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Hoofdstukk 4 

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

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

4.11 INLEIDIN G 

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

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

Parediss en het ultramontanisme, 1870-1886 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liberalismee en nationalisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

133 P.J.A. Nissen, De akkoorden van het gemoed. Het literaire leuen in Roermond in de negentiende eeuw. Een bloemlezing (Roermond 1986) 46-47. 
144 Geciteerd in: ibidem, 35. De brief dateert uit 1864. 
155 Het is niet precies duidelijk bij welke gelegenheden wél en bij welke gelegenheden géén Frans werd gesproken. Naast Guillon. 
wienss vader uit Frankrijk afkomstig was, correspondeerde ook M.P.H. Strens, jurist en Tweede Kamerlid, bij voorkeur in het Frans. 
Vann andere hooggeplaatste liberalen is de correspondentie daarentegen weer consequent in het Nederlands gesteld. 
166 Nissen, De akkoorden van het gemoed, 46. 
177 Zo concludeert Ignaz Matthey, '"Een diepe hulde, een warme toon". De oprichtingsgeschiedenis van het Thorbeckebeeld', Amstelo-
damumm 85 (1993) 133-166, aldaar 141. 
188 De ƒ 431,20 werden opgebracht door 162 van de 427 aangeschreven ingezetenen (38%). De hoogste bijdrage bedroeg ƒ 20,-; de 
laagstee ƒ 0,25. Brief met afrekening van de Roermondse subcommissie d.d. 22-11-1872: Gemeentearchief Amsterdam (GAA) 36 
(Archieff  van het hoofdcomité en commissies vooreen huldeblijk aan de nagedachtenis van mr. J.R. Thorbecke, 1872-1878) inv.nr. 14. 
199 Een vermoeden dat wordt versterkt door een tiental inschrijvingen van ƒ 0,50 of minder, hetgeen duidt op deelname van minder-
gegoeden,, die in het algemeen niet tot de groep liberalen behoorden. Inschrijvingen beneden de ƒ 1 ,- waren in andere gemeenten, zo-
alss in Amsterdam, bijzonder schaars. Overigens waren de Roermondse leden van het organiserend comité zonder uitzondering libe-
raall  (Archief Huldeblijk Thorbecke inv.nr. 9 [Naamlijsten van de subcommissien]). 
200 Aanvankelijk had Thorbecke in 1865 namens het Rijk ƒ 11.000,- subsidie in tien jaarlijkse termijnen toegezegd, evenveel als dege-
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80%% -

Diagramm 4.2 Grondiuetleden 1874 en bevolking Roermond 1879, verdeeld naar geboorteplaats 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.22 CONFLICTE N TUSSEN KERK EN WERELD , 1870-1885 

Dee Roermondse pers na 1870 

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

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

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

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

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

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

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

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

388 Maas- en Roerbode, 20-1-1877. 
399 Zie bijvoorbeeld ibidem, 18-9-1875, waarin sprake is van een gemeenteraadslid dat mede-redacteur van de Volksvriend is, waarmee 
waarschijnlijkk Cornelis werd bedoeld. Zie ook ibidem 16-7-1881; overigens publiceerde de Maas- en Roerbode uit juridische overwegin-
genn alleen de initialen van Cornelis. 
400 Brief van Paredis aan Boermans d.d. 5-3-1864, BAR 50; onderstreping van Paredis. 
411 Ibidem, 
422 Volksvriend, 5-3-1864. 
433 Ibidem, 27-2-1864. 
444 Reacties geciteerd in: ibidem, 5-3-1864. 
455 Zie: Van Rijswijck, 'Liberalen en clericalen', 431. Zie voor bet conflict over Van de Kamps redacteurschap bij de Volksvriend verder-
opp in deze paragraaf. 

