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Episcopaat en politiek
Ontwikkelingen rondom het bisschoppelijk onderwijsmandement
van 1868 in Nederland in het algemeen en in Limburg in het bijzonder
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Het proces van politisering op confessionele grondslag van Neder-
landse katholieken in de negentiende eeuw staat nog altijd sterk in de
belangstelling. Vooral na het onderwijsmandement van 1868 begon-
nen de Nederlandse katholieken zich af te keren van de liberalen. Over
de achtergronden van deze katholieke koerswijziging is nog onvol-
doende helderheid. Met name het onderzoek naar de rol die het epis-
copaat in dit proces speelde, staat pas in de kinderschoenen.

Politiek onder katholieken vóór 1866. De omstandigheden waarbinnen
de Nederlandse katholieken politiek actief waren, weken sterk af van
die in België. Nadat door de samenwerking tussen liberalen en katho-
lieken, het unionisme, de Belgische Staat was ontstaan, ontstond al
spoedig onder de katholieken aldaar een splitsing tussen liberaal-ka-
tholieken en ultramontanen. Terwijl de eersten de Belgische Staat met
zijn liberale instellingen volmondig accepteerden, waren de ultramon-
tanen hier terughoudender in. Volgens hen zou de Kerk een veel ster-
kere positie tegenover de Staat moeten innemen. De liberaal-katholie-
ken beheersten echter het politieke terrein, waardoor de ultramonta-
nen niet in staat waren hun verlangens politiek gestalte te geven. Hoe-
wel beide stromingen elkaar gedeeltelijk overlapten, bestonden er in
België toch veel meer, en veel eerder, dan in Nederland twee herkenba-
re stromingen binnen het katholieke kamp.1 In Nederland kreeg het
traditionele onderscheid tussen liberale en conservatieve katholieken
pas in de tweede helft van de jaren 1860 een reële politieke betekenis.

Clerus en Politiek. Het onderwijsmandement van 1868, waarin het vol-
tallige episcopaat het openbaar onderwijs afkeurde en bijzonder ka-
tholiek onderwijs als norm aanwees, bracht de uiteenlopende opvat-
tingen over het onderwijs in confessionele kring tot elkaar.2 De poli-
tieke effecten van het mandement zijn voor verschillende auteurs re-
den om van een breuk met het verleden te spreken. Het meest uitge-
sproken hierin is Siep Stuurman. Het eerste optreden van de bisschop-
pen als een 'politieke' eenheid legde volgens hem de basis voor een
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ideologische en politieke praktijk die nog lang maatgevend zou zijn.3

Tegelijkertijd moeten we constateren dat het beeld van de relatie
tussen episcopaat en politiek rond 1868 nog verre van compleet is. De
kennis van de voorgeschiedenis van het mandement kent grote hiaten,
terwijl de constatering dat de bisschoppen tot kort voor 1868 géén een-
duidig standpunt over het onderwijs innamen, juist in hoge mate de
interesse opwekt.4 Die laatste vaststelling laat in elk geval ruimte voor
de vraag of achter de formuleringen van het mandement niet toch gro-
te meningsverschillen schuil gingen.

Ook de politieke effecten van het mandement worden doorgaans
beschreven als een reeks logisch op elkaar volgende gebeurtenissen.
Veel auteurs menen dat het mandement op zichzelf voldoende steun
in de rug was voor conservatieven als J.B. van Son en zijn kiesvereni-
ging Noord-Brabant om een politieke come-back te maken ten koste
van de liberaal-katholieken.5 Dat afwijzing van het openbaar onder-
wijs leidde tot de val van de liberaal-katholieken, was voor veel katho-
lieken schijnbaar zo vanzelfsprekend, dat de conservatieve katholieken
de verovering van de politieke macht wel op eigen kracht meenden te
kunnen klaren zonder een actieve rol van de clerus.6

In deze zienswijze wordt het mandement beschouwd als een een-
malige liaison tussen episcopaat en politiek, als de potentiële energie
die de opkomst van de conservatieve katholieken bevorderde. Deze
stelling sluit aan bij het onderzoek dat J.A. Bornewasser heeft verricht.
Hij situeert het ontstaan van een directe relatie tussen het episcopaat
en politiek pas in de jaren i88o.7 Hierbij hanteert hij ons inziens een
tamelijk beperkte definitie van politiek. Bornewasser richt zijn aan-
dacht namelijk vooral op de relatie tussen episcopaat en de ontwikke-
ling van een katholieke partij, een katholieke Kamerfractie en een ka-
tholiek politiek programma. Zijn aandacht voor de rol van de clerus
tijdens verkiezingen beperkt zich tot de periode na de eeuwwisseling.
Pas vanaf 1918, na de invoering van het stelsel van evenredige vertegen-
woordiging, gold het stemmen op de katholieke partij volgens Borne-
wasser als een gewetenskwestie.8

