
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Katholieken, kerk en wereld: Roermond en Helmond in de lange negentiende
eeuw.

Verhage, J.H.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
Verhage, J. H. (2003). Katholieken, kerk en wereld: Roermond en Helmond in de lange
negentiende eeuw. [, Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Verloren.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/katholieken-kerk-en-wereld-roermond-en-helmond-in-de-lange-negentiende-eeuw(e9041cbf-8e7a-4628-9f50-8cbd68cb6e2d).html


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. 
366 Ibidem. 
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 
342.. Overigens bestond er andersom ook veel weerzin in de Kamer tegen de komst van enkele Limburgse (katholieke) vertegenwoor-
digers:: Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 56. 
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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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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 

577 In de brochure De Limburgsche Kwestie, geciteerd in: Hövell tot Westerflier, Roermond vroeger en nu, 83. 
588 Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 352-353. 
599 Geurts, 'Politieke commotie', 193-194. 
600 Lijst van kiesmannen, GAR doc.map 23. Op de definitieve kandidatenlijst werden enkele veranderingen aangebracht. Zo trokken 
Clauss en Mathei zich terug omdat zij liever neutraal bleven. Het is niet geheel duidelijk wie er uiteindelijk op deze lijst van anti-sepa-
ratistenn kwam te staan; ibidem, 195. 
611 Geciteerd in: ibidem, 195-196. 
622 Mededeeling van eenen brief van den Hr. van Scherpenzeel-Heusch geadresseerd aan de kiezers der stad Roermond d.d. 29-6-
1848,, GAK. doe.map 23. 
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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 

633 Zie voor deze kwestie en de reactie in de Nationale Vergadering: Boogman, Nederland en de Duitse Bond, 622-626. 
644 J.H.J.M. Widox, De katholieke staatspartij in haar oorsprona en onturikkelina geschetst (2 delen, 's-Hertogenbosch 1919-1927) 2, 258. Ove-
rigenss veronderstelt Widox dat Paredis' ontevredenheid met het adres voortkwam uit de wens tot krachtiger aandringen op vrijheden 
voorr de katholieken. 
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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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