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Hoofdstukk 8 

Slotbeschouwing g 

Overr het Bisschoppelijk College: 'Daarom en daarom alleen verlaten 
hierr vele kinderen van gegoede ouders de stad, zodra zij het lager on-
derwijss genoten hebben, om elders in betere instituten het middelbaar 
onderwijss te erlangen'.' 

Overr het beleid van de R.K. Democratie: 'De kapitaalkrachtigen [zul-
len]]  Helmond verlaten en vooral kleine renteniers [zullen] zich hier 
niett meer vestigen'.2 

Bovenstaandee citaten maken deel uit van twee polemieken over de inrichting en het karakter 
vann de lokale samenleving. Het eerste dateert uit 1857, het tweede uit 1917. Het eerste is een li-
beralee aanval op de klerikale (school)politiek in Roermond, het tweede een conservatieve aan-
vall  op de progressieve werkliedenbeweging in Helmond. 

Hoee verschillend de context van beide uitspraken ook is, toch hebben de citaten veel ge-
meen.. Niet alleen vanwege de soortgelijke strekking - de gevreesde leegloop van de gemeen-
tee -, maar ook vanwege het gevoel dat eraan ten grondslag ligt. Het zijn allebei noodkreten 
vann een voorheen dominante elite die geconfronteerd wordt met verstrekkende veranderin-
genn in de lokale verhoudingen: het zijn symptomen van een machtswisseling. 

Lokalee transities 

Dee maatschappelijke verhoudingen in Roermond werden aanvankelijk gedomineerd door een 
liberaal-katholiekee elite, waarin clerus en hogere burgerij één front vormden tegen invloeden 
vann buitenaf. In een zich telkens wijzigende staatsstructuur (met name rond 1800) was de au-
tochtonee clerus de enige constante. De Kerk vervulde dan ook de rol van wat Louis Althusser 
heeftt genoemd een 'dominant ideologisch staatsapparaat'.3 Ook toen de Nederlandse staat 
langzamerhandd een reële betekenis kreeg, probeerde de hoogste geestelijke in Roermond, 
J.A.. Paredis, deze positie te behouden. Dit vereiste een gematigd beleid, waarin potentiële 
conflictenn werden gedepolitiseerd en veelvuldig informeel contact plaats vond tussen geeste-
lijkee en wereldlijke overheden. 

Naa het midden van de negentiende eeuw kwam deze politiek van consensus onder druk te 
staan,, toen in Roermond niet alleen de Nederlandse staat, maar ook de Nederlandse natie een 
reëleree betekenis kreeg. De vorming van een liberaal-nationale kern was hiervoor van door-
slaggevendeslaggevende betekenis. Zij was niet alleen voorstander van de scheiding van Kerk en Wereld, 
waardoorr de suprematie van de clerus ter discussie kwam te staan, maar bediende zich bo-

11 Roermondenaar, 24-10-1857. 
22 Pamflet, 8-7-1917, GAH, Map 6.1.3.2, Pamfletten Gemeenteraadsverkiezingen april 1917. 
33 De term wordt geciteerd en in deze context gebruikt door Perry, Roorrache Icinine tegen roode koorts, 20. 
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vendienn van 'moderne' middelen als kranten, culturele verenigingen en staatsscholen, waar-
doorr de clerus haar monopolie op beïnvloeding van de publieke opinie (namelijk via de kan-
sel)) verloor. Daarmee werd de dominantie van de clerus op twee fronten tegelijk aangevallen. 

Dezee dubbele aanval leidde bij Paredis en de zijnen aanvankelijk niet tot een radicale veran-
deringg van strategie. Onwennig, en ongetwijfeld ook niet graag bereid tot verandering, zette hij 
zijnn op consensus gerichte politiek voort. Bedreigingen als de antiklerikale toneelvereniging 
enn De Roermondenaar werden door hem niet beschouwd als alternatieven, minder nog als gelijk-
waardigee tegenstanders, maar als uitwassen van enkelen, die het beste bestreden konden wor-
denn door het vasthouden aan een samenbindende, pacificerende politiek. In concreto bestond 
diee er meestal uit, dat een 'algemene' organisatie, krant of school werd opgericht, waarin zo-
veell  mogelijk alle partijen werden verenigd, met als voornaamste doel de radicale initiatieven te 
overvleugelenn en die onder vanzelfsprekende dominantie van de Kerk te brengen. 