Hoewel deze visie niet noodzakelijk onjuist is, vooral niet wanneer
onder politiek van het 'episcopaat' wordt verstaan het eensgezind op-
treden van alle Nederlandse bisschoppen tezamen, is er wellicht toch
ook al eerder sprake van episcopale invloed bij (verkiezings-)politiek.
In dit artikel betrekken wij de stelling dat de directe relatie tussen epis-
copaat en politiek al eerder tot stand kwam en dat reeds de politieke ef-
fecten van het mandement van 1868 in nauw verband staan met de di-
recte en dwingende invloed van het episcopaat. Om de katholieken
die de politieke strekking van het onderwijsmandement niet wensten
te onderschrijven uit hun machtsposities te verdrijven, was de actieve
steun van de clerus onontbeerlijk; zowel m de praktische politiek als
op ideologisch terrein. Om deze stelling te toetsen, stellen we in dit ar-
tikel de Tweede-Kamerverkiezingen van 1869 centraal, de eerste sinds
de afkondiging van het bisschoppelijk mandement. Deze verkiezingen
stonden geheel in het teken van het onderwijs. Daarbij richten we on-
ze blik speciaal op de houding van de Roermondse bisschop J.A. Pare-
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dis, de kerkvoogd die in de literatuur bekend staat als een felle anti-li-
beraal.

Paredis in de literatuur. Het beeld van Paredis wordt grotendeels be-
paald door de biografie van J.M. Gijsen. In dit beeld overheerst de ka-
rakterisering van Paredis als een "uitgesproken anti-liberale bisschop"9

die "ook op het hoogtepunt van de liberaal-katholieke vriendschap
een felle antiliberaal"10 was. Al vroeg zette hij zich actiefin voor het ka-
tholieke onderwijs. Met de oprichting van het Bisschoppelijk College
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van Roermond in 1851 vervulde hij in de ogen van zijn biograaf een
voortrekkersrol in de schoolstrijd die elders nog moest losbarsten.

Behalve als een conservatief wordt de Roermondse bisschop be-
schouwd als een provincialist die weinig op had met 'Den Haag'. Zijn
houding ten aanzien van de Nederlandse Staat, waarin liberalisme en
protestantisme dominant waren en waaraan Limburg dertig jaar eer-
der ongevraagd was toegevoegd, was er een van: "wij hebben van dat
Hollandsche volkje niets te verwachten!"." Deze provincialistische
houding wordt door L.J. Rogier aangeduid met de term "Limburgs ex-
clusivisme"12 en moet niet verward worden met het streven naar be-
stuurlijke autonomie dat de meeste bisschoppen eigen was. Ze leidde
bij Paredis tot een zodanige terughoudendheid in het contact met zijn
collega's, dat hij in de bisschoppenvergadering een buitenbeentje was
en bleef.1*

Binnen de grenzen van het eigen bisdom was er één terrein waarop
Paredis zich volgens Gijsen niet graag begaf: de politiek. Hij wan-
trouwde politici en zeker de liberalen onder hen, die hij als vijanden
van het geloof beschouwde. Een zekere afkeer van burgerlijke gezags-
dragers die zonder zijn fiat over zaken van Kerk en geloof spraken,
hield hiermee verband. Een van de spaarzame momenten waarop hij
zich wel met politiek bemoeide, was tijdens de befaamde gemeente-
raadsverkiezingen in Roermond in 1875, toen Paredis openlijk interve-
nieerde met een herderlijke brief gericht tegen enkele herkiesbare
raadsleden. Maar ook in deze verkiezingskwestie handelde de bisschop
volgens Gijsen uitsluitend uit godsdienstige motieven.14

Barsten in het beeld. Hoewel deze typering van Paredis als een a-politie-
ke en exclusief-Limburgs georiënteerde bisschop in de laatste decennia
nauwelijks ter discussie heeft gestaan, zijn er enkele argumenten die
pleiten voor een heroverweging van de rol van de Roermondse bis-
schop. Zo wordt het beeld van Paredis als een verstokte anti-liberaal in
de historische literatuur gepaard aan de constatering dat de liberalen
in Limburg nog lang bijzonder invloedrijk waren, terwijl het liberaal-
katholicisme in de rest van Nederland al snel na 1868 tot een onbedui-
dende stroming was gereduceerd.15 Hoewel beide constateringen niet
noodzakelijk tegenstrijdig zijn — volgens Gijsen liet Paredis zich im-
mers niet met politiek in - roept de combinatie van een anti-liberale
bisschop in een bisdom met sterk liberale invloeden, vragen op om-
trent Paredis' eigen positie.

