen'.140 

Vann der Does zag zich genoodzaakt 'de bekende zwakke meegaandheid v.d. Bisschop', die 
onderr meer tot uitdrukking kwam in de zwabberende koers van de Maas- en Roerbode, ter spra-
kee te brengen bij minister Heemskerk.250 Ook tegen Van Zuylen klaagde hij over 'de invloed 
derr geestelijken', die in Limburg 'zeer verdeeld in haare strekking' was.251 

2399 Brief Van der Maesen aan Thorbecke d.d. 15-1-1868, ARA, Archief Thorbecke, inv.nr. 83. Van der Maesen zelf weigerde de stem-
verklaringg af te leggen. 
2400 Brief Cornelis aan Thorbecke d.d. 9-2-1868. 
2411 Brief van Van der Does aan Heemskerk d.d. 23-1-1868, ARA, 2.21.084, Archief Heemskerk, inv.nr. 2. 
2422 Ibidem. Enige tijd later zou Paredis zelf overigens ook zijn abonnement op De Tijd opzeggen: zie verderop in deze paragraaf. 
2433 Zoals Van der Maesen: Brief Van der Maesen aan Thorbecke d.d. 15-1-1868, ARA, Archief Thorbecke, inv.nr. 83. 
2444 Brief van Wilmer aan Zwijsen d.d. 1-2-1868, BADB, map Wilmer aan Zwijsen. 
2455 Zie voor de inhoud van het wetsvoorstel: De Jong, 'Conservatieven en katholieken', 23-24. 
2466 Brief van pastoor P.A. Smidts te Maasbracht aan de redactie van Het Huisgezin te 's-Hertogenbosch d.d. 3-11-1869, ANJ-AG, doos 
497,, map 2. 
2477 Brief van Van der Does aan Heemskerk d.d. 27-1-1868, ARA, 2.21.084, Archief Heemskerk, inv.nr. 1. 
2488 Ibidem. 
2499 Brief van RJ. Schimmelpenninck aan Heemskerk begin 1869, ARA, 2.21.084, Archief Heemskerk, inv.nr. 6. 
2500 Ibidem. 
2511 Brief van Van der Does aan I.P.J.A. van Zuylen d.d. 30-1-1868, ARA, 2.21.180, Collectie Van Zuylen van Nijevelt, inv.nr. 102. 
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Watt was nu de reden voor de afwijkende koers van Paredis? Op het eerste gezicht lijk t het voor 
dee hand te liggen de oorzaak hiervan te zoeken in de inhoud van de breuk tussen regering en 
Tweedee Kamer. Hierin speelden immers naast de positie van Limburg als lid van de Duitse 
Bondd ook de 'koningskwestie' - en dus de gehechtheid aan het huis van Oranje - een grote 
rol.. Zou de Limburgse steun voor de liberale Kamerleden, die het regeringsbeleid inzake de 
Luxemburgsee kwestie hadden afgekeurd, dan niet een verkapte uiting zijn van anti-Neder-
landsee of pro-Duitse sentimenten? Ook minister Van Zuylen, verbaasd over de uitslag van de 
verkiezingenn in Limburg, veronderstelde een dergelijk verband. Maar de Gouverneur des Ko--
ningss ontkende dit ten stelligste: 

'Zooo als ik deze Provincie ken, vind ik geene invloedrijke personen die aan Pruissische in-
spiratien,, zoo als door Uwe Excellentie zijn bedoeld, ten dienste zouden staan. Ik meen, dat 
menn 't er veilig voor kan houden dat die inspiratien geen rol, die aandacht verdient, kunnen 
hebbenn gespeeld of spelen in de verkiezingen van Limburg. [...] Wat van Pruissische her-
komstt is maakt in Limburg geen opgang'.252 

Ookk om andere redenen lijk t een direct verband tussen de afwijkende houding van de Lim-
burgsee clerus en de politieke inhoud van de kabinetscrisis minder voor de hand te liggen. Pa-
rediss liep immers ook op andere terreinen bij zijn collega's uit de pas en liberaal-katholieken 
zouden,, zoals in het vervolg van deze paragraaf duidelijk zal worden, ook na 1868 nog de per-
soonlijkee steun van de bisschop behouden. Anti-Nederlandse sentimenten, of althans een 
provincialee opstelling en de voorkeur voor een eigen beleidslijn, speelden ongetwijfeld een 
rol.. Maar het zou onvoldoende rechtdoen aan een patroon in het handelen van Paredis, door 
hett afwijkende gedrag van de Limburgse clerus uitsluitend toe te schrijven aan de inhoud van 
dee Limburgse/Luxemburgse kwestie. 

Waarschijnlijkerr is dat Paredis onvoldoende het politieke belangg van de ontwikkelingen tij-
denss het kabinet Van Zuylen-Heemskerk heeft onderkend. Die periode liet een 'ongekende 
verscherpingg van de politieke verhoudingen in Nederland' zien, waarbij zowel binnen als bui-
tenn de Kamer de politieke scheidslijnen 'duidelijk getrokken' werden.253 Voor katholieken was 
1868,, niet alleen vanwege de politieke strijd van liberalen tegen niet-liberalen maar ook van-
wegee het bisschoppelijk mandement, het jaar van de waarheid: het moment waarop de con-
fessioneel-katholiekee richting de overhand kreeg en het monsterverbond van liberalen en ka-
tholiekenn de genadeklap kreeg toegebracht. De bevordering van het bijzonder onderwijs, voor 
dee andere bisschoppen leidraad in hun pro-regeringsstandpunt, was zoals gezegd voor Pare-
diss veel minder de kern van zijn beleid. De breuk tussen liberalen, die de katholieke Kerk in 
18488 gelijke rechten hadden bezorgd, en katholieken, voor wie het bijzonder onderwijs een 
steedss groter politiek belang kreeg, veronderstelde bovendien een duidelijker stellingname 
vann de clerus. En dit druiste in tegen de houding van Paredis, die in zijn (kerk)provincie juist 
trachttee alle partijen bijeen te houden. 

InIn Paredis' afwijkende houding, met name ten aanzien van het onderwijs, komt opnieuw 
zijnn provinciaal-verzoenende handelwijze tot uitdrukking, gericht op het bijeenhouden van 
allee partijen en het consolideren van zijn eigen positie boven de partijen. Scheiding tussen 
Kerkk en Wereld was voor hem, ook of juist op het terrein van het onderwijs, uit den boze. Net 
alss in zijn optreden in de toneelkwestie in de jaren 1840 en in het conflict met De Roermondenaar 

2522 Brief Van der Does aan Van Zuylen d.d. 30-1-1868. 
2533 De Jong, Van standspolitiek naar partij loyaliteit, 128. 
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inn de jaren 1850 probeerde Paredis zo lang mogelijk het 'algemene' te representeren. En zo-
langg gematigd-liberale standpunten hierin een rol speelden, speelden die ook een rol in het 
beleidd van de bisschop. 

Samenvattendd moet het beeld van Paredis in de literatuur als een ijzervreter, die al in een 
vroegg stadium de noodzaak inzag van een verzuilingachtige tendens tot eigen katholieke or-
ganisatie,, worden genuanceerd. Niet alleen was de 'eigen' organisatie vaak een reactie op 
zijnss inziens te extreme initiatieven van anderen (zoals La Société Dramatique en De Roermon-
denaar),, maar bovendien hechtte Paredis bijzonder aan het 'algemene' karakter van zijn gees-
teskinderen.. Utile Dulci was 'de' toneelvereniging; de Maas- en Roerbode 'de' lokale krant; en 
tenn aanzien van het Bisschoppelijk College bleef Paredis stelselmatig beklemtonen dat dit niet 
alleenn een opleiding tot de seminaries was, maar dat de 'élèves van [het] Kollegie [...] na vol-
bragtee studiën ongetwijfeld [...] al datgene bezitten, wat voor een knap maar eerlijk man ook 
inn de wereld [cursivering HV] vereischt kan worden'.'54 

Datt de lokale ontwikkelingen in Roermond niet altijd in politieke termen van klerikaal en 
antiklerikaall  waren te vatten en dat in Limburg de grens tussen liberaal- en confessioneel-ka-
tholiekk vóór 1870 geen waterscheiding was, blijkt opnieuw uit de verkiezingskwestie van 
1869,, waarbij twee Limburgse burgemeesters tegenover elkaar kwamen te staan.255 

Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1869 

Doorr het dubbele kiesdistrict Roermond waren sinds de instelling ervan in 1850 voornamelijk 
liberaal-katholiekee juristen naar de Tweede Kamer afgevaardigd. Deze zogenaamde 'papo-
Thorbeckianen'' kwamen rond het midden van de jaren i860 onder toenemende druk te staan 
vann de confessioneel-katholieken, die met het oog op de Romeinse kwestie en het bijzonder 
onderwijss sterk gekant waren tegen samenwerking met de liberalen en die op een aantal ter-
reinenn eerder aansluiting vonden bij de conservatieve protestanten. Sinds 1866 werden de li-
beralenn in overwegend-katholieke districten in Nederland successievelijk weggestemd, totdat 
inn 1873 alle zetels in handen waren van confessionelen. 

Hett eerste confessionele Kamerlid namens hetRoermondse kiesdistrict was Leopold HafF-
mans,, kantonrechter te Venlo en redacteur/eigenaar van het VenlooscH Weekblad. Toen Haff-
manss zich na driejaar, in 1869, niet herkiesbaar stelde omdat hij de voorkeur gaf aan een ze-
tell  in het district Boxmeer waaraan zijn woonplaats Venlo was toegevoegd, brandde in Roer-
mondd een heftige verkiezingsstrijd los, waarbij ook de geestelijkheid zich openlijk in de 
verkiezingsstrijdd mengde. De Commissaris des Konings schreef in zijn jaarverslag, dat 'een 
gedeeltee dier Geestelijkheid een veel minder bedekt aandeel in de bewerking der meeningen 
tijdenss het verkiezingswerk [had]'. Er was zelfs sprake geweest van 'hyerarchischen [bis-
schoppelijke,, HV] invloed in die deelneming'.256 Over de weinig verheffende taferelen tijdens 
dee Limburgse verkiezingen schreef de liberaal E mile Seipgens de komedie De lerste Schlaag of 
vrijevrije verkiezingen in Limburg, waarin mr. Haffmans als 'Mr. Stechelmans' werd geportretteerd.257 

Dee belangrijkste kandidaten voor de vacante zetel in Roermond in 1869 waren Jan Hendrik 
Arnoldts,, burgemeester van Sittard, en Hubert Pijls, voormalig burgemeester van Maastricht 

2544 Brief Paredis aan Burgemeester en gemeenteraad d.d. 15-2-1864, GAR NA 1103. 
2555 Delen uit de volgende sub-paragraaf rijn ook gebruikt in: De Jong en Verhage, 'Episcopaat en politiek'. 
2566 Jaarverslag Limburg 1869 (Maastricht 19-4-1870). 
2577 Emile Seipgens, De letste Schlaag of vrije verkiezingen in Limburg (Komedie in 3 akten, z.p. 1872). 
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Spotprentt op het Kamerlid D e e e r s te p a r l e m e n t a i r e r e d e v o e r i n g' 

enn sinds 1865 redacteur van de Courrier de la Meuse. Arnoldts gold als een confessioneel politi-
cus:: hij was een protégé van Haffmans en in 1850 was op zijn initiatief het stedelijke college in 
Sittardd overgedragen aan de Jezuïeten.258 Omdat in de geschiedschrijving verschil van mening 
bestaatt over de politieke signatuur van Pijls en van zijn Courrier,259 is het van belang hier uitge-
breiderr bij stil te staan. 

Inn 1867 was Pijls door de conservatieve minister Heemskerk niet herbenoemd tot burge-
meesterr vanwege de wijze waarop hij de regering had tegengewerkt.260 Hij was een groot voor-
standerr van openbaar onderwijs en had het aftredend Kamerlid Haffmans verweten, dat deze 
doorr 'twist en tweedragt [te] stichten' en door 'haat en nijd op [te] wekken', de positie van het 
openbaarr onderwijs had ondergraven."" Om die reden had Pijls zich in 1866 sterk verzet tegen 
dee herbenoeming van Haffmans tot schoolopziener in Limburg.262 

Zoalss Pijls geen politieke vriend was van de confessioneel-katholieke Haffmans, zo onder-
hieldd hij wel goede betrekkingen met vooraanstaande liberale politici, bijvoorbeeld met Thor-

2588 Gijsen. Paredis, 242-243. 
2599 Zie onder meer: W.A.J. Munier, 'Een Maastrichtse krant en de verslaggeving over het Eerste Vaticaans Concilie', in: Gian Acker-
mans,, Albert Davids en Peter J.A. Nissen, Kerk in beraad. Opstellen aangeboden aan prof.dr. J.C.P.A. uan Laarhoven bij gelegenheid uan zijn ajscheid 
alss hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (Nijmegen 1991) 265-277, aldaar 267 en 276; S. van der Hoek en J. Schatorjé, 'HetVen-
looschh Weekblad en de verkiezingen voor de Tweede Kamer, met name in 1869 en 1871', De Maasgouuj 104 (1985) 57-81, aldaar 73. 
2600 De Jong, Van standspolitiek naar partijloyaliteit, 58. 
2611 Brief van Pijls aan Thorbecke d.d. 5-5-1866, ARA, Archief Thorbecke, inv.nr. 81a. 
2622 Ibidem. 
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becke,, die in 1857 aan Pijls schreef: 'De wet tot regeling van het lager onderwijs kunt gij als 
onzee wet, als die der liberalen beschouwen'.26' Ook nadien bleef Pijls bekend staan als een li-
beraal.. De Tijd noemde hem in 1871 zelfs de officiële woordvoerder van die partij.204 Andere 
bronnenn gingen nog verder en 'betichtten' Pijls ervan, dat hij lid was van de uiterst verdachte 
vrijmetselarij.. Een in Roermond gedagtekende 'Open brief, die tijdens de verkiezingscam-
pagnee dienst deed als politiek pamflet, meldde dat hij in Gent een congres van dit genoot-
schapp had bezocht. Maar zijn aanhangers verzekerden, dat Pijls hier uitsluitend was geweest 
omm juist protest aan te tekenen tegen de vrijmetselarij.155 

Hoee dit ook zij, de liberale signatuur van Pijls lijk t niet aan twijfel onderhevig. Dat die twij-
fell  wel wordt aangetroffen in de literatuur, lijk t het gevolg van twee onnauwkeurigheden; bei-
dee in verband met het beeld van Pijls' Courrier de la Meuse als 'de' confessioneel-katholieke 
krantt in Limburg. De eerste onnauwkeurigheid betreft het moment waarop de krant die naam 
verwierf,, namelijk pas vanaf het moment dat ze overging in handen van de nieuwe eigenaar 
Hollmann-Ruttenn uit Maastricht in 1870/1871. In 1874 merkte Haffmans op, dat de Courrier 
pass enkele jaren geleden van pro- naar antiliberaal was omgezwaaid.266 Om die reden zegden 
inn datzelfde jaar liberale gezelschappen in Roermond als Amicitia en Concordia hun abonne-
mentt op de Courrier op.'67 Tot dat moment had de krant zich in liberale zin doen kennen, bij-
voorbeeldd door steun te verlenen aan de liberalen P.T. van der Maesen de SombrefF, minister 
vann Buitenlandse Zaken in het tweede ministerie Thorbecke, en aan de uitgesproken liberale 
medeoprichterr van de Volksuriend Karel Cornelis.268 

Dee tweede onnauwkeurigheid is de opvattingvan sommige auteurs, dat het antiliberale of 
confessionelee gehalte van de Courrier kan worden afgemeten aan het ultramontanisme in let-
terlijkee zin. In een artikel over de verslaggeving van de Courrier over het Eerste Vaticaanse con-
ciliee in 1869/1870 stelt W.A.J. Munier vast, dat 'de viering van het gouden priesterfeest [...] 
onthullendd [is] voor de kinderlijke aanhankelijkheid en de onbeperkte trouw aan paus en kerk 
diee typerend is voor [het] dagblad'.169 Deze constatering is minder opmerkelijk dan zij lijk t 
omdatt alle kranten, zelfs de Volksuriend, en alle Limburgse politici, zelfs een papo-Thorbecki-
aann als Karel Cornelis, in letterlijke zin een uitgesproken ultramontaanse gezindheid aan de 
dagg legden. Zoals in paragraaf 3.1 uiteengezet, kan daaraan in het geheel geen uitspraak wor-
denn ontleend over de ideologische achtergrond van de redactie of de 'politieke' signatuur van 
dee krant.270 

Tijdenss de verkiezingscampagnes van 1869 werd het beeld van Pijls als de liberale kandi-
daatt en Arnoldts als de confessioneel-katholieke kandidaat bevestigd door de steun die ver-
schillendee kranten verleenden. Achter de kandidatuur van Arnoldts schaarde zich onder meer 
Dee Ttjd,271 de I'Ami du Limbourg (eigendom van de confessionele fabrikant Pierre Regout te 

2633 Brief van Thorbecke aan Pijls d.d. 24-7-1857, GAM, Papieren Pijls. 
2644 De Tijd, 8-6-1871. Zie ook: Van der Hoek en Schatorjé, 'Het Venloosch Weekblad en de verkiezingen', 74. 
2655 Maas- en Roerbode, 12-6-1869. 
2666 Geciteerd in: Volksvriend, 18-4-1874. 
2677 Ibidem, 4-4en 25-4-1874. 
2688 Ibidem, 11-6-1864. 
2699 Munier, 'Een Maastrichtse krant', 267. 
2700 Zie over de signatuur van de Courrier ook: Orbons en Spronck, 'Limburgers worden Nederlanders', 36, waarin de Courrier in 1867 
'katholiek-liberaal'wordtt genoemd; IngridM.H. Evers, 'Liever Turks dan Pruisisch. De publieke opinie in de provincie Limburg 1866-
1867',, De Maasgouw 100 (1981) 129-149, aldaar 135, waarin het blad in 1866 'thorbeckiaans-Iibera[a]l' wordt genoemd. 
2711 Al sprak de Tijd zich pas bij de herstemming officieel uit voor Arnoldts (De Tijd, 17-6-1869). 
2722 Van der Hoek en Schatorjé, 'Het Venloosch Weekblad en de verkiezingen', 74. 
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HULD EE A A N DEN HEER ARNOLDTS . 
Wijj  zijn in staat gesteld, onzen lezers eene afbeelding ter bezichtiging te geven van de 

medalje,, die de Sittardsche kiezers ter eere van hunnen afgevaardigde Jan Hendrik Arnoldts 
hebbenn doen vervaardigen en die eerlang dezen Staatsman zal worden aangeboden: 

Dee vertaling der opschriften (die niet van prof. Boot zijn) is deze: 
1.. Om het borstbeeld: Aan J. H. Arnoldts, beroemd staatsman uit Sittard, door dankbare burgers toegewijd. 
2.. Keerzijde: Het antwoord van Haffmans op eene rede van Rutgers van Rozenburg las hij voor met 

luidee stem. Den 29sten Apri l 1871. 

Eenn ander commentaar dat Arnoldts als adept van Hajjrnans beschouwt (BRON: Uilenspiegel. Humoristisch-
satyriekk weekblad 1871, II, no. 7). 

Maastricht),, het Sittardse weekblad De Nieuwsbode, het toonaangevende conservatieve Dagblad 
vanvan Zuid-Holland en 's-Grauenhacje en het Venloosch Weekblad, al besteedde de redactie van dat laat-
stee blad meer ruimte aan de campagne tegen Pijls dan aan reclame voor Arnoldts.272 Pijls werd 
verwetenn een 'slaafsche volgeling [te zijn] van één man, die hem nooit zal toestaan iets voor 
hett bijzonder onderwijs te doen [Thorbecke, HV]'.27! En bovendien wilde hij twee heren die-
nen:: 'de liberalen en de katholieken, de Volksvriend en de Maas- en Roerbode, wier beginselen re-
gelregtt in strijd staan'.274 Ook een gedeelte van de clerus steunde Arnoldts. In het Weerter de-
canaatt moest zelfs een jonge kapelaan door Paredis worden vermaand omdat hij te zeer zijn 
persoonlijkee voorkeur uitdroeg.275 

Pijlss werd daarentegen aanbevolen door de liberale kiesvereniging De Grondwet in 
Weert,2766 door de Volksuriend, door zijn eigen Courrier de la Meuse en... door de Maas- en Roerbode! 
Dee steun aan Pijls van de Maas- en Roerbode, die zich in de rug gedekt wist door niemand min-
derr dan de bisschop zelf, mag op het eerste gezicht verbazing wekken en heeft dat in ver-
scheidenee publicaties ook gedaan.277 Mogelijk speelde hierin mee, dat Pijls' tegenstander, 

2733 Overdruk uit het Venloosch Weekblad, GAR.Afd. V-7no. 26 (ArchiefC.H. Bongaerts). 
2744 Ibidem. 
2755 BAR 55, brief van Paredis aan Boermans d.d. 11-6-1869. 1° deze brief zegt Paredis, dat hem ter ore is gekomen dat kapelaan 
Meeuwissenn zich met de verkiezingen heeft ingelaten om 'zynen Candidaat aantebevelenr Mede gezien de reactie van Paredis die 
dreigtt met overplaatsing, mag worden vermoed dat deze kandidaat Arnoldts (en niet Pijls) was. 
2766 Maas- en Roerbode, 5-6-1869. 
2777 Zie bijvoorbeeld Van der Hoek en Schatorjé, 'Het Venloosch Weekblad en de verkiezingen', 73. Gijsen, Paredis, maakt in het ge-
heell  geen melding van de kwestie. 
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Arnoldts,, bekend stond als een Orangist. Uit brieven van een Limburgse pastoor, die Arnoldts 
vanwegee diens Orangisme als kandidaat afwees, blijkt dat dit argument bij delen van de clerus 
inderdaadd een rol speelde.278 Maar dat ook Paredis om die reden voor de liberale Pijls koos, 
lijk tt niet erg waarschijnlijk. De bisschop hield er misschien antinationale sympathieën op na, 
maarr deze zijn in het algemeen terug te voeren op provincialisme en de behoefte aan autono-
miee in Limburgse aangelegenheden. Van anti-Orangisme is in de bronnen niets terug te vin-
denn en de koningsgezindheid van Arnoldts werd door Paredis dan ook niet als contra-argu-
mentt gebruikt. 

Waarschijnlijkerr is het dat Paredis' steun aan een liberaal-katholiek moet worden bezien 
vanuitt het perspectief van een gematigd en samenbindend episcopaat, dat confrontaties zo-
veell  mogelijk uit de weg ging. Pijls was in de ogen van de bisschop een politicus van het 'mid-
den'' en zodoende een acceptabele kandidaat. Een uitgesproken politieke keuze voor confes-
sioneel-katholiekenn en een felle politiek-ideologische strijd die daar onvermijdelijk het gevolg 
vann zou zijn, kwam niet in de kraam van de bisschop te pas. Volgens een pastoor van Maas-
brachtt had Paredis zelfs met zoveel woorden gezegd, dat Pijls een man was die 'de katholieke 
vertegenwoordigerss [kon] vereenigen'.179 Dat Pijls er liberale sympathieën op na hield, was voor 
hemm van minder belang. De bisschop trok zich er dan ook niets van aan, dat vooraanstaande 
confessioneel-katholiekenn hem verzochten zijn steun aan Pijls te staken. Bijvoorbeeld Pierre 
Regoutt van 1'Ami, die over Pijls aan Paredis schreef: 

'Zijnee gehechtheid aan het valsche liberalismus, zijne dubbelzinnige houding in alle godsdienstige 
aangelegenheden,, zijne voorliefde voor het Staatsonderwijs, en zijne vriendschap met zoo veele 
vijandenn van onzen heiligen Godsdienst die God, Kerk en Overheden zoeken te vernielen, zouden 
zijnn keus een ongeluk maken voor het Katholieke Limburg'/80 

Overigenss had Regout in de hiervóór genoemde anti-Thorbecke brochure al eerder blijk ge-
gevenn van zijn afkeer van Pijls en de door hem geleide Courrier de \a Meuse. Deze vete dateerde 
uitt het begin van de jaren 1850 en vond zijn oorsprong in de zogenaamde 'gaskwestie' in 
Maastricht.. Pijls had destijds de gemeenteraad weten te bewegen om de gasexploitatie in 
eigenn beheer te nemen, waardoor Regout, die eerder een gasfabriek had opgericht om de stad 
vann gas te kunnen voorzien, ernstige financiële schade had geleden.18' De anti-Pijls propagan-
daa van ['Ami in 1869 maakte dus deel uit van een al langer bestaande controverse tussen beide 
kranten.. Vermoedelijk heeft Paredis om die reden de kritiek van Regout op Pijls beschouwd 
alss onderdeel van een persoonlijk geschil tussen beiden en besteedde hij er weinig aandacht 
aan.. Als antwoord schreef hij daarentegen een protestbrief aan Regout vanwege de steun die 
1'Amii  aan Arnoldts verleende.181 

Dee verkiezingen op 8 juni 1869 kenden een ongemeen hoge opkomst. In het Roermondse 
kiesdistrictt kwam bijna 90% van het electoraat naar de stembus. Arnoldts verkreeg 18 stem-
menn meer dan Pijls, maar aangezien geen van beide kandidaten een meerderheid haalde, 

2788 Brieven van J.E.J.H. Joor, pastoor van Schinveld, aan Nuyens d.d. 22/27-6-1869, Nijmegen, Archief van de Nederlandse provincie 
derr Jezuïeten, Archief Nuyens, inv.nr. Q-21. 
2799 Geciteerd in een briefvan pastoor P.A. Smidts te Maasbracht aan de redactie van Het Huisgezin te 's-Hertogenbosch d.d. 3-11-1869, 
ANJ-AG,, doos 497, map 2. 
2800 Briefvan Regout aan Paredis d.d. 24-5-1869, BAR 55. 
2811 Wat heeft Limburg voor den heer Thorbecke en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan? (Maastricht 1864) 15 e.v. Zie over de vete tussen Re-
goutt en Pijls: A.J.F. Maenen, Petrus Regout (1801-1878). Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen 1959) 
91-107. . 
2822 Genoemd in: Briefvan Paredis aan Boermans d.d. 18-6-1869, BAR 55-
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diendee er een herstemming te volgen.28*  De Maas- en Roerbode was merkbaar teleurgesteld. In 
hett eerste nummer na de verkiezingen plaatste de redactie een ingezonden brief, haar 'van 
hooggeachtee zijde' ter hand gesteld. Of de brief, die aan de vooravond van de herstemming te-
venss als pamflet dienst deed, daadwerkelijk van Paredis afkomstig was, valt niet te bewijzen, 
maarr dat lijk t wel waarschijnlijk. Haffmans van het Venloosch Weekblad merkte een week later 
op:: 'Wij hebben ons uiterste best gedaan, maar mgr. de bisschop heeft overal brieven ge-
schrevenn ten voordeele van Pijls. En wie kan daar tegen?'.284 Bovendien werd er door de Maas-
enn Roerbode sterk op gespeculeerd, dat de ingezonden brief uit de pen van Paredis was gevloeid. 
Hett stuk werd door de redactie ingeleid met de opmerking dat de krant zich bij haar opmer-
kingenn over de 'godsdienstige overtuiging' van Pijls gesteund wist door 'de hooggeplaatsten 
enn hoogvereerden man'. In het licht van de vermoedelijk persoonlijke inmenging van Paredis 
bevattee de brief enkele markante passages: 

'Mett verwondering hebben wij den uitslag der verkiezingen vernomen, en strekt dit ons eenmaal te 
meerr tot bewijs van hetgeen valsche beschuldigingen, leugens en lastertaalvermogen. [...] Juist, zoo 
roeptt men ons toe, [...] de Heer Pyls is liberaal, de Heer Arnoldts daarentegen conservatief, en weg 
mett de liberalen, leven de conservatieven! Onnoozelen, die denken daarmede alles gezegd te hebben, 
enn die nog niet eens weten dat liberalen en conservatieven in Nederland, uit een katholiek oogpunt 
betracht,, één pot nat zijn. [...] Heeft 'deTijd' dit niet steeds beweerd?'.2Ss 

Voorr de gedurfde uitspraken over liberaal en conservatief werd verwezen naar De Tijd, die in 
toenemendee mate de waag werd waar instituties van het stempel 'goed katholiek' werden 
voorzienn of, te licht bevonden, werden afgekeurd.286 Maar De Tijd liet zich de uitspraken van de 
Roermondsee krant niet aanleunen en ontkende enkele dagen later ten stelligste dat liberaal en 
conservatieff  over één kam te scheren zouden zijn. In datzelfde nummer drukte De Tijd een 
Limburgsee brief af, waarin Pijls, als een verklaarde liberaal, ongeschikt voor het Kamerlid-
maatschapp werd genoemd/87 

Nogg diezelfde dag zegde Paredis zijn abonnement op De Tijd op 'omdat [die krant] zich hier 
[inn Limburg, HV] met zaken bemoeit, waarvan hij niets kent'288 en omdat'dat blad [...] elke ge-
legenheidd [zoekt] om op den Courrier en M en R bode te vitten [terwijl] de schotschriften enz. 
vann den Ami en van den Nieuwsbode enz.enz. onaangeroerd [blijven] en [...] derhalve stil-
zwijgendd goed[gekeurd worden ...] En die Arnoldts maakt er zijn gebruik van! En sommige 
Pastoorss en kapellaans laten zich erdoor in den arm nemen enz!! en de Heer Arnoldts zal er 
doorr gekozen worden!! Oh arm Limburg!'**9 In ongeveer diezelfde bewoordingen had Paredis 
eenn week eerder ook al zijn vriend Boermans geschreven: 'De pamphletschrijvers tegen den 
heerr Pijls hebben mij werkelijk geërgerd [...] ons arm Limburg wordt moraliter bedorven! 
Godd verhoede het'.2110 

2833 Periodieke Tweede-Kamerverkiezingen 8-6-1869: opkomst kiesdistrict Roermond: 1687 van de 1892 = 89%; Pijls 781; Arnoldts 
798;; De Lom de Berg 92. 
2844 Brief Haffmans aan Nuyens d.d. 21-6-1869, ArchiefNuyens. 
2855 Maas- en Roerbode, 12-6-1869. De 'open brief circuleerde ook als pro-Pijls pamflet, GAR V-7 no. 26 (archief Eongaerts). 
2866 En wel De Tijd, 27-5-1869, waarin een 'Limburgsche brief was afgedrukt, waarin werd betoogd dat een afgevaardigde uit een ka-
tholiekee provincie 'noch konservatief, noch liberaal, maar kortweg katholiek [moest] zijn'. De Limburgsche brieven waren afkomstig 
vann de jezuïet Adrian us van Gestel, een in Maastricht woonachtige docent aan het Theologicum van de jezuïeten. 
2877 Ibidem. 
2888 BAR 47, Journaal mgr. Paredis 1853-1876,17-6-1869. 
2899 Brief van Paredis aan Boermans 18-6-1869, BAR 55- Niet alleen Paredis' keuze voor Pijls (zie eerder in deze paragraaf), maar ook 
hett opzeggen van zijn abonnement op De Tijd heeft in de secundaire literatuur veel verbazing gewekt. Zie onder meer: J.M. Peijnen-
burg,, Judocus Smits en zijn Tijd I (Amsterdam 1976) 142. 
2900 BAR 55, brief van Paredis aan Boermans d.d. 11-6-1869. 
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Smitss van De Tijd beklaagde zich op zijn beurt bij bisschop Wilmer van Haarlem: 
'Ikk heb eene kleine onaangenaamheid met mgr. Paredis, die zijn abonnement heeft opgezegd, omdat 
dee Tijd heeft geplaatst een Limburgsche brief, waarin de heer Pyls werd beoordeeld door iemand, die 
hemm niet ongenegen is en die het bepaaldelijk te gunstig gedaan heeft. Verbeeld U, Mgr., dat Mgr. Pa-
rediss heeft goedgevonden bij den jongeste verkiezingen in bescherming te nemen de heer Pyls, die 
eenn liberaal katholiek, een intrigant van de eerste klas, en een verdacht persoon is, die evenwel de 
kunstt verstaat, om met mooie praatjes de geestelijkheid, althans voor een gedeelte, voor zich in te 
nemen.. Mgr. heeft openlijk partij gekozen vóór Pyls tegen Arnolds [sic], die, geen knap man, maar 
eenn braaf, eenvoudig, opregt katholiek is, het algemeen vertrouwen geniet en verdient. Mgr. Paredis 
heeftt er al zijn kracht in gezet om de geestelijkheid voor Pyls te doen ijveren. De oude lieden hebben, 
datt gemakkelijk en gaarne gedaan, ze zijn allen als de bisschop, voor de liberalen geneigd; maar de 
ijveree geestelijkheid denkt er anders over en dit heeft vrij veel onaangenaamheden gegeven. [...] Het 
iss nu te laat en het geval ligt er nu en Mgr. Paredis kan er zelf nu niets meer aan doen; ik meld het Uw 
Hoogw.. slechts voor kennisgeving. Ik heb nooit vertrouwen gehad in Pyls, en heb ook eerst te laat 
vernomen,, dat Mgr. Paredis zoo ver ging in de bescherming van Pyls, diee [...] die bescherming in 
geenn geval boven Arnolds verdient'.29' 

OokOok Wilmer had weinig begrip voor Paredis' houding. Aan aartsbisschop Zwijsen schreef hij: 
'watt heeft ZDH Mgr. Smits [...] droefheid aangedaan! het abonnement op 'de tijd' opgezegd, om de 
zaakk van Pijls, die in 'de tijd', zo ik meende nogal discreet behandeld was!'2*1 

Enn aan Smits: 

'Watt spijt mij dat voorval met Mgr. P. - Hoe is het mogelijk! Zou UwH. toch [...] niet voortgaan met 
ZDHH een exemplaar van de tijd te zenden? Ik denk dat het bij [...] opgewondenheid geschied is. Want 
inderdaadd elk onzer heeft gemerkt dat Pijls gespaard werd omdat hij gesteund werd door .. Intus-
schenn ook de andere Cath. bladen Maasbode, Nieuwe Noordbr. zullen hunne abonnementen, zoo zij 
err een aan die zijde hebben, ook moeten verliezen: Zij spreken, dunkt me, nog sterker dan 'de tijd'. -
TT is treurig: doch geduld!'193 

Dee briefwisseling tussen Smits en Wilmer bleef voor de Roermondse bisschop geheim. Een 
anderee vooraanstaande katholiek van 'onverdachte' signatuur leverde daarentegen openlijke 
kritiek.. Op 19 juni, drie dagen voor de herstemming, meldde de Maas- en Roerbode dat er een 
'openn brief ten gunste van Arnoldts onderweg was, afkomstig van dr. W.J.F. Nuyens, medi-
cuss en historicus, maar vooral voorman van de katholieke emancipatie in Nederland.194 Nuy-
enss had, naar eigen zeggen, in 1866 'met duizenden R. Cath. het liberale kamp verlaten' van-
wegee de schoolkwesrie.195 Inmiddels, driejaar later, was zijn voornaamste doel het bestrijden 
vann 'eenige zoogenaamd liberaal-katholieken: dat zijn officieren zonder soldaten'.196 

Dee steun van Nuyens zou Arnoldts wel eens de overwinning kunnen brengen, zo wist ook 
dee Maas- en Roerbode, maar de krant riep de kiezers op om geen aandacht aan het epistel te be-
steden:: 'Kiezers, weest [...] op uw hoede!'197 Ook de Volksvriend, voor eenmaal bondgenoot van 

2911 Brief Smits aan Wilmer d.d. 29-6-1869, BAH, 6.2 Personen nr. 2i,inv.nr. 1380. 
2922 Wilmer aan Zwijsen d.d. 4-7-1869, BAH, inv.nr. 1530 (Brievenboek Wilmer). 
2933 Brief van Wilmer aan Smits d.d. 1-7-1869, RANH BA nr. 1530, Brievenboek Wilmer, 308. 
2944 De brief (d.d. 12-6-1869) werd gepubliceerd in de Noord-BrabandeT en het Venloosch Weekblad en deed in Limburg de ronde als pam-
flet:: zie Van der Hoek en Schatorjé, 'Het Venloosch Weekblad en de verkiezingen', 73. Behalve de open brief zond Nuyens ook een 
brieff  direct aan de redactie van de Maas- en Roerbode (brief Paredis aan Boermans d.d. 30-6-1869, BAR 55). In deze brief (d.d. 28-6-1869) 
vroegg Nuyens vermoedelijk tekst en uitleg over het niet plaatsen van zijn eerdere open brief. H. Lom van de Maas- en Roerbode ant-
woorddee hem dat plaatsing onmogelijk is omdat dit 'een vreemden, zoo al niet verkeerden indruk' zou maken (brief van Lom aan 
Nuyenss d.d. 2-7-1869, Archief Nuyens Q-21). 
2955 Brief van Nuyens aan Thorbecke d.d. 8-1-1871, ARA, ArchiefThorbecke, inv.nr. 86. 
2966 Ibidem. 
2977 Maas- en Roerbode, 19-6-1869. 
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dee Maas- en Roerbode in de verkiezingsstrijd voor Pijls, had geen al te hoge pet op van de brief: 
'Dee Heer Nuyem had als Medicinae Dokter toch moeten begrijpen dat hij allereerst den Limburgers 
denn pols had moeten voelen en hun tong onderzoeken, alvorens hun zijne niet gevraagde recepten 
toee te zenden'.2'8 

Alsoff  de aanvallen van De Tijd, het Venloosch Weekblad en van Nuyens nog niet voldoende waren, 
kregenn Paredis en de Maas- en Roerbode met nog een tegenstander te maken: het ex-Kamerlid 
P.L.. de Lom de Berg, die bij de eerste verkiezingsronde op 8 juni slechts 92 stemmen in de 
wachtt had gesleept. In een artikel in het weekblad Mercurius, overgenomen in het liberale Alge-
meenn Handelsblad, betichtte hij Pijls en de Maas- en Roerbode van onbehoorlijk gedrag. Volgens 
eigenn zeggen was De Lom de Berg vóór de verkiezingen menigmaal door Pijls of een van diens 
verkiezingsagentenn lastiggevallen. Eerst met de vraag of hij niet kon afzien van zijn kandida-
tuur,, later met grove beledigingen. Toen dit alles niet leek te helpen, verspreidde Pijls, nog 
steedss in de woorden van De Lom de Berg, het gerucht dat het voormalige Kamerlid versleten 
wass en vrijwilli g van zijn kandidatuur had afgezien om plaats te maken voor Pijls. 

Naa de voor hem zo desastreus verlopen verkiezingen (en dus nog voor de herstemming tus-
senn Pijls en Arnoldts) vatte De Lom de Berg zijn grieven samen in een ingezonden brief aan de 
Maas-- en Roerbode. Ogenblikkelijk bereikte hem een telegram van Pijls met het verzoek om de 
brieff  terug te nemen. Toen De Lom de Berg hier niet op inging, weigerde de Maas- en Roerbode 
hett stuk te plaatsen, zogenaamd omdat de auteur daartoe geen machtiging had afgegeven.1" 
Dee aantijgingen werden achteraf door Pijls in de Maas- en Roerbode glashard ontkend,500 maar 
kunnenn de zaak van Pijls onmogelijk goed hebben gedaan. 

Dee herstemming op 22 juni 1869 kende een nog hogere opkomst dan de eerste ronde twee 
wekenn eerder. Ruim 94% van het totale electoraat maakte de gang naar de stembus.301 Tot ve-
lerr verbazing won Pijls met overmacht van Arnoldts. Blijkbaar hadden veel kiezers die tijdens 
dee eerste ronde nog op Arnoldts stemden, zich bij de herstemming achter Pijls geschaard, 
wantt het verschil tussen Pijls' aanhang in de eerste en in de tweede ronde was aanzienlijk.'02 

Parediss was in zijn uit de hand gelopen poging om een liberale kandidaat verkozen te krijgen, 
uiteindelijkk geslaagd. Maar die opstelling begon wel op grote weerstanden in katholiek Ne-
derlandd te stuiten: vooral bij de confessioneel-katholieke kranten (zoals De Tijd) stonden de 
Maas-- en Roerbode, en daarmee impliciet ook de Roermondse bisschop, voorlopig in niet al te 
goedd daglicht. Nog in 1871 stelde de Kerkelijke Courant te Arnhem voor om de Maas- en Roerbode 
maarr af te voeren van de lijst van 'goed katholieke' bladen, waarop hij 'tengevolge eener on-
gehoordee vergissing was aangeland' omdat de krant niet nadrukkelijk genoeg stelling nam 
voorr de confessionele verkiezingskandidaten.,0' En in 1874 resumeerde Haffmans van het Ven-
looschh Weekblad hoe spijtig het was dat de Maas- en Roerbode zo lang had 'gedobberd'.304 

Dee houding van Paredis in het conflict tussen Pijls en Arnoldts heeft, zoals gezegd, veel auteurs 
voorr een raadsel gesteld. In het perspectief van de sterk gepolitiseerde discussies later in de 

2988 Volksvriend, 26-6-1869. 
2999 Pamflet De Lom de Berg, in: GAR V-7 nr. 26 (archief Bongaerts); Algemeen Handelsblad, 17-6-1869. 
3000 Maas- en Roerbode, 19-6-1869. 
2011 In de gemeente Roermond lag dat percentage overigens iets lager: 91%. 
3022 Periodieke Tweede-Kamerverkiezingen 8-6-1869: opkomst kiesdistrictt Roermond: 1687 van de 1892 = 89%; Pijls 781; Arnoldts 798; 
Dee Lom de Berg 90. Herstemming Tweede-Kamerverkiezingen 22-6-1869: opkomst kiesdistrict Roermond: 1779 van de 1892 = 94%; Pijls 
1000;; Arnoldts 766. Zelfs als verondersteld wordt, dat alle kiezers die in de eerste ronde niet ter stembus gingen op Pijls hebben gestemd, 
blijf tt er nog ruim j'i,% van het bij de eerste ronde opgekomen electoraat over, dat van Arnoldts naar Pijls moet zijn overgegaan. 
3033 Kerkelijke Courant, 13-5-1871. 
3044 Volksvriend, 18-4-1874. 
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eeuww doet zij ook inderdaad vreemd aan. Maar Paredis' steun voor een gematigd-liberale kan-
didaatt mag niet in dit perspectief worden bezien. De inzet van de bisschop was namelijk niet 
doorr politiek-ideologische motieven ingegeven, maar kwam juist voort uit een sterke drang de 
discussiess te depolitiseren en zo de eventuele conflicten te sussen. Naar zijn eigen gevoel zal 
Parediss dan ook niet hebben gelogen, toen hij Arnoldts schreef'dat [hij zich] met de verkiezin-
genn nooit [had] ingelaten'.305 Al eerder had hij zich in deze zin uitgelaten, bijvoorbeeld in 1866, 
toenn hij Wilmer schreef'dat [hij] zich nooit met kiezingen, die niets anders dan partijschap 
meerr zijn, of veroorzaken, [had] ingelaten'.*00 De hoofdredacteur van de Maas- en Roerbode, de 
priesterr en vertrouweling van Paredis H.A. Lom, schreef na de verkiezingen aan Nuyens: 

'Wijj  hier mogen en moeten zelfs, willen wij onze zwakke pogingen ten goede zien gedijen, de par-
tijenn uit het oog verliezen, en behooren eenvoudig mannen te kiezen die, alles bijeengenomen, ons 
katholiekenn het best kunnen en willen vertegenwoordigen'.307 

Dee houding van Paredis was er een die stoelde op omstandigheden waarin de Kerk boven de 
partijenn stond, onaantastbaar was en het feitelijke monopolie op een breed maatschappelijk 
terreinn bezat. En die omstandigheden waren anno 1870 aan sterke verandering onderhevig. 
Datt de tijden aan het veranderen waren en dat Paredis zijn 'algemene', pacificerende politiek 
niett lang meer kon volhouden, was hemzelf ook wel duidelijk geworden. Aan Boermans 
schreeff  hij: 'De kiezingen zijn, god dank voorbij. Voor dat zij terug keeren, zal er, naar mijn in-
zien,, de een of anderen maatregel moeten genomen worden'.308 Het besef dat het onderwijs-
mandement,, waaronder zijn eigen handtekening prijkte, in de andere bisdommen reeds als 
eenn dergelijke maatregel werd beschouwd, drong maar langzaam tot hem door. Het stand-
punt,, vermoedelijk door de bisschop zelfverwoord in de Maas- en Roerbode, dat politiek-ideo-
logischee termen als liberaal en conservatief één pot nat waren, was inmiddels door de om-
standighedenn achterhaald. 

3.33 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk is aan de hand van een aantal kwesties en conflicten de relatie tussen Kerk en 
Wereldd in Roermond beschreven in de periode tot 1870. Hoewel op verschillende plaatsen is 
betoogd,, dat deze kwesties en conflicten minder 'politiek' van aard waren dan in de literatuur 
algemeenn wordt verondersteld, is er wel sprake van een duidelijk waarneembaar en groeiend 
verschill  tussen twee 'levenssferen': de groep rond bisschop Paredis die letterlijk'katholiek' (= 
gerichtt op het algemeen) was en een gezelschap liberale voorstanders van scheiding tussen 
Kerkk en Wereld of, zo men wil, van de art o/separarion,300 door Te Velde met betrekking tot het 
Nederlandsee liberalisme als volgt getypeerd: 

'Hett liberalisme wil(de) de maatschappij ordenen en tot een overzichtelijk, stabiel geheel maken 
doorr verschillende aspecten van het leven van elkaar te scheiden. Inderdaad heeft het Nederlandse li-
beralismee aanvankelijk geprobeerd staat en samenleving, staat en kerk, politiek en economie, pu-
bliekk en privé, wetenschap en mythe, van elkaar te scheiden'.310 

3055 Brief van Paredis aan Arnoldts d.d. 31-3-1871, BAR.47, Journaal mgr. Paredis 1853-1876. 
3066 Brief Paredis aan Wilmer d.d. 22-10-1866, BAH, inv.nr. 1884 (map bisdom Roermond). 
3077 Brief van Lom aan Nuyens d.d. 2-7-1869, Archief Nuyens Q-21. 
3088 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 30-6-1869, BAR 55. 
3099 M. Waltzer, 'Liberalism and the art of separation', Political Theory (1984) 315-330. 
3100 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 265. 
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Dezee houding stond lijnrecht tegenover de opvatting van de Roermondse Kerk, die alle facet-
tenn van de lokale samenleving in één hand wilde houden; in haar eigen hand wel te verstaan. 
Haarr bedienaren voeren daartoe in de lokale politiek een gematigde koers onder de vlag van 
'hett algemeen belang'. Die koers lag, gezien de overweldigende katholieke meerderheid in 
Limburgg en de eeuwenlange dominantie van de Kerk, als effectieve strategie ook voor de 
hand.. Zelfs in 1858, kort na het bisschoppelijke machtswoord tegen De Roermondenaar, moest 
dee liberale Commissaris des Konings, Van der Does de Willebois, toegeven dat Paredis 'hul-
de'' verdiende voor zijn 'gematigdheid en staatkundige denkbeelden'.911 En dat was, in zijn 
ogen,, maar goed ook omdat de Limburgers gewoon waren '[de clerus] naar de oogen te zien 
[...]]  waar moet worden te rade gegaan met de publieke opinie'. Als voorbeeld noemde Van der 
Doess de politici: 'ik zag zeer weinig staatkundige loopbanen in de opbouwing of in stand-
houdingg denwelke niet veel [...] aan de Geestelijkheid gevraagd is'.'12 

All  eeuwenlang was de Kerk de spreekbuis van het 'algemeen belang', toen rond het mid-
denn van de negentiende eeuw culturele verenigingen, kranten en staatsscholen een alternatief 
gingenn bieden voor de 'preek' als ultieme vorm van beïnvloeding van de publieke opinie. ™ De 
toneelspelerss van La Société Dramatique verwoordden dit in 1840 zelfs expliciet, toen zij de 
publiekee beschuldigingen die kapelaan Boermans vanaf de preekstoel had geuit, probeerden 
tee weerleggen via het meest publieke medium dat hen ter beschikking stond: de krant, door 
dee historicus Jan Bank niet ten onrechte aangeduid als 'protopartijV14 

Bijj  dergelijke voor de Kerk bedreigende initiatieven was de eerste reactie van de clerici om 
oliee op de golven te gieten en pas wanneer de storm niet meer bedwongen kon worden, traden 
haarr bedienaars openlijk op tegen de 'vijanden van de Kerk'. Liever nog richtte Paredis zelf een 
alternatievee organisatie, krant of school op, waarin hij zoveel mogelijk alle partijen trachtte te 
verenigen.. Af en toe, zoals bij het conflict met De Roermondenaar, moest er een openlijke ver-
maningg van de Kerk aan te pas komen, maar in het algemeen bleek deze tactiek bijzonder suc-
cesvol.. Voorlopig tenminste. 

Sindss de tweede helft van de jaren i860, de periode die met het kabinet Van Zuylen-Heems-
kerkk en met het bisschoppelijk mandement van 1868 in veel opzichten een breukpunt vormt 
inn de geschiedenis van de Nederlandse katholieken,3'5 kreeg Paredis van doen met een tweede 
tegenstander:: de confessioneel-katholieke beweging in Nederland onder aanvoering van De 
Tijd,, de overige bisschoppen, de internuntius en vooraanstaande katholieke leken als Van Nis-
pen,, Nuyens en Van Son. In Limburg behoorden politici als Regout, Arnoldts en Haffmans tot 
dezee groep. Ook zij dwongen Paredis, maar dan om tegenovergestelde redenen, zijn op het 
'algemene'' gerichte beleid te laten varen en duidelijk stelling te nemen tegen het liberalisme 
enn voor het bijzonder onderwijs. 

Dee druk die van twee kanten op Paredis werd uitgeoefend om duidelijker partij te kiezen en 
omm zijn conciliante politiek en zijn op 'overkoepeling' gerichte beleid te laten varen, werd na 
18700 steeds sterker. Het had een spectaculaire omslag in de strategie van de bisschop tot gevolg. 

3111 Jaarverslag Limburg 1858 (Maastricht 7-10-1859). 
3122 Jaarverslag Limburg 1868 (Maastricht 31-3-1869). 
3133 Zie: Paul Luykx, 'Katholieken en media in de eerste helft van de twintigste eeuw', in: Idem, Andere katholieken. Opstellen ouer Neder-
landsee katholieken in de twintigste eeuu) (Nijmegen 2000)151-185, aldaar onder meer 155. 
3144 J.Th.M. Bank, 'Journalisten in de confessionele media', Documentatieblad uoor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800 (1989) 3-17, 
aldaarr 13. Zie ook: GJ. Hooykaas, 'Thorbecke en de pers', Bijdrajen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 105 (1990) 
39-53,, aldaar 53. 
3155 Zie bijvoorbeeld: Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 127-128. 
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Hoofdstukk 4 

Dee pastoor in de Kerk, de Staat op 
straat:: Roermond 1870-1900 

'Eerstt moet in Limburg weer de oude stelregel gelden: de pastoor in de 
kerk,, de staat op straat'.1 

4.11 INLEIDIN G 

Toenn in Roermond in de jaren 1870 de verbinding tot stand kwam tussen ultramontanisme en 
confessionalismee enerzijds en tussen nationalisme en liberalisme anderzijds, hield dit in fei-
tee de antithese tussen de twee levenssferen in. Paredis brak in de laatste jaren van zijn episco-
paatt - hij overleed in 1886 op ruim negentigjarige leeftijd - met de verzoeningspolitiek, die 
hemm de eerste jaren van zijn episcopaat had gekenmerkt en nam duidelijk stelling tegen het li-
beralismee en aanverwante ideologieën. In de kwesties en conflicten die in dit hoofdstuk ter 
sprakee komen, zal deze nieuwe politiek nader worden beschouwd. 

Dee omslag in houding en handelen van de bisschop stond niet op zichzelf. Ook de confes-
sionelee en de liberale stromingen in Roermond veranderden rond 1870 ingrijpend van karakter. 

Parediss en het ultramontanisme, 1870-1886 

18700 was het jaar van het Vaticaans Concilie, van de constitutie Pastor Aeternus (die de onfeil-
baarheidd van de paus proclameerde), van de overweldiging van Rome door de troepen van Vic-
torr Emanuel en van de inlijving van de Kerkelijke Staat bij het koninkrijk Italië. 

InIn Nederland hadden het kerkelijk centralisme en de Vaticaanse perikelen de versteviging 
vann het ultramontanisme tot gevolg. De viering van paus Pius' gouden jubileum als priester in 
18699 was in Roermond nog niet bepaald een doorslaand succes geweest. De intekening op 
eenn geschenk aan de paus viel in de parochie zelfs tegen.2 Maar het landelijke rekwest van 'Ka-
tholiekee Nederlanders' aan koning Willem III een jaar later, om de bezetting van de Kerkelij-
kee Staat niet te erkennen, werd door een overweldigend aantal inwoners getekend. 40% van 
allee Roermondse katholieken (ruim 60% van alle communicanten) zette zijn handtekening.3 

Bovendienn veranderde het ultramontanisme snel van karakter. De gerichtheid op Rome en 
dee betrokkenheid bij de pauselijke strijd, die aanvankelijk onder katholieken algemeen ver-
breidd was, werd meer en meer een confessioneel wapen in de strijd tegen het liberalisme. 

11 Uit de Amhemschf Courant, geciteerd in: Volksuriend, 25-4-1874. 
22 De ingeschreven bedragen (alle onder de ƒ 1,-) staken negatief af tegen de bedragen die elders werden geschonken: Alfabetische lijst 
vann verschillende parochies met geldelijke bijdragen bij gelegenheid van het gouden jubileum van paus Pius IX, 1869,1 deel: BAR449. 
33 In 1870 kende Roermond 5680 communicanten (BAR 458) en 8697 katholieken (Volkstelling 1869). Het aantal ondertekenaars op 
hett rekwest bedroeg 3471: GAR Afd. IV (Archieven van niet-gemeentelijke instellingen) 80 (Archief Decanaat Roermond 1819-1944) 
inv.nr.. 2. In heel Nederland tekenden bijna 400.000 katholieken het rekwest. 
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Tooidenn niet ook de Italiaanse vijanden van de paus zich met de naam 'liberaal'? En waren de 
Limburgsee liberalen in hun streven om de kerkelijke invloed op 'wereldse' zaken terug te drin-
genn niet eigenlijk verwant aan de Italiaanse liberalen in hun aanval op de wereldlijke macht 
vann de paus? De Maas- en Roerbode trok deze parallel zeer nadrukkelijk en sprak van 'De Volks-
vriend,, de Garibaldi van Roermond'.4 

Dee confessionele claim op het ultramontanisme kwam onder meer tot uitdrukking in de 
uitbundigee viering van de grote Pius-feesten in 1871 en 1877 (respectievelijk ter gelegenheid 
vann Pius' zilveren jubileum als paus en gouden jubileum als bisschop). Het gouden bis-
schopsfeest,, op 3 juni 1877, viel toevalligerwijs samen met het overlijden van de Nederlandse 
koninginn Sophia en Paredis zag zich om die reden genoodzaakt de festiviteiten in Roermond 
vroegtijdigg af te blazen.5 Maar op sommige plaatsen, waar het feest al was losgebarsten, nam 
dee verering van de paus groteske vormen aan: 

'Zondagg den 3 juni was wederom een pauselijk feest. [...] Onze overdreven geestelijkheid heeft zich 
dienn dag wederom gewaardigd een pijl te schieten uit haar eigen koker. In veel kerken kon men dien 
dagg zien prijken in het altaar [...] het borstbeeldd van Pius IX, omgeven van bloemen, kransen en kaar-
senn [...] Men knielde voor dit beeld als voor dat van een Heilige. Of zulke daad van openbare gods-
dienstigee vereering een levend persoon aangedaan, op eene of andere wijze te wettigen is, mogen wij 
betwijfelen.. [...] Het ware te vergeven indien zulk een inbreuk op de kerkelijke traditie van den kant 
dess volks geschiedde. Maar hier is de fout aan de geestelijkheid, die voor de reinheid van het Katho-
liekee geloof moet zorgen'.6 

Dee 'kritische' kapelaan Habets, van wie bovenstaande getuigenis afkomstig is, had al eerder, 
inn 1873, gesignaleerd hoe het ultramontanisme inzet aan het worden was van een ideologi-
schee twist: 

'Eenee algemeene jagt werd gehouden tegen de Iiberale[n] [...] Deze strijd alom aangeheven 
inn naam van den Paus en den Syllabus [...] werd sterk aangeblazen door eenige heethoofden 
onderr de reguliere en ook seculiere geestelijken der provincie. In veele familien verwekte deze 
onhandigee distinctie tusschen Katholiek en Katholiek veel kwaad bloed en zal niets anders 
doenn dan [...] de verdeeling onzer Katholieke provincie in liberalen en clericalen'.7 

Inn paragraaf 3.1 is reeds betoogd dat Paredis' gerichtheid op Rome gepaard ging met een op-
portunistischh provincialisme in eigen land. Ook na 1870 bleef de bisschop huiverig voor nau-
wee banden met Nederlanders van buiten zijn provincie, zelfs al waren het katholieken. In dia-
gramm 4.1 is het benoemingsbeleid van parochiegeestelijkheid sinds Paredis' benoeming tot 
pastoorr te Roermond vergeleken met het benoemingsbeleid van zijn opvolger, Mgr. Boer-
mans.. Uit het diagram blijkt de grote voorkeur van Paredis voor Limburgse priesters.8 

44 Maas- en Roerbode, 22-8-1874. 
55 Brief van Paredis aan de pastoors in zijn bisdom d.d. 7-6-1877; Mandementen Paredis: GAR 26 G 18. 
66 Jos. Habets, 'Cronijkjevan Limburg door (e)enen dorpskapelaan', De Maasgouuig7(i978) 24-32, 91-93,125-128,191-198, aldaar 27. 
77 Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1977) 113. 
88 Het diagram is gebaseerd op de Roermondse parochie-geestelijken, voor zover zij mij uit uiteenlopende bronnen bekend zijn en 
voorr zover hun geboorteplaats in de bevolkingsregisters van Roermond kon worden getraceerd. Het beeld is dan ook niet volledig. Het 
jaarr 1830 is als beginpunt gekozen omdat Paredis in dat jaar pastoor van de enige Roermondse parochie werd, drie jaar voor de op-
richtingg van het decanaat Roermond. Hiervan werd Paredis in 1833 deken en bleef, tot zijn dood in 1886, de eerste geestelijke die in 
Roermondd zetelde. Er mag daarom worden verondersteld dat het benoemingsbeleid sinds 1830 zijn stempel droeg. Boermans was 
bisschopp van Roermond tussen 1886 en 1900. Het is overigens niet uitgesloten dat Boermans' 'bovenlokale' benoemingsbeleid eerder 
uitzonderlijkk was dan het 'provinciale' benoemingsbeleid van Paredis. De beide cirkel-diagrammen zijn proportioneel weergegeven. 
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Parediss (1830-1886) 11=37 Boermans (1887-1900) 11=24 

Diagramm 4.1 Clerus Roermondse parochie verdeeld naar geboorteplaats en periode van intrede, 1830-igoo 

Liberalismee en nationalisme 

Dee culturele elite, die het liberalisme in Roermond sinds de jaren 1850 had gedomineerd, was 
vijfentwintigg jaar later op een aantal punten ingrijpend van karakter gewijzigd. Ten dele was 
hett vertrek van veel vooraanstaande liberalen uit de gemeente hiervan de oorzaak. 

Dee grootste groep die de gemeente verliet, bestond uit gematigd-liberale industriëlen en 
groothandelaars,, veelal Duitsers die onder invloed van de verslechterende economie in Ne-
derlandd en het einde van de Frans-Duitse oorlog repatrieerden.' De beide papier- en op één na 
allee textielfabrieken in Roermond sloten in de jaren 1870 en 1880 de poorten nadat de lokale 
economiee in de jaren i860 niet in staat was gebleken de overgang van nijverheid naar moder-
nee industrie te maken, zoals dat in dezelfde periode in bijvoorbeeld Tilburg wel gelukte.10 Ove-
rigenss bleef ook na 1880 de gemeente met een vestigingstekort kampen." De Franse geograaf 
Henryy Havard verbaasde zich in 1875 o v er het weinige dat over was van het roemruchte verle-
denn van de stad, zoals verwoord in het bekende vers: 'Nijmegen de oudste, Roermond de 
grootste,, Arnhem de lugtigste, Zutphen de rijkste'. Zijn vernietigende oordeel luidde: 

'Ofschoonn Roermond zeer lief en ruim is, zou men er toch moeilijk 'de grootste stad' in herkennen, 
waarvann in het oude Gelderse versje sprake is. Ofwel de plaats is sedert dien tijd ontzaggelijk veel 
kleiner,, of de anderen zijn veel grooter geworden; want in werkelijkheid is Roermond thans de minst 
aanzienlijkee van de in het gedichtje opgesomde steden'.12 

Naastt industriëlen en groothandelaars raakte de liberale beweging omstreeks diezelfde tijd en 
omm uiteenlopende redenen nog enkele andere voorlieden kwijt. P.J.A. Nissen beschrijft in zijn 
monografiee over het literaire leven in Roermond in de negentiende eeuw de vrij plotselinge 
neergangg van het culturele leven in de stad rond 1875, het gevolg van het overlijden of vertrek 

99 Van Rjjswijck, 'Liberalen en clericalen', 432. 
100 Reynders, Werkgelegenheid en sociale omstandigheden, 3. 
111 In de periode 1881-1900 kende de gemeente een vestigingsoverschot van -292. 
122 Henry Havard, De bedreigde grenzen. Een togt door de provinciën Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg (Vertaling 
S.M.. Campbell; Haarlem 1876) 391. 
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vann enkele toonaangevende figuren.1' De oudheidkundige Karel Guillon, tegenstander van 
Cuyperss in de Munsterkwestie, overleed in 1873. De literator Emile Seipgens, voorzitter van La 
Sociétéé Dramatique, vertrok een jaar later naar Göttingen en vervolgens naar Zutphen, waar 
hijj  leraar Duits aan de H.B.S werd. En weer twee jaar later verliet ook de leraar aan de Rjjks-
H.B.S.. Abraham Kok de gemeente. Kok was al dadelijk na zijn aanstelling in conflict geraakt 
mett de geestelijkheid, toen bleek dat hij leerboeken voorschreef waarin de Vrijmetselarij werd 
behandeld.. Aan zijn vroegere rector te Amsterdam schreef hij: 

'Inn de huisgezinnen waar de geestelijkheid toegang had, maakte zij zich van de opgegeven boeken 
meester.. [...] Op zekeren morgen kwam een vader zeer bedrukt bij ons, om te melden, dat hij rust 
nochh vrede kon houden met zijn vrouw, die zeer verontrust was, dat haar kind in onze handen was, 
zoodatt de huisvader zijn zoon van de school moest nemen. Wij hebben nu alle boeken opgehaald en 
hett bewuste stuk er uitgesneden; tevens zijn we bij alle boekverkoopers rondgeweest om te zeggen, 
datt ze geen exemplaar mochten verkoopen, zonder er eerst het gemelde artikel uit te snijden!' '4 

Kokss vertrek in 1877 naar de Koninklijke Militair e Academie in Breda zal voor hem, gezien de 
strengee 'censuur op afstand', vermoedelijk een opluchting zijn geweest. 

Doorr het vertrek van zowel een gedeelte van de economische als van de culturele elite werd 
hett liberalisme in Roermond, meer nog dan voorheen, een uitgesproken Nederlands-natio-
nalee beweging. Waar de generatie van Guillon zich regelmatig van het Frans bediende,15 sprak 
dee nieuwe generatie liberalen, onder wie veel uit Noord-Nederland afkomstige leraren aan de 
Rijks-H.B.s.,, uitsluitend Nederlands. Kenmerkend is de hernoeming rond 1875 van La Société 
Dramatiquee in Het Dramatisch Gezelschap.'6 

Wellichtt nog kenmerkender was de enorme Thorbeckefilie in Roermond. De actie ten bate 
vann een standbeeld voor de liberale, maar vooral ook 'nationale' staatsman vond in de ge-
meentee warme sympathie. Ruim 10% van alle Roermondse huisgezinnen tekende in op het 
monument,, hetgeen niet alleen uitzonderlijk was tegen de achtergrond van de lauwheid die 
elderss in het katholieke Zuiden heerste, maar ook landelijk een zeer hoge score was.7 De gif-
tenn bedroegen in totaal ƒ431,20.18 Overigens moet niet worden uitgesloten dat ook enkele 
niet-liberalenn op het standbeeld inschreven.'9 Dat klinkt misschien merkwaardig, maar sinds 
Thorbecke'ss bezoek aan de restauratiewerkzaamheden in de Maria Munsterkerk, in novem-
berr 1865, bestond een zekere band tussen de liberaal en de (confessionele) Munstervereni-
ging.. Thorbecke had zich destijds als een warm pleitbezorger van de restauratie doen kennen 
enn de verzoeken om rijkssubsidie, waarmee de vereniging zich ook na de val van het tweede 
kabinett Thorbecke in 1866 tot de liberaal wendde, waren nooit tevergeefs.20 

133 P.J.A. Nissen, De akkoorden van het gemoed. Het literaire leuen in Roermond in de negentiende eeuw. Een bloemlezing (Roermond 1986) 46-47. 
144 Geciteerd in: ibidem, 35. De brief dateert uit 1864. 
155 Het is niet precies duidelijk bij welke gelegenheden wél en bij welke gelegenheden géén Frans werd gesproken. Naast Guillon. 
wienss vader uit Frankrijk afkomstig was, correspondeerde ook M.P.H. Strens, jurist en Tweede Kamerlid, bij voorkeur in het Frans. 
Vann andere hooggeplaatste liberalen is de correspondentie daarentegen weer consequent in het Nederlands gesteld. 
166 Nissen, De akkoorden van het gemoed, 46. 
177 Zo concludeert Ignaz Matthey, '"Een diepe hulde, een warme toon". De oprichtingsgeschiedenis van het Thorbeckebeeld', Amstelo-
damumm 85 (1993) 133-166, aldaar 141. 
188 De ƒ 431,20 werden opgebracht door 162 van de 427 aangeschreven ingezetenen (38%). De hoogste bijdrage bedroeg ƒ 20,-; de 
laagstee ƒ 0,25. Brief met afrekening van de Roermondse subcommissie d.d. 22-11-1872: Gemeentearchief Amsterdam (GAA) 36 
(Archieff  van het hoofdcomité en commissies vooreen huldeblijk aan de nagedachtenis van mr. J.R. Thorbecke, 1872-1878) inv.nr. 14. 
199 Een vermoeden dat wordt versterkt door een tiental inschrijvingen van ƒ 0,50 of minder, hetgeen duidt op deelname van minder-
gegoeden,, die in het algemeen niet tot de groep liberalen behoorden. Inschrijvingen beneden de ƒ 1 ,- waren in andere gemeenten, zo-
alss in Amsterdam, bijzonder schaars. Overigens waren de Roermondse leden van het organiserend comité zonder uitzondering libe-
raall  (Archief Huldeblijk Thorbecke inv.nr. 9 [Naamlijsten van de subcommissien]). 
200 Aanvankelijk had Thorbecke in 1865 namens het Rijk ƒ 11.000,- subsidie in tien jaarlijkse termijnen toegezegd, evenveel als dege-
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Diagramm 4.2 Grondiuetleden 1874 en bevolking Roermond 1879, verdeeld naar geboorteplaats 

Dee nationale oriëntatie van de Roermondse liberalen werd bevorderd door de grote concen-
tratiee niet-Roermondenaren binnen de liberale elite, maar deze inbreng moet niet worden 
overschat.. In diagram 4.2 is het ledenbestand van de liberale politieke vereniging De Grond-
wett onderverdeeld naar geboorteplaats. Deze kiesvereniging, die in paragraaf 4.2 nog uitge-
breidd ter sprake komt, mag geacht worden het overgrote deel van de liberale elite in zich te 
verenigen.. Wanneer deze gegevens worden afgezet tegen eenzelfde onderverdeling naar ge-
boorteplaatss bij de totale bevolking van Roermond, blijken de niet-Limburgers onder de libe-
ralenn inderdaad oververtegenwoordigd. Maar bijzonder groot is die oververtegenwoordiging 
niet.. De liberale elite was nog altijd in grote meerderheid geboren in Limburg (65%) en ruim 
45%% was afkomstig uit de gemeente Roermond. Bovendien ligt het aantal 'allochtonen' ver-
moedelijkk binnen iedere elite wel wat hoger dan bij de totale bevolking. Al was het alleen maar 
omdatt ook zuigelingen tot die laatste groep behoren en zij de kans nog niet hebben gehad hun 
geboorteplaatss te verlaten.21 De conclusie die de Maas- en Roerbode over De Grondwet velde, is 
dann ook gechargeerd: 'natuurlijk zitten daar vreemden achter, maar men is wel zo slim ge-
weest,, een aantal katholieke Roermondenaren aan te trekken'." 