Dezee conciliante politiek stuitte in het derde kwart van de negentiende eeuw op toenemen-
dee kritiek van de andere bisschoppen en van de confessioneel-katholieke beweging onder lei-
dingg van De Tijd. De als 'gematigd' of zelfs 'liberaal' omschreven bisschop van Roermond, die 
inn plaats van partij te kiezen liever boven de partijen stond en die liberaal-katholieke 'kandi-
daten-van-het-midden'' verkoos boven 'partijdige' confessioneel-katholieken, raakte steeds 
meerr geïsoleerd. Rond 1875 barstte in het bisschoppelijk paleis de bom. De oprichting van de 
liberalee kiesvereniging De Grondwet in Roermond was de aanleiding, maar de acties van de 
bisschopp beperkten zich niet tot die organisatie. In feite was sprake van een strategische, 
maarr algehele koerswijziging: Paredis daalde af vanuit zijn comfortabele positie boven de 
partijenn en nam strijdlustig plaats temidden van het krijgsgewoel. Voor het eerst werden de 
radicalee en vaak zelfs antiklerikale liberalen rechtstreeks en openlijk (via de media en vanaf de 
kansel)) bestreden, hetgeen tegelijkertijd impliceerde, dat zij door de bisschop werden erkend 
alss volwaardige tegenstanders. Daarmee liet Paredis zijn aanspraken op het 'algemene' varen 
enn nam hij een geprononceerder, politieker, vooral ook 'partijdiger' standpunt in: de schei-
dingg tussen de bevoegdheden van Kerk en Wereld was een geaccepteerd feit. 

Dee redenen voor Paredis' koerswijziging waren extern. Druk van buiten het bisdom om 
duidelijkerr 'partij' te kiezen, radicalisering en institutionalisering van de liberalen en, op de 
achtergrond,, de ontwikkeling van de Romeinse kwestie dwongen de bisschop tot een keuze. 
Dee koerswijziging was op zich dan ook geen overwinning, maar een defensieve noodzakelijk-
heid;; in het gebruik bleek de nieuwe aanpak evenwel succesvol. In het laatste kwart van de ne-
gentiendee eeuw werd de scheidslijn tussen de bevoegdheden van Kerk en Wereld verder ver-
scherptt door Paredis' vertrouwelingen opvolger Boermans. In abstracto betekende dit welis-
waarr dat de Kerk zich terugtrok op eigen terrein, maar in concreto leidde het tot een rijke op-
bloeii  van organisaties en verenigingen op expliciet-katholieke grondslag en vergrootte het de 
invloedd van de confessioneel-katholieken. 

InIn Helmond was de dominantie van de clerus nooit zo groot geweest als in Roermond. Niet al-
leenn omdat de stad geen eigen bisschop kende, maar vooral omdat zij sinds de zestiende eeuw 
onderdeell  had uitgemaakt van de Generaliteitslanden van het protestantse Nederland. Hoe-
well  de clerus in Helmond dus een minder riante uitgangspositie had dan in Roermond, slaag-
dee hij er veel langer in zijn vanzelfsprekende greep op het maatschappelijke leven te handha-
ven.. Dit verschil laat zich in de eerste plaats verklaren uit de afwezigheid van een virulent libe-
ralismee in Helmond. In Roermond was het de groep liberalen, die als eerste een alternatief 
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gingg bieden voor de dominantie van de Kerk. Een dergelijke groep ontbrak in Helmond en de 
protestantenn konden die rol niet spelen, deels vanwege hun geringe aantal en het ontbreken 
vann een achterban, deels vanwege de wijze waarop zij succesvol werden geaccommodeerd in 
bijvoorbeeldd de gemeenteraad. In de tweede plaats moet gewezen worden op het ontbreken 
vann sociale middengroepen - een gevolg van de extreme economische tweedeling-, waardoor 
hett de gemeente lange tijd ontbrak aan voortrekkers die aandrongen op sociaal-economische 
enn politieke vernieuwing; de belangen van clerus en lokale elite(s) vielen daardoor langduri-
gerr samen dan in Roermond. 