Bovendien zijn er enkele aanwijzingen die moeilijk te rijmen zijn
met het beeld dat Gijsen van Paredis schetst. Zo is er de brief van okto-
ber 1868 waarin J.A.C.A. van Nispen van Sevenaer, vooraanstaand ka-
tholiek lid van de Tweede Kamer, aan G.P. Wilmer, bisschop van
Haarlem, zijn vermoeden uitsprak dat Paredis lichtzinnig was omge-
gaan met het onderwijsmandement. Wilmer schreef er op zijn beurt
met aartsbisschop Zwijsen over en suggereerde dat Paredis zich iets
had laten ontvallen in de trant van: "als er openbaar onderwijs moet
zijn voor gemengd gebruik, dan moet het neutraal zijn", hetgeen in het
licht van het mandement als een weinig gelukkige opmerking be-
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schouwd kon worden.16 Wilmers' oordeel over Paredis was niet erg po-
sitief en hij verdacht de Roermondse bisschop ervan alleen in theorie
het gezamenlijke beleid te onderschrijven.17

Een andere kwestie die voor de heroverweging van Paredis' rol
hoogst interessant is, speelde zich korte tijd later af, tijdens de Kamer-
verkiezingen in de zomer van 1869. Dit geval wordt daarom hieronder
apart uitgewerkt.

W.H. Pijls (1819-1903), burgemeester van Maastricht 1860-1867,1873-1900. De gema-
tigd-liberale kandidaat bij de Kamerverkiezingen in 1869 die door bisschop Paredis
werd gesteund. [Gemeentearchief Maastricht]
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2. C A S U S : DE T W E E D E - K A M E R V E R K I E Z I N G E N VAN 1869 IN
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Sinds de grondwetsherziening van 1848 kende Nederland een distric-
tenstelsel. Mannelijke Nederlanders van 2,3 jaar en ouder konden het
stemrecht verwerven op grond van hun aanslag in drie directe rijksbe-
lastingen. De census die in de kieswet van 1850 voor elke gemeente was
vastgesteld, had tot gevolg dat ongeveer 11% van de volwassen manne-
lijke bevolking het kiesrecht bezat.

In de katholieke kiesdistricten in Noord-Brabant en Limburg, die
vanwege de godsdienstige homogeniteit bijna automatisch een katho-
liek afvaardigden, waren sinds de kieswet van 1850 Kamerleden van
uiteenlopende politieke pluimage gekozen. Een enkeling was liberaal,
maar van de meesten kan slechts geconstateerd worden dat ze het veili-
ge midden hielden. Deze Kamerleden moesten vanaf het midden van
de jaren 1860 kleur bekennen, toen ze onder toenemende druk kwa-
men te staan van de conservatieve katholieken, in de literatuur ook wel
als klerikalen of ultramontanen aangeduid. Na het onderwijsmande-
ment van 1868 werden degenen die zich niet ronduit achter de anti-
liberale strekking van het mandement wilden scharen weggestemd.
Deze politieke 'verrechtsing' in Zuid-Nederland was overigens niet al-
leen het gevolg van een verschuiving in het stemgedrag, maar ook van
het mobiliseren van kiezers die tevoren geen gebruik van hun stem-
recht maakten.18

Slechts in de twee Limburgse districten Roermond en Maastricht
werden na het onderwijsmandement nog liberaal-georiënteerde ka-
tholieken gekozen. Wat Roermond betreft, werden voor de verkiezin-
gen van juni 1869 twee (ex-)burgemeesters kandidaat gesteld. Het af-
tredend Kamerlid Leopold Haffmans, redacteur van het Venloosch
Weekblad, was zelf niet herkiesbaar, maar schoof de klerikale burge-
meester van Sittard, Jan Hendrik Arnoldts, naar voren. Zijn voor-
naamste tegenstander was Hubert Pijls, voormalig burgemeester van
Maastricht en bekend als een gematigd-liberaal. Zijn vriendschap met
vooraanstaande liberale politici was befaamd I9 (volgens sommige
bronnen was hij zelfs lid van de onder katholieken uiterst verdachte
vrijmetselarij)20 en sinds 1865 was hij redacteur van de Courrier de la
Meuse, die in deze periode liberaal van karakter was.21

