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Hoofdstukk 3 

Wijwaterr in de inkt: 
Roermondd 1850-1870 

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

3.11 INLEIDIN G 

Parediss en het ultramontanisme, 1795-1870 

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

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

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

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

11 De Roermondenaar, 15-5-1858. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

188 Brief d.d. 7-12-1876, BAR 423 (brievenboek 1876-1896). Zie ook: De Coninck, Een les uit Pruisen, 293-294. 
1919 Brief van Paredis aan Boermans begin 1869, BAR 55. 
200 Ingezonden briefin Maas- en Roerbode, 11-6-1864, waarin Cornelis uidegr dat zijn stem voor het amendement Van Eek in 1861 (dat 
dee erkenning van het Italiaanse koninkrijk 'der kerkrovers' beoogde) opeen misverstand berustte. 
211 Volgens een dagboekaantekening van Jos. Habets. de latere rijksarchivaris in Limburg, werd een lijst van de Counïer de la Meuse 
doorr ruim 100.000 van de 215.251 Limburgers ondertekend; Habets, 'Cronijkje van Limburg door (e)enen dorpskapelaan' (1975) 199. 
222 Vastenbrief 5-2-1860 en ARA II, BiZa, Kabinet, inv.nr. 111 omslag 576; Brief van Commissaris des Konings in het Hertogdom Lim-
burgg Van der Does de Willebois aan Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 27-2-1860. 
233 Brief van Commissaris des Konings aan Ministervan Binnenlandse Zaken d.d. 18-2-1860. 
244 Brief van Commissaris des Konings aan Ministervan Binnenlandse Zaken d.d. 3-4-1860. 

48 8 



huiss werk van pastoors en kapelaans,25 maar ook door de steun die óók liberale kranten als de 
VolksvriendVolksvriend aan de actie hadden gegeven.26 Het zou overigens een van de laatste keren zijn, dat 
ultramontaansee acties op vrijwel unanieme steun van de bevolking konden rekenen. Vanaf de 
jarenn 1870 werd 'ultramontanisme' meer en meer een politieke term, waarop de tegenstan-
derss van de liberaal-katholieken het exclusieve gebruiksrecht meenden te hebben. Zelfs zo-
zeer,, dat tot op de dag van vandaag de term bij sommige historici een dubbele betekenis heeft: 
naastt een specifieke, die verwijst naar de gehechtheid aan paus en Vaticaan, ook een ruimere 
betekenis,, namelijk door ultramontanisme tegenover liberaal-katholicisme te plaatsen.27 

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

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

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

Dee vorming van een Iiberaal-nationale kern 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52 2 



tanen.)) Hij sprak de hoop uit, 'dat onze toestand duurzaam zij, en de splitsing der katholieken 
inn liberalen en clericalen hier nimmer wortel schiet!'52 

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

3.22 CONFLICTE N TUSSEN KERK EN WEREL D 

Roermondss toneel in de jaren 1840 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee Roermondse pers in de jaren 1850 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1199 Bonifacius in: De Roermondenaar, 9-1-1858. 
noo Bonifacius in: ibidem, 23-1-1858. 
1211 Meffers in: ibidem, 16-1-1858. 
1222 Vastenbrief, 5-2-1858. 
1233 Ibidem. 
1244 Zie voor een veel uitgebreider relaas over de polemiek tussen De Roermondenaar en de Maas- en Roerbode van 1857/1858 en een schat 
aann citaten: De Valk, Katholiek en liberaal te Roermond, hoofdstuk 2. 