Hett nationalisme van de Roermondse liberalen was niet uitsluitend het gevolg van de hoge 
concentratiee 'allochtonen', maar ging, ook in de periode na 1870, met veel retoriek gepaard, 
diee erop gericht was zich ideologisch af te zetten tegen het provincialisme en het (vermeende) 
gebrekk aan natiebesef van de clerus. Die retoriek sloot naadloos aan bij het cliché van Lim-
burg,, waar volgens sommigen klerikalisme en antinationalisme hand in hand gingen. Een 
voorbeeldd van dit beeld is aan te treffen in De Amsterdammer van 1881: 

meentee Roermond. Een hernieuwd verzoek van de vereniging aan Thorbecke in 1867, voor een bijdrage van nog eens ƒ 30.000,-, werd 
opp zijn voorspraak door het ministerie toegekend. Brieven van de Maria Munstervereeniging aan Thorbecke d.d. 23-7-1866 en 23-3-
1867,, ARA, ArchiefThorbecke, correspondentie; respectievelijk inv.nr. 81A (1866) en inv.nr. 82 (1867). 
211 Een vergelijking met het electoraat - om die reden zinvoller dan een vergelijking met de totale bevolking - is door het ontbreken 
vann betrouwbare kiezerslijsten niet mogelijk. 
222 Maas- en Roerbode, 10-1-1874. 
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'Uitt Limburg, dien kleinen half vergeten achterhoek van ons land, waar alles zoo wat een paar eeu-
wenn ten achteren is? Uit Limburg, dat klein Spanje - waar de clerikale roede nog dapper gezwaaid 
wordtt en de gewetensvrijheid nog tot de mythen behoord? Uit Limburg, waar men zich nog een volk-
jee op zich zelf waant, waar slechts noode de Nederlandsche wetten in haar volle kracht erkend wor-
denn en men zoo gaarne eenige Limburgsche wetjes zou scheppen?'2i 

Ditt beeld, waarin Limburg werd beschreven in termen van klerikalisme en antinationalisme, 
bereiktee ook de Volksvriend. De katholieke provincies Brabant en Limburg werden bij voortdu-
ringring als reactionaire districten afgeschilderd, die de snelheid van de staat probeerden af te 
remmen.. De gewesten stonden met hun 'ultramontaansche politiek vijandig tegenover de Ne-
derlandschenn Staat [... en] alle Nederlandsche beginselen':24 'Ultramontanen zijn ĵeen Nederlan-
derss [...] de Ultramontanen KUNNEN geen ware Nederlanders zijn', aldus de Volksvriend.25 Meer in het 
algemeenn werd het confessioneel-katholicisme beschouwd als de partij, die 'den Nederland-
schenn Staat met al zijne op moderne beginselen steunende inrigtingen vijandig is, ja den dood 
gezworenn heeft'.26 En de herdenking van de inname van Den Briel door de Geuzen, op 1 april 
1872,, was aanleiding de onwillige confessioneel-katholieken toe te voegen: 

'Verslagenn en van hier gedreven moet hij worden, die de kracht der natie ondermijnt en onkruid zaait 
onderr het koren en met zijn kouden adem de vaderlandsliefde doet verkwijnen. Geen vaderland lief 
tee hebben is geen vaderland bezitten; geen nationaliteit te achten is tot geen natie te behooren'.27 

Dee verbinding tussen nationalisme en liberalisme werd door het confessionele kamp niet be-
streden.. Al te heftig uitvaren tegen het anti-Nederlandse karakter van het ultramontanisme, 
zoalss in de bovenstaande citaten, werd uiteraard van repliek gediend.28 Maar andersom was de 
confessionelee Maas- en Roerbode maar al te graag bereid het on-Limburgs karakter van het libe-
ralismee te beklemtonen en liet de liberalen daarom zonder veel tegenwerping hun nationalis-
tischetische stokpaard berijden: 

'Ookk Roermond huisvest binnen zijne muren mannen, voor het grootste deel echter uit den vreemde 
hierr aangeland, die den liberalen beginselen met hart en ziel zijn toegedaan en ze op Limburgschen 
bodemm trachten voort te planten'.29 

Dee lokale liberalen werden bij voorkeur aangeduid als 'het geleerde volk, hetgeen toch aan 
Roermondd vreemd blijft'.30 Daarmee werd gedoeld op de grote concentratie 'allochtonen', 
maarr ook de wezenskenmerken van het liberalisme werden als on-Limburgs beschouwd: 'Li-
beraall  is niet Limburgsch, hetzij ook niet Roermondsch'.'1 

Vann 'nationale' feesten moest men bovendien niet al te veel hebben. Aan de 1 aprilviering in 
18722 maakte de Maas- en Roerbode geen woord vuil. Overigens waren ook nationale kopstukken 
uitt de katholieke beweging als Nuyens en Alberdingk Thijm tegen katholieke deelname aan 
dee festiviteiten gekant. Het Willem de Zwijgerjaar 1884 riep onplezierige herinneringen op 
aann het plakkaat van 1581, dat de uitoefening van de katholieke godsdienst had verboden: 

233 De Amsterdammer. Weekblad uoor Nederland, 11-9-1881. 
244 Volksvriend, 8-7-1871. 
255 Ibidem, 29-8-1874. 
266 Ibidem, 12-8-1871. 
277 Ibidem, 6-4-1872. 
288 Bijvoorbeeld in Maas- en Roerbode, 25-10-1873. 
299 Ibidem, 3-1-1874. 
300 Ibidem, 8-1-1881. 
311 Ibidem, 13-7-1895. 
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'Hoee durft [men] zeggen : 'om zijn geest schare zich het gansche volk als één man'? Hoe waagt [men] 
hett den Zwijger af te schilderen als een strijder voor "volkomen gewetensvrijheid", als een "vrij-
heidsheld",, als een "vijand van geloofsdwang"?'31 

Zoo werden de tegenstellingen door beide kampen gedurende een groot deel van de negen-
tiendee eeuw gecultiveerd. Het was de Commissaris des Konings, Van der Does de Willebois, 
all  rond het midden van de jaren i860 opgevallen, dat in Limburg zowel het ultramontanisme 
alss het nationalisme in opkomst waren. De clerus noemde hij 'Rnmeinsch boven al', terwijl hij 
inn het algemeen een 'zich sedert meerdere jaren vestigenden nationaliteitszin' signaleerde." 

Dee polarisatie tussen ultramontaanse confessionelen en nationale liberalen werd na 1870 
versterktt door de radicalisering van beide partijen. Binnen de liberale beweging begonnen ra-
dicalee elementen een steeds grotere rol te spelen. Virulent antiklerikalisme, zoals men dat na 
18700 ook elders in Nederland kon aantreffen,34 deed in Roermond sterk opgang. Illustratief in 
datt kader is de anekdote van A. van Rijswijck, voormalig leraar aan het Bisschoppelijk Colle-
ge.. Hij vertelt dat 'iemand zijn vier honden doopte met de familienaam der kapelaans van de 
kathedralee kerk en op straat wandelend ze op barse toon bij zich riep'.35 

4.22 CONFLICTE N TUSSEN KERK EN WERELD , 1870-1885 

Dee Roermondse pers na 1870 

Dee kern van het antiklerikalisme in Roermond na 1870 werd gevormd door een groep radica-
lee liberalen rondom de Volksvriend. Wie de redactie van de Volksvriend voerde(n), is niet met ze-
kerheidd vast te stellen. De periodiek werd uitgegeven door Joseph Raemaekers, een voormali-
gee katholiek die protestants was geworden. Raemaekers, wiens zoon Louis later naam zou 
makenn als politiek tekenaar, was als zoveel leden van de liberale elite lid van La Société Dra-
matique.366 Op gedrukt materiaal was men wettelijk verplicht de naam van de uitgever te ver-
melden,, maar auteurs bleven meestal anoniem. Behalve anonieme artikelen drukte de Volks-
vriend,, net als concurrent de Maas- en Roerbode, regelmatig 'ingezonden' artikelen af, die waar-
schijnlijkk uit redactionele pen vloeiden. Tenslotte werden enkele vaste rubrieken gevuld door 
auteurss onder pseudoniem. Zo publiceerde de krant elk jaar in het eerste nummer een brief 
vann Christqffèl, het gouden beeld bovenop de Roermondse kathedraal, waarin het afgelopen 
jaarr op plechtige wijze werd nabeschouwd. 

Tochh kan van een aantal liberalen worden vastgesteld dat zij betrokken waren bij de Volks-
vriend:: bijvoorbeeld van Constant Guillon, broer van de oudheidkundige Karel, die in 1864 
toegaff  dat hij kort na de oprichting eigenaar van de Volksvriend was geworden.37 Guillon was 
procureurr aan de Roermondse rechtbank en bevriend collega van Karel Cornelis, liberaal 

322 Ibidem, 12-7-1884. 
333 Respectievelijk: Brief Van der Does de Willebois aan minister van Binnenlandse Zaken (Thorbecke) d.d. 1-10-1865,ARA. B iZa- ka-
binet;; inv.nr. 133, dossier 66i-66ia; en: Jaarverslag Limburg 1866 (Maastricht 25-7-1867). 
344 Zo signaleert Bornewasser rond 1870 in Nederland een 'antiklerikale verharding van het liberalisme': J.A. Bornewasser, 'De ka-
tholiekenn van Nederland en hun politieke partij. Verschuivingen in de argumenten pro', Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk 
inn Nederland 32 (1990) 183-215, aldaar 187. 
355 Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 432. 
366 De Ranitz, 'Met een pen en een potlood als ivapen'; Schillings, Toneel en theater in Limburg, 11. 
377 Volksvriend, 27-2-1864. Guillon reageerde hiermee op een ingezonden brief van het raadslid Anderheggen in de Maas- en Roerbode, 
13-2-1864,, die over de Volksvriend had gesproken als 'het blaadje van Guillon'. 
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Tweede-Kamerlidd en op dat moment kantonrechter in Weert. Hoewel Cornells pas in maart 
18711 naar Roermond werd overgeplaatst, waar hij officier van justitie bij het kantongerecht 
werd,, raakte hij volgens de Maas- en Roerbode samen met Guillon al kort na 1858 betrokken bij 
dee Volksvriend.** Ook in later jaren werd gezinspeeld op Cornelis' redacteurschap bij het libera-
lee weekblad.39 

Dee eerste jaren voer de Volksvriend een gematigde koers, net als De Roermondenaar dat aan-
vankelijkk had gedaan, maar vanafhet midden van de jaren i860, onder invloed van het conflict 
overr de Rjjks-H.B.s., werden de commentaren in de krant scherper van toon: het Bisschoppe-
lij kk College, de Maas- en Roerbode en de confessioneel-katholieke fractie in de gemeenteraad 
moestenn het geregeld ontgelden. Paredis schreef in 1864 aan Boermans, dat de Volksvriend on-
langss veel abonnees verloren had en dat Cornelis tegenwerking ondervond vanwege 'zyne be-
kendee hevriendheid met de redactie van de Volksvriend'.4° Zelfwas Paredis de liberaal niet on-
welgezind,, want naar aanleidingvan Cornelis' verlies bij de Kamerverkiezingen in 1864 gaf hij 
Boermanss (deken van Weert en destijds dus stadgenoot van Cornelis) enkele aanwijzingen, 
waarmeee Cornelis bij een volgende gelegenheid zijn voordeel zou kunnen doen.41 

Opp de dag dat Paredis aan Boermans schreef hoe dee publieke opinie in Roermond zich te-
genn de Volksvriend keerde, drukte dat weekblad een redactioneel artikel af, waarin het verkon-
digdee niet te zullen bezwijken voor de drukvan buitenaf: 

'wijj  geven des noods de voorkeur aan een meer beperkt getal abonnementen, dan wel om een zelf-
standigg standpunt te verlaten en zich voor de laakbare oogmerken van enkele raddraaijers beschik-
baarr te stellen'.42 

Maarr de Volksvriend had zichtbaar moeite om het hoofd boven water te houden. Raemaekers 
kamptee zelfs met een personeelstekort en deed de opmerkelijke stap om in zijn eigen blad een 
advertentiee te plaatsen, waarin hij om een nieuwe redacteur voor de Volksvriend vroeg.4' In con-
fessionelee kring was de advertentie aanleiding voor speculaties over een snelle dood van de li-
beralee periodiek.44 

Opnieuww kan slechts worden gegist naar de invulling van deze vacature. Misschien kwam 
P.. J. van de Kamp, hoofdonderwijzer aan de Tweede openbare lagere school, op dit moment de 
redactiee van de Volksvriend versterken. Zeker is dat Van de Kamp, wiens journalistieke werk in-
zett zou worden van een later te beschrijven conflict in de gemeenteraad, geruime tijd bij de li-
beralee krant werkzaam was en dat zijn commentarenn een uitgesproken antiklerikaal karakter 
droegen.. Sommige auteurs menen dat Van de Kamp ook al redacteur was van De Roermonde-
naarr en veronderstellen dat hij wellicht de man was achter de pseudoniemen Meffers en Boni-
facius,, maar deze veronderstelling is niet overtuigend omdat Van de Kamp pas in november 
18611 naar Roermond verhuisde en voordien werkte in Zevenaar (Gelderland), vlakbij zijn ge-
boortedorp.45 5 

388 Maas- en Roerbode, 20-1-1877. 
399 Zie bijvoorbeeld ibidem, 18-9-1875, waarin sprake is van een gemeenteraadslid dat mede-redacteur van de Volksvriend is, waarmee 
waarschijnlijkk Cornelis werd bedoeld. Zie ook ibidem 16-7-1881; overigens publiceerde de Maas- en Roerbode uit juridische overwegin-
genn alleen de initialen van Cornelis. 
400 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 5-3-1864, BAR 50; onderstreping van Paredis. 
411 Ibidem, 
422 Volksvriend, 5-3-1864. 
433 Ibidem, 27-2-1864. 
444 Reacties geciteerd in: ibidem, 5-3-1864. 
455 Zie: Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 431. Zie voor bet conflict over Van de Kamps redacteurschap bij de Volksvriend verder-
opp in deze paragraaf. 
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Dee toetreding van Van de Kamp tot de redactie zou mede een verklaring kunnen zijn voor 
dee radicalisering van de Volksvriend in het begin van de jaren 1870. Voorheen waren wel aan de 
Kerkk gelieerde organisaties als het Bisschoppelijk College en de Maas- en Roerbode bekriti-
seerd,, maar niet de clerus of de Kerk als instituut. Daarin begon na 1870 verandering te ko-
men.. Steeds vaker nam de krant een kapelaan, de heiligenverering of een ander religieus ge-
bruikk tot onderwerp van spot. In de zeldzame stukken die de Maas- en Roerbode nog wijdde aan 
dee liberale concurrent, werd het antiklerikalisme of'antikatholicisme' van de Volksvriend aan 
dee kaak gesteld. Zoals bij de liberale stukken over de martelaren van Gorkum, over 'de onder-
drukkingvann de katholieken voor driehonderd jaar' en over de spottende toon die de liberalen 
aansloegenn bij de bespreking van een bedevaart naar Thorn.46 

Ditt laatste stuk in de Volksvriend was voor de Roermondse geestelijkheid aanleiding om pu-
bliekelijkk in te grijpen. In september 1873 nam de parochiegeestelijkheid diverse malen de 
preekk te baat om de gelovigen te waarschuwen voor de liberale pers in het algemeen en de 
Volksvriendd in het bijzonder: 

'Vann den preekstoel af worden de geloovigen verzocht hun steun te onthouden aan het te Roermond 
verschijnendee weekblad "De Volksvriend", omdat het is van onkatholieke en antikerkelijke strek-
king'.47 7 

Nett als zestien jaar eerder bij de preken tegen De Roermondenaar liet Paredis zich niet in het 
openbaarr over de zaak uit, maar het lijdt geen twijfel dat de bisschop instemde met, of zelfs de 
initiatorr was van de gelijktijdige vermaning door de deken, de rector van de Munsterkerk, de 
paters,, de secretaris van het bisdom en alle kapelaans in de bisschopsstad.48 Dat ook hij zich 
ergerdee aan de radicale toon van sommige kranten in zijn bisdom blijkt onder meer uit een 
brieff  aan Boermans over het liberale leesgedrag: 

'dee slechte pers is is [sic] een der hoofdoorzaken, van het ongeloof. O.L. Heer moge het 
beteren'.49 9 

Mett de openlijke vermaning door de clerus was de Volksvriend een zware slag toegebracht. Ten 
aanzienn van de politieke situatie merkte de redactie op: 

'Watt heeft het nu uitgehaald die stormachtige beweging van de laatste jaren, dat zuiveringsproces, 
datt verdachtmaken, dat door het slijk sleuren?'50 

Tochh onderscheidt de reactie van de Volksvriend in 1873 zich duidelijk van die van De Roermon-
denaarr zestien jaar eerder. Het is alleen al significant dat de Volksuriend nog tot in de jaren 1890 
standd hield, terwijl De Roermondenaar na de herderlijke vermaning in januari 1858 nog slechts 
enkelee maanden het hoofd boven water wist te houden. 

Dee toon van de Volksvriend werd na september 1873 eerder meer dan minder antiklerikaal. 
Inn 1874 startte de krant een reeks korte stukjes onder de kop Pluksel die als Multatuli's Ideeën 
werdenn doorgenummerd en in soortgelijke, vooral ironische stijl waren geschreven.51 Deze 
berichtjes,, aanvankelijk onder de kop Pluksel Roerbodriana, hadden tot gemeenschappelijke 

466 Zie bijvoorbeeld: Maas- en Roerbode, 25-10-1873. 
477 Het Registrum Memoriale van de Christoffel-parochie, dat uit 1916 dateert, meldt dat de preken op 12 en 25-9-1873 plaatsvonden, 
GARR IV-3 (Parochie St. ChristofTel 1797-1945) inv.nr. 697 (Sint Christoffelboek, register van archiefbescheiden, foto's en kranteknip-
sels,, met aantekeningen van de geschiedenis van de parochiale en kathedrale kerk, in 1916 aangelegd en bijgehouden door). Luyten, 
organistt der kerk, sinds 1921 bijgehouden door de pastoor-deken, 1224-1945,1 deel). 
488 Volksuriend, 20-9-1873; Maas- en Roerbode, 27-9-1873. 
499 Brief Paredis aan Boermans d.d. 26-2-1876, BAR 62; Vergelijk Paredis' Vastenbrief van 23-1-1880. 
500 Volksuriend, 27-12-1873. 
511 In 1874 verschenen 60 afleveringen. In 1875 begon de redactie meteen hernummeringen kwam tot 148; in 1876 tot 165. 
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O p e n b a arr ondo rw i j ze r: »Ais gij zelf beter geleerd hadl op 
onzee school die gij zoo aanvalt, 
dann zoudt gij nu beter Nederlandsen 
schrijven." " 

Spotprentt in De Nederlandsche Spectator van y februari 1880 op Paredis'' herderlijk schrijven uit januari van 
datt jaar waarin de bisschop onder meer schreef: 'Een dier middelen na het godsdienstloos onderwijs, en we\ het uoor-
naamste,, is de slechte drukpers. Vooral zijn dit de slechte, meestal door vrijdenkers en joden geschreven couranten en 
gazetten'. gazetten'. 

doell  de confessionele levenssfeer rond Kerk, Bisschoppelijk College en Maas- en Roerbode op 
dee hak te nemen. Onder meer deze artikelen vestigden in confessioneel Nederland het beeld 
vann de Volksuriend als 'het trottoirblaadje van Roermond, het vuilste libel dat in Nederland ver-
schijnt'.52 2 

Naa het geestelijke machtswoord tegen de Volksuriend en met de radicalisering van diens re-
dactionelee commentaren keerden het weekblad en de Limburgse lezers elkaar langzaam maar 
zekerr de rug toe. Betrouwbare cijfers over oplage en verspreiding van de Volksuriend ontbreken, 
maarr waarschijnlijk bediende de krant op den duur nog maar een kleine liberale minderheid 

522 Uit De Tijd, geciteerd in: Maas-en Roerbode, 7-1-1882. 
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inn Limburg en raakte hij grotendeels aangewezen op financiële steun van buitenaf." Tot groot 
vermaakk van onder meer De Tijd en De Maasbode verspreidde de Nieuive Rotterdamsche Courant 
(NRC)) in januari 1876 het bericht, dat Leidse studenten tweehonderd abonnementen op de 
Volksvriendd hadden genomen om deze van de ondergang te redden.54 En twee jaar later merkte 
eenn Roermondse advocaat op, dat er binnen de provincie weinig meer over was van het aan-
vankelijkee aanzien van de Volksvriend. Hoewel de toon van de artikelen nooit erg 'devotioneel' 
wass geweest, werd de krant vijftien jaar eerder tenminste nog veel gelezen. Nu bediende ze, 
volgenss de advocaat, voornamelijk lezers buiten de provincie." 

Naarmatee de Volksvriend het karakter aannam van een blad dat liberalen in Holland bericht-
tee over 'paapsche stoutigheden' in Limburg, mengde ook de landelijke liberale pers zich vaker 
inn Limburgse aangelegenheden. De Maas- en Roerbode voerde zelfs enige tijd een heus pole-
miekjee met bladen als het Algemeen Handelsblad, de NRC en de Arnhemsche Courant. Krachttermen 
werdenn daarbij niet geschuwd: het Handelsblad haalde uit naar de Limburgse clerus, die vol-
genss hem uit de boerenstand voortsproot en dom, loom, vadsig en onbeschoft was, terwijl de 
NRCC wist te melden, dat men in Limburg 'al te lang onderdrukt en in bedwang gehouden [was] 
doorr priesterheerschappij'.56 De Maas- en Roerbode betaalde met gelijke munt terug en waar-
schuwdee zijn lezers voor de 'dubieuze' achtergrond van het Handelsblad (het 'Joden-blad'),57 de 
NRCC (de 'Rotterdamsche Joden')58 en de Arnhemsche Courant (het orgaan van de vrijmetselarij)59. 
Mett name naar de joden, die geacht werden de hand te hebben in de antiklerikale campagne 
vann de liberale dagbladen, haalde de Maas- en Roerbode ongekend hard uit: 

'Dee heidensche natiën der oudheid verfoeiden de Joden [...] om de gebreken van hun ras, hun woe-
ligheid,, arglistigheid enz. [...] In de christelijke middeleeuwen werden zij vooral om hun woeker ge-
haat.. [...] Wil men aan den woeker van den Jood ontsnappen, men leene van hem geen geld [...] wij 
keurenn alle vervolging der Jodenn af, doch waarschuwen slechts de Christenen tegen de dikwijls ge-
wetenloozee hebzucht van sommige Joden, en geven tevens den raad aan onze Israëlietische landge-
nooten,, van de hun geschonken gastvrijheid en rechten geen gebruik te maken, opdat de Joden-
quaestiee slechts eene quaestie blijve, en niet, zooals elders, in "Judenhetze" ontaarde'.60 

Overigenss hielden de confessionelen er op dit punt geen samenhangende ideologie op na, 
maarr verwierpen doodgewoon alles wat het katholicisme niet tot vademecum nam. Liberalen, 
socialisten,, vrijmetselaars en joden waren volgens de krant één pot nat en vonden elkaar in 
hunn antipapisme en antiklerikalisme.61 

533 Exacte cijfers over de verspreiding van negentiende-eeuwse kranten vallen niet te geven. In het geval van de Volksvriend zijn ook de min-
derr harde aanwijzingen over het aantal lezers schaars. In 1870 {kort na de afschaffing van het dagbladzegel, waardoor groter formaat en 
ruimereruimere oplage tot de mogelijkheden gingen behoren) meldt het blad zelf dat de oplage 1.200 exemplaren bedraagt (Volksvriend, 8-1-
1870).. Vijfjaar later meldt de Maas- en Roerbode 2.000 abonnees te hebben, vele malen meer dan de Volksvriend, die op het Limburgse plat-
telandd bijna niet meer wordt gelezen (Maas- en Roerbode, 18-9-1875). Hubbard's newspaper and bank directory of the world (vol. 2; New Haven, 
Conn.. 1882) vermeldt tenslotte dat de Volksvriend een oplage van 1.325 heeft, terwijl de oplage van de Maas- en Roerbode 2.000 bedraagt. 
544 Geciteerd in: Maas- en Roerbode, 8-1-1876. 
555 Geciteerd in: ibidem, 1-6-1878; dat de Volksvriend nog maar voor een select Limburgs gezelschap schreef, blijkt ook uit de adver-
tentiess voor het Protestantsch Zondagsblad (onder meer Volksvriend, 9-7-1881). 
566 Respectievelijk: geciteerd in Maas- en RoeTbode, 31-5-1873 en NRC, 17-1-1874. 
577 Maas- en Roerbode, 7-6-1873. 
588 Ibidem, 7-2-1880. 
599 Ibidem, 27-9-1873. 
600 Ibidem, 26-11-1881. Zie ook het hoofdartikel in Maas- en Roerbode, 7-2-1880 onder de kop 'De gouden Internationale', waarin de zo-
genaamdee 'anti-Semitische beweging' in Pruisen wordt aangemoedigd en Maas- en Roerbode, 5-1-1894 waarin wordt geadverteerd voor 
gratiss proefnummers van het Anti-Semitisch Oraaan. 
611 Zie onder meer ibidem, 24-5-1873, waarin wordt uitgelegd dat socialisme niets anders dan een specifieke vorm van het verwerpe-
lijkee liberalisme was. 
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Mett de redactionele aandacht van landelijke kranten voor Limburgse aangelegenheden, met 
dee reactie hierop van de Maas- en Roerbode en met de rol van de Volksuriend als Limburgs blad 
voorr Hollanders, trad de Limburgse pers uit haar provinciale isolement. Dit aarzelend begin 
vann nationale integratie, dat overigens bij de confessionelen vooral voortkwam uit negatieve 
overwegingen,, viel rond het midden van de jaren 1870 ook op andere terreinen te ontwaren. 

Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1873 

Bijj  de Tweede-Kamerverkiezingen van 1873 stonden in het kiesdistrict Roermond drie kandi-
datenn tegenover elkaar: Karel Cornelis, Louis Michiels van Kessenich en Jerome Lambrechts. 
Cornellss was de meest liberale kandidaat van de drie. Hij was nauw betrokken bij de Volksuriend 
enn was, met tweemaal een korte onderbreking, reeds tien jaar lid geweest van de Tweede Ka-
merr met als persoonlijk motto 'de stipte handhaving der grondwet van 1848'.62 Cornelis was 
eenn kleurrijk figuur over wie de meest wilde verhalen de ronde deden. Zoals over de hoogst 
'persoonlijke'' manier waarop hij campagne voerde (namelijk door de kiezers een 'vertrouwe-
lij kk woordje' toe te voegen voor zij ter stembus gingen)65 en over de chantagepraktijken die hij, 
toenn nog als rechter werkzaam in Weert, er bij de Provinciale-Statenverkiezingen in 1858 op 
naa zou hebben gehouden.64 De Commissaris des Konings stelde minister Thorbecke voor om 
Corneliss maar over te plaatsen. En passant maakte hij melding van de sterke geruchten over 
Cornelis'' dienstmeisjes, die op 'miraculeuze' wijze zwanger werden.65 

Dee tweede kandidaat, Louis Michiels van Kessenich, nam een middenpositie in. Hij was als 
juristt verbonden aan de kanton- en arrondissementsrechtbank in Roermond en afkomstig uit 
eenn van de meest gefortuneerde en invloedrijke families in Roermond. Op de lijst van hoogst-
aangeslagenenn in de provincie Limburg nam hij dat jaar de derde plaats in.66 Als grand seigneur 
grossierdee Michiels in erebaantjes. Zo was hij voorzitter van diverse liefdadigheidsinstellingen 
-- die niet zelden door hemzelf van vermogen werden voorzien57 - en van de plaatselijke Harmo-
nie.. Maar ook politiek was hij bijzonder actief. Al op negenentwintigjarige leeftijd werd hij tot 
wethouderr gekozen. Michiels stond bekend als een gematigd liberaal; een van het soort waartoe 
ookk burgemeester Beerenbroek en het in 1873 aftredende Kamerlid Pijls behoorden. Vanuit die 
verzoenendee traditie nam hij deel aan zowel wereldlijke als kerkelijke comités: aan het geweste-
lij kk sub-comité ter huldiging van Thorbecke, maar ook aan die ter huldiging van Pius IX. 

622 Cornelis was reeds lid geweest van de Tweede Kamer van 7/1861 tot 1/3/1864 (tussentijdse verkiezingen vanwege Cornelis' herbe-
noemingg tot kantonrechter te Weert), van 6/1864 tot 1866 (tussentijdse verkiezingen vanwege Cornelis'benoeming tot officier van jus-
titiee te Roermond) en van 1868 tot 1871. Bij verkiezingen in 1858, i860. 1864 en 1871 had hij zich tevergeefs kandidaat gesteld. Zijn 
motto,, 'stipte handhaving der grondwet van 1848', werd doorhem in een advertentie in De Roermondenaar van 25-5-1858 genoemd. In 
18644 liet hij zich in ongeveer dezelfde bewoordingen uit (pamflet febr. 1864, GAR Afd.V-7 no. 26, Archief C.H. Bongaerts: politieke 
pamfletten). . 
633 Maas- en Roerbode, 31-7-1875, Dat deze manier van campagne-voeren in Limburg niet uitzonderlijk was, blijkt uit een circulaire van 
Michielss van Kessenich uit 1873: 'Sedert jaren bestaat hier de gewoonte, dat kandidaten voor het lidmaatschap der Tweede Kamer per-
soonlijkk iedere stemgerechtigde gaan opzoeken en zich in zijn gunst aanbevelen en vele kiezers zijn er op gesteld een bezoek van den 
kandidaatt te ontvangen' (De Tijd, 27-5-1873). 
644 Het dossier dat aan deze kwestie is gewijd: ARA, BiZa, Kabinet; inv.nr. 106, omslag 515; o.a. brief van Commissaris des Konings 
aann Ministervan Binnenlandse Zaken d.d. 31-3-1860. 
655 Ibidem; brief van Commissaris des Konings aan Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 21-8-1858. 
666 Op de lijst van hoogstaangeslagenen in de provincie Limburg staat Michiels in 1873 op de derde plaats met een bedrag aan be-
lastingg van ƒ 2.720,-. 
677 Van Rjjswijck, 'Liberalen en clericalen', 432. Michiels was onder meer bestuurslid van de Vereeniging Weldadigheid en het Rode 
Kruis.. Zijn vrouw was voorzitter van de damesvereniging van de H. Elisabeth. 
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Dee derde kandidaat, Lambrechts, was advocaat te Papenhoven en in Roermond een veel 
minderr bekende verschijning. Hij onderscheidde zich van Michiels - en zeker van Cornells -
doorr een uitgesproken confessioneel standpunt in te nemen op het terrein van het onderwijs 
enn dit al ver voor de verkiezingen openbaar te maken.68 

Inn Roermond was Michiels vermoedelijk voldoende bekend geweest om zonder veel pro-
blemenn te worden verkozen, maar Limburg was geen eiland meer waar men de politieke posi-
tiess onderling kon verdelen. Sinds de confessioneel-katholieke beweging in Nederland min 
off  meer nationaal verankerd raakte, werden de verkiezingen steeds beter gecoördineerd. De 
Romeinsee kwestie nam in Limburg nog altijd een belangrijke plaats in, maar de kwestie van 
hett bijzonder onderwijs speelde de boventoon in wat door sommigen werd aangeduid als de 
'katholiekee zuivering'.69 

Dee Tijd, de meest uitgesproken spreekbuis van de nationale confessionele beweging, vroeg 
tweee weken voor de verkiezing aan Michiels een openbare uiteenzetting van zijn politieke 
ideeën.. Lambrechts had reeds eerder een voor De Tijd bevredigende verklaring afgelegd en de 
aanbevelingenn in de Arnhemsche Courant en NRC voor Michiels waren in de ogen van De Tijd ver-
dacht.700 In reactie op het verzoek van De Tijd liet Michiels in een circulaire weten, dat hij het 
openbaarr en bijzonder onderwijs gelijke rechten toekende. Hij voegde hieraan de nuchtere 
maarr volkomen juiste opmerking toe, dat de onderwij skwestie voor Limburg van weinig prak-
tischh belang was. Maar Smits van De Tijd dacht daar anders over en stelde vast dat de circulai-
ree weinig wegnam van de verdenkingen omtrent Michiels politieke betrouwbaarheid:71 'Het 
programmaa van Michiels van Kessenich is dubbelzinnig. De tijd voor dubbelzinnigheden is 
voorr Limburg voorbij'.71 

OokOok bisschop Paredis ging zich met de kieskwestie inlaten. Van Lambrechts had Paredis 
geenn al te hoge pet op en het lijdt geen twijfel dat zijn voorkeur uitging naar stadgenoot Mi-
chiels.. Zo liet hij in een brief aan Boermans de prognose dat Lambrechts de meeste kans 
maaktee verkozen te worden, vergezeld gaan van de opmerking 'het zijn miseriën'.73 Hij 
schreeff  Michiels daarom een briefin de hoop 'eene gemoedelijke explicatie' van de circulaire 
uitt te lokken.74 Zo'n explicatie zou 'veel [...] kunnen redden'.75 Bovendien raadde hij Michiels 
aann om de keuze van zijn raadslieden eens aan een kritische blik te onderwerpen. Dezen 
schaaddenn de goede naam van zijn familie en deden hemzelf dalen in 'de achting der echt ka-
tholiekee bevolking'.76 Maar zijn eindoordeel over Michiels was mild. Aan Boermans schreef 
hij:: 'L.M. [Louis Michiels, HV] meent het wel zo kwaad niet als zijn programma doet veron-
derstellen,, maar hij kent niets van onze zaken'.77 

688 De Tijd, 20-5-1873. 
6gg Brief van Haffmans aan Heemskerk d.d. 12-6-1869: ARA, Archief Heemskerk nr. 3, 
700 De Tijd, 26-5-1873; de aanbevelingen waren afgedrukt in de Arnhemsche Courant, 8-5-1873 en NRC, 10-5-1873. 
711 De Tijd, 27-5-1873. Dat het artikel van de hand van Smits was, blijkt uit een brief van Paredis aan Boermans d.d. 4-6-1873, BAR 59. 
722 De Tijd, 29-5-1873. 
733 Brief van Paredis aan Boermans d.d. g-6-1873, BAR 59. Opmerkelijk is dat Gijsen, net als bij de verkiezingen van 1869 (zie paragraaf 
3.2),, geen aandacht besteedt aan de voorkeur van de bisschop voor een gematigd-liberale kandidaat in 1873. 
744 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 31-5-1873, BAR 59; de brief aan Michiels was op diezelfdee dag verzonden. 
755 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 4-6-1873, BAR 59. 
766 Ibidem. 
777 Ibidem. Paredis' milde oordeel over Michiels werpt een interessant licht op de relatie tussen beiden. Uitspraken zoals die van De 
Ranitzz ('de directe tegenstander van Michiels van Kessenich was de apostolisch vicaris J.A. Paredis': 'Met een pen en een potlood als wapen', 
21)) zijn dan ook onjuist of tenminste te algemeen gesteld. Ook is de uitspraak van De Ranitz overigens ongelukkig geformuleerd om-
datt Paredis' apostolisch uicariaat samenviel met de eerste twaalf jaar van Michiels leven. 
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Michielss antwoordde Paredis, dat zijn onaangenaamheden met De Tijd al tot het verleden 
behoorden.. Eén van de redacteuren van De Tijd was door hem ontvangen en er was afgespro-
kenn dat Michiels weliswaar niet zou worden aanbevolen, maar dat de stukken waarin hij werd 
afgekraakt,, zouden worden herroepen.78 In werkelijkheid was er niets te merken van een 
koerswijzigingg bij De Tijd: het blad bleef juist herhalen dat de circulaire van Michiels dubbel-
zinnigg was en dat Lambrechts bij goede katholieken de voorkeur verdiende.79 M.W. van der Aa 
vann De Tijd stuurde het artikel aan Paredis, die ontstemd opmerkte: 'het is wat!'80 De bisschop 
verbaasdee zich over de gang van zaken en nodigde Michiels uit om te komen praten. Aan 
Boermanss schreef hij: 

'zooo even was L.Mich.... wederom by my. hy gaat zyn rondschryven aan de kiezers wat expliceeren. 
well  niet zóó, dat er volstrekt niets op te vitten valt; maar voor my, toch nog al wat voldoende, nu, my 
dunkt,, dat hy het beter meent als ik zelf verondersteld heb. kan hem dus niet tegenwerken [...] ik ge-
looff  tevens dat de oppositie welke L.M. by deze gelegenheid heeft ondervonden; hem goed heeft ge-
daan;; jammer maar dat hy ze niet is voor gekomen; en dat hy zich heeft laten foppen'.8' 

Inderdaadd drukte de Maas- en Roerbode even later een toelichting af van Michiels.81 Maar de be-
woordingenn waarin dat gebeurde, bleven vaag: gelijke rechten voor bijzonder en openbaar on-
derwijss (zonder nadere invulling) en een verklaring dat de belangen van zowel katholieken als 
vann andersdenkenden in hem een warm pleitbezorger zouden vinden. Was dit voor Paredis 
wellichtt nog wel voldoende, voor het gestaag aan invloed winnende bondgenootschap Lam-
brechts/Dee Tijd bleef het te dubbelzinnig. Naast het ingezonden stuk van Michiels drukte de 
Maas-- en Roerbode een advertentie af van 'een groot aantal katholieke kiezers uit Roermond' ten 
faveuree van Lambrechts, die een duidelijke sneer aan het adres van Michiels - en daarmee ook 
impliciett aan dat van Paredis - bevatte: 

'Gijj  kunt [...] de behartiging der godsdienstige, zedelijke en stoffelijke belangen uwer Provincie niet 
toevertrouwenn aan volksvertegenwoordigers die met de liberalen heulen. De tijd van "schipperen" en 
dubbelzinnighedenn is voorbij. Halfslachtige lieden kunnen u veel nadeel maar geen voordeel meer 
doen.. Zij ondersteunen het liberalisme en houden het in leven. [...] Zij zijn gevaarlijker en noodlotti-
gerr dan verklaarde vijanden'.83 

Ookk Paredis realiseerde zich, dat de verklaring van Michiels aan de late kant kwam en 'voor 
hett publiek ook nog niet doorslaande' zou zijn. Voor de bisschop zelfwas dit blijkbaar wel het 
geval:: 'ik geloof dat hij, gekozen wordende, zich toch wel wat zal laten zeggen etc!'84 Óf hij 
gekozenn zou worden, was inmiddels ook voor Paredis een groot vraagteken geworden. Aan 
Boermanss schreef hij dat Michiels alleen nog een kans maakte, wanneer er een herstemming 
tussenn hem en Lambrechts nodig zou zijn.85 

Maarr een herstemming zou niet nodig blijken. Bij de verkiezingen op 10 juni 1873 haalde 
Lambrechtss net iets meer dan de helft van de stemmen. Tweede werd niet Michiels, maar Cor-
nells,, de meer uitgesproken-liberaal van beide.86 Blijkbaar hadden moderate en gematigde 

788 Ibidem. 
799 De Tijd, 4-6-1873. 
800 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 4-6-1873, BAR 59. 
811 Ibidem. 
822 Maas- en Roerbode, 7-6-1873. 
833 Ibidem. 
844 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 9-6-1873, BAR 59. 
855 Ibidem. 
866 Tweede-Kamerverkiezingen 10-6-1873 district Roermond: electoraat 1.978, opkomst 1.742 (88,1%); Lambrechts 864 (50,5%); 
Cornellss 480 (28,1%); Michiels 367 (21,4%). 
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kandidaten,, ook voor de liberale kiezers, afgedaan. Politici waren voortaann gehouden om een 
duidelijkk confessioneel of liberaal standpunt in te nemen, waarbij de Romeinse kwestie en de 
(nadrukkelijkk nationale) onderwijs kwestie de voornaamste indicatoren waren. Mensen van 
hett 'midden' werden door deze ontwikkeling onvermijdelijk in een van beide kampen getrok-
ken.. Het is opmerkelijk dat twee van hen, Michiels en Paredis, leidende figuren werden in de 
gepolariseerdee verhoudingen na 1873: Michiels als leider van de liberalen en Paredis als leider 
vann de confessionelen. 

Dee Limburgse Kamerverkiezing van 1873 betekende de definitieve overwinning van de con-
fessionelenn in Limburg. Kapelaan Jos. Habets tekende in zijn dagboek op: 

'Eenn [...] ommekeer maakte zich in de verkiezingen van dit jaar algemeen lucht. Het was de reactie 
derr clericalen of Katholieke partij tegen de liberalen. [...] In Noord-Brabant had deze ultramontaan-
schee ommekeer in de verkiezingen reeds voor drie jaren plaats gehad. Zoo dat nu van Maestricht tot 
aann den Moerdijk niets dan ultra-Katholieken, 16 in getal naar de tweede Kamer worden gezonden'.87 

Bijj  de overwinning van de Limburgse confessionelen hadden nationale ontwikkelingen een 
belangrijkee rol gespeeld. De invloed van de bovenlokale confessioneel-katholieken (vooral 
vann het toonaangevende dagblad De Tijd) hield niet langer halt bij de grenzen van Limburg. In 
18699 had de confessionele kandidaat van De Tijd (Arnoldts) het nog juist afgelegd tegen de ge-
matigdee kandidaat van Paredis en de Maas- en Roerbode (Pijls), maar vier jaar later werden in een 
soortgelijkee situatie de Limburgse kandidaten van De Tijd met overmacht gekozen; in Maas-
trichtt met nog ruimere cijfers dan in Roermond. 

OokOok de rol die de onderwijskwestie tijdens de campagne speelde, wijst op de toenemende 
invloedd van nationale vraagstukken. De kwestie van het lager onderwijs had, zoals Michiels 
terechtt opmerkte, in Limburg immers slechts geringe relevantie: het openbaar onderwijs was 
inn het algemeen toch al katholiek van aard en pas rond de eeuwwisseling steeg het aantal bij-
zonderee lagere scholen in de provincie.88 In Roermond werd het onderwijs aan de Eerste open-
baree lagere school zelfs door religieuzen verzorgd. 

Voorr de liberalen hadden de verkiezingen één ding heel duidelijk gemaakt: zonder een goe-
dee coördinatie bij de kandidaatstelling zouden er voorlopig geen verkiezingsoverwinningen 
meerr geboekt worden. Twee liberale kandidaten hadden gezamenlijk bijna 50% van de stem-
menn behaald, terwijl de confessionele kandidaat werd verkozen: dat was iets wat niet meer 
mochtt gebeuren. 

Dee Grondwet 

Naa de nederlaag die de liberalen in juni 1873 in het kiesdistrict hadden geleden (waarbij Cor-
nellss en Michiels van Kessenich beiden achter het net visten), waren de gemeenteraadsverkie-
zingenn een maand later in liberaal voordeel beslecht. Alle zittende raadsleden (onder wie en-
kelee 'progressieven') werden herkozen en de zetel van een onlangs overleden liberaal raadslid 
werdd overgenomen door Karel Corneüs. De verhouding tussen overwegend liberale en over-
wegendd confessionele leden van de gemeenteraad bleef daarmee ruim in het voordeel van de 

877 Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1977) 113. 
888 Van Vugt, 'De verzuiling van het lager onderwijs in Limburg', ig. Overigens zou pas in 1920 het aantal bijzondere lagere scholen 
hett aantal openbare lagere scholen in Limburg overstijgen. Ongeveer in diezelfde periode steeg het aantal Limburgse gemeenten, 
waarr in het geheel geen openbare lagere school (meer) bestond, ibidem, 58. 
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eersten.899 In het kiesdistrict Roermond (dat heel midden-Limburg omvatte) leek de rol van de 
liberalenn althans voorlopig uitgespeeld, maar binnen de stedelijke bovenlaag van censuskie-
zerss voor de gemeenteraad - dat was een groter aantal dan het electoraat voor de Tweede Ka-
merr - bleek het liberalisme nog altijd dominant. 

Desondankss achtten enkele vooraanstaande liberalen de tijd rijp voor een betere coördina-
tiee van de politiek. Op 3 november 1873 werd in Roermond een feestavond belegd ter herden-
kingg van Thorbecke's grondwet, dieop de kop af vijfentwintig jaar eerder was geproclameerd. 
Staandee de vergadering werd door de tweeëntwintig aanwezigen een vereniging opgericht, 
genaamdd De Grondwet. Hoewel men instemde met een reglement dat uitblonk door algemeen-
hedenn over de 'onafhankelijkheid' van de vereniging, werden al snel twee dingen duidelijk: 
datt het hier om een zuiver politieke organisatie ging en, meer in het bijzonder, dat deze orga-
nisatiee een liberale signatuur droeg. 

Enkelee jaren tevoren was in Weerteen gelijknamige kiesvereniging opgericht, die eveneens een 
liberale,, soms zelfs antiklerikale, politiek voerde.'0 Deze werd opgericht en bestuurd door Karel 
Cornelis,, destijds kantonrechter in Weerten sinds 1871 officier van justitie in Roermond. Hij werd 
doorr de confessionelen alom beschouwd als 'de vader van het liberale kroost van de uit Weert over-
gewaaidee Grondwet'.91 Toch werd niet hij de voorzitter van de Roermondse De Grondwet, maar 
zijnn collega en vriend Constant Guillon, eigenaar van de Volksvriend. Op volgende vergaderingen 
tradenn telkens enkele nieuwe leden toe, waardoor het totale bestand in januari 1874 op 70 kwam, 
tezamenn de jïne-jleur van het Roermondse vrijzinnige milieu. De vereniging kende dertien leden 
diee werkzaam waren in het onderwijs (onder wie op twee na alle leraren aan de Rijks-H.B.s.!), 
twaalff  handelaren en fabrikanten, elf juristen, tien leden uit de financiële beroepsgroep en acht 
(ex-)militairen.. Daarnaast traden een beeldhouwer, een veearts, de gemeentearchivaris alsmede 
dee Nederlands- Hervormde predikant tot de kiesvereniging toe.92 Van tenminste twee leden staat 
vast,, dat ze eveneens lid waren van de volgens velen uiterst gevaarlijke vrijmetselarij." 

Dee Grondwet probeerde haar geveinsde 'onpartijdigheid' kracht bij te zetten door niet uit-
sluitendd in de Volksvriend maar ook in de Maas- en Roerbode te adverteren, maar deze tactiek 
werdd snel doorzien. De liberale pers omarmde ogenblikkelijk het initiatief- de NRC merkte op 
datt men in Roermond al veel te lang was 'onderdrukt en in bedwang gehouden door priester-
heerschappij'944 -, terwijl de Maas- en Roerbode direct zijn wantrouwen uitsprak.95 Al dadelijk na 
dee vergadering van De Grondwet waarin het hoofdreglement was aangenomen, raadde de 
confessionelee krant haar lezers iedere bemoeienis met de nieuwe kiesvereniging af; twee 
wekenn later werd De Grondwet zelfs 'anti-katholiek' genoemd.96 En weer twee weken later 

899 Van negen raadsleden kan gesteld, dat ze in meer of mindere mate liberale sympathieën koesterden (Baudrihaye, Beerenbroek, 
Bloemen,, Cornelis, Fouquet, Guillon, Hendrix, Michiels van Kessenich, Michiels van Verduynen). Van de overige vier raadsleden staat 
dee confessionele signatuur vast (Andriessens, Leurs, Rijke, Schreurs). De uitspraak van Van Rijswijck, 'Liberalen en cleriealen', 431, 
datt in 1870 'in de provincie Limburg het liberalisme eigenlijk al [had] uitgediend' geldt dan ook niet voor de gemeente Roermond. 
900 Zie bijvoorbeeld: Volksvriend, 18-1-1868. 
911 Courrierde la Meuse, 31-1-1874 en Venloosch Weekblad, 17-1-1874. 
922 Volksurimd, 24-1-1874. 
933 A.W, van Boven, inspecteur der registratie en domeinen, komt voor op een ledenlijst van de Maastrichtse loge La Perseverance; Ar-
chieff  Orde van Vrijmetselaars, Den Haag; Ledenlijst 5874 [1874]: Dossier La Perseverance. A.J. Janné, veearts, komt voor op een brief 
vann de Roermondse loge La Liberté Constante aan het Groot-Oosten in Den Haag, met het verzoek om de loge opnieuw op te richten; 
brieff  d.d. 4-11-5856 [=4-1-1857], ibidem; Dossier La Liberté Constante 25/7/1806-1858. 
944 NRC, 7-1-1874. 
955 Maas- en Roerbode, 29-11-1873. 
966 De vergadering waarin De Grondwet haar hoofdreglement vaststelde, viel op 26 november 1873. De Maas- en Roerbode reageerde 
hieropp in de nummers van 29-11 en 13-12. 
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starttee de Maas- en Roerbode een reeks (meestal 'ingezonden') artikelen, geschreven in een po-
lemiserendee stijl en afgedrukt op een prominente plaats, die tot enig doel schenen te hebben 
niett slechts De Grondwet, maar het liberalisme als zodanig te vuur en te zwaard te bestrijden. 

Dee artikelenreeks tegen De Grondwet markeert een discontinuïteit in de houding van de 
Maas-- en Roerbode. De offensieve toon van de polemiek vormt een radicale breuk met de gema-
tigd-samenbindendee traditie van Paredis. Waar de krant voorheen slechts reageerde op recht-
streeksee aanvallen en antiklerikale uitingen in de Volksvriend en waar de toon van de Maas- en 
Roerbodee daarin onverminderd 'vaderlijk' was, stond men nu vooraan om beweringen in de 
Volksvriend,, en niet uitsluitend degene die als een aanval op het eigen gedachtegoed konden 
wordenn aangemerkt, te ontkrachten.97 Enkele citaten verduidelijken de wijze waarop de oude 
vijandenn op ongekend felle wijze werden geattaqueerd: 

'hett eigenlijke en ware doel van het Liberalisme door de geheele wereld [is de] bestrijding van de 
katholiekee beginselen en vernietiging van het geestelijk gezag der katholieke Kerk'.98 

'Dee vrijmetselarij regeert thans de wereld [...] Nu acht zij dan ook het oogenblik gekomen, om haar 
geheell  plan te verwezenlijken en het hoofddoel daarvan te bereiken. Dat hoofddoel is geen ander dan 
dee verdelging der katholieke Kerk en de vernietiging van het Christendom op aarde'.59 

'Enn om dat doel te bereiken, zenden de handlangers der Loge jaarlijks ontelbare boeken, brochuren, 
geïllustreerde,, letterkundige, wetenschappelijke en politieke tijdschriften de wereld in, die allen on-
derr verschillende namen, vormen en kleuren, strijden tegen de christelijke zedeleer of het katholiek 
geloof.100 0 

OokOok het karakter van de politiekee strijd zou met de artikelenreeks tegen De Grondwet veran-
deren.. Gingen verkiezingen voorheen om het gekozen krijgen van betrouwbare en kundige 
personen,, thans dienden, aldus de Maas- en Roerbode, politieke beginselen boven alles te wor-
denn gesteld: 

'Voorr de toekomst mag men op politiek terrein hier in Limburg een hevigen, heeten, verwoeden strijd 
verwachten,, zooals er tot nog toe in onze provincie niet is geleverd geworden. [...] De personen ver-
dwijnenn aeheel en al uit het strijdperk en alleen BEGINSELEN nemen daarvan bezit. Men vergete zulks 
nooitt voor de toekomst. [...] BEGINSELEN GAAN BOVEN PERSONEN'.101 

Inn het kader van deze koerswijziging kondigde de Maas- en Roerbode aan voortaan een actieve 
roll  te zullen gaan spelen in de verkiezingsstrijd (in een vorig hoofdstuk is overigens gemeld, 
datt door confessionelen buiten Limburg hierop al langer werd aangedrongen): 

'Wijj  worden thans zedelijker wijze gedwongen aan den strijd bij de stembus voor den gemeenteraad 
deell  te nemen. [...] De strijd die nu hier in Limburg gaat beginnen is enkel en alleen een strijd voor 
principen,, een strijd tusschen het Liberalisme van de eene en het Katholicisme van de andere zijde'.102 

Inn feite gaat achter de artikelenreeks tegen de Grondwet een rigoureuze breuk schuil met de 
gematigdee koers van de Roermondse confessionelen, waarin zijzelf, onderde vlag van 'het al-
gemeenn belang', een positie boven de partijen innamen. Voor het eerst was men bereid zich-
zelff  als een 'partij' te beschouwen, waarmee impliciet ook de liberale tegenstrever als 'partij' 

977 De Maas- en Roerbode kondigt deze nieuwe aanpak zelfs met zoveel woorden aan in het nummer van 30-5-1874. 
988 Ibidem, 24-1-1874. 
999 Ibidem, 21-2-1874. m n et citaat wordt een subtiel onderscheid gemaakt tussen de Wereld (reeds het domein van de vrijmetselarij) 
enn de Kerk (naar welk terrein de strijd zich nu uitbreidt). 
1000 Ibidem, 7-3-1874. 
1011 Ibidem, 3-1-1874. 
1022 Ibidem, 17-1-1874. 
1033 Ibidem, 4-4-1874. 
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werdd erkend. En voor het eerst erkende men, eveneens impliciet, dat er een zekere scheiding 
bestondd tussen Kerkelijke en Wereldlijke domeinen. Het bovenstaande citaat, waarin de krant 
verzekertt de politieke strijdbijl uitsluitend uit 'zedelijke' motieven op te graven, is er een voor-
beeldd van. Explicieter was de Maas- m Roerbode enige tijd later: 

'blijf tt gij met uwe politiek van het godsdienstige terrein, en wij spreken er borg voor: de godsdienst 
zall  het u op staatkundig terrein niet lastig maken [...] Heeren, gij beweegt u op verkeerd terrein; gij 
beslistt en oordeelt over zaken, die ver boven uw oordeel en beslissing verheven zijn; wij willen nu 
eenmaall  God dienen, zooals ons geweten het ons voorschrijft; wij verkiezen niet dat gij de politiek 
mengtt in de godsdienst en u, onbevoegden, plaatst tusschen God en ons geweten; en wik gij dat niet 
verstaan,, dan maken wij van alle wettige middelen gebruik, en zetten u u aan den dijk'.105 

Hoee anders klinken deze woorden dan de aanvankelijke confessionele weigering om zelfs 
maarr de aanwezigheid van liberale tegenstanders te erkennen. Men lijk t zich opeens bij het 
bestaann van een liberale concurrent te hebben neergelegd, maar strijdt slechts tegen haar be-
moeieniss met de katholieke Kerk en godsdienst. Wat vorm betreft, komt deze argumentatie 
veeleerr overeen met de liberale leer van scheiding tussen Kerk en Wereld, zoals die al in het 
middenn van de eeuw in de Roermondenaar was verwoord. Daarin maakten de liberalen een on-
derscheidd tussen 'de geest onzer kerk', die onder leiding stond van de clerus, en 'maatschap-
pelijkee belangen', waarin iedereen 'als burger en huisvader' een eigen verantwoordelijkheid 
had.104 4 

Dee stijlbreuk in de Maas- en Roerbode is zo frappant, dat het vermoeden rijst dat zowel op de 
redactiee als in het bisschoppelijk paleis een nieuwe wind was opgestoken. Om met het eerste 
puntt te beginnen: het is zeer wel denkbaar dat de artikelen tegen De Grondwet het werk wa-
renn van een nieuwe redacteur, Willem Antoon Notermans, kapelaan aan de Roermondse pa-
rochiee sinds 1861. Notermans zou in 1881 hoofdredacteur worden van de Maas- en Roerbode, 
maarr was tenminste in 1875 al bij de redactie van de krant betrokken.105 Omdat Lom in 1873 tot 
pastoorr in het naburige Herten werd benoemd, ligt het voor de hand dat Notermans juist in 
dezee periode (meer) verantwoordelijkheid ging dragen voor het redactionele beleid van de 
Maas-- en Roerbode. 

Hett idee dat de omslag binnen de Maas- en Roerbode niet op zichzelf staat, maar een direct 
gevolgg was van ontwikkelingen op het niveau van de hoge geestelijkheid, wordt gevoed door 
dee gelijktijdigheid met soortgelijke gebeurtenissen elders in Limburg. Ongeveer in deze zelf-
dee periode nam ook de Courrier de Ia Meuse een andere, consequent- en offensief-confessionele 
gedaantee aan. De Maastrichtse krant, die nog maar enkele jaren tevoren als liberaal-katholiek 
ofThorbeckiaanss bekend stond (zie paragraaf 3.2) fulmineerde, net als de Maas- en Roerbode, 
tegenn de Roermondse De Grondwet. Overigens vloeiden ook de anti-Grondwet-stukken in de 
Courrierr gedeeltelijk uit de pen van Roermondenaren. De Volksvriend merkte bij een vertaald ar-
tikell  uit die krant ironisch op: 

'Wijj  zullen ons wel wachten te zeggen dat de bovenstaande gemeenigheden gevloeid zijn uit de pen 
vann den WelEerwaarden Heer Rijkers, Directeur van het Bisschoppelijk Collegie te Roermond'.106 

1044 De Roermondenaaf, 12-9-1857; het gehele fragment is geciteerd in paragraaf3.2. 
1055 Getuige een brief van Paredis, waarin hij meldt met Notermans te hebben overlegd over een stuk van zijn hand in de Maas- en Roer-
bode:: Brief van Paredis aan Boermans d.d. 13-7-1875; BAR 61. Vergelijk ook de Volksvriend, 8-5-1875, waarin 'L.' (hoofdredacteur Lom) 
enn 'N.' (Notermans?) de klerikale redacteuren van de Maas- en Roerbode worden genoemd. 
1066 Volksvriend, 12-2-1874. 
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OokOok bij Paredis zelf tekent zich in deze periode een omslag af. Op 31 juli , niet toevallig op de 
gedenkdagg van Jezuïetenstichter en Contrareformator St. Ignatius, bracht de kerkvoogd een 
Herderlijkee Brief uit, die geheel gewijd was aan de onderwijskwestie. De belangstelling voor 
dee brief werd in het bijzonder gewekt door het moment van verschijnen: niet op de zondag 
voorr Aswoensdag wanneer de proclamatie van een zogenaamde Vastenbrief gebruikelijk was, 
maarr vlak voor het nieuwe schooljaar;107 iets wat Paredis negen jaar eerder ook al eens had ge-
daann bij de start van de R.K. H.B.S. (zie paragraaf 3.2). 

Dee inhoud van de brief veroorzaakte zowel binnen als buiten Limburg commotie omdat 
mett grote stelligheid tegen de neutrale school (Paredis zelf sprak van de 'godsdiensdooze', 
'ongodsdienstige'' of'onverschillige' school) werd uitgevaren. En dat nog wel door de bis-
schopp van Roermond, die rond 1868, bij het uitvaardigen van het gezamenlijke onderwijs-
mandement,, nog bekend stond als de minst standvastige onder de bisschoppen.108 Van der 
Doess de Willebois, Commissaris des Konings in Limburg, sprak zijn ongenoegen over de 'po-
litieke'' brief uit, net als de landelijke liberale pers.100 

Dee hjnatius-brief onderscheidt zich niet alleen van Paredis' eerdere brieven door de harde 
politiekee toon, maar ook door het type argumenten, dat de inmiddels bijna tachtigjarige kerk-
voogdd aanwendde. Hij ging met zijn tegenstanders in discussie; probeerde te overtuigen en 
niett uitsluitend te vermanen; richtte zich daarbij niet meer op de gehele bevolking, maar in het 
bijzonderr op de eigen achterban. 

Inn de jaren i860 had Paredis zich van zijn collega's in de kerkprovincie onderscheiden door 
eenn sterke voorkeur voor aan de Kerk gebonden, maar openbaar onderwijs. Dergelijk onder-
wijss paste uitstekend in Paredis' opvattingen over de Kerk als enig en algemeen-overkoepe-
lendd instituut. Nu was die tijd blijkbaar voorbij en verlegde Paredis, gedwongen door de om-
standighedenn en in navolging van confessioneel-katholieken elders in Nederland, zijn blik 
naarr een eigen schoolorganisatie: 

'wantt wat heeft de jood, wat heeft de vrijgeest enz. met Christelijke deugden te maken[?] \110 

Maarr ook op plaatsen waar uitsluitend katholieken wonen, was bijzonder onderwijs te verkie-
zenn boven openbaar. Op de tegenwerping dat 'met katholieken onder elkaar' de schoolkwes-
tiee niet relevant was (het standpunt dat Paredis zelf jarenlang had gehuldigd) luidde zijn ant-
woord: : 

'Hett is waar, de onderwijzers in Limburg aan de Lagere scholen - niet aan de middelbare - zijn ka-
tholiekk [...] maar B.[eminde] B.[roeders], wat kan het veel baten, dat zij katholiek zijn, wanneer zij 
zulkss in de school niet mogen doen blijken? Wanneer zij er geen katholiek boek mogen gebruiken, 
geenn katholieke daad verrichten, geen katholiek woord spreken, geen katholiek teeken maken!! He-
laas!!  zij zijn katholiek, maar moeten hun godsdienstige overtuiging, om zoo te spreken, aan de deur 
derr school laten en een onderwijs geven, goed misschien voor vrijdenkers en andere sekten, maar ge-
heell  in strijd met de katholieke geloofsleer [...] Of zijn uwe kinderen, B.B., gedurende de schooluren 
geenn katholieke kinderen meer?"" 

1077 De brief was gedateerd 31-7-1874, en werd in de kerken van het bisdom voorgelezen op 9-8. De briefis onder andere in de Maas-
enn Roerbode (15-8) afgedrukt. 
1088 Brief van Wilmer aan Van Nispen tot Sevenaer d.d. 4-10-1868: Rijks Archief Gelderland (Arnhem); Archief Van Nispen tot 
Sevenaerr inv.nr. 2462; Brief van Wilmer aan Zwijsen d.d. 3-10-1868, BADB; map Wilmer aan Zwijsen. Zie ook paragraaf 3.2 van deze 
studie. . 
1099 Het Vaderland, 20-8-1874 en Amhemsche Courant, 31-7-1874. 
1100 Herderlijke Brief Paredis d.d. 31-7-1874. 
1111 Ibidem. 
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Diee laatste vraag was natuurlijk retorisch bedoeld en hield een keuze voor het bijzonder on-
derwijss in. Daarmee kwam het accent van de schoolkwestie, als in de rest van Nederland, 
steedss meer op de financiële gelijkstelling van het bijzonder met het openbaar onderwijs te 
liggen. . 

Dee subsidiëring van het Bisschoppelijk College 

Dee H.B.s.-kwestie van 1864 (zie paragraaf 3.2) had zich vooral afgespeeld rond de vraag of er 
all  dan niet een Rjjks-H.B.s. binnen de gemeentegrenzen gevestigd moest worden en zo ja, in 
welkee gebouwen deze nieuwe instelling gevestigd zou moeten worden. Uitkomst van de de-
battenn in de gemeenteraad was, dat het Bisschoppelijk College werd uitgekocht en voor de 
duurr van vijfjaren een verdrievoudigde subsidie (ƒ1.500,- per jaar) tegemoet kon zien. Eind 
18699 was de hoogte van dit bedrag heroverwogen en was op voorstel van burgemeester Bee-
renbroekk een compromis bereikt, dat voorzag in een jaarlijkse subsidie van ƒ 1.000,- gedu-
rendee de komende vijfjaar."2 

Inn het najaar van 1874 moest opnieuw over de subsidie van het Bisschoppelijk College wor-
denn besloten. Toen de gemeenteraad te kennen gaf de hoogte hiervan terug te willen brengen, 
volgdee een intensieve correspondentie tussen de bisschop en de raad, die breedvoerig werd 
becommentarieerdd in de beide lokale kranten.1I? De Maas- en Roerbode, die zijn liberale concur-
rentt naar aanleiding van de reacties op Paredis' herderlijke brief over het openbare onderwijs 
'dee Garibaldi van Roermond' noemde,1'4 sprak schande van de gemeentebegroting, waarop 
hett bedrag voor het Bisschoppelijk College was gehalveerd en de renovatie van de Munster-
kerkk zelfs in het geheel niet meer voorkwam.1'5 De liberalen waren een geheel andere mening 
toegedaann en vonden de subsidiëring van het Bisschoppelijk College, in de woorden van wet-
houderr Henri Fouquet, 'een abnormale toestand' die op den duur zou moeten verdwijnen.1'6 

Datt deze abnormale toestand binnen de raad nog aanhangers kende, was er volgens hen 
slechtss een bewijs van dat sommige raadsleden onder druk van de bisschop stonden."7 

Uiteindelijkk werd de hoogte van de subsidie toch gehalveerd en werd besloten dit bedrag 
hett volgend jaar opnieuw te heroverwegen. Paredis berustte, zij het met merkbare tegenzin, in 
hett besluit van de gemeenteraad. In een brief liet hij de raad eind maart 1875 weten: 

'Err blijft mij dus niets over, dan alleen, bij het besluit van den Raad, in de onderhavige zaak, voor dit 
loopendee jaar te berusten; onder kennisgeving nochtans, dat ik, als 't God belieft, in 't najaar de eer-
biedigee vrijheid zal nemen, van mij andermaal voor hetzelfde doel, tot den Stedelijken Raad te wen-
den;; in vertrouwen dat de beweegredenen mijner aanvraag, alsdan wat meer in aanmerking mogen 
genomenn worden'."8 

1122 Notulen gemeenteraadsvergaderingen 14-10 en 23-11-186g.GARinv.nr. 167. 
1133 Paredis stuurde de raad brieven over de subsidie-kwestie op 8-10-1874 (geciteerd in Van Rijswijck 'Liberalen en clericalen', 433), 
18-12-18744 (Notulen gemeenteraadsvergadering 4-1-1875) en 30-3-1875 (afgedrukt in de Volksvriend van 6-11-1875). Daarnaast werden 
opp de gemeenteraadsvergaderingen van 9-1 en 8-3-1875 nog twee andere brieven van Paredis besproken (GAR 167) en publiceerde de 
Maas-- en Roerbode van 27-2-1875 nog weer een ander schrijven van Paredis over de kwestie. 
1144 Maas- en Roerbode, 22-8-1874. 
1155 Ibidem, 26-12-1874. Het voorgenomen subsidie-bedrag was teruggebracht van ƒ 1.000,-naar ƒ 500,-. 
1166 Geciteerd in: ibidem, 9-1-1875. De uitspraak was vermoedelijk gedaan door de koopman H.H. Fouquet, lid van De Grondwet. 
1177 Dat had, althans volgens het confessionele raadslid Frans Anderheggen, het liberale raadslid Karel Cornelis gezegd op de raads-
vergaderingg van 23-3-1875. Anderheggen tekende op de eerstvolgende vergadering (23-3-1875) protest aan tegen de notulen omdat 
dezee uitspraak er niet in was opgenomen. Cornelis ontkende overigens de uitspraak zo te hebben gedaan. 
1188 Brief van Paredis aan de gemeenteraad d.d. 30-3-1875; afgedrukt in Volksvriend, 6-11-1875. 
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Hett was niet zomaar ijdele hoop van de bisschop, dat een hernieuwde subsidieaanvraag enke-
lee maanden later meer kans van slagen zou hebben. Er stonden in juli namelijk periodieke 
verkiezingenn op stapel, waarbij onder meer de liberalen Fouquet en Bloemen, tegenstanders 
vann de subsidie aan het Bisschoppelijk College, hun mandaat konden verliezen. 

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1875 (1): de politieke bisschop 

Inn juli 1875 waren vijf leden van de gemeenteraad aan de beurt om periodiek af te treden. Zij 
steldenn zich allen herkiesbaar. Tegen de herverkiezing van Beerenbroek, die zijn burgemees-
tersambtt steeds had gecombineerd met het lidmaatschap van de gemeenteraad, bestond bij 
niemandd enig bezwaar. Ook aan de herverkiezing van twee confessionele raadsleden werd 
niett getornd. De verkiezingsstrijd richtte zich volledig op de zetels van twee andere raadsle-
den,, wethouder Henri Fouquet en Amicitia-voorzitter Frans Bloemen, beiden lid van De 
Grondwet. . 