Achter de kandidatuur van Arnoldts schaarden zich onder meer De
Tijd, het meest toonaangevende katholieke blad in Nederland dat on-
der leiding stond van de priester Judocus Smits,22 L'Ami du Limbourg,
eigendom van de ultramontaanse fabrikant Pierre Regout te Maas-
tricht, het Sittardse weekblad De Nieuwsbode en het Venloosch Week-
blad van Haffmans. Ook een gedeelte van de clerus steunde Arnoldts.
In het dekenaat Weert werd bijvoorbeeld een jonge kapelaan door Pa-
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redis vermaand, omdat hij te zeer zijn persoonlijke voorkeur uit-
droeg.23 Vooral het Venloosch Weekblad en L'Ami besteedden ruime
aandacht aan de campagne tegen Pijls. In de krant van Haffmans werd
Pijls verweten een "slaafsche volgeling [te zijn] van één man, die hem
nooit zal toestaan iets voor het bijzonder onderwijs te doen [Thorbec-
ke]",24 en bovendien wilde hij twee heren dienen: "de liberalen en de
katholieken, [...] wier beginselen regelregt in strijd staan."25

Limburg kende echter ook propagandisten ten gunste van Pijls.
Zijn kandidatuur werd onder meer gesteund door de liberale kiesver-
eniging De Grondwet in Weert,20 het radicale Roermondse weekblad

62 de Volksvriend, zijn eigen Courrier de la Meuse en... Paredis. De bis-
schoppelijke propaganda voor Pijls werd voornamelijk verspreid via de
'klerikale' krant de Maas-en Roerbode.

Gelet op hetgeen eerder gezegd is over Paredis' positie mag deze
steun enige verbazing wekken en ze heeft dat in diverse publikaties dan
ook gedaan. S. van der Hoek en J. Schatorjé constateren dat de stel-
lingname van de Maas- en Roerbode vreemd aandoet, aangezien Pare-
dis hier de man achter de schermen was,27 terwijl J.M. Peijnenburg
zich in zijn studie over J. Smits genoopt ziet de controverse tussen Pa-
redis en De Tijdte. bagatelliseren en te veronderstellen dat er een com-
municatiestoornis aan ten grondslag lag.28 Gijsen, tenslotte, maakt in
zijn biografie in het geheel geen melding van Paredis' steun aan Pijls.

Sommige tijdgenoten waren teleurgesteld over de bisschoppelijke
steun. Nadat in de eerste ronde geen van de kandidaten de meerder-
heid had behaald (waardoor een herstemming noodzakelijk was ge-
worden), concludeerde Haffmans: "Wij hebben ons uiterste best ge-
daan, maar mgr. de bisschop heeft overal brieven geschreven ten voor-
deele van Pijls. En wie kan daar tegen?"29

Ook de Maas- en Roerbode was, om tegenovergestelde redenen,
merkbaar teleurgesteld over de uitslag. In het eerste nummer na de
verkiezingen plaatste de redactie een ingezonden brief die, zoals het
heette, "van hooggeachte zijde ter hand gesteld" was. De suggestie die
hiervan uitging, namelijk dat de brief regelrecht vanuit de burelen van
het Bisschoppelijk Paleis was ingestuurd, lijkt gezien de nauwe relatie
tussen bisschop en krant aannemelijk. Tegen de achtergrond van deze
veronderstelde relatie is de tekst interessant als bron van informatie
over de stellingname van Paredis.

In de brief werd de verhouding tussen liberaal- en conservatief-ge-
zinde katholieken volledig overhoop gehaald: "Juist, zoo roept men
ons toe, [...] de Heer Pyls is liberaal, de Heer Arnoldts daarentegen
conservatief, en weg met de liberalen, leve de conservatieven! On-
noozelen, die denken daarmede alles gezegd te hebben, en die nog niet
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eens weten dat liberalen en conservatieven in Nederland, uit een ka-
tholiek oogpunt betracht, één pot nat zijn. [...] Heeft 'de Tijd dit niet
steeds beweerd?"30

Voor deze uitspraken over liberaal en conservatief werd verwezen
naar De Tijd, die in toenemende mate de waag werd waar kandidaten
van het stempel 'goed katholiek' werden voorzien of, te licht bevon-
den, werden afgekeurd. Maar De TT/^liet zich de toeschrijvingen van
de Roermondse krant niet aanleunen en ontkende enkele dagen later
ten stelligste dat liberaal en conservatief over één kam te scheren zou-
den zijn. Tegelijkertijd drukte De Tijdttn Limburgse brief af waarin
Pijls, als een verklaarde liberaal, ongeschikt voor het Kamerlidmaat-
schap werd bevonden.31 Deze stellingname was voor Paredis blijkbaar
onaanvaardbaar. Nog diezelfde dag zegde hij zijn abonnement op De
Tijdop "omdat [die krant] zich hier [in Limburg] met zaken bemoeit,
waarvan hij niets kent."32

Smits van De Tijd beklaagde zich hier op zijn beurt over bij de bis-
schop van Haarlem: "Verbeeld U Mgr., dat Mgr. Paredis heeft goedge-
vonden bij den jongste verkiezingen in bescherming te nemen de heer
Pyls, die een liberaal katholiek, een intrigant van de eerste klas, en een
verdacht persoon is [...] De oude lieden hebben dat gemakkelijk en
gaarne [gesteund], ze zijn allen als de bisschop, voor de liberalen ge-
neigd; maar de jongere geestelijkheid denkt er anders over en dit heeft
vrij veel onaangenaamheden gegeven."33

Ook Wilmer had weinig begrip voor Paredis' houding en wendde
zich tot aartsbisschop Zwijsen.34 De briefwisseling tussen Wilmer en
Zwijsen bleef binnenskamers. Paredis kreeg echter ook openlijke kri-
tiek te verduren. Zoals van een andere vooraanstaande katholiek van
'onverdachte' signatuur, de medicus, historicus, maar vooral katholiek
emancipator WJ.E Nuyens. Op 19 juni 1869, drie dagen vóór de her-
stemming, meldde de Maas- en Roerbode dat er een "open brief" ten
gunste van Arnoldts onderweg was. De steun van Nuyens zou in de
herstemming de overwinning wel eens aan Arnoldts kunnen brengen,
zo wist ook de Maas- en Roerbode, maar de krant riep de kiezers op om
geen aandacht aan het epistel te besteden: "Kiezers, weest [...] op uw
hoede!"3'

Tijdens de herstemming maakte het ongekend hoge percentage van
ruim 94% van het electoraat de gang naar de stembus. Tot veler verba-
zing won Pijls met overmacht van Arnoldts. Paredis was in zijn uit de
hand gelopen poging om een gematigd(-liberale) kandidaat verkozen
te krijgen uiteindelijk geslaagd. Maar wel ten koste van veel rumoer in
katholiek Nederland: vooral bij de klerikaal-katholieke kranten (zoals
De Tijd) stond de Maas- en Roerbode (en daarmee impliciet ook de

30 Maas- en Roerbode, 12.
juni 1869. De 'open brief'
circuleerde ook als pro-
Pijls pamflet; GAR, Archief
Bongaerts.
31 Limburgsche Briefin

De Tijd, 17 juni 1869.
31 ABR, inv.nr. 47, Jour-
naal mgr. Paredis 1853-
1876,17 juni 1869; ABR,
inv.nr. 55, Paredis aan
Boermans, 18 juni 1869.

33 Haarlem, Rijksarchief
Noord-Holland, Archief
Bisdom Haarlem(ABH),
inv.nr. 1380, Smits aan
Wilmer, 29 juni 1869.
34 ABH, inv.nr. 1530,

Wilmer aan Zwijsen, 4 juli
1869.
35 Maas- en Roerbode, 19
juni 1869.



Roermondse bisschop) voorlopig in niet al te goed daglicht. Nog in
1871 stelde de Kerkelijke Courante Arnhem voor om de Maas-en Roer-
bodems&r af te voeren van de lijst van "goed katholieke" bladen waar-
op hij "tengevolge eener ongehoorde vergissing was aangeland" omdat
de krant niet nadrukkelijk genoeg stelling nam vóór de conservatieve
katholieke kandidaten.36 En in 1874 resumeerde Haffmans van het
Venloosch Weekblad hoe spijtig het was dat de Maas- en Roerbode zo
lang had "gedobberd".37

64 J.H. Arnoldts (1808-1881),
burgemeester van Sittard
1842-1881. Deconserva-
tief-katholieke kandidaat
bij de Kamerverkiezingen
in 1869. [Gemeentear-
chiefdienst Sittard]

3. A N A L Y S E

Willen we het afwijkende optreden van Paredis tijdens de Kamerver-
kiