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Stellingen n 
bijj  het proefschrift van 

J.H.. V E R H A G E 

Katholieken,, Kerk en Wereld 
Roermondd en Helmond in de lange negentiende eeuu? 

1.. In de definitie van verzuiling dient het element van 'afgrenzing van ande-
ren''  te worden opgenomen. 

2.. De verzuiling heeft terecht bijgedragen aan het beeld van Nederland als 
eenn tolerante samenleving. 

3.. De schoolstrijd was wel het hart van! maar  niet de motor  achter  de ver-
zuiling. . 

4.. Veel publicaties over  katholieke politiek in de periode rond de val van het 
kabinett  Van Zuylen-Heemskerk en het bisschoppelijk mandement van 
18688 gaan mank aan de veronderstelde consistentie van de betrokkenen. 

5.. Analoog aan de organische metafoor  van de negentiende-eeuwse libera-
lenn als 'het verstand' van de natie, de antirevolutionairen als 'het gewe-
ten''  van de natie en de sociaal-democraten als 'de handen' van de natie, 
werdenn de katholieken in de negentiende eeuw beschouwd als 'de blinde 
darm''  van de natie. 

6.. Het karakter  van het huidige Rome als een architectonische palimpsest 
draagtt  in hoge mate bij  tot het vergankelijkheidsdenken van haar  bevol-
king. king. 

7.. Ten onrechte en in weerwil van zijn eigen wens, geldt Multatul i nog 
steedss als het onderzoeksobject van neerlandici. 

8.. Geschiedenis onderscheidt zich van andere middelbare-schoolvakken 
doordatt  de destructieve invloed van de eigen beroepsgroep die van de 
Haagsee beleidsmakers overtreft 

(vgl.. CITO Centraal Schriftelijk Eindexamen Geschiedenis [en Staatsinrichting], diverse 
jaren) ) 

9.. Wanneer  een school zegt 'de leerling centraal'  te stellen, wordt hiermee 
tee vaak de leerling als rekeneenheid bedoeld. 

10.. Computers voelen zich veiliger  in een DOS- dan in een Windows-omge-
ving. . 

11.. Een heidens karwei is ook monnikenwerk. 