Pass rond 1900 kwamen in Helmond nieuwe sociale groepen op, die een bedreiging gingen 
vormenn voor de dominantie van de clerus en de conservatief-katholieke fabrikantenelite. Er 
ontstondd een beweging van werklieden, nieuwe kiezers sinds de kiesrechtuitbreiding van 
i8g6,, waarbinnen de journalist Jos van Wel een sleutelpositie innam. Belangrijkste exponen-
tenn van deze beweging waren de RKWV en de kiesvereniging Gemeentebelang, die via persone-
lee banden met elkaar verbonden waren. Tegenover het conservatieve en isolationistische den-
kenn van de katholieke fabrikantenelite stelde de beweging van werklieden een veel opener so-
ciaall  denken, geïnspireerd op de encycliek Rerum Novarum en op democratische beginselen. 
Hoewell  met name Jos van Wel veelvuldig werd aangesproken op zijn radicale stellingname en 
constantt 'verdacht' werd van socialistische sympathieën, stond het katholicisme in zijn denk-
beeldenn niet minder centraal dan in die van de clerus. Waarin hij zich van hen onderscheidde, 
wass de voorkeur voor een organisatievorm die nadrukkelijk wel katholiek was, maar niet 
noodzakelijkk onder leiding stond van de clerus. Deze burgerlijk-confessionek variant stond te-
genoverr de klerikaal-confessionele variant, die door een groot deel van de zittende elite in Hel-
mondd werd omarmd. Het bracht Van Wel regelmatig in conflict met de clerus en, onder meer 
inn de plaatselijke afdeling van de R.K. Kiesvereeniging, met de lokale elite. 

Naa 1910 drong de beweging van werklieden, onder de vlag van de R.K. Democratie, steeds 
dieperr door in de lokale politiek en in diverse lokale organisaties. Net als in Roermond bleef 
ookk in Helmond een adequate reactie van de clerus en de oude elite op deze ontwikkelingen 
langg uit. In beide steden was de traditie van gematigdheid, van schikken en plooien en van de 
clerusclerus als vertegenwoordiger van het 'algemene' zo lang zo succesvol geweest, dat men hier 
maarr moeilijk afstand van kon doen. Dat lukte pas, toen de positie van clerus en elite daad-
werkelijkk werd aangetast: in Helmond, toen Gemeentebelang een meerderheid in de ge-
meenteraadd dreigde te verwerven en toen burgemeester Van Hout en wethouder Van Wel in de 
H.B.s.-conversiekwestiee de clerus passeerden. Vanaf dat moment nam ook in Helmond de 
oudee elite afstand van haar aanspraken op het 'algemeen belang', definieerde de tegenstander 
alss 'concurrent' en bestreed hem met gelijke wapens. Het establishment sloeg in polemieken 
dezelfdee felle toon aan als Gemeentebelang en richtte een concurrerende kiesvereniging op; 
dee clerus ging de tegenstander, net als in Roermond, rechtstreeks en openlijk te lij f via de me-
diaa en vanaf de kansel. 

Dee H.B.s.-conversiekwestie was in menig opzicht het centrale conflict, waarachter tegenstel-
lingenn tussen conservatief en progressief, tussen lokaal en nationaal en tussen oude en nieuwe 
elitee schuilgingen. De uitkomst ruimde de laatste sporen op van de aanspraken van clerus en 
elitee op het 'algemeen belang'. Vanaf nu waren er twee H.B.s.-en, een katholieke en een alge-
menee (beide termen waren dus blijkbaar niet synoniem!), zoals er ook twee afgescheiden ter-
reinenn waren voor Kerk en Wereld, elk met hun eigen competentie. Dit betekende een funda-
mentelee wijziging in de strategie van de Kerk en het 'wereldbeeld' van haar personeel. 
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Mett het accepteren van dit gewijzigde wereldbeeld lag na 1920 de weg open voor een nieu-
wee consensus. Jos van Wel en de werkliedenbeweging behoefden niet langer gemarginali-
seerdd en als 'socialisten' gediskwalificeerd te worden. Ze werden gelijkwaardige gespreks-
partners,, hun denkbeelden een optie. In Helmond, waar anders dan in Roermond antikleri-
kalee of antikatholieke denkbeelden nauwelijks een rol speelden, bleken de partijen op termijn 
zelfss gezamenlijk een nieuwe elite te kunnen vormen. Op een andere voet, volgens de gewij-
zigdee condities, raakten clerus en B&W weer in gesprek over het onderwijs, traden leden van 
Gemeentebelangg toe tot het kerkbestuur van de nieuwe parochie en vloeiden beide concurre-
rendee kiesverenigingen samen in één lijstverbinding. 