98 8 



Dee toetreding van Van de Kamp tot de redactie zou mede een verklaring kunnen zijn voor 
dee radicalisering van de Volksvriend in het begin van de jaren 1870. Voorheen waren wel aan de 
Kerkk gelieerde organisaties als het Bisschoppelijk College en de Maas- en Roerbode bekriti-
seerd,, maar niet de clerus of de Kerk als instituut. Daarin begon na 1870 verandering te ko-
men.. Steeds vaker nam de krant een kapelaan, de heiligenverering of een ander religieus ge-
bruikk tot onderwerp van spot. In de zeldzame stukken die de Maas- en Roerbode nog wijdde aan 
dee liberale concurrent, werd het antiklerikalisme of'antikatholicisme' van de Volksvriend aan 
dee kaak gesteld. Zoals bij de liberale stukken over de martelaren van Gorkum, over 'de onder-
drukkingvann de katholieken voor driehonderd jaar' en over de spottende toon die de liberalen 
aansloegenn bij de bespreking van een bedevaart naar Thorn.46 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee Tweede-Kamerverkiezingen van 1873 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee Grondwet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1044 De Roermondenaaf, 12-9-1857; het gehele fragment is geciteerd in paragraaf3.2. 
1055 Getuige een brief van Paredis, waarin hij meldt met Notermans te hebben overlegd over een stuk van zijn hand in de Maas- en Roer-
bode:: Brief van Paredis aan Boermans d.d. 13-7-1875; BAR 61. Vergelijk ook de Volksvriend, 8-5-1875, waarin 'L.' (hoofdredacteur Lom) 
enn 'N.' (Notermans?) de klerikale redacteuren van de Maas- en Roerbode worden genoemd. 
1066 Volksvriend, 12-2-1874. 

108 8 



OokOok bij Paredis zelf tekent zich in deze periode een omslag af. Op 31 juli , niet toevallig op de 
gedenkdagg van Jezuïetenstichter en Contrareformator St. Ignatius, bracht de kerkvoogd een 
Herderlijkee Brief uit, die geheel gewijd was aan de onderwijskwestie. De belangstelling voor 
dee brief werd in het bijzonder gewekt door het moment van verschijnen: niet op de zondag 
voorr Aswoensdag wanneer de proclamatie van een zogenaamde Vastenbrief gebruikelijk was, 
maarr vlak voor het nieuwe schooljaar;107 iets wat Paredis negen jaar eerder ook al eens had ge-
daann bij de start van de R.K. H.B.S. (zie paragraaf 3.2). 

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

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

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

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

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

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

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

Dee subsidiëring van het Bisschoppelijk College 

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

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

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

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

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

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

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1875 (1): de politieke bisschop 

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

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

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

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

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

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

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

Dee werkelijke reden lag op het vlak van de ideologie: 

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

Dee Grondwet verenigde immers alle verwerpelijke elementen in zich: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UITT ROERMOND. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee gemeenteraadsverkiezingen van 1875 (2): de machtsovername 

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

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

1499 Brief aan geestelijken en gelovigen in het bisdom, 13-5-1853. 
1500 Maas- en Roerbode, 17-7-1875; soortgelijke argumenten werden door Paredis zelf gebruikt in de eerste zin van zijn manifest in de 
Maas-- en Roerbode, 10-7-1875 en door de confessionele Courrier de la Meuse uit Maastricht, die verklaarde dat de zaken waarmee Paredis 
zichh had ingelaten, 'zaken van den Godsdienst' waren (geciteerd in Volksvriend, 17-7-1875). Zie ook Maas- en Roerbode, 24-7-1875, waarin 
wordtt ingegaan op de verhouding tussen Kerk en Staat. 
1511 Zie voor de katholieke 'emancipatiethese' onder meer: J.A. Bornewasser, 'Negentiende-eeuwse interpretaties van "emancipatie" 
alss begrip en beweging', Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis van de negentiende eeuiv 4 (1878) 74-76 en 5 (1979) 56-60; W. 
Goddijn,, Katholieke minderheid en protestantse dominant. Sociologische nawerking uan de historische relatie tussen katholieken en protestanten in Ne-
derlandd en in het bijzonder in de provincie Friesland (Assen 1957); F. van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandse rooms-katholieken. Een demo-
grajisch-sociologischee studie uan een geëmancipeerde minderheidsgroep (Leiden 1954); L.J. Rogier, Katholieke Herleving, Geschiedenis van Katholiek 
Nederlandd sinds 1853 ('s-Gravenhage 1956); H. Verwey-Jonker, 'De emancipatie-bewegingen', in: A.N.J. Hollander e.a. ed., Drift en 
Koers.. Een halve eeuiv sociale verandering in Nederland (Assen 1986') 105-127. 
1522 Volksvriend, 24-7-1874. 
1533 Bezwaarschrift omtrent de geldigheid van de te Roermond gehouden gemeenteraadsverkiezingen d.d. 10-8-1875, gericht aan het 
gemeentebestuurr van Roermond en ondertekend door Caspar Busch en Joseph Raemaekers. Gevoegd als bijlage bij een verzoek-
schriftt aan Gedeputeerde Staten van Limburg, 17-8-1875, met hetzelfde onderwerp en van dezelfde requestranten afkomstig, RAL map 
Roermond-kieswezen;; inv.nr. 6257 port. 493 no. 87. 