Dee liberalen zetten de eerste stap en verspreidden ruim twee weken voor de verkiezingsda-
tumm een circulaire om aan te dringen op de herverkiezing van Fouquet en Bloemen. De circu-
lairee was ondertekend door achtentwintig Roermondse prominenten en opgesteld door Louis 
Michiels,, die meer en meer uitgroeide tot de leider van de Roermondse liberalen.119 'De aap is 
uitt de mouw gekropen', zoals een 'ingezonden' brievenschrijver in de Maas- en Roerbode het 
uitdrukte.1100 Paredis, die nauwelijks twee jaar eerder, tijdens Michiels' campagne voor het lid-
maatschapp van de Tweede Kamer, had verklaard dat de wethouder 'het wel zo kwaad niet 
[meende]',1111 kwam nu tegen hem in het geweer. Hij wilde de herverkiezing van Fouquet en 
Bloemenn tegen iedere prijs voorkomen en nam om dat doel te bereiken een unieke stap: hij liet 
zijnn stemadvies gewoonweg publiceren in de Maas- en Roerbode. Niet bij monde van de redac-
tie,, via een of andere lagere geestelijke of door het schrijven van een anonieme 'ingezonden' 
brief,, maar in functie, als bisschop van Roermond en compleet met bisschopskruis. Liever 
nogg had Paredis het stuk ook voor eigen rekening laten vermenigvuldigen en huis-aan-huis bij 
dee kiezers laten bezorgen, maar zijn adviseurs achtten zulks 'niet oirbaar'.1" 

Inn de herderlijke brief aan zijn 'onderhoorige geloofsgenooten'123 draaide Paredis niet 
omm de zaak heen en noemde man en paard. Om te beginnen over de aanleiding voor zijn op-
merkelijkee stap: 

'sindss eenigen tijd, vooral sedert zich hier eene kiesvereeniging, die zich de Grondwet noemt, heeft 
opgedaan,, zijn de zaken geheel omgekeerd, en trekt het liberalisme (veeleer dwingelandij te noe-
men)) [...] tegen het Katholicisme en de godsdienstige grondbeginselen openlijk te velde. Het is dan 
ookk onze pligt ter verdediging van onze H.Godsdienst openlijk op te treden, en de geloovigen, ook in 
dee onderhavige kieskwestie, met onze overtuiging bekend te maken, en tegen de sluwe pogingen der 
zoogenaamdee liberalen te waarschuwen. [...] Ik verklaar derhalve hiermede, dat ik, èn de preêkender 
eerw.. heeren, èn de artikelen in de Maas- en Roerbode tegen de strekking van het gewaand liberalisme 
enn der bekende kiesvereeniging, geheel en al beaam en goedkeur, en zelfs ter onderrigting der ge-
loovigenn noodzakelijk acht'. 

1199 Dat Michiels de (voornaamste) opsteller van de circulaire was, kan worden opgemaakt uit een artikel in de Volksuriend d.d. 17-7" 

1874. . 
1200 Maas- en Roerbode, 17-7-1875. 
1211 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 4-6-1873, BAR 59; zie eerder in deze paragraaf. 
1222 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 13-7-1875; BAR 61. 
1233 Maas-en Roerbode, 10-7-1875. 
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Ookk over het doel van zijn brief nam Paredis geen blad voor de mond, al stapte hij misschien 
watt snel over het vermoeden heen, dat achter de frontale aanval op de liberalen vooral de sub-
sidiekwestiee van het Bisschoppelijk College stak: 

'off  die leden [Fouquet en Bloemen, HV] uit den raad verwijderd behooren te worden omdat zij tegen het 
subsidiee voor het Collegie hebben gestemd? Neen, geachte Katholieken, daarom behoeft men die heeren 
niett tegen te werken, want hoe gegrond mijne aanvraag voor het behoud van het subsidie ook moge we-
zen,, blijft het toch altijd eene geldzaak, welke bij mij nooit de drijfveer mijner handeling zal worden'.124 

Dee werkelijke reden lag op het vlak van de ideologie: 

'Maarr [...] moeten zij dan tegengewerkt worden omdat zij leden van de Kiesvereeniging 'de Grond-
wet'' zijn? [...] hierop moet ik rondweg antwoorden: ja! Juist daarom moeten wij, moet elk katholiek 
burger,, hen tegenwerken'. 

Dee Grondwet verenigde immers alle verwerpelijke elementen in zich: 

'mannenn die [...] ondersteuning zoeken, bij voorbeeld bij een Arnhemsche Courant, bij een Handelsblad, 
bijj  een Nieuw Rotterdamsche Courant, bij het Vaderland enz.enz., dat is bij alles wat onze H.Godsdienst 
vijandigg is: lieden die zich vereenigen met eene hoop vreemdelingen van velerlei kleur en met den do-
minéé [...], zulke lieden, zij mogen den schijn van Katholieken aannemen, verdienen voorzeker het 
vertrouwenn der ware Katholieken niet'. 

Paredis'' herderlijke brief sloeg, zowel binnen als buiten Limburg, in als een bom. De eerste 
reactiee was er een van ongeloof. Ongeloof over de 'zeer merkwaardige' brief, zoals zelfs De 
Tijdd moest toegeven.125 Het Algemeen Handelsblad zei niet te kunnen geloven, dat het politieke 
manifestt werkelijk van de bisschop was uitgegaan. 'In het belang van den goeden naam van 
denn bisschop vertrouwen wij dan ook weldra te kunnen melden, dat hij zelf het meest veront-
waardigdd is over het misbruik dat van zijn naam gemaakt is.'126 

Dee tweede reactie was die van twijfel aan de legitimiteit van deze kerkelijke ingreep in poli-
tiekee aangelegenheden. 'Wat wordt er zodoende van de vrije verkiezingen? Waar gaan wij 
heen?'' riep het liberale Nieuws van de Dag vertwijfeld uit.127 Zelfs het conservatieve Dagblad van 
's-Gravenhage,, door de Maas- en Roerbode als bondgenoot beschouwd,128 zei met leedwezen 
kenniss te hebben genomen van Paredis' manifest omdat 'de kerkelijke autoriteit zich hier 
regtstreekss mengt in de wereldlijke aangelegenheden en de invloed van haar gezag in den 
weegschaall  werpt.'129 Gelijkluidende commentaren waren te lezen in de toonaangevende libe-
ralee bladen. De NRC: 

'Zóóó ver is het dan nu gekomen, dat het Episcopaat, niet meer in het geheim, maar openlijk en regt-
streekss de verkiezingen in den kring zijner bemoeijingen trekt'.120 

Dee Arnhemsche Courant: 
'Hett is voor de eerste maal dat in ons land een geestelijke in zijne qualiteit zichh mengt in de wereldlij-
kee aangelegenheden [...] Tot nu toe ging het nog maar onder 's hands'.1'1 

1244 Deze redenering wordt onderbouwt door het feit dat Paredis, toen de gemeenteraad hem enige tijd later beter gezind was, zijn 
aansprakenn op een hogere subsidie liet varen en alsnog genoegen nam meteen jaarlijkse subsidie van ƒ 500,-: Volksvriend, 30-7-1881; 
Journaall  mgr. Paredis 1853-1876, BAR47 d.d. 10-1-1876. 
1255 Geciteerd in Volksuriend, 17-7-1875. 
1266 Algemeen Handelsblad, 12-7-1875; overigens verzekerde de redactie achteraf, dat het ongeloof over de Roermondse brief ironie was 
(Algemeenn Handelsblad, 20-7-1875). 
1277 Geciteerd in Volksuriend, 17-7-1875. 
1288 Maas-en Roerbode, 17-7-1875. 
i2gg Geciteerd in Volksunend, 17-7-1875. 
1300 NRC, 12-7-1875. 
1311 Geciteerd in Volksvriend, 17-7-1875. 
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Hett manifest van Paredis tegen kiesvereniging De Grondwet: 'Mannen die ondersteuning zoeken, bij uoorbeeld bij een 
Arnhemschee Courant, bij een Handelsblad, bij een Nieuw Rotterdamsche Courant, bij het Vaderland 
enz.enz.'' Spotprent uit De Nederlandsche Spectator van 1875 (BRON: herdruk Maas- en Roerbode, januari 1956). 

Enn tenslotte Het Vaderland: 
'Wijj  zijn mgr. Paredis dankbaar voor zijn strooibiljet [sic]. Hoe onbeschaamder de clericalen met 
hunn ware bedoelingen voor den dag komen, des te beter voor ons'.'32 

Inn het volgende nummer van de Maas- en Roerbode nam Paredis opnieuw de pen ter hand, dit-
maall  om de kritiek van de landelijke pers te weerspreken. Ten aanzien van de twijfel over de 
authenticiteitt van het manifest verklaarde hij 'bedoelden brief zelf opgesteld en eigenhandig 
geschrevenn [te hebben], zonder iemand te raadplegen'. Het verwijt van ongeoorloofde inmenging 
inn politieke zaken weersprak hij met dee verzekering het stuk niet uit een politiek gezichtspunt 
tee hebben geschreven, maar 'wel degelijk uit gewetensplujt ter onderrigting der Katholieken, 
enn ter verdediging der godsdienstige beginselen'.'" 

Hoee zwaar de storm van kritiek die Paredis te verduren kreeg ook was, het bisschoppelijke 
stemadviess zou de aankomende verkiezingen sterk beïnvloeden, zo niet beslissen. Volgens 
velenn stond de uitslag anderhalve week voor de stemming al vast; het Algemeen Handelsblad 
sprakk bijvoorbeeld van een 'bisschoppelijk bevel' om beide liberalen uit de raad te werken.'" 
Inn de beslotenheid van zijn studeerkamer was Paredis zelf veel minder overtuigd van een goe-
dee uitslag. Aan Boermans schreef hij: 

1311 Ibidem. 
1333 Maas- en Roerbode, 17-7-1875. 
1344 Algemeen Handelsblad, 20-7-1875. 
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'jaa ja! de nood heeft een oud paard doen draven! of het echter den prijs zal behalen zal te bezien staan. 
onzee Eerw. Heeren hebben wel hoop. ik echter twijfel er zeer aan. [...] wat mij het meest doet twij-
felenn aan goeden uitslag is de handelswijs van onzen burgemeester; deze is met hart en ziel voor Fou-
quett en heeft zich met dezen en Bloemen door de Volksvriend als kandidaat laten voordragen [...] ik 
moestt spreken, wat er dan ook moge volgen, de menschen zijn verblind'.1" 

Dee uitspraak van Paredis over Beerenbroek werpt een interessant licht op de politieke positie 
diee de burgemeester innam. Het beeld in de literatuur, is dat Beerenbroek in 1875 politiek om-
sloegg van liberaal naar confessioneel; onder meer getuige het feit dat hij niet alleen door de 
VolksvriendVolksvriend was aanbevolen, maar ook bovenaan stond op de 'lijst der katholieke candida-
ten'.1?66 Deze redenering overtuigt niet. Ook het feit dat de Maas- en Roerbode bij Beerenbroek 
eenn omslag waarnam, is geen sterk argument.157 Het lijk t immers juist de Maas- en Roerbode te 
zijnn die rond 1875 een politieke omslag maakte, en de redactie werd niet graag aan haar 'ge-
matigde'' verleden herinnerd.138 Bovendien wordt Beerenbroek in de literatuur, met name over 
dee H.B.S.-kwestie van 1864, als een radicale liberaal voorgesteld en valt deze karakterisering 
niett goed te rijmen met de welwillende toon, waarop de Maas- en Roerbode Beerenbroek in 1875 
bejegent.1""  Het ligt veel meer voor de hand om, zoals ook Paredis in bovenstaand citaat doet, 
Beerenbroekk als een consistente gematigd-liberaal te beschouwen. 

Ookk zonder politieke zwenking van liberaal naar confessioneel stond vooraf vast dat Bee-
renbroekk zou worden verkozen. Dat gold niet voor Fouquet en Bloemen. Aan de vooravond 
vann de verkiezingen werden huis-aan-huis nog twee vlugschriften verspreid. Het eerste, ge-
druktt door Jos. Raemaekers, de uitgever van de Volksvriend, verkondigde dat de 'eerbiedwaar-
digee Bisschop' in werkelijkheid niets met de brieven in de Maas- en Roerbode van doen had, dat 
zijnn naam was misbruikt en dat hij, zoals een ieder wist, de lastertaal van de Maas- en Roerbode 
all  sinds jaar en dag verfoeide.140 Het tweede vlugschrift, ogenblikkelijk gedrukt op de snel-
drukperss van de Maas- en Roerbode en enkele uren later verspreid, wist met zekerheid te melden 
datt 'Monseigneur zich morgen ten stadhuize zal begeven, ten einde zelf ook voor de kandida-
ten,, gesteld door de Maas- en Roerbode, te gaan stemmen'.141 

Nogg op de verkiezingsdag zelfwas de stad het toneel van intimidaties over en weer. De 
Roermondsee correspondent van de confessionele Courrier de la Meuse zag Karel Cornelis, de li-
beralee officier van justitie, nadrukkelijk paraderen voor het stadhuis, alwaar de stemming 
plaatss vond ('pour attendre les électeurs').142 Volgens de Volksvriend stond Cornelis daar uit-
sluitendd 'het schandaal gade te slaan' van geestelijken, die 'domme kiezers bij de ooren het 
stadhuiss opleidden'. Ook viel het de liberale verslaggever op hoe kiezers een belendend pand 
werdenn binnengeleid, alwaar een der leraren aan het Bisschoppelijk College hun stembriefjes 
invuldee of wijzigde en hoe de daar aanwezige kapelaans handjes uitdeelden aan de 'clericale 
verkiezingsagenten'' die 'tot de heffe des volks' behoorden.143 

1355 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 13-7-1875; BAR 61. 
1366 Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 431. 
1377 Zie bijvoorbeeld: Maas- en Roerbode, 4-9-1875. 
1388 Vergelijk ibidem, 11-4-1874: een artikel waarin de Maas- en Roerbode zijn uiterste best doet om discontinuïteit tussen de vroegere 
lij nn en de (fel anti-liberale) huidige lijn te ontkennen. 
1399 Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 431. 
1400 Maas-en Roerbode, 24-7-1875. 
1411 Pamflet 'Aan de kiezers' RAL Map 04.01-6257: Roermonds kieswezen. 
1422 Geciteerd in Volksvriend, 24-7-1875. 
1433 Ibidem. 
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Roermondschee commentaar op art. 139 der Grondwet* 

Art.. 139 der Grondwet, eerste alinea: „Aan het hoofd der gemeente staat een raad, welks leden onmiddellijk door de 
Ingezetenen,Ingezetenen, op de wyze door de wet te regelen, voor een bepaald aantal jaren worden verkozen." 

Spotprentt op de Roermondsc verkiezingen van 1875 (BRON.- Uilenspiegel. Hurnoristisch-satyriek weekblad, 
24JUÜ1875). . 

UITT ROERMOND. 

Dee stembus bewaakt, in den nacht van den ZOen op den Slen lult . 

Spotprentt op de Roermondse verkiezingen van 1875 (BRON: Uilenspiegel. Hurnoristisch-satyriek weekblad, 
311 juli 1875). 
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Watt er van deze ronselpraktijken ook waar moge zijn, de verkiezingsopkomst was in ieder 
gevall  hoog: 94% van het electoraat maakte de gang naar de stembus en verkoos de confessio-
nelee kandidaten boven de zittende liberalen. Paredis had opnieuw zijn zin gekregen, al waren 
dee verschillen klein: Fouquet kreeg 200 stemmen, Bloemen 193, en hun confessionele tegen-
kandidatenn 222 en 228. Daarnaast werden drie stemmen uitgebracht op kapelaan Noter-
mans,, twee op pastoor Lom - beiden van de Maas- en Roerbode - en één op bisschop Paredis.144 

Inn absolute aantallen was deze uitslag de hoogste score voor een liberale kandidaat in lan-
gee tijd. Karel Cornelis verkreeg twee jaar eerder bijvoorbeeld minder stemmen, maar werd wel 
inn de raad gekozen.145 Deze constatering onderbouwt de stelling, dat de politieke 'verrecht-
sing'' van Zuid-Nederland in de jaren 1870 niet zozeer het gevolg was van een verschuiving 
binnenn het actieve electoraat, maar van het mobiliseren van nieuwe kiezersgroepen.1"6 

Dee Roermondse verkiezingen van 1875 zorgden binnen en buiten Roermond voor nogal wat 
ophef.. Zelfs tot in het Vaticaan klonk het optreden van Paredis door, zoals blijkt uit een brief 
vann de Nederlandse internuntius G. Capri aan kardinaal G. Antonelli, staatssecretaris en rech-
terhandd van Pius IX.'47 Capri gaf als reden voor Paredis' inmenging in de gemeenteraadsver-
kiezingen,, dat de liberalen in Roermond zo goed georganiseerd waren.148 Een constatering 
die,, hoewel formeel wellicht juist, Paredis' ingreep onvoldoende verklaart. Paredis had im-
merss al eerder, bijvoorbeeld tijdens de Kamerverkiezingen van 1869, sterke invloed uitgeoe-
fendd op de lokale politieke verhoudingen (zie paragraaf 3.2). Maar die kwestie verschilt op es-
sentiëlee punten, zowel naar vorm als naar inhoud, van de ingreep zes jaar later. 

Watt vorm betreft, onderscheidden beide situaties zich door de manier waarop Paredis zijn 
invloedd liet gelden. In 1869 stelde Paredis eveneens alles in het werk om zijn kandidaat gekozen 
tee krijgen, maar van directe en openlijke invloed via de media, zoals zes jaar later, was geen 
sprake.. Ook inhoudelijk valt een hemelsbreed verschil te constateren tussen de houding van 
Parediss in 1869 en 1875. In 1869 gaf de bisschop zijn steun aan een kandidaat van het midden, 
dee als liberaal bekend staande Pijls, en niet aan een confessioneel-katholiek, hetgeen ook bij de 
toenmaligee internuntius niet onopgemerkt was gebleven (zie paragraaf 3.2). In 1875 daarente-
genn was het enkele feit, dat twee zittende leden bij een liberale kiesvereniging waren aangeslo-
tenn - over het beleid dat wethouder Fouquet in de afgelopen periode had gevoerd, werd met 
geenn woord gerept - voldoende reden hen uit te stoten. Onder het motto 'beginselen boven 
personen',, door de liberalen als eerste gepropageerd, waren het niet langer samenbindende, 
maarr confessioneel-katholieke kandidaten die de voorkeur van de bisschop genoten. De bis-
schopp nam met andere woorden een meer geprononceerd en vooral ook politiek standpunt in. 

Daarmeee was Paredis in de letterlijke betekenis van het woord 'partijdig' geworden en liet hij 
impliciett zijn aanspraken op 'het algemeen belang' varen. De vraag was niet langer of de Kerk 
allee facetten van het maatschappelijk leven diende te controleren - tot zijn spijt had Paredis 
moetenn constateren dat die stelling onhoudbaar was geworden -, maar waar precies de grens 

1444 Periodieke gemeenteraadsverkiezingen 20-7-1875: electoraat: 452; opkomst: 424; Beerenbroek 366, Leurs 275, Andriessens 
257,, Janssens 228, Berger 222 (allen gekozen), Fouquet 200, Bloemen 193 (niet gekozen). 
1455 Cornelis verkreeg bij de verkiezingen van 15-7-1873 187 stemmen, 55 meer dan zijn confessionele tegenstander. Bij die verkie-
zingenn was slechts 78% van het electoraat opgekomen. 
1466 Vergelijk: De Jong, 'Eene schifting tussen bokken en schapen', 141. Zie ook de ontwikkelingen in Roermond tijdens de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen,, die verderop in deze paragraaf worden besproken. 
1477 Brief Capri aan AntonelJi d.d. 24-7-1875: Archivio Segreto Vaticano; Segretaria di Stato; rubriek 256, anno 1875; fase. 2, f. 111-115. 
1488 'nella quale i Iiberali sembrano il meglio organizzati', ibidem. 
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lagg tussen de competentie van de Kerk en die van de Wereld. De argumenten ter verdediging 
vann Paredis' ingreep in de lokale politiek verwezen dan ook niet naar de vanzelfsprekendheid, 
waarmeee Paredis zich met de gehele maatschappij diende in te laten (zoals enkele decennia eer-
der,, toen de bisschop opriep tot 'eene gepaste medewerking van alle Autoriteiten'),149 maar uit-
sluitendd naar het kerkelijk belang dat met de komende verkiezingen was gemoeid: 

'Iss eene verkiezing altijd eene zuiver wereldlijke aangelegenheid? Staan daarbij niet vaak de hoogste 
godsdienstigee belangen op het spel?'150 

Natuurlijkk staat de omslag in Paredis' houding niet op zichzelf. De politisering en confessio-
naliseringvann katholieken in de jaren i860 en 1870 was een nationaal verschijnsel, dat op haar 
beurtt niet los gezien kan worden van soortgelijke ontwikkelingen in protestantse kring en van 
dee ontwikkelingen in Italië. Zowel door tijdgenoten als door historici is dit proces in verband 
gebrachtt met de emancipatie van katholieken die, voorheen als tweederangs burgers be-
schouwd,, langzamerhand hun traditionele achterstandspositie gingen inlopen en actievere 
deelnemerss werden aan het openbare leven.151 Maar de hier beschreven confessionalisering 
vann Paredis past niet goed in deze emancipatiethese; de omslag in zijn houding is niet bepaald 
dee illustratie van een Kerk, die wat schuchter aan het openbare leven begint deel te nemen. Er 
iss eerder sprake van een terugtredende Kerk, van een Kerk die aanvankelijk het openbare leven 
hadd geprobeerd te beheersen, en nu dat niet langer mogelijk bleek een eigen, duidelijk afge-
scheidenn politiek ging voeren. 

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1875 (2): de machtsovername 

Hett was ook de liberalen niet ontgaan, dat met de verkiezingen van 1875 i e ts fundamenteel 
wass veranderd in de politieke cultuur in Roermond. De Volksvriend sprak van 'een subsidie-be-
jagendee geestelijkheid', die 'haar invloed op de geloovigen [misbruikt had] om de denkwijzen 
overr zaken van zuiver burgerlijken aard te vervalsenen'.'52 De uitgever van de Volksvriend, Jos. 
Raemaekers,, beoordeelde de gang van zaken zelfs als onwettig en diende een bezwaarschrift 
inn bij de gemeenteraad. Volgens hem was er bij de verkiezingen sprake geweest van ongeoor-
loofdee 'moreele dwang', zodat er geen sprake kon zijn van een vrije verkiezing: 

'hett [is] toch van algemeene bekendheid [...], dat, wanneer een Bisschop, ex cathedra tot zijne on-
derhoorigee geloofsgenooten spreekt, zijn stem bij die geloofsgenooten, ook in zake van verkiezin-
gen,, gehoor vindt en zijne raadgevingen, of bevelen, daaromtrent worden opgevolgd'.153 

1499 Brief aan geestelijken en gelovigen in het bisdom, 13-5-1853. 
1500 Maas- en Roerbode, 17-7-1875; soortgelijke argumenten werden door Paredis zelf gebruikt in de eerste zin van zijn manifest in de 
Maas-- en Roerbode, 10-7-1875 en door de confessionele Courrier de la Meuse uit Maastricht, die verklaarde dat de zaken waarmee Paredis 
zichh had ingelaten, 'zaken van den Godsdienst' waren (geciteerd in Volksvriend, 17-7-1875). Zie ook Maas- en Roerbode, 24-7-1875, waarin 
wordtt ingegaan op de verhouding tussen Kerk en Staat. 
1511 Zie voor de katholieke 'emancipatiethese' onder meer: J.A. Bornewasser, 'Negentiende-eeuwse interpretaties van "emancipatie" 
alss begrip en beweging', Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuiv 4 (1878) 74-76 en 5 (1979) 56-60; W. 
Goddijn,, Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking uan de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Ne-
derlandd en in het bijzonder in de provincie Friesland (Assen 1957); F. van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandse rooms-katholieken. Een demo-
grajisch-sociologischee studie uan een geëmancipeerde minderheidsgroep (Leiden 1954); L.J. Rogier, Katholieke Herleving, Geschiedenis van Katholiek 
Nederlandd sinds 1853 ('s-Gravenhage 1956); H. Verwey-Jonker, 'De emancipatie-bewegingen', in: A.N.J. Hollander e.a. ed., Drift en 
Koers.. Een halve eeuiv sociale verandering in Nederland (Assen 1986') 105-127. 
1522 Volksvriend, 24-7-1874. 
1533 Bezwaarschrift omtrent de geldigheid van de te Roermond gehouden gemeenteraadsverkiezingen d.d. 10-8-1875, gericht aan het 
gemeentebestuurr van Roermond en ondertekend door Caspar Busch en Joseph Raemaekers. Gevoegd als bijlage bij een verzoek-
schriftt aan Gedeputeerde Staten van Limburg, 17-8-1875, met hetzelfde onderwerp en van dezelfde requestranten afkomstig, RAL map 
Roermond-kieswezen;; inv.nr. 6257 port. 493 no. 87. 
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Dee gemeenteraad wees in zijn vergaderingvan 10 augustus, de laatste zitting in oude overwe-
gend-liberalee samenstelling, het bezwaarschrift af. Ook Gedeputeerde Staten zouden, in ho-
gerr beroep, het rekest naast zich neer leggen.'54 Wel stelden de liberalen in diezelfde vergade-
ringg alles in het werk om de gekozen confessionelen de voet dwars te zetten. De geloofsbrie-
venn van de herkozen Jules Leurs werden onjuist bevonden omdat het raadslid niet tijdig 
berichtt had gegeven van zijn aanneming. Leurs meldde dat hij tevergeefs bij de gemeentese-
cretariee had aangeklopt en toen maar zijn bericht van aanneming bij wethouder Michiels van 
Kessenichh had ingeleverd. Desondanks besloot de gemeenteraad hem niet toe te laten. 

Nogg formalistischer waren de besprekingen over het aannemen van het herkozen raadslid 
Franss Andriessens. Deze had een functie als brandmeester en moestvolgens de liberalen wor-
denn beschouwd als een gemeenteambtenaar (hetgeen volgens de wet onverenigbaar was met 
hett ambt van raadslid). Een fragment uit de notulen: 

'Dee Heer Andriessens [...] vermeent enkel de opmerking te moeten maken dat hij volgens het brandre-
glementvoorr drie jaren aangesteld is, laatstelijk in 1864 en de vraag zich voordoet of dan zijne aanstel-
lingg vanzelve niet vervallen is. De HeerCornelis maakt de opmerking dat de Heer Andriessens zich in de 
discussiee betreffende zijne geloofsbrieven niet mengen mag. [...] De Heer Schreurs vraagt of de Heer 
Andriessenss als zoodanig betaling geniet? De Voorzitter antwoordt ontkennend. De Heer Cornelis 
[zegt]]  dat al of niet betaling in zake niets afdoet. [...! De Heer Michiels van Kessenich zegt dat [...1 het 
dagelijkss bestuur de brandmeesters benoemt en ontslaat. Ontslagen is nu de Heer Andriessens niet en 
alss men de wett nu juist interpreteert is de Heer Andriessens nog zeer zeker brandmeester'.1" 

Schreurss merkte nog wel op, dat 'Burgr en WethQ de zaak vroeger nooit zoo beschouwd heb-
ben',, maar dat mocht niet baten. Ook Andriessens werd niet tot de raad toegelaten. In hoger 
beroepp dwongen Gedeputeerde Staten van Limburg overigens alsnog de toelating van An-
driessenss af. Ook Leurs ging in hoger beroep, maar zijn toetreding tot de raad werd uiteinde-
lij kk in december bij Koninklijk Besluitverworpen. Hij werd bij nieuwe verkiezingen in januari 
18766 alsnog gekozen.'56 

Dee vergadering waarin werd besloten Leurs en Andriessens te weren, had nog een verras-
singg in petto. Burgemeester Beerenbroek liet een brief rondgaan, waarin hij de raad meedeel-
dee zijn herbenoeming tot raadslid niet aan te nemen. Als voornaamste reden noemde hij de 
verwijderingg uit de raad van twee van de meest betrouwbare leden, Fouquet en Bloemen, maar 
tussenn de regels door valt te lezen dat Beerenbroek, een gematigd-liberaal van de oude stem-
pel,, zich niet kon of wilde schikken in de nieuwe, gepolitiseerde verhoudingen: 

'Dee warme strijd bij de laatste verkiezingen gevoerd [... zal], ik vrees het, eene betreurenswaardige 
partyschapp onder de ingezetenen [...] achterlaten en [...] zyn invloed op den Gemeenteraad [...] doen 
gevoelen'.157 7 

Vervolgenss besloot ook Louis Michiels van Kessenich, naast Beerenbroek en Fouquet het der-
dee lid van B&W, zijn zetel ter beschikking te stellen. Even later volgde nog een liberaal dit 

1544 Ibidem. 
1555 Notulen gemeenteraadsvergadering d.d. 10-8-1875, GAR 167. 
1566 In hoger beroep besloten Gedeputeerde Staten van Limburg op 27-8-1875, dat zowel Leurs en Andriessens alsnog moesten wor-
denn toegelaten. Maar de Roermondse gemeenteraad weigerde dit in het geval van Leurs en kreeg bij Koninklijk Besluit van 8-12-1875 
zijnn gelijk. Bij de noodzakelijke verkiezingen op 18-1-1876 veroverde Leurs alsnog de raadszetel: Gemefnteufrslag 1875. 
1577 Brief van Beerenbroek 'Aan den Raad der Gemeente Roermond' d.d. 6-8-1875, GAR Documentatiemap 161; ook integraal afge-
druktt in Notulen gemeenteraadsvergadering d.d. 10-8-1875, GAR l^7- Overigens had Beerenbroek al eerder, in 1863, geweigerd zijn 
herverkiezingg aan te nemen omdat enkele raadsleden, onder wie één wethouder, niet werden herkozen (zie paragraaf 3.2). Saillant dé-
taill  is, dat de aftredende wethouder, Thissen, destijds werd vervangen door Fouquet. 
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voorbeeld.. Daarmee verdwenen in één klap vijf van de in totaal dertien raadsleden van het to-
neel:: twee liberalen die niet herkozen waren, drie die vervolgens hun ontslag aanboden. 

Bijj  de tussentijdse verkiezingen, noodzakelijk geworden door de ontslagaanvragen van de 
driee liberalen, lieten Fouquet, Bloemen en Michiels van Kessenich zich opnieuw verkiesbaar 
stellen.. Michiels, zelf vrijwilli g afgetreden uit protest tegen de gang van zaken bij de laatste 
verkiezingen,, hoopte vermoedelijk dat de kiezers zozeer geschrokken waren van de vorige uit-
slag,, dat men nu de liberalen opnieuw zou steunen. Maar hij kwam bedrogen uit. Ook de tus-
sentijdsee verkiezingen pakten in het voordeel van de confessionelen uit en de liberale oudge-
diendenn werden met een klein verschil verslagen door drie politieke nieuwelingen. Nadat de 
uitslagg van de stemming bekend geworden was, en duidelijk was dat de confessionele opmars 
inn de gemeenteraad geen halt kon worden toegeroepen, nam opnieuw een liberaal, Michiels 
vann Verduynen, ontslag uit de gemeenteraad. Beerenbroek, die deze stap al eerder had geno-
men,, besloot nu ook zijn functie van burgemeester neer te leggen. Het liberale failliet in de ge-
meentepolitiekk was compleet. Paredis schreef na de verkiezingen in een brief aan Boermans: 

'onzee liberalen laten niet na, de bevolking te misleiden en tegen onze partij op te ruijen. gisteren 
schreeuwdee sommigen [sic]; het raadhuis is niet meer noodig, de raad vergadert in de sacristie! he-
denn zegt men: Beerenbroek, en Louis Michiels zullen zorgen, dat er een geus als Burgemeester wordt 
benoemdd enz! enfin patientia vincit omnia'.158 

Dee Maas- en Roerbode zei niet te begrijpen, waarom Beerenbroek, die men niet onwelwillend 
hadd bejegend, zijn steun betuigde aan de 'onherroepelijk veroordeelde partij'.'59 

Doorr het conservatieve ministerie Heemskerk werd geen 'geus' benoemd als opvolger van 
Beerenbroek,, maar de Limburgse jurist Hubert Joachim Brouwers, een neef van de voormalig 
leraarr aan het Bisschoppelijk College en redacteur van De Tijd Jan Willem Brouwers. Hubert 
Joachimm had onder meer naam gemaakt in de periode 1857-1865 als verdediger van priesters, 
diee werden aangeklaagd op zogenaamde processiedossiers. Deze ingewikkelde rechtszaken 
tegenn ongeoorloofde processies droegen meestal een speculatief karakter omdat de grondwet 
vann 1848 op basis van gewoonterecht het houden van openbare godsdienstoefening buiten 
kerkgebouwenn alleen toestond, 'waar zij thans naar de wetten en reglementen is toegestaan'. 
Overr de keuze van een nieuwe burgemeester hadden de confessionelen dan ook niet te klagen. 
B&WW adverteerden voortaan, bijvoorbeeld met de kennisgeving van raadsbesluiten, niet meer 
inn beide lokale kranten, maar alleen nog in de Maas- en Roerbode. Voor de Volksvriend betekende 
ditt een financiële strop.'60 Maar nog belangrijker was de morele strop omdat vijf liberalen, on-
derr wie de burgemeester en beide wethouders, in één jaar het veld hadden geruimd voor con-
fessionelen. . 

Dee scheidende liberalen waren representanten van een generatie gematigde en pacificerende 
heren,, die het algemeen belang boven partijpolitiek en ideologische beginselen zeiden te stel-
len;; een generatie waartoe in zeker opzicht ook Paredis gerekend kon worden. Na het midden 
vann de jaren 1870 was ervan die gedepolitiseerde constellatie weinig meer over. Binnen het li-
beralee kamp markeerde de machtsovername van 1875 het einde van de traditie van verzoe-
ning,, van personen boven beginselen en van politici als vertegenwoordigers van het algemeen 
belang.. Toekomstige liberalen in de raad dienden nadrukkelijk kleur te bekennen, zoals 

1588 Brief Paredis aan Boermans d.d. 10-9-1875, BAR 61. 
1599 Maas- en Roerbode, 4-9-1875. 
1600 Volksvriend, 30-8-1884. 
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Karell  Cornelis, niet toevallig het enige liberale raadslid dat zijn zetel niet opgaf, al langer 
deed.. Ook Paredis ging in plaats van het algemeen belang openlijker het eigen belang (in casu 
hett belang van de Kerk) behartigen. Aan de Volksvriend ontlokte het de opmerking, dat 'de 
Bode,, [...] van het algemeen belang geheel bijzondere denkbeelden [had]'.'6' 

Dee omslag in de houding van Paredis was noodgedwongen totstandgekomen. De radicali-
serendee liberalen rond de Volksvriend ter linkerzijde en de confessioneel-katholieke beweging 
inn Nederland rond De Tijd ter rechterzijde dwongen hem tot een duidelijker keuze. Maar daar-
naastt paste Paredis' nieuwe beleidslijn, waarin Kerkelijke belangen niet noodzakelijk samen-
vielenn met het algemeen belang, in de formele scheiding tussen Kerk en burgerlijke overheid 
diee in deze zelfde periode tot stand kwam. 

Inn juni 1876 werd de merkwaardige regeling uit 1809 ingetrokken, volgens welke de bur-
gerlijkee overheid verplicht was financieel bij te dragen aan de kosten voor de 'stoffelijke' kant 
vann de godsdienst en invloed kon uitoefenen op de benoeming van bestuursleden van de zo-
genaamdee R.K. Kerkfabrieken.'62 Dit keizerlijk decreet van Napoleon had uitsluitend betrekking 
opp de provincie Limburg en de afschaffing ervan bood Paredis de vrijheid om zonder inmen-
gingg van burgemeesters of Commissaris des Konings een financieel beleid te voeren. De bis-
schopp was zelf zeer voor afschaffing geporteerd; volgens Jos. Habets omdat hij op die manier 
zijnn eigen macht en invloed kon vergroten: 'C'est Ie règne du bon plaisir episcopal!'163 Paredis 
namm zelfs de vrijheid om aan de vooravond van de besprekingen in de Tweede Kamer over in-
trekkingg van het decreet ongevraagd een briefte sturen aan minister C.T. van Lynden van San-
denburgg met de verzekering dat hij geen bezwaar tegen de afschaffing had.'64 Blijkbaar kwam 
hett inmiddels in de kraam van de bisschop te pas om niet langer afhankelijk te zijn van bur-
gerlijkee overheden. 

Ookk in ander opzicht staat de omslag in de houding van Paredis rond het midden van de ja-
renn 1870 in verband met de interne reorganisatie van zijn bisdom. Gijsen noemt in zijn bio-
grafiee van Paredis het jaar 1868 als het eindpunt van 'de consolidatie van kerkelijk Limburg'. '^ 
Dee eerste Synodale Vergadering van het bisdom, van 16 tot 19 september 1867 in het Grootse-
minariee van Roermond, stelde regels op voor de rechten en plichten van priesters, voorde toe-
dieningg van sacramenten en voor alle andere aspecten van de katholieke eredienst in het bis-
dom.. De hierboven genoemde afschaffing van het decreet van 1809 stelde de bisschop boven-
dienn in staat om aparte kerkbesturen op te richten, onder meer voor de Roermondse Maria 
Munsterkerkk in 1877. Het ligt voor de hand een verband te leggen tussen deze interne reorga-
nisatiee in het bisdom en de institutionalisering van de confessioneel-katholieke politiek in 
Roermondd die erop volgde. 

Dee R.K. Kiesvereniging en de gemeenteraadsverkiezingen van 1877 

Dee liberalen hadden de vijfentwintigste geboortedag van de grondwet van 1848 uitgekozen om 
hunn politieke vereniging het licht te doen zien. De confessionelen kozen in 1877 het vijftigjarig 
bisschopsjubileumm van Pius IX als oprichtingsdatum voor de concurrerende R.K. Kiesuereenying. 

1611 Ibidem, 13-11-1875. 
1622 Het keizerlijk decreet van 30-12-1809 (zie paragraaf 2.1) werd op 26-6-1876 afgeschaft. De afschaffing trad op 1-1-1877 'n werking. 
1633 Habets, 'Cronijkjevan Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1977) 184-185. 
1644 Handelingen derTweede Kamer 1875-1876,1585-1657. 
1655 Gijsen, Paredis, hoofdstuk I-5. 
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Overr de achtergrond van de kiesvereniging is maar weinig bekend. De namen van de twee-
honderdd personen, die zich volgens de Maas- en Roerbode dadelijk bij de nieuwe kiesvereniging 
aanmeldden,, werden niet gepubliceerd. Evenmin valt vast te stellen welke personen achter het 
initiatieff  tot de oprichting van een katholieke kiesvereniging stonden. Paredis had zich bij de 
oprichtingsvergaderingg verontschuldigd. Hoewel de Maas- en Roerbode uitdrukkelijk betoogde 
datt de bisschop uitsluitend als kiezer was uitgenodigd,'66 ligt het voor de hand dat de hoge 
geestelijkheidd de tijd rijp achtte voor professionele coördinatie van de verkiezingen. Hiervoor 
pleitt onder meer de vergaderlocatie: het Bisschoppelijk College. Het was tenminste de indruk 
vann de Volksvriend dat de vereniging een opzetje was van de geestelijkheid. De krant publiceer-
dee een schertsreglement: 

'Ledenn dervereeniging kunnen zijn alle kneedbare ingezetenen der gemeente, minderjarige niet uit-
gezonderd,, met of zonder kiesrecht en van genoegzame onderworpenheid, naar het oordeel van het 
bestuur.. Het lidmaatschap wordt verkregen door onderteekening van dit reglement met de gewone 
naamteekeningg of door hen die niet schrijven kunnen, met een kruis'. 

Hett bestuur van de kiesvereniging kwam in handen van Henri Schreurs en Henri Drehmanns. 
Schreurss was al meer dan twintig jaar lid van de gemeenteraad en sinds enkele jaren ook van 
Provincialee Staten. Daarnaast was hij sinds 1862 bestuurslid van de Munstervereniging en, 
sindss de instelling van een apart bestuur van de Maria Munsterkerk, kerkmeester. Drehmanns 
wass een relatieve nieuweling in de Roermondse politiek en had nog nauwelijks bestuurlijke 
ervaring.. Hij was oud-leerling van het Bisschoppelijk College, evenals zijn jongere broer 
Josephuss Hubertus, die als priester-leraar verbonden was aan het Bisschoppelijk College in 
Weertt en later tot bisschop van Roermondd zou worden benoemd. 

Niett alleen bij de confessionelen, maar ook bij de liberalen vond na de machtsovername 
vann 1875 een hergroepering plaats. Karel Cornelis werd met het verdwijnen van mensen als 
Beerenbroekk en Michiels de voornaamste woordvoerder van de liberalen in de gemeente-
raad.1677 De toon van zijn bijdragen getuigde niet zelden van een sterke aversie tegen de confes-
sionelen.. Eén van de nieuwe wethouders diende een klacht in tegen Cornelis omdat deze hem 
tijdenss een raadsvergadering 'een schoft' had genoemd; Cornelis mocht, als officier van justi-
tie,, zelfde aanklacht in ontvangst nemen. De beschuldiging werd uiteindelijk niet bewezen 
geacht.'68 8 

Well  tot vervolging kwam het in de zaak tegen een Roermondse pater en een kapelaan we-
genss het houden van een processie op 22 september 1876. Cornelis wist de rechtbank ervan te 
overtuigenn dat het hier om een nieuwe godsdienstoefening ging. De inmiddels éénentachtig-
jarigee Paredis tekende weemoedig op, dat dergelijke optochten 'altyd, zelfs byna 25 jaren na 
dee invoering van de grondwet, ongehinderd en vry plaats [hebben] gehad'.169 De Maas- en Roer-
bodee merkte fijntjes op, dat de verkiezingen waarbij Cornelis moest worden herkozen zéér na-
bijj  waren.170 

Niett alleen over Cornelis, maar ook over de beide andere liberale raadsleden moest het 
electoraatt bij de verkiezingen twee weken later een oordeel vellen. Eén raadslid, een gematigd 

1666 Maas- en Roerbode, 26-5-1877. 
1677 Naast Cornelis hadden de gematigd-liberale H.F.J.C. Hendrix en, als opvolger van Michiels van Verduynen, de wat meer uitge-
sprokenn liberale L.J.E.H. Geradts zitting in de gemeenteraad. 
1688 Maas- en Roerbode, januari 1877 passim. De wethouder was W.H.J. Janssen. 
1699 Brief van Paredis aan Boermansd.d. 23-2-1877, BAR 63. 
1700 Maas- en Roerbode, 30-6-1877; de uitspraak tegen pater Sweens (oud-rector van de kapel in 't Zand) en kapelaan Mottu vond twee 
dagenn eerder plaats. Zie voor de rol van Cornelis in de zogenaamde 'processiejacht': Margry, Teedere quaesrtes, 322. 
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liberaall  die in 1864 zowel voor de handhaving van het Bisschoppelijk College als de oprichting 
vann een Rijks-H.B.s. had gestemd, gaf te kennen niet voor herverkiezing in aanmerking te wil-
lenn komen. Beide andere liberalen, De Grondwetleden Karel Cornelis en Louis Geradts, wer-
denn samen metMichiels en Fouquet kandidaat gesteld door de Volksvriend. De Maas- en Roerbo-
dee stelde als kandidaten burgemeester Brouwers, twee leden van het parochiale kerkbestuur 
enn Frans Stoltzenberg, een fabrikant van heiligenbeelden en familielid van Fr. Stoltzenberg, 
diee tijdens de H.B.S.-kwestie als 'representant van mgr. den bisschop' te boek stond.'7' 
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Dee verkiezingsstrijd was hard en hield, als twee jaar tevoren, de gemoederen binnen de ge-
meentee in hoge mate bezig. Waarschijnlijk stond de vernieling van een aan Maria gewijde 
straatkapel,, in de nacht van 1 op 2 juli, met de verkiezingen in verband. Een Christusbeeld 
werdd armen en hoofd afgeslagen; het hoofd van Maria werd afgehakt en met een touw aan een 
rioolputt vastgebonden.'72 

Dee confessionelen waren allerminst gerust op de uitslag. Men had twee jaar eerder welis-
waarr een klinkende overwinning geboekt, maar het aantal stemmen verschil tussen de 
hoogst-scorendee liberaal en de laagst-scorende confessioneel was destijds minimaal ge-
weest.. Om niets aan het toeval over te laten, waren beide Roermondse partijen een jaar eerder 
begonnenn met kiezerskweek: het 'fabriceren' van nieuwe kiezers.'73 Volgens de Volksvriend 
warenn de confessionelen hiermee begonnen en hadden de liberalen noodgedwongen dit 

1711 Zie voor Francois Charles (Frans) Stoltzenberg, de compagnon van Pierre Cuypers, paragraaf 3.2. De twee kerkmeesters die door 
dee Maas- en Roerbode kandidaat werden gesteld, waren Jean Cloquet en aftredend lid Victor Mertz. Het liberale raadslid dat niet voor 
herverkiezingg in aanmerking wenste te komen, was H.F.J.C. Hendrix. 
1722 Maas en Roerbode, 7-7-1877. 
1733 NRC, 11-7-1871. 

1 22 2 



voorbeeldd gevolgd. In ieder geval werden in 1876 nieuwe kiezerslijsten ingediend met kie-
zersgroepenn die voorheen geen gebruik van het stemrecht hadden gemaakt: bijvoorbeeld 
schippers,, die in de regel weliswaar weinig grond- en personele belasting betaalden (de twee 
meest-gangbaree maatstaven ter verkrijging van het stemrecht), maar wel werden aangeslagen 
inn de patentbelasting (de derde grondslag).174 Het gevolg was, dat op de kiezerslijsten van 1877 
eenn extreem groot aantal namen prijkte; het grootste aantal uit de periode tussen de kieswet-
tenn van 1850 en 1887 (zie diagram 4.3). 

Jos.. Raemaekers, uitgever van de Volksvriend, kwam tegen de confessionele kiezerslijsten in 
verzett en diende bij de gemeenteraad een bezwaarschrift in, zoals hij dat een jaar eerder ook al 
hadd gedaan tegen de uitslag van de raadsverkiezingen. Saillant détail is, dat hij onder meer be-
zwaarr liet aantekenen tegen het toekennen van kiesrecht aan voormalige zouaven.'75 Deze 
pauselijkee soldaten, die in de tweede helft van de jaren i860 de paus te hulp schoten in zijn 
strijdd om het behoud van de Kerkelijke Staat, konden hun Nederlandse nationaliteit verliezen 
omdatt het zouaven-leger als een buitenlandse krijgsmacht werd beschouwd. Meer dan een 
kwartt van alle zouaven was uit Nederland afkomstig (ruim 3.000 op het totaal van 11.000), 
maarr het kwam lang niet altijd tot een daadwerkelijk verlies van nationaliteit. Eén van de re-
denenn daarvoor was, dat het bewijs zeer ingewikkeld was. Om diezelfde reden had Raemae-
kerss weinig succes met zijn bezwaarschrift. Slechts van één aspirant-kiezer kon hij de deelna-
mee aan zouaven-acties aannemelijk maken, maar omdat de bewuste zouaaf destijds nog min-
derjarigg was, wees de gemeenteraad zijn protest af. 

Achterr het protest van Raemaekers stak zonder twijfel een sterk antiklerikaal sentiment. 
Meerr dan tien jaar later, na de herziening van de kieswet in 1888, diende hij opnieuw een be-
zwaarschriftt in tegen de kiezerslijsten. Om verschillende redenen dienden volgens Raemae-
kerss ditmaal van de lijst te worden afgevoerd: enkele bestuursleden van de R.K. Kiesvereeni-
gingg (onder wie secretaris Henri Drehmanns), één broeder uit het gesticht van Onze-Lieve-
Vrouwee Onbevlekt Ontvangen (de Broeders van Maastricht), de rector van de kapel in 't Zand 
enn de directeur en twaalf priesters van het Bisschoppelijk College.'76 

Behalvee door het aanboren van nieuwe kiezersgroepen namen de confessionelen ook de 
tweee jaar eerder beproefde methode van het stemadvies 'ex cathedra' te baat. Twee dagen voor 
dee verkiezingen werd in alle kerken een brief voorgelezen, persoonlijk ondertekend door de 
dienstdoendee parochiële geestelijken onder leiding van de pastoor-deken, waarin werd opge-
roepenn wel te gaan stemmen, maar niet op de liberale kandidaten.177 Voor alle zekerheid werd 
dee brief achteraf ook nog in druk bij de kiezers verspreid.178 De kandidaten werden niet bij 
naamm genoemd, maar voor het overige liet het manifest niets aan duidelijkheid te wensen 
over. . 

Evenalss twee jaar eerder stortte ook nu de vaderlandse liberale pers zich op de Roermond-
see verkiezingskwestie. De Arnhemsche Courant noemde het manifest een oorlogsverklaring te-
genn de moderne staat en maatschappij, en de NRC sprak van het 'schandelijk misbruiken van de 
godsdienst'.'755 Het Vaderland tenslotte zag in de geestelijke interventie een bewijs voor het ge-

1744 Zie voor de liberale visie op de nieuwe confessionele kiezerslijsten: Volksvriend, 28-7-1877. 
1755 GARGA inv.nr. 1160-5150. 
1766 Bezwaarschrift van Jos. Raemaekers d.d. 31-1-1888 tegen 21 namen, voorkomend op de kiezerslijsten, GAR GA inv.nr. 964 (Indi-
cateurs);; Notulen Gemeenteraad 9-2-1888 (inv.nr. 172). 
1777 Maas- en Roerbode, 21-7-1877; Volksuriend, 14-1-1882. 
1788 Volksvriend, 14-1-1882. 
1799 Arnhemsche Courant, 19-7-1877; citaat uit de NRC geciteerd in Maas- en Roerbode, 21-7-1877. 
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brekk aan vaderlandslievendheid van de confessionelen. De gemeentebelangen werden vol-
genss de krant ondergeschikt gemaakt aan die van de Kerk en dit kon niet anders worden be-
schouwdd dan als 'anti-nationaal drijven'.'80 

Dee invloed van de nationale liberale pers was in Roermond gering en woog zeker niet op te-
genn het geestelijke machtswoord. Bij de verkiezingen op 17 juli behaalden de vier confessio-
nelenn dan ook de overwinning. De opkomst was opnieuw uitzonderlijk hoog en overtrof, in 
absolutee aantallen maar ook percentueel, alle vorige verkiezingen.'8' Met het verdwijnen van 
dee laatste liberalen was de gemeenteraad een volledig confessioneel bolwerk geworden. En 
datt zou hij de komende tien jaar blijven. 

Dee kwestie-Van de Kamp 

Aann het eind van het jaar 1877, een jaar waarin de suprematie van de confessionelen in de ge-
meenteraadd definitief werd gevestigd, verscheen in de Maas- en Roerbode een opmerkelijk arti-
kell  onder de kop 'Onthullingen'. In dit artikel openbaarde de Maas- en Roerbode wie de werke-
lijk ee namen achter de Volksvriend waren. Niet alleen doorbrak de confessionele krant daarmee 

1800 Het Vaderland, 20-7-1877. 
1811 Periodieke gemeenteraadsverkiezingen 17-7-1877. Electoraat 669; Opkomst: 644 (96%); Brouwers 381, Stoltzenberg 356, Clo-
quett 355, Mertz 351 (RK Kiesvereeniging; allen gekozen); Geradts 283, Fouquet 274, Michiels 270, Cornelis 260 (Grondwet; niet ge-
kozen). . 
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eenn ongeschreven regel om nooit namen te noemen van redacteuren (zelfs niet als het een pu-
bliekk geheim was wie voor de artikelen verantwoordelijk was), de Maas- en Roerbode ging zelfs 
zoverr om privé-correspondentie tussen redacteuren integraal af te drukken.'82 Daaruit bleek 
onderr meer dat Van de Kamp, hoofdonderwijzer aan de Tweede openbare lagere school, niet 
alleenn artikelen leverde voor de Volksvriend - dat was al bekend -, maar dat hij ook de eigenlij-
kee redacteur was achter de liberale krant. Verder onthulde de krant een aantal pseudoniemen 
enn constateerde 'geschokt', dat de Volksvriend zelfs een protestantse redacteur in dienst had.183 

Hett stond nog te bezien of de Maas- en Roerbode wel rechtmatig in het bezit van de gepubli-
ceerdee brieven was gekomen. Jos. Raemaekers meende althans, dat de gepubliceerde papieren 
uitt zijn kantoor ontvreemd waren en diende een klacht in bij de arrondissementsrechtbank. 
Tijdenss de zitting in mei 1878 kwam de werkelijke toedracht aan het licht. De advocaat van de 
Maas-- en Roerbode vertelde de rechtbank, dat Raemaekers een baal oud papier had verkocht aan 
dee koopman Huygen. Deze had, toen hij ontdekte om watvoor explosief materiaal het ging, het 
papierr op zijn beurt doorverkocht aan Romen, de uitgever van het bisdom en de Maas- en Roer-
bode.1844 Raemaekers' eis om schadevergoeding werd door de rechtbank afgewezen. 

Zowell  in zijn krant als tijdens het proces verklaarde Raemaekers, dat niet Van de Kamp, 
maarr hijzelf de voornaamste redacteur van de Volksvriend was.185 Hoewel deze vermenging van 
uitgeverijj  en redactie in de negentiende eeuw zeer gebruikelijk was, speelde in Raemaekers' 
verklaringg nog een ander argument mee. In februari 1878 had de gemeenteraad namelijk het 
besluitt genomen om Van de Kamp als onderwijzer te schorsen vanwege zijn redacteurschap 
bijj  de Volksvriend. 

All  in 1873 had de gemeenteraad, toen nog in meerderheid liberaal, vergaderd over wat al snel 
'dee kwestie-Van de Kamp' ging heten. In een brief hadden B&W de hoofdonderwijzer voorge-
houden,, dat zijn werk voor de Volksvriend ten koste ging van het onderwijs. Bovendien valt tussen 
dee regels door de kritiek te lezen van gematigd liberalen als Beerenbroek en Michiels op de radi-
calee opvattingen in de aan Van de Kamp toegeschreven artikelen. Zo hield de Volksvriend regel-
matigg pleidooien voor een krachtiger staatsoptreden, onder meer op het gebied van het onder-
wijss en de spoorwegen, hetgeen (nog) niet in de kraam van Beerenbroek cum suis te pas kwam. 
Zelfwass Van de Kamp de eerste die zijn dochter naar de Rijks-H.E.s. stuurde, hetgeen de Maas- en 
Roerbodee deed verzuchten: 'Zulk een emancipatie-schandaaltje ontbrak hier nog!'186 

Cornelis,, de meest radicale liberaal in de gemeenteraad, kwam in het geweer tegen de kri-
tiekk van B&W op Van de Kamp: 

'Err is een strijd waar deze geheele aantijging uit voortvloeit, die strijd is met een ander, het bijzonder 
onderwijss en zal nooit ophouden. [...] wanneer sprake is van toezigt, waarom [geldt dit dan] niet ook 
dee leeraren van het collegie, die subsidie van de gemeente trekken, en in de Courrier [de la Meuse, HV] 
schrijvenn [...] waarop veel meer te zeggen [valt] dan op de bedoelde [artikelen] in de Volksvriend'.187 

Dee brief die B&W aan Van de Kamp hadden gestuurd, werd door de hoofdonderwijzer beant-
woordd met een simpele verwijzing naar artikel 8 van de grondwet (de persvrijheid) en het on-
toereikendee onderwijzerssalaris. 

1822 Maas- en Roerbode, 15-12-1877. 
1833 Achter het pseudoniem M inos stak de Maastrichtse apotheker C. Breuls; achter het pseudoniem Soranus de protestant J. H. Geer-
ke,, directeur van het telegraafkantoor te Greve: ibidem. 
1844 De rechtszaak liep van 28-5 tot 4-6-1878; Maas- en Roerbode, 1-6-1878. 
1855 Ibidem, 9-3-1878. 
1866 Ibidem, 18-9-1875. 
1877 Notulen gemeenteraadsvergadering 17-11-1873, GAR GA 166. 
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Watt volgde, was een langdurig touwtrekken tussen B&W enerzijds en enkele meer gepro-
nonceerdee liberalen, met name Cornelis, anderzijds.,S8 Begin 1874, kort na de vermaning van 
dee 'dienstdoende geestelijkheid' tegen de Volksvriend, besloot de raad, zeer tegen de zin van 
Cornelis,, die van een 'lachwekkend' besluit sprak, om artikel 14 van het onderwijzersregle-
mentt uit te breiden met een passage waarin stond, dat onderwijzers geen broodschrijvers van 
krantenartikelenn mochten zijn.'89 Datzelfde artikel 14 verbood onderwijzers aan openbare 
scholenn om dezelfde reden al langer om privaatles te geven, maar het 'schrijven van artikelen 
alss professie, alsmede redacteurschap', dat nu strafbaar werd gesteld, was volgens Cornelis 
eenn grondrecht. Bovendien wees hij opnieuw op het pseudo-karakter van de aanklacht tegen 
Vann de Kamp. In feite ging de discussie helemaal niet over de vraag of de kwaliteit van zijn on-
derwijss te lijden had onder zijn journalistieke werk, maar over de antiklerikale strekking van 
zijnn artikelen voor de Volksvriend: 

'Dee eigenlijke aanleiding is geweest eene misleiding, ook het dagelijksch bestuur kan misleid zijn 
doorr de gedane aanvallen, zelfs van den kansel af.190 

Doorr de onschuldige discussie over de wijziging van het onderwijzersreglement te verbinden 
mett het overkoepelende conflict tussen liberalen en confessionelen, had de kwestie een bui-
tenproportionelee omvang aangenomen. Cornelis' visie werd dankbaar overgenomen door de 
liberaleliberale dagbladen, die met zeker gevoel voor sensatie over 'De Roermondsche kwestie' en de 
verkrachtingg van de persvrijheid berichtten. De Arnhemsche Courant omschreef het besluit in de 
Roermondsee gemeenteraad bijvoorbeeld als 'het buiten werking stellen van art. 8 der Grond-
wet'."11 Ook de Volksvriend zelf bereed dit aloude stokpaard: 

'Misbruikk van geestelijke magt heeft plaats wanneer geestelijke personen hun invloed of hun gezag, 
alss geestelijken, aanwenden tot niet geestelijke bemoeijingen'. 

Alss voorbeelden noemde de Volksvriend: het bedrijven van politiek vanaf de kansel, de oproep 
omm geen lid te worden van een vereniging (lees: De Grondwet), afkeurende kritiek op wets-
voorstellenn en door geestelijken geredigeerde bladen, die aanzetten tot onthouding van sym-
pathiee aan de grondwet.9i 

Vann de Kamp legde de wijziging van het onderwijzersreglement voor aan de Kroon, die via 
dee minister liet weten dat het schrijven van krantenartikelen onmogelijk strafbaar kon worden 
gesteld.. Het (mede)redacteurschap is verboden, maar was dat bij de wet toch al. Desondanks 
besloott de Roermondse gemeenteraad dit verbod officieel aan het onderwijzersreglement toe 
tee voegen. Oude wijzigingen werden geschrapt en artikel 14 werd nu aldus uitgebreid: 'Het is 
denn hoofd- en hulponderwijzers en kwekelingen verboden redacteur, mederedacteur of cor-
rectorr van dag- en weekbladen te zijn'.'93 De nieuwe kwestie, namelijk of Van de Kamp al dan 
niett de formele functie van redacteur vervulde, liet het gemeentebestuur wijselijk rusten. 

Enkelee jaren later, na de confessionele verkiezingsoverwinningen van 1875 en 1877, en 
voorall  na het hierboven genoemde artikel 'Onthullingen' in de Maas- en Roerbode van decem-
berr 1877, werd de kwestie door een nieuwe gemeenteraad opnieuw ter tafel gebracht. Ditmaal 

1888 Zie notulen gemeenteraadsvergadering 17-11-1873; 20-1, 9-2, 23-3, 24-4, 24-6, 6-7 en 13-8-1874; 29-1-1875; 11-2, 7-3, 31-5, 22-
8-1878;; 4-1,19-1-1882, GAR GA 166 (notulen 24-10-1872 - 8-12-1874), 169 (notulen 30-11-1877 - 5-3-1880) en 170 (notulen 5-3-1880 - 4-
12-1882). . 
1899 Cornelis tijdens de gemeenteraadsvergadering9-2-1874: Notulen. 
1900 Cornelis tijdens de gemeenteraadsvergadering 24-6-1874: Notulen. 
1911 Arnhemsche Courant, 5-7-1874. 
1922 Volksuriend, 13-6-1874. 
1933 Notulen gemeenteraad 29-1-1875. 
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gingg men dadelijk over tot een ferme daad en besloot in februari 1878 om Van de Kamp ont-
slagg aan te zeggen wegens overtreding van het befaamde artikel 14. De achterliggende rede-
nenn voor het ontslag- de irritatie over Van de Kamps antiklerikale commentaren -werden dit-
maall  in het geheel niet weggemoffeld. De raad liet zelfs in de toelichting bij het ontslag opne-
men,, dat de onderwijzer ook artikel 23 van de wet op het lager onderwijs had overtreden om-
datt 'de godsdienstige begrippen van andersdenkenden werden aangerand'. Aan Van de Kamp 
zelff  meldde de raad: 

'datt is de wet en wij nemen het u kwalijk die school in een verkeerd daglicht te stellen, door [in] die 
courantt de godsdienstige gevoelens der ingezetenen te kwetsen'.'94 

Opnieuww gooiden hogere overheden roet in het eten. Eerst werd het ontslag van Van de Kamp 
opp voorspraak van de liberale schoolinspecteur mr. Ch. Strens omgezet in een schorsing en 
tenslottee werd door de kroon ook deze schorsing vernietigd.'95 Vijfjaar lang ageren tegen de 
antiklerikalee hoofdonderwijzer had totaal niets opgeleverd! Lokaal deelden de confessionelen 
misschienn de lakens uit, maar in hun politieke gedragingen stuitten zij steeds vaker op bo-
venlokalee barrières. 

Dee nieuwe lageronderwijswet uit 1878 van minister J. Kappeyne van de Coppello was bij-
voorbeeldd zo'n barrière. Hierbij werden de kwaliteitseisen aan het lager onderwijs verhoogd. 
Openbaree scholen kregen ter compensatie een rijkstoelage (voorheen hadden de gemeenten 
hett onderwijs volledig bekostigd), maar bijzondere scholen moesten het zonder subsidie stel-
len.. Met de grotere financiële invloed van het rijk op het lager onderwijs werd ook het rijks-
schooltoezichtt uitgebreid. De praktijk van openbaar onderwijs, dat naar gelang de lokale ver-
houdingenn in meer of mindere mate een godsdienstige invulling kreeg, kwam daarmee onder 
spanningg te staan. De neutraliteit van het onderwijs zou niet langer alleen op lokaal niveau 
wordenn getoetst (waar men nog wel eens geneigd was de ogen te sluitenn voor een 'specifieke' 
invullingg van het begrip 'christendom boven geloofsverdeeldheid'), maar ook op rijksniveau. 
Hett landelijke protest tegen het wetsvoorstel was luid en massaal. Maar een petitie tegen de 
wet,, waaraan 305.000 protestantse en 164.000 katholieke Nederlanders deelnamen en die 
ookk door 475 inwoners van Roermond werd getekend,1'6 had geen resultaat en in november 
18800 trad de nieuwe regeling in werking. 

Inn Roermond, steeds meer een confessioneel bolwerk, liep het met dat rijksschooltoezicht 
waarschijnlijkk niet zo'n vaart. Het onderwijs aan de Eerste openbare lagere school werd nog 
steedss verzorgd door de Broeders van Maastricht en dat daarmee neutraliteit in godsdienstige 
zinn zou worden gegarandeerd, lijk t niet waarschijnlijk. Het was veeleer de Tweede openbare 
schooll  van Van de Kamp - 'de eenige werkelijk openbare school', zoals de Volksvriend meende -,197 

diee het na 1878 zwaar te verduren kreeg. 
OpOp 30 juli 1880, drie maanden voordat de nieuwe onderwijswet in werking trad, besloot de 

gemeenteraadd de Tweede openbare lagere school te verplaatsen naar het 'Penitentengebouw', 
overblijfsell  van het vroegere klooster van de Penitenten-Recollectinen.'98 Volgens Raemae-
kers,, die naar gewoonte een bezwaarschrift aan de minister van Binnenlandse Zaken zond, 

1944 Notulen gemeenteraad 11-2-1878. 
1955 Bij Koninklijk Besluit van 6 augustus 1878: Notulen gemeenteraad 22-8-1878. 
1966 Maas- en Roerbode, 29-6-1878. 
1977 Volksvriend, 11-9-1880. 
1988 Het klooster was in 1787 onder het bewind van Jozef II opgeheven. De gebouwen werden bij Koninklijk Besluit van 13-12-1816 
overgedragenn aan het stadsbestuur: Chr. de Bakker, 'Het klooster der Penitenten-Recollectinen te Roermond', in: G.H.A. Venner e.a. 
ed.,, Roermond stad metuerleden (Roermond 1985) 142-152, aldaar 149. 
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wass het gebouw volledig ongeschikt voor het onderwijs aan jonge kinderen. Er was geen 
speelplaatss en de hygiënische omstandigheden waren dermate slecht, dat gevreesd moest 
wordenn voor ziekten.'99 In de gebouwen van de Tweede openbare zou een nieuwe lagere 
schooll  worden gevestigd. Deze Derde openbare kreeg een nieuwe, door de gemeenteraad te be-
noemenn hoofdonderwijzer en zou bovendien de afdeling voor uitgebreid lager onderwijs van 
Vann de Kamp overnemen. 

Dee Volksvriend sprak van 'een nieuw ontstane roermondscheonderwijsquaestie'200 en Van de 
Kamp,, voor wie de wisseltruc van de gemeenteraad alsnog een verkapte vorm van ontslag in-
hield,, wendde zich tot de koning met het verzoek het besluit van de gemeenteraad te vernieti-
gen.2011 Tevergeefs: de kroon verklaarde zich niet bevoegd tot een uitspraak over deze kwestie 
enn in 1881 werd de Derde openbare lagere school gevestigd in de gebouwen van de Tweede 
openbaree aan de Nieuwstraat. 

Vann de Kamp was daarmee alsnog op een zijspoor gezet. Wat de gemeenteraad met 
machtsvertoonn niet was gelukt, lukte wel via een omweg. Op de laatste dag van 1881 vroeg de 
uitgerangeerdee hoofdonderwijzer zelf zijn ontslag aan. Hij was benoemd tot onderwijzer aan 
dee Rijks Kweekschool in Maastricht. Overigens stuitte ook zijn benoeming in Maastricht op 
veell  protest. Inwoners stuurden een adres aan de koning (waaruit kan worden afgeleid dat de 
Volksvriendd en zijn redacteur enige naamsbekendheid hadden in Maastricht) en de Limburgse 
afgevaardigdenn in beide Kamers reisden af naar Den Haag om de 'onmogelijkheid der deze 
benoeming'' aan de minister mede te delen.2" 

Dee Roermondse gemeenteraad nam maar al te graag afscheid van deze querulant, maar 
weigerdee de ontslagbrief te voorzien van het predikaat 'eervol'.203 Op de vraag van Van de 
Kampp of B&W het woord 'eervol' soms waren vergeten, schreef men terug dat dit bewust was 
weggelaten.2044 Daarmee was voor het gemeentebestuurr 'de kwestie-Van de Kamp' gesloten. 
Kortt na het vertrek van Van de Kamp (en van diens liberale hulponderwijzer P.F.H. Bingen die 
gelijktijdigg ontslag nam) werden de Tweede en Derde openbare lagere school weer samenge-
voegd. . 

4.33 KERK EN WERELD NA 1885 

Dee afloop van de kwestie-Van de Kamp en de blijvende confessionele suprematie in de ge-
meenteraadd kenmerkten de voortschrijdende confessionalisering in Roermond na 1880. De 
dominantiee van het liberalisme, voorheen steeds beschouwd als een wezenlijk element in de 
lokalee samenleving, verdween meer en meer uit de beschrijvingen die tijdgenoten gaven van 
hett leven in Roermond. Wat overbleef was een stad, waarin 'de mensen [...] door en door 
Roomss Katholiek' waren, zoals een Amerikaanse toerist in 1895 constateerde.205 Na een be-
zoekk aan het Bisschoppelijk College keerde hij 's avonds laat terug naar zijn hotel: 

1999 Bezwaarschrift d.d. 25-10-1880. Zie: Notulen gemeenteraadsvergadering 13-12-1880, GAR GA 170. 
2000 Volksvriend, 11-9-1880. 
2011 Bezwaarschrift d.d. 24-8-1880. Zie: Volksvriend, 2-10-1880. 
2022 Maas-en Roerbode, 7-1-1882. 
2033 Notulen gemeenteraad 4-1-1882; Volksvriend, 14-1-1882. 
2044 Notulen gemeenteraad 19-1-1882. 
2055 Driessen, 'Een Amerikaan op bezoek', 87. 
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'Doorr de gangen de binnenplaats op en door de poort die achter me gegrendeld werd, ging ik naar 
buitenn de straat op, waar boven op pompen en in nissen heiligenbeelden te zien waren. In de kastjes 
mett de beeltenis van de Maagd waren lampen die slechts vaag de weg verlichten, terwijl ze de diverse 
emblemenn onthulden die karakteristiek waren voor de Roomse traditie van Christus'.206 

Ookk uit beschrijvingen van Roermondenaren doemt het beeld op van een samenleving, waar-
inn het geloof en de Kerk het dagelijks leven in hoge mate bepaalden. J. Waterreus, hoofdon-
derwijzerr aan een van de bijzondere lagere scholen, publiceerde in 1880 een volkskundig 
werkjee over de godsdienstige gebruiken in Roermond, waarin hij onder meer inging op de 
eerbiedd die aan lokale geestelijken werd betoond; bijvoorbeeld als een priester op wegwas om 
eenn zieke de Laatste Sacramenten toe te dienen: 

'Overal,, waar de priester voorbij trekt, is de deur geopend, de bewoners liggen voor het huis geknield 
tott zoo lang de "bediening" voorbij is. Allen, die op hun weg den priester ontmoeten, blijven toeven, 
enn knielen op straat neer ter vereering van het Heilige Sacrament'.207 

Hett proces van confessionalisering in het laatste kwart van de negentiende eeuw, begonnen 
onderr Paredis, zette zich voort onder zijn opvolger Boermans. 