Vann 'het geheel'  naar  'een deel' 

OpOp een ander moment en als resultaat van een ander conflict met andere partijen leidden de 
hierbovenn beschreven lokale transities in zowel Roermond als Helmond tot eenzelfde omslag 
inn het denken. Deze omslag kan het beste worden omschreven als herdefiniëring van het be-
gripp 'algemeen belang'. Was aanvankelijk het katholicisme, onder natuurlijke leiding van de 
clerus,, op lokaal niveau de samenbindende ideologie; later kwam een klerikaal-katholieke va-
riantt naast één of meer andere varianten te staan. Het 'algemeen belang' was daardoor niet 
langerr het monopolie van één groepering, maar werd een pluriforme optelsom van elemen-
ten;; het werd 'de som der delen'. 

Inn de voorgaande hoofdstukken is beschreven, hoe de Kerk reageerde op deze omslag: wel-
kee strategieën werden aangewend om bedreigingen af te slaan en hoe vervolgens, toen veran-
deringenn onafwendbaar bleken, op de nieuwe situatie werd ingespeeld. Ook op dat punt valt 
eenn vergelijking te trekken tussen de ontwikkelingen in Roermond en in Helmond. 

Dee eerste strategie was erop gericht om, onder leiding van de geestelijkheid, de eenheid 
vann Kerk en Wereld te bevestigen. Zoals de Limburgse kapelaan Habets in 1876 de situatie 
enigszinss gechargeerd beschreef: 'indien er nog in onze eeuw een gezagvoerder kan zeggen: 
1'étatt c'est moi dan is dit gewis een Nederlandsche bisschop'.4 In deze strategie hadden con-
frontatiess met tegenstanders het karakter van een integraal conflict over de vraag, of de Kerk al 
dann niet het 'algemeen belang' vertegenwoordigde en in die hoedanigheid gerechtigd was 
overr alle facetten van het maatschappelijk leven bindende uitspraken te doen. Een voorbeeld 
vann zo'n conflict was de discussie in de jaren 1850 en i860 over het katholieke onderwijs in 
Roermond.. De liberalen (en antiklerikalen) maakten bezwaar tegen de aanstelling van religi-
euzenn aan de openbare school omdat die leerkrachten 'de wereld niet meer [kennen] of mis-
schienn nooit gekend [hebben] \s Paredis betoogde daarentegen, dat het Bisschoppelijk Colle-
gee in de stad de leerlingen alles bijbracht wat zij, 'ook in de wereld', nodig hadden.6 De schei-
dingg tussen Kerk en Wereld, door de liberalen hartstochtelijk bepleit, werd daarmee door de 
bisschopp ontkend. 

Inn dergelijke pure vorm kwamen integrale conflicten tussen de clerus, die geen scheiding 
tussenn Kerk en Wereld accepteerde, en liberalen, die daarop juist aandrongen, in Helmond 
niett voor. Niet alleen omdat daar, zoals gezegd, het liberalisme een beperktere rol speelde en 
dee dominantie van de clerus nooit zo groot was geweest als in Roermond, maar bovendien 

44 'Autobiografie van Jos Habets', De Maasgouw 102 (1983) 54-56,109-112,159-160, 205-208, aldaar 110. 
55 De RoermondfTiaar, 29-8-1857. 
66 Brief Paredis aan Burgemeester en gemeenteraad d.d. 15-2-1864, GAR NA 1103. 
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Dee NederI. W e t g e v e r: Ik zeg u de God van hemel en aarde zal zich hier  slechts in Laren en 
Limbur gg mogen vertoonen. 