117 7 



Dee gemeenteraad wees in zijn vergaderingvan 10 augustus, de laatste zitting in oude overwe-
gend-liberalee samenstelling, het bezwaarschrift af. Ook Gedeputeerde Staten zouden, in ho-
gerr beroep, het rekest naast zich neer leggen.'54 Wel stelden de liberalen in diezelfde vergade-
ringg alles in het werk om de gekozen confessionelen de voet dwars te zetten. De geloofsbrie-
venn van de herkozen Jules Leurs werden onjuist bevonden omdat het raadslid niet tijdig 
berichtt had gegeven van zijn aanneming. Leurs meldde dat hij tevergeefs bij de gemeentese-
cretariee had aangeklopt en toen maar zijn bericht van aanneming bij wethouder Michiels van 
Kessenichh had ingeleverd. Desondanks besloot de gemeenteraad hem niet toe te laten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dee R.K. Kiesvereniging en de gemeenteraadsverkiezingen van 1877 

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

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

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

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

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

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

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

1666 Maas- en Roerbode, 26-5-1877. 
1677 Naast Cornelis hadden de gematigd-liberale H.F.J.C. Hendrix en, als opvolger van Michiels van Verduynen, de wat meer uitge-
sprokenn liberale L.J.E.H. Geradts zitting in de gemeenteraad. 
1688 Maas- en Roerbode, januari 1877 passim. De wethouder was W.H.J. Janssen. 
1699 Brief van Paredis aan Boermansd.d. 23-2-1877, BAR 63. 
1700 Maas- en Roerbode, 30-6-1877; de uitspraak tegen pater Sweens (oud-rector van de kapel in 't Zand) en kapelaan Mottu vond twee 
dagenn eerder plaats. Zie voor de rol van Cornelis in de zogenaamde 'processiejacht': Margry, Teedere quaesrtes, 322. 
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liberaall  die in 1864 zowel voor de handhaving van het Bisschoppelijk College als de oprichting 
vann een Rijks-H.B.s. had gestemd, gaf te kennen niet voor herverkiezing in aanmerking te wil-
lenn komen. Beide andere liberalen, De Grondwetleden Karel Cornelis en Louis Geradts, wer-
denn samen metMichiels en Fouquet kandidaat gesteld door de Volksvriend. De Maas- en Roerbo-
dee stelde als kandidaten burgemeester Brouwers, twee leden van het parochiale kerkbestuur 
enn Frans Stoltzenberg, een fabrikant van heiligenbeelden en familielid van Fr. Stoltzenberg, 
diee tijdens de H.B.S.-kwestie als 'representant van mgr. den bisschop' te boek stond.'7' 
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Diagramm 4.3 Electoraat en Opkomst. Periodieke cjemeenteraadsuerkïezirujen Roermond, 1867-1883 

Dee verkiezingsstrijd was hard en hield, als twee jaar tevoren, de gemoederen binnen de ge-
meentee in hoge mate bezig. Waarschijnlijk stond de vernieling van een aan Maria gewijde 
straatkapel,, in de nacht van 1 op 2 juli, met de verkiezingen in verband. Een Christusbeeld 
werdd armen en hoofd afgeslagen; het hoofd van Maria werd afgehakt en met een touw aan een 
rioolputt vastgebonden.'72 

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

1711 Zie voor Francois Charles (Frans) Stoltzenberg, de compagnon van Pierre Cuypers, paragraaf 3.2. De twee kerkmeesters die door 
dee Maas- en Roerbode kandidaat werden gesteld, waren Jean Cloquet en aftredend lid Victor Mertz. Het liberale raadslid dat niet voor 
herverkiezingg in aanmerking wenste te komen, was H.F.J.C. Hendrix. 
1722 Maas en Roerbode, 7-7-1877. 
1733 NRC, 11-7-1871. 
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voorbeeldd gevolgd. In ieder geval werden in 1876 nieuwe kiezerslijsten ingediend met kie-
zersgroepenn die voorheen geen gebruik van het stemrecht hadden gemaakt: bijvoorbeeld 
schippers,, die in de regel weliswaar weinig grond- en personele belasting betaalden (de twee 
meest-gangbaree maatstaven ter verkrijging van het stemrecht), maar wel werden aangeslagen 
inn de patentbelasting (de derde grondslag).174 Het gevolg was, dat op de kiezerslijsten van 1877 
eenn extreem groot aantal namen prijkte; het grootste aantal uit de periode tussen de kieswet-
tenn van 1850 en 1887 (zie diagram 4.3). 

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

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

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

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

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

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

Dee kwestie-Van de Kamp 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.33 KERK EN WERELD NA 1885 

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

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

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

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

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

Bisschopp Boermans, 1886-1900 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nationalee integratie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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