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Verantwoording g 

Hett onderzoek waarvan deze dissertatie de weerslag is, maakte deel uit van het onderzoeks-
programmaa Verzuiling in Nederland in het bijzonder op lokaal niueau, 1850-1925. Dit programma, 
onderr leiding van Hans Blom, Jaap Talsma, Herman van der Wusten en Hans Knippenberg, 
tweee historici en twee sociaal-geografen aan de Universiteit van Amsterdam, had tot doel om 
hett ontstaan van de verzuilde samenleving te bestuderen aan de hand van lokale ontwikkelin-
gen.. In de afsluitende bundel van het'Amsterdamse verzuilingsproject', De uerzuüincj voorbij,' 
iss relatief weinig aandacht voor het ontstaan van de rooms-katholieke zuil. Met name de ont-
wikkelingenn in het overwegend katholieke Zuiden van Nederland bleven onderbelicht. Met 
hett verschijnen van deze dissertatie wordt een belofte ingelost om alsnog, zij het verre van uit-
puttend,, in deze lacune te voorzien. 

Bijj  het totstandkomen van dit proefschrift ben ik in de eerste plaats dank verschuldigd aan 
mijnn promotor Hans Blom en mijn copromotor Jaap Talsma die mij, in verschillende fases van 
hett onderzoek, van inspiratie voorzagen en altijd bereid waren mee te lezen en mee te denken. 
Verderr dank ik Paul Luykx, specialist op het terrein van de geschiedenis van het katholicisme 
inn de negentiende en twintigste eeuw, en Giel van Hooff, stadshistoricus te Helmond, die eer-
deree versies van het manuscript van nuttig commentaar voorzagen. Ook de verschillende ar-
chiefinstellingenn die ik voor mijn onderzoek heb geraadpleegd, in de eerste plaats de ge-
meentelijkee archiefdiensten van Roermond en Helmond en het bisschoppelijk archief te 
Roermond,, wil ik danken voor de hartelijke wijze waarop zij mij ontvingen en van noodzake-
lijk ee informatie voorzagen. Aan mijn werkgever het Vossiusgymnasium in Amsterdam en zijn 
rectrixx Jacqueline Ketel ben ik dank verschuldigd vanwege de geboden mogelijkheid om tij-
denss een verlofperiode mijn proefschrift te voltooien. Tenslotte dank ik Karin Hofmeester, 
wierr morele en inhoudelijke steun vooral in de eindfase van het onderzoek groot was, mijn 
ouders,, en andere vrienden en familieleden. 

Hanss Verhage, november 2002 

11 J.C.H. Blom en J. Talsma ed., De uerzuilimj voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuu; (Amsterdam 2000). 
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