61 1 



wereldlijkee overtebrengen. De clerikalen daarentegen willen de magt, hun in de kerk gegeven, ook in 
dee huizen, in de raadzalen, geëerbiedigd zien'.125 

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

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

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

Dee Munsterkwestie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1863 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee H.B.s.-kwestie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 BAR 51, Brieven van Mgr. Paredis aan deken Boermans van Weert e.a. d.d. 9/10-11-1865. 
2022 Maas-en Roerbode, 22-10-1864. 
2033 Volksvriend, 27-2-1864. 
2044 Ten onrechte noemt Bartels de H.B.S. te Rolduc (cursusjaar 1873/1874) als de eerste R.K. H.B.S. in Nederland: Barrels, Een eeuw mid-
delbaarr onderwijs, 222. 
2055 Jaarverslag Limburg 1866 (Maastricht 9-4-1866). Volgens Van der Does droeg het mandement (op 28-7-1865 uitgevaardigd) het 
persoonlijkee stempel van de bisschop: Brief Van der Does de Willebois aan ministervan Binnenlandse Zaken (Thorbecke) d.d. 10-10-
1865,, ARA, BiZa, Kabinet, inv.nr. 133, dossier 66i-66ia. 
2066 Brief Van der Does de Willebois aan ministervan Binnenlandse Zaken (Thorbecke) d.d. 17-8-1865. Dat Van der Does uiteindelijk 
dezee zelfde mening ging aanhangen, blijkt uiten brief aan Thorbecke d.d. 10-10-1865. 
2077 Brief van Paredis aan Pijls d.d. 28 februari 1866, BAR 42. 
2088 Ibidem. 

73 3 



Overigenss sprak Paredis' herderlijke brief nadrukkelijk van gemengde scholen; niet van 
openbaree scholen. Veel instellingen (met name in het lager onderwijs) waren immers open-
baar,, hetgeen lang niet altijd een uitgesproken katholieke signatuur van het onderwijs in de 
wegg stond. Het zou dan ook niet juist zijn om een directe relatie te leggen tussen Paredis' 
mandementt van 1865 en het gezamenlijke onderwijsmandement van de Nederlandse bis-
schoppenn uit 1868, dat godsdienstloos onderwijs alleen in uiterste noodzaak aanvaardde."" 
Vann dat laatste mandement was Paredis, zoals hieronder zal worden beschreven, namelijk 
niett bepaald de grootste pleitbezorger. 

'Dee bekende zwakke meegaandheid' van Paredis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1869 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

luidee stem. Den 29sten Apri l 1871. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enn aan Smits: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.33 CONCLUSIE 

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

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

3055 Brief van Paredis aan Arnoldts d.d. 31-3-1871, BAR.47, Journaal mgr. Paredis 1853-1876. 
3066 Brief Paredis aan Wilmer d.d. 22-10-1866, BAH, inv.nr. 1884 (map bisdom Roermond). 
3077 Brief van Lom aan Nuyens d.d. 2-7-1869, Archief Nuyens Q-21. 
3088 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 30-6-1869, BAR 55. 
3099 M. Waltzer, 'Liberalism and the art of separation', Political Theory (1984) 315-330. 
3100 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 265. 

89 9 



Dezee houding stond lijnrecht tegenover de opvatting van de Roermondse Kerk, die alle facet-
tenn van de lokale samenleving in één hand wilde houden; in haar eigen hand wel te verstaan. 
Haarr bedienaren voeren daartoe in de lokale politiek een gematigde koers onder de vlag van 
'hett algemeen belang'. Die koers lag, gezien de overweldigende katholieke meerderheid in 
Limburgg en de eeuwenlange dominantie van de Kerk, als effectieve strategie ook voor de 
hand.. Zelfs in 1858, kort na het bisschoppelijke machtswoord tegen De Roermondenaar, moest 
dee liberale Commissaris des Konings, Van der Does de Willebois, toegeven dat Paredis 'hul-
de'' verdiende voor zijn 'gematigdheid en staatkundige denkbeelden'.911 En dat was, in zijn 
ogen,, maar goed ook omdat de Limburgers gewoon waren '[de clerus] naar de oogen te zien 
[...]]  waar moet worden te rade gegaan met de publieke opinie'. Als voorbeeld noemde Van der 
Doess de politici: 'ik zag zeer weinig staatkundige loopbanen in de opbouwing of in stand-
houdingg denwelke niet veel [...] aan de Geestelijkheid gevraagd is'.'12 

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

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

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

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

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