Grensconflictenn tussen Kerk en Wereld: spotprent op de vraag welk type katholieke processies door de grondwet wordt 
toegestaann (BRON: De Roskam, 7 juli igi6). 

omdatt het centrale conflict tussen conservatief-katholieken en werkliedenbeweging pas rond 
19000 begon en de zuiver 'integrale' maatschappijvisie inmiddels een anachronisme was ge-
worden.. Toch zijn, ook in Noord-Brabant en ook na 1900, nog elementen van die visie terug 
tee vinden. Zo waren volgens Bert Altena de aspiraties van de katholieke Kerk in Noord-Bra-
bantt in deze periode gericht op 'totale beheersing van het maatschappelijk leven'.7 Dat het 
hier,, veel meer dan in Roermond, ging om een nieuw ideaal - in feite had de Kerk hier tijdens 
hett Ancien Régime nooit die rol gespeeld - deed daarbij minder ter zake. 

Inn de voorgaande hoofdstukken kunnen deze visie en strategie van de Kerk in Helmond bij-
voorbeeldd worden aangetroffen in het disciplinerende gesprek, dat de clerus voerde met Jos 
vann Wel over de toon van zijn Nieuws van de Week. Niet alleen om het naakte feit, dat de clerus 
meendee haar invloed uit te kunnen oefenen op een krant die geheel los van de Kerk stond, 

77 Altena, 'Socialisme in de marge', 65. 
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maarr bovendien vanwege de autoriteit waarop zij zich beriep: namelijk als woordvoerder van 
'dee geheele stad', aldus de deken, waaraan de pastoor toevoegde 'en alle standen'.8 Het ver-
weerr van Van Wel richtte zich tegen deze veronderstelde autoriteit van de clerus. Dat de pries-
terss als privé-personen niet erg van zijn artikelen geporteerd waren, kwam niet als een verras-
sing.. Maar het viel nog maar te bezien, of de priesters als functionarissen van de Kerk die kri-
tiekweii  mochten uitdragen: had hij soms iets misdaan 'tegen de katholieke zedeleer of tegen 
dee leer der Kerk?'9 

Ookk in de discussies over de conversie van de Helmondse Rjjks-H.B.s. zijn nog elementen 
vann het integrale conflict zichtbaar: bijvoorbeeld in de polemiek tussen Van Wel en kapelaan 
Suetenss over de vraag, of naast de roomse H.B.S. ook plaats moest zijn voor een niet-katholie-
kee H.B.S. De redeneringvan Van Welwas, dat niet-katholieken moeilijk verplicht konden wor-
denn naar een katholieke H.B.S. te gaan als men dat andersom ook onwenselijk achtte of zelfs 
verbood.. De kapelaan meende daarentegen, dat dit een 'valsche conclusie' was omdat, ook 
voorr niet-katholieken, de roomse H.B.S. de 'school der waarheid' was.10 In feite werd daarmee 
dee idee van een scheiding tussen gebieden waarop de Kerk wel en gebieden waarop de Kerk 
niett haar invloed mocht aanwenden, nog steeds ontkend. 

Niett Suetens maar Van Wel kreeg zijn zin: er kwamen en bleven twee H.B.s.-en, elk met hun 
eigenn signatuur, met hun eigen achterban en met hun eigen overheidssubsidie. Deze nederlaag 
vann de clerus maakte de scheiding tussen Kerk en Wereld, ook op lokaal niveau, onafwendbaar. 
Inn Roermond was iets dergelijks het geval toen in 1873 de liberale kiesvereniging De Grondwet 
werdd opgericht. In beide gemeenten kon de scheiding tussen Kerk en Wereld niet langer worden 
ontkendd of genegeerd, waardoor de Kerk gedwongen werd haar strategie te wijzigen. De twee-
dee strategie, die het integrale denken verving, ging uit van de acceptatie van andersdenkenden 
enn verlegde de op de gehele maatschappij gerichte houding naar een meer exclusieve, op de 
eigenn aanhang gerichte houding. Naast de Kerk kreeg een tweede complex recht van bestaan. 
Beidee zelfstandige complexen, Kerken Wereld, hadden hun eigen competentie. 

Datt de scheiding tussen de domeinen van Kerk en van Wereld door iedereen werd erkend, 
betekendee niet dat er geen verschillen van mening meer bestonden tussen de onderscheiden 
partijenn en visies. Maar de aard van de geschillen veranderde wel. Confrontaties met tegen-
standerss kregen voortaan het karakter van een grensconflict: een conflict over de vraag, waar de 
doorr de Kerk nu geaccepteerde grenslijn tussen Kerkelijke en Wereldlijke bevoegdheden pre-
ciess liep. Het onderwijs en het sociaal-economische terrein lagen in dit grensconflict bij uit-
stekk in de frontlijn: van oorsprong behoorden scholen en charitas tot het domein van de Kerk, 
terwijll  inmiddels ook de Wereldlijke overheid deze terreinen tot haar verantwoordelijkheid 
wass gaan rekenen. Ook het terra incognita, nieuwe sectoren als de massapers en later radio- en 
televisieomroepen,, behoorde tot de gebieden waarop hevig strijd werd geleverd. 

Inn Roermond behoorde ook de politiek nadrukkelijk tot de typische 'frontgebieden'. Ge-
zienn de past-relationship van de katholieke Kerk met het politieke toneel is dat ook wel ver-
klaarbaar.. Zoals in deze studie is betoogd, had de Kerk in Roermond immers lange tijd de 
leemtee gevuld, die het gevolg was van de geringe invloed of zelfs afwezigheid van staatsinstel-
lingen.. Hierdoor kon de Kerk ook aanspraken maken op het politieke terrein en komt de om-
slagg van het integraal naar het grensconflict in Roermond ook daarin tot uitdrukking. 

88 Manuscript door Jos van Wel: opgetekend verslag van het gesprek met de clerus op 17-3-1905. 
99 Ibidem. 
100 Zuidtuillemsvaart, 2-2-1918. 
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penetreerden.555 Ze was daarmee in het homogeen-katholieke Zuiden één van de eerste voor-
beeldenn van een instituut, dat uitdrukkelijk buiten het bereik van de Kerk viel. Formeel gold 
datt natuurlijk evenzeer voor openbare lagere scholen, maar aangezien de informele zeggen-
schapp van de Kerk over het lager onderwijs groot was - in Roermond stonden er bijvoorbeeld 
religieuzenn voor de klas -, was dat geen probleem. De komst (of conversie) van de Rijks-H.B.s. 
wass dat wel: het betekende voor de Kerk een onvermijdelijke confrontatie met de Wereld; mo-
gelijkk zelfs het moment waarop het integraal conflict moest worden vervangen door het 
grensconflict. . 

Datt in de (latere) verzuiling de schoolstrijd zo'n centrale positie inneemt- misschien niet 
dee motor achter de verzuiling, maar dan toch het hart van de verzuiling -, is tegen deze ach-
tergrondd verklaarbaar. Net als de pers was ook het onderwijs bij uitstek een sector, waarin de 
Kerkk terrein had prijsgegeven; een sector waarin men integrale aanspraken had moeten laten 
varenn om er vervolgens, via het grensconflict, opnieuw greep op te krijgen. 

Naastt de pers en het onderwijs maakte ook de sociale organisatie deel uit van de terreinen, 
waaropp een confrontatie tussen Kerk en Wereld plaatsvond. Dat conflicten op dat terrein een 
groteree rol speelden in het Helmondse dan in het Roermondse deel van deze studie, is ver-
moedelijkk deels het gevolg van het verschil tussen de industriestad Helmond en het diensten-
centrumm Roermond. Maar de voornaamste reden voor dit verschil lijk t te liggen in de periodi-
seringg van beide delen: de omslag van integrale naar grensconflicten vond in Roermond 
hoofdzakelijkk plaats in de periode 1870-1875, toen sociale kwestie en sociale organisatie nog 
nauwelijkss een issue waren; in Helmond viel de omslag pas in de periode 1913-1918, toen 'de 
strijdd om de arbeiders' inmiddels zowel landelijk (onder invloed van de sociaal-democratie) 
alss binnen de Kerk (onder invloed van Rerum Nouarum) was losgebarsten. 

Dee signatuur van de sociale organisatie nam in Helmond een centrale positie in bij de conflic-
tenn tussen Kerk en Wereld: in de vraag, welke rol was weggelegd voor de geestelijk adviseur - de 
tegenstellingg tussen een burgerhj k-confessionele en een klerikaal-confessionele variant - en in de moei-
zamee relatie tussen clerus en plaatselijke RKwv-afdeling. De verzuchting van deken Rath in 1916, 
'wij'wij  zijn in elk geval voortaan van de Werkliedenvereeniging af!!',56 geeft er blijk van, dat ook in 
dezee sector sprake was van het prijsgeven van terrein. Parallel aan wat hiervóór is opgemerkt over 
dee pers en het onderwijs, is het begrijpelijk dat de sociale organisatie een centraal punt werd in de 
lateree verzuiling: een sector waarop het verloren terrein teruggewonnen kon worden. 

Inn Roermond, anders dan in Helmond, was tenslotte ook de politiek een terrein waarop 
conflictenn tussen Kerk en Wereld werden uitgevochten. Hierboven is al gewezen op de histo-
rischee aanspraken van de katholieke Kerk in Roermond op dit terrein: historisch juist of als in-
ventedd tradition, de Kerk beriep zich in Roermond op een lange traditie van politieke invloed en 
konn daardoor, veel eerder dan elders het geval was, het politieke terrein betrekken in het 
grensconflict.. De ontwikkelingen in Roermond vormen wat dit betreft een uitzondering. In 
Noord-Brabantt kon de Kerk bogen op een lange traditie, als het ging om terreinen als onder-
wijss en charitas, wellicht ook om haar invloed op de publieke opinie in het algemeen, maar 
politiek-bestuurlijkk had ze nooit datzelfde gezag gehad als in (delen van) Limburg. Voor ka-
tholiekenn ten noorden van de grote rivieren, die veelal in een minderheidspositie verkeerden, 
goldd dat in nog mindere mate. 

555 Verhage, 'Rijks of rooms?' 
566 Dagboek Rath 16-6-1916. 
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Analoogg aan de pers, het onderwijs en de sociale organisatie, kan in het bovenstaande een 
verklaringg worden gevonden voor het opmerkelijke verschijnsel, dat de katholieke zuil pas zo 
laatt een politieke eenheidspartij heeft voortgebracht. Het terrein van de politiek bleef daarmee 
inn de katholieke zuil ver achter bij het terrein van de politiek in andere zuilen en bij andere sec-
torenn binnen de katholieke verzuiling.57 Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de 
opeenvolgingg van drie, onderling causaal verbonden, constateringen: eerst het ontbreken van 
eenn traditie van de Kerk als politiek instrument (in de periode die aan de verzuiling vooraf-
ging),, dan de afwezigheid van politiek als inzet van het grensconflict en uiteindelijk het ach-
terblijvenn van het politieke terrein in de katholieke verzuiling. 

Inn het algemeen wordt de trage wordingsgeschiedenis van de katholieke eenheidspartij 
verklaardd uit het feit, dat een politieke partij voor Nederlandse katholieken minder noodzake-
lij kk was omdat de Kerk al in voldoende mate een samenbindende rol speelde.58 Wanneer ver-
zuilingg wordt bezien tegen de achtergrond van de omslag van het integrale conflict naar het 
grensconflictt ontstaat een tegenovergesteld beeld. Niet, zoals Stuurman betoogt: 'de kerk 
verenigde,, waar een politieke partij ontbrak'.59 Maar: een politieke partij ontbrak omdat het 
niett in de lijn van de Kerk lag op dat vlak te verenigen! 

Dezee analyse van de volgorde, waarin maatschappelijke sectoren onderdeel gingen uitma-
kenn van de verzuiling, komt in hoge mate overeen met wat J.P. Kruijt, bijna een halve eeuw ge-
ledenn en helemaal aan het begin van de wetenschappelijke discussie over verzuiling, hierover 
heeftt opgemerkt. Kruijt beschreef, hoe de zuil zich ontwikkelde vanuit een 'kern' (de Kerk), 
waaromheenn zich een aantal concentrische cirkels vormde van steeds verder van deze kern 
verwijderdee sectoren (onderwijs, jeugdzorg, vakbonden, etc), die steeds later verzuild raak-
ten.. De politiek behoorde bij de katholieken tot één der buitenste cirkels en werd derhalve pas 
zeerr laat aan de verzuilde sectoren toegevoegd.60 Bij (orthodoxe) protestanten lag dat anders. 
Daarr kon, al dan niet terecht, worden betoogd, dat het terrein van de politiek verloren was ge-
gaann tijdens de omslag van het integraal naar het grensconflict. Vanuit deze zienswijze is het 
begrijpelijk,, dat de politiek een hoge prioriteit kreeg bij de opbouw van de orthodox-prote-
stantsee zuil en dat de ARP de eerste moderne politieke partij in Nederland werd. 

Terugg naar  af? 

Doorr het begrip verzuiling opnieuw op te vatten als een metafoor voor de nationale constella-
tiee en het proces van verzuiling opnieuw te beschouwen in termen die een halve eeuw geleden 
all  opgeld deden, vertoont het wetenschappelijke debat over verzuiling eerder reactionaire 
trekkenn dan dat het tot revolutionaire nieuwe interpretaties leidt. 

577 Zie voor deze laatste constatering onder meer: J.A. Bornewasser, 'De katholieke zuil in wording als object van columnologie', in: 
idem,, Kerkelijk uerleden in een wereldlijke context. Historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijuer bij zijn aftreden als hoogleraar aan de 
Theologischee Faculteit Tilburg (Amsterdam 1989) 289-323, aldaar 297, waar de auteur deze discrepantie signaleert en eraan toevoegt, dat 
'nogg geen bevredigende verklaring' is gevonden; Bakvis, Catholic power, 65 en J. Ramakers en H. Righart, 'Het katholicisme', in: P. 
Luykxx en N. Bootsma ed., De laatste tijd. Geschiedschrijuing over Nederland in de 20e eeuw (Utrecht 1987) 99-134, aldaar 120. 
588 Zie onder meer: CA. Tamse, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1874-1887', in: Algemene geschiedenis der Nederlanden XIII (Haarlem 
1978)) 207-224, aldaar 221; Minderaa, 'De politieke ontwikkeling in Nederland 1887-1914' 454-455; J.Th. van den Berg, De toegang tot het Bin-
nenhof.. De maatschappelijke herkomst van de Tweede Kamerleden, 1849-1970 (Weesp 1983) 29-30; Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat 
134,, 266 en 296; T. Duffhues, 'Confessionele politieke partijen en maatschappelijke organisaties. Aspecten van een duurzame relatie' in: 
Luykxx en Righart ed., Van de pastorie naar het torentje, 124-146, aldaar 135; Knippenberg en De Pater, De eenwording uan Nederland, 156. 
599 Stuurman, Verzuiling, kapitalisme en patriarchaat, 134. 
600 J.P. Kruijt, 'Sociologische beschouwingen over zuilen en verzuiling', Socialisme en democratie 14 (1957) 11-58, aldaar 16-17. Volgens 
Kruij tt behoorde de Kerk zelf overigens niet tot de zuil. 
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Tenn dele is dat schijn. Achter de reactionaire trekken gaan immers nieuwe inzichten schuil: 
err is, om een beeld van Hans Blom aan te halen, sprake van een 'vernietigende kracht en nieu-
wee vergezichten'.61 Zo is het uitsluitend de uiterlijke verschijningsvorm van het verzuilings-
proces,, waarin de interpretatie in deze studie aansluiting vindt bij de ideeën van Kruijt. De re-
denenn waarom, en de wijze waarop dat proces vorm kreeg, bleven bij Kruijt onderbelicht. 
Doorr de verzuiling op lokaal niveau te bezien als 'uitkomsten van [...] grensconflicten' is mis-
schienn niet, zoals Stuurman hoopte, 'een ingrijpende wijziging' van de analyses van verzui-
lingg tot stand gebracht.62 Maar 'een bijstelling' hiervan,63 voor Stuurman een goede tweede, 
mogelijkk wel. Deze bijstelling betreft in de eerste plaats de strategiewijziging op lokaal niveau 
-- de omslag van het integraal naar het grensconflict -, die aan de verzuiling op nationaal ni-
veauu voorafging. 

611 Blom, 'Vernietigende kracht'. 
611 Stuurman, 'De Nederlandse staat tussen verzuiling en moderniteit', 278. 
633 Ibidem. 
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