Bisschopp Boermans, 1886-1900 

Paredis'' pogingen om een hulpbisschop naast zich benoemd te krijgen, dateren al uit 1867.208 

Tweee jaar later schreef de drieënzeventigjarige bisschop aan zijn vriend Boermans: 
'Ikk heb mijn hoofd zoo vol van allerlei... dat ik de belangrijkste zaken vergeet... het gaat niet meer 
alleen'.209 9 

Kortt daarna deed hij een voordracht voor een coadjutor, waarop de namen prijkten van drie 
vertrouwelingen:: Boermans (Paredis' eerste keus), de deken van Maastricht F.X. Rutten en de 
directeurr van het Roermondse Grootseminarie PJ. Hoefnagels.210 Maar Rome vond de benoe-
mingg van een hulpbisschop niet noodzakelijk. Het Roermondse diocees was het best voorzien 
vann alle Nederlandse bisdommen, zo meende de Nederlandse internuntius Mgr. A. Bianchi. 
Enn als Rome toch zou besluiten Paredis' wens in te willigen, zou er volgens hem niet een 
priesterr uit het eigen bisdom moeten worden benoemd.211 

Waarschijnlijkk heeft de internuntius gehoopt, dat een priester van buiten de afwijkende be-
stuurslijnn van Paredis zou kunnen ombuigen. Eind mei 1869, het moment dat Bianchi zijn be-
vindingenn aan Rome meedeelde, was Paredis immers tot over zijn oren verstrikt geraakt in de 
verkiezingsstrijdd tussen Pijls en Arnoldts (zie paragraaf 3.2). De houding van de Roermondse 
bisschopp in deze verkiezingskwestie stond lijnrecht tegenover de pogingen van de confessio-
neel-katholiekenn om in Nederland de liberale kandidaten uit vertegenwoordigende lichamen 
tee stoten. Ook de andere Nederlandse bisschoppen waren, vermoedelijk om dezelfde reden, 
niett zeer ingenomen met Paredis' voordracht voor een coadjutor.212 

Hett zou nog zestien jaar duren voordat Paredis een hulpbisschop naast zich kreeg. Inmid-
delss was het Roermondse bisdom in de pas gaan lopen met de confessioneel-katholieken in 

2066 Ibidem. 
2077 J. Waterreus, Godsdienstige gebruiken te Roermond (Roermond 1880) 3. 
2088 Gijsen, Paredis, 309. 
2099 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 12-3-1869, BAR 55. 
2100 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 9-6-1869, ibidem. 
2111 Gijsen, Paredis, 312. 
2122 Ibidem, 313. 
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hett Noorden en was Boermans, die te boek stond als adept van Paredis, voor de andere Ne-
derlandsee bisschoppen acceptabel geworden. In juni 1885 werd de zeventigjarige Boermans 
tott bisschop gewijd en benoemd tot coadjutor met recht op opvolging in het bisdom Roer-
mond.. Paredis was inmiddels bijna negentig jaar. 

Voorr sommigen was het feit, dat Boermans tot de kring van Paredis behoorde nog altijd een 
nadeel;; bijvoorbeeld voor Jos. Habets, de Limburgse priester die niet bepaald geporteerd was 
voorr Paredis' eigenzinnige kerkpolitiek en die ook om persoonlijke redenen geen vriend van 
dee bisschop was. Habets voelde zich namelijk door Paredis gepasseerd bij de bevordering van 
diversee priesters die in zijn ogen 'minder' waren dan hijzelf. Habets was sinds 1861 kapelaan 
inn Berg en Terblijt en sinds 1878 pastoor te Oud-Vroenhoven. In 1881 werd hij rijksarchivaris 
vann Limburg.213 In de benoeming van Boermans tot Paredis' opvolger zag Habets een betreu-
renswaardigee voortzetting van het beleid: 

'Dezee benoeming is geheel en al in den geest van den ouden verkinsden bisschop en tegen den zin 
vann de geheele clerezy des bisdoms uitgevallen. De verwondering daarover was dan ook zeer groot en 
dee gevoelens van sympathie en tevredenheid zeer klein en onbeduidend. Eenieder staat over deze be-
noemingg verslagen; want de Heer Boermans was een man met een hoog hart en telde weinig vrien-
den'.2'4 4 

Eenn jaar later overleed Paredis. De reacties op zijn dood waren uiteenlopend, zoals ook de me-
ningenn tijdens zijn leven verdeeld waren geweest. De Maas- en Roerbode verviel in superlatieven 
omm de man te eren, die volgens de krant Kerk, Wereld, Staat en Natie gelijktijdig had weten te 
dienen: : 

'Inn Mgr. Paredis verliest het vaderland een edelen zoon, het Huis van Oranje een trouwen onderdaan, 
hett bisdom Roermond een verdienstvollen opperpriester, de Katholieke Kerk een grooten Bis-
schop'.215 5 

Dee Volksvriend veroorloofde zich keiharde kritiek, die door de Maas- en Roerbode als 'onbetame-
lijk '' werd aangemerkt: 

'Wijlenn Bisschop Paredis heeft zeker niet vermoed dat er na zijn dood en bij zijn begrafenis zooveel 
opheff  van hem gemaakt zou worden. De eenvoudige man zou hoogstwaarschijnlijk daarover het 
hoofdd geschud hebben. Kennis en ontwikkeling en beschaving waren volstrekt zijn deel niet; in dit 
opzichtt behoorde hij wel tot de minbedeelden. Ook was hij in den Iaatsten tijd tot niets meer in staat, 
waaromm hem reeds een helper gegeeven was. Hij had iets gemoedelijks, zooals eenvoudigen dat meer 
hebbenn en was gemakkelijk te naderen. Dit was dan ook zijn voornaamste verdienste. Gemist zal hij 
weinigg worden'.216 

Franciscuss Antonius Hubertus Boermans was sinds 1838 als zielzorger werkzaam in Roer-
mond,, eerst als kapelaan en later als rector van de Munsterkerk en secretaris van het bisdom. 
Inn 1863 vertrok hij naar Weert om er deken te worden, maar onderhield sindsdien in een in-
tensievee correspondentie het contact met Paredis. Eind 1877, kort na de overwinning van de 
Roermondsee confessionelen in de gemeenteraad, haalde de bisschop zijn beoogde opvolger 
terugg naar Roermond en benoemde hem tot plebaan-deken. 

Naa de dood van Paredis zette Boermans in grote lijnen het beleid van zijn voorganger voort: 
datt wil zeggen het beleid dat Paredis de laatste tien tot vijftien jaar van zijn leven had gevoerd. 

2133 'Autobiografie van Jos Habets', De Maasgouw 101 (198a) 43-48,158-160, 206-208 passim. 
2144 Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1978) 195. 
1155 Maas- en Roerbode, 19-6-1886. 
2166 Volksvriend, 26-6-1886, geciteerd in: Maas- en Roerbode, 3-7-1886. 
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Hierinn koos de Kerk een eigen richting, naast en tegenover het Limburgse liberalisme, werd 
hett accent verlegd van openbaar-katholiek naar bijzonder onderwijs en werden Kerkelijke en 
Wereldlijkee domeinen duidelijker onderscheiden: 'Al wie dan een vriend wil zijn van deze we-
reld,, die stelt zich tot een vijand van God', zo citeerde Boermans in zijn tweede Vastenbrief de 
apostell  Jacobus.217 

Tijdenss Boermans' episcopaat springt bovendien de gestage groei van het aantal organisaties 
enn verenigingen op katholieke grondslag in het oog. Het ging daarbij om organisaties met een ge-
deeltelijkk religieus of kerkelijk doel, zoals de Vereeniging Geloof en Wetenschap (1891), de Lim-
burgsee Zouavenbond (1892) en de Limburgse R.K. Katholiekendag (1899), maar ook om sociale 
enn beroepsorganisaties, zoals de R.K. Militairen Vereeniging (opgericht in 1882, maar door Boer-
manss nadrukkelijk gepropageerd),"8 de R.K. Onderwijzersbond (1896), de R.K. Volksbond (1893) 
enn een twaalftal hierbij aangesloten gilden. Daarnaast had het bijzonder onderwijs Boermans' 
voortdurendee aandacht. In een circulaire aan de pastoors in zijn diocees uit 1890 zette Boermans 
uitgebreidd uiteen hoe de lokale clerus zich diende op te stellen: bijzonder onderwijs had uiteraard 
prioriteitt - officieel was dat al sinds het mandement van 1868 het beleid -, maar 'katholiek hou-
den'' van het onderwijs aan openbare scholen was nog altijd een acceptabele optie.2'9 

OpOp het eerste gezicht onderscheidde deze politiek ten aanzien van het onderwijs zich niet 
vann het beleid dat Paredis had gevoerd. Maar bij nadere beschouwing waren de scheidslijnen 
tussenn de domeinen van Kerk en Wereld scherper geworden. Ook al zag Boermans er geen 
beenn in deze op het gebied van openbaar onderwijs zo nu en dan te overschrijden, de manier 
waaropp hij zijn priesters op het hart drukte met grote omzichtigheid te werk te gaan, duidt op 
eenn accentverschuiving. Terwijl Paredis er volgens zijn biograaf eenvoudig voor kon zorgen, 
datt 'in Limburg slechts leerkrachten aangesteld werden, die de "christelijke en maatschappe-
lijk ee deugden" van de wet automatisch vertaalden in "katholieke opvattingen"',220 kan de hou-
dingg van Boermans ten aanzien van het openbaar onderwijs worden omschreven als een van 
'gedistantieerdee betrokkenheid': 

'[Wijj  achten] het van het grootste belang, dat Gij met de Heeren Onderwijzers [aan de openbare 
scholen,, HV] de meest vriendelijke betrekkingen tracht aan te knopen en te onderhouden. [...] Men 
wachtee zich evenwel als machthebbende op te treden, en eischen te stellen. Onze taak moet die van een 
zielenherder,, van een vriendeüjken raadgever zijn, die zich, zelfs bij nietopvolging onzer bemoeiin-
genn en wenken, ja, bij teleurstellingen, niet laat ontmoedigen, veel minder verbitteren'.221 

OokOok ten aanzien van de pers en de politiek consolideerde en versterkte Boermans de afbake-
ningvann Kerkelijke en Wereldlijke domeinen. De deelname van priesters aan het openbare le-
venn in het algemeen en aan 'openbare Nieuwsbladen' in het bijzonder werd ernstig ingeperkt. 
Inn een circulaire uit 1893 verbood Boermans de Limburgse clerus ten strengste zonder voor-
afgaandee goedkeuring 'politieke en andere soortgelijke opstellen' te publiceren.222 Op politiek 
terreinn oefenden hijzelf en zijn clerus vermoedelijk achter de schermen nog wel invloed uit, 
maarr directe 'ingrepen' in de (gemeente)politiek, zoals Paredis zich die op gezette tijden had 
veroorloofd,, liet Boermans achterwege. 

2177 Brief van Jacobus 4:4 (Nieuuie Testament, boek 20); Vastenbrief Boermans d.d. 1-2-1888. 
2188 Herderlijke Brief Boermans d.d. 23-8-1888. 
2199 Circulaire Boermans aan de pastoors in het bisdom Roermond d.d. 19-3-1890. 
2200 Gijsen, Paredis, 282; de geciteerde wetstekst is afkomstig uit de lager-onderwijswet van 1857. 
2211 Circulaire Boermans aan de pastoors in het bisdom Roermond d.d. 19-3-1890. 
2122 Circulaire Boermans aan de priesters in het bisdom Roermond d.d. 11-12-1893. 
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Dezee beleidswijziging van de bisschop, die zich niet of minder nadrukkelijk op het politie-
kee toneel begaf, lijk t het gevolg van een principiële stellingname. Het is waar, dat de 'nood-
zaak'' tot direct ingrijpen in politieke aangelegenheden voor de bisschop ook minder groot 
wass geworden: bijvoorbeeld omdat de confessionele meerderheid in de gemeenteraad voor-
lopigg niet werd bedreigd. Maar de ononderbroken reeks confessionele overwinningen was 
enigszinss misleidend en maskeerde de nog steeds aanwezige invloed van de liberalen. Zoals 
bijj  lokale verkiezingen, waar De Grondwetkandidaten telkens ternauwernood een nederlaag 
leden,2233 of bij de Roermondse R.K. Kiesvereniging, die in 1877 met veel tromgeroffel was aan-
gekondigd,, maar al snel een kwijnend bestaan leidde. In 1879 was in Maastricht een soortge-
lijk ee kiesvereniging opgericht en in 1888 ook in Sittard en Weert. Maar de Limburgse Bond 
vann R.K. Kiesverenigingen, die in 1887 eindelijk leek te worden gevestigd,224 bleek enkele jaren 
laterr nog steeds niet veel om het lij f te hebben. In een Roermondse brief aan de priester-poli-
ticuss Herman Schaepman werd over de Roermondse afdeling opgemerkt: 

'Hierr ter stede bestond tot dus verre eene Katholieke Kiesvereeniging die vóór jaren uitstekend werk-
te,, doch wier invloed in de laatste tijden door onderscheidenen oorzaken gaandweg verslapte, zoodat 
zijj  thans ter nauwer nood nog als bestaande mag beschouwd worden'.225 

Eénn van die 'onderscheidenen oorzaken' werd in een interne nota van de kiesvereniging toe-
gelicht: : 

'Hierr zijn soi-disunt [soi-disant - zogenaamd, HV] goede Katholieken, die allen plichts trouw waarne-
men,, maar zich in politiek bij de liberalen aansluiten. Anderen zijn bang om zich de vingers te bran-
den;; dat wil zeggen, zij vragen door kleur te bekennen, de klandisie van de tegenpartij te verlangen. 
Wederr anderen zijn lauw, in mening, dat de zaken wel zonder hun zullen marcheren, het heet: "men 
moett het maar doen", en zichzelf onder dit "men" te rekenen komt niet in hun op'.226 

Behalvee de afgenomen noodzaak - die hierboven is gerelativeerd - lijken er dan ook andere re-
denenn te zijn voor Boermans' terughoudendheid in politicis. Te meer daar ook veel van zijn col-
lega'ss ambivalent tegenover de politieke organisatie van katholieken stonden. Dit kwam on-
derr meer tot uitdrukking in de langgerekte ontstaansgeschiedenis van een katholieke staats-
partijj  in Nederland.227 Naast de in de literatuur beschreven oorzaken van deze gereserveerde 
houdingg van de bisschoppen - onder meer de veronderstelling dat het episcopale conserva-
tismee niet zou stroken met het politieke bedrijf -228 ligt het voor de hand een verband te leg-
genn met de hiervóór bij Boermans gesignaleerde tendens tot afscheiden van Kerk en Wereld. 

2233 Behalve bij de verkiezingen ter uitbreiding van de gemeenteraad in 1881 en bij de periodieke verkiezingen in 1883, toen de libera-
lenn geen tegenkandidaten stelden, behaalde de hoogst-scorende liberaal in de periode tot 1896 (de kieswet-Van Houten) altijd ten-
minstee 40% van alle stemmen. 
2244 Maas-en Roerbode, 10-12-1887. 
2255 Brief december 1896: RAL inv.nr. 100 [Persoonlijk Archief J.M. lanssen). 
2266 Ongedateerd document, vermoedelijk een voorstel voor de agenda van een vergadering van de R.K. Kiesvereeniging, RAL 100. 
Omdatt Janssen pas in 1892 actief werd in de R.K. Kiesvereeniging en in 1899 overleed, ligt het voor de hand dat het document uit de 
jarenn 1890 dateert. 
2277 Zie onder meer: Herman Bakvis, Catholic power in the Netherlands (KingstonyMontreal 1981)63; J.A. Bornewasser, 'Beraad tegen wil 
enn dank. Het Nederlandse episcopaat en de politiek', in: Ackermans e.a., Kerk in beraad, 279-300, passim. 
2288 Zie onder meer: Rjghart, De katholieke zuil, 245-253; J.P. Gribling, 'Uit de geschiedenis van de R.K. S.P.\ Politiek Perspectief 5 (1976) 
1-71;; Bornewasser, 'De katholieke partijvorming tot de eerste wereldoorlog', 196; P.J. Oud, Honderd jaren. Een eeuuiuan staatkundige vorm-
gevingg in Nederland 1840-1940 (Assen 1987') 125; Rogier, Katholieke Herleving, passim; P. Luykx, '"Van de dorpspastorie naar het toren-
tje".. Kerken en de macht der confessionele partijen', in: Luykx en Rjghart ed., Van de pastorie naar het torentje, 35-71, aldaar 44 en 62; 
Kossmann,, De Lage Landen, 262; J.T. Minderaa, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1887-1914', in: Algemene geschiedenis der Neder-
landenn XIIJ (Haarlem 1978) 431-478, aldaar 454-455. 
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Kerkelijkee participatie in Wereldlijke aangelegenheden was een bijzonder delicaat onder-
werpp geworden. Paredis had er geen been in gezien zijn politieke voorkeur uit te spreken tij -
denss de Kamerverkiezingen (1869), in de pers zijn afkeer van De Grondwetkandidaten te ver-
kondigenn (1875), of zijn geestelijkheid te laten preken tegen liberale politici (1875 en 1877). 
Boermanss bleef zelf meer op afstand en betrad het Wereldlijk domein daarentegen slechts via 
dee omweg van confessioneel-katholieke leken, geestelijke adviseurs en verenigingen op ker-
kelijkee grondslag: 

'wiee zal niet volmondig bekennen, dat [...] een Vereeniging, wier eerste en voornaamste doel van 
godsdienstigenn aard is, tevens op huiselijk, burgerlijk en maatschappelijk gebied een bron van zege-
ningenn genoemd mag worden?'"9 

Enn blijkbaar was de burgerlijke politiek in zijn ogen te ver verwijderd van de grens tussen Ker-
kelijkk en Wereldlijk domein. 

Nationalee integratie 

Inn voorgaande paragrafen is betoogd, dat confessioneel-kathoücisme en nationale integratie 
inn Limburg op gespannen voet stonden. Daarbij is de aantekening gemaakt, dat de tegenstel-
lingg tussen 'provinciale' confessionelen en 'nationale' liberalen een hoog retorisch gehalte 
bezat.. Door zich te afficheren als de dragers van een nationale cultuur zetten liberaal-katho-
liekenn zich nadrukkelijk aftegen het (vermeende) provincialisme van de confessionelen. En in 
Paredis'' afkeer van bovenlokale verbanden speelde ongetwijfeld de weerzin mee tegen de lo-
kalee liberalen, dat 'geleerde volk, hetgeen toch aan Roermond vreemd blijft'.230 

Inn deze redenering ligt besloten, dat met de uitschakeling van de liberalen en de voort-
schrijdendee confessionalisering van de Roermondse samenleving een belangrijke voorwaar-
dee voor het antinationale sentiment verviel. Vanaf het midden van de jaren 1880 gaven de 
Roermondsee confessionelen dan ook een groot deel van hun onbehagen ten aanzien van de 
Nederlandsee natie prijs. Aan het begin van dit hoofdstuk is al gesteld, dat Boermans' benoe-
mingsbeleidd veel minder dan dat van zijn voorganger van een voorkeur voor Limburgse pries-
terss getuigde (zie diagram 4.1).231 Ook op ander terrein waagden de confessionelen in Roer-
mond,, na hun overwinning aan het thuisfront, met schijnbaar groter gemak de stap over de 
lokalee grens heen: bijvoorbeeld tijdens Katholiekendagen, waarvan de eerste in 1888 in 
Utrechtt werd gehouden. Of, in geschrift, via de Maas- en Roerbode, die resoluut afstand nam van 
dee oude tegenstelling tussen goed-katholieke Limburgers en de 'roof- of stootvogel van gene 
zijdee van den Moerdijk':'31 

'Godsdienstzinn en Vaderlandslievend gevoel gaan hand in hand. Neem het eene weg, en het andere 
zall  ook meer en meer verdwijnen'.233 

Daarmeee was een van de belangrijkste barrières voor de nationale integratie van de Roer-
mondsee confessionelen in een Nederlandse katholieke zuil-in-wording geslecht. 

2199 Hoofdartikel onderde kop 'De Kerk en De Vereenigingen', in: Maas- en Roerbode, 7-6-1890. 
2300 Maas- en Roerbode, 8-1-1881; zie voor de rol van de retoriek in de tegenstelling tussen 'provinciale'confessionelen en 'nationale' li-
beralenn in Limburg paragraaf 3.1 en 4.1 en Verhage, 'Realiteit of retoriek?' 
2311 Waarbij overigens moet worden aangetekend dat Boermans' 'bovenlokale' benoemingsbeleid wellicht eerder uitzonderlijk was 
dann het 'provinciale' benoemingsbeleid van Paredis. 
2322 Maas- en Roerbode, 6-3-1858. 
2333 Ibidem, 30-1-1894. 
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4.44 CONCLUSIE 

Temiddenn van het lokale verkiezingsgeweld in Roermond, na de bisschoppelijke ingreep bij 
dee gemeenteraadsverkiezingen van 1875, en vlak voor het stemadvies van de clerus in juli 1877 
gaff  de liberale NRC de volgende analyse van de situatie in Roermond: 

'Dee Roermondsche gemeenteraadsverkiezingen hebben in Nederland eene belangstelling gaande 
gemaakt,, zooals maar zelden een locale zaak dat vermag te doen. De reden hiervan lag in het eigen-
aardigee karakter van den strijd: men vond hier, en dat wel in een nagenoeg geheel katholieke stad, 
eenn deel terug van de groote twistvraag, die in het buitenland vooral de geesten in spanning houdt. 
Welkee invloed namelijk zal in de burgelijke gemeente toongevend zijn: die van het leekenelement of 
diee van den clerus? De zaak draagt een zuiver staatkundig karakter en de godsdienst is er geheel 
vreemdd aan, hetgeen evenwel niet verhindert dat de clericale partij uit den godsdienst [...] de projec-
tielenn neemt om de tegenpartij te treffen'.234 

Hett artikel was een aanklacht tegen het beleid van Paredis in de laatste fase van zijn episco-
paat.. Tien jaar eerder zou het artikel niet zijn geschreven omdat de bisschop destijds een te-
rughoudend-verzoenendd beleid voerde, waarin de Kerk een positie boven de partijen innam. 
Enn tien jaar later, onder het episcopaat van Boermans, zou het artikel niet zijn verschenen 
omdatt de nieuwe bisschop de scheiding tussen Kerkelijke en Wereldlijke domeinen accep-
teerdee en een bisschoppelijke ingreep in de politiek daarin niet paste. Zo ontstaat het beeld 
vann de laatste jaren van Paredis als een tussenfase in de geleidelijke acceptatie van scheiding 
tussenn Kerk en Wereld. 

Dezee ontwikkeling komt vooral tot uitdrukking in de gewijzigde houding van de Roer-
mondsee clerus. In 1868 had de Commissaris des Konings Van der Does de ministers van Bin-
nenlandsee Zaken, van Financiën en van Buitenlandse Zaken nog ingelicht over het 'afwijken 
inn rigting der Limburgsche Geestelijkheid vergeleken bij die der andere Provinciën'. Dit was 
tee wijten aan wat Van der Does noemde 'de bekende zwakke meegaandheid v.d. Bisschop' en 
hijj  voegde eraan toe dat zijn denkbeeld door de pauselijke gezant was bevestigd.135 In het be-
ginn van de jaren 1870 brak Paredis definitief met de verzoenende (volgens Van der Does: mee-
gaande)) traditie en ging over tot een agressievere, antiliberale politiek. De Franse geograaf 
Henryy Havard, in 1875 op rondreis door Nederland, merkte over de Roermondse clerus op: 

'Inn plaats van een vredestichter te zijn, die de eendragt predikt, is de priester hier een strijder Gods en 
hijj  maant aan tot den kruistogt'.236 

Enkelee jaren eerder had de Commissaris des Konings Van der Does al melding gemaakt van 
dee confessionalisering in het Roermondse bisdom. In zijn jaarverslag over 1872 meldde hij 
aann de minister van Binnenlandse Zaken, dat zich in de provincie een 'kerkelijk-politieke be-
weging'' ontwikkelde die de stelling betrok, dat... 

'niett slechts de bedienaren der Godsdienst [...] geregtigd zijn als kiezers hun votum uit te brengen, 
maarr gehouden zijn zulks te doen in het belang der Godsdienst en, voor het succes van hun streven 
daarin,, allen invloed buiten de kerk [... dienen] aan te wenden'.2'7 

Maarr de confessionalisering in Limburg hield meer in dan alleen een politieke radicalisering, 
all  sprong die, vooral sinds Paredis' verkiezingsmanifest van 1875, wel het meeste in het oog. 

2344 NRC, II-7-187I. 
2355 Briefvan Van der Does aan Heemskerk d.d. 27-1-1868, ARA, Archief Heemskerk inv.nr. 2. 
2366 Havard, De bedreigde grenzen, 388-389. 
2377 Jaarverslag Limburg 1872 (Maastricht 7-4-1873). 
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Voorr alles behelsde het de omslag van een 'inclusieve' maatschappijvisie, waarin de Kerk do-
minantt was in alle facetten van het maatschappelijk leven, naar een meer 'exclusieve' maat-
schappijvisie,, die, naast de eigen levenssfeer, plaats bood aan een alternatief milieu van 'an-
dersdenkenden'.. Hoewel hij dat nooit zo bewust zal hebben geïnitieerd, had dit proces een 
transformatiee van Paredis' positiebepaling tot gevolg: voorheen herder van alle Limburgers, 
nadienn nog slechts van die katholieken die zich in de door hem gewenste richting lieten lei-
den.. Een door omstandigheden opgedrongen keuze voor kwaliteit boven kwantiteit. 

Hoewell  deze omslag uit nood was geboren en op het eerste gezicht een nederlaag voor Pa-
rediss en de zijnen inhield, pakte deze wijziging van strategie op termijn bijzonder gunstig 
voorr de bisschop uit. Door de relatief kleine en radicaliserende kern van 'onverbeterlijke' libe-
ralenn links te laten liggen, werd de invloed van deze groep gedecimeerd en werd de invloed 
vann de katholieke Kerk eerder sterker dan zwakker. De stad wier faam als bolwerk van libera-
lenn tot in het Vaticaan reikte,238 stond in 1880 te boek als een plek, waar 'de bevolking [...] 
sindss jaren absoluut met het Liberalisme [heeft] gebroken'2" en was rond de eeuwwisseling 
'doorr en door Rooms Katholiek'.240 

Voorr de metamorfose van Paredis kunnen verschillende redenen worden aangevoerd. Wel-
lichtt de belangrijkste was, dat aan het eind van de jaren i860 de druk van buiten het bisdom 
sterkk toenam. In de ogen van veel katholieken ten noorden van de grote rivieren had Paredis' 
maatschappijvisiee nooit erg realistisch geschenen. Voor (aarts)bisschop Zwijsen was het 
hoogstt haalbare doel om 'zonder conflicten de Kerk te doen ingroeien in de gecompliceerde 
samenlevingg van zijn land'.24' Wat Paredis hier tegenover stelde - enigszins gechargeerd: de 
samenlevingg zonder conflicten te doen ingroeien in zijn Kerk-, was hiervan lichtjaren verwij-
derd.. De 'Hollandse' bisschoppen hadden van hun Roermondse collega dan ook weinig steun 
tee verwachten en lieten hem meestal links liggen. 

Inn de jaren 1850 en i860 was Paredis' houding hooguit 'lastig' te noemen, maar met de op-
komstt van een confessioneel-katholieke beweging in Noord-Nederland werd deze ronduit 
onacceptabel.. Onder leiding van De Tijd, die in deze beweging een voortrekkersrol ging spe-
len,, werden immers pogingen ondernomen om op terreinen als onderwijs en politiek tot een 
meerr eenduidig katholiek standpunt te komen. Een voorbeeld hiervan is het ontwerppro-
gram,, dat De Tijd vóór de Kamerverkiezingen van 1871 introduceerde en waarin de school- en 
dee Romeinse kwestie de voornaamste punten waren.241 Vreemde eenden in de bijt die katho-
liek-openbaarr boven bijzonder onderwijs prefereerden en die nog bereid waren liberaal-ka-
tholiekee kandidaten voor de Tweede Kamer te steunen, pasten niet in deze strategie. De bis-
schoppenvergadering,, waarin de Roermondse kerkvoogd toch al een buitenbeentje was, oe-
fendee gestadige druk uit op Paredis om een uitgesprokener confessioneel standpunt in te ne-
men.. Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken, was diens vermeend wankelmoedige hou-
dingg regelmatig onderwerp van gesprek. Bijvoorbeeld de wijze, waarop Paredis zich uitliet 
overr het gezamenlijke mandement en zijn steun aan de liberaal-katholieke Pijls in 1869 wer-
denn achter de schermen hevig bekritiseerd. 

2388 Brief van Capri aan Antonelli d.d. 24-7-1875, Archivio Segreto Vaticano; Segretaria di Stato; r. 256, anno 1875; fase. 2, f. 111-115. 
2399 Helmondsche Courant, 21-2-1880. 
2400 Driessen, 'Een Amerikaan op bezoeic', 87. 
2411 Gijsen, Paredis, 295; gebaseerd op Wiüox, Mgr. Joannes Zwijsen; Rogier en DeRooy, In urijheid herboren, 218-222. 
2422 Geciteerd in Maas- en Roerbode, 20-5-1871. 
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Behalvee door de druk van buiten het bisdom werd Paredis ook door ontwikkelingen in zijn 
eigenn diocees tot een koerswijziging gedwongen. Want niet alleen aan confessionele zijde, 
maarr ook aan liberale zijde voltrok zich een proces van radicalisering. De tegendruk die Pare-
diss ondervond van zijn opponenten binnen het bisdom (en niet in de laatste plaats door libera-
lenn in de stad Roermond) werd steeds sterker, zodat zijn verzoenende politiek op den duur niet 
meerr voldeed. Al in 1865 had Van der Does aan minister Thorbecke geschreven dat er, onder in-
vloedd van de H.B.S.-kwestie, iets was veranderd in de houding van Paredis. In het mandement 
vann dat jaar voer de kerkvoogd ongemeen heftig uit tegen de gemengde school, hetgeen Van 
derr Does deed opmerken, dat 'de Bisschop veel minder bedaard geworden is dan hij weleer 
[was],, en dat men hem kan rangschikken bij dat gedeelte dat nog niet tevreden isV4j In de jaren 
naa 1865 nam Paredis' 'ontevredenheid' over de liberalen in de gemeente verder toe. Vooral de 
oprichtingg eind 1873 van de kiesvereniging De Grondwet gaf voedsel aan het proces van con-
fessionalisering.. De tegenaanval van de Maas- en Roerbode, het verkiezingsmandement van 1875 
enn de 'zuivering' van de gemeenteraad in 1875/1877 stonden hier nauw mee in verband. 

Eenn derde reden voor de confessionalisering van Paredis is gelegen in de Italiaanse ontwikke-
lingen.. Van het Vaticaans Concilie en de constitutie Pastor Aeternus uit 1870, dat dee onfeilbaar-
heidd van de paus proclameerde, ging in de gehele katholieke wereld een tendens tot centralisatie 
enn geloofsintensivering uit. En het verlies van Rome voor de Kerkelijke Staat in datzelfde jaar for-
ceerdee in Italië de scheiding tussen geestelijke en wereldlijke macht. De richtlijnen die Pius IX en 
Leoo XIII nadien per encycliek de wereld inzonden, getuigden in toenemende mate van een herbe-
zinningg op de positie van de katholieke Kerk in de moderne burgerlijke staat, met als summum 
dee encycliek Immortale Dei uit 1885 en de daarin geformuleerde leer van de Societas Perfecta (zie 
paragraaff  1.2). Hoewel de invloed van deze koerswijziging in het Vaticaan op het bisdom Roer-
mondd niet exact is vast te stellen, kan de omslag van een 'inclusieve' naar een meer 'exclusieve' 
maatschappijvisiee van Paredis niet zonder meer als een autonoom proces worden beschouwd. 

Opp één punt stond de confessionalisering van Paredis wel in verband met een autonome 
ontwikkelingg in Limburg. Zoals in paragraaf 4.2 uiteengezet, volgde de omslag rond 1870 na-
melijkk chronologisch op de voltooiing van de interne organisatie van het bisdom. In die ont-
wikkelingg paste niet alleen de oprichting van een reeks nieuwe kerkbesturen, maar ook de in-
stitutionaliseringg op ander terrein, die bijvoorbeeld tot uitdrukking kwam in de oprichting 
vann de R.K. Kiesvereeniging. 

Voorr het onderwerp van deze studie had Paredis' koerswijziging twee belangrijke gevolgen. 
Inn de eerste plaats leidde de principiële acceptatie van andersdenkenden tot een strijd om 
iederee millimeter, om ieder individu. Niet meer de eenheid van allen, maar de invloed van de 
eigenn kring stond centraal. Verschil van opvatting met liberaal-katholieken werd niet langer 
gedefinieerdd als een conflict binnen eigen gelederen, maar als de strijd tegen een volwaardige 
opponent,, waardoor de combinatie van liberaal en katholiek op den duur een onmogelijkheid 
werd.. De politieke radicalisering die onder meer door Van der Does was gesignaleerd/44 vloei-
dee hier rechtstreeks uit voort. Evenals de oprichting van zelfvoorzienende organisaties in de 
politiekk en later ook in het onderwijs en op sociaal-economisch terrein.245 

2433 Brief Van der Does de Willebois aan ministervan Binnenlandse Zaken (Thorbecke) d.d. 10-10-1865, ARA. Archief BiZa, kabinet, 
inv.nr.. 133, dossier 66i-66ia. 
2444 Jaarverslag Limburg 1872 (Maastricht 7-4-1873). 
2455 1877 R..K. Kiesvereeniging; 1893 R.K. Volksbond. 
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Inn de tweede plaats veranderde met de transformatie van Paredis' positiebepaling ook het 
karakterr van de conflicten tussen Kerk en Wereld. Laten deze zich tot ongeveer 1870 (para-
graaff  3.2) als integrale conflicten karakteriseren, waarbij voor de Kerk telkens de inzet was 
haarr dominantie op diverse maatschappelijke terreinen bevestigd te krijgen, de conflicten na-
dienn (paragraaf 4.2) laten zich omschrijven als grensconflicten, waarin de vraag centraal 
stondd waar de, nu door allen geaccepteerde, grens tussen beide levenssferen precies moest 
wordenn getrokken. 

Voorall  het politieke toneel was onderwerp van discussie. Het liberale Algemeen Handelsblad 
merktee naar aanleiding van Paredis' verkiezingsmanifest uit 1875 op, dat de kerkgenoot-
schappenn zich 'binnen hun eigen kring behooren te bewegen' en dat derhalve met Paredis' in-
greepp 'de Kerk buiten hare grenzen [cursivering HV] ' was getreden. Daarbij was het ook de libe-
ralee krant opgevallen, dat Paredis' actie een discontinuïteit betekende met de 'geheel andere 
staatkundigee gevoelens' die de 'hoogbejaarde' bisschop er vroeger op na had gehouden.146 Pa-
rediss ontkende, dat er op dit punt sprake was van een beleidswijziging (zoals de confessione-
lenn steeds de nadruk bleven leggen op de continuïteit in de houding van de clerus)247 en noem-
dee zijn ingreep in de lokale politiek een 'pligt ter verdediging van onze H.Godsdienst'.248 

Inn de praktijk was de omslag van een integraal naar een grensconflict tussen Kerk en We-
reldd subtiel - de discussies bleven immers gaan over de legitimiteit van kerkelijke bemoeienis 
opp terreinen als onderwijs, pers en politiek -, maar in de ideologische fundering was het ver-
schill  levensgroot waarneembaar: bijvoorbeeld bij vergelijking van Paredis' eerste bisschoppe-
lijkee brief, waarin werd opgeroepen tot 'gepaste en doeltreffende zamenwerking ten goede, 
tusschenn de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten'249 met één van Boermans' eerste brieven, 
waarinn werd gesteld dat 'de vriendschap met deze wereld vijandin met God is'.250 Konden Pa-
redis'' geesteskinderen als de toneelvereniging Utile Dulce, de Maas- en Roerbode en (althans tot 
dee oprichting van de Rjjks-H.B.s.) het Bisschoppelijk College aanspraak maken op het predi-
kaatt 'algemeen', organisaties van later datum hadden veeleer een zelfvoorzienend karakter. 
Zoalss de R.K. Kiesvereeniging, en sinds het midden van de jaren 1870 ook de Maas- en Roerbode, 
diee steeds duidelijker stelling ging nemen op politiek en ander terrein. In een polemiek tussen 
dee liberale oud-wethouder Michiels en de confessionele oud-burgemeester Brouwers werden 
inn 1888 de wensen van de confessionelen als volgt geformuleerd: 

'Datt niet iedereen, d.w.z. de Heer Michiels, gelijk hij verklaart, met de katholieken kan meegaan, gelooven wij; 
daaromm verlangen de katholieke Limburgers van hem ook niet gediend [sic]; ook uerlangen de katholie-
kenn niet meer vrijheid dan anderen, maar vrijheid voor zich, gelijk men vrijheid geeft voor anderen'.251 

Hoee anders klinken deze woorden dan de aanbevelingen van Paredis een kwart eeuw eerder, 
datt het Bisschoppelijk College de studenten waarheden bijbracht die ook voor een leven 'in de 
wereld'' vereist waren.252 

2466 Algemeen Handelsblad, 20-7-1875. De krant vergeleek Paredis' houding in 1875 met zijn 'staatkundige gevoelens'twintig jaar eer-
der.. In dit hoofdstuk is betoogd, dat Paredis' omslag op dit punt van veel recenter datum was. 
1477 Zie bijvoorbeeld Maas- en Roerbode, 11-4-1874. 
2488 Ibidem, 10-7-1875. 
2499 Brief aan geestelijken en gelovigen in het bisdom d.d. 13-5-1853. 
2500 Vastenbriefd.d 1-2-1888. 
2511 Pamflet 'Aan Heeren Kiezers voor 't lidmaatschap der 2e Kamer in het district Roermond', ongedateerd (februari of maart 1888); 
GARR documentatiemap 162. ( 

2522 Brief Paredis aan Burgemeester en gemeenteraad d.d. 15-2-1864; GAR. NA 1103. 
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Dezee omslag van een 'inclusieve' naar een 'exclusieve' maatschappijvisie van de Roer-
mondsee confessionelen sluit aan bij het beeld, dat de historicus E.H. Kossmann schetst van 
dee Nederlandse katholieken, die langzamerhand het ideaal van een 'nieuwe' maatschappij lie-
tenn varen en zich gingen schikken in het heersende politieke en maatschappelijke bestel om 
daar,, door middel van (massa-)organisaties, een eigen invulling aan te geven.255 Maar het ver-
schill  is, dat Kossmann deze ontwikkeling pas rond de eeuwwisseling situeert, terwijl de over-
gangg van integrale naar grensconflicten in Roermond al rond 1875 valt waar te nemen. Van 
socialistischee 'dreiging' en een massale katholieke arbeidersbeweging, volgens Kossmann 
respectievelijkk oorzaak van en indicatie voor de door hem gesignaleerde ontwikkeling,154 was 
nogg geen sprake. 

Hieruitt kan overigens niet automatisch worden afgeleid, dat Roermond een voortrekkers-
roll  speelde. In menig opzicht liep het proces van confessionalisering in Roermond zelfs ach-
terr bij de Noord-Nederlandse ontwikkelingen. Maar toen Paredis zich uiteindelijk had ver-
zoendd met de onvermijdelijkheid van de scheiding tussen Kerk en Wereld waren hij en zijn op-
volgerr buitengewoon succesvol in het verstevigen van de positie van de Kerk en, onder Boer-
mans,, in de inrichting van een eigen subcultuur. 

1533 Kossmann, De lage Landen, 364. 
2544 Ibidem, 359/364. 
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Hoofdstukk 5 

Patroonss en wevers: 
Helmondd 1850-1900 

'Eenn der opmerkelijkste verschijnselen van onzen veelbewogen tijd is, 
datt het vereenigingsleven zich steeds meer en meer begint te ontwik-
kelenn en tot toenemenden bloei geraakt'. 

Nieuwss van de Week 22-03-1893 

5.11 INLEIDIN G 

Hoee een stad een dorp werd 

Nadatt Lodewijk Napoleon in 1806 tot vorst van het Koninkrijk Holland was gekroond, liet hij 
zichh in detail informeren over de situatie in zijn rijk. De stedelijke besturen kregen een vra-
genlijstt voorgelegd, waarop zij dienden aan te geven hoeveel inwoners er waren, hoeveel bak-
kers,, hoeveel bedeelden, hoeveel kerken, hoeveel leden van onderscheiden kerkgenootschap-
pen,, et cetera. Speciale aandacht kreeg de economie. In Helmond viel het de stadsregering 
niett zwaar een antwoord te geven op de vraag wat de voornaamste bestaansbron was: Hel-
mondd was een stad van wevers: 

'watt maakt het voornaamste bestaan uit der Ingesetenen? Helmond was eertijds een zeer bloeyend 
stadje,, de ingesetenen hebben sedert honderde jaren hun voornaamste bestaan in de wevereijen ge-
vonden;; eertijds van fyne linnens doch naderhand van zogenaamde haarlemmerboeklinnens, die 
hierr voor haarlemsche of amsterdamsche kooplieden gefabriceert worden'.1 

Dee verschillende weefondernemingen in de stad, met in totaal zo'n driehonderd weefstoelen, 
produceerdenn voornamelijk voor de buitenlandse afzetmarkt. Behalve de reguliere weverijen 
kendee Helmond een groot aantal thuiswerkers, die zich toelegden op uiteenlopende takken 
vann de textielnijverheid: het vervaardigen van 'fransche linnens', 'bonte boeselaars', 'voering 
goed',, 'bedde tijken', 'damast en pelle tafelgoed' (van Vlaamse garens) en nog enige zaken/ 

Enkelee jaren later, na de inhuldiging van een nieuwe vorst, maakte de stadsregering van 
Helmondd opnieuw een beschrijving van de plaatselijke situatie. Uit het verslag aan koning 
Willemm I bleek, dat... 

'dee bevolking voor meer dan de helft uit wevers bestaande, voor een derde gedeelte uit den boeren-
stand,, en voor het overige kleinste gedeelte uit fabrikanten, winkeliers en ambachtslieden zamenge-
steld,, over het algemeen zeer behoeftig is, en onder de minst welvarendste van het geheele Konink-
rijkk kan gerekend worden'.5 

Bovendien,, in tegenstelling tot wat in 1806 was gemeld aan Lodewijk Napoleon over de bui-
tenlandsee afzetmarkt, was 'de legging van Helmond, als van de groote routes verwijderd, [...) 

11 Gemeentearchief Helmond (GAH); archief 100 (Nieuw Administratief Archief) inv.nr. 209 (diverse stukken 19e eeuw). 
22 Ibidem. 
33 Ibidem, nr. 1 (request uit 1815 aan Willem van 'Burgemeester en gezamentlijke leden van den Raad benevens de aanzienlijkste In-
gezetenenn der gemeente Helmond'). 
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ongeschiktt voor handel of betrekkingen naar buiten'. Doel van de geciteerde beschrijving was 
omm de status van 'ruraal' gebied in plaats van 'stedelijk' gebied te verkrijgen. Dit had een aan-
tall  belastingvoordelen en leverde ontheffing op van de verplichting om militairen te moeten 
inkwartieren.. Het verzoek werd ingewilligd. 

Helmondd was daarmee platteland geworden! Toen de implicaties van deze 'vernedering tot 
eenn Dorp' tot de ingezetenen doordrong,5 was het al te laat. Vijftien burgers, onder wie de 
helftt van de raadsleden, zonden Willem een nieuw rekwest met het verzoek Helmond, 'zynde 
eenn der oudste steden van de Meyery',6 weer in de rang van steden op te nemen, maar het ver-
zoekk was tevergeefs. Ook een tweede rekwest, ditmaal ondertekend door 183 burgers, met de 
vraagg Helmond 'den rang van Stadt, welke Helmond voor zoo veele Eeuwen heeft bezeten' te-
rugg te geven, werd afgewezen.7 Helmond was en bleef een dorp en verloor zijn vertegenwoor-
digingg in de Provinciale Staten. 

Hoee een dorp een stad werd 

Toenn Nederland rond het midden van de negentiende eeuw, na de grondwetswijziging van 
1848,, werd ingedeeld in gemeenten, verviel het principiële onderscheid tussen dorpen en ste-
den.. Helmond werd een zelfstandige gemeente met dezelfde rechten en plichten als andere 
(stedelijke)) gemeenten. 

OokOok andere ontwikkelingen na het midden van de negentiende eeuw droegen bij aan het 
herstell  van Helmonds aanzien als stad. Tot dat moment had het isolement overheerst: 

'Inn het geïsoleerde Brabant [...] lag Helmond afgesloten in een uithoek. Rondom praktisch niets dan 
woestee gronden: in het oosten de donkere Peel met zijn verraderlijke moerasgronden. In het zuiden 
dee bossen en heide van de Kempen. In het noorden de Meijerij met haar bossen'.8 

Maarr rond 1850 werd de infrastructuur aangelegd, die Helmond met de omringende regio 
verbond:: het kanaal Helmond-Eindhoven werd gegraven, dat aansloot op de Zuidwillems-
vaart,, die al sinds de jaren 1820 Helmond met Den Bosch en Maastricht verbond; de weg Hel-
mond-Geldropp werd aangelegd met aansluiting naar Eindhoven en Weert en in 1866 volgde 
dee spoorlijn Eindhoven-Helmond-Venlo met aansluiting naar het Ruhrgebied. Bovendien 
vestigdenn zich rond het midden van de eeuw enkele Hollandse textielondernemers in Hel-
mond.. De infrastructurele ontsluiting en de komst van allochtone ondernemers maakten Hel-
mondd definitief van een dorp tot een stad. 

5.22 ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEI D EN MENTALITEI T 

Katholiekee en protestantse textielfabrikanten 

Hett economische leven in Helmond werd begin negentiende eeuw beheerst door een beperkt 
aantall  families van textielfabrikanten. Bij van oudsher gevestigde families als Raymakers en 

44 Ibidem. 
55 Citaat in ibidem, nr. 2 (Request van 15 burgers van Helmond aan de koning om Helmond weer in de rang van steden op te nemen, 
18-2-1817). . 
66 Ibidem. 
77 Ibidem, request 28-2-1817 door 183 burgers van Helmond. 
88 Van Hooff, Ermori froff, 73. 
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Swinkelss voegden zich rond 1800 de families Prinzen, Bogaers, Coovels, Bots, Sanders en 
Diddens.. Nazaten van deze families zouden gedurende de hele negentiende eeuw en een 
groott deel van de twintigste eeuw de nijverheid in Helmond domineren; rond het midden van 
dee negentiende eeuw kwam daar onder meer de familie Van Asten bij. 

Dezee families, van wie de nazaten later wel zijn omschreven als Brabantse 'textielbaron-
nen',, hadden veel gemeen: ze waren rijk en katholiek, overwegend conservatiefin zowel poli-
tiekk als economisch opzicht en speelden een grote rol in het plaatselijke openbare leven. Bo-
vendienn waren zij vaak onderling door huwelijksbanden met elkaar verbonden. 

Mett de werknemers van hun familiebedrijfjes onderhielden deze fabrikanten eerder een 
patronalee dan een zakelijke verhouding. Ze kenden hun arbeiders bij de naam, kozen hun 
personeell  vaak op voorspraak van iemand die al in dienst was en bij geboorten in de familie 
vann de patroon kregen de werknemers doorgaans een douceurtje: een sigaar of soms zelfs een 
doorbetaaldee vrije dag.5 In tijden van economische tegenspoed sprongen de fabrikanten dik-
wijl ss bij. Dat kwam vaak voor omdat de meeste weverijen in Helmond, in tegenstelling tot bij-
voorbeeldd de bedrijven in Twente die zich toelegden op massaproductie, uitsluitend werkten 
opp bestelling.10 Regelmatig stonden de weefstoelen stil vanwege gebrek aan grondstoffen of 
opdrachten.. De katholieke charitas, via de Vincentiusvereniging voor mannen en de Elisa-
bethverenigingg voor (getrouwde) vrouwen, was dan voor veel werkloze gezinnen de enig over-
geblevenn weg. Deze liefdadigheidsinstellingen werden deels door (familieleden van) dezelfde 
patroonss bestuurd en van gelden voorzien." 

Dee Helmondse weefondernemers waren, zoals W.A.J.M. Harkx in zijn dissertatie stelt, 
'eerderr koopman dan technicus' en over het algemeen slechts weinig geïnteresseerd in tech-
nologischee ontwikkelingen en een rationele bedrijfsvoering.12 Wanneer de katholieke pa-
troonss hun zoons lieten studeren, dan betrof het meestal geen technische of handelsoplei-
ding,, maareen priesterstudie. Harkx telt achtentwintig zoons van Helmondse textielpatroons 
opp de inschrijvingslijst van het Grootseminarie te Haaren in de periode 1801-1844, onder wie 
ledenn van de families Bogaers, Coovels, Sanders, Swinkels, Raymakers, Bots en Van Asten.1' 
Opp die manier ontstond er automatisch een zekere verbondenheid tussen clerus en notabe-
len.144 En wanneer die verbondenheid al niet werd gewaarborgd door priesters in de familie, 
wass er nog altijd de invloed via het kerkbestuur: tussen 1850 en 1900 leverden de families Prin-
zen,, Sanders, Bots, Diddens, Bogaers, Van Asten, Coovels en Raymakers allen één of meer 
kerkmeesters.15 5 

Rondd het midden van de negentiende eeuw ontdekte een aantal Noord-Nederlandse on-
dernemerss de economische mogelijkheden van Helmond. Ze kwamen af op de lage lonen in 
Zuidoost-Brabantt en het grote potentieel aan arbeiders in de huisnijverheid, van oudsher de 

99 Ibidem, onder meer 72. 
100 Ibidem, 57. 
111 Leden van de families Van Asten, Bots, Sanders en Prinzen hadden zitting in het bestuur van de Vincentiusvereniging; van de fa-
miliess Prinzen en Raymakers in de Elisabethvereniging, GAH, Archief H. Lambertus (295), inv.nr. 616 (Vincentius). 
122 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, stelling 2; zie ook stelling 3 en 5. 
133 Ibidem, 187, noot 205. 
144 Van Hooff, Ertnoei troef, 72. Zie voor de constatering dat de belangen van de lokale clerus en de lokale overheid in Brabant vaak over-
lapten:: Dolly Verhoeven, Teruormina. uon uerstand en hart. Lager onderwijs in Oostelijk Noord-Brabont, ca. 1770-1920 (Hilversum 1994) onder 
meerr 119. 
155 Het ging om de volgende kerkmeesters van de H. Lambertusparochie: H.C. Bogaers (secretaris), J.F. Sanders (secretaris), W.F. 
Prinzen,, G.J. Coovels, A. Bots, W.H. Diddens, J.F.M. Bogaers, W.H.N, van Asten; van de H. Hartparochie bij oprichting in 1899: J.F.M. 
Bogaerss en G.M.A. Coovels. Ook de hierna te bespreken familie Van Thiel, machtig in de metaalindustrie in Helmond, leverde kerk-
meesters:: Hendrik van Thiel (H. Lambertus) en Frans van Thiel (H. Hart). 
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belangrijkstee bestaansbron.'6 De Amsterdammers Jacob Arnoud Carp en Pieter Fentener van 
Vlissingenn vestigden zich in Helmond en stichtten kort voor 1850 textielbedrijven. Ook hun 
ondernemingenn waren familiebedrijven en hun nageslacht voegde zich onder de grote Hel-
mondsee fabrikantenfamilies. Maar in een aantal opzichten verschilden zij in hoge mate van de 
autochtonee families en bedrijven. Om te beginnen waren ze protestant (zie ook de tabel ver-
deropp in deze paragraaf). Op zichzelf was dit wellicht geen onderscheidend principe, maar in 
dee praktijk wel een obstakel om volledig te integreren in het lokale openbare en verenigings-
levenn - dat veelal aan de katholieke kerk was gelieerd - en een beletsel voor het aangaan van 
huwelijkenn met autochtone families. 

Bovendienn waren de protestantse patroons vertegenwoordigers van een andere, moderne 
vormm van ondernemerschap. Terwijl bij de katholieke patroons de nadruk lag op het koop-
manschap,, waren de protestantse fabrikanten veeleer directeuren van rationeel geleide orga-
nisatiess met bijvoorbeeld een moderne boekhouding, planning en organisatie. Ze voerden, 
alss eersten in Helmond, stoommachines, gasverlichting, snelspoelen, mule-jennies en ande-
ree machinale spin- en weefmachines in.17 Ze investeerden niet alleen in ingewikkelder machi-
nes,, maar ook in hoger opgeleid personeel en fabriekspanden. Dit in tegenstelling tot de ka-
tholiekee patroons, die veelal werkten met losse thuiswerkers: rond 1850 werkten zo'n 2.500 
thuisweverss en slechts 300 fabrieksarbeiders in de textielsector. Het overgrote deel van de fa-
brieksarbeiderss - overigens geen wevers, maar arbeiders die secundaire taken verrichtten, zo-
alss ververs en inpakkers - was in dienst van protestantse ondernemers.,s 

Dee protestantse ondernemers onderscheidden zich ook in hun visie op loonontwikkeling 
enn verhouding met het personeel. Carp, Van Vlissingen en Ramaer - de laatste uit een familie 
diee zich al eerder in de stad had gevestigd - onderhielden een zakelijker band met hun perso-
neell  en probeerden door een gezond bedrijf, nieuwe afzetgebieden en een reële loonontwik-
kelingg de werknemers aan zich te binden.1" Bedeling, in de visie van veel katholieke patroons 
eenn logische aanvulling op het gezinsinkomen in tijden van schaarste, hoorde daar niet bij;20 

bedrijfsvoorzieningenn wel. Zo was de katoendrukkerij P.F. van Vlissingen & Co. het eerste 
Helmondsee bedrijf met een eigen ziekenfonds (1862),21 een eigen wijkverpleegkundige, een 
luchtzuiveringsinstallatiee (1895), een fabrieksschool (1900) met een aparte afdeling voor 
huishoudonderwijs211 en doorbetaalde vrije dagen (1904).2! In 1900 stelde de firma een aparte 
onderwijzerr aan voor het geven van onderwijs aan jonge arbeiders. Vooraf werd hij tien maan-
denn naar Amsterdam gestuurd om zich daar te bekwamen 'in het behartigen der sociale be-
langenn der arbeiders.'24 De werknemers van Van Vlissingen stonden in Helmond dan ook te 
boekk als de 'heren' onder de arbeiders: niet alleen omdat ze vaker scholing (hadden) genoten, 
maarr ook vanwege de gunstige werktijden en arbeidsomstandighedenn op de fabriek.25 

166 Voor deze trend in heel Noord-Brabant zie: Lex Heerma van Voss, 'De rode dreiging,,. En het verzuilde antwoord', in: Blom en 
Talsmaa ed., De verzuiling voorbij, 115-132, aldaar 130. 
177 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 187. 
188 Van Hooff, Ermoei troef, 3. 
199 Van Vlissingen produceerde bijna uitsluitend voorde export; vóór 1890 voornamelijk voor de export naar Oost-Indië, daarna ook 
naarr het Verre Oosten, de Balkan en Afrika: Van Hooff, Ermoei troef, 40. 
200 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 287. 
211 Geschiedenis der Vatoendrukkerij P.F. van Vlissingen en Co, Helmond (Helmond 1942) 91. 
222 Henriette Roland Holst, Het uuur brandde voort. Levenshennnerinijen (Amsterdam 19793) 78- Sinds 1905 werd een cursus naaien aan-
geboden,, sinds 1909 ook een cursus wassen en koken. De cursussen vonden plaats in diensttijd en de arbeidsters werden doorbetaald. 
255 Van Hooff, Ermoei troef 29, 35, 41 en 97. 
244 Nieuws van de Week, 6-10-1900. 
255 Van Hooff, Ermoei troef 23. 
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Diee gunstige arbeidsomstandigheden waren mede bewerkstelligd door het directielid Cor 
Matthijsen,, zoon van de medeoprichter van Van Vlissingen & Co. De socialistische schrijfster 
Henriettee Roland Holst, Matthijsens schoonzuster, omschreef hem in haar autobiografie als 
'eenn der nobelste en onzelfzuchtigste menschen die ik ooit in mijn leven ontmoet heb'26. Zo 
nuu en dan leidde hij haar rond door de fabriek: 

'Corr Matthijsen had veel pleizier in de fabriek. Wanneer wij na ons huwelijk een paar dagen te Hel-
mondd doorbrachten, wat een enkele keer gebeurde, liet hij ons die altijd bezichtigen en toonde ons 
voll  trots de verbeteringen in het bedrijf. Van Vlissingen & Co. exporteerden bedrukte katoenen stof-
fenn naar de geheele wereld, ook naar Midden-Afrika en de negers verlangden de wonderlijkste figu-
ren,, vliegtuigen, lokomotieven en dergelijke. Mijn zwager interesseerde zich ook voor het drukken 
vann behangselpapieren en verzocht aan eenige kunstenaars om patronen voor hem te teekenen'.27 

OpOp een aantal terreinen, zoals ten aanzien van de investering in kennis, machines en fa-
brieksgebouwen,, vond de bedrijfsvoering van de protestantse ondernemers navolging. Tegen 
hett einde van de eeuw werd er in Helmond nog slechts machinaal geweven, oversteeg het aan-
tall  fabrieksarbeiders ruim het geringe aantal thuiswerkers en stuurden ook veel autochtone 
fabrikantenn hun zoons naar technische opleidingen. Op andere terreinen bleven de verschil-
lenn tussen katholieke en protestantse fabrikanten gehandhaafd. Dat gold bijvoorbeeld voor 
hett mentaliteitsverschil tussen katholieke patroons als 'werkverschaffende weldoeners' en 
protestantsee fabrikanten als 'moderne grootindustriëlen'. Tot in de twintigste eeuw preva-
leerdenn bij de katholieke patroons de 'vaderlijke toon' en de 'welwillende goedgevigheid' bo-
venn structurele verbetering van de arbeidsomstandigheden.28 Nog in 1917, tijdens de econo-
mischee crisis ten gevolge van de Wereldoorlog, stelde de katholieke arbeidersbeweging de 
niet-katholiekee ondernemers ten voorbeeld: 

'Err zijn hier in Helmond ook patroons die ik zeer gaarne als voorbeeld zou stellen, wijl ze veel doen 
voorr hun arbeiders. Kennen we de firma Carp, die naast den gewonen toeslag, bij werkloosheid 70 
pCt.. van het loon uitbetaalde. De firma Ramaer geeft, plus den gewonen toeslag, 10 pCt. extra op het 
loonn voor de dagen die niet gewerkt worden. De firma P.F. van Vlissingen & Co. die reeds van af de 
mobilisatiee een aanmerkelijke toeslag geeft, betaalt aan haar daggelders, nu er maar 334 dagen per 
weekk gewerkt wordt, plus den toeslag, vijf en een halve dag loon uit'.29 

Metaalindustri e e 

Dee spoorwegen verbonden Helmond sinds 1866 met Eindhoven en Venlo. Hierdoor verkreeg 
dee stad ook aansluiting met het Ruhrgebied, dat in deze periode een centrum werd van mijn-
enn staalindustrie. 

Rondd diezelfde tijd ontwikkelde zich, onder invloed van de spoorverbindingen, in Hel-
mondd een tweede sector naast de textielindustrie. De Duitse metaalfabrikant Gustaf Brücken-
hauss kocht in 1871 een stuk grond van de familie Wesselman om er een ijzergieterij te vesti-
gen.. De Nederlands-hervormde familie Wesselman leverde sinds 1781 de Heren van Hel-
mond.. Nadat de Heerlijke rechten in 1798 waren afgeschaft, bleef de familie tot 1920 het bij-

266 Roland Holst, Het uuur brandde voort, 78. In dit kader legt zijzelfde nadruk op het verschil tussen Van Vlissingen enerzijds en de 
katholiekee ondernemers anderzijds. 
277 Ibidem, 79. 
288 Ibidem, 57. 
299 Een uit Hoog Ambacht overgenomen artikel over de werkloosheid in Helmond: Zuidwillemsvaart, 6-6-1917. 
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behorendee kasteel in de stad bewonen. De familie was al sinds het begin van de negentiende 
eeuww actiefin de textielsector. Ze nam deel in de grootste Helmondse weefonderneming en 
werd,, door het huwelijk van de kleindochter van de eerste Helmondse Wesselman met Jacob 
Arnoudd Carp, deelgenoot in diens katoenververij en latere garenfabriek. 

Brückenhauss verkocht zijn ijzergieterij alweer een jaar later aan de doopsgezinde Jacobus 
vann Hoorn en de hervormde Egbert Haverkamp Begemann, beiden Zuid-Hollanders van ge-
boorte.. Begemann kwam uit een familie van Nederlands-hervormde predikanten: zijn groot-
vaderr en overgrootvader stonden beiden in Amsterdam, zijn vader onder meer in Gouda. De 
ijzergieterijj  en machinefabriek van E.H. Begemann - Van Hoorn verliet spoedig het bedrijf-
vervaardigdee aanvankelijk vooral draai- en schaafbanken. Later genoot het bedrijf als Konink-
lijk ee Nederlandse Machine Fabriek N.V. v/h E.H. Begemann30 grote bekendheid als vervaardi-
gerr van onder meer centrifugaalpompen, stoommachines en staalconstructies.31 Zo bouwde 
Begemannn de perronoverkapping van het Bossche station en de stalen overkapping van de 
Beurss van Berlage in Amsterdam. 

Nett als Van Vlissingen stond ook Begemann bekend om zijn moderne bedrijfsvoering. Het 
bedrijff  richtte als tweede Helmondse firma een eigen ziekenfonds op (1879), werd als eerste 
eenn naamloze vennootschap (1889), investeerde in een fanfaregezelschap, verzorgde teke-
nenn ander onderwijs aan de fabriek en voerde als eerste de achturen-werkdag en vrije zaterdag-
middagg in (1918). Bovendien werd vanaf het begin geïnvesteerd in technologische innovaties: 
inn stoom- en andere machines, maar ook in technische kennis. Zelf had Begemann een oplei-
dingg genoten bij de marine, terwijl zijn zoon en opvolger Egbert Paul in Delft een opleiding tot 
ingenieurr voltooide. Ook de tweede directeur die het bedrijf sinds 1889 kende, Jan Benjamin 
Kam,, was als civiel en bouwkundig ingenieur afgestudeerd in Delft. Kam was, net als Bege-
mann,, een hervormde domineeszoon uit Zuid-Holland. Hij zou na de eeuwwisseling een gro-
tee rol spelen in de Helmondse politiek, onder meer als langdurig lid van de gemeenteraad. 

Dee firma Begemann was veruit de grootste onderneming in de metaalsector. Daarnaast 
ontstondd kort na 1870 een aantal ondernemingen die zich toelegden op de klein-metaalnij-
verheid.. De katholieke en autochtoon-Helmondse H.P, Prinzen had in 1871 een draadnagel-
fabriekk aan zijn textielbedrijf toegevoegd en een soortgelijke onderneming werd een jaar later 
doorr de (eveneens katholieke) gebroeders Hendrik en Martinus van Thiel overgebracht naar 
Helmond.. De broers Van Thiel kwamen van oorsprong uit Beek en Donk, een paar kilometer 
verderop,, en werden in Helmond niet beschouwd als allochtonen: leden van deze familie wa-
renn al langer in Helmond actief en er bestonden huwelijksbanden met andere families. In de 
twintigstee eeuw zou de familie Van Thiel een grote rol spelen in het lokale politieke en vereni-
gingslevenn en bracht ze enkele bekende Helmonders voort, onder wie de latere KVP-minister 
enn voorzitter van de Tweede Kamer F.J.F.M. van Thiel. 

Inn de onderstaande tabel zijn de belangrijkste Helmondse bedrijven in 1900 onder elkaar 
gezet.. Tezamen verschaften ze werk aan het overgrote deel van de beroepsbevolking (zie ook 
bijlagee 5). 

300 De term Koninklijk werd in 1881 verleend; in 1889 werd het bedrijf een N.V. Zie: A.P. van Goudoever, 'De ondernemer E.H. Bege-
mannn en zijn bedrijf 1871-1913', De Vlasbloem, Historisch jaarboek uoor Helmond 4 (1983) 193-214, aldaar 206. 
311 J.G. Kam, Vijftic j jaar Begemann N.V. Helmond (Helmond 1939). 
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Tabell  5 .1. De belangrijkste Helmondsejamilies met bedrijven in de textiel- en metaalsector, 1900. 

Familie e Godsdienst t Typee Bedrijf Werlcn. . 

TEXTIEL L 

Vann Vlissingen 

Bogaers s 

Raymakers s 

Ramaer r 

Diddenss & Van Asten 

Swinkels s 

Prinzenn & Van Glabbeek 

Sanderss & Swane 

Terwindt/Arnzt/Holtus s 

Carp Carp 

Bots s 

N.H. . 

R.K. . 

R.K. . 

N.H. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

N.H. . 

R.K. . 

Katoendrukkerij,, -ververij en -blekerij 

Katoen-- en bontweverij 

Bontweverij j 

Roodgarenververijj  Kaulen & Co. 

(onderdeell  Raymakers) 

Bontweverij j 

Katoenweverij j 

Roodververij j 

Katoenweverij j 

Bontweverij j 

Katoenweverij j 

Roodgarenververij j 

Katoenweverij j 

580 0 

303 3 

293 293 

65 5 
241 1 

221 1 

187 7 

*53 3 
124 4 

101 1 

42 42 

37 7 
METAAL L 

Begemann n 

Gebr.. Van Thiel 

H.. van Thiel 

Vann der Weijden 

Royakkers s 

N.H. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

R.K. . 

Machinefabriek k 

Spijker-,, draadnagel-, klinknagel-

enn moerboutenfabriek 

IJzer-- en schroefboutenfabriek 

Klinknagel,, bouten- en moerenfabriek 

(Evertss & Van der Weijden) 

Klinknagel-,, bouten- en moerenfabriek 

214 4 

172 2 

107 7 

100 0 

23 3 

Bron:: Gemeenteverslag 1900. 

