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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). 
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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-
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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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