Progressieff  en conservatief 

Dee hiervóór besproken mentaliteitsverschillen tussen het merendeel van de autochtoon-ka-
tholiekee en de allochtoon-protestantse fabrikantenfamilies kwamen ook tot uitdrukking in 
politiek-ideologischee verschillen tussen beide groepen. Hoewel het beeld niet kan worden ge-
generaliseerd,, hield een aantal protestantse ondernemers er uitzonderlijk progressieve 
ideeënn op na; deze stonden in schril contrast met het conservatisme van veel katholieke pa-
troons.. Het niet-katholieke element van de nieuwe groep ondernemers lijk t overigens be-
langrijkerr te zijn dan het protestantse element: vooral het feit dat zij als minderheid binnen 
eenn katholieke meerderheid actief waren, verklaart vermoedelijk de aanwezigheid van afwij-
kendee (in casu progressieve) standpunten binnen deze groep. Hoewel zij zichzelf als 'prote-
stanten'' afficheerden - en daarom in deze paragraaf ook zo worden aangeduid - overheerste 
bijj  een deel van hen de vrijzinnigheid, die bijvoorbeeld haar uitdrukking vond in het beroepen 
vann enkele radicale dominees.32 

322 Zo stond de predikant van de Nederlands-Hervormde gemeente dr. G.A. van den Bergh Eysinga (1911-1915) bekend als zeer vrij-
zinnig.. Zijn opvolger A.R. de Jong (1915-1919) speelde een belangrijke rol bij de oprichting van de Bond van Christen-Socialisten en 
stondd tijdens de revolutiedreiging van 1918/1919 in Helmond bekend als 'revolutionair': zie paragraaf 7.1 en Karen Hillege, 'Eén van 
dee acht: Marie de Boer. Over de Helmondse ondertekenaars van de Schorer-petitie', in: Homojaarboek 3. Artikelen over emancipatie en 
homoseksualiteitt (Amsterdam 1985) 12-24. 
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Voorall  na de eeuwwisseling, bij de tweede en derde generatie allochtone fabrikanten, kun-
nenn opmerkelijk vaak dergelijke progressieve opvattingen worden getraceerd. Zo was Willem 
vann Vlissingen, directeur van de stoombontweverij van Ramaer, enige tijd geabonneerd op De 
Sociaall  Democraat, net als de Begemann-directeuren Jan Benjamin Kam en Egbert Haverkamp 
Begemann.355 De zoon en opvolger van die laatste, Paul Begemann, was in 1912 één van de on-
dertekenaarss van het Schorer-petitionnement, dat zich richtte tegen de strafbaarstelling van 
homoseksuelee contacten tussen meerder- en minderjarigen. In Helmond tekenden acht in-
wonerss de petitie, hetgeen gold als een relatief groot aantal. Ook de vrouw van Paul, Sabina 
Matthijsen,, behoorde hiertoe. Zij was de dochter van Van Vlissingen-directeur Cor Matthij-
sen,, die samen met zijn vrouw Nel Roland Holst eveneens de Schorer-petitie tekende.'4 

Dezee beide laatsten speelden bovendien een grote rol achter de schermen van de socialisti-
schee beweging in Nederland: namelijk als grootfinanciers van het echtpaar Henriette en Ri-
chardd (Rik) Roland Holst. De bekende socialistische schrijfster Henriette Roland Holst, 
schoonzusterr van Nel Matthijsen-Roland Holst, was verantwoordelijk voor een constante 
stroomm giften en leningen aan socialistische initiatieven, welke voor een groot deel vloeiden 
uitt de beurs van haar zwager. Zo was Matthijsen een royale donateur van de Sociaal-Democra-
tischee Arbeiderspartij (SDAP): zowel van de landelijke partijkas als van de kleine plaatselijke af-
delingg in Helmond die enige tijd bij hem onderdak vond.35 Cor en zijn vrouw Nel waren zelf 
ookk lid van de SDAP en later van de Communistische Partij Holland (CPH).'6 Daarnaast behoor-
denn Cor Matthijsen en zijn schoonzoon Paul Begemann tot de belangrijkste financiële steun-
pilarenn van het revolutionair-socialistische weekblad De Tribune en van de SDAP-uitgeverij M.A. 
Wakkerr & Co. en richtten zij, samen met enkele andere intimi van Henriette en Richard, in 
19199 de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectueelen op.37 

Corr Matthijsen betaalde soms ookHenriette's privé-uitgaven, bijvoorbeeld haar vakantie.38 

Doorr bemiddeling van Henriette gaf hij bovendien financiële steun aan andere vooraanstaan-
dee links-radicalen, zoals de syndicalist Henk Sneevliet, die voor zijn studie een beroep deed op 
dee Helmondse fabrikant en ƒ 800,- kreeg toegezegd.39 Ook de communist Willem van Rave-
steynn werd door Cor Matthijsen regelmatig ondersteund. Toen deze in 1918 lid van de Tweede 
Kamerr werd, stelde Matthijsen voor een nieuwe bestemming te zoeken voor het geld. Maar na 
bemiddelingg van een andere vooraanstaande communist, de uitgever Willem Brusse, besloot 
Matthijsenn zijn bijdrage te continueren.40 

Vermoedelijkk gaf ook Paul Begemann enkele van deze vooraanstaande links-radicalen 
financiëlee ondersteuning. Begemann was bijvoorbeeld bevriend met Henk Sneevliet en de 

333 Internationaal Archief voor Sociale Geschiedenis (IISG) , Archief van het hoofdbestuur van de SDAP, Abonnee-lijst De Sociaal Democraat. 
344 Hillege, 'Eén van de acht'. 
355 Ibidem, 15; G. van Hooff, 'De eerste SDAP-afdelingin Helmond (1914-1917) en haar voorgeschiedenis', DeVlasbloem. Historisch Jaar-
boekk uoor Helmond 9 (1988) 99-112, aldaar 104; Elsbeth Etty, Liefde is heel het leven niet. Henriette Roland Holst, 1869-1952 (Meppel 1996) 101. 
Ziee ook paragraaf7.i. 
366 Dat eerste kan afgeleid worden uit de mededeling van Henriette Roland Holst in haar brief van 6-8-1916 aan Henk Sneevliet, waarin zij 
Corr en Nel als 'oude partijgenoten*, bekend van partijbijeenkomsten, beschrijft. Dat laatste wordt door haar gesuggereerd in een andere 
brieff  aan Henk Sneevliet, 18-5-1919, waarin sprake is van een door onder meer Cor Matthijsen getekende verklaring, die wordt voorgelezen 
opp hetcPH-partijcongres. De verklaring richtte zich tegen de ontwikkelingen in Rusland, waar Lenin steeds meer een persoonlijke dictatuur 
leekk te vestigen: Nico Markus, Waarom schnjjje nooit meer.' Briefwisseling Henriette Roland Holst- Henk Sneeuliet (Amsterdam 1995) g7 en 117. 
377 Etty, Liefde is heel het leven niet, 343 en 383. 
388 Ibidem, 187. 
399 Handschrift van Sneevliet onderaan een brief van Henriette Roland Holst aan hem 25-11-1919: Markus, Waarom sdirijfje nooit meer?, 
120-121.. Zie voor de financiële hulp van Matthijsen aan Sneevliet ook de brief van Henriette Roland Holst van 30-4-1919, ibidem, 111. 
400 Brieven van Cor Matthijsen aan Willem L. Brusse d.d. 17 en 24-3-1919: IISG, Archief van W.L. Brusse 1900-1935, nr. 15, Ingekomen 
brievenn en doorslagen van uitgaande brieven van W.L. Brusse aan C. Matthijsen 1919. 
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progressievee bedrijfsvoering van de Begemann-machinefabriek wekte de bewondering van 
zowell  Henriette Roland Holst als Sneevliet. Paul Begemann stond te boek als anti militarist en 
weigerdee in 1916, tijdens de Wereldoorlog, gehoor te geven aan het regeringsverzoek om zijn 
bedrijff  om te schakelen tot munitiefabriek.41 Nadat hij uit de directie van het familieconcern 
wass getreden, reisde Begemann naar Siberië om er raadgevend ingenieur te worden van de 
Autonomee Industriële Kolonie te Kemerowo, een met goedkeuring van Lenin door de Neder-
landsee communist S. Rutgers opgezette staalfabriek.42 

Eenn laatste voorbeeld van de progressieve inslag van veel allochtoon-protestanten in Hel-
mondd is de wijze, waarop het merendeel van de hierboven genoemde gegoede burgers in het 
tweedee decennium van de twintigste eeuw een lokaal politiek verband vormde, bekend als de 
Lijst-Kam,, waarin vrije liberalen, vrijzinnig-democraten en uiteindelijk ook sociaal-democra-
tenn hun krachten bundelden (zie paragraaf 7.1 en 7.4). 

Hoewell  een progressieve inslag zoals gezegd niet voor alle protestanten in Helmond gold 
enn dit kenmerk eerder verbonden lijk t te zijn met de positie als minderheid dan met het geloof 
inn engere zin, mag de opstelling van een aantal kapitaalkrachtige niet-katholieken, en vooral 
hunn steun aan socialistische initiatieven, verbazing wekken. Toch was dit geen uitzondering. 
Hetzelfdee deden bijvoorbeeld de gebroeders Redelé, zeepfabrikanten in Eindhoven, van wie 
dee één, Eduard, openlijk socialist was. Ook hun achterneven, de eveneens allochtoon-protes-
tantsee fabrikanten Gerard en Anton Philips, gaven steun aan socialistische initiatieven.43 Meer 
inn het algemeen kan worden geconstateerd, dat progressieve opvattingen en socialistische 
initiatievenn in Zuid-Nederland het eerst opkwamen bij ondernemers die bekend stonden om 
hunn sociale bedrijfsvoering.44 Iets dergelijks gold in Helmond voor een aantal graveerders van 
Vann Vlissingen en 'mannen van Begemann',45 die behoorden tot de spaarzame socialisten in 
dee stad. 

Dee veronderstelling lijk t gerechtvaardigd, dat de leidende protestants-allochtone families 
er,, ook al in de negentiende eeuw, vaker progressieve opvattingen op na hielden dan de ka-
tholiek-autochtonee families. Overigens was de invloed van de protestantse ondernemers, al-
thanss buiten het zuiver economische terrein, aanvankelijk gering. Zelfs in de Helmondse Ka-
merr van Koophandel, opgericht in 1850, speelden zij geen rol; pas in 1872 trad voor het eerst 
eenn protestantse ondernemer, C.F. Carp, tot de kamer toe.46 Op sociaal-cultureel gebied had 
dee protestantse elite haar eigen verenigingen, zoals de sociëteiten Concordia en Gezelligheid 
enn het leesgezelschap De Eendracht.47 

Dee divergerende rol van de religieuze en mentaliteitsverschillen binnen de (economische) 
elitee moet anderzijds niet worden overschat. Zo was deRjjks-H.B.s., opgericht in 1867, de eer-
stee tientallen jaren een opleiding voor alle gezindten. En ook de sociëteit De Harmonie uit 
datzelfdee jaar telde onder haar leden zowel katholieken als protestanten (onder wie alle vier de 
jonkerss Wesselman). Tijdens (nationale) feesten en bij rampen werden lokale comités ge-

411 Brief van Henriette Roland Holst aan Sneevliet d.d. 6-8-1916, ibidem, 97. 
422 Ibidem, 98, noot 11. 
433 Zie over een dergelijke rol van patroons in Eindhoven: H.M.T.M. Giebels, Katholicisme en socialisme. Het zeljbeeld van de Eindhovense 
christen-socialistenn in het spanningsveld tussen traditie en moderniteit 1885-1920 (Tilburg 1994); zie ook: Heerma van Voss, 'De rode drei-
ging...',, 130. 
444 Zie bijvoorbeeld: Bert Altena, 'Socialisme in de marge. Arbeiders, arbeidersbeweging en verzuiling in Noord-Brabant', Tijdschrift 
voorr Sociale Geschiedenis 24 (1998) 56-73, aldaar 68. 
455 Citaat in los. van Wel, De zingende vink. 25 Jaar sociaal en politiek leuen in en rond Helmond ca. 1890 - ca. 1914 (Helmond 1985) 28. 
466 Archief Kamer van Koophandel, GAH 102. 
477 GAH, mappenverzameling 8.1.1.2 (Sociëteiten). 
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vormd,, waarin zowel katholieke als protestantse leden van de elite zitting namen. Bijvoor-
beeldd in 1876 bij de watersnoodramp in Den Bosch en omstreken,*8 bij de inhuldiging van Wil-
helminaa in 189849 of bij de voorbereidingen van het bezoek van de koningin aan Helmond in 
1904.500 Tegen het einde van de eeuw ontstonden er meer reguliere contacten tussen de katho-
liekee en protestantse elite en ontmoetten de fabrikanten elkaar tijdens periodieke bijeenkom-
sten.511 Deze mondden uiteindelijk in 1903 uit in de oprichting van de Vereeniging van Fabri-
kantenn in de Textielindustrie, waarin zowel protestanten als katholieken participeerden. 
Maarr voor de oprichting van die overkoepelende vereniging was wel de eerste grote werksta-
kingg in de sector nodig (zie paragraaf 6.2). 

Socialee gelaagdheid 

Helmondd werd in het laatste kwart van de negentiende eeuw een industriestad, een ontwikke-
lingg die in het eerste kwart van de twintigste eeuw doorzette. Rond 1900 was driekwart van de 
mannelijkee beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid (zie bijlage 5) en was 85% in loon-
dienst.. Dit percentage loonafhankelijkheid, veelal gebruikt als maatstaf om de graad van 'pro-
letarisering'' te meten,52 was extreem hoog: hoger zelfs dan in andere textiel-industriesteden 
alss Tilburg, Hengelo en Enschede (zie ook bijlage 8). 

Datt loonafhankelijkheid in Helmond veelal een leven onder het bestaansminimum bete-
kende,, kan onder meer worden afgeleid uit gegevens over de bedeling. Rond het midden van 
dee negentiende eeuw werd eenzesde van de bevolking ondersteund53 en in 1870 was maar 
liefstt tweederde van de gezinnen ingeschreven bij één van de armbesturen. Dit aandeel daalde 
naarr de helft in 1880, eenderde in 1890 en eenvierde in 1895, waarna het aantal bedeelde ge-
zinnenn weer toenam (de helft in 1905 en eenderde in 1907). In heel Nederland lag het percen-
tagee bedeelden in 1897 op 10%, in Duitsland op 5% en in Frankrijk op ruim 3%.54 Een andere 
indicatorr is de zuigelingensterfte. Toen deze rond 1880 in Nederland begon te dalen, ging 
Helmondd niet mee in deze trend (zie bijlage 7). In de maand augustus bereikte de kindersterf-
tee meestal een hoogtepunt. Blijkbaar ging de dan gehouden kermis gepaard met extreem 
drankgebruikk en verwaarlozing van kinderen.55 

OokOok de woonomstandigheden van de (fabrieks)arbeiders waren doorgaans slecht. Hen-
riettee Roland Holst beschreef de situatie als volgt: 

'Inn Helmond huisde een groot deel van het proletariaat in afschuwelijke krotten, lukraak en langszij 
dee hoge fabrieksgebouwen neergekwakt'.56 

488 Inde Helmondse 'subcommissievan de Watersnood' had, naast katholieken, ook de protestant C.F. Carp zitting: GAH 100, archief 
vann de Helmondse 'subcommissie van de Watersnood' 1876 (inv.nr. 196). 
4QQ In de Helmondse commissie ter voorbereiding van de festiviteiten op 10, 11 en 12 september i8g8 ter gelegenheid van de kroning 
vann koningin Wilhelmina, hadden naast katholieken ook C.F. Wesselman en P. Fentener van Vlissingen zitting, GAH Mappenverza-
meling,, map 8.1,4.4., koninklijke feesten; terugblik op de feestelijkheden in Helmonsche Courant, 27-8-1948. 
500 In de commissie ter voorbereiding van het bezoek van Wilhelmina aan Helmond in augustus 1904 had onder meer de protestant 
J.B.. Kam zitting, GAH Mappenverzameling, map 8.1.4,3., bezoeken aan Helmond. 
511 Bijvoorbeeld op 21 maart 1892, toen werd overwogen een algemeen Helmonds Werkliedenfonds op te richten, waarin zowel werk-
geverss als werknemers 1% van het loon zouden storten. Het initiatiefis overigens nooit ten uitvoer gebracht omdat ziekenfondsen per 
bedrijff  de voorkeur kregen: Rapport van de voorbereidende commissie, GAH A.4.4. 
522 Heerma van Voss,'De rode dreiging...', 127-128. 
533 Harkx, De Helmondse textielnijverheid, 246-247. 
544 VanHooff, Ermoei troef, 114-115; Statistiek van het Armwezen 1867-1898, GAH 115. 
555 Van HoofF, Ermoei troef, 100. 
566 Geciteerd in ibidem, 90. 
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Enn de sociale priester Alphonse Ariëns, op spreekbeurt in Helmond, merkte op: 
'Bovenn op de berg staan enige paleizen flonkerend van goud, en beneden in het sombere dal staan tal-
looss vele en ellendige hutten'.57 

Mett de flonkerende paleizen van goud doelde Ariëns uiteraard op de huizen van het beperkte 
aantall  fabrikantenfamilies. Naast het kasteel van de familie Wesselman waren de enorme vil-
laa van Antoon Prinzen op de hoek Watermolenwal-Binderseind (op de plaats van het latere 
hoofdpostkantoor)) en het door Carp gebouwde herenhuis aan de Kanaaldijk van Martinus 
vann Thiel bekende voorbeelden. In 1913 liet de fabrikant en wethouder Piet de Wit, eigenaar 
vann een onderneming waar textielafval werd omgezet in lompen, dweilen en dekens, een 
enormm complex verrijzen aan de rand van het Warande-park: Peapark genaamd. Het 'huis' tel-
dee vijfenveertig kamers, een aantal grote zalen en een zevenentwintig meter hoge toren. Na 
zijnn faillissement verkocht hij zijn paleis noodgedwongen aan A.W. van Thiel. 

Mett een beschrijving van de overgrote meerderheid aan, vaak noodlijdende, arbeiders en 
hett geringe aantal kapitaalkrachtigen, onder wie een verhoudingsgewijs hoog percentage 
niet-katholieken,, blijf t nog een beperkte sociale middengroep onbesproken. Met de moder-
niseringg van een aantal fabrieken, vooral van protestantse eigenaren, steeg het aantal ge-
schooldee werklieden en administrateurs weliswaar, maar de sociale middengroepen bleven in 
Helmondd zwaar ondervertegenwoordigd. 
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Inn diagram 5.1 is het percentage inwoners van Helmond dat kiesrecht had voor de Tweede Ka-

mer,, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.58 Dit kiesrecht was afhankelijk van een census, 

dee bijdrage in een drietal directe rijksbelastingen. Bij de invoering van het censuskiesrecht in 

18500 werd de hoogte van de census per gemeente vastgesteld. Helmond behoorde al tot de 

spaarzamee stedelijke gemeenten waar het laagst-mogelijke bedrag van ƒ 20,- gold, maar des-

ondankss was het percentage Tweede-Kamerkiezers in vergelijking met andere stedelijke ge-

meentenn laag. 

Hett grootste verschil met het landelijk gemiddelde doet zich voor in het meerjaar 1890. Dit 

iss een gevolg van de kiesrechtuitbreiding van 1887, waarbij de census in het gehele land werd 

verlaagdd naar ƒ 10,-. Deze (grond)wetswijziging leidde nationaal tot een ruime verdubbeling 

vann het aantal Tweede-Kamerkiezers, terwijl in Helmond het aantal kiezers met nog geen 

40%% steeg. 
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Diagramm 5.2 Verhouding tussen stemgerechtigden uoor de gemeenteraad en uoor de Tweede Kamer in Helmond en 
Nederland,, 1850-1887 

Dee reden hiervoor moet gezocht worden in het vrijwel ontbreken van sociale middengroepen 

inn Helmond. Kort gezegd: Helmonders die voldoende bezit of inkomsten hadden om aan de 

censuss van ƒ 10,- te voldoen, hadden meestal ook wel voldoende bezit of inkomsten om aan 

dee dubbele census te voldoen. Dit gegeven kan worden toegelicht aan de hand van de verhou-

dingg tussen Tweede-Kamerkiezers en gemeenteraadskiezers. Voor gemeenteraadskiezers 

goldd tot 1887 namelijk een census die half zo hoog was als voor Tweede-Kamerkiezers; in Hel-

mondd was dit dus ƒ 10,-. Grofweg behoorden tot 1887 de Tweede-Kamerkiezers meestal tot 

dee gegoede burgers, terwijl degenen die wel kiesrecht voor de gemeenteraad maar niet voor de 

588 Cijfers gebaseerd op: Joh. de Vries, 'Het censuskiesrecht en de welvaart in Nederland 1850-1917', Economisch- en sociaal-historisch 
jaarboekk 34 (1971) 178-231, aldaar 184, 211 en 219; Gemeenteuerslagen Helmond 1851-1890. Voor 1850 en i860 zijn bij gebrek aan landelij-
kee percentages van de Tweede-Kamerkiezers de cijfers voor de kiezers van Provinciale Staten in de plaats genomen. Voor Helmond 
zijnn de cijfers van het jaar 1851 in plaats van 1850 gebruikt. 
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Tweedee Kamer hadden tot de middengroepen gerekend kunnen worden.59 In diagram 5.2 is 
dee verhouding tussen beide categorieën kiezers in Helmond afgezet tegen het landelijk ge-
middelde.600 Landelijk schommelde het verhoudingsgetal rond de 165%, terwijl dit in Hel-
mondd in 1887 weinig meer dan 140% bedroeg. 

Omdatt het principiële onderscheid tussen Tweede-Kamer- en gemeenteraadskiezers na 1887 
verviel,, kan de omvang van het electoraat voor de periode daarna geen dienst meer doen als 
maatstaff  voor de omvang van de middengroepen. Maar vermoedelijk bleven deze tenminste 
tott 1900 sterk ondervertegenwoordigd. Van de 85% loonafhankelijken in 1899 was slechts 9% 
'werkmann met een leidinggevende positie' en van de overige 15% die, al dan niet voor eigen re-
kening,, een zelfstandig bedrijf uitoefende, behoorde een groot deel ook dadelijk tot de top-
laagg van de bevolking.61 Kleine zelfstandigen waren er maar weinig, hoewel dit aantal in 1900 
all  groter was dan in de voorafgaande decennia. In 1885 waren bijvoorbeeld acht slagers inge-
schrevenn in het Helmondse patentregister, in 1895 zestien en in 1900 veertig.62 

Dee extreme economische tweedeling in Helmond en de ondervertegenwoordiging van mid-
dengroepenn betekende, dat de elite in Helmond tenminste tot 1900 weinig moeite had haar po-
sitiee te handhaven: nieuwe sociale groepen die een potentiële bedreiging zouden kunnen vor-
men,, waren er eenvoudigweg niet. En geschoolde werklieden, die elders de voortrekkers werden 
vann een - al dan niet socialistische - arbeidersbeweging, waren in Helmond tot de eeuwwisse-
lingg schaars. De enkelen die bij de 'moderne' fabrieken een dergelijke functie bekleedden, zet-
tenn hun bevoorrechte positie vermoedelijk niet graag op het spel door voor 'opstandige' ele-
mentenn te worden aangezien. Tot arbeidsonrust kwam het dan ook zelden; de eerste fabrieks-
stakingg dateerde bijvoorbeeld van 1886.63 En wanneer er toch protesten uitbraken, bijvoorbeeld 
naa verlaging van het stukloon, volstond doorgaans een persoonlijke bemiddelingspoging van de 
burgemeester.644 Slechts een enkele maal was dit ontoereikend en moest de hulp ingeroepen 
wordenn van de marechaussee: bijvoorbeeld bij de werkstaking bij Piet de Wit in 1892.65 

Bijj  de spaarzame arbeidsconflicten in Helmond tot 1900, maar ook toen het sociale klimaat 
nadienn wat onstuimiger werd, valt op dat de protestantse fabrikanten veelal buiten schot ble-
ven.. Bij de fabriek van J.A. Carp kwam het enkele malen tot werkstakingen, in 1921 zelfs lang-
durig,666 maar Van Vlissingen en Begemann - de grootste ondernemers in de textiel en de me-
taall  - kenden geen noemenswaardige arbeidsonrust. De verklaring hiervoor moet ongetwij-
feldd gezocht worden in de relatief gunstige arbeidsomstandigheden en de sociale bedrijfsvoe-
ringvann die ondernemingen. 

599 Ibidem, 187 e.v. 
600 Ibidem. Zowel Rob van der Laarse als Boudien de Vries noemen verkeerde percentages kiesgerechtigden voor de Tweede Kamer 
inn Nederland in het meetjaar 1880 (respectievelijk 4,0% en 3,95% in plaats van 3,05%): Rob van der Laarse, Beuoogding en bevinding. He-
renn en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930 (Hollandse Historische Reeks XII ; Den Haag 1989) 128; Boudien de Vries, 
Electoraatt en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam, 1850-1895 (Amsterdam 1986) 20. 
611 Beroepentelling 1899. 
622 Van Hooff, Ermoei troef, 46. 
633 G. van Hooff, 'Enkele kanttekeningen bij de eerste fabrieksstakingen in de Helmondse textielindustrie (1886 en 1888)', Helmonds 
Heem,, 1984-4, 3-10. De laatste staking daarvóór dateerde van het midden van de eeuw. 
644 Dit was bijvoorbeeld het geval bij de arbeidsonrust in 1848 (naar aanleiding van verlaging van de spoellonen), in 1850 (loonsver-
lagingg bij de weverij van Albertus Bots) en in 1892 (verlaging stukloon bij de weverij van Sanders en Swane); de staking bij Piet de Wit 
inn 1896 werd beëindigd na bemiddeling door het armbestuur: Van Hooff, Ermoei troef, passim. . 
655 Nieuws van de Week, 18/22-6-1892; de marechaussee werd ook ingezet bij het weversoproer in 1853 naar aanleiding van de aardap-
pelziekte. . 
666 Zie voor de staking van 1892: Nieuws van de Week, 10/12-11-1892 en voor die van 1921: Giel van Hooff, Ton Thelen en Nico Kok en 
Paull  Harmsen, Tot het hemelsch morgenrood. Beelden en grepen uit honderd jaar vakbeweging in Helmond 1896-1996 (Helmond 1996) 76-93. 
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Behalvee het ontbreken van sociale middengroepen, en dus van voortrekkers van een socia-
lee beweging, speelde ook het geloof een rol in de relatieve kalmte van het sociale klimaat in 
Helmond.. En het geloof ging in de tweede helft van de negentiende eeuw op een aantal terrei-
nenn een grotere rol spelen in het dagelijks leven. 

5.33 PRIESTERS, ZOUAVEN, ZUSTERS EN BROEDERS 

Priesters s 

Dee Helmondse burgemeester A.H. van Hoeck merkte in 1892 tegenover een staatscommissie op: 
'Dee gewone arbeider bij ons in Helmond is zeer gemakkelijk te leiden. Vooral de gezinnen met gods-
dienstzinn zijn heel handelbaar'.67 

Datt het katholicisme een dempende werking kon hebben op het sociale klimaat in het alge-
meenn en op de opkomst van een socialistische arbeidersbeweging in het bijzonder, is al vaker 
gesignaleerd.688 In Brabant en Limburg vormde wat dit betreft alleen Maastricht een uitzonde-
ring.699 Van groot belang waren de patronale band tussen werkgever en werknemer, de verbin-
dingenn tussen werkgevers en clerus en de dominante rol van de Kerk, onder meer omdat 
trouww bezoek aan de zondagsschool als voorwaarde werd gesteld voor bedeling door de 
Kerk.700 Een goede relatie met de werkgevers en andere leden van de elite vormde voor veel ka-
tholiekee arbeiders dan ook een vitaal onderdeel van hun overlevingsstrategie: 'men staakt niet 
tegenn de erevoorzitter'.71 

Opp sommige plaatsen kon deze impasse worden doorbroken door het werk van sociale 
priesters,, meestal kapelaans of andere leden van de lagere clerus.7' De generaties geestelijken 
diee na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in Nederland (1853) hun priesterstudie waren 
begonnen,, hadden vaak een andere achtergrond dan de voorgaande generaties. Deze 'brood-
priesters'' behoorden zelf evenmin tot de laagste standen, maar het lot van de arbeiders speel-
dee soms wel een rol in hun motivatie om het herdersambt te gaan bekleden. De sociale pries-
terss kregen bovendien de wind in de rug sinds de pauselijke encycliek Rcrum Nouarum (1891) 
diee katholieke sociale organisaties had aanbevolen in de strijd tegen sociale misstanden. 

Inn Helmond was en bleef de invloed van dergelijke sociale priesters tot ver in de twintigste 
eeuww klein. Mede vanwege de traditie van veel fabrikantenfamilies om tenminste één zoon 
voorr het priesterambt te laten studeren, bleven de meeste lokale geestelijken zelf afkomstig 
uitt de hogere kringen en werd de verbondenheid tussen clerus en notabelen lange tijd ge-
handhaafd.755 Daarnaast werd in het derde kwart van de negentiende eeuw, bedoeld of onbe-
doeld,, de band tussen de Kerk en het 'gewone' volk versterkt, bijvoorbeeld in de beweging van 
zouaven. . 

677 Verslag van de eerste afdeling der Staatscommissie van de Arbeiders-enquête, gehouden te 's-Gravenhage, maart 1892, geciteerd 
inn Van HoofT, Ermoei troef, 58. 
688 Zie bijvoorbeeld de recente artikelen van Altena, 'Socialisme in de marge' en Heerma van Voss, 'De rode dreiging...' 
699 Jos Perry, Roomsche kinïne tegen roode koorts. Arbeidersbeuie în̂ en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920 (Amsterdam 1983). 
700 Van Hooff, Ermoei troef, 106; zie ook: Verslagen Schoolcommissie, 1876/1877. 
711 Heerma van Voss, 'De rode dreiging...', 129. 
722 Righart, De katholieke zuil en Luykx, 'Een eeuw katholicisme en Rerum Novarum', 213-214. 
733 Zie onder meer: P. van Alphen en A. van Alphen, Van plaggehut tot paalwoning (Helmond 1977) 6g. 
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Zouaven n 

Hett was een groot feest op vrijdag 16 juni 1871. Katholieken overal ter wereld vierden het zil-
verenn jubileum van Pius' pausschap. In Helmond hield de bevolking een grote optocht, com-
pleett met (pauselijke) vlaggen, vuurwerk en klokgelui. De muziekkapel speelde de Pius-hym-
nee en het gelukstelegram dat aan de paus werd gezonden, werd nog diezelfde dag door de op-
perpriesterr beantwoord met de apostolische zegen voor het katholieke Helmond.74 

Maarr de Helmonders vierden het feest niet alleen als katholieken, zoals de voorzitter van 
hett feestcomité, de latere burgemeester G. de Raad, zijn gehoor nadrukkelijk voorhield: 

'Gewiss wij vieren een verheven feest en met het volste recht, doch vieren wij dat alléén als Katholie-
ken?-Waree dat zóó, dan zou het woord noch op deze plaats [in de kerk, HV], noch aan mij [als lid van 
dee gemeenteraad, HV] passen. - Wij hebben het feest gevierd op eene heilige plaats onder de leiding 
onzerr hooggeschatte Geestelijkheid, naar aanleiding eener volkomen godsdienstige gebeurtenis, -
maarr tevens hebben wij het hoogfeest gehouden als ware burgers, als ware vaderlanders, als ware 
vriendenn van recht en orde en van de maatschappij'.75 

Eenn halfjaar tevoren waren twintig Helmondse zouaven teruggekeerd van hun reis naar Italië, 
waarr ze tevergeefs hadden geprobeerd de Kerkelijke Staat te beschermen tegen de oprukken-
dee troepen van Victor Emanuel.76 Ze maakten deel uit van een groep van negenennegentig 
zouavenn uit de gemeenten Aarle-Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, Gemert, Hel-
mond,, Lieshout, Mierlo en Someren. Het waren voor een groot deel arbeiders, veelal wevers, 
mett een gemiddelde leertijd net beneden de 25 jaar.77 Maar er waren ook uitzonderingen, zo-
alss de Helmondse zouaaf Nicolaas van Laarhoven, die slechts vijftien was toen hij naar Rome 
vertrok.. Verbijsterd schreef hij zijn moeder over het leven aan boord van het schip, dat hem 
vanaff  Zuid-Frankrijk naar Rome bracht en waar, zonder vork of lepel, werd gegeten uit grote 
ketels:: één per twaalf man.78 

Dee zouaven namen veelal dienst in het leger van de paus na bemiddeling door de lokale 
pastoorr of kapelaan. Zoals de boerenzoon Petrus Lintermans uit Asten, die zijn vader meldde 
datt de pastoor hem wilde spreken. Daar aangekomen kreeg vader Lintermans te horen dat zijn 
zoonn als zouaaf naar Rome wilde gaan. Na enig aandringen stemde hij toe.79 

Naa terugkeer stichtten vierenveertig zouaven uit de Helmondse 'kring' een eigen vereni-
ging,, die tot 1919 bleef voortbestaan. Jaarlijks hielden ze een protestmars tegen de 'roof van 
hett kerkelijk grondgebied; de grootste op 24 september 1899, toen de Algemeenen Neder-
landschee Zouavenbond in Helmond haar jaarlijkse bijeenkomst hield. De idolisering van de 
pauss bereikte destijds haar hoogtepunt. De hoofdartikelen in de lokale krant stonden vol met 
dee kleinste details over de dagindeling van de paus, de kleur van zijn gewaden en de tijden 

744 P.J. Vermeeren, Verslag van het Piusfeest te Helmond (Amsterdam 1871): Bisschoppelijk Archief Den Bosch (BADH), Archief H. Lam-
bertus,, Doos 3, Map C, Varia. 
755 Ibidem. 
766 BADH, Archief H. Lambertus, Doos 1, Map A: parochie, kerkgebouw e.d.; T. Söhngen-Van Gotum, 'Helmonders als zouaaf in 
dienstt van de paus', Heem kroniek 1980-3,103-120, noemt het, vermoedelijk onjuiste, aantal van veertig Helmondse zouaven. 
777 Gegevens gebaseerd op Onze pauselijke zouaven. Herdenkingstentoonstelling 1860-1985 Beek en Donk (Catalogus; Beek en Donk 1985). De 
gemiddeldee leeftijd bij vertrek van de 99 zouaven lag op 24,9 jaar (standaarddeviatie 4,34). 
788 Brief van zouaaf Nicolaas van Laarhoven, geboren 22-11-1850, aan zijn moeder (1866; ongeïnventariseerd), GAH, mappenverza-
melingg 7.1.1. (Zouaven). Dat de leeftijd van Van Laarhoven een uitzondering was, blijkt uit het officiële beleid, dat zouaven hun mili-
tairee dienst in eigen land dienden te hebben vervuld. Zie: Monique van Hoogstraten en Addie Schutte, 'Vechten voor een plaatsje in de 
hemel.. Nederlands Zouavenmuseum, Oudenbosch', Skript Historisch Tijdschrift 13 (1991) 227-233. 
799 M.C.J.L. van Nispen, 'De schijnwerper op Petrus Lintermans', Pro Petri Sede 23 (1975) 15-17, aldaar 15. 
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waaropp hij at en sliep.80 Toch putten ook nu de organisatoren zich uit om naast hun ultra-
montaansee ook hun vaderlandse gezindheid te beklemtonen: 

'[het]]  gebouw was van binnen prachtig opgesierd met tropheën, schilden etc. Het beeld onzer Ko-
ningin,, de buste van Z.H. Pius IX en Leo XII I  stonden [...] op den ruime tribune'.8' 

Tijdenss de 'protestmeeting' werd een telegram aan de koningin gestuurd, dat ogenblikkelijk 
doorr haarzelf werd beantwoord.82 

Dee beweging van zouaven was niet alleen een uiting van de toenemende rol die geloof en 
Kerkk in Helmond aan het eind van de negentiende eeuw gingen spelen; ze was ook, bedoeld 
off  onbedoeld, één van de factoren die de rol van geloof en Kerk versterkten. De ontwikkeling 
vann het bijzonder lager onderwijs was een andere factor. 

Zusterss en broeders 

Hett katholieke meisjesonderwijs in Helmond was sinds 1839 in handen van de Zusters van 
Liefdee uit Tilburg, een door aartsbisschop J. Zwijsen gestichte congregatie. In het Helmond-
see Liefdegesticht (het Aloysiusgesticht op de Markt) hielden de zusters een katholieke lagere 
schooll  voor burgermeisjes en een armenschool, in de jaren erna uitgebreid met een bewaar-
schooll  voor kleuters (1846) en een Franse meisjesschool (1850). Hoewel het in de bedoeling 
lag,, dat de Tilburgers ook de leiding zouden nemen over een bijzondere jongensschool (Broe-
derss van Liefde), kwam deze wegens personeelstekort niet van de grond. Op verzoek van de 
toenmaligee pastoor W.L. van Asten deden daarom in 1880 Broeders van de Onbevlekte Ont-
vangeniss van Maria (in de volksmond: Broeders van Maastricht) hun intrede in de stad. In fe-
bruarii  van dat jaar betrokken zij het zogenaamde Fratergesticht aan de Wal, een schoolge-
bouww dat vijf jaar tevoren was gebouwd ten behoeve van de Liefde-congregatie.83 

Dee komst van de Broeders had ogenblikkelijk een volksverhuizing in het lager jongenson-
derwijss tot gevolg. In 1880 telde de openbare jongensschool nog 344 leerlingen; vijfjaar later 
warenn dit er nog maar 93, terwijl 410 leerlingen een bijzondere school bezochten. Van dit aan-
tall  bezocht vermoedelijk niet veel meer dan een twintigtal de bijzonder-neutrale (lees: alge-
meen-christelijke)) school op de Wiel.84 In 1915 zaten 74 leerlingen op de openbare jongens-
school,, tegen 1.344 °P één v an de katholieke bijzondere scholen en 50 op dee protestantse bij-
zonderee school. Het aantal meisjes op de openbare school bleef sinds de komst van de Zusters 
vann Liefde beperkt tot enkele tientallen.85 

Hoewell  B&W het bestuur vormden van de openbare school, lijk t er weinig sprake te zijn 
geweestt van concurrentie tussen kerk- en gemeentebestuur. In 1899 stelde de gemeentelijke 
commissiee van financiën zelfs voor om ruime subsidie te verlenen aan het kerkbestuur van de 
H.. Lambertusparochie, tevens bestuur van de bijzondere broeder- en zusterscholen. Burge-
meesterr Van Hoeck was zelf overigens kerkmeester in dat bestuur. Alleen het protestantse 

800 Zuidu>illemsuaart, 30-9-1899; zie ook ibidem, 6 en 27-9. 
811 Zuiduillemsuaart, 27-9-1899. 
822 Ibidem. 
833 Helmondscfie Courant, 31-1-1880; zie ook: J.J.F, de Waal, 'Een eeuw lager onderwijs in Helmond door de broeders van Maastricht, 
i88o-ig8o',, DeVlasbloem. Historisch jaarboek voor He Imond 1 (1980) 103-126; J.J.F, de Waaien P.J.H, van de Ven, 100 Jaar Broeders uan Maas-
trichtt in Helmond, 1880-1980. Fragmenten uit hun geschiedenis (z.p. z.j.) en S.Tagage, Geschiedenis der Broeders uan Maastricht 1: Maastricht, ba-
kermatt uan een congregatie {Maastricht 1965). 
844 Gemeenteverslagen, 1880 en 1885. 
855 Ibidem, diverse jaren. Voor 1915 zijn de leerlingen van de bijzondere MULO meegerekend. 
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raadslidd Piet van Vlissingen stemde tegen het voorstel, waarbij hij wees op artikel 82 van de 
wett op het lager onderwijs, dat de legitimiteit van dergelijke subsidies op z'n minst twijfel-
achtigg maakte.86 

5.44 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk zijn de contouren geschetst van de Helmondse samenleving in de tweede 
helftt van de negentiende eeuw. Een eerste element dat van belang is als achtergrond bij de ont-
wikkelingenn na 1900, is de sociale opbouw van de bevolking: deze voldeed niet aan het ge-
bruikelijkee beeld van een piramide, maar heeft, grafisch voorgesteld, eerder het uiterlijk van 
eenn onderzeeboot: een enorme sociale onderlaag (het schip), een uiterst beperkte midden-
groepp (de brug) en een kleine elite (de periscoop). 

Bovendienn was die elite in godsdienstig, cultureel, economisch, sociaal en politiek opzicht 
gedivergeerd.. Een belangrijk onderscheid was dat tussen de oude Helmondse families en en-
kelee nieuwkomers, tussen katholieke en protestantse patroons. Aan de ene kant een klein aan-
tall  allochtone protestanten met moderne bedrijven, een tolerante bedrijfsvoering en een 
progressievee inslag; en aan de andere kant de grote meerderheid aan autochtoon-katholieke 
patroons,, die in hun bedrijfsvoeringen (sociale) politiek in het algemeen behoudender waren. 

Eenn derde gegeven, naast de opmerkelijke sociale classificatie en de (mentaliteits)verschil-
lenn binnen de elite, is de toegenomen invloed van het geloof en de katholieke Kerk in de twee-
dee helft van de negentiende eeuw. De Romeinse kwestie, die de gemoederen sterk bezighield, 
dee opbouw van het katholieke verenigingsleven en de ontwikkeling van het bijzonder lager 
onderwijss maakten deel uit van wat de historicus Peter Raedts 'het kersteningsoffensief van de 
negentiendee eeuw' heeft genoemd.87 Raedts gebruikt opzettelijk deze term en niet het meer 
gebruikelijkee 'herkerstening' of'katholiek reveil' omdat het hier om een nieuwe ontwikkeling 
gingg en niet, zoals de retoriek van sommige tijdgenoten wilde doen geloven, om een terug-
keerr naar oude tijden, waarin de deelname van de gelovigen aan het leven van de Kerk een van-
zelfsprekendheidd was.88 

Ookk nieuw waren de nationale symbolen, koning(in) en vaderland voorop, die van tijd tot 
tijdd opdoken in dit 'kersteningofïensief. In het beklemtonen dat katholieke ultramontanen 
óókk goede vaderlanders waren, zal ongetwijfeld de angst een rol hebben gespeeld om als 
tweederangss burgers te worden beschouwd: vooral vanwege het afschrikwekkende voorbeeld 
vann de Duitse Kulturkampf.89 Maar daarnaast lijken nationale symbolen in Helmond te beho-
renn tot de algemene retoriek: ze deden dienst als argumenten om een zaak kracht bij te zetten. 
Inn de twintigste eeuw speelden ze bijvoorbeeld een rol in het bestrijden van het socialisme of 
inn het ontkennen van vermeende socialistische sympathieën. Hierop lijk t de these van de his-
toricuss Jan Bank van toepassing, die bij Nederlandse katholieken een 'politieke vereenzelvi-
gingg van monarchie en maatschappelijke orde' signaleert.90 

866 Het ging om een subsidie van ƒ 300,-, GAH, Notulen gemeenteraad 17-10-1899 479-499. 
877 Raedts, 'De christelijke Middeleeuwen als mythe', 155. 
888 Zie ook: Luykx, 'Nederlandse katholieken en de moderne maatschappij', 242. 
899 Zie: De Coninck, Een les uit Pruisen; Paul Luykx, 'Nederlandse katholieken en de natie, 1900-1960. Enkele verkenningen', in: Idem, 
AndeTtt katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen 2000) 243-258, vooral 251-252. 
900 Bank, 'Katholieken en de Nederlandse monarchie', 200. 
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InIn hoofdstuk 7 worden deze kwesties nader onderde loep genomen. Eerst staan nu de ont-
wikkelingenn aan het begin van de twintigste eeuw centraal, toen verdergaande kiesrechtuit-
breidingen,, sociale maatregelen en aandacht voor scholingervoor zorgden, dat nieuwe socia-
lee groepen in Helmond op het toneel verschenen. 
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Hoofdstukk 6 

Werkliedenn en adviseurs: 
Helmondd 1900-1913 

'Spot,, hoon, verguizing, dédain [...;] ik heb ze gebruikt, meer dan pas 
gaf,, zoo wild, zoo ruw, zoo onbeheerscht en zoo mateloos wreed in tal 
enn aard, dat ik nu nog niet begrijp, dat mijn brave medeburgers het al-
lemaall  lijdelijk hebben verdragen en dat zij mij nooit een pak slaag 
hebbenn gegeven, dat ik niet eenmaal, maar tienmaal, twintigmaal, 
honderdmaall  dubbel en dwars heb verdiend'. 

Joss van Wel' 

6.11 JOSVANWEL 

Josephuss Wilhelmus (Jos.) van Wel werd geboren op 22 oktober 1881, een jaar en een dag na 
dee oprichting van Het Nieuws van de Week, de krant waarmee zijn naam onlosmakelijk verbon-
denn zou raken. Zijn ouders kregen dertien kinderen, waarvan er drie jong stierven, en woon-
denn in de Heistraat, midden in de Helmondse arbeidersbuurt. Maar hoewel hij het later zelf 
graagg anders deed voorkomen, was het gezin waarin hij opgroeide geen doorsnee arbeiders-
gezin.. Zijn vader was weliswaar van oorsprong wever, maar werkte zich vrij snel op tot blauw-
verversbaass bij de firma Bogaers & Zonen. Van zijn weekloon van ƒ 8,- en de minimale in-
komstenn uit het winkeltje dat moeder Van Wel hield, schoot voldoende geld over om twee van 
dee dertien kinderen, onder wie Jos, naar de kweekschool te sturen. In 1883 zagen zijn ouders 
kanss een bakkerswinkel over te nemen. 

Naa zijn opleiding in Tilburg en in Maastricht, waar hij bij de Broeders de kwekelingenakte 
behaalde,, trad Jos in 1897 als jongste bediende in dienst van de firma Prinzen & Van Glab-
beek.22 En er volgden andere kantoorbaantjes. Onderwijl studeerde hij door en in 1902 behaal-
dee hij de prestigieuze akte boekhouden van de bond Mercurius, de 'neutrale' bond van kan-
toorbedienden.. i Omdat zijn vader kort daarvoor was overleden, besloot Jos van Wel op zoek te 
gaann naar voltijds werk. Begin 1903 kreeg hij een baan aangeboden als boekhouder bij een 
kettingfabriekk in Schiedam. Zijn studie staakte hij voorlopig; pas na tien jaar nam hij deze 
weerr op en behaalde de akte M.O. economie (staathuishoudkunde). 

Parallell  aan zijn maatschappelijke carrière ontwikkelde Van Wel zich ook op ander terrein. 
Langzamerhandd werd hij een graag geziene figuur in het lokale verenigingsleven: bijvoor-
beeldd als (mede)oprichter van de toneelvereniging Tot Nut en Vermaak. De eerste uitvoering, in 

11 Van Wel, De zingende vink, 36. 

22 Ibidem, 63-64. 
33 Bob Reinalda, Bedienden georganiseerd. Ontstaan en ontwikkeling van de vakbeweging van handels- en kantoorbedienden in Nederland van het eer-

stee begin tot in de Tweede Wereldoorlog (Nijmegen 1981). 
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Joss van Wel, 1881-1957 (BRON: GAH). 

novemberr 1901, vond plaats tijdens de jaarvergadering van de St. Paulusvereniging, de eerste 
organisatiee van drankbestrijders in Helmond. Via de toneelvereniging kwam Van Wel in con-
tactt met de latere burgemeester Marinus van Hout en via Van Hout met de redactie van het 
'bisschoppelijk'' dagblad De Noord-Brabanter in Den Bosch. Daar begon hij zijn journalistieke 
carrièree als lokaal correspondent voor Helmond en omstreken. Het jaar daarop werd hem op 
instigatiee van kapelaan Lambert Poell, voorman van de drankbestrijding en van de katholieke 
socialee beweging, gevraagd om ook artikelen te leveren voor De Volksbode, de krant van de ka-
tholiekee arbeidersbeweging, die in deze zelfde periode onder leiding kwam te staan van Henri 
Hermans,, de Limburgse sociale voorman en drankbestrijder.4 

Brederee bekendheid in de lokale gemeenschap verwierf hij eind 1902. Tijdens een propa-
gandavergaderingg van de St. Paulusbond hield hij onder de titel Het kind en de drank een vlam-
mendd betoog tegen de koppelpraktijken van de bazen, opzichters op de fabriek die in dienst 
vann de patroons het werk verdeelden of het loon vaststelden. Veel van deze bazen (of hun 
vrouwen)) hielden er een kroeg of winkel naast, waar de werklieden werden geacht een ge-
deeltee van hun loon te besteden.5 

44 Uit de opeenvolging van gebeurtenissen kan worden opgemaakt, dat Van Wels aanstelling bij De Volksbode uit 1902 dateert. Waar-
schijnlijkk was zijn aanstelling een gevolg van de gewijzigde doelstelling van het blad, dat in september 1902 van Het Limburgsch Volks-
bladd werd omgezet in De Volksbode. Weekblad uoor het Katholieke Verenigingsleven in de Zuidelijke Prouincié'n. Hermans werd in 1903 (hoofd)re-
dacteurr van het Volksblad, maar was al langer medewerker. De voorstellingvan zaken die Van Wel zelf later gaf, 'Achttien jaren! Corres-
pondentt van de Noord-Brabanter en medewerker aan De Volksbode! Wie doet je wat?', lijk t dan ook een onjuiste (Van Wel, De zingen-
dee uink, 81): Van Wel moet tenminste twintig zijn geweest. In een aantal opzichten is De zingende vink een slordige, zij het kleurrijke, 
bronn gebleken. Met name data en namen kloppen herhaaldelijk niet. 

55 Aankondiging in Nieiuvs van de Week, 20-12-1902. 
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Bijj  de bazen en enkele fabrikanten viel de rede niet in goede aarde. Sommigen zagen er 
zelfss socialistische oproer in. Deze 'verdenking' van socialistische sympathieën die op hem 
rustte,, speelde hem volgens eigen zeggen zwaar parten bij sollicitaties.6 Maar ook bij meer 
vooruitstrevendee katholieken was zijn naam, en dan in meer positieve zin, gevestigd. Tijdens 
dee grote spoorwegstaking van 1903 vroeg P.J.M. Aalberse, korte tijd later oprichter van de Ka-
tholiekee Sociale Actie, hem via kapelaan NJ.A. Wouters als spreker op te treden tijdens een 
protestvergaderingg tegen de 'socialistische revolte'. 

Doorr deze en andere activiteiten raakte Van Wels naam als sociale (maar antisocialistische) 
katholiekk in Helmond langzamerhand gevestigd. Begin 1903 kwam Peter (Peerke) de Louw, 
gefortuneerdd koopman en voorzitter van de Paulusvereniging,7 hem een baan aanbieden als 
redacteurr van zijn krant Het Nieuws van de Week. De Louw zag Van Wel niet graag verloren gaan 
voorr de Helmondse Drankweer-beweging, hetgeen onafwendbaar leek sinds het aanbod van 
dee kettingfabriek in Schiedam. Van Wel accepteerde De Louws voorstel en zou de daaropvol-
gendee jaren aan Het Nieuws van de Week verbonden blijven, eerst als administrateur en hulpre-
dacteur,, vanaf 1 januari 1904 als drukker en hoofdredacteur. 

Zoalss uit bovenstaande schets blijkt, speelde de drankbestrijding vanaf het begin een grote rol 
inn het publieke leven van Jos van Wel. Zelf maakte hij er geen geheim van, dat deze betrok-
kenheidd bij de zogenaamde R.K. drankweer zijn persoonlijke 'behoud' betekende. Voordien liet 
ookk hij zich de borreltjes, die naar gewoonte op zondag na de hoogmis werden genuttigd, 
goedd smaken.* 

Zoalss in veel industriële centra nam ook in Helmond het drankgebruik aan het eind van de 
negentiendee eeuw bovenmatige proporties aan. In 1888 lag hetconsumptiecijfer van gedestil-
leerdd in de gemeente ruim 30% boven het landelijk gemiddelde,9 terwijl de politie de handen 
voll  had aan de overlast ten gevolge van openbare dronkenschap.10 Tot ver over de gemeente-
grenzenn werd de stad met drank geassocieerd, bijvoorbeeld in de uitdrukking 'iemand Hel-
monderr maken', hetgeen zoveel betekent als 'iemand dronken voeren'. 

Dee eerste organisatie van drankbestrijders in Helmond, de Paulusvereniging, was eind 
19000 op initiatief van deken Ph.M. van den Heuvel opgericht. De vereniging stond de zoge-
naamdee 'halfdaagse onthouding' voor: de belofte van de leden om na 12 uur 's middags geen 
alcoholl  meer te drinken. De belangstelling voor hetPaulisme was vanaf het begin groot. Ogen-
blikkelijkk sloten een kleine 250 man zich bij de vereniging aan en ruim vijfjaar later was het 
ledentall  gestegen tot 325." 

Maarr gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw voltrok zich binnen de Hel-
mondsee drankweer een proces van radicalisering, dat op termijn het Paulisme naar de achter-
grondd dreef. In 1905 werd het Kruisverbond opgericht dat, althans waar het gedestilleerd be-
trof,, in plaats van de 'halfdaagse' de 'heeldaagse onthouding' voorstond. En ook deze vere-
nigingg mocht zich in een grote toeloop verheugen. Weer vijfjaar later, in 1910, vestigde de 

66 Van Wel, De zingende vink, 87-88. Zie ook paragraaf 7.1, waar nader wordt ingegaan op de ideologie van los van Wel, met name in re-
latiee tot het socialisme. 
77 Het Nieutus van de Week, 11-4-1903. 
88 Van Wel, De zingende vink, 8a. 
99 12,13 l i K r Per Jaar Per hoofd van de bevolking in Helmond tegen gemiddeld 9,2 liter. Geciteerd in Van Hooff,, Ermoei troef, 87. 
100 Zo hielden van de 34 processen-verbaal die door agenten met buitendienst werden opgemaakt in de periode tussen september 
19155 en maart 1916, ig rechtstreeks verband met dronkenschap: Kabinet van de burgemeester 1899 e.v.:GAH inv.nr. 274, doos 23. 
111 Van Hooff, Ermoei troef, 89. 
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Naa het Patroonsfeest te Helmond Teelcentngg Tan 

Hoee de R.-K. textiel-arbeiders te Helmond het feest van hun schutspatroon vierden. 

Spotprentt van Albert Hahn over defeestdag van Sint Seuerus in Helmond, die menigmaal uitliep op een zuipfestijn 
(BRON:: De Notenkraker, 1 november 1913). 

Kapucijnerr pater Ildefonsus zich in Helmond. Als ijverig drankbestrijder, in de lokale ge-
meenschapp beter bekend als 'De Bruine Generaal' of'De Waterpater', zette hij zich in voor de 
opbouww van de Drankweer-organisatie in Helmond. In 1911 riep hij een Consultatiebureau 
voorr hulp en advies aan alcoholisten in het leven en een jaar later een alcoholvrije sociëteit, 
Sobriëtas,, ook wel 'Het Waterkasteel' genoemd. 

Dee hoge vlucht die de beweging van drankbestrijders na 1900 in Helmond nam, was niet 
uitsluitendd een gevolg van het onmiskenbare alcoholprobleem in de gemeente. De drankweer 
maaktee namelijk deel uit van een breder scala aan maatschappelijke organisaties, die rond 
19000 op rooms-katholieke grondslag de 'verheffing van de arbeidersstand' nastreefden: 
werklieden-,, woningbouw- en jeugdverenigingen werden in grote aantallen opgericht en wa-
renren dikwijl s door personele banden met elkaar verbonden. De spilfunctie in dit complex van 
verenigingenn werd ingenomen door de Helmondse afdeling van de Rooms-Katholieke Werk-
liedenvereenigingg (RKWV), de overkoepelende organisatie waarbij veel verenigingen ook for-
meell  waren aangesloten. 

Binnenn deze kring van de Helmondse RKWV bleef Van Wel gedurende het grootste deel van 
zijnn leven actief. Als journalist, als drankbestrijder, als politicus, als voorzitter van de wo-
ningbouwverenigingg Volksbelang en als secretaris van de RKWV zelf.11 Deze functies hingen 
sterkk met elkaar samen en kwamen voort uit eenzelfde grondgedachte: de werklieden moeten 

122 Zie voor de (tijdelijke) bestuursfunctie van Van Wel bij de RKWV: Nieuius van de Week, 18-4-1903. 
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bijj  de macht betrokken worden. In al zijn activiteiten stond de politieke en sociale emancipa-
tiee van de arbeiders en werklieden centraal. Ten aanzien van het redactionele beleid bij Het 
Nieuwss van de Week drukte Van Wel dat zelf aldus uit: 

'Alless werd op den volksgeest afgestemd, alle berichten en verslagen en vooral de ingezonden stuk-
kenn en vaste bijdragen werden in den volkstoon geschreven, de coöperatie - het wondermiddel ter 
verlossingg - werd gepropageerd, de opkomende organisatie verdedigd, met altijd hetzelfde refrein 
"Dee Javaan wordt geknecht"'.,J 

OpOp den duur leidden Van Wels inspanningen ten bate van de werkliedenstand er paradoxaal 
genoegg toe, dat hijzelf hoe langer hoe minder tot deze stand gerekend kon worden. Fabrieks-
arbeiderr was hij zoals gezegd nooit geweest, maar de kringen waarin hij sinds zijn hoofdre-
dacteurschapp van Het Nieuws van de Week kwam te verkeren, vertoonden nog slechts weinig 
overeenkomstenn met het arbeidersmilieu, waarmee hij maar al te graag koketteerde. Hij werd 
vann kantoorklerk 'drukker-journalist'; van drukker-journalist 'winkelier'; van winkelier 
'koopman';; en tenslotte van koopman zelfs 'fabrikant'; beroepen die hij overigens twintig jaar 
langg combineerde met het wethouderschap van Helmond.14 

Bovendienn was Jos van Wel geletterd, hetgeen niet alleen ongebruikelijk was onder werk-
lieden,, maar ook lang niet altijd gold voor Helmonds meer gegoeden. Met Multatuli's Max Ha-
velaar,velaar, waaraan bovenstaand citaat 'De Javaan wordt geknecht' is ontleend, en met De Kleine Jo-
hanness van Frederik van Eeden stond hij op en ging hij naar bed.15 In zijn nalatenschap bevindt 
zichh bovendien een groot aantal boeken, die niet geacht mogen worden tot de gebruikelijke 
lectuurr van de werkliedenklasse te behoren, zoals een Franse vertaling van Machiavelli's II 
Principee en een onvertaalde uitgave van Dickens' Oliver Twist.'6 Hijzelf schreef in 1914 een histo-
rischee roman, De Franc-Tireur,17 en was medeoprichter van het progressieve weekblad De Nieuwe 
Eeuw,, dat uitgroeide tot een toonaangevend opinieblad voor katholiek Nederland.18 

Natuurlijkk probeerden Van Wels (politieke) tegenstanders munt te slaan uit deze spanning 
tussenn de economische omstandigheden van de persoon en diens sociale ideeën, In een pam-
fletflet uit 1917, getiteld 'Aan de Kiezers voor den Gemeenteraad van Helmond, speciaal de AR-
BEIDERS',, klonk het aldus: 

'Wijj  zouden den heer van Wel eens willen vragen, waaraan hij het recht ontleent, om namens de ar-
beiderss van Helmond op te treden? Zelf is hij geen arbeider, integendeel. Als men dat heerschap daar 
inn zijn groen modepakje met een paar gele schoentjes er onder, omgeven door geurtjes van parfum 
enn odeur, smokende een heerlijke manilla, in den tijd dat gij, arbeiders, werken moet, als een jonge e 
juffrouww over de trottoirs ziet tippelen, en Mevrouw voor maanden met de dochter op de badplaatsen 
verblijft,, ofwel op hun zomerverblijf onder Mierlo, ziet men daaraan weinig wat des werkmans is'.1Q 

Hett verwijt van opportunisme bleef Van Wel zijn leven lang achtervolgen. Dergelijke be-
schimpingenn en beschuldigingen werden in de hand gewerkt door de manier waarop hijzelf, 

133 Van Wel, De zingende uink, 102. 
144 Sinds 1904 hield Van Wel een ijzerwarenwinkel op de Markt. Nadat hij in het begin van de jaren ig2o samen met Johan de Wit een 
'coöperatieve'' fabriek in bouwmaterialen stichtte, 'WelWit' genaamd, werd in het Bevolkingsregister als zijn beroep 'koopman' door-
gestreeptt en 'fabrikant' ingevuld: GAH, E.R. 1913-1925. De functie van wethouder vervulde hij tussen 1915 en 1935. 
155 Van Wel, De zirujende vink, 102. 
166 Persoonlijk Archief (P.A.) Jos van Wel, GAH 159,19, passim. Een aantal van de boeken werd uitgebreid van aantekeningen voor-
zien. . 
177 P.A. Van Wel, GAH 159, 39. 
188 Joep Eijkens, 'De Nieuwe Eeuw. Het eerste opinieweekblad voor katholiek Nederland', Jaarboek van het Katholiek Documentatie Cen-
trumm 18 (1988) 334-344. 
199 'Anti-Van Wel' Pamflet 23-4-1917, pamfletten gemeenteraadsverkiezingen april 1917, GAH, Map 6.1.3.2. 
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mett veel retorische bravoure, zijn ideeën verkondigde en de arrogantie waarmee hij dit ge-
paardd kon laten gaan. Zelfs sommige van zijn politieke geestverwanten joeg hij hiermee tegen 
zichh in het harnas. Aan Frans den Ouden, jarenlang voorzitter van de RKWV, ontlokte het de 
uitspraak:: 'Als eigen roem stinkt, zou ik niet gaarne achter Van Wel aanlopen'.10 

6.22 CONFLICTEN TUSSEN KERK EN WERELD 

Hett  Nieuws van de Week 

Hett aantreden van Jos van Wel als hoofdredacteur van Hrt Nieuws van de Week had al dadelijk zijn 
weerslagg op het karakter van de krant. In het eerste nummer onder zijn verantwoordelijkheid, 
dee nieuwjaarseditie van 1904, prijkte het volgende, op het eerste gezicht onschuldige, bericht: 

'Gisterenn avond hebben in café van Will de heeren van de Schoot en Karel Raaijmakers een wedden-
schapp aangegaan tegen den heer Math, van der Looveren, waarbij deze heeft gewed om ƒ 100,-, dat 
hijj  met zijn twee honden binnen 24 uur van hier naar Amsterdam zal rijden'.21 

Inn een jolige stemming op oudejaarsavond had Mathieu van der Looveren, bakker en be-
stuurslidd van de invloedrijke Hanzevereniging, staan opscheppen over zijn rashonden. De 
waardd Van de Schoot en de fabrikant Karel Raymakers hadden zijn gesnoef in twijfel getrok-
kenn en na enige tijd waren de vooraanstaande heren een weddenschap aangegaan." 

Hett verhaal was op zichzelf te onbetekenend voor woorden. Maar door het prominent af te 
drukkenn op de voorpagina van Helmonds oudste krant, kreeg het plotseling een politieke la-
ding.. Karel Raymakers was namelijk een gezichtsbepalende figuur in de provincie. Hij was 
voorzitterr van de Kamer van Koophandel en lid van de gemeenteraad, van Provinciale Staten 
enn van de Tweede Kamer. Het bericht werd gretig overgenomen door de landelijke pers. De 
NRCC wijdde er een artikel aan, evenals Het Volk. Het Zondagsblad van het Volk, voorloper van De No-
tenkraker,, publiceerde een spotdicht op het Kamerlid, geïllustreerd door Albert Hahn.25 

Voorr Het Nieuws van de Week had het voorval, en alle opschudding eromheen, verstrekkende 
consequenties.. Veel leden van het Helmondse establishment zegden hun abonnement op of 
staaktenn hun advertenties. De krant werd er, zoals Van Wel later zelf zou verklaren, veel snel-
lerr en resoluter een 'uitgesproken volkskrant' door dan anders mogelijk was geweest.14 

Tott deze snelle transformatie in het begin van 1904 droegen nog enkele andere artikelen 
bij.. Zo waren er de wekelijkse columns van Jan de Wever, getiteld 'Uit de Volksklasse'. Velen, 
onderr wie de Helmondse geestelijken, meenden in de columns de hand van Van Wel te ont-
dekken:: zo werden de artikelen ondertekend in de Heistraat, waar ook Van Wel vandaan 
kwam.. Van Wel heeft altijd ontkend de auteur te zijn geweest en in zijn memoires openbaar-
dee hij, dat achter het pseudoniem Jan de Wever een 'echte' wever schuil ging: Andries van Stip-
hout/55 De overeenkomsten in de stijl en de keuze van onderwerpen tussen de artikelen van Jan 

100 Zuidiuillemsvaart, 15-6-1935. 
211 Hrt Nieuuis van de Week, 1-1-1904. 
222 Het verhaal wordt uitgebreid verteld in Van Wel, De zingende vink, 100-102. Dat Van Wel geen al te hoge dunk had van Mathieu van 
Looverenn blijkt onder meer uit een overgeleverd spotlied van zijn hand, gedateerd 24-4-1917: zie de afbeelding hieronder. 
233 Zondagsblad van het Volk, 10-1-1904. Abusievelijk spreekt de krant over ƒ 50,- in plaats van ƒ 100,-. Jos van Wel noemt de krant abu-
sievelijkk De Notenkraker. De paginagrote spotprent van Johan Braakensiek, waarover Van Wel in zijn memoires schrijft, die in De (Groe-
ne)) Amsterdammer zou zijn afgedrukt, is niet terug te vinden: Van Wel, De zingende uink, 101. 
244 Van Wel, De zingende vink, 102. 
255 Ibidem. 
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dee Wever en van Jos van Wel zijn evenwel frappant. Zo stelde Jan de Wever dezelfde koppel-
praktijkenn van de bazen aan de kaak, waarover Van Wel zich al in 1902 boos had gemaakt tij-
denss de befaamde speech voor de Paulusvereniging. 

Inn zijn eerste column rekende Jan de Wever voor, wat een Helmondse wever per week ver-
diende.. Hij splitste het bedrag uit naar de hoogstnodige uitgaven, waarna de conclusie luidde 
datt slechts 6'L cent per dag per persoon aan voedsel kon worden besteed; een bedrag waarvan 
eenn ieder moest erkennen dat het volstrekt onvoldoende was.26 Ook de sterke overeenkomsten 

Nieu ww Verkiezingsl ied . 
Wijze:Wijze: Wie in Januari geboren is. t 

1 1 
Wiee is de dolste uit de stad? 

Mathieu. . 
Wiee weet van iedereen steeds wat? 

Mathieu. . 
Wiee holt steeds kolderend in het rond ? 
Enn verdient wat voor zijn dikke k ? 

Mathieu,, Mathieu, Mathieu (bis). 

2 2 
 f 

Wiee heeft hier steeds de meeste praats? 
Mathieu. . 

Wienn zette men zoo op zijn plaats? 
Mathieu. . 

Maarr voor de rechtbank te Roermond 
Wiee stond daar met zijn boks vol str ? 

Mathieu,, Mnthieu, Mathieu. (bis). 

3 3 

Wiee is met razernij besmet ? 
Mathieu. . 

Wienn moet de muilkorf opgezet ? 
Mathieu. . 

Maarr jammer, genoeg geen fabrikant 
Heeftt voor zoo'n muil iets bij de hand 

Mathieu,, Mathieu, Mathieu (bis). 
4 4 

Wiee mag er dus nooit in den Raad? 
Mathieu. . 

Wantt wie doet overal maar kwaad ? 
>> Mathieu. 

Wiee laat men wit op 't stembiljet 
I nn maak men liever zelvers VET ? 

Mathieu,, Mathieu, Mathieu. (bis). 

Dee tekst diejos van Wel schreef op de politieke kandidaat Mathieu van Looueren (BRON: GAH, Map 6.1.3.2, gemeente-

raadsverkiezingenraadsverkiezingen 1017). 

266 Hrt Nieuws van de Week, 27-1-1904. De datum 29-1-1904, die wordt genoemd in Van Wel, De zingende vink, 104, is onjuist. Dergelijke 
loonstatenn waren overigens populair in vakbondskringen. 
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CAA REL HAYMAKERS OP DE 
HONDEKAR. . 

„D ee heer Carel Haymakers. lid der 
Tweedee Kamer, heeft om 50 gulden H 
gewed,, in 24 uren op een honden-
kar,, van Helmond naar Amster-
damm te znïien rijden.'' 

{De{De dagbladen.) 

Mensebenn op zij. 
Dee weg moet vrij , 

Carell  Haymakers komt opdagen; 
Vann Helmond af 
Inn rasenden draf 

Mett de kar naar Groot-Mokum te jagen. 

Driee honden er voor. 
Hett gaat er vandoor — 

Watt wappert die sehoonste der snorren '. 
Carell  heeft een blik, 
Hett is een schrik, 

Ziee hem dapper die beesten eens porren 

Inn 't Parlement 
Wass het onbekend, 

Watt stuurmanskunst Carel kan toónon, 
Datt zwijgend figuur 
Iss niet te duur 

Mett twee duizend pop te beloonen. 

Voll  edel vuur,
Vastt als een muur, 

Zitt Carel Haymakers te mennen; 
Dee simpele gis, 
Dat-ii  aDgstig is, 

'tt Is zijn heldennatuur al miskennen. 

Carel,, allo! 
Dee kar is er xóó 

Enn ge wint, me* -de duiten, de glorie; 
Vann 'tgansche land 
Staatt stil 't verstand 

Voorr zóó'n eminente victorie. 

Carel,, hou vol 
Enn biyf in die rol, 

Diee kar zal uw zegekar wezen. 
Heell  Keêrland juicht, 
Watt groot is buigt, 

Watt leeft zal uw roem willen lezen. 

Inn 't Parlement 
Iss nu bekend 

Hett terrein uwer capaciteiten: 
Dee eerste man, 
Diee vormen kan 

Eenn reeks hondekar-specialüeiten. 

Spotdichtt op Raumakers als menr r̂ van een hondenkar (BRON: Zondagsblad van het Volk, 10 januari 1904). 
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tussenn deze eerste column van Jan de Wever en het bekende 'Idee' 451 van Multatuli uit 1864 
(waarinn deze op soortgelijke wijze het loon van de Amsterdamse werkman Klaas Ris in be-
schouwingg nam), versterkt het vermoeden dat Van Wel nauwer betrokken was bij de artikelen 
vann Jan de Wever dan men bij een columnist misschien vermoeden zou.27 

Dee artikelen van Jan de Wever maakten veel reacties los. De lokale clerus zag in de columns 
eenn poging de standen tegen elkaar op te ruien. Gardiaan Mattheus, overste van de paters Ka-
pucijnen,, kwam Van Wel persoonlijk vermanen over een column28 en kapelaan H.A.M. Jans-
sen,, geestelijk adviseur van de RKWV, hield de werklieden voor dat Jan de Wever de zaak der ar-
beiderss alleen maar schade toebracht.29 

Enn tenslotte werd de toon van Het Nieuuis van de Week gezet door een externe gebeurtenis: de 
grotee weversopstand van februari 1904 bij de firma Sanders & Swane. Wat begon als een wil-
dee staking, zoals er in het nabije verleden al meer waren geweest, groeide uit tot de eerste vol-
ledigg door 'de bond' (in casu de textielarbeidersvereniging St. Severus) overgenomen vakac-
tie.. De persen van Het Nieuws van de Week draaiden op volle toeren. De krant publiceerde spot-
dichtenn op de fabriek en haar directie, waartoe ook het Eindhovense Kamerlid Vincent van 
denn Heuvel behoorde, en Jan de Wever riep op tot financiële steun aan de stakers, waarna op 
zeventienn fabrieken geld werd ingezameld meteen opbrengst van tussen de ƒ 100,-en ƒ 250,-
perr week.'0 Na bemiddeling door een arbitragecommissie uit de burgerij werd de staking op 2 
aprill  beëindigd. De looneisen van de stakers werden grotendeels ingewilligd. 

Dee staking bij Sanders & Swane droeg sterk bij tot polarisatie van de lokale verhoudingen. 
Hoewell  lang niet alle werklieden zich ogenblikkelijk aansloten bij de textielarbeidersvereniging 
St.. Severus - de organisatiegraad was trouwens bijna overal in Brabant laag31 - begonnen de rij-
enn zich te sluiten. Enerzijds vormden werklieden en sociale organisatie (samen met Het Nieuujs 
vanvan de Week) één front. Anderzijds sloten ook de fabrikanten zich tijdens de staking aaneen. Via 
dee nieuw opgerichte 'Vereeniging van Fabrikanten der Textielindustrie' werden propaganda-
blaadjess tegen de bond verspreid en 'zwarte lijsten' van 'onrustige elementen' opgemaakt.'2 

Cleruss en katholieke sociale organisatie 

Hett minst gelukkig met de polarisatie was de clerus. De in hoofdzaak conservatieve geeste-
lijkheidd zag het bewaken van de (arbeids)rust als een van haar voornaamste taken. Nog aan 
hett einde van februari 1904, de staking bij Sanders & Swane was reeds een maand in volle 
gang,, meldde de geestelijk adviseur van St. Severus, kapelaan N.J.A. Wouters, dat de geeste-
lijkheidd de staking als onwettig beschouwde." En dan stond Wouters nog wel te boek als een 

277 Vgl. Multatuli, Volledige Werken III (Amsterdam 1951) 121-122. 
288 Zie verderop in deze paragraaf. 
299 Vergadering RKWV 26-6-1904. Geciteerd in: Het Nieuws van de Week, 28-6-1904. 
300 Het Nieuws van de Week, 9/16/23/30-3/6-4-1904. 
311 Volgens opgave van Lambert Poell, geestelijk adviseur van de Diocesane Textielarbeidersbond, waren eind 1904 slechts 50 van de 
11644 potentiële leden van de textielarbeidersverenigingen daadwerkelijk aangesloten: Het Hoog Ambacht. Propagandablad. Officieel orgaan 
uann de diocesane Textiel-arbeidersbond St. Seuerus te 's Hertogenbosch 24-12-1904, geciteerd in: A.A.J. Thelen, Lambert Poell (1872-1937) en de ka-
tholiekee sociale beweging. Sociaal-klerikaal spanningsveld in het Bossche Diocees 1896-1915. Analyse van een mentaliteit (Stichting Zuidelijk Histo-
rischh Contact, Tilburg 1990) 159. Overigens had de staking bij Sanders & Swane op termijn wel een groei van het aantal leden van de 
Bondd tot gevolg. In korte tijd nam dit aantal toe van honderd tot ruim honderdvijfenzestig, onder wie praktisch alle stakers: Van 
Hooff,, Ermoei troef, 81. 
322 Archief van de Vereeniging van Fabrikanten der Textielindustrie Helmond 1913-1921, GAH 194; Van Hooff, Ermoei troef, 65. 
333 Het Nieuws uan de Week, 27-2-1904. 
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vann de meer sociale priesters. Als adviseur van de RKWV had hij in december 1898 een zieken-
fondsfonds ingesteld en in 1902 was hij medeoprichter van St. Severus. Eenjaar later werd door zijn 
toedoenn Van Wel benaderd om als spreker op te treden tijdens de landelijke protestvergade-
ringg tegen de spoorwegstaking. Maar arbeidsonrust, zo meende de lokale clerus, moest te al-
lenn tijde worden voorkomen; vooral als het om spontane, en dus niet door de clerus gesanc-
tioneerde,, actie ging.34 

Omm die houding te verklaren, kan niet worden volstaan met de in zijn algemeenheid juiste 
constateringg dat het sociaalconservatisme onder de (lokale) clerici hoogtij vierde.35 Ideeën 
overr de functie van de katholieke sociale organisatie, over de invloed van de clerus hierin en 
overr de relatie tussen individu en (sociale) vereniging waren na 1900 in katholieke kring voort-
durendd onderwerp van discussie. 

Bijj  de analyse van deze discussie worden in de literatuur doorgaans twee hoofdstromingen 
onderscheiden:: de Leidse en de Limburgse school. Op het punt van de relatie tussen individu en 
(sociale)) vereniging was de Leidse school voorstander van een corporatieve organisatievorm, 
waarvann geen individuen maar alleen 'gilden' lid konden worden. Deze 'enkelstructuur' stond 
tegenoverr de 'dubbelstructuur' van (veelal confessionele) standsorganisaties naast (eventueel 
interconfessionele)) vakorganisaties, die de inzet waren van de zogenaamde Limburgse school.36 

Ditt verschil van inzicht lijk t misschien onbetekenend, maar had volgens sommige auteurs 
vergaandee ideologische implicaties: bijvoorbeeld voor de rol van de clerus en de onderlinge ver-
houdingg tussen de klassen. Zo beschrijft J. Maassen de strijd tussen Leiden en Limburg als een 
botsingg tussen een organische maatschappijvisie, waarin alle klassen onder klerikale leiding 
harmonieuss samenwerkten ('hetvertikale en klerikale perspectief), en een meer 'open' variant 
diee klassenvorming bevorderde en potentieel van een hoger democratisch gehalte was.37 In een 
eerderee studie karakteriseerde Maassen de strijd tussen Leiden en Limburg als een conflict tus-
senn klerikalen en antiklerikalen.38 En S. Stuurman, wiens ideeën over de verzuiling van de ka-
tholiekee arbeidersbeweging in hoge mate de lijn van Maassen volgen, vat de tegenstelling sa-
menn door het 'confessionele' Leiden tegenover het 'interconfessionele' Limburg te plaatsen.39 

Behalvee principiële bezwaren, die vooral zijn verwoord door J. Koppenjan,40 kleven aan 
dezee overzichtelijke ordening van Maassen en Stuurman ook empirische bezwaren. Zo kan 
vann een reeks sociaalgeoriënteerde katholieken worden vastgesteld, dat zij in het conflict 
Leiden-Limburgg meer met de tweede dan met de eerste school sympathiseerden met uitzon-

344 Zie voor de opvattingen van de Nederlandse clerus ten aanzien van stakingen: Luykx, 'Een eeuw katholicisme en Rerum Nova-
mm',, 214-217. 
355 Rjghart, De katholieke zuil, 219 e.v. 
366 Joop Koppenjan, 'Verzuiling en interconfessionalisme in Nederlands-Limburg 1900-1920', Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12 
(1986)) 109-134, aldaar 113-114. Door sommige auteurs wordt naast deze controverse nog een verschil in inzicht geconstateerd, dat ge-
deeltelijkk de Leids-Limburgse richtingenstrijd doorsneed. Zo onderscheiden Joop Maassen en Siep Stuurman een modernistisch-in-
terconfessionele,, een sociaal-confessionele en een conservatief-klerikale fractie: Stuurman, Vemiilina, kapitalisme en patriarchaat, 177-
178;; J. Maassen, 'Lezing over de katholieke arbeidersbeweging, 9-2-1982', in: History Special II (Nijmegen 1982), 37-50, aldaar 37-48. 
377 Joop Maassen, 'Interconfessionalisme: Het stiefkind in de confessionele geschiedschrijving en de verzuilingsiiceratuur', Tijdschrift 
uoorr Sociale Geschiedenis 13 (1987) 74-86, aldaar 84. 
388 J. Maassen, Katholieke of christelijke vakorganisatie? Achtergronden van het interkonfessionele verzet onder katholieken tegen 
dee verzuiling in de Nederlandse vakbeweging De strijd om de Christelijke vakbond Unitas (1890) 1903-1909 (1916) (Doctoraalscriptie 
Universiteitt van Amsterdam, 1981) 65 e.v. 
399 Stuurman, Verzutlina, kapitalisme en patriarchaat, 179. 
400 Koppenjan, 'Verzuiling en interconfessionalisme', 109-134 en vooral: Idem, 'De Limburgse School. Interconfessionalisme en 
standsorganisatie:: een repliek', Tijdschrift uoor Sociale Geschiedenis 13 (1987) 87-93, aldaar 91. 
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deringg van het interconfessionele streven,4' dat hier volgens Stuurman nu juist zo'n essentieel 
onderdeell  van uitmaakte. 

Zonderr het onderscheid tussen Leiden en Limburg geheel te laten vallen, lijk t het daarom 
zinvoll  om ten aanzien van de rol van de clerus in de katholieke sociale organisatie een andere 
ordeningg te hanteren. De in deze studie centraal gestelde verhouding tussen Kerk en Wereld 
biedtt daartoe een mogelijkheid. De in katholieke kring heersende denkbeelden over de rol van 
dee sociale organisatie in het algemeen en van daaraan verbonden geestelijk adviseurs in het 
bijzonder,, hingen namelijk nauw samen met denkbeelden over de verhouding tussen Kerk en 
Wereld.. Hierin kunnen drie hoofdgroepen worden onderscheiden: een groep ter rechterzijde 
diee de scheiding tussen Kerk en Wereld nog altijd ontkende of niet accepteerde; een groep ter 
linkerzijdee die volledige scheiding nastreefde en de Kerk volkomen uit het publieke domein 
wildee weren; en een middengroep van, al dan niet uit nood geboren, voorstanders van enige 
vormm van scheiding tussen Kerk en Wereld. 

Dee eerst groep speelde na 1900 nog slechts een marginale rol. De 'integrale' maatschappij-
visie,, waarin de Kerk dominant was op praktisch alle terreinen, was een anachronisme ge-
worden.. Zoals het eerste deel van deze studie laat zien, waren rond 1875 'integrale' ideeën eer-
derr regel dan uitzondering, maar na de eeuwwisseling werd scheiding tussen Kerk en Wereld 
doorr bijna iedereen wel in zekere mate geaccepteerd. Misschien met uitzondering van de In-
te^raüsten,, een groep reactionairen rondom M.A. Thompson, de hoofdredacteur van De Maas-
bode,, die zich teweer stelden tegen iedere vorm van 'terugtreden' van de Kerk. 

Ookk de groep katholieken die totale scheiding tussen Kerk en Wereld voorstonden, had na 
dee eeuwwisseling sterk aan betekenis ingeboet. Fel liberale en antiklerikale katholieken, zo-
alss die in Roermond tot ver in de negentiende eeuw actief waren, legden zich neer bij het pro-
cesces van confessionalisering of keerden de Kerk de rug toe. Overigens zouden in de tweede 
helftt van de twintigste eeuw ideeën over de scheiding tussen privé en publiek domein, ook in 
katholiekee kring, weer sterk aan invloed winnen. 

Daarmeee was de derde groep, de overgrote meerderheid van katholieken die een zeker on-
derscheidd maakte tussen een Kerkelijk en een Wereldlijk domein, na 1900 de dominante cate-
goriee geworden. Binnen deze hoofdstroom kan weer een groot aantal schakeringen worden 
onderscheiden,, met als voornaamste variabele de omvang van het gebied waarover de be-
voegdhedenn van de Kerk zich dienden uit te strekken. Vooral in het perspectief van de katho-
liekee sociale organisatie en de rol van de geestelijkheid hierin lijk t zo'n verdeling ook zinvol. 
Minusculee nuances en accentverschillen buiten beschouwing gelaten, kunnen drie fracties 
wordenn onderscheiden, die gedeeltelijk overlappen met de stromingen die Maassen en Stuur-
mann op dit punt onderscheiden:42 een klerikaal-confessionele, een burgerlijk-confessionele 
enn een interconfessionele fractie. 

411 Dit geldt bijvoorbeeld voor Lambert Poell: Thelen, Lambert Poel!, 292, noot 116. Het verband tussen sociaal-progressieve katholie-
kenn en de Limburgse school is overigens niet vanzelfsprekend. Hans Righart signaleert in de Limburgse school bijvoorbeeld, meer 
dann in de Leidse school, een 'conservatief paternalisme': Righart, De katholieke zuil, 228. 
422 Deze auteurs onderscheiden een klerikale of intearalistische fractie (die zich zover buiten de maatschappelijke werkelijkheid van 
scheidingg tussen Kerk en Wereld stelde, dat haar denkbeelden, zeker op lokaal niveau, nauwelijks praktische invulling kregen), een 
confessionelee fractie en een sociaal-modernistische of interconfessionele fractie. Deze indeling lijk t vooral te zijn gebaseerd op de mate van her-
vormingsgezindheidd van de verschillende fracties in zake sociale organisatie. Een belangrijk nadeel van deze indeling is, dat het hier-
naa te beschrijven onderscheid tussen twee typen confessionele organisaties onopgemerkt blijft . Pleitbezorgers van een katholieke, 
maarr niet door de clerus gedomineerde sociale organisatie worden dientengevolge onder één noemer gebracht met voorstanders van 
strakkee klerikale leiding, of worden ten onrechte vereenzelvigd met de voorstanders van een interconfessionele vakorganisatie. Vgl. 
Maassen,, Katholieke of christelijke vakorganisatie?, 65 e.v. en Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 177-178. 
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Dee klerikaal-confessionelen accepteerden weliswaar de scheiding tussen Kerk en Wereld, 
maarr probeerden voortdurend de grens tussen beide grootheden 'vooruit te schuiven': bij-
voorbeeldd door onderwijs, politiek en sociale organisatie binnen het competentiebereik van 
dee Kerk te plaatsen. In uiterste consequentie benaderen de denkbeelden van deze fractie de 
'integrale'' maatschappijvisie, waarin het totale maatschappelijke krachtenveld tot het domein 
vann de Kerk gerekend werd. Maar het principe waarop dit streven was gebaseerd, verschilde 
fundamenteell  van de volledige verwerping van de scheiding tussen Kerk en Wereld. 

OokOok volgens de burgerlijk-confessionelen dienden de bevoegdheden van de Kerk zich uit te 
strekkenn tot 'profane' terreinen als onderwijs en sociale organisatie. Het voornaamste punt 
waaropp beide fracties van inzicht verschilden, was de rol die de clerus in dit proces van con-
fessionaliseringg werd toebedacht. De klerikaal-confessionelen pleitten niet alleen voor een 
katholiekee variant van profane organisaties, maar stelden dit streven bovendien nadrukkelijk 
onderr leiding van de clerus. In concreto betekende dit bijvoorbeeld, dat de aan katholieke so-
cialee organisaties verbonden geestelijk adviseur, ook in technische of zuiver economische 
aangelegenheden,, een doorslaggevende stem behoorde te bezitten. De burgerlijk-confessio-
nelenn wensten daarentegen wel katholieke, maar nadrukkelijk géén klerikale organisaties. De 
cleruss diende zich terughoudend op te stellen en zich te beperken tot het geven van herderlij-
kee adviezen, die als keurmerk van 'katholiciteit' konden gelden. Bij sociale organisaties 
mochtt wel een geestelijk adviseur worden aangesteld, maar deze moest zich in zuiver econo-
mischee en technische zaken van advies onthouden. Vooral bij kwesties van loonafspraken en 
socialee acties was het van groot belang, dat de verenigingen hun zelfstandigheid behielden en 
niett het aanzien kregen van klerikale mantelorganisaties. 

Dee interconfessionelen gingen nog een stap verder en pleitten niet alleen voor klerikale te-
rughoudendheidd in zake sociale organisatie, maar stelden zelfs de exclusief-katholieke sig-
natuurr daarvan ter discussie. De scheiding tussen Kerk en Wereld betekende in hun optiek 
eenn scheiding tussen het godsdienstig-zedelijke en het profaan-materiële. Over de concrete 
betekeniss daarvan bestonden overigens stevige meningsverschillen. Zoals de klerikaal-con-
fessionelee fractie in uiterste consequentie de verwerping van de scheiding tussen Kerk en We-
reldd benaderde, zo benaderde de interconfessionele fractie in uiterste consequentie de volle-
digee scheiding tussen Kerk en Wereld. Maar in de praktijk kwam het zelden zover. Wel pleit-
tenn velen binnen deze fractie voor aparte vakorganisaties, ongebonden of interconfessioneel 
enn met een zuiver materieel doel, naast katholiek georganiseerde standsorganisaties, actief 
opp het brede terrein van de zedelijkheid. 

Dee Helmondse RKWV stoelde althans in theorie op de hierboven beschreven klerikaal-confes-
sionelee richting. Zij erkende 'onvoorwaardelijk in sociale aangelegenheden de leiding van den 
Bisschopp van het diocees, en [stelde] zich ten doel [zowell de zedelijke [als de ...] stoffelijke 
belangenn van den werkman te bevorderen'. Dat doel werd nagestreefd door onder meer 'de 
goedee verstandhouding tusschen de werklieden onderling en tusschen de werklieden en 
werkgeverss te bevorderen'.4*  De geestelijk adviseur had een centrale plaats binnen de organi-
satie.. Bestuursvergaderingen werden op zondag na de mis gehouden (hetgeen niet alleen 
symbolischee betekenis had, maar ook een aardige mogelijkheid tot controle bood) en werden 

433 Beide citaten: Statuten RJCWV, afdeling Helmond ongedateerd, GAH, Doe. 4.2.1.6 Vakbeweging. 
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doorr de voorzitter (de adviseur) geopend met gebed.44 Tegen deze overheersende rol van de 
cleruss bestond nogal wat verzet. Het interconfessionele Unitas merkte ten aanzien van de 
Diocesanee Textielarbeidersbond (waarin het Helmondse St. Severus een hoofdrol speelde) 
op: : 

'Dee werkliedenvereeniging is met lamheid geslagen. [...] Ze is aan handen en voeten gebonden door 
Reglementt en inspecteur... pardon adviseur'.45 

Hoewell  Het Hoog Ambacht, de periodiek van de Diocesane Bond, verzekerde dat dit geen ade-
quatee voorstelling van zaken was,46 waren ook binnen de vereniging dergelijke geluiden te be-
luisteren.. Hetzelfde blad wist te melden, dat vooral in Helmond 'de geestelijk adviseur als een 
struikelblokk [werd] aangemerkt' en volgens de voorzitter van het plaatselijke St. Severus wer-
denn veel textielarbeiders geen lid met het argument: 'daar is een geestelijk Adviseur bij en daar 
omm word [sic] daar nooit tot een staking overgegaan'.47 Veel katholieke vakverenigingen lieten 
inderdaadd expliciet in hun doelstellingen opnemen de 'verbetering op stoffelijk gebied, niet 
doorr geweld, zelfs niet door werkstaking, tenzij in uitersten nood, maar langs vredelievenden 
enn wettigen weg'.48 

Dee discussies in katholiek Nederland over de rol van de geestelijk adviseur in 'economische 
enn technische zaken' laaiden in 1906 op naar aanleiding van een in Helmond gedrukte bro-
churee van Jos. Schrijvers, getiteld De eigenlijke verhouding der Geestelijke Adviseurs tot Sociale Vereni-
gingen.gingen.ii '')) Daarin werd de gang van zaken in de katholieke sociale organisatie stevig aan de kaak 
gesteld.. Volgens de auteur was de invloed van de adviseurs in de praktijk vaak van doorslag-
gevendee betekenis, ook als het om zuiver economische aangelegenheden ging, zoals het stel-
lenn van looneisen of het uitroepen van een werkstaking. Een dergelijke invloed was volgens 
Schrijverss onaanvaardbaar. De adviseurs moesten in zijn optiek zorgen voor de algemene 
richtlijnen,, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wanneer sociale actie geoorloofd was, 
maarr de toepassing van deze regels was een zaak van de werklieden zelf. Die waren immers 
beterr op de hoogte van de economische werkelijkheid van alledag. Bovendien zou het geeste-
lijk ee primaat in economische en technische aangelegenheden een onaanvaardbare druk leg-
genn op de schouders van de geestelijk adviseurs, wier onpartijdigheid boven twijfel verheven 
moestt blijven. Dat dit risico niet geheel denkbeeldig was, bleek wel uit het 'stakingsverbod', 
datt de sociaalprogressieve priester Alphonse Ariëns door zijn bisschop had opgelegd gekre-
genn naar aanleiding van zijn aandeel in enkele werkstakingen in Twente. Daarom zag Schrij-
verss op termijn de adviseurs zelfs het liefst geheel verdwijnen. Daarmee nam hij stelling tegen 
hett klerikaal-confessionele model, waarin de katholieke sociale organisatie uitdrukkelijk on-
derr leiding van de geestelijkheid werd gesteld en gaf hij in feite de voorkeur aan het burgerlijk-
confessionelee model, waarin de rol van de clerus veel beperkter bleef. 

Dee brochure had een storm van protest tot gevolg. De geestelijkheid zag in het terugdrin-
genn van de klerikale invloed binnen de katholieke sociale organisatie zelfs een bedreiging van 

444 Notulen bestuursvergadering 25-10-1903, Archief R.K. Textielbonden te Helmond, GAH, plaatsingsnummer 19, notulenboeken be-
stuurs-,, leden- en fabrieksvergaderingen St. Severus, inv. nr. 1. 
455 Geciteerd in: Het Hoog Ambacht, 18-3-1905. 
466 Bijvoorbeeld: ibidem, 30-9-1905. 
477 Citaten respectievelijk: ibidem, 20-1-1906 en Notulen ledenvergadering 9-4-1912, GAH 19. 
488 Dit citaat geldt de vereniging van B..K. Spoorwegpersoneel, die om deze reden in 1903 kiest voor aansluiting bij hetR.K. Secretari-
aatvann R..K. Spoorwegpersoneel in Nederland: Nieuws uan de Week, 14/18-2-1903. 
499 Jos. Schrijvers, De eigenlijke verhouding der Geestelijke Adviseurs tot Sociale Vereenigingen (Helmond 1906). Deze passage is voornamelijk 
gebaseerdd op Thelen, Lambert Poel!, 275-288. 
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Kerkk en geloof.50 Voor het episcopaat waren de brochure en soortgelijke 'aanvallen' op de rol 
vann de clerus aanleiding voor een gezamenlijke verklaring, die als autorisatie van het kleri-
kaal-confessionelee model kan worden beschouwd: organisatie van katholieken behoorde ka-
tholiekee organisatie te zijn en deze vereniging van (uitsluitend) katholieken stond onder na-
tuurlijkee leidingvan de geestelijkheid.5' 

OokOok bij de lagere geestelijkheid kon de brochure van Schrijvers weinig enthousiasme op-
wekken.. Niet dat de clerus nog in meerderheid een 'inclusieve' maatschappijvisie aanhing, 
waarinn de Kerk dominant was in alle facetten van de samenleving - zoals het eerste deel van 
dezee studie laat zien, was een dergelijk standpunt reeds enkele decennia eerder achterhaald 
doorr de voortschrijdende 'verwereldlijking' en de groeiende invloed van de nationale overheid -, 
maarr juist vanuit een 'exclusieve' maatschappijvisie, waarin scheiding tussen Kerken Wereld 
werdd geaccepteerd, bestonden grote bezwaren tegen wat werd gezien als het opgeven van ter-
rein. . 

Dee identiteit van Jos. Schrijvers was slechts bij weinigen bekend. Al dadelijk na het ver-
schijnenn van de brochure werd alom aangenomen dat de auteursnaam een pseudoniem was, 
enn ook de veronderstelling dat de werkelijke schrijver zelf een priester was, iemand van bin-
nenn uit, was al snel geaccepteerd. Maar dat de brochure het werk was van Lambert Poell was 
slechtss bij weinigen bekend.52 Poell was kapelaan in Woensel, vlakbij Helmond, en maakte 
deell  uit van de Klarenbeekse Club van sociaalprogressieve katholieken rondom Gisbert Brom. 
Alss initiator van de Diocesane Bond van textielarbeiders, St. Severus, en als voorvechter van de 
katholiekee drankbestrijding, was zijn naam ook buiten de grenzen van zijn parochie geves-
tigd.. Jos van Wel was reeds in 1902 met Poell in contact gekomen, toen de kapelaan hem uit-
nodigdee artikelen te leveren voor De Volksbode. 'Wij hadden mekaar gevonden en een heel leven 
langg zouden we mekaar niet meer verliezen', zo formuleerde Van Wel achteraf het belang van 
ditt eerste contact.53 

Inn tegenstelling tot het merendeel van de katholieke pers, liet Het Nieuws van de Week zich 
dann ook bijzonder positief uit over de brochure van Poell, alias Jos. Schrijvers. Onder de titel 
'Staalpillen'' werd het geschrift als krachtvoer voorr de katholieke sociale beweging aanbevolen 
enn werden de bedenkingen van de auteur bij de rol van de geestelijk adviseurs van harte on-
derschreven.544 Jos van Wel, de vermoedelijke auteur van het artikel, laat zich evenals Poell niet 
eenvoudigg voegen in de tegenstelling tussen Leiden en Limburg, onderr meer omdat een voor-
keurr voor interconfessionele vakorganisatie bij hem ontbrak, maar het lijdt geen twijfel dat hij 
zichh in de controverse tussen klerikaal- en burgerlijk-confessionelen meer tot de laatste dan 
tott de eerste fractie voelde aangetrokken. Zo schreef hij in april 1906 in De Noord-Brabanter, dat 
'dee gehechtheid van het Brabantsche volk aan de geestelijke adviseurs [...] enkel in de ver-
beeldingvann de geestelijkheid zelf bestond.55 

Conflictenn over de rol van de sociale organisatie in het algemeen en van daaraan verbonden 
geestelijkk adviseurs in het bijzonder, speelden zich in Helmond vooral tussen deze twee con-
fessionelee fracties af. De derde (interconfessionele) fractie werd in Brabant vooral belichaamd 

500 Thelen, Lambert Poell, 279. 
511 De Tijd, 7-7-1906. 
522 Thelen, Lambert Poell, 288. 
533 Van Wel, De zingende vink, 81. 
544 Het Nieuws uan de Week, 24-3-1906. 
555 Jos van Meeuwen, Lijden aan eenheid. Katholieke arbeiders op zoek naar hun politiek recht (1897-1929) (z.p. 1998) 34-35. 
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doorr Unites, een door A. Ariëns in Twente opgerichte federatie van katholieke en protestant-
see arbeidersverenigingen, die na 1900 ook onder Brabantse textielarbeiders aan invloed won. 
Opp een debatavond in Helmond tussen Poell en H. Verveld, voorzitter van Unitas, kwamen in 
oktoberr 1904 maar liefst 1.000 arbeiders af, maar volgens A.A.J. Thelen, Poells biograaf, lijdt 
hett geen twijfel dat de organisatoren van het debat aanstuurden op een snelle aftocht van Ver-
veldd en de zijnen.56 De oprichting, begin 1905, van de Bossche Diocesane Textielarbeiders-
bondd (Diocesane Bond) onder leiding van Poell stond in directe relatie met de pogingen om 
Unitass de wind uit de zeilen te nemen. In maart 1905 ondernam Unitas nogmaals een poging 
omm in Helmond vaste voet aan de grond te krijgen en organiseerde twee propagandavergade-
ringen.. Opnieuw werd een 'zware' delegatie onder aanvoering van Poell naar Helmond ge-
zondenn om tegenwicht te bieden. 

Maarr de voornaamste slag die Unitas in Helmond werd toegebracht, kwam niet van Poell of 
enigee andere voorman uit de Diocesane Bond, maar uit geheel onverwachte hoek: namelijk 
vann de vrijdenker Th. Postma. Postma noemde zich 'wetenschappelijk socialist' en had enige 
tijdd in de door Frederik van Eeden gestichte kolonie Walden vertoefd. Sinds enige tijd werkte 
hijj  in Helmond als onderwijzer op de fabrieksschool van Van Vlissingen. Ondanks zijn fel 
atheïsmee genoot hij onder de katholieken in Helmond een grote populariteit, onder meer 
dankzijj  zijn artikelen voor de Zuidwülemsvaart, waarin hij als 'Burger van Helmond' de grote 
stakingg van 1904 bij Sanders & Swane had becommentarieerd. Ook voor Het Nieuws van de Week 
leverdee hij regelmatig bijdragen. 

Tijdenss de bijeenkomst van Unitas op vastenavond 1905 {19 maart) betrad hij het podium 
enn nam het woord: 

'hett zal jullie wel verwonderen dat een ongeloovig man als ik het opneem [sic] voor de katholieke or-
ganisatiee [...]. Maar het is vandaag vastenavond, een dag van maskerade, en nu iedereeneen masker 
draagt,, wensch ik het geen te dragen en wil ik u zeggen voor ik mijn betoog begin: dat ik vanaf dit 
oogenblikk katholiek ben, evenals gij'.57 

'Ikk dacht dat ze de zaal afbraken', aldus het commentaar van Van Wel. Met het oog op het doel 
vann de vergadering kon Postma's belijdenis niet anders worden uitgelegd, dan als een steun in 
dee rug voor de confessionele sociale organisatie. Bij de notulen van de vergadering staat in de 
kantlijnn bijgeschreven: 'Dit was de dood van Unitas'.58 En inderdaad viel enige tijd lang niets 
meerr te vernemen van pogingen om in Helmond een afdeling op te richten. Postma hield 
woordd en herhaalde enkele dagen later zijn bekeringswens tijdens een gecombineerde verga-
deringvann de textielarbeidersvereniging St. Severus en de katoendrukkersvereniging St. Lucas, 
uitgeschrevenn met de nadrukkelijke bedoeling Unitas de pas af te snijden.59 Nadien bouwde 
(dee bekeerde en nu 'goed' katholieke) Postma een hechte vriendschap op met Poell en werd hij 
eenn van de voornaamste propagandisten van de Diocesane Bond.60 

Dee 'dreiging' van een interconfessionele vakorganisatie mocht in Helmond dan voorlopig 
zijnn geweken, er resteerde begin 1905 nog een aantal andere strijdpunten, waarbij eveneens de 
vraagg centraal stond of, en zo ja in welke mate en onder wiens leiding, coördinatie gewenst was. 

566 Thelen, Lambert Poell, 144-147. 
577 Van Wel, De zingende vink, 135 en Het Nieuws van de Week, 24-3-1905. 
588 GAH nr. 19, R.K. Textielbonden te Helmond 1902-1949, NotulenboekSt. Severus (1 doos), 23-3-1905. 
599 Deze vergadering vond plaats op 23-3-1905 in het gebouw van de Helmondse RKWV. Hetanti-Unitas karaktervan de vergadering 
blijk tt uit de notulen van de vergadering: ibidem. 
600 Hij werd onder meer secretaris van de arbeid in het bisdom en redacteur van het blad van de Diocesane Bond, Het Hoog Ambacht. 
Zie:: Thelen, Lambert Poell, 201. 
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Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1905 

Inn juli 1905 vonden periodieke verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. In het kiesdistrict 
Helmondd was de Kamerzetel bovendien vacant omdat het zittende lid Karel Haymakers te 
kennenn gaf niet voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. Al rond nieuwjaar brak de 
verkiezingsstrijdd los. De eerste kandidaat die zich aandiende, was A.C.A. Hoffman, arts te 
Gouda.. Zijn kandidatuur steunde voornamelijk op een grote landelijke bekendheid, mede 
doorr de opiniërende artikelen 'van R.K. zijde', die hij 'met toestemming van zijn bisschop' pu-
bliceerdee in de liberale NRC, en slechts in zeer beperkte mate op de weinige contacten die hij in 
hett Helmondse kiesdistrict had. Dit laatste werd hem door Jos van Wel in Het Nieuws van de 
WeekWeek voor de voeten geworpen. Zijn roep om een 'praktische' kandidaat - 'advocaten, mees-
terss en al dat gesnor meer zijn er genoeg in den Haag', aldus Van Wel - werd al snel overstemd 
doorr het belangrijkste argument: de wens om een Brabander af te vaardigen.61 

Vann Wels oppositie was tegen het zere been van de personen en instanties, die zich door-
gaanss met de coördinatie van de Brabantse verkiezingen bezighielden: eerst en vooral De 
Noord-Brabanter,, het officiële dagblad van het bisdom, waar Van Wel zelf zijn journalistieke 
carrièree was begonnen. Janus Vervoort van De Noord-Brabanter verdacht Van Wel ervan terug te 
verlangenn naar de tijd, waarin conservatieven of liberaal-katholieken werden afgevaardigd, 
hetgeenn als een flagrant anachronisme kon worden beschouwd.62 Bovendien meldde het dag-
bladd in een ludiek bericht, dat Van Wel zich desnoods zelf tegen Hoffman kandidaat zou laten 
stellen.. Dat de potentiële tegenkandidaat te jong was om zelfs maar in aanmerking te komen 
voorr zowel het actieve als het passieve kiesrecht, bleef onvermeld.63 

Hett commentaar van De Noord-Brabanter was wellicht een adequaat middel om Van Wels 
aanvall  te pareren - het liberaal-katholicisme, daarover waren de meeste kiezers het wel eens, 
wass hopeloos uit de tijd-, maar feitelijk was de voorstellingvan zaken die het dagblad gaf niet 
juist.. Van Wel was zeker geen voorstander van katholieke afgevaardigden, die zich in de Ka-
merr bij de conservatieven of liberalen aansloten, zoals dat in Brabantse en Limburgse distric-
tenn nog lange tijd na 1848 gebruikelijk was. Zijn protest tegen de kandidaatstelling van Hoff-
mann kwam veeleer voort uit een afkeer van het 'politieke spel'; van de op familierelaties en 
persoonlijkee loyaliteiten gebaseerde 'voorbereiding' van de verkiezingen, die rond 1905 ook 
elderss in Noord-Brabant weerstand begon op te roepen.64 Niet Hoffmans politieke signatuur, 
maarr de manier waarop invloedrijke katholieken, zelf vaak afkomstig uit andere districten, 
dezee 'Noorderling' in Helmond meenden te kunnen stallen, riep zijn weerstand op. En niet 
hijzelf,, maar juist De Tijd, het Amsterdamse katholieke dagblad dat al sinds de jaren 1870 ij-
verdee voor goede coördinatie bij verkiezingen, was volgens Van Wel verbonden met de Bra-
bantsee conservatieven.65 In zijn visie behoorde politiek, zeker tijdens Kamerverkiezingen, een 
pragmatischee strijd tussen personen en belangenorganisaties te zijn; een 'vrije stemming' 
mett open vizier en geen voorgekookte schertsvertoning: 

611 Het Nieuws van de Week, 11/15/18/25-2-1905. 
622 Geciteerd in: ibidem, 18-2-1905. 
633 Van Wel was destijds 23, terwijl de leeftijdsgrens voor het actieve kiesrecht volgens de kieswet van i8g6 op 25 jaar en voor het pas-
sievee kiesrecht op 30 jaar lag. 
644 Vergelijk: R. de Jong, 'De kamerverkiezingen in het district Grave in 1905. Een onderzoek naar het toenemende gewicht van kies-
verenigingenn en belangenorganisaties bij kandidaatstellingen en verkiezingen', Noordbrabants Historisch Jaarboek 10 (1993) 153-182. 
655 Dat is althans de suggesde in zijn artikel in Het Nieuws van de Week, 10-12-1903. 
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'Daarr ons gewest uitsluitend katholiek is, zal de politieke strijd bijna altijd een weerspiegeling wor-
denn van de persoonlijke symphatieè'n der kiezers. Werklieden en organisatie-mannen zullen een 
werklieden-candidaat,, een sociaal man de voorkeur geven, star-conservatieve patroons zullen het 
mett een deftig advocaat of dagblad-redacteur houden, wier ideeën misschien in de zeventiger jaren 
nogg niet geheel en al versleten waren, en zoo meer. Al zijn wij allen katholiek, daarom moet men van 
onss niet verwachten, dat we allen precies in alle onderdeden dezelfde meeningen hebben'.66 

Vann een dergelijke 'vrije stemming' was in Helmond al geruime tijd geen sprake meer geweest. 
Sterkerr nog, sinds de kieswet in 1896 kandidaatstelling vooraf verplicht stelde, en verkiezingen 
derhalvee alleen werden uitgeschreven wanneer zich meer dan één kandidaat aandiende, was in 
Helmondd zelfs in het geheel geen stemming meer gehouden. Voordien waren Kamerverkie-
zingenn trouwens ook zelden meer dan een formaliteit. Sinds de instelling van het eigen kies-
districtt in 1888 was het zittende Kamerlid telkens met overmacht aan stemmen herkozen.67 

OokOok de Kamerverkiezingen van 1905 werden intensief'voorbereid'. In het kiesdistrict Hel-
mondd was hiervoor doorgaans Willem Prinzen verantwoordelijk. Hij gold algemeen als Hel-
mondss 'eerste burger' en grootste weldoener: de liefdadigheid, het onderwijs, de missie, de 
drankbestrijding,, de RJCWV en tal van andere lokale initiatieven voorzag hij van grote sommen 
geld,, die hij had verdiend als mede-eigenaar van familiebedrijven, een weverij en een met Jur-
genss uit Oss geassocieerde margarinefabriek, waar de bekende Prïnzen's 'Ballon'-margarine 
werdd vervaardigd.68 

Prinzenss invloed strekte zich ook uit tot het terrein van de politiek. In 1905 was hij lid van 
dee gemeenteraad en de Eerste Kamer en bovendien voorzitter van de R.K. Kiesvereeniging in 
hett kiesdistrict Helmond. Maar meer nog dan via formele functies oefende hij invloed uit ach-
terr de schermen. Van Wel noemde Prinzen de 'groot-financier van onze katholieke emanci-
patie'' en de 'nooit ledige geldzak van Dr. Schaepman'69 en verhaalde smakelijk over zijn rol in 
watt werd genoemd 'de voorbereiding der verkiezingen': 

'Dee Burgemeesters en de hoofdonderwijzers, de kerkmeesters en de notabelen van de dorpen, totBu-
dell  toe, kwamen binnen. Op ieder tafeltje stonden een paar flesschen wijn en in de hoek van de zaal 
stondd nog een mand. [...] En als ze een uur of drie hadden zitten tutteren, kwam de candidaat uit de 
bus,, die Willem Prinzen er in gestopthad'.70 

Dee discussies over de kandidatuur van Hoffman hadden wellicht niet zo lang geduurd als Wil-
lemm Prinzen niet toevallig juist in het buitenland had verbleven. Na zijn terugkomst werd de 
zaakk dan ook snel beklonken. In Het Nieuws van de Week verscheen het bericht, dat Hoffman 
zichh vrijwilli g had teruggetrokken als kandidaat-Kamerlid.71 De nieuwe kandidaat was ook al 
bekend:: mr. Robbert Regout, officier van justitie in Roermond en telg van de roemruchte fa-
miliee van Maastrichtse glas- en aardewerkfabrikanten. 

666 Jos van Wel in een artikel onder de kop 'O, dat Zuiden!', Zuidun'llemsuaart, 3-9-1910. 
677 Bij de Kamer-verkiezingen van 1888,1891 en 1894 werd het zittende Kamerlid P.J.F. Vermeulen telkens eenvoudig herkozen. Bij 
dee eerste verkiezingen na de wijziging van de kieswet in 1897 werd hij herbenoemd bij enkele kandidaatstelling. Ook in 1901, 1905, 
1909,19133 en 1917 werd het Helmondse Kamerlid bij enkele kandidaatstelling benoemd. Alleen in 1910 kwamen er daadwerkelijk ver-
kiezingenn aan te pas: zie verderop in deze paragraaf. 
688 Hoewel Rogier en De Rooy Willem Prinzen op één lij n stellen met Brabantse 'sociale' werkgevers als J.F. Vlekke en Jan van Be-
souw,, past Prinzen, veel meer dan beide anderen, in de traditie van de 'werkverschafFende weldoeners' en minder in het rijtje 'moder-
ne'' werkgevers, die door een zakelijke bedrijfsvoering en hogere Ionen de arbeidsomstandigheden verbeterden (zie hoofdstuk 5 van 
dezee studie). Vergelijk Rogier en De Rooy, In vrijheid herboren, 478. 
699 Van Wel, De zingende uink, 34. 
700 Ibidem, 128/129. 
711 Het Nieuios uan de Week, 29-3-1905. 
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Vann Wels weerstand tegen de kandidatuur van Hoffman was schijnbaar succesvol geweest. 
Maarr schijn bedriegt. Het was Van Wel niet om de persoon van Hoffman te doen geweest, 
maarr om de verkiezingscultuur. En daarin was geen aanwijsbare verandering opgetreden. 
Vann Wel meende zelfs achter de snelle kandidaatswisseling een nog veel omvangrijker 'com-
plot'' te ontwaren. Volgens zijn informatie maakte de kandidatuur van Regout deel uit van een 
herenakkoordd tussen Willem Prinzen, Robbert Regout en Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck, ju-
ristt in Roermond en latere minister-president. Zowel Ruijs als Regout hadden hun oog laten 
vallenn op de Kamerzetel in het kiesdistrict Gulpen, die voorheen werd ingenomen door Prin-
zenss schoonzoon, de heer Merkelbach. Om een openbare politieke strijd tussen beide preten-
dentenn te voorkomen - een strijd die als een gevaar voor de politieke stabiliteit werd be-
schouwdd en die Van Wel juist zeer wenselijk achtte -, werd de blik gericht op het vacante kies-
districtt Helmond. Prinzen was wel bereid de kandidatuur van Regout in Helmond veilig te 
stellen,, op voorwaarde dat het hem goedgezinde Kamerlid Vincent van den Heuvel zou wor-
denn herbenoemd in het district Eindhoven. Daarvoor moest Regout zorgen. Twee van zijn 
zwagers,, A. van Wijnbergen en J.Th.M. Smits van Oyen, hadden grote invloed in Eindhoven 
enn moesten in staat zijn Van den Heuvels herverkiezing te bewerkstelligen. Aldus was, vol-
genss Van Wel, de zaak binnenskamers beklonken.72 

Hett is onmogelijk achteraf de juistheid van Van Wels complottheorie te bewijzen ofte fal-
sificeren.. Het lijdt geen twijfel dat (Kamer-)verkiezingen, veel vaker dan uit de bronnen kan 
wordenn opgemaakt, onderwerp waren van vooraf gemaakte afspraken. Meestal zijn het juist 
dee verkiezingen waarbij géén sluitende afspraken werden gemaakt, zoals die tussen Pijls en 
Arnoldtss in het kiesdistrict Roermond in 1869 (zie paragraaf 3.2), die vanwege de in het open-
baarr gevoerde strijd nauwkeurig kunnen worden gereconstrueerd. En daarvan was in Hel-
mondd anno 1905 geen sprake. Feit is, dat in grote lijnen alles verliep zoals Van Wel had voor-
speld:: Ruijs verwierf met overmacht de zetel in Gulpen, Van den Heuvel die in Eindhoven en 
Regoutt die in Helmond. Die laatste zelfs, geheel in de traditie van het kiesdistrict, zonder dat 
eenn verkiezing noodzakelijk was." 

Inn het kiesdistrict Eindhoven was nog een tweede kandidaat gesteld: dr. Jan van den 
Brink.744 Van den Brink was een Bredase priester, die grote nadruk legde op een sociale hou-
dingg van de Kerk inzake het arbeidersvraagstuk. Zijn bewondering voor paus Leo XIII en diens 
socialee encycliek Rerum Novarum was met het aantreden van diens als conservatief bekend 
staandee opvolger Pius X75 omgeslagen in een uiterst kritische houding ten aanzien van de 
Kerk.. Sinds 1904 ging hij zich in toenemende mate als socialist afficheren, onder meer in de 
brochuree Kon ofmoti. een Katholiek Socialist zijn?,76 waarna bisschop P. Leijten hem in september 
19044 schorste. Een jaar later, in 1905, werd Van den Brink door sociaal-democraten in Breda 
kandidaatt gesteld voor het lidmaatschap van zowel de gemeenteraad als de Tweede Kamer. 
Bovendienn stond hij, zoals gezegd, in het kiesdistrict Eindhoven op de kandidatenlijst voor de 
Tweedee Kamer. Hoewel Van den Brink bij geen van deze verkiezingen daadwerkelijk werd ver-

722 Ibidem, 8-4-1905. Ten onrechte spreekt Van Wel in het artikel over het kiesdistrict Heerlen. Dit moet zijn: Gulpen. 
733 Helmond: Regout verkozen bij enkele kandidaatstelling; Eindhoven: Van den Heuvel 4.425, tegen dr. J.A.H, van den Brink (zie 
hierna)) 440 stemmen; Gulpen: Ruijs 3.297 stemmen, tegen Pinkers 1.606 stemmen. 
744 Zie over Van der Brink: C.W. ten Teije, De opkomst van het socialisme in Breda. Actie en reactie tot 1908 (Tilburg 1986}  140-149. 
755 Pius X (1903-1914) werd voornamelijk bekend door zijn strijd tegen liberale en socialistische stromingen en door de veroordeling 
vann het Modernisme in de Kerk. Een aardige karakterisering van deze (letterlijk) Heilige Vader geeft Godfried Bomans in het opstel 
'Eenn eenvoudig man' in de bundel Wandelingen door Rome (Amsterdam/Brussel 1957') 112-129. 
766 ). van den Brink, Kfln ofmoü een Katholiek Socialist zijn? (Breda 1904). 
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kozen,, kreeg hij een respectabel aantal stemmen: in Eindhoven ongeveer 9%; in Breda 20%. 
Inn oktober 1905 werd Van den Brink opnieuw kandidaat gesteld voor het Kamerkiesdistrict 
Breda.. Het was opnieuw tevergeefs, maar twee jaar later werd hij wel gekozen in de Bredase 
gemeenteraad.. Pas toen keerde hij de Kerk de rug toe. Hij had zonder veel succes enkele jaren 
zittingg in de raad, kwam in vrijzinnig-protestants vaarwater terecht, huwde en verhuisde uit-
eindelijkk naar Den Haag. 

Maarr in 1905 was deze stille aftocht nog allerminst zeker. De 'socialist in priestertoog'77 

goldd als een reële bedreiging voor de politieke hegemonie van het katholieke establishment: 
gevaarlijkk vanwege de combinatie priester-socialist; ongrijpbaar vanwege zijn ongebonden-
heid,, en dus oncontroleerbaarheid. En (gebrek aan) controle, zo is in deze en voorgaande pa-
ragrafenn al herhaaldelijk betoogd, was anno 1905 een heet hangijzer. 

Joss van Wel in 'gesprek' met de clerus 

Eindd 1904 deed Jan van den Brink de brochure De grote vraag het licht zien. Hierin behandelde 
hijj  in twaalf punten de onmacht van de maatschappij om de sociale kwestie het hoofd te bie-
denn en sprak hij de voorspelling uit... 

'datt de tijd zal komen, dat de Kerk zich aansluit bij de sociaal democratie, wanneer deze in de voor-
naamstee landen van Europa de macht zal in handen hebben'.78 

Opp 26 november en 3 december 1904 wijdde Jos van Wel twee artikelen in Het Nieuws van de 
Weekk aan de brochure. Onder de titel 'Sociaal-democratie in Brabant' merkte hij op, dat de in-
houdd van het boekje nog zo slecht niet was, wanneer tenminste het woord 'sociaal' overal zou 
wordenn vervangen door het woord 'christelijk'. Vervolgens hield hij een pleidooi voor het sys-
teemm van coöperatieve productie, waarbij een onderneming alle winsten naar de werknemers laat 
vloeien,, zoals dat in een weverij in Haaksbergen in praktijk was gebracht door de sociale 
priesterr A. Ariëns. Door invoering van dit systeem zou de klassenstrijd tussen werkgevers en 
werknemerss vervallen omdat het geven en uitvoeren van werk een gemeenschappelijke zaak 
zouu worden.79 

Dee productiecoöperatie werd in diezelfde periode bepleit door onder meer de Brabantse Je-
zuïett P.B. Bruin,80 maar in Helmond viel het pleidooi van Van Wel in het luchtledige. Door 
conservatievee krachten binnen de gemeente werd zijn voorstelling van zaken waarschijnlijk 
well  verwerpelijk geacht, maar een storm van protest had ze niet tot gevolg. 

Geheell  anders waren de reacties op het stuk, dat Van Wel enkele maanden later, op 11 
maartt 1905, aan Van den Brink wijdde. Ook nu zag Van Wel iets in de ideeën van Van den 
Brink: : 

'Hett is niet uitgemaakt, dat het socialisme niet met den katholieken godsdienst vereenigbaar is. Ten 
minstee het socialisme als economisch stelsel is niet door de Kerk veroordeeld'.8' 

Dee verdediging van Van den Brinks ideeën mocht wellicht wat halfslachtig klinken, Van Wels 
aanvall  op de grote katholieke (dag)bladen in de provincie was allesbehalve dubbelzinnig. In 

777 G. Visser, 'Dr. Jan van den Brink, socialist in priestertoog', De Oranjeboom 24 (1971) 67-94. 
788 Geciteerd in: Het Nieuuisuan de Week, 26-11/3-12-1904. 
799 H.FJ.M. van den Eerenbeemt, 'Ideeën rond 1900 van katholieken in Nederland over een reconstructie van de maatschappij', 
Socialee Wetenschappen 13 (1970) 257-284, aldaar 268. 
800 Ibidem, 266-269. 
811 Het Nieuws uan de Week, u-3-1905. 
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eenn vlammend betoog hekelde hij de pers die, met uitzondering van de socialistische krant Het 
Volk,, zwaar tekeerging tegen Van den Brink en hem onder meer 'afvallige' en 'volksmisleider' 
noemde.. Dat de priester tijdens een tocht naar Woensel letterlijk met slijk was besmeurd, was 
voorr de Eindhouensche Courant zelfs aanleiding om te spreken van 'liefde voor den godsdienst'. 
Ditt koketteren met het geloof, het santia sanctorum, wekte Van Wels wrevel op: 

'Watt me ook gruwelijk hindert is dat telkens terugkeerende "We zullen voor hem bidden". Nu daar-
gelatenn het feit, dat men dit over' t algemeen toch niet doet, ja het misschien nog niet eens meent [...], 
meenn ik dat men met zulke dingen niet te koop moet loopen'.81 

Ditmaall  miste het artikel zijn uitwerking niet. Tot in de landelijke pers was 'de verdediging 
vann Dr. Jan van den Brink' door 'een katholieke redacteur' (citaten uit Het Volk)83 groot nieuws. 
Datt de reacties zoveel heftiger waren dan enkele maanden tevoren, zal ook iets te maken heb-
benn gehad met het feit dat de regionale katholieke pers onder vuur werd genomen en dat deze 
perss tegelijk een voornaam verkiezingsinstituut was. De politiek was in het verkiezingsjaar 
19055 een gevoelig onderwerp. Inmiddels waren de verhitte discussies over de Kamerkandida-
tuurr losgebrand, ondernam het interconfessionele Unitas pogingen om in Helmond vaste 
voett aan de grond te krijgen, was in verband daarmee de Diocesane Bond opgericht en was 
Vann den Brink zelf kandidaat gesteld in twee Brabantse kiesdistricten. 

OpOp vrijdag 17 maart 1905, enkele dagen na Van Wels laatste artikel over Van den Brink, werd 
bijj  de redactie van Het Nieuws uan de Week de volgende brief bezorgd: 

'Aann den Administratie van het Nieuws van de Week. 

Gelieff  het onderstaand als Advertentie te plaatsen in uw nummer van a.s. Zaterdag 

Helmondd 17 Maart 1905 

Naa kennis genomen te hebben van het hoofdartikel in "Het Nieuws van de Week" van Zaterdag 11 de-
zer,, achten wij eindelijk het oogenblik gekomen, openlijk te verklaren dat wij het geschrijf van den 
laatstenn tijd in dien courant ten zeerste afkeuren. 

Namenss de gehele R.K. Geestelijkheid van Helmond, 

Ph.M.. van den Heuvel, Deken en Pastoor 

Ant.. van der Zanden, Pastoor 

fr.. Mattheus, Gardiaan'.84 

Dee advertentie was niet minder dan een doodvonnis voor Het Nieuws van de Week. In een nage-
noegg homogeen-katholieke gemeenschap als Helmond zou een geestelijke afkeuring, niet 
vann één specifiek artikel maar van de krant als zodanig, onmiddellijk leiden tot het massaal 
opzeggenn van abonnementen, gelijk het sacer esto van 1858 de doodsteek voor De Roermondenaar 

822 Ibidem. 
833 Het Volk, 16-3-1905. Behalve de landelijke pers reageerden ook individuele burgers op Van Wels artikel. In zijn persoonlijke archief 
bevindenn zich enkele brieven van zowel sympathisanten van Van den Brink, met het verzoek om enkele exemplaren van Het Nieuws van 
dee Week toegestuurd te krijgen, als van tegenstanders, van wie er een de artikelen 'énfleuaarlijk én onjuist' noemde: GAH Archief 159, P.A. 
Vann Wel (ongeïnventariseerd). 
844 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905, in bezit van Giel van Hooffte Hel-
mond.. Het verslag is, gezien de gedetailleerdheid, de letterlijke weergave van het gesprek en de nauwkeurige tijdsaanduidingen ver-
moedelijkk nog dezelfde avond opgetekend. Bij een 'Aanvulling' aan het eind van het manuscript (de verklaring die Van Wel uiteinde-
lij kk in Het Nieuws van de Week zou plaatsen) schrijft hij: 'heden gewijzigd teruggekregen [cursivering HV]' . 'Heden' slaat, gezien het num-
merr van de krant waarin de verklaring werd afgedrukt, op 18 maart, zodat het voor de hand ligt, dat het hoofdgedeelte van het verslag 
(vóórr de 'Aanvulling') op de dag van het gesprek zelf werd geschreven. Het manuscript wordt besloten met de opmerking: 'Het is mo-
gelijkk dat in dit verslag iets vergeten is, dat zal ik niet betwisten, maar wat er in staat isjuist'. De nu volgende citaten zijn op deze bron 
gebaseerd. . 
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hadd betekend (zie paragraaf 3.2). Van Wel begaf zich daarom in allerijl naar Peter de Louw, ei-
genaarr van Het Nieuws van de Week en kerkmeester van de Lambertusparochie, met de vraag of 
hijj  de geestelijkheid niet van haar voornemen kon afbrengen. De Louw bezocht de deken en 
enkelee uren later kreeg Van Wel een nieuw briefje bezorgd: 

'Mijnheer, , 

Weess zo goed onmiddelijk [sic] even hier te komen, 

[get.]]  Ph.M. v.d. Heuvel 

Deken'.85 5 

OpOp de pastorie van de Lambertusparochie werd Van Wel ontvangen door de drie onderteke-
naarss van de advertentie en er ontspon zich een gesprek dat ruim anderhalfuur zou duren. 
Hett eerste gespreksonderwerp was het artikel over Van den Brink. De geestelijkheid in het de-
canaatt keurde dat stuk eenparig af. Deken Van den Heuvel had hierover vele brieven ontvan-
genn en hij kon niet langer zwijgen. Men las er een verdediging van een gesuspendeerd pries-
terr en overtuigd socialist in, dit tot grote verontwaardiging van Van Wel. 

Maarr ook voor de rest van Het Nieuws van de Week hadden de geestelijken geen goed woord 
over: : 

'Dee heele manier van schrijven konden de E.H. niet goed vinden. Daar kon geen krant komen of d'r 
stondd wat in; dan van deze dan van dien. Dat van misstanden, dat vond Z.E. goed, dat mocht wel, 
maar'tt moest zoo gebeuren, dat niemand er aanstoot aan nemen of zich aan ergeren kon'.S(> 

Dee artikelen van Jan de Wever waren wel het ergst. De gardiaan (overste van de paters Ka-
pucijnen)) was zelfs al eens bij Van Wel geweest om over een van die artikelen te klagen. (Hier-
bijj  moet worden aangetekend dat de clerus de identiteit van Jan de Wever niet kende en waar-
schijnlijkk meende dat Van Wel zelf voor de rubriek 'Uit de Volksklasse' verantwoordelijk 
was.87)) Maar het onderhoud met de hoofdredacteur had niets uitgehaald. Sterker nog: Van 
Well  had zich, nadat de gardiaan was vertrokken, vol minachting over hem uitgelaten en tegen 
dee omstanders iets gezegd in de trant van: 'door wien zou die wel betaald worden?'88 

Uitt de gehele teneur van het gesprek bleek, dat het artikel over Van den Brink slechts een 
aanleidingg was en dat Van Wel zelf werd verdacht van socialistische sympathieën. Zijn artike-
lenn kweekten 'kwaad [...] onder het volk' en hitsten 'de standen tegen elkaar op'.8' Enkele ci-
tatenn van Van Wel: 

'ikk [heb] zoo krachtig mogelijk verdedigd, dat ik nooit of nimmer een letter heb geschreven om de 
standenn tegen elkaar op te zetten. Ik heb af en toe eens op verkeerde toestanden gewezen en dan zoo 
datt men het goed kon verstaan. Ik heb dikwijls bestreden de liberale idee, die ook hier in Helmond 
zooveell  invloed heeft gehad en nog heeft [...] 
Pastoorr v/d Zanden: "Zoo, zoo, zijn die Roomsche fabrikanten liberalen bij u". 
V.. Wel. "In economisch opzicht ja Eerw."[...] 
Ikk heb daarop betoogd, dat er op economisch terrein eigenlijk maar een groote stand bestaat; be-
hoortt te bestaan, n.1. de werkende stand, terwijl ik er aan toevoegde dat het zeer wenschelijk zou zijn 
alss er eens wat meer gelijkheid zou komen tusschen wat men nu verschillende standen noemt. Toen 

855 Ibidem. 
866 Ibidem. 
877 Zie eerder in deze paragraaf. 
888 Manuscript door Jos van Wel. 
899 Ibidem. 
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menn mij hierover in het andere uiterste wilde trekken en er de oude socialistische gelijkheidstheorie 
uitt wilde distilleren heb ik mij hiertegen verzet. Ik heb toen betoogd dat het goed zou zijn als allen 
werktenn en dat er natuurlijk ook meerderen en minderen moesten zijn, dus zonder alle menschen ge-
lijkk te willen maken. Toen pastoor v/d Zanden van de productieve coöperatie eindelijk zooveel begre-
penn had dat zoo iets zou kunnen bestaan zonder patroons heeft Eerw. er eens hartelijk mee gelachen 
enn was men eenparig van oordeel dat dit niet was wat Mgr. wilde. "Er moet verbroedering komen tus-
schenn de menschen, maar daar moet verschil blijven, onze Lieve Heer heeft de standen ingesteld en 
diee moeten blijven"'.90 

Hett standsverschil was, aldus de clerici, niet alleen onvermijdelijk ('armen zullen we altijd wel 
houden'),, maar diende ook een doel: 'Er was', volgens de gardiaan, 'helemaal niets tegen, dat 
[sommige]]  menschen rijk worden als zij dien rijkdom goed besteden in het belang van het 
volk.. En dat hebben ze hier gedaan. Helmond is een toonbeeld voor het geheele land. Ze heb-
benn kloosters gebouwd en Kerken en dan het gasthuis. Alles in het belang van het volk. En dan 
diee liefdadigheidsinstellingen enz.' 

Maarr het meest interessante punt in de gehele discussie, was de manier waarop de jeugdi-
gee Van Wel, pas 23 jaar, zich teweer stelde tegen de verwijten van zijn drie opponenten. Want 
hoewell  hij hun conclusies hier en daar probeerde af te zwakken, of de discussie probeerde te 
reducerenn tot het ene artikel over Van den Brink, stak hij het verschil van mening tussen hem 
enn de drie geestelijken niet onder stoelen of banken. Het hoofdargument van zijn verdediging 
wass dat, hetgeen hem voor de voeten werd geworpen privé-kritiek van enkele individuen was 
enn geen veroordeling door de Kerk als instituut. Hetgeen hem ten laste werd gelegd, kon mis-
schienn niet de persoonlijke goedkeuring van de heren wegdragen, maar kon zeker ook niet 
wordenn beschouwd als een misdaad tegen de katholieke zedenleer! Op de vraag of hij soms 
dachtt dat de bisschop blij was met de opinies van een blad als Het Nieuws van de Week, ant-
woorddee hij: 'ik weet niet of Mgr. dat persoonlijk goedvindt. Het kan wel zijn dat Mgr. anders 
denkt'.. En op een soortgelijke vraag even later: 'Ik heb wel ooit gedacht dat U er misschien 
persoonlijkk wel niet mee instemde, maar ik kan toch niet verwachten dat U er ooit aanleiding 
inn zoudt vinden tot een publiek optreden zooals dit'. Ook de tegenwerping dat de kritiek niet 
slechtss afkomstig was van de deken, de pastoor en de gardiaan, maar dat deze door de clerus 
inn omliggende dorpen werd gedeeld, sneed volgens Van Wel geen hout: 'het [legt] duidelijk 
geenn gewicht in de schaal [...] dat al de geestelijken zóó oordeelden. Eén geestelijke of hon-
derdd geestelijken, dat is gelijk, die oordelen altijd gelijkluidend, behoudens enkele gunstige 
uitzonderingen'.91 1 

Dee priester als privé-persoon versus de priester als functionaris van de Kerk; daarop viel 
volgenss Van Wel de hele kwestie terug te voeren. Zolang niemand hem duidelijk kon maken 
datdat hij de leer van de Kerk had veronachtzaamd, telde de mening van een priester niet zwaar-
derr dan de mening van ieder ander. En de leer van de Kerk op het punt van de standsongelijk-
heid,, zo liet Van Wel niet na te beklemtonen, was vervat in de sociale encycliek Rerum Nouarum, 
diee zijn denkbeelden in hoge mate ondersteunde met de veroordeling van 'een zeer klein aan-
tall  machtige geldmagnaten [dat] een bijna-slavenjuk heeft opgelegd aan de onafzienbare me-
nigtee proletariërs'.91 

900 Ibidem; aanhalingstekens zijn toegevoegd. 
911 Ibidem. 
922 Encycliek Rcrum Nouarum (1891). 
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Naa enige uitwisseling van standpunten, waarbij de geestelijken Van Wel opnieuw voorhiel-
den,, dat 'de menschen braver moesten worden gemaakt' en vooral niet tegen hun patroons 
opgeruidd mochten worden, kwam men tot het volgende besluit: de advertentie zou worden te-
ruggetrokkenn en Van Wel zou een verklaring schrijven en deze, na goedkeuringvan de deken, 
afdrukkenn op de voorpagina. Aan de andere dekens in het bisdom zou per brief worden ge-
meld,, dat de kwestie met van Wel was besproken en daarmee was de kous dan af. 

Dadelijkk na afloop van het gesprek schreef Van Wel het volgende briefje, dat hij met opzet 
redelijkk vaag hield: 

'Dee Geestelijke Overheid heeft ons hare afkeuring te kennen gegeven over ons hoofdartikel van Za-
terdagg 11 Maart en ook over vorige artikelen. 
Wijj  stellen er prijs op bij dezen uitdrukkelijk te verklaren, dat wij ons gaarne altijd en in alles aan onze 
Geestelijkee Overheid onderwerpen, zooals dit iederen Katholiek en inzonderheid aan de Katholieke 
perss betaamt'. 

Dee deken verlangde evenwel een specifiekere verklaring, verving de gehele tweede alinea en 
stuurdee het briefje aldus aan Van Wel terug: 

'Dee Geestelijke Overheid heeft ons hare afkeuring te kennen gegeven over ons hoofdartikel van Za-
terdagg 11 Maart en ook over vorige artikelen. 
Gaarnee nemen wij het afkeuringswaardige terug en wij stellen er prijs op bij dezen uitdrukkelijk te 
verklaren,, dat wij ons in het vervolg altijd in alles aan onze Geestelijke Overheid zullen onderwerpen'. 

Enn zo werd het geplaatst, op 18 maart, aan de kop van de krant: een vernedering voor Van Wel, 
maarr tenminste niet het einde van Het Nieuu>s van de Week, althans voorlopig niet. 

Dee staking bij  Van Thiel 

Hoewell  de oorspronkelijke advertentie in Het Nieuws van de Week door de clerus was terugge-
trokkenn en de tekst van de uiteindelijke verklaring behoorlijk was afgezwakt, was Van Wel en 
zijnn krant een gevoelige slag toegebracht. Werd eind 1904 nog gemeld dat Het Nieuws van de 
Weekk er het voorgaande kwartaal bijna 500 nieuwe abonnees had bijgekregen," na maart 1905 
liepp dit aantal waarschijnlijk terug. Jan de Wever schreef steeds minder columns,94 Jos van Wel 
publiceerde,, althans onder eigen naam, nog slechts zelden hoofdartikelen en de krant werd 
overr het geheel genomen iets 'braver'. 

Maarr toch ook weer niet zo braaf, dat er sprake was van een rigoureuze koerswijziging. Het ar-
beidereskee karaktervan de krant bleef behouden, evenals de provocerende toon. Zo verscheen twee 
wekenn na Van Wels mea culpa de rubriek 'De IJzerman', een column die sterke overeenkomsten ver-
toondee met die van Jan de Wever, alleen niet over de textiel-, maar over de metaalsector ging.95 En 
zoalss de rubriek van Jan de Wever aan de grote weversstaking bij Sanders & Swane voorafging, zo 
gingg de rubriek van De IJzerman aan de tweede grote vakactie vooraf: de staking bij de Spijker-, 
Draadnagel-,, Kiinknagel- en Moerboutenfabriek van de Gebroeders Van Thiel, eind 1906.96 

g33 Het Nieuws van de Week meldde op 9-11-1904: 'In het laatste kwartaal alleen kreeg ons blad meer dan - 300 - nieuwe abonne's bij[.] 
Dee lijst hiervan Iigtyoor belangstellenden ter inzage'. Op 16-11 meldde de redactie dat dit aantal was opgelopen tot 340, op 3-12 tot 375 
opp 10-12 tot 410 en op 17-12 tot 450. 
944 Zijn artikel in Het Nieuws van de Week van 11-4-1906 was vermoedelijk het laatste. 
955 Ibidem, 1-4-1905. 
966 De volgende passage is gebaseerd op: Zuidiuillemsuaart en Het Nieuws van de Week, passim; Van HoofF, Ermoei troef, 65-69; Van Wel, 
Dee zingende vink, 139-148. 
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Hett Nieuws van de Week bracht het groot in de krant: de draadtrekkers bij Van Thiel - dat wa-
renn de voorbewerkers van het metaal waarvan later spijkers werden gemaakt- staakten!97 Aan 
dee staking was een simpel akkefietje over de vetpotjes voorafgegaan. De draadtrekkers moes-
tenn het vet, dat ze gebruikten om de metaaldraad te smeren, zelf betalen en daarom schepten 
zijj  hun potjes a ƒ 0,25 liefst zo vol mogelijk. Volgens de baas (de fabrieksopzichter) moest dat 
nuu maar eens uit zijn en hij besloot voortaan zelfde vetpotjes te vullen. Het verschil van me-
ningg over de billijk e hoeveelheid vet per potje groeide uit tot een hoog oplopende ruzie, waar-
bijj  ook den heter (de patroon) betrokken raakte. Nu er dan toch gesproken werd, wilden de 
draadtrekkerss wel kwijt dat ze niet langer financieel wensten op te draaien voor het metaal-
schroott dat na het draadtrekken overbleef. Ook weigerden ze nog langer te betalen voor het 
noodzakelijkee gereedschap, dat bovendien gedwongen en tegen woekerprijzen door het be-
drijff  werd verstrekt. En tenslotte werden door individuele werklieden nog diverse andere grie-
venn gespuid, waardoor de wilde staking het chaotische karakter kreeg van een totale aan-
klachtt tegen het bedrijf. 

Hett hoofdbestuur van de R..K. Metaalbewerkersbond in Amsterdam, met wie de stakers zich 
perr telegram in verbinding stelden, ging gestructureerder te werk. De stakers werden inge-
schrevenn als lid van de bond en door het bestuur gemaand om gedurende de onderhandelin-
genn het werk te hervatten. Het hoofdbestuur van de bond, waartoe het latere Kamerlid en de 
geschiedschrijverr van de katholieke arbeidersbeweging C.J. Kuiper behoorde, toog naar Hel-
mondd en ging in onderhandeling met de firma. De onderhandelaars brachten het aantal eisen 
terugg tot drie: het vet moest goedkoper, de korting op het metaalafval dat overschoot moest 
lagerr en er moest een vergoeding komen voor de gedwongen werkloosheid die bij Van Thiel 
bijzonderr hoog was. Toen overeenstemming met de firma niet haalbaar bleek, werd op 22 de-
cemberr de algehele staking van draadtrekkers en spijkermakers geproclameerd. 

Hett jaar 1907 begon rumoerig. Al vijfentwintig stakers waren door Van Thiel ontslagen, 
ruimm 250 werknemers waren nu in staking gegaan en slechts een enkele draadtrekker werkte 
door.. Op 1 januari plaatste de firma een advertentie in de krant, waarin draadtrekkers en leer-
lingenn werden gevraagd, maar in diezelfde krant stonden ook de eerste berichten over inge-
gooidee ruiten bij stakingsbrekers.98 Toen werkwilligen enige dagen later bovendien werden 
gemolesteerd,, schakelde het gemeentebestuur de marechaussee in. Dagelijks begeleidde 
deze,, onder luid gejoel en gefluit van de bevolking, de werkwillige 'onderkruipers' van huis 
naarr de fabriek en van de fabriek naar huis. Toen ook bij Henri van Thiel de ruiten werden in-
gegooidd en overal in de stad relletjes uitbraken, kondigde het gemeentebestuur een samen-
scholingsverbodd af. Maar ook dat wilde niet baten. Er braken opnieuw relletjes uit, waarbij de 
politiee diverse charges uitvoerde en door de menigte met stenen werd bekogeld.99 

Dee RKWV, of Helmondse Gildenbond zoals sinds 1905 de officiële naam was,100 zat voelbaar in 
zijnn maag met de stormachtige ontwikkelingen. Vooral het aanvankelijk 'wilde' karakter van 
dee staking kon de organisatie niet bekoren. In een ingezonden briefin Het Nieuws van de Week 
maaktee de metaalbewerkerafdeling St. Eligius zich boos over het niet tijdig inschakelen van 
'dee organisatie'. Hoewel de kwesties van het metaalschroot en van de gedwongen nering van 
gereedschappenn al een aantal jaren speelden, was met de RKWV nooit enig contact geweest. En 

977 Het Nieuws van de Wtek, 19-12-1906. 
988 Ibidem, 1-1-1907. 
999 Ibidem, 12-1-1907. 
1000 ibidem, 3-5-1905. Omdat beide namen door elkaar gebruikt worden, houd ik hier de naam RKWV aan. 
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toenn de vlam eenmaal in de pan was geslagen en de organisatie van metaalbewerkers werd in-
geschakeld,, namen de stakers dadelijk contact op met het hoofdbestuur in Amsterdam, zon-
derr het lokale St. Eligius of de RKWV hier zelfs maar in te kennen.101 Maar Bert van Dongen van 
St.. Eligius wist zelf maar al te goed, waarom de lokale sociale organisatie niet bij het conflict 
mett Van Thiel was betrokken: de kapelaans Janssen en Duynstee, respectievelijk adviseurs van 
dee RKWV en van St. Eligius, stonden niet bepaald als 'sociaal' te boek. Zelfwas Van Dongen van 
mening,, dat een organisatie zonder adviseurs wellicht te prefereren was. Tijdens een vergade-
ringg van de RKWV wist hij te melden, dat kapelaans vaak zonder enig enthousiasme door hun 
bisschopp bij de sociale verenigingen werden gedetacheerd, waarbij Het Nieuws van de Week op-
merkte,, dat Van Dongen wellicht speciaal het oog had op kapelaan Duynstee, 'die oude 
zeur'.02 2 

Opp de vergadering van St. Eligius, op zondag 13 januari na de hoogmis, werd de interne 
verdeeldheidd van de lokale organisatie opnieuw pijnlij k duidelijk. Kapelaan Duynstee liet niet 
naa te beklemtonen, dat de staking 'onwettig' was begonnen. Hij maande de leden 'als goede 
katholieken'' rustig te blijven en merkte op dat 'door een katholieke organisatie [...] niet ge-
oordeeldd [mag] worden naar de indruk van het ogenblik'. Zijn standpunt - 'katholieken mo-
genn niet staken voordat aan een groot aantal voorwaarden was voldaan' - stuitte op bezwaren 
bijj  het meer radicale deel van de vergadering. Vanuit de zaal riep iemand dat Duynstee geen 
werkmansfamiliess kende en dat het werk zwaarder was dan hij dacht. De vergadering dreigde 
opp enig moment zelfs in chaos te ontaarden. In het verslag van een conservatieve Helmonder: 
'Mijnheerr Duijnstee sprak niet naar den zin der arbeiders en werd uitgejouwd en van alles toe-
geroepen,, 't heeft er erg gespannen..."0' Eén van de bestuursleden merkte tenslotte op, dat de 
kapelaann er slechts was om te adviseren. Over 'technische' zaken wist hij onvoldoende en deze 
moestt hij derhalve aan de arbeiders overlaten.104 

Maarr juist wat betreft deze 'technische' zaken kon de RKWV hoe langer hoe minder invloed 
uitoefenen.. De ziektekas van de bond, bij oprichting in 1898 een uitzondering, was voor veel 
werkliedenn de voornaamste reden voor het lidmaatschap. Maar inmiddels had een aantal pa-
troons,, de protestantse fabrikanten voorop, een eigen ziekenfonds opgericht.105 De terugloop 
inn het ledental van de bond gedurende het jaar 1906 was zonder twijfel aan deze ontwikkeling 
tee wijten.106 Maar belangrijker nog dan het verlies van haar sociale functie, was het gebleken 
onvermogenn van de bond om leiding te geven aan werkliedenacties. De RKWV was tijdens de 
stakingg bij Van Thiel, door de verdeeldheid in een behoudende en een vooruitstrevende rich-
ting,, niet in staat gebleken de lagere sociale klassen aan zich te binden. De corporatieve ge-
dachtee van harmonieus samenwerkende standen onder bezielend toezicht van de clerus leek 
daarmeee een anachronisme te zijn geworden. 

Vann de Helmondse RKWV was dan ook geen oplossing in het sociale conflict bij Van Thiel te 
verwachten,, evenmin als van de beide partijen, die onbeweeglijk tegenover elkaar bleven 

1011 Ibidem, 29-12-1906. 
1022 Bert van Dongen, voorzitter van de St. Eligius-afdeling, had dit verklaard op de vergadering van 13-1-1907. Pastoor Berkvens uit 
Tilburgg stelde deze mening een week later tijdens een vergadering aan de kaak: ibidem, 23-1-1907. 
1033 Briefvan mw. Coovels aan haar zoon G.J.f.M. Coovels in Amsterdam d.d. 17-1-1907, GAH, P.A. familie Coovels (nr. 138), nr. 150: 
brievenn G.G.J.M. Coovels, 
1044 Het Nieuiw van de Week, 16-1-1907. Die laatste opmerkingen waren gemaakt door Willem Siegers. 
1055 Enkele bedrijven meteen eigen ziekenfonds: Begemann (1879), Van Vlissingen en Co. (1903), Cacaofabriek (1904), Gebr. Van 
Thiell  (1906), Hendrik Van Thiel en Co. (1906), J.A. Carp's garenfabriek (1910). 
1066 Zoals ook werd opgemerkt op de vergadering van de bond op zondag 20 januari 1907: HetNieums uandeWeek, 23-1-1907. 
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staan.. En zelfs het gemeentebestuur zag zijn bemiddelingspogingen op niets uitlopen.'°7 Uit-
eindelijk,, toen de staking haar zesde week in ging, toog rector F.X. Bult naar Helmond. Hij 
wass geestelijk adviseur van de landelijke R.K. Metaalbewerkersbond en ging zelfde onderhan-
delingenn met de firma Van Thiel aan. Ruim twee weken later, op 4 februari 1907, was de sta-
kingg voorbij. Alle eisen van de stakers werden ingewilligd.108 De firma Van Thiel had een ge-
voeligee nederlaag geleden, maar de werkelijke verliezer was de RKWV, of althans de meer be-
houdendee stroming, die in Helmond hierin anno 1907 nog altijd de boventoon voerde. Dat er 
veranderingenn op komst waren in de verhouding tussen behoudende en vernieuwende krach-
tenn werd later dat jaar opnieuw duidelijk tijdens de langdurige verkiezingscampagnes van 
1907. . 

Politiekee organisatie 

Vann oudsher bestond de Helmondse gemeenteraad uit fabrikanten en notabelen (notarissen, 
hogeree bestuursambtenaren). Daarnaast werd volgens goed gebruik ook de burgemeester een 
plekk in de gemeenteraad gegund. Tenslotte was plaats ingeruimd voor één, en vanaf 1889 
tweee protestanten. De eerste was voor een telg uit het Nederlands-Hervormde geslacht Wes-
selman,, de Heren van Helmond. De broers Jhr. Carel Frederik, Jhr. Willem Lodewijk Joost en 
Jhr.. Adriaan Gilli s Wesselman waren achtereenvolgens, en elk tot aan hun dood, lid van de ge-
meenteraad,, waarna hun neefje Jhr. Carel Frederik de 'gereserveerde' plaats in de raad tot 1915 
bekleedde.. De tweede protestantse plaats was voor een lid van de protestantse fabrikanteneli-
tee in Helmond. De hervormde Pieter Fentener van Vlissingen bekleedde deze positie vijftien 
jaarr en nadat hij vanwege gezondheidsklachten in 1904 was teruggetreden, nam Jan Benjamin 
Kam,, directeur van Begemann en zoon van een hervormd predikant, zijn functie over. 

Dee Helmondse gemeenteraad telde sinds 1872 dertien leden (in 1901 uitgebreid tot vijf-
tien),1099 die telkens voor zes jaar werden gekozen. Elke twee jaar trad eenderde van de zittende 
ledenn af en volgden er periodieke verkiezingen. De kieswet van S. van Houten verschafte in 
18966 aan nieuwe categorieën kiezers het kiesrecht, waardoor ook ambachts- en werklieden 
ditt verkregen.110 In Helmond breidde het aantal kiesgerechtigde burgers zich hierdoor uit van 
eenn kleine 4% naar een kleine 6% van de totale bevolking. 

Maarr ook na de komst van de nieuwe groep op de kiezersmarktwaren verkiezingen voor de 
Helmondsee gemeenteraad zelden het toneel van boeiende politieke strijd. Bij de periodieke 
verkiezingenn van 1897,1903,1905 en 1909 werden telkens alle zittende leden vanwege gebrek 
aann tegenkandidaten opnieuw geïnstalleerd zonder dat daar een verkiezing aan te pas kwam. 
Veell  verschil maakte dat overigens niet, want ook officiële verkiezingen brachten zelden nieu-
wee leden in de raad (behalve dan natuurlijk wanneer een zittend lid te kennen gaf niet voor 
herverkiezingg in aanmerking te willen komen). De samenstelling van de gemeenteraad anno 
18900 was twintig jaar later slechts weinig gewijzigd. Acht raadsleden uit 1890 waren in 1910 
nogg altijd in functie, twee waren overleden en opgevolgd door geestverwanten en hetzelfde 
goldd voor nog eens twee raadsleden, die zich vanwege persoonlijke redenen niet herkiesbaar 
haddenn gesteld. 

1077 Ibidem, 12-1-1907. 
1088 Ibidem, 5-2-1907. 
1099 Vóór 1872 waren dat er elf. In 1923 werd het aantal raadszetels uitgebreid tot zeventien. Gemeenteverslagen, GAH. 
1100 De Vries, 'Het censuskiesrecht', 220. De wet werd in 1901 versoepeld, zodat er meer examenkiezers kwamen: ibidem, 182. 
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Slechtss drie zetels waren in twintig jaar tijd inzet geweest van politieke strijd. Om twee 
nieuwee zetels in de gemeenteraad, in 1901 ingesteld vanwege de groei van de gemeente, was 
politiekee slag geleverd. Na herstemmingen, noodzakelijk omdat in de eerste ronde geen van 
dee kandidaten een absolute meerderheid van het uitgebrachte aantal stemmen had behaald, 
werdenn een winkelier en een graanhandelaar gekozen, van wie mag worden verondersteld dat 
zijj  hun verkiezing mede te danken hadden aan de kiesrechtuitbreiding van 1896.in Serieuzere 
enn meer inhoudelijke politieke strijd leverde de plaats op, die vrijkwam omdat notaris en ge-
meentearchivariss August Sassen zich in 1907 niet herkiesbaar stelde. 

Naastt de vier aftredende leden, die geheel volgens traditie met grote meerderheid van 
stemmenn werden herkozen, meldden zich in 1907 maar liefst vijf nieuwe kandidaten voor de 
opengevallenn plaats in de gemeenteraad. Onder hen bevond zich A.J.H, van Moorsel. Hij was 
drukkerr van Het Hoocj Ambacht van Lambert Poell en uitgever van de Zuidunllemsvaart, de iets def-
tigeree tegenhanger van Het Nieuws van de Week. Ten faveure van Van Moorsels kandidatuur ver-
schenenn in zijn eigen krant negen advertenties, ondertekend door verschillende categorieën 
kiezers:: advertenties van 'werklieden', van 'vrienden van den werkman', van 'werkgevers', van 
'Hanzeleden'' (dat wil zeggen: middenstanders) en van 'eenige landbouwers'. Kortom: van 
iedereen!1'2 2 

Hett Nieuws uan de Week verzette zich tegen de kandidatuur van Van Moorsel. Hierin speelde 
niett alleen een gezonde concurrentie tussen beide Helmondse kranten een rol, maar ook een 
inhoudelijkee kwestie: 'Ongeveer 10000 inwoners van Helmond behooren tot den arbeiders-
stand.. Denk nu een oogenblik gezond. [...] NU NOG ÉÉN WOORD, HET LAATSTE BLOKJE 
VANN UW STEMBILJET IS VAN EEN ARBEIDER, HET IS VAN WILLEM VERSTAPPEN V'< Wil-
lemm Verstappen was chefbankwerker en voorzitter van de Helmondse RKWV. De voorstanders 
vann zijn kandidatuur, niet in de laatste plaats Jos van Wel, stortten een lawine aan pamfletten 
overr de Helmondse bevolking uit. De vele aanbevelingen voor Van Moorsel in de Zuidu>illems-
vaartvaart waren volgens deze pamfletten doorgestoken kaart. Het is helemaal niet beter om voor 
dee werkman een patroon te kiezen dan om een werkman zelf in de raad te kiezen, zo luidde de 
boodschap.114 4 

Dee verkiezingen op 9 juli vielen voor de werklieden bar tegen: Verstappen wist nauwelijks 
dee helft van het aantal benodigde stemmen te verkrijgen. Maar ook Van Moorsel had het niet 
zonderr meer gehaald. Hij diende in de herstemming aan te treden tegen de jurist G.J. van den 
Dungen.. Dat leek een formaliteit omdat Van den Dungen openlijk verklaarde weliswaar kan-
didaatt te zijn gesteld, maar geen enkele behoefte te hebben om lid van de gemeenteraad te 
worden.. Maar Het Nieuws uan de Week zag in de uitspraak van Van der Dungen juist een uitste-
kendee mogelijkheid om, door verkiezing van een kandidaat die zou weigeren, daarna alsnog 
haarr werkliedenkandidaat naar voren te kunnen schuiven: 'Wilt gij uw candidaat in de ge-
meenteraadd hebben, stem dan allen op Mr. van den Dungen. Dan krijgt gij een vrije stem-
ming.. Vele Werklieden'. Ditmaal boekten zij meer succes. Van der Dungen werd met grote 
overmachtt gekozen, bedankte zoals aangekondigd voor de eer, waarna nieuwe verkiezingen 
werdenn uitgeschreven voor eind augustus. 

1111 Het ging hierbij om Herman F.G.D. Schulte, textielwinkelier op de Markt, die was aanbevolen door 'Vele neringdoende kiezers' 
enChristiaanvanderLooveren,, graanhandelaar in de Veestraat, die door landbouwers was aanbevolen als 'kandidaat van den handel'. 
1122 Map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1907, MappenverzamelingGAH. 
1133 Ibidem. 
1144 Ibidem. 
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Joss van Wel had inmiddels de smaak goed te pakken. Samen met Bert van Dongen, voor-
zitterr van de metaalbewerkerafdeling St. Eligius en eerder dat jaar min of meer stakingsleider 
bijj  Van Thiel, riep hij op tot de oprichting van een politieke kiesvereniging, die tot doel had 
'aann de werkmansstand die invloed en dat aandeel in het stadsbestuur [te geven . . . ], waarop 
diee stand krachtens zijn aantal recht heeft'. Verder werd in de oproep gesproken van de nood-
zaakk tot het oprichten van werklozenkassen en ziekenfondsen. Op 22 juli kwamen zestig a ze-
ventigg mensen bijeen in een zaaltje op de Wal en richtten, overigens zonder duidelijk politiek 
programma,, reglement of statuut, een kiesvereniging op. Jos van Wel, Bert van Dongen en 
Willemm Verstappen namen plaats in het bestuur. Van Dongen werd bovendien de kandidaat 
voorr de komende verkiezingen van eind augustus.1'5 

Nuu de verkiezingen voor één opengevallen plaats in de gemeenteraad schijnbaar 'vrij ' gege-
venn waren, kwamen meer groepen met hun eigen kandidaat: de kieslijst telde maar liefst tien 
namen,, onder wie behalve de werkman Van Dongen één kandidaat van de fabrikanten, één van 
dee boeren, twee van de handel en één die werd aanbevolen als kandidaat van 'het intellect'. 

Mett Van Dongen visten de werklieden opnieuw achter het net: in de herstemming kwam de 
kandidaatt van de fabrikanten tegenover die van de boeren te staan. Net als bij de verkiezingen 
vann juli was eens te meer duidelijk geworden dat de werklieden (nog) niet in staat waren om 
zelfstandigg een politieke rol van betekenis te spelen. Bij de herstemming van 10 september 
steundenn zij daarom Adrianus van der Hurk, een boer die naar voren was geschoven als kan-
didaatt van de landbouwers. Waarschijnlijk gold ook voor de boeren - circa 7% van de ge-
meentelijkee beroepsbevolking was werkzaam in de agrarische sector-,116 dat hun kansen in de 
gemeentepolitiekk aanzienlijk waren vergroot door de kieswet van i8g6. Zo ontstond in 1907, 
zoalss Van Wel het later uitdrukte 'een soort van coalitie tusschen de arbeiders en de boeren; 
eenn uitgesproken democratisch verbond, waarvan beide partijen meer dan 25 jaar lang plezier 
hebbenn beleefd.'"7 

Inn de herstemming behaalde Van der Hurk met gemeenschappelijke steun van boeren en 
werkliedenn de overwinning. Maar vier verkiezingsronden bleken nog steeds niet voldoende 
omm de opengevallen plaats in de gemeenteraad te kunnen opvullen. Van der Hurks verkiezing 
werdd namelijk op 19 oktober door de gemeenteraad nietig verklaard omdat zijn kandidaat-
stellingg niet in orde bleek te zijn. Om een kandidaat geplaatst te krijgen op de verkiezingslijs-
tenn moest een lijst met voldoende adhesiebetuigingen worden overhandigd. Ook bij de kan-
didatuurr van Van der Hurk was dit gebeurd. Na de verkiezing van Van der Hurk kwam de ge-
meenteraad,, tijdens het onderzoek naar de geloofsbrieven, tot de conclusie, dat 'de candi-
daatstellingg [...] niet voorzien [was] van het vereischte aantal handteekeningen van kiezers' 
[cursiveringg HV].'18 Vermoedelijk was Van der Hurk kandidaat gesteld met behulp van adhe-
siebetuigingenn van boeren en/of arbeiders, die zelf het stemrecht nog niet bezaten. In febru-
arii  1908 moest derhalve alweer een geheel nieuwe verkiezing plaatsvinden. Ditmaal was de 
kandidaatstellingg van Van der Hurk formeel juist geregeld. Opnieuw boekte hij de overwin-
ningg en na ruim een halfjaar stemmingen en herstemmingen betrad voor het eerst een boer de 
gemeenteraad. . 

1155 Ook C. Gilhaus (eveneens ondertekenaar van de oproep) en Ant. Mommers traden toe tot het bestuur. Het Nieuws uan de Week, 
20-7-1907,, Map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1907, Mappenverzameling GAH.; Van Wel, De zingende irink, 154, 
1166 Beroepstellingen Helmond, i8gg. 
1177 Van Wel, De zingende uink, 156. 
1188 Gemeenteverslag 1907. 
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Dee verkiezingen van 1907/1908 vormden een mijlpaal. Niet alleen vanwege de deelname 
vann landbouwers aan de Helmondse gemeentepolitiek, maar meer nog als de voorzichtige 
startt van de politieke organisatie en polarisatie in Helmond. Al sinds enkele jaren bemoeide 
dee kiesvereniging Helmond, de plaatselijke onderafdeling van de R.K. Kiesvereniging in het Ka-
merdistrict,, zich op beperkte schaal met verkiezingen voor de gemeenteraad. Maar, zoals ge-
zegd,, viel er meestal niet veel te kiezen. Nu was, vermoedelijk voor het eerst, een 'onvoorzie-
ne'' kandidaat in de gemeenteraad gekomen. Jos van Wel had hierin een centrale rol gespeeld. 
'Dee politieke klub "Van Wel" wordt heftig', zo merkte één van de tegenstanders in 1907 op."9 

Dee successen van Van Wels 'politieke klub' vanaf 1907, maar vooral na 1913, stonden in ver-
bandd met de uitbreiding van het Helmondse electoraat. Zoals hiervóór opgemerkt, bracht de 
kieswett van 1896 een aantal nieuwe kiezers op de markt. Maar vele malen groter dan de wet-
telijkee verruiming, was de 'natuurlijke' uitbreiding van het electoraat in de eerste jaren van de 
twintigstee eeuw (zie diagram 6.1). Deze was gedeeltelijk het gevolg van zogenaamde kiezers-
kweek.. Daarbij werden nieuwe kiezers, die volgens de wet recht hadden op kiesrecht maar van 
datt recht tot dusver geen gebruik hadden gemaakt, aangezet zich als kiezer te laten registre-
ren.. Dergelijke kiezerskweek kwam op veel meer plaatsen voor, vooral daar waar lokale ver-
kiezingenn het toneel waren van heftige politieke strijd.'20 
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Diag ramm 6.1 Electoraat uoor de (jemeenteraadsuerkiezimjen in Helmond, 1880-1917 

1199 MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1907. 
1200 In Roermond vond kiezerskweek op grote schaal plaats in 1877: zie paragraaf 4.2 en diagram 4.3. Zie voor het belang van kie-
zerskweekk in Nederland: De Jong, Van standspolitiek naar parrijloyaliteit. 
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Eenn tweede oorzaak voor de uitbreiding van het Helmondse electoraat aan het begin van de 
twintigstee eeuw moet gezocht worden in de structurele welvaartsverbetering van althans een 
bepaaldee groep in de samenleving. In het vorige hoofdstuk is betoogd, dat sociale midden-
groepenn in Helmond tot 1900 sterk ondervertegenwoordigd waren; de sterke uitbreiding van 
hett electoraat na 1900 duidt erop, dat deze groepen na de eeuwwisseling aanzienlijk groter wer-
den.. Deels kan deze toename worden verklaard uit de professionalisering van de bedrijfsvoe-
ringg in veel fabrieken - de vraag naar geschoolde werklieden, administrateurs en voormannen 
namm hierdoor toe -, deels door de opkomst van de middenstand; de oprichting in 1903 van de 
Helmondsee afdeling van de middenstandersbond De Hanze was hiervan een gevolg.111 

Watt de oorzaken van de verandering in de sociale gelaagdheid ook waren, het gevolg was 
datt nieuwe sociale groepen met andere belangen, ook op economisch en politiek gebied, op 
hett toneel verschenen. Ze voorzagen Jos van Wel en de zijnen van een groeiende achterban, 
maarr vergrootten ook de spanning tussen de oude elite(s) en de nieuwe werkliedenbeweging. 

Hett  einde van Het Nieuws van de Week 

Anderhalfjaarr na de verkiezing van Van der Hurk werd plotseling Hrt Nieuws van de Week ver-
kochtt aan de Zuidwilkmsvaart en als zelfstandige titel opgeheven. In mei 1909 prijkten in de ko-
lommenn van de krant vele advertenties van 'stoomdrukkerij Jos. v. Wel', waarin allerhande 
goederenn te koop werden aangeboden: van druksels tot koperpoets, maar ook schoenma-
kersartikelen,, gereedschappen, rijwielolie, huishoudelijke artikelen en vaseline. In juni bleek 
hett om een liquidatie-uitverkoop te gaan en op de dertigste van die maand sloot Hrt Nieuws van 
dede Week zijn kolommen.1" 

Dee vraag dringt zich op of er een verband bestaat tussen de opheffing van Hrt Nieuws van de 
WeekWeek en gebeurtenissen van de voorafgaande jaren, waarin Van Wel meer en meer de rol van 
enfantt terrible was gaan spelen. Het meest voor de hand liggende alternatief, dat er in de kleine 
gemeenschapp van Helmond geen plaats was voor twee kranten, is in ieder geval niet juist. Nog 
inn hetzelfde jaar waarin Hrt Nieuws van de Week ter ziele ging, richtten meer conservatieve 
krachtenn het Nieuwsblad van Helmond. Nieuws- en Advertentieblad voor Helmond en omstreken op. En 
hett voorwoord bij het eerste nummer lijk t een rechtstreekse verwijzing naar Van Wel te bevat-
ten:: 'Ik hoop [...] dat persoonlijke beleedigingen en verdachtmakingen nooit uwe kolommen 
zullenn ontsieren'.113 Van Wel zelf beweerde achteraf dat de verkoop van Hrt Nieuws van de Week 
voorr hem als een volslagen verrassing kwam en veronderstelde enig verband met zijn aanval-
lenn op de zittende elite: 'Het was teveel geweest'.124 

Hett zou, als deze veronderstelling tenminste juist is, interessant zijn te achterhalen wie of 
watt dan had aangedrongen op de opheffing van de krant. Maar helaas ontbreken gegevens om 
dezee vraag te beantwoorden: in de Helmondse gemeenschap, waar onderlinge contacten tus-
senn fabrikanten, stadsbestuur, clerus en andere elites talrijk en informeel waren, valt dit niet 
tee achterhalen. En bovendien: welk deel van de elite had Van Wel in de afgelopen vijfjaren als 
hoofdredacteurr van Hrt Nieuws van de Week niet tegen zich in het harnas gejaagd? Hij had de 
Helmondsee Kamerleden bespot, de fabrikanten uitgedaagd door bij arbeidsconflicten partij 

1211 Gedenkboek R.K. Middenstandersbond, GAH A.4.4. 
1222 Hrt Nieuws van de Week, passim mei en juni 1909. 
1233 Nieuwsblad van Helmond, 4-12-1909. 
1244 Van Wel, De zingende vink, 159. 
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tee kiezen voor het werkvolk, was door de clerus op het matje geroepen en had de traditionele 
gangg van zaken bij gemeenteraadsverkiezingen verstoord door het stellen van eigen kandida-
ten.. Daar doorheen hadden vele persoonlijke aanvallen op bestuurders en patroons de ko-
lommenn van Het Nieuws van de Week gevuld. 

Gezienn de heftigheid van Van Wels aanvaring met de geestelijkheid vier jaar eerder, lijk t het 
niett ondenkbaar dat (een gedeelte van) de Helmondse clerus op de achtergrond een rol heeft ge-
speeldd bij de opheffing van Het Nieuws van de Week. Destijds had men immers ook al een adverten-
tietie willen plaatsen, die in feite het doodvonnis voor de krant betekende. Pastoor Van der Zanden, 
inn maart 1905 één van de gesprekspartners van Van Wel, was inmiddels deken van Helmond ge-
worden,, en de eigenaar van Het Nieuws uan de Week, Peter de Louw, was op alle mogelijke manieren 
mett hem verbonden: onder meer als kerkmeester, als secretaris van het R.K. schoolbestuur en als 
bestuurslidd van de St. Vincentiusvereniging. Wat bovendien wijst in de richting van klerikale in-
vloedd op de opheffing van Het Nieuws van de Week, is dat de concurrerende Zuidwillemsuaart zich in 
datzelfdee jaar onder curatele liet stellen van een commissie van drie, waarvan altijd één Bosch dio-
cesaann pastoor en de hoofdredacteur van de krant deel uitmaakten. Deze commissievan toezicht, 
waarvann de bescheiden behoren tot het kerkarchief van de Lambertusparochie, diende 'de begin-
selenn die een Roomsch Katholiek nieuwsblad tot grondslag moet hebben' te garanderen. De 
commissiee had de mogelijkheid te wijzigen, te herroepen, te schrappen etc. in de totale inhoud 
(artikelen,, ingezonden stukken, advertenties). Eventuele boetes, die de commissie aan de krant 
konn opleggen, zouden worden overgemaakt aan het Antoniusgasthuis.125 

Eenn andere reële mogelijkheid is, dat niet de geestelijkheid, maar Van Wels politieke te-
genstanderss op de opheffing van Het Nieuws van de Week hadden aangedrongen. Bij de heftige 
verkiezingsstrijdd twee jaar eerder, eerst voor Verstappen, vervolgens voor Van Dongen en ten-
slottee voor Van der Hurk, had Jos van Wel wild om zich heen geslagen en hoogstwaarschijn-
lij kk de zittende elite, onder wie het plaatselijk bestuur van de R.K. Kiesvereeniging, tegen zich 
inn het harnas gejaagd. Wat pleit voor deze veronderstelling, is dat Van Wel al zijn politieke ac-
tiviteitenn voor korte tijd geheel staakte. Zo verdween de kiesvereniging, die hij twee jaar eerder 
inn het leven had geroepen, al weer spoedig van het politieke toneel. En dat was niet zijn eigen 
keuze.. In een pamflet van enkele jaren later klinkt wellicht iets door van de tegenwerking, die 
Vann Wel had ondervonden bij de oprichting van een kiesvereniging. Op de vraag waarom er in 
Helmondd geen organisatie bestond die zich bezighield met de gemeenteraadsverkiezingen, 
wass zijn antwoord: 'Ook dat is niet onze schuld! Het verleden is daar om te bewijzen hoe wij 
reedss jaren geleden er naar hebben gestreefd en ook daadwerkelijk hebben getracht eene or-
ganisatiee in het leven te roepen [... Maar] dezen opzet mislukte'.'16 

Bijj  de periodieke verkiezingen voor de gemeenteraad in 1909 werden alle zittende leden 
herkozenn zonder tegenkandidaten; het was alsof de bedaarde tijden van weleer waren weer-
gekeerd.. Maar schijn bedriegt. Als de clerus, de politieke elite in Helmond of enig ander al had 
gehoopt,, dat met het verdwijnen van Het Nieuws van de Week de rol van Jos van Wel definitief 
wass uitgespeeld, kwam hij bedrogen uit. Ondanks de curatele verschenen al vrij snel artikelen 
vann zijn hand in de Zuidwillemsuaart, die duidelijk niet de status van ingezonden stukken had-
den.1277 En ook in de politiek liet Van Wel spoedig weer van zich horen. 

1255 De eerste commissie bestond uit H.N. Ouwerling, hoofdredacteur van de Zuidimllemsuaart, de sociale priester Lambert Poell uit 
Tilburgg en een rector uit Den Bosch: GAH nr. 295 (Archief H. Lamberrus) inv.nr. 103. 
1266 Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1911. 
1277 Zoals het artikel 'O, dat Zuiden!', ZutduJillemsuaart, 5-9-1910, maar ook al eerder werden artikelen van Van Wel in de Zuid afgedrukt. 
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Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1910 

Inn 1910 werd het Helmondse Kamerlid Robbert Regout benoemd tot minister van Justitie. 
Derhalvee moesten er in het district Helmond tussentijdse Kamerverkiezingen plaatsvinden. 
Hett hoofdbestuur van de R.K. Kiesvereeniging, onder leiding van Willem Prinzen, koos uit de 
kandidatenn die zich aandienden A.N. Fleskens, burgemeester van Geldrop en voorzitter van 
dee Noord-Brabantse Zuivelbond (onderdeel van de Noordbrabantsche Christelijke Boeren-
bond;; NCB). In de Helmondse afdeling van de kiesvereniging was daarentegen mr. I.A. Swane, 
advocaatt in Den Bosch, de favoriet. Swane was de broer van Willem Swane, de eigenaar van de 
weverijj  op de Wal waar in 1904 de eerste grote werkstaking was uitgebroken. 

Eindd juni werden in alle plaatselijke afdelingen van de R.K. Kiesvereeniging voorverkie-
zingenn gehouden over de kandidaatstelling. Met een nipte voorsprong van 634 tegen 526 
stemmenn won Fleskens van Swane."8 Daarmee leek de zaak beklonken. Sinds de kieswet in 
18966 kandidaatstelling vooraf verplicht stelde, waren er in het kiesdistrict Helmond nog 
nooitt verkiezingen nodig geweest, om de eenvoudige reden dat vooraf slechts één kandi-
daatt werd aangemeld, namelijk de kandidaat van de R.K. Kiesvereeniging. Zelfs in 1905, 
toenn achter de schermen driftig was gebakkeleid over de kandidatuur, was uiteindelijk geen 
stemmingg nodig geweest omdat Hoffman zich terugtrok ten faveure van Regout (zie eerder 
inn deze paragraaf). Deze traditie zette zich voort tot het districtenstelsel in 1917 werd afge-
schaft."5 5 

Maarr nu, bij de tussentijdse verkiezingen van 1910, kwam er een kink in de kabel. Op 1 juli 
werdenn namelijk twee kandidaten voorgedragen! Achteraf mag het een wonder heten dat het 
stellenn van een alternatieve kandidaat niet vaker voorkwam - volgens de kieswet van 1896 waren 
hiervoorr slechts 40 handtekeningen van kiesgerechtigde burgers nodig -, maar destijds werd 
zoietss beschouwd als een ontregeling van de politieke cultuur en een gevaarlijke aanslag op de 
eensgezindheid.. De indieners van de handtekeningenlijsten ten bate van Swane - net als Fles-
kenss was hij maar liefst op drie plaatsen gekandideerd - beriepen zich dan ook niet op het wet-
telijkee recht een alternatieve kandidaat te stellen, maar op onrechtmatigheden bij de voorver-
kiezingg in de R.K. Kiesvereeniging. Door een te late aankondiging van districtsvergaderingen 
vann de Kiesvereeniging, en te lage opkomsten hier en daar, was niet Swane maar Fleskens ver-
kozenn tot dé kandidaat.130 

Hett antwoord op de kandidatuur van Swane was niet mals. Op 6 juli plaatste de katholieke 
geestelijkheidd een advertentie in de lokale kranten, waarin Fleskens ten sterkste werd aanbe-
volen.. De advertentie was ondertekend door de drie dekens en alle zevenentwintig pastoors in 
hett kiesdistrict Helmond. De ondertekenaars betreurden niet de kandidatuur van Swane op 
zich,, maar het feit dat een verkiezing noodzakelijk was. En wel om de volgende redenen: 

'ie.. die stemming is een strijd tegen de Roomsch-Katholieke Organisatie, belichaamd in de Roomsch-Ka-
tholieketholieke Kiesvereenitjing; 

2e.. zij geeft veelal aanleiding tot verbitterd en beleedigend twistgeschrijf; 

3e.. zij gaat gewoonlijk gepaard met onteerende omkooperij en verlagend drankmisbruik'.'3' 

1288 Helmondsch Nieuwsblad, 28-6-1910. 

1299 In 1897 werd bij enkele kandidaatstelling Vermeulen gekozen, in 1901 Raymakers, in 1905 en ïgog Regout, in 1913 en 1917 Fleskens. 
1300 MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
1311 Zuidwillemsuaart, 6-7-1910. 
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Hett hoofdbestuur van de R.K. Kiesvereeniging liet in datzelfde nummer van de krant een telegram 
afdrukken,, waarin Swane verklaarde 'in geen geval eene verkiezing [te zullen...] aannemen'."2 

Maarr met deze massale tegenaanval was de zaak nog niet beklonken. 'Honderden Leden 
derr R.K. Kiesvereeniging "Helmond"' bleven de kandidatuur van Fleskens betwisten en zetten 
dee strijd voor Swane voort. Zij verspreidden huis-aan-huis twee modellen van het stembiljet, 
eenn blanco exemplaar zoals dat ervoor de stemming uit zou zien, en een ingevuld exemplaar 
waaropp het hokje van Swane was aangekruist: 'Toegevouwen steekt ieder dan het stembiljetje 
inn de bus en gaat heen, overtuigd voor zijn land, zijn district en zich zelven, iets goeds gedaan 
tee hebben'.1" De weduwe J.W. Swane, moeder van de kandidaat, liet in de lokale kranten een 
advertentiee plaatsen met daarin opgenomen een verklaring van een Bossche kapelaan, dat 
haarr zoon 'zijne godsdienstplichten goed vervult en zich gansch onberispelijk als KATHO-
LIEKK gedraagt'.'54 Zijn tegenstanders kwamen spoedig met een tegen-pamflet waarin Swane 
zieligg werd bevonden, dat hij zijn oude moedertje 'in de strijd wierp' en tegenover de dertig 
pastoorss slechts één kapelaan had kunnen charteren, terwijl die kapelaan bovendien verwant 
wass aan zijn familie.1" 

Maarr ook de plaatselijke clerus was minder eensgezind in haar keuze voor Fleskens dan de 
advertentiee van dertig pastoors deed vermoeden. Zo had Gerlacus van den Eisen, de geestelijk 
adviseurr van de NCB en daar menigmaal tegenstander van Fleskens,"6 het hoorbaar moeilijk 
mett de officiële kandidatuur van de R.K. Kiesvereeniging: Fleskens is misschien niet zo be-
kwaamm en zijn bestuur in de zuivelbond is misschien 'niet zeer handig en niet gelukkig ge-
weest',, maar de katholieke boeren hadden volgens Van den Eisen weinig keuze: 'Nu komt 
daarbijj  nog een andere niet minder gewichtige reden, namelijk deze, dat hij [Fleskens, HV] de 
officieelee candidaat is van de kiesvereeniging en daarom door alle Eerw. Heeren dekens en 
pastoorss wordt aanbevolen'."7 Het was een variant op het aloude 'Roma locuta, causa fmita' 
('Romee heeft gesproken, de zaak is afgedaan'), waaruit weinig enthousiasme sprak. 

Uiteraardd mengde ook Jos van Wel zich in de verkiezingsstrijd. Maar anders dan bij vorige 
gelegenhedenn vond hij ditmaal de geestelijkheid aan zijn zijde. Althans: waar het de steun aan 
Fleskenss betrof. De wijze waarop Van Wel diens campagne voerde, was persoonlijker en veel 
meerr op de man gespeeld dan de geestelijkheid vermoedelijk wenselijk achtte. De pastoors 
steundenn Fleskens in de eerste plaats uit verontwaardiging over het feit dat verkiezingen über-
hauptt noodzakelijk waren, terwijl eerdere verkiezingscampagnes, bijvoorbeeld die van 1905, 
haddenn aangetoond dat Van Wel juist een voorstander was van een vrije stemming met open 
vizier.. De pastoors betreurden verkiezingen des te meer omdat die in het algemeen aanleiding 
gavenn tot 'verbitterd en beleedigendtwistgeschrijf. Deze woorden hadden zeer goed kunnen 
slaann op de bijdragen van Van Wel. In een pamflet, onder meer ondertekend door Van Wel, 

1322 Ibidem. De authenticiteit van dit telegram stond in de erop volgende week overigens ter discussie. In een advertentie in het Hel-
mondsehh Nieuwsblad, 9-7-1910, meldde Swane dat iedere opdracht van de kiesvereniging om namens hem verklaringen te publiceren, 
wass vervallen. In het verleden waren namelijk onrechtmatige verklaringen gepubliceerd. De Tijd berichtte vervolgens dat dit telegram 
helemaall  niet van Swane afkomstig was. 
1333 Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
1344 Helmondsch Nieuwsblad, 9-7-1910. Van Wel draait in De zingende uink, 165, de gebeurtenissen om en schrijft abusievelijk, dat de ad-
vertentiee van de dertig pastoors pas verscheen nadat de advertentie van Swane's moeder was geplaatst. 
1355 Pamflet van 'Honderden Kiezers der R.K.K.', Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
1366 Zie voor de eerdere aanvaring tussen Fleskens en Van den Eisen in de zogenaamde Boteroorlog: Weekblad van den Noordbrabantsche 
Christelijkee Boerenbond, 7-8-1909. Voor de kwestie te Grave (1905), waar het episcopaat tegenover de NCB stond, zie: De long, 'De ka-
merverkiezingenn in het district Grave in 1905'. 
1377 Mappenverzameling GAH, map 6.1.3.2, pamfletten T.K. 1910. 
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werdd Swane een 'draaibol' genoemd en in een ander werden zijn broer en diens collega-fabri-
kantenn zwart gemaakt: 'Waarom geven sommigen Uwer patroons bij deze stemming eenige 
urenn vrij en betalen zij bovendien Uwe reiskosten naar buiten, als gij op Mr. Swane stemt?' 
Aann de vooravond van de verkiezingen organiseerde de RKWV een grote openbare vergadering, 
waarr Van Wel sprak over het onderwerp 'Nooit Swane'.138 

Dee volgende dag, dinsdag 12 juli , bleek dat Swane in Helmond desondanks favoriet was. 
Hijj  kreeg 552 van de 875 uitgebrachte geldige stemmen, tegen 323 voor Fleskens (opkomst: 
77,6%).. Maar in het gehele kiesdistrict, waarvan nog twintig andere gemeenten deel uit-
maakten,, wist Fleskens toch de overwinning te behalen: 3.218 tegen 2.265 stemmen (op-
komst:: 80,0%)."9 Het verbond van clerus, hoofdbestuur van de R.K. Kiesvereeniging en werk-
liedenbewegingg was succesvol gebleken, maar de overwinning was bepaald niet glorieus. 

All ee retorische strijdmiddelen ten spijt, is het niet zonneklaar waarom Jos van Wel nu juist 
voorr Fleskens en tegen Swane propageerde. Vermoedelijk beschouwde hij Fleskens meer dan 
Swanee als een kandidaat van het district: Fleskens woonde er, terwijl Swane uit 'de grote stad' 
Denn Bosch kwam. Daarnaast speelden vooral standsverschillen een rol. De advocaat Swane 
hoordee voor zijn gevoel tot de 'club van kroegpolitiekers en fabrikanten-vrienden, die ons al-
tijdd bij de gemeenteraadsverkiezingen den voet dwars zette'.140 Deze weerstand tegen de geze-
tenn elite, vooral die van de conservatieve fabrikanten in Helmond waaraan Swane verwant 
was,, trof de 'dorpsburgemeester' Fleskens in veel mindere mate. 

Zelff  deed Van Wel het vele jaren later voorkomen alsof er bij de verkiezingen van 1910 een 
messcherpee cesuur door de Helmondse gemeenschap liep met aan de ene kant de conserva-
tief-kathoüekenn en de niet-katholieken, die Swane steunden, en aan de andere kant de opko-
mendee katholieke organisatie: de kiesvereniging, de Boerenbonders, de middenstanders en 
dee werklieden, die voor Fleskens streden.141 Maar deze voorstelling van zaken lijk t vooral een 
romantiseringg achteraf te zijn. Een dergelijke waterscheiding tussen conservatieven en 
progressievenn was in het algemeen anno 1910 absoluut niet te ontwaren en zo die er al be-
stond,, komt hij zeker niet overeen met de kwalificaties die Van Wel daaraan geeft. De R.K. 
Kiesvereeniging,, door Van Wel beschouwd als de kern van de opkomende beweging, had in 
Helmondd immers in meerderheid de zijde van Swane gekozen: in het bestuur had de kandi-
datuurr van Fleskens slechts één van de drieënzestig stemmen (!) behaald en ook bij haar leden 
kreegg Swane de voorkeur. 

Bovendien,, zo blijkt uit de correspondentie die Van Wel onderhield met de priester Al-
phonsee Ariëns, had ook hijzelf geen blind vertrouwen in Fleskens. In juni 1910 klaagde Van 
Well  er bij Ariëns over, dat de kandidaatstelling voor verkiezingen nog altijd een kwestie was 
vann de burgemeesters in het kiesdistrict, die tegelijkertijd voorzitters waren van de plaatselij-
kee kiesverenigingen.142 Zowel Ariëns als Van Wel - en op de achtergrond ook P.J.M. Aalberse 
vann de Katholieke Sociale Actie die door Ariëns op de hoogte werd gehouden - hadden liever 
gezienn dat een echte arbeiderskandidaat was gesteld: bijvoorbeeld Henri Hermans van de 
Limburgschee R.K. Volksbond.145 Maar tot zijn spijt moest Van Wel concluderen, dat de kansen 

1388 Ibidem. 
1399 Bulletin van de Zuidunllemsuaart, 12-7-1910 en Zuiduiillemsuaart, 13-7-1910. 
1400 Van Wel, De zingende vink, 166. 
1411 Ibidem, 163. 
1422 Brief van Van Wel aan Ariëns d.d. 11-6-1910, geciteerd in: Van Meeuwen, Lijden aan eenheid, 114. 
1433 Brief van Ariëns aan Aalberse d.d. 18-6-igio, geciteerd in: ibidem, 126-127. 
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vann zo'n kandidaat bijzonder gering waren: Fleskens was al druk bezig de boer op te gaan om 
zijnn kandidatuur veilig te stellen.144 

Dee voorstelling van zaken zoals Van Wel die achteraf gaf, waarin de coalitie pro-Fleskens 
eenn voorbode was van de opkomende sociale beweging, is dan ook onjuist. De combinatie van 
19100 was toch vooral een tijdelijk en pragmatisch verbond van ongelijksoortige groepen en in-
dividuen,, die om uiteenlopende redenen de kandidatuur van Fleskens steunden. Dat verbond 
wass daarom, althans in deze vorm, geen lang leven beschoren. 

Werkliedenn in de raad 

Naa de rumoerige gemeenteraadsverkiezingen van 1907 en de geruisloze van 1909, leken de 
periodiekee verkiezingen van 1911 weer politiek vuurwerk te gaan opleveren. Niet alleen omdat 
dee Kamerverkiezingen het jaar ervoor de gemoederen behoorlijk hadden verhit, maar ook 
omdatt één van de aftredende leden, de fabrikant en bestuurder van de R.K. Kiesvereeniging 
Piett Bogaers, te kennen gaf niet voor herverkiezing in aanmerking te willen komen. 

Joss van Wel stelde Johan (of: Jan) de Wit kandidaat. Hij was metaalbewerker bij Everts & Van 
derr Weijden, een bedrijf dat klinknagels, bouten en moeren fabriceerde. De Wit genoot enige 
bekendheidd in de RKWV, vooral in de metaalbewerkerafdeling St. Eligius, waar hij meetkunde-
cursussenn voor collega's verzorgde. Maar bij het electoraat was De Wit, die geen Helmonder van 
geboortee was, minder bekend, hetgeen zijn tegenstanders maar al te graag benadrukten.145 Om 
ditt probleem te verhelpen, namen zijn propagandisten hun toevlucht tot een wel zeer modern 
campagnemiddel:: Van Wel liet bij Peter de Louw, de voormalige uitgever van Het Nieuius van de 
Week,, een paar duizendd portretten van De Wit afdrukken en verspreidde deze huis-aan-huis.146 

Dezee vorm van campagne was uiteraard niet goedkoop. Weliswaar was voor de portretten 
oudd 'doodprentjespapier' gebruikt, maar aangezien het om het privé-initiatie f van enige bur-
gerss ging, was er geen officiële organisatiekas die kon worden aangesproken. Waarschijnlijk 
droegg de RKWV op de één of andere wijze bij in de kosten. De kandidatuur van De Wit was in 
krantenadvertentiess ondersteund door de bestuursleden van de arbeidersorganisatie (niet door 
dee organisatie als zodanig)147 en volgens Van Wel vloeiden veel gelden in de verkiezingskas 
doorr bemiddeling van Jan de Loyer, de houtbewerker die zojuist tot voorzitter van de RKWV was 
gekozen.. De Loyer zou daartoe de beurs van Willem Prinzen hebben 'uitgewrongen',148 de voor-
zitterr van het hoofdbestuur der R.K. Kiesvereeniging die het jaar ervoor met hulp van Van Wel 
-- maar tegen de zin van de Helmondse afdeling - Fleskens in de Tweede Kamer had geholpen. 

Dee Wit behaalde in de eerste ronde onvoldoende stemmen voor een directe verkiezing, 
maarr ditmaal bereikte de kandidaat van de werklieden wel de herstemming. Nog opmerkelij-
kerr was, dat ook één van de aftredende raadsleden niet dadelijk was herkozen. Jan van Hoof, 
bestuurslidd van de plaatselijke afdeling van de R.K. Kiesvereeniging kreeg vijf stemmen te 
weinig!!  Zodoende moesten vier kandidaten in de herstemming strijden voor twee zetels. 

Dee kandidatuur van De Wit werd met verdubbelde vuurkracht voortgezet. De boeren, die de 

1444 Brief van Van Wel aan Ariëns d.d. n-6-igio, geciteerd in: ibidem. 
1455 Eén van de strooibiljetten tegen De Wit meldde, dat hij pas een paar jaar in de gemeente woonde en als nadeel had dat niemand 
hemm kende: Van Wel, DE zingende uink, 169. 
1466 Ibidem, 170. 
1477 Zuiduiillemsuaart, passim juli 1911. Het reglement van de RKWV verbood de vakverenigingen namelijk aan politiek te doen: Nieuws 
uann de Week, 2-3-1904. 
1488 Van Wel, De zingende irink, 173. Van Wel noemt hem Johan de Loyer. 
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verkiezingg van Van der Hurk vier jaar eerder te danken hadden aan de samenwerking met de 
werklieden,, werden geïnstrueerd door Joseph Kuijpers, secretaris van de Helmondse afdeling 
vann de Boerenbond. En Jos van Wel publiceerde samen met de voorzitters van de twee groot-
stee Rjcwv-afdelingen (Bert van Dongen van St. Eligius en Piet Saenen van St. Severus) een cir-
culaire,, waarin de werklieden werden opgeroepen Johan de Wit te steunen: 'de zaak en den 
persoonn zijn beide uwe stem en steun ten volle waard'.149 Vermoedelijk nog meer indruk 
maaktee een pamflet, verspreid vlak voor de herstemming, met daarin de enigszins gezwollen 
redevoeringg van een oud-raadslid vanaf de publieke tribune: 

'Ziett gij dan niet, Heeren van het Stadhuis, dat iederen dag meerderen worden doordrongen van den 
geestt van oppositie tegen uw bestuur. [...] Verstaat gij die stem dan niet, die loeit in de harten en 
schroeitt op de tong? Is dat alles het werk van onruststokers, van opruiers, van «socialisten», zoals gij 
zegt?? Neen, dat is de stem van het volksgeweten dat ontwaken gaat, en zich met onverzettelijke 
krachtt nederzetten komt op zijne rechtmatige plaats, waarvan het steeds is weggetrapt. Dat is de 
vruchtt van onderdrukking en tyrannie, dat is de noodkreet om recht, het geloei der worsteling om 
vrijheidd van den jongen reus, die daar bedolven ligt onder bruut geweld, 't Is de altijddurende strijd 
vann de vooruitgang tegen conservatisme, van de nieuwe gedachte tegen de oude'.'50 

Hett bombastische taalgebruik maakte indruk en leidde vermoedelijk tot veel speculaties om-
trentt de identiteit van de spreker. In de bundel Tot het hemelsch morgenrood over de Helmondse vak-
bewegingg wordt de tekst toegeschreven aan Willem Prinzen, maar hij was in 1911 gewoon lid van 
dee gemeenteraad (en geen oud-raadslid) en er bovendien de man niet naar om zelf in de volle 
schijnwerperss het gemeentebestuur tot de orde te roepen.15" De waarheid was, dat de tekst in het 
geheell  niet afkomstig was van een oud-raadslid; niet was uitgesproken bij een raadsvergadering 
zelfs.. De werkelijke auteur was Jos van Wel, die de verkiezingen probeerde te beïnvloeden met 
'eenn groote redevoering, quasi gehouden dooreen oud-raadslid vanaf de publieke tribune'.152 

All  dan niet door toedoen van deze imaginaire toespraak behaalde Johan de Wit in de her-
stemmingg de winst, onder meer ten koste van het zittende raadslid Van Hoof. Voor het eerst 
'sindss menschenheugnis"53 had een herkiesbaar raadslid het vertrouwen van de kiezers verlo-
ren.. Voor het eerst ook veroverde een werkman een plaats in de gemeenteraad. 

Nogg in datzelfde jaar 1911 kwamen opnieuw enige zetels in de gemeenteraad vrij. Het oud-Twee-
de-Kamerlidd Karel Raymakers overleed, terwijl Willem Prinzen en wethouder Jan Stevens na lan-
gee jaren dienst hun ontslag aanboden. Omdat de scheidende raadsleden in verschillende jaren 
warenn gekozen, werden twee afzonderlijke verkiezingen uitgeschreven: eind oktober de eerste 
voorr twee gemeenteraadsleden en begin november een tweede voor één lid van de gemeenteraad. 

Dee werklieden besloten voor alle vacatures kandidaten te stellen. Maar bij de eerste verkie-
zing,, op 24 oktober, behaalden hun beide kandidaten, Jan de Loyer en Cor de WufFel, slechts 
ternauwernoodd de herstemming. Het was duidelijk dat zij samen geen schijn van kans maak-
ten.. Alleen wanneer één van beiden zich zou terugtrekken, en er bovendien een stembusaf-

1499 MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. ïgn. 
1500 Ibidem. 
1511 Van Hooff e.a., Tot het hemelsch morgenrood, 10. In de bundel wordt de tekst gedateerd 'omstreeks 1912', toen Willem Prinzen in-
derdaadd oud-raadslid was geworden. Maar de tekst van het pamflet, waarin Johan de Wit wordt aanbevolen als 'candidaat der vooruit-
strevenden,, een der forsche werkers voor de nieuwe richting', Iaat aan de datering niets te raden over. 
1522 Althans, Jos van Wel claimt de auteur te zijn: Van Wel, De lingende uink, 170. Maar in het kader van de voorgaande opmerkingen is 
hett niet onwaarschijnlijk dat Van Wel in zijn memoires de waarheid sprak. 
1533 Aldus een pamflet kort na de herstemming: MappenverzamelingGAH, map 6.1.3.2, pamfletten G.R. 1911. 
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spraakk met één van de andere kandidaten in de herstemming gemaakt zou worden, konden de 
werkliedenn een tweede afgevaardigde in de gemeenteraad brengen. 

Joss van Wel beschrijft in zijn memoires hoe dat in z'n werk ging. Op een middag kwam 
Driekk Adriaans, de tuinman van Willem Prinzen, de ijzerwarenwinkel van Van Wel binnen en 
nodigdee hem uit diezelfde avond langs te komen bij zijn patroon. 'Kom maar achterom', had 
Driekk gezegd, 'dan zal ik u wel door den tuin naar binnen brengen'. Niemand hoefde immers 
tee weten dat Prinzen en Van Wel een onderhoud hadden en rond de verkiezingen hielden 
nieuwsgierigee buren altijd goed in de gaten wie er bij hem in- en uitgingen: 'Mijn voordeur 
wordtt bewaakt, alsof't hier een verdacht huis is', had Prinzen gezegd. 

Binnengekomenn legde Prinzen het doel van het rendez-vous uit: Frits Clercx, de kandidaat 
diee in de eerste stemmingsronde de meeste stemmen had verzameld, was te conservatief en 
moestt uit de gemeenteraad gehouden worden. ',4 Daartoe moest Jan de Loyer, de voorzitter van 
dee RKWV en één van de twee werkliedenkandidaten, het op een akkoordje gooien met de vierde 
kandidaatt bij de herstemming, de verzekeringsagent Lambert Giebels. De andere werklieden-
kandidaat,, Cor de Wuffel, moest zich dan uit de verkiezingsstrijd terugtrekken. Ook voor de 
verkiezingenn van begin november had Prinzen zijn plan gereed. Daar moest Piet de Wit, eige-
naarr van de gelijknamige weverij, worden gekozen: nu er twee fabrikanten uit de raad gingen, 
moestt er tenminste één nieuwe in. Of Jos van Wel dat voor elkaar kon krijgen? 'Op de kosten 
moettee maar niet zien."" 

Off  het werkelijk zo gegaan is als Jos van Wel achteraf vertelde, valt niet te controleren. On-
getwijfeldd was hij in menig opzicht een fantast en heeft hij hier en daar zijn verhalen aange-
dikt,, of althans zijn eigen rol daarin. Maar dat er rond verkiezingen een omvangrijk informeel 
circuitt bestond, waarin Helmonds eerste burger Willem Prinzen een centrale rol speelde, 
staatt wel vast. Dat Prinzen zelf in 1911 afscheid nam van het lidmaatschap van de raad, bete-
kendee nog niet dat zijn rol achter de schermen was uitgespeeld. In elk geval geschiedde alles 
preciess zoals het in het gesprek met Van Wel zou zijn voorgekookt. Giebels en De Loyer wer-
denn gekozen en Clercx viste achter het net. De Wuffel verkreeg slechts 26 stemmen, waaruit 
blijk tt dat de stemdiscipline bij de werklieden groot was. En amper een week later werd bij de 
tweedee verkiezing Piet de Wit gekozen zonder noemenswaardige tegenstand.56 

6.33 CONCLUSIE 

Inn dit hoofdstuk is een aantal kwesties en vraagstukken beschreven die de Helmondse ge-
meenschapp in de eerste jaren na 1900 bezighielden. De rode draad daarin is de opkomst van 
eenn oppositionele groep, die op economisch en politiek gebied vernieuwingen wilde door-
voeren.. De kern van deze groep werd gevormd door Jos van Wel en een klein aantal werklie-
den,, die zonder uitzondering bestuursfuncties in de RKWV of één van de aangesloten vakver-
enigingenn bekleedden. Bert van Dongen was voorzitter van de metaalbewerkerafdeling St. 
Eligius,, waarin ook Johan de Wit actief was; Jan de Loyer was bestuurslid van de houtbewer-
kerafdelingg St. Joseph en later, als opvolger van Willem Verstappen, voorzitter van de RKWV; 

1544 Clercx werd gesteund door de, als conservatief bekend staande, directeur van de Helmondse gasfabriek L. Bronkhorst. Van Wel 
beschreeff  ook Clercx zelf als een conservatief: Van Wel, De zimjende uink, 172. 
1555 Van Wel, De ringende vink, 174-176. 
1566 Bulletin win deZuiduiiliemsuaart, passim oktober/november 1911. 
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Corr de Wuffel was bestuurslid van de katoenbewerkerafdeling St. Lucas en (aanvankelijk als 
commissariss en later als tweede penningmeester) van de landelijke R.K. Textielbond Lamber-
tus;; Piet Saenen tenslotte was voorzitter van de textielarbeiderafdeling St. Severus en secreta-
riss van de RKWV. Ook Jos van Wel vervulde enige tijd die laatste functie.157 

Watt deze zeven personen verbond, namelijk hun inzet voor de economische verheffing van 
dee Helmondse arbeiders, was ook wat hen in de politiek samenbracht. In de vakverenigingen 
zelfwass het beoefenen van politiek verboden,158 maar als individuen maakten zij zich ook bui-
tenn het verbond sterk voor de arbeiderszaak. Op de verkiezingspamfletten die zij onderteken-
den,, werd steevast aangedrongen op werkliedenvertegenwoordiging en tijdens de eerste bij-
eenkomstt van de kiesvereniging in 1907 opende Bert van Dongen de vergadering met de 
woorden:: 'Over het beginsel wordt niet gediscussieerd. Wij willen werklui in den Raad, wie 
datt niet aanvaardt, moet maar gaan, want daar praten we niet meer over'.159 In de beginselver-
klaringg werd aangedrongen op typisch economische verbeteringen als het oprichten van zie-
kenfondsenn en werklozenkassen. 

Watt het streven van deze groep ernstig compliceerde, was het conservatisme van de clerus, 
enn daarmee van de lokale arbeidersbeweging. Zowel tijdens de staking bij Sanders & Swane in 
19044 als tijdens die bij Van Thiel in 1906, werd de geestelijk adviseur eerder als een belemme-
ringg dan als een steun ervaren, hetgeen ook verklaart waarom beide arbeidsconflicten waren 
begonnenn als wilde stakingen, waarbij de vakverenigingen (respectievelijk St. Severus en St. 
Eligius)) pas achteraf werden betrokken. Het sociale axioma van de clerus werd door deken 
Vann den Heuvel in het bestraffende gesprek met Van Wel aldus geformuleerd: 'Onze Lieve 
Heerr heeft de standen ingesteld en die moeten blijven. [...] De sociale questie [zou] heel wat 
gemakkelijkerr [...] zijn op te lossen en spoediger opgeloscht, als de menschen maar wat bra-
verr waren. [...] Armen zullen we altijd wel houden. Als 't stil is op de fabrieken en er is geen 
werk,, dan kunnen die menschen niet toe, en dat zult gij niet verbeteren metal uw geschrijf.160 

Opp zich zag de lokale clerus na 1900 ook wel de noodzaak in van organisatie. Zowel van so-
ciaal-economischee organisatie, getuige de talrijke initiatieven op dat terrein onder leidingvan 
dee geestelijkheid, als van organisatie op politiek terrein, zoals blijkt uit haar felle reactie op de 
kandidatuurr van Swane in 1910 tegen de voordracht van de R.K. Kiesvereeniging. Maar over de 
manierr waarop die organisatie vorm moest krijgen, verschilde de clerus fundamenteel van 
meningg met de groep van werklieden rondom Van Wel. Dit verschil laat zich wellicht vatten in 
hett onderscheid tussen de categorieën klerikaal-confessioneel en burgerlijk-confessioneel, 
diee in de vorige paragraaf zijn beschreven. 

Anderss dan liberaal-katholieken, die een scheiding aanbrachten tussen katholiek geloof en 
neutralee gebieden als onderwijs, politiek of arbeidersbeweging, was Van Wel voorstander van 
nadrukkelijkk katholieke organisaties. Bij alle oppositie tegen de clerus of andere elites stond 
dee katholieke signatuur van zijn bijdragen aan de politiek, de woningbouw, de drankweer of 
dee journalistiek nooit ter discussie. Maar die organisaties dienden volgens hem niet klerikaal 
tee zijn. Zodra het eigenlijke terrein van de zielzorg werd verlaten, zag hij priesters in de eerste 
plaatss als privé-personen en niet als functionarissen van de Kerk. In zijn gesprek met de cle-
russ uit 1905 kwam dat onderscheid telkens terug: zijn artikelen konden misschien niet de per-

1577 Nieuws van de Week, 18-4-1903. 
1588 Ibidem, 2-3-1904. 
1599 Van Wel, De zingende vink, 154. 
1600 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905. 
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soonlijkee goedkeuring van de priesters wegdragen, maar konden daarom nog niet worden be-
schouwdd als een misdaad tegen het katholieke geloof of tegen de Kerk als instituut. 

Dezee zelfde positiebepaling is te onderscheiden bij Van Wels politieke geestverwanten bin-
nenn de arbeidersbeweging. Het interconfessionele Unitas was in Helmond fel bestreden en 
hadd zich nooit een werkelijke plaats verworven. Maar tegelijk plaatsten velen, onder wie Bert 
vann Dongen, vraagtekens bij de aanwezigheid van geestelijke adviseurs bij de vakverenigingen. 

InIn hun streven naar een burgerlijk-confessionele organisatiestructuur is het niet verwonder-
lij kk dat Van Wel en de zijnen eerder aansluiting zochten bij bovenlokale verbanden dan bij de 
plaatselijke,, die door de Helmondse clerus werden gedomineerd. Zoals Jos van Wel zich in 1910 
tegenn de plaatselijke politici keerde en aansluiting zocht bij het hoofdbestuur van de R.K. Kies-
verenigingg (waaruit zijn confidentiële omgang met Willem Prinzen valt te verklaren), zo namen 
dee stakers bij Van Thiel in 1906, over het hoofd van de plaatselijke arbeidersorganisatie heen, 
dadelijkk contact op met het hoofdbestuur van de R.K. Metaalbewerkersbond in Amsterdam. Te-
gelijkertijdd was een dergelijke stap, bedoeld of onbedoeld, een statement. De historicus Lex Heer-
maa van Voss beschrijft hoe contacten tussen lokale en nationale arbeidersorganisaties meestal 
leiddenn tot institutionalisering van de arbeidersbeweging en tot verharding van de arbeidsver-
houdingen.. Vooral in kleinere plaatsen, waar men 'elkaar kende' en waar de strategie van de ar-
beiderss (organisaties) erop gericht was goede relaties met de patroons te onderhouden, leidden 
contactenn met bovenlokale bonden onherroepelijk tot verstoring van de lokale verhoudingen: 
'Ookk zonder specifiek lokaal conflict was het inroepen van de hulp van een landelijke organisa-
tiee een daad waarmee de arbeiders de lokale patronageverhoudingen verbraken'.161 

Hett werkelijke meningsverschil dat zich in Helmond rond 1910 aftekende, ging niet over de 
vraagg of er al dan niet katholieke organisaties moesten komen, maar over de vraag welke 
standpuntenn deze organisaties moesten innemen ten aanzien van de sociale kwestie. Vanwe-
gee het sociaalconservatisme van de (plaatselijke) clerus spitste de discussie zich derhalve toe 
opp de vraag, wat de rol van de clerus binnen de katholieke sociale organisatie was. Het was dus 
ookk geen discussie tussen katholieken en niet-katholieken, maar één tussen verschillende ka-
tholiekee fracties. Dit verklaart het opmerkelijke gemak waarmee alle partijen de aanwezigheid 
vann twee protestanten in de gemeenteraad accepteerden; ook toen de raadsverkiezingen aan 
hett begin van de twintigste eeuw sterk gepolitiseerd werden. Het reglement van één van de 
kiesverenigingenn (zie paragraaf 7.2) schreef nog in 1916 voor, dat 'bij vacatures ontstaan door 
hett aftreden van een der beide protestanten, die van ouds in onzen gemeenteraad zitting heb-
ben,, de vereeniging zich van het stellen van candidaten zal onthouden'.162 

Ookk Jos van Welwas een groot voorstander van deze vorm van accommodatie en pleitte er in 
19044 in Het Nieuws van de Week voor, dat de zetel die door de hervormde Piet Fentener van Vlis-
singenn werd verlaten, weer door een protestant zou worden ingenomen. De Maas- en Waalbode 
merktee hierover verontwaardigd op: 'Op verzoek van protestantsche fabrikanten en na aanbe-
velingg in het "Nieuws van de Week", is te Helmond een protestant tot raadslid gekozen tegen-
overr den president der Katholieke Hanze'.163 Deze voorzitter van de Hanze, die door interventie 
vann Van Wel voorlopig uit de raad was gehouden, was Marinus van Hout, de latere burgemees-
terr met wie Jos van Wels lot in de komende jaren onlosmakelijk verbonden zou worden. 

1611 Heerma van Voss, 'De rode dreiging...', 129 en 132. 
1622 Krantenknipsel januari 1916, opgenomen in GAH, Gemeentebelang, inv.nr. 189. 
1633 Het Nieuws van de Week, 16-7-1904. 
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Hoofdstukk 7 

Dee R.K. Democratie: 
Helmondd 1913-1930 

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

eenn proletariër1 

7.11 HET SOCIALISME: EEN PAPIEREN TIJGER? 

Eerstee kennismaking met het socialisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee oprichting van een SDAP-afdeling 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee spoorwegstaking van 1903 

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

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

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

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

Dee revolutiedreiging van november  1918 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antisocialismee en katholieke verzuiling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Balans s 

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

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

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

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

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

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

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

7.22 DE R.K. DEMOCRATIE 

Dee kiesvereniging Gemeentebelang 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

611 Van Wel, De zingende uink, 181. 

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

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

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

633 Van Wel, Open brief 7. 

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

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

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

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

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

waarnaa zich zo'n tachtig nieuwe leden aanmeldden.71 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vann Wel tussen katholicisme en socialisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1917 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1222 3e Pamflet 23-4-1917, ibidem. Zaandam had, als eerste gemeente in Nederland, sinds 1914 een sociaal-democratische burge-
meester. . 

216 6 



Bureauu voor Kath.[olieke] Soc.[iale] Actie als jongen van 20 jaar naar Haarlem trok om in 1903 de 
spoorwegstakingg der socialisten te helpen breken. Als de socialisten in onze stad komen, zie ik de 
Heerenn nooit in het debat dat ik dan wel eens met die Heeren heb te voeren. Ik zie nooit hun naam in 
Tijdd of Centrum, waar ik nog al eens een artikel plaats ter bevordering der katholieke zaak'.123 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1288 Ibidem; dit laatste kan worden vermoed uit de stemverhoudingen: eerst wordt met 58 tegen 7 stemmen besloten om de motie te 
behandelen,, daarna wordt deze met 58 tegen 4 stemmen aangenomen. 
1299 Ibidem, 9-6-1917. 
1300 Ibidem, 21-6-1917. 
1311 Ibidem, 5-7-1917. 
1322 Ibidem. 
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werdd nog diezelfde maand voorzien. De tegenstanders van Van Wel en zijn sociale beleid bundelden 
hunn krachten en richtten een tweede kiesvereniging op, die zich, net als Gemeentebelang, met de ge-
meenteraadsverkiezingenn zou gaan bemoeien: Recht door Plicht Coovels, Boelen, Dekker en alle an-
deree ondertekenaars van de motie tegen Van Wel in de R.K. Kiesvereeniging traden toe.1'4 

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

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

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

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

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

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

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

7.33 DE STRIJD OM HET ONDERWIJS 

Dee Normaalschool kwestie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee strij d tussen de parochies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee H.B.s.-conversiekwestie 

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

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

1999 Notulen Lambertus kerkbestuur 21-3-1916. 
2000 Ibidem. 
2011 Dagboek Rath 16-6-1916. 
2022 Ibidem. 
2033 Notulen Gemeentebelang 26-4-1913; zie paragraaf 7.2. 
2044 Geciteerd in Pieter-Paul Jansen, 'De schoolstrijd om de Rjjks-H.B.s.', De Vlasbloem. Historisch JaaTboek uoor Helmond 5 (1984) 157-176, 
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kwamm er een kink in de kabel: inmiddels waren de voorbereidingen voor de oprichting van een 
bijzonderee school voor MULO, de St. Henricusschool, in volle gang. Het risico dat een openbare 
vijfjarigee H.B.S. een directe concurrent voor de bijzondere MULO zou worden, leidde na discussies 
inn de gemeenteraad opnieuw tot uitstel. Twee jaar later kwam de conversie ten derde male ter ta-
fel.. Van Hout, inmiddels burgemeester, kreeg van de inspecteur van het middelbaar onderwijs 
eenn rekwest toegezonden, waarin een groot aantal Helmondenaren aandrong op een vijfjarige 
H.B.S.. Zowel de inspecteur als de commissaris van de Koningin in Noord-Brabant, mr. A.E.J. ba-
ronn van Voorst tot Voorst, stonden wel sympathiek tegenover dit verzoek. Maar opnieuw hielden 
B&WW de boot af. Met het argument, dat een vijfjarige H.B.S. aan de wensen van een te gering deel 
vann de bevolking tegemoet kwam, verwierp Van Hout het verzoek.20^ 

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

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

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

particulieree collectie) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2199 Ibidem, 5-7-1917, 

2200 Ibidem, 13 en 15-7-1917. 

2211 Ibidem, 15-7-1917. 

2222 Ibidem, 24-7-1917. 

2233 Ibidem, 31-7-1917. 

2244 Ibidem, 17-8-1917. 

2255 Ibidem, 29-8-1917. 

2266 Ibidem, 17-8-1917. 

2277 Ibidem, 29-8-1917. 
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delijkk stond de beurs van Willem Prinzen, lid van dit comité, garant voor de jaarlijkse bijdrage 
vann ƒ 15.000,-, waarover men zei te beschikken."8 Nu een rooms alternatief voor handen was, 
zoo redeneerde het comité, was een nieuwe situatie ontstaan. Het raadsbesluit van juli 1917 
diendee daarom te worden heroverwogen. In een rekwest aan B&W verzocht het comité om 
cassatiee van het besluit tot conversie van de Rijks-H.B.s. Ook de drie Helmondse pastoors, een 
aantall  katholieke verenigingen en vele ingezetenen ondertekenden het verzoekschrift."9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.44 DE NIEUWE CONSENSUS NA 1920 

Onderwijs s 

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

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

2711 Ibidem, 15-1-1919. 
2722 Ibidem, 19-6-1920. 
2733 Ibidem, 27-10-1920. 
2744 Ibidem, 22-12-1920 en Notulen Lambertus kerkbestuur 23-12-1920. 
2755 Notulen van de Commissievan hetR.K. Bijzonder Onderwijs voor jongens te Helmond 22-11-1915. 
2766 Notulen Lambertus kerkbestuur 8-3-1921. 

240 0 



inn december afgewezen bouwverzoek van het kerkbestuur, de zoveelste episode in de ge-
schiedeniss van onaangenaamheden tussen clerus en B&W. Als iemand in staat was de ver-
houdingenn te normaliseren, dan was dat wel De Louw. Enerzijds had hij grote invloed op 
Rath:: hij was de langst zittende kerkmeester (sinds 1899), al vijftien jaar secretaris van het 
kerkbestuurr en bovendien persoonlijk bevriend met de deken; in 1922 gingen ze bijvoorbeeld 
samenn op vakantie.'77 Anderzijds had De Louw altijd hechte banden onderhouden met de 
werkliedenorganisatie:: hij had in 1911 geholpen om de eerste werkman, Johan de Wit, in de 
raadd verkozen te krijgen, en was als eigenaar van het Nieuws van de Week en voorzitter van de 
Paulusverenigingg Jos van Wel regelmatig te hulp geschoten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerk k 

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

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

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

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

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

Politiek k 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VREEMDELINGEN. . 

Datt wilt ge toch niet? 

Katholiekenn weest verstandig en stemt daarom Lijst 1 V° 

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

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

3088 Notulen Gemeentebelang 29-2-1927. 
3099 Zuidiuillemsuaart, 6-4-1927. 
3100 Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen 1927, GAH, Map 6.1.3.2. 
3111 Van Hooff, 'De eerste SDAP-afdeling in Helmond', 106; zie ook paragraaf 7.1. 
3122 Van Vlissingen & Co.-directeur J.M. Matthijsen, in 1916 tot raadslid gekozen, was voorzitter van de Vrije Liberale Kiesvereeni-
ging;; Begemann-directeur A.A. Bienfait was voorzitter van de Vrijzinnig Democratische Kiesvereeniging; J.H. Joosten, in 1923 tot 
raadslidd gekozen, was voorzitter van de Anti-Revolutionaire en Christelijk-Historische Propaganda Vereeniging. Allen maakten deel 
uitt van de lijst-Kam. 
3133 Altena, 'Socialisme in de marge', 64. 

245 5 



toe,, dat katholieke (protest)stemmers zich tot de onkerkelijke socialisten wendden. In elk ge-
vall  trad met het verschijnen van (openlijke) sociaal-democraten op het politieke podium van 
Helmondd een nieuwe fase in; een fase waarin intra-katholieke tegenstellingen veelal verslui-
erdd raakten achter de strijd tegen een gezamenlijke tegenstander. 

7.55 CONCLUSIE 

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

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

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

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

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

Tabell  7.1 Leden van de Helmondse werkliedenbeweflin̂ en hun juncties 

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

Bertt van Dongen 
Toonn Kets 

Toonn van de Laar 

Jann de Loyer 

Piett Saenen314 

Willemm Verstappen 

Joss van Wel 

Johann de Wit 

CordeWuffel l 

X X 

vrz. . 

X X 

vrz. . 

secr. . 

vrz. . 

secr. . 

X X 

X X 

commis. . 

commis. . 

secr. . 

vrz. . 

pen. . 

X X 

pen. . 

X X 

X X 

X X 

bestuur r 

vrz. . 

X X 

X X 

1917--

1915--

1911--

1913--

1911--

1917--

X X 

secr. . 

X X 

secr. . 

X X 

X X 

X X 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3266 Ibidem. 
3277 Zie bijvoorbeeld Lijphart, Verzuiling, pacificatie en kentering. 
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Hoofdstukk 8 

Slotbeschouwing g 

Overr het Bisschoppelijk College: 'Daarom en daarom alleen verlaten 
hierr vele kinderen van gegoede ouders de stad, zodra zij het lager on-
derwijss genoten hebben, om elders in betere instituten het middelbaar 
onderwijss te erlangen'.' 

Overr het beleid van de R.K. Democratie: 'De kapitaalkrachtigen [zul-
len]]  Helmond verlaten en vooral kleine renteniers [zullen] zich hier 
niett meer vestigen'.2 

Bovenstaandee citaten maken deel uit van twee polemieken over de inrichting en het karakter 
vann de lokale samenleving. Het eerste dateert uit 1857, het tweede uit 1917. Het eerste is een li-
beralee aanval op de klerikale (school)politiek in Roermond, het tweede een conservatieve aan-
vall  op de progressieve werkliedenbeweging in Helmond. 

Hoee verschillend de context van beide uitspraken ook is, toch hebben de citaten veel ge-
meen.. Niet alleen vanwege de soortgelijke strekking - de gevreesde leegloop van de gemeen-
tee -, maar ook vanwege het gevoel dat eraan ten grondslag ligt. Het zijn allebei noodkreten 
vann een voorheen dominante elite die geconfronteerd wordt met verstrekkende veranderin-
genn in de lokale verhoudingen: het zijn symptomen van een machtswisseling. 

Lokalee transities 

Dee maatschappelijke verhoudingen in Roermond werden aanvankelijk gedomineerd door een 
liberaal-katholiekee elite, waarin clerus en hogere burgerij één front vormden tegen invloeden 
vann buitenaf. In een zich telkens wijzigende staatsstructuur (met name rond 1800) was de au-
tochtonee clerus de enige constante. De Kerk vervulde dan ook de rol van wat Louis Althusser 
heeftt genoemd een 'dominant ideologisch staatsapparaat'.3 Ook toen de Nederlandse staat 
langzamerhandd een reële betekenis kreeg, probeerde de hoogste geestelijke in Roermond, 
J.A.. Paredis, deze positie te behouden. Dit vereiste een gematigd beleid, waarin potentiële 
conflictenn werden gedepolitiseerd en veelvuldig informeel contact plaats vond tussen geeste-
lijkee en wereldlijke overheden. 

Naa het midden van de negentiende eeuw kwam deze politiek van consensus onder druk te 
staan,, toen in Roermond niet alleen de Nederlandse staat, maar ook de Nederlandse natie een 
reëleree betekenis kreeg. De vorming van een liberaal-nationale kern was hiervoor van door-
slaggevendeslaggevende betekenis. Zij was niet alleen voorstander van de scheiding van Kerk en Wereld, 
waardoorr de suprematie van de clerus ter discussie kwam te staan, maar bediende zich bo-

11 Roermondenaar, 24-10-1857. 
22 Pamflet, 8-7-1917, GAH, Map 6.1.3.2, Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen april 1917. 
33 De term wordt geciteerd en in deze context gebruikt door Perry, Roorrache Icinine tegen roode koorts, 20. 
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vendienn van 'moderne' middelen als kranten, culturele verenigingen en staatsscholen, waar-
doorr de clerus haar monopolie op beïnvloeding van de publieke opinie (namelijk via de kan-
sel)) verloor. Daarmee werd de dominantie van de clerus op twee fronten tegelijk aangevallen. 

Dezee dubbele aanval leidde bij Paredis en de zijnen aanvankelijk niet tot een radicale veran-
deringg van strategie. Onwennig, en ongetwijfeld ook niet graag bereid tot verandering, zette hij 
zijnn op consensus gerichte politiek voort. Bedreigingen als de antiklerikale toneelvereniging 
enn De Roermondenaar werden door hem niet beschouwd als alternatieven, minder nog als gelijk-
waardigee tegenstanders, maar als uitwassen van enkelen, die het beste bestreden konden wor-
denn door het vasthouden aan een samenbindende, pacificerende politiek. In concreto bestond 
diee er meestal uit, dat een 'algemene' organisatie, krant of school werd opgericht, waarin zo-
veell  mogelijk alle partijen werden verenigd, met als voornaamste doel de radicale initiatieven te 
overvleugelenn en die onder vanzelfsprekende dominantie van de Kerk te brengen. 

Dezee conciliante politiek stuitte in het derde kwart van de negentiende eeuw op toenemen-
dee kritiek van de andere bisschoppen en van de confessioneel-katholieke beweging onder lei-
dingg van De Tijd. De als 'gematigd' of zelfs 'liberaal' omschreven bisschop van Roermond, die 
inn plaats van partij te kiezen liever boven de partijen stond en die liberaal-katholieke 'kandi-
daten-van-het-midden'' verkoos boven 'partijdige' confessioneel-katholieken, raakte steeds 
meerr geïsoleerd. Rond 1875 barstte in het bisschoppelijk paleis de bom. De oprichting van de 
liberalee kiesvereniging De Grondwet in Roermond was de aanleiding, maar de acties van de 
bisschopp beperkten zich niet tot die organisatie. In feite was sprake van een strategische, 
maarr algehele koerswijziging: Paredis daalde af vanuit zijn comfortabele positie boven de 
partijenn en nam strijdlustig plaats temidden van het krijgsgewoel. Voor het eerst werden de 
radicalee en vaak zelfs antiklerikale liberalen rechtstreeks en openlijk (via de media en vanaf de 
kansel)) bestreden, hetgeen tegelijkertijd impliceerde, dat zij door de bisschop werden erkend 
alss volwaardige tegenstanders. Daarmee liet Paredis zijn aanspraken op het 'algemene' varen 
enn nam hij een geprononceerder, politieker, vooral ook 'partijdiger' standpunt in: de schei-
dingg tussen de bevoegdheden van Kerk en Wereld was een geaccepteerd feit. 

Dee redenen voor Paredis' koerswijziging waren extern. Druk van buiten het bisdom om 
duidelijkerr 'partij' te kiezen, radicalisering en institutionalisering van de liberalen en, op de 
achtergrond,, de ontwikkeling van de Romeinse kwestie dwongen de bisschop tot een keuze. 
Dee koerswijziging was op zich dan ook geen overwinning, maar een defensieve noodzakelijk-
heid;; in het gebruik bleek de nieuwe aanpak evenwel succesvol. In het laatste kwart van de ne-
gentiendee eeuw werd de scheidslijn tussen de bevoegdheden van Kerk en Wereld verder ver-
scherptt door Paredis' vertrouwelingen opvolger Boermans. In abstracto betekende dit welis-
waarr dat de Kerk zich terugtrok op eigen terrein, maar in concreto leidde het tot een rijke op-
bloeii  van organisaties en verenigingen op expliciet-katholieke grondslag en vergrootte het de 
invloedd van de confessioneel-katholieken. 

InIn Helmond was de dominantie van de clerus nooit zo groot geweest als in Roermond. Niet al-
leenn omdat de stad geen eigen bisschop kende, maar vooral omdat zij sinds de zestiende eeuw 
onderdeell  had uitgemaakt van de Generaliteitslanden van het protestantse Nederland. Hoe-
well  de clerus in Helmond dus een minder riante uitgangspositie had dan in Roermond, slaag-
dee hij er veel langer in zijn vanzelfsprekende greep op het maatschappelijke leven te handha-
ven.. Dit verschil laat zich in de eerste plaats verklaren uit de afwezigheid van een virulent libe-
ralismee in Helmond. In Roermond was het de groep liberalen, die als eerste een alternatief 
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gingg bieden voor de dominantie van de Kerk. Een dergelijke groep ontbrak in Helmond en de 
protestantenn konden die rol niet spelen, deels vanwege hun geringe aantal en het ontbreken 
vann een achterban, deels vanwege de wijze waarop zij succesvol werden geaccommodeerd in 
bijvoorbeeldd de gemeenteraad. In de tweede plaats moet gewezen worden op het ontbreken 
vann sociale middengroepen - een gevolg van de extreme economische tweedeling-, waardoor 
hett de gemeente lange tijd ontbrak aan voortrekkers die aandrongen op sociaal-economische 
enn politieke vernieuwing; de belangen van clerus en lokale elite(s) vielen daardoor langduri-
gerr samen dan in Roermond. 

Pass rond 1900 kwamen in Helmond nieuwe sociale groepen op, die een bedreiging gingen 
vormenn voor de dominantie van de clerus en de conservatief-katholieke fabrikantenelite. Er 
ontstondd een beweging van werklieden, nieuwe kiezers sinds de kiesrechtuitbreiding van 
i8g6,, waarbinnen de journalist Jos van Wel een sleutelpositie innam. Belangrijkste exponen-
tenn van deze beweging waren de RKWV en de kiesvereniging Gemeentebelang, die via persone-
lee banden met elkaar verbonden waren. Tegenover het conservatieve en isolationistische den-
kenn van de katholieke fabrikantenelite stelde de beweging van werklieden een veel opener so-
ciaall  denken, geïnspireerd op de encycliek Rerum Novarum en op democratische beginselen. 
Hoewell  met name Jos van Wel veelvuldig werd aangesproken op zijn radicale stellingname en 
constantt 'verdacht' werd van socialistische sympathieën, stond het katholicisme in zijn denk-
beeldenn niet minder centraal dan in die van de clerus. Waarin hij zich van hen onderscheidde, 
wass de voorkeur voor een organisatievorm die nadrukkelijk wel katholiek was, maar niet 
noodzakelijkk onder leiding stond van de clerus. Deze burgerlijk-confessionek variant stond te-
genoverr de klerikaal-confessionele variant, die door een groot deel van de zittende elite in Hel-
mondd werd omarmd. Het bracht Van Wel regelmatig in conflict met de clerus en, onder meer 
inn de plaatselijke afdeling van de R.K. Kiesvereeniging, met de lokale elite. 

Naa 1910 drong de beweging van werklieden, onder de vlag van de R.K. Democratie, steeds 
dieperr door in de lokale politiek en in diverse lokale organisaties. Net als in Roermond bleef 
ookk in Helmond een adequate reactie van de clerus en de oude elite op deze ontwikkelingen 
langg uit. In beide steden was de traditie van gematigdheid, van schikken en plooien en van de 
clerusclerus als vertegenwoordiger van het 'algemene' zo lang zo succesvol geweest, dat men hier 
maarr moeilijk afstand van kon doen. Dat lukte pas, toen de positie van clerus en elite daad-
werkelijkk werd aangetast: in Helmond, toen Gemeentebelang een meerderheid in de ge-
meenteraadd dreigde te verwerven en toen burgemeester Van Hout en wethouder Van Wel in de 
H.B.s.-conversiekwestiee de clerus passeerden. Vanaf dat moment nam ook in Helmond de 
oudee elite afstand van haar aanspraken op het 'algemeen belang', definieerde de tegenstander 
alss 'concurrent' en bestreed hem met gelijke wapens. Het establishment sloeg in polemieken 
dezelfdee felle toon aan als Gemeentebelang en richtte een concurrerende kiesvereniging op; 
dee clerus ging de tegenstander, net als in Roermond, rechtstreeks en openlijk te lij f via de me-
diaa en vanaf de kansel. 

Dee H.B.s.-conversiekwestie was in menig opzicht het centrale conflict, waarachter tegenstel-
lingenn tussen conservatief en progressief, tussen lokaal en nationaal en tussen oude en nieuwe 
elitee schuilgingen. De uitkomst ruimde de laatste sporen op van de aanspraken van clerus en 
elitee op het 'algemeen belang'. Vanaf nu waren er twee H.B.s.-en, een katholieke en een alge-
menee (beide termen waren dus blijkbaar niet synoniem!), zoals er ook twee afgescheiden ter-
reinenn waren voor Kerk en Wereld, elk met hun eigen competentie. Dit betekende een funda-
mentelee wijziging in de strategie van de Kerk en het 'wereldbeeld' van haar personeel. 
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Mett het accepteren van dit gewijzigde wereldbeeld lag na 1920 de weg open voor een nieu-
wee consensus. Jos van Wel en de werkliedenbeweging behoefden niet langer gemarginali-
seerdd en als 'socialisten' gediskwalificeerd te worden. Ze werden gelijkwaardige gespreks-
partners,, hun denkbeelden een optie. In Helmond, waar anders dan in Roermond antikleri-
kalee of antikatholieke denkbeelden nauwelijks een rol speelden, bleken de partijen op termijn 
zelfss gezamenlijk een nieuwe elite te kunnen vormen. Op een andere voet, volgens de gewij-
zigdee condities, raakten clerus en B&W weer in gesprek over het onderwijs, traden leden van 
Gemeentebelangg toe tot het kerkbestuur van de nieuwe parochie en vloeiden beide concurre-
rendee kiesverenigingen samen in één lijstverbinding. 

Vann 'het geheel'  naar  'een deel' 

OpOp een ander moment en als resultaat van een ander conflict met andere partijen leidden de 
hierbovenn beschreven lokale transities in zowel Roermond als Helmond tot eenzelfde omslag 
inn het denken. Deze omslag kan het beste worden omschreven als herdefiniëring van het be-
gripp 'algemeen belang'. Was aanvankelijk het katholicisme, onder natuurlijke leiding van de 
clerus,, op lokaal niveau de samenbindende ideologie; later kwam een klerikaal-katholieke va-
riantt naast één of meer andere varianten te staan. Het 'algemeen belang' was daardoor niet 
langerr het monopolie van één groepering, maar werd een pluriforme optelsom van elemen-
ten;; het werd 'de som der delen'. 

Inn de voorgaande hoofdstukken is beschreven, hoe de Kerk reageerde op deze omslag: wel-
kee strategieën werden aangewend om bedreigingen af te slaan en hoe vervolgens, toen veran-
deringenn onafwendbaar bleken, op de nieuwe situatie werd ingespeeld. Ook op dat punt valt 
eenn vergelijking te trekken tussen de ontwikkelingen in Roermond en in Helmond. 

Dee eerste strategie was erop gericht om, onder leiding van de geestelijkheid, de eenheid 
vann Kerk en Wereld te bevestigen. Zoals de Limburgse kapelaan Habets in 1876 de situatie 
enigszinss gechargeerd beschreef: 'indien er nog in onze eeuw een gezagvoerder kan zeggen: 
1'étatt c'est moi dan is dit gewis een Nederlandsche bisschop'.4 In deze strategie hadden con-
frontatiess met tegenstanders het karakter van een integraal conflict over de vraag, of de Kerk al 
dann niet het 'algemeen belang' vertegenwoordigde en in die hoedanigheid gerechtigd was 
overr alle facetten van het maatschappelijk leven bindende uitspraken te doen. Een voorbeeld 
vann zo'n conflict was de discussie in de jaren 1850 en i860 over het katholieke onderwijs in 
Roermond.. De liberalen (en antiklerikalen) maakten bezwaar tegen de aanstelling van religi-
euzenn aan de openbare school omdat die leerkrachten 'de wereld niet meer [kennen] of mis-
schienn nooit gekend [hebben] \s Paredis betoogde daarentegen, dat het Bisschoppelijk Colle-
gee in de stad de leerlingen alles bijbracht wat zij, 'ook in de wereld', nodig hadden.6 De schei-
dingg tussen Kerk en Wereld, door de liberalen hartstochtelijk bepleit, werd daarmee door de 
bisschopp ontkend. 

Inn dergelijke pure vorm kwamen integrale conflicten tussen de clerus, die geen scheiding 
tussenn Kerk en Wereld accepteerde, en liberalen, die daarop juist aandrongen, in Helmond 
niett voor. Niet alleen omdat daar, zoals gezegd, het liberalisme een beperktere rol speelde en 
dee dominantie van de clerus nooit zo groot was geweest als in Roermond, maar bovendien 

44 'Autobiografie van Jos Habets', De Maasgouw 102 (1983) 54-56,109-112,159-160, 205-208, aldaar 110. 
55 De RoermondfTiaar, 29-8-1857. 
66 Brief Paredis aan Burgemeester en gemeenteraad d.d. 15-2-1864, GAR NA 1103. 
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Dee NederI. W e t g e v e r: Ik zeg u de God van hemel en aarde zal zich hier  slechts in Laren en 
Limbur gg mogen vertoonen. 

Grensconflictenn tussen Kerk en Wereld: spotprent op de vraag welk type katholieke processies door de grondwet wordt 
toegestaann (BRON: De Roskam, 7 juli igi6). 

omdatt het centrale conflict tussen conservatief-katholieken en werkliedenbeweging pas rond 
19000 begon en de zuiver 'integrale' maatschappijvisie inmiddels een anachronisme was ge-
worden.. Toch zijn, ook in Noord-Brabant en ook na 1900, nog elementen van die visie terug 
tee vinden. Zo waren volgens Bert Altena de aspiraties van de katholieke Kerk in Noord-Bra-
bantt in deze periode gericht op 'totale beheersing van het maatschappelijk leven'.7 Dat het 
hier,, veel meer dan in Roermond, ging om een nieuw ideaal - in feite had de Kerk hier tijdens 
hett Ancien Régime nooit die rol gespeeld - deed daarbij minder ter zake. 

Inn de voorgaande hoofdstukken kunnen deze visie en strategie van de Kerk in Helmond bij-
voorbeeldd worden aangetroffen in het disciplinerende gesprek, dat de clerus voerde met Jos 
vann Wel over de toon van zijn Nieuws van de Week. Niet alleen om het naakte feit, dat de clerus 
meendee haar invloed uit te kunnen oefenen op een krant die geheel los van de Kerk stond, 

77 Altena, 'Socialisme in de marge', 65. 
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maarr bovendien vanwege de autoriteit waarop zij zich beriep: namelijk als woordvoerder van 
'dee geheele stad', aldus de deken, waaraan de pastoor toevoegde 'en alle standen'.8 Het ver-
weerr van Van Wel richtte zich tegen deze veronderstelde autoriteit van de clerus. Dat de pries-
terss als privé-personen niet erg van zijn artikelen geporteerd waren, kwam niet als een verras-
sing.. Maar het viel nog maar te bezien, of de priesters als functionarissen van de Kerk die kri-
tiekweii  mochten uitdragen: had hij soms iets misdaan 'tegen de katholieke zedeleer of tegen 
dee leer der Kerk?'9 

Ookk in de discussies over de conversie van de Helmondse Rjjks-H.B.s. zijn nog elementen 
vann het integrale conflict zichtbaar: bijvoorbeeld in de polemiek tussen Van Wel en kapelaan 
Suetenss over de vraag, of naast de roomse H.B.S. ook plaats moest zijn voor een niet-katholie-
kee H.B.S. De redeneringvan Van Welwas, dat niet-katholieken moeilijk verplicht konden wor-
denn naar een katholieke H.B.S. te gaan als men dat andersom ook onwenselijk achtte of zelfs 
verbood.. De kapelaan meende daarentegen, dat dit een 'valsche conclusie' was omdat, ook 
voorr niet-katholieken, de roomse H.B.S. de 'school der waarheid' was.10 In feite werd daarmee 
dee idee van een scheiding tussen gebieden waarop de Kerk wel en gebieden waarop de Kerk 
niett haar invloed mocht aanwenden, nog steeds ontkend. 

Niett Suetens maar Van Wel kreeg zijn zin: er kwamen en bleven twee H.B.s.-en, elk met hun 
eigenn signatuur, met hun eigen achterban en met hun eigen overheidssubsidie. Deze nederlaag 
vann de clerus maakte de scheiding tussen Kerk en Wereld, ook op lokaal niveau, onafwendbaar. 
Inn Roermond was iets dergelijks het geval toen in 1873 de liberale kiesvereniging De Grondwet 
werdd opgericht. In beide gemeenten kon de scheiding tussen Kerk en Wereld niet langer worden 
ontkendd of genegeerd, waardoor de Kerk gedwongen werd haar strategie te wijzigen. De twee-
dee strategie, die het integrale denken verving, ging uit van de acceptatie van andersdenkenden 
enn verlegde de op de gehele maatschappij gerichte houding naar een meer exclusieve, op de 
eigenn aanhang gerichte houding. Naast de Kerk kreeg een tweede complex recht van bestaan. 
Beidee zelfstandige complexen, Kerken Wereld, hadden hun eigen competentie. 

Datt de scheiding tussen de domeinen van Kerk en van Wereld door iedereen werd erkend, 
betekendee niet dat er geen verschillen van mening meer bestonden tussen de onderscheiden 
partijenn en visies. Maar de aard van de geschillen veranderde wel. Confrontaties met tegen-
standerss kregen voortaan het karakter van een grensconflict: een conflict over de vraag, waar de 
doorr de Kerk nu geaccepteerde grenslijn tussen Kerkelijke en Wereldlijke bevoegdheden pre-
ciess liep. Het onderwijs en het sociaal-economische terrein lagen in dit grensconflict bij uit-
stekk in de frontlijn: van oorsprong behoorden scholen en charitas tot het domein van de Kerk, 
terwijll  inmiddels ook de Wereldlijke overheid deze terreinen tot haar verantwoordelijkheid 
wass gaan rekenen. Ook het terra incognita, nieuwe sectoren als de massapers en later radio- en 
televisieomroepen,, behoorde tot de gebieden waarop hevig strijd werd geleverd. 

Inn Roermond behoorde ook de politiek nadrukkelijk tot de typische 'frontgebieden'. Ge-
zienn de past-relationship van de katholieke Kerk met het politieke toneel is dat ook wel ver-
klaarbaar.. Zoals in deze studie is betoogd, had de Kerk in Roermond immers lange tijd de 
leemtee gevuld, die het gevolg was van de geringe invloed of zelfs afwezigheid van staatsinstel-
lingen.. Hierdoor kon de Kerk ook aanspraken maken op het politieke terrein en komt de om-
slagg van het integraal naar het grensconflict in Roermond ook daarin tot uitdrukking. 

88 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905. 
99 Ibidem. 
100 Zuidtuillemsvaart, 2-2-1918. 
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penetreerden.555 Ze was daarmee in het homogeen-katholieke Zuiden één van de eerste voor-
beeldenn van een instituut, dat uitdrukkelijk buiten het bereik van de Kerk viel. Formeel gold 
datt natuurlijk evenzeer voor openbare lagere scholen, maar aangezien de informele zeggen-
schapp van de Kerk over het lager onderwijs groot was - in Roermond stonden er bijvoorbeeld 
religieuzenn voor de klas -, was dat geen probleem. De komst (of conversie) van de Rijks-H.B.s. 
wass dat wel: het betekende voor de Kerk een onvermijdelijke confrontatie met de Wereld; mo-
gelijkk zelfs het moment waarop het integraal conflict moest worden vervangen door het 
grensconflict. . 

Datt in de (latere) verzuiling de schoolstrijd zo'n centrale positie inneemt- misschien niet 
dee motor achter de verzuiling, maar dan toch het hart van de verzuiling -, is tegen deze ach-
tergrondd verklaarbaar. Net als de pers was ook het onderwijs bij uitstek een sector, waarin de 
Kerkk terrein had prijsgegeven; een sector waarin men integrale aanspraken had moeten laten 
varenn om er vervolgens, via het grensconflict, opnieuw greep op te krijgen. 

Naastt de pers en het onderwijs maakte ook de sociale organisatie deel uit van de terreinen, 
waaropp een confrontatie tussen Kerk en Wereld plaatsvond. Dat conflicten op dat terrein een 
groteree rol speelden in het Helmondse dan in het Roermondse deel van deze studie, is ver-
moedelijkk deels het gevolg van het verschil tussen de industriestad Helmond en het diensten-
centrumm Roermond. Maar de voornaamste reden voor dit verschil lijk t te liggen in de periodi-
seringg van beide delen: de omslag van integrale naar grensconflicten vond in Roermond 
hoofdzakelijkk plaats in de periode 1870-1875, toen sociale kwestie en sociale organisatie nog 
nauwelijkss een issue waren; in Helmond viel de omslag pas in de periode 1913-1918, toen 'de 
strijdd om de arbeiders' inmiddels zowel landelijk (onder invloed van de sociaal-democratie) 
alss binnen de Kerk (onder invloed van Rerum Nouarum) was losgebarsten. 

Dee signatuur van de sociale organisatie nam in Helmond een centrale positie in bij de conflic-
tenn tussen Kerk en Wereld: in de vraag, welke rol was weggelegd voor de geestelijk adviseur - de 
tegenstellingg tussen een burgerhj k-confessionele en een klerikaal-confessionele variant - en in de moei-
zamee relatie tussen clerus en plaatselijke RKwv-afdeling. De verzuchting van deken Rath in 1916, 
'wij'wij  zijn in elk geval voortaan van de Werkliedenvereeniging af!!',56 geeft er blijk van, dat ook in 
dezee sector sprake was van het prijsgeven van terrein. Parallel aan wat hiervóór is opgemerkt over 
dee pers en het onderwijs, is het begrijpelijk dat de sociale organisatie een centraal punt werd in de 
lateree verzuiling: een sector waarop het verloren terrein teruggewonnen kon worden. 

Inn Roermond, anders dan in Helmond, was tenslotte ook de politiek een terrein waarop 
conflictenn tussen Kerk en Wereld werden uitgevochten. Hierboven is al gewezen op de histo-
rischee aanspraken van de katholieke Kerk in Roermond op dit terrein: historisch juist of als in-
ventedd tradition, de Kerk beriep zich in Roermond op een lange traditie van politieke invloed en 
konn daardoor, veel eerder dan elders het geval was, het politieke terrein betrekken in het 
grensconflict.. De ontwikkelingen in Roermond vormen wat dit betreft een uitzondering. In 
Noord-Brabantt kon de Kerk bogen op een lange traditie, als het ging om terreinen als onder-
wijss en charitas, wellicht ook om haar invloed op de publieke opinie in het algemeen, maar 
politiek-bestuurlijkk had ze nooit datzelfde gezag gehad als in (delen van) Limburg. Voor ka-
tholiekenn ten noorden van de grote rivieren, die veelal in een minderheidspositie verkeerden, 
goldd dat in nog mindere mate. 

555 Verhage, 'Rijks of rooms?' 
566 Dagboek Rath 16-6-1916. 
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Analoogg aan de pers, het onderwijs en de sociale organisatie, kan in het bovenstaande een 
verklaringg worden gevonden voor het opmerkelijke verschijnsel, dat de katholieke zuil pas zo 
laatt een politieke eenheidspartij heeft voortgebracht. Het terrein van de politiek bleef daarmee 
inn de katholieke zuil ver achter bij het terrein van de politiek in andere zuilen en bij andere sec-
torenn binnen de katholieke verzuiling.57 Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de 
opeenvolgingg van drie, onderling causaal verbonden, constateringen: eerst het ontbreken van 
eenn traditie van de Kerk als politiek instrument (in de periode die aan de verzuiling vooraf-
ging),, dan de afwezigheid van politiek als inzet van het grensconflict en uiteindelijk het ach-
terblijvenn van het politieke terrein in de katholieke verzuiling. 

Inn het algemeen wordt de trage wordingsgeschiedenis van de katholieke eenheidspartij 
verklaardd uit het feit, dat een politieke partij voor Nederlandse katholieken minder noodzake-
lij kk was omdat de Kerk al in voldoende mate een samenbindende rol speelde.58 Wanneer ver-
zuilingg wordt bezien tegen de achtergrond van de omslag van het integrale conflict naar het 
grensconflictt ontstaat een tegenovergesteld beeld. Niet, zoals Stuurman betoogt: 'de kerk 
verenigde,, waar een politieke partij ontbrak'.59 Maar: een politieke partij ontbrak omdat het 
niett in de lijn van de Kerk lag op dat vlak te verenigen! 

Dezee analyse van de volgorde, waarin maatschappelijke sectoren onderdeel gingen uitma-
kenn van de verzuiling, komt in hoge mate overeen met wat J.P. Kruijt, bijna een halve eeuw ge-
ledenn en helemaal aan het begin van de wetenschappelijke discussie over verzuiling, hierover 
heeftt opgemerkt. Kruijt beschreef, hoe de zuil zich ontwikkelde vanuit een 'kern' (de Kerk), 
waaromheenn zich een aantal concentrische cirkels vormde van steeds verder van deze kern 
verwijderdee sectoren (onderwijs, jeugdzorg, vakbonden, etc), die steeds later verzuild raak-
ten.. De politiek behoorde bij de katholieken tot één der buitenste cirkels en werd derhalve pas 
zeerr laat aan de verzuilde sectoren toegevoegd.60 Bij (orthodoxe) protestanten lag dat anders. 
Daarr kon, al dan niet terecht, worden betoogd, dat het terrein van de politiek verloren was ge-
gaann tijdens de omslag van het integraal naar het grensconflict. Vanuit deze zienswijze is het 
begrijpelijk,, dat de politiek een hoge prioriteit kreeg bij de opbouw van de orthodox-prote-
stantsee zuil en dat de ARP de eerste moderne politieke partij in Nederland werd. 

Terugg naar  af? 

Doorr het begrip verzuiling opnieuw op te vatten als een metafoor voor de nationale constella-
tiee en het proces van verzuiling opnieuw te beschouwen in termen die een halve eeuw geleden 
all  opgeld deden, vertoont het wetenschappelijke debat over verzuiling eerder reactionaire 
trekkenn dan dat het tot revolutionaire nieuwe interpretaties leidt. 

577 Zie voor deze laatste constatering onder meer: J.A. Bornewasser, 'De katholieke zuil in wording als object van columnologie', in: 
idem,, Kerkelijk uerleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijuer bij zijn aftreden als hoogleraar aan de 
Theologischee Faculteit Tilburg (Amsterdam 1989) 289-323, aldaar 297, waar de auteur deze discrepantie signaleert en eraan toevoegt, dat 
'nogg geen bevredigende verklaring' is gevonden; Bakvis, Catholic power, 65 en J. Ramakers en H. Righart, 'Het katholicisme', in: P. 
Luykxx en N. Bootsma ed., De laatste tijd. Geschiedschrijuing over Nederland in de 20e eeuw (Utrecht 1987) 99-134, aldaar 120. 
588 Zie onder meer: CA. Tamse, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1874-1887', in: Algemene geschiedenis der Nederlanden XIII (Haarlem 
1978)) 207-224, aldaar 221; Minderaa, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1887-1914' 454-455; J.Th. van den Berg, De toegang tot het Bin-
nenhof.. De maatschappelijke herkomst van de Tweede Kamerleden, 1849-1970 (Weesp 1983) 29-30; Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat 
134,, 266 en 296; T. Duffhues, 'Confessionele politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Aspecten van een duurzame relatie' in: 
Luykxx en Righart ed., Van de pastorie naar het torentje, 124-146, aldaar 135; Knippenberg en De Pater, De eenwording uan Nederland, 156. 
599 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 134. 
600 J.P. Kruijt, 'Sociologische beschouwingen over zuilen en verzuiling', Socialisme en democratie 14 (1957) 11-58, aldaar 16-17. Volgens 
Kruij tt behoorde de Kerk zelf overigens niet tot de zuil. 
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Tenn dele is dat schijn. Achter de reactionaire trekken gaan immers nieuwe inzichten schuil: 
err is, om een beeld van Hans Blom aan te halen, sprake van een 'vernietigende kracht en nieu-
wee vergezichten'.61 Zo is het uitsluitend de uiterlijke verschijningsvorm van het verzuilings-
proces,, waarin de interpretatie in deze studie aansluiting vindt bij de ideeën van Kruijt. De re-
denenn waarom, en de wijze waarop dat proces vorm kreeg, bleven bij Kruijt onderbelicht. 
Doorr de verzuiling op lokaal niveau te bezien als 'uitkomsten van [...] grensconflicten' is mis-
schienn niet, zoals Stuurman hoopte, 'een ingrijpende wijziging' van de analyses van verzui-
lingg tot stand gebracht.62 Maar 'een bijstelling' hiervan,63 voor Stuurman een goede tweede, 
mogelijkk wel. Deze bijstelling betreft in de eerste plaats de strategiewijziging op lokaal niveau 
-- de omslag van het integraal naar het grensconflict -, die aan de verzuiling op nationaal ni-
veauu voorafging. 

611 Blom, 'Vernietigende kracht'. 
611 Stuurman, 'De Nederlandse staat tussen verzuiling en moderniteit', 278. 
633 Ibidem. 
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Bijlagee 2: Bevollcintjsloop in Roermond, Helmond en Nederland, 1849-1930 (indexcijfers; 1849=100) 
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Bijlagee 3: Inwoners Roermond naargeboorteplaats, 1849-1899 
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Bijlagee 4: Inwoners Helmond naargeboorteplaats, 1849-1899 
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Bijlagee 5: Verdeling van de beroepsbevolking ouer de verschillende sectoren in Roermond en Helmond, 1899 
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Bijlagee 6: Sterftecijfer (per 1.000) in Roermond vo'o'r en na de aanleg van de drinkwaterleiding in 1889,1875-1895 

1875 5 1895 5 

BRON:: Gemeenteverslagen. 
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Bijlag ee 7:: Aantal sterfgevallen beneden de 1 jaar (per 1.000 levendgeborenen), 1880-1884 en igo4-igoc 

40 0 

1880-18844 1904-1908 idem fabrieksarb. 

Helmond d 

Amsterdam m 

Maastricht t 

landelijkk gem. 

BRON:: Doctoraalscriptie Giel van Hooff: GAH A.6.4. 

Bijlag ee 8: Percentage loonanhankelijken in de mannelijke beroepsbevolking, i8gg en ig30 
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BRON:: Historisch-ecologische databank: Vakgroep Sociale Geografie UvA. 
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Bijlagee 9: Kerkgenootschappen in Roermond, 1849-1930 

JAAR R 

ROOMS-KATHOLIEK K 

OUD-KATHOLIEK K 

NEDER!.. HERVORMD 

CHR,, AFGESCH. 

CHR.. GEREFORM. 

GEREF.. KERKEN 

DOOPSGEZIND D 

EE VANG. LUTHERS 

HERSTELDD E.L. 

REMONSTRANTEN N 

WAAL SS HERVORMD 

NEDL.. ISRAELI. 

PORT.. ISRAELI. 

OVERIGEN N 

GEENN KERK GEZ. 

ONBEKEND D 

OVERIG/GEEN/ONBEK. . 

1849 9 

6.813 3 

--
238 8 

--

1 1 

16 6 

--
1 1 

7 7 

134 4 

--
2 2 

1859 9 

7.697 7 

--

319 9 

--

4 4 

21 1 

1 1 

--

5 5 

95 5 

--

2 2 

1869 9 

8.697 7 

--
398 8 

--

4 4 

29 9 

--
1 1 

4 4 

108 8 

--

1 1 

1879 9 

9.923 3 

--
395 5 

--

9 9 

28 8 

--
2 2 

2 2 

103 3 

--

28 8 

8 8 

1889 9 

10.780 0 

1 1 

361 1 

--
6 6 

16 6 

16 6 

12 2 

3 3 

7 7 

85 5 

1 1 

10 0 

1899 9 

11.701 11.701 

--
463 3 

9 9 

--
13 3 

18 8 

2 2 

8 8 

7 7 

104 4 

--
2 2 

21 1 

--

ïgog g 

13.230 0 

3 3 

421 1 

2 2 

34 4 

12 2 

19 9 

--

4 4 

3 3 

35 5 

43 3 

!3 3 

37 37 

2 2 

1920 0 

15.224 4 

1 1 

568 8 

3 3 

45 5 

9 9 

37 7 

1 1 

14 4 

--
88 8 

--
11 1 

70 0 

1 1 

1930 0 

15.987 7 

2 2 

409 9 

2 2 

33 3 

8 8 

29 9 

2 2 

5 5 

--

55 5 

29 9 

116 6 

--

BRON:: Historisch-ecologische databank: Vakgroep Sociale Geografie UvA. 

Bijlagee 10: Kerkgenootschappen in Helmond, 1849-1930 

JAAR R 

ROOMS-KATHOLIEK K 

OUD-KATHOLIEK K 

NEDERL.. HERVORMD 

CHR.. AFGESCH. 

CHR.. GEREFORM. 

GEREF.. KERKEN 

DOOPSGEZIND D 

EVANG.. LUTHERS 

HERSTELDD E.L. 

REMONSTRANTEN N 

WAAL SS HERVORMD 

NEDL.. ISRAELI. 

PORT.. ISRAËLI. 

OVERIGEN N 

GEENN KERK GEZ. 

ONBEKEND D 

1849 9 

4.988 8 

--
118 8 

--

--
11 1 

--
--
--
--
--

1859 9 

5.618 8 

1 1 

165 5 

2 2 

--
16 6 

1 1 

--
1 1 

--
--

1869 9 

6.191 1 

--
127 7 

3 3 

21 1 

2 2 

1 1 

1 1 

7 7 

--

1879 9 

7.005 5 

--
312 2 

6 6 

1 1 

23 3 

--
6 6 

2 2 

11 1 

--

58 8 

1889 9 

8.648 8 

--
278 8 

6 6 

46 6 

12 2 

4 4 

--
6 6 

2 2 

21 1 

--

6 6 

1899 9 

10.969 9 

--

344 4 

2 2 

36 6 

2 0 0 

14 4 

2 2 

12 2 

2 2 

18 8 

--
--

17 7 

--

ïgog g 

14.091 1 

--

477 7 

25 5 

59 9 

5 5 

38 8 

--

5 5 

5 5 

9 9 

2 2 

7 7 

43 3 

1 1 

1920 0 

18.214 4 

1 1 

583 3 

21 1 

95 5 

13 3 

79 9 

2 2 

12 2 

--

3 3 

--

5 5 

! 32 2 

1 1 

1930 0 

24.252 2 

1 1 

67O O 

4 4 

145 5 

11 1 

80 0 

--
10 0 

5 5 

8 8 
--

46 6 

2 03 3 

--

BRON:: Historisch-ecologische databank: Vakgroep Sociale Geografie UvA. 
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Bijlag ee 11: Opkomstpercentages periodieke en onrbindintjsverkiezimjen voor de Tweede Kamer in Nederland en de kies-

districtenn Eindhoven (Helmond) en Roermond, 1850-1884 
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BRON:: cijfers Ron de long; zie: Ron de long, Van standspolitiek naar partij loyaliteit. Verkiezingen uoor de Tweede Kamer, 1848-18 
(Hilversumm 1999). 

Bijlag ee 12: Electoraat en opkomst bij periodieke cjemeenteraadsverkiezinaen in Roermond, 1867-1$ 
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600 0 

500 0 

400 0 

300 0 

200 0 

100 0 
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II I I l I 
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BRON:: Gemeenteverslagen; diverse pamfletten. 
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Bijlagee 13: Opkomstpercentages gemeenteraadsverkiezingen in Roermond en Limburg, 1859-1895 

100% % 

80% % 
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20%% — 

0% % 
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BRON:: Gemeente- en Provincieverslagen; diverse pamfletten. 
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Geraadpleegdee bronnen 

ï.. ARCHIEVEN 

Gemeentearchieff  Roermond (GAR) 

Gemeentebestuurr Roermond, Nieuw Archief (NA) 

Comitéé tot oprichting van een nationaal gedenkteken voor november 1813 te Roermond, 1863-1870 
Gemeentelijkee commissies van bijstand en commissies ad hoc van het gemeentebestuur 
Comitéé tot oprichting van een nationaal gedenkteken november 1813,1863-1870 
Comitéé Nationaal Huldeblijk aan prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden te 

Roermond,, 1878 
Kamerr van Koophandel en Fabrieken 
Parochiee St. ChristofFel 
Decanaatt Roermond 
Commissiee tot oprichting van een gedenkteken voor de plebaandeken Moonen 

Vereenigingg tot aanbidding van het Allerheiligste Sacrament des Altaars en tot ondersteuning van arme kerken 
Conferentiee van de H. Christophorus der Vincentiusvereniging 
R.K.. Parochieel Armbestuur in de parochie van de H. Christophorus 
Roomschh Cathoüjk Godshuis 
Bestuurr van het Klein College 
Nederlandss Hervormde Gemeente 
Gereformeerdee Kerk te Roermond 
Util ee Dulci 
Burgersociëteit t 
Sociëteitt Amicitia 
Grootee Sociëteit 
R.K.. Volksbond te Roermond 
Bongaerts s 
Guillon n 
P.. Schreurs 

Bisschoppelijkk Archief Roermond (BAR) 
Correspondentie e 
Journalen n 
Bisschoppelijkee brieven 
Rijksarthiefinn Limburg (RAL) 
Provinciaall  bestuur van Limburg 

Staatsraadd Gouverneur der provincie Limburg 
Rapportenn van de commissarissen aan de Koning 
Kabinett van de gouverneur 

Opperbevelhebberr van Maastricht 
Kamerr van Koophandel en Fabrieken in Roermond 

Mappenverzamelingg Roermonds kieswezen 
Janssen n 
Leurs s 
Strens s 
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Gemeentearchieff  Maastricht (GAM) 

Pijls s 

Gemeentearchieff  Helmond (GAH) 
Gemeentebestuurr Helmond, Nieuw Administratief Archief 
Burgerlijkk armbestuur 

Schoolcommissiee der gemeente; Commissie van Toezicht op het lager onderwijs; Commissie van Toezicht op 
hett middelbaar onderwijs; Verslagen van den toestand van het middelbaar onderwijs (RK HBS) in de ge-
meentee Helmond; Rijks-HBS / J.L. Meijer 

Kamerr van Koophandel en Fabrieken 
Comitéé ter viering van het ambtsjubileum van burgemeester Van Hoeck 

Helmondsee subcommissie van de Watersnood 1876 
Parochiee St. Lambertus; Parochie H. Hart van Jezus; Parochie O.L. Vrouwe ten hemel opneming; Parochie H. Jozef 
Decanaatt Helmond 
Broederss van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige maagd Maria (van Maastricht) te Helmond 
St.. Vincentiusvereeniging, afd. Helmond, bijzondere raad en conferenties H. Lambertus, H. Harten O.L. Vrouwe 
H.. Elïsabeth-vereeniging 
St.. Joseph Jongelingsvereeniging 
Hervormdee gemeente Helmond 
Gereformeerdee Kerk Helmond 
Gemeentebelang,, R.K. Kiesvereniging 
Woningbouwverenigingg De Hoop 
Kruisverbondd R.K. Drankweer 
Sobriëtass comité (R.K. Drankweer) 
St.. Franciscus, Nationale vereeniging van geheelonthouders etc, afdeling Helmond en voorgangers 
Vereenigingg van Fabrikanten der Textielindustrie Helmond 
Roomss Katholieke Werkliedenvereeniging (RKWV) 
R.K.. Textielbonden te Helmond 
St.. Eloy, afdeling Helmond 
Eligiusgilde e 
Mappenverzameling g 
Bots s 
Coovels s 
P.M.W.. van Hout 
J.B.. Kam 
H.J.. Raymakers 
Joss van Wel 
Wesselman n 

Bisschoppelijkk archief Den Bosch (BADB) 
Parochiee H. Lambertus (Helmond) 
Correspondentie e 

Archieff  in persoonlijk bezit van J.M. Hegeman-Sriphout te Helmond 
Parochiee H. Jozef 

Archieff  in persoonlijk bezit van Giel uan Hoojf te Helmond 

Manuscriptt door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-03-1905 

Algemeenn Rijksarchief (ARA) 
Ministeriee van Binnenlandse Zaken, Kabinet 
J,, Heemskerk 
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J.R.. Thorbecke 
J.P.J.A.. van Zuylen van Nijevelt 

Rijksarchieff  in Noord-Holland 
Bisschoppelijkk Archief Haarlem (BAH) 

Rijksarchieff  Gelderland 
Vann Nispen tot Sevenaer 

Gemeentearchieff  Amsterdam (GAA) 
Hoofdcomitéé en commissies voor een huldeblijk aan de nagedachtenis van Mr. J.R. Thorbecke 

Internationaall  Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) 

W.L.. Brusse 
Sociaall  Democratische Arbeiderspartij 

Archieff  van de Nederlandse provincie der Jezuïeten, Nijmegen 

Nuyens s 

Archieff  Orde van Vrijmetselaars, Den Haag 
Laa Liberté Constante te Roermond 

Laa Perseverance te Maastricht 
Archivioo Secjreto Vaticano, Vaticaan 
Segretariaa di Stato (pauselijk Staatssecretarie) 

2.. PERIODIEKEN 

Limburg : : 
1'Amii  du Limbourg. Journal Politique, Commercial, Artistique et Litteraire (1847-1874; 1877-1881) 
Courrierr de la Meuse. Journal du Limbourg (1854-1892) 
Limburgerr Courier (vanaf 1845) 
Dee Maas- en Roerbode. Nieuws- en Advertentieblad (1856-1904) 
Dee Nieuwe Koerier. Provinciale en Roermondsche Courant (1888-1904) 
Nieuwee Koerier/Maas- en Roerbode (1904-1944) 
Nieuws-- en Advertentieblad uoor de stad en het arrondissement Roermond 
Hett Nieuwsblad uan Roermond (1876-1879) 
Hett Nieuwsblad van de stad en het district Roermond (1856) 
Nieuwsbodee (vanaf 1869) 
Dee Roermondenaar (1856-1858) 
Dee Roermondenaar (vanaf 1907) 

Dee Roskam 
Venlooschh Weekblad (vanaf 1863) 
Dee Volksvriend (1859-1893) 

Noord-Brabant: : 
Dee Buunder voor Helmond en omstreken (1914) 
Gemeentebelang.. Orgaan van de R.K. Democratie? Uitgave: Verkiezin^scomite'van 'Gemeentebelang' (1919) 

Helmondschee Courant. Het nieuws- en aankondyingsblad voor Noord-Brabant en Limburg (1880) 

Helmondschh Daablad (vanaf 1919) 
Hett Hoog Ambacht. OJjïcieel orgaan van den Diocesanen Textiel-arbeidersbond St. Severus in het Bisdom van 's Bosch (vanaf 1904) 
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Meierijschee Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor het arrondissement Eindhoven 
Hett Nieuws van de Week. Volks- en Advertentieblad voor stad en land (1880-1909) 

Nieuwsbladd van Helmond. Nieuws- en Advertentieblad voor Helmond en omstreken (vanaf 1909; of: Helmondsch Nieuwsblad) 
Dee Noord-Brabanter, Bisschoppelijk Dagblad van de provincie Noord-Brabant in Den Bosch [ook wel: Noordbrabanter] 
Propagandabladd van de R.K. Drankweer te Helmond en degezamenlijke Drankbestrijdingsvereenigingen van Helmond (1923-

1927) ) 
Provincialee Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant 
Weekbladd van den Noordbrabantsche Christelijke Boerenbond 
Dee Zuidwillemsvaart. Nieuws- en advertentieblad voor handel en landbouw (vanaf 1881) 

Overig: : 
Algemeenn Handelsblad 
Dee Amsterdammer. Weekblad voor Nederland 
Arnhemschee Courant 
Hett Centrum 
Dagbladd van Zuid-Holland en 's-Gravenhage 
Dee Groene Amsterdammer 
Hett Huisgezin 
Kerkelijkee Courant (Arnhem) 
Dee Maasbode. Dagblad voor Nederland 
Mercurius.. Weekblad 
Dee Nederlandsche Spectator 
Dee Nieuwe Eeuw 
Nieuwee Rotterdamsche Courant 
Nieuwee Schiedamsehe Courant. Dagblad voor Schiedam en omstreken 
Nieuwss van de Dag 
Dee Notenkraker 
Dee Strijd 
Telegraaf Telegraaf 

Dee Tijd 
Dee Tribune 
Uilenspiegel.. Humoristisch-saturiek weekblad 
Hett Vaderland 
Hett Volk 
Dee Volksbode. Weekblad voor het Katholieke Verenigingsleven in de Zuidelijke Provinciën 
Dee Volkstribuun. Socialistisch weekblad voor de Zuidelijke Provinciën 
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Verantwoording g 

Hett onderzoek waarvan deze dissertatie de weerslag is, maakte deel uit van het onderzoeks-
programmaa Verzuiling in Nederland in het bijzonder op lokaal niueau, 1850-1925. Dit programma, 
onderr leiding van Hans Blom, Jaap Talsma, Herman van der Wusten en Hans Knippenberg, 
tweee historici en twee sociaal-geografen aan de Universiteit van Amsterdam, had tot doel om 
hett ontstaan van de verzuilde samenleving te bestuderen aan de hand van lokale ontwikkelin-
gen.. In de afsluitende bundel van het'Amsterdamse verzuilingsproject', De uerzuüincj voorbij,' 
iss relatief weinig aandacht voor het ontstaan van de rooms-katholieke zuil. Met name de ont-
wikkelingenn in het overwegend katholieke Zuiden van Nederland bleven onderbelicht. Met 
hett verschijnen van deze dissertatie wordt een belofte ingelost om alsnog, zij het verre van uit-
puttend,, in deze lacune te voorzien. 

Bijj  het totstandkomen van dit proefschrift ben ik in de eerste plaats dank verschuldigd aan 
mijnn promotor Hans Blom en mijn copromotor Jaap Talsma die mij, in verschillende fases van 
hett onderzoek, van inspiratie voorzagen en altijd bereid waren mee te lezen en mee te denken. 
Verderr dank ik Paul Luykx, specialist op het terrein van de geschiedenis van het katholicisme 
inn de negentiende en twintigste eeuw, en Giel van Hooff, stadshistoricus te Helmond, die eer-
deree versies van het manuscript van nuttig commentaar voorzagen. Ook de verschillende ar-
chiefinstellingenn die ik voor mijn onderzoek heb geraadpleegd, in de eerste plaats de ge-
meentelijkee archiefdiensten van Roermond en Helmond en het bisschoppelijk archief te 
Roermond,, wil ik danken voor de hartelijke wijze waarop zij mij ontvingen en van noodzake-
lijk ee informatie voorzagen. Aan mijn werkgever het Vossiusgymnasium in Amsterdam en zijn 
rectrixx Jacqueline Ketel ben ik dank verschuldigd vanwege de geboden mogelijkheid om tij-
denss een verlofperiode mijn proefschrift te voltooien. Tenslotte dank ik Karin Hofmeester, 
wierr morele en inhoudelijke steun vooral in de eindfase van het onderzoek groot was, mijn 
ouders,, en andere vrienden en familieleden. 

Hanss Verhage, november 2002 

11 J.C.H. Blom en J. Talsma ed., De uerzuilimj voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuu; (Amsterdam 2000). 
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Summary y 

Catholics,, Church and the Secular  World: 
Roermondd and Helmond in the Long Nineteenth Century 

Thee Dutch Roman Catholic zuil (pillar) during the first half of the twentieth century is usually 
seenn as being monolithic. It is assumed that, under the strict guidance of the episcopate, the 
Catholicc section of the population formed a religious, political and sociocultural unity. The 
presentt study focuses on the conflicts between the different types of Catholics that make up 
thiss ostensible unity. The relationship between Church and World will be the guiding per-
spective;; how did the opinions, persons, institutions and symbols that were associated with 
thee Catholic Church interrelate with the opinions, persons, institutions and symbols that 
featuredd in other fields of society? 

Inn order to observe the different types of Catholics and the relationship between Church 
andd World, research was conducted in two towns that, to all practical intents and purposes, 
weree homogenously Catholic: Roermond, in the Dutch province of Limburg, and Helmond, 
inn the province of Noord-Brabant. 

Bothh in Roermond and in Helmond, two urban municipalities in the south of the Nether-
lands,, the Catholics constituted a large and stable segment of the population (around 95% be-
tweenn 1850 and 1930). In many other respects, the two towns display different patterns. Roer-
mondd was an ecclesiastical center, its economy built on trade and services. Helmond, on the 
otherr hand, had developed into an industrial town by the end of the nineteenth century. The 
dichotomyy between rich people and poor people was extreme. The most important sectors of 
industryy were the textile and metallurgical industries, branches that were primarily in need of 
aa low-paid and low-educated workforce. In Roermond, the trading relations and the influence 
off  migrants contributed to the rise of a dynamic and 'open' community with an intellectual 
elite.. In contrast, Helmond remained culturally isolated for a long time, and corporate life 
heree developed late. These differences between Roermond and Helmond affect this study, 
especiallyy in its timeline. Chronologically, the two parts of this book overlap only partially. 

InIn Roermond, the first half of the nineteenth century was characterisedd by political and ad-
ministrativee disorder, which was partly caused by the fact that the town was alternately a part 
off  France, the Netherlands, Belgium and Germany. The Catholic Church found itself in the 
positionn of being alternately privileged, banned, tolerated and reinstated. The early part of the 
firstt half of the century saw the emergence of a core group of enlightened citizens, who were 
mostlyy natives of Germany and of the Northern regions of the Netherlands and whose ideas 
addedd a touch of liberalism to the town. By 1850, liberalism had become the dominant ideo-
logyy within the indigenous Catholic elite. Some argued vehemently for a separation of Church 
andd State.This led to some anticlericalism, especially since the Catholic Church was hardly 
convincedd during this period that its activities should be contained within the doors of the 
churchh building. 
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Inn the third quarter of the nineteenth century, the Church in Roermond was still able to 
keepp control of many aspects of the lives of the faithful. After the restoration of the episcopal 
hierarchyy in 1853, Roermond was once again an episcopal town. J.A. Paredis, who had been 
activee within the parish since 1830, occupied the episcopal see. On a cultural level, as well as 
inn the press and on the educational front, the Church had to deal with local initiatives that 
weree instigated by liberals. Although these initiatives could be seen as the first threats to its 
supremacy,, the Church was initially able to parry them. 

Bishopp Paredis' strategy in addressing this situation was geared towards a reconciliation 
betweenn the parties involved. In the field of education, he preferred public education to spe-
ciall  religious schools. The bishop was also very actively involved in politics, preferring mode-
ratee liberals to the group of Catholics who remained very much attached to the Church and 
whoo wanted to put an end to the cooperation between liberals and Catholics. 

Eventually,, the bishop's strategy of keeping the several factions together was bound to fail. 
Thee papal struggle against the unification of Italy (the Roman issue) was an important factor 
inn ending the cooperation between the Catholics and the liberals. Subsequently, the Church 
employedd a new strategy. Roermond's bishop Paredis, who had always seen himself as repre-
sentingg the 'general aspect' of the town and as being uninvolved in party politics, adopted a 
moree pronounced stance with regard to the liberal faction. Two distinct subcultures subse-
quentlyy emerged in Roermond: one was denominational-Catholic, the other liberal-Catholic. 
Or,, in other words: one consisted of Catholics who were associated with tiie Church, the other 
consistedd of Catholics who were associated with the World. Each subculture had its own elec-
torall  association, its own local newspaper and its own secondary school. 

Thee change in strategy by the Roermond clergy after 1870 led to a change in the character 
off  the conflicts between Church and World. The conflicts that arose up until around 1870 can 
bee categorised as 'integral conflicts', in which the Church strove to seek confirmation of its 
dominancee in several fields of society. After 1870, the conflicts can be described as 'border 
conflicts',, which centered around the question where exactly the (by now universally accep-
ted)) borderline between the two spheres of life should be drawn. 

Whilee the conflict between Church and State in Roermond went through its crucial stages 
inn the years between 1870 and 1875, similar conflicts in Helmond did not occur until after the 
turnn of the century. Therefore, the second part of this study focuses on a different period. As 
aa result, the battles in Helmond were fought on different fields of society than those in Roer-
mondd had been. Whereas in Roermond religious, cultural and political issues led to conflicts, 
Helmondd also saw socioeconomic tensions rise. 

Inn the second half of the nineteenth century, Helmond developed into an industrial town. 
Thiss was initiated by a small group of industrial entrepeneurs. These were predominantly Pro-
testantss who had come to Helmond from Germany or from the north of the Netherlands. Li-
beralismm got a foothold, both in a political and in an economic sense. This liberalism, how-
ever,, was more conservative than progressive in character. The radical-progressive element 
andd the anticlerical element (that had been active in Roermond) were negligible factors in 
Helmond.. The elite consisted of the clergy and the Catholic entrepeneurs. Occasionally, a 
strayy Protestant would be added to the town council, to cultural societies or to the organising 
committeee of an upcoming party. 

Att the beginning of the twentieth century, a new elite formed in Helmond. It consisted of 
workers,, members of the social middle classes that had long been missing from the town due 
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too the extreme dichotomy between rich and poor. This movement of workers, in which the 
journalistt and politician Jos van Wei played an important part, was primarily geared toward 
achievingg better economic conditions for the working classes. Looking beyond that, it had 
alsoo articulated some political goals. This movement met the conservative and isolationist 
philospophyy of the clergy and the Catholic elite of industrial entrepeneurs with a much more 
open,, socially oriented outlook, which was inspired by the encyclical letter 'Rerum Novarum' 
andd by the principles of democracy. The movement also developed its own views on the rela-
tionshipp between Church and World. Although these views, which served as an alternative to 
thee ideas of the old elite, were explicidy Catholic in nature, they broke with tradition by con-
testingg the dominance of the clergy. 

Inn the second and third decades of the twentieth century, these two different views clashed 
withh each other. The new elite that evolved out of the movement of workers adopted the mo-
nikerr 'Roman Catholic Democracy'. Having won a majority in Helmond's town council, it be-
camee increasingly successful in steering the town's policies. In 1917/1918 a conflict arose 
whenn the council, led by alderman Van Wei and mayor Marinus van Hout, allowed the expan-
sionn of the neutral secondary school (the State-H.B.s.) in town. The clergy and the elite of Ca-
tholicc entrepeneurs immediately endeavored to annul this council decision. After failing to do 
so,, they started a secondary school with a Catholic foundation (the Roman Catholic H.B.S.). Si-
multaneously,, a second electoral association was founded to compete with the one that was 
presidedd over by Jos van Wei. 

Justt like it had happened half a century earlier in Roermond, two distinct subcultures emer-
gedd in Helmond, each with its own electoral association, its own local newspaper and its own 
secondaryy school. Another similarity was that, just as in Roermond, a change in strategy by 
thee local clergy had caused this development. In both cases, the old elite distanced itself from 
itss claims to the 'general interest', defined its opponent as a 'competitor' and fought him me-
asuree for measure. 

Thee aforementioned change in strategy by the Church can be seen as a necessary phase that 
enabledd the later verzuiling (pillarisation or denominational segregation). At a local level, it 
wass necessary for all the parties involved to realise that there was indeed a separation between 
thee territories of Church and World before a battle could be fought over the question where 
thee line of demarcation between those two spheres should be drawn. The fact that, on a na-
tionall  level, the Catholic zuil turned out to be very successful in that struggle conceals the in-
ternall  conflicts between the different types of Catholics that preceded that struggle locally. 

(Translation:: Robert Neugarten) 
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Stellingen n 
bijj  het proefschrift van 

J.H.. V E R H A G E 

Katholieken,, Kerk en Wereld 
Roermondd en Helmond in de lange negentiende eeuu? 

1.. In de definitie van verzuiling dient het element van 'afgrenzing van ande-
ren''  te worden opgenomen. 

2.. De verzuiling heeft terecht bijgedragen aan het beeld van Nederland als 
eenn tolerante samenleving. 

3.. De schoolstrijd was wel het hart van! maar  niet de motor  achter  de ver-
zuiling. . 

4.. Veel publicaties over  katholieke politiek in de periode rond de val van het 
kabinett  Van Zuylen-Heemskerk en het bisschoppelijk mandement van 
18688 gaan mank aan de veronderstelde consistentie van de betrokkenen. 

5.. Analoog aan de organische metafoor  van de negentiende-eeuwse libera-
lenn als 'het verstand' van de natie, de antirevolutionairen als 'het gewe-
ten''  van de natie en de sociaal-democraten als 'de handen' van de natie, 
werdenn de katholieken in de negentiende eeuw beschouwd als 'de blinde 
darm''  van de natie. 

6.. Het karakter  van het huidige Rome als een architectonische palimpsest 
draagtt  in hoge mate bij  tot het vergankelijkheidsdenken van haar  bevol-
king. king. 

7.. Ten onrechte en in weerwil van zijn eigen wens, geldt Multatul i nog 
steedss als het onderzoeksobject van neerlandici. 

8.. Geschiedenis onderscheidt zich van andere middelbare-schoolvakken 
doordatt  de destructieve invloed van de eigen beroepsgroep die van de 
Haagsee beleidsmakers overtreft 

(vgl.. CITO Centraal Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis [en Staatsinrichting], diverse 
jaren) ) 

9.. Wanneer  een school zegt 'de leerling centraal'  te stellen, wordt hiermee 
tee vaak de leerling als rekeneenheid bedoeld. 

10.. Computers voelen zich veiliger  in een DOS- dan in een Windows-omge-
ving. . 

11.. Een heidens karwei is ook monnikenwerk. 





Aann de hand van de steden Roermond en Helmond wordt de houding van 
dee katholieke Kerk beschreven ten opzichte van de Wereld. In de 'lange' 
negentiendee eeuw vroeg de opkomst van de moderne samenleving, van de 
Nederlandsee staat en van de natie telkens om aanpassing van de kant van 
dee Kerk. In dit voortdurende aanpassingsproces valt een patroon te ont-
dekkenn dat een nieuw licht werpt op het ontstaan van de katholieke zuil, 
opp de opkomst van het ultramontanisme en op de natievorming in Zuid-
Nederland. . 

Eenn strategiewijziging van de Kerk op lokaal niveau schiep de voorwaarden 
voorr de latere verzuiling op nationaal niveau. De hoge clerus in Roermond 
zagg als eerste in dat men de scheiding tussen Kerk en Wereld moest accep-
teren,, om vervolgens de grenzen met de Wereld in het voordeel van de 
Kerkk te laten opschuiven. De grensconflicten tussen Kerk en Wereld wer-
denn uitgevochten op het terrein van de pers, het (middelbaar) onderwijs, 
dee sociale organisatie en de politiek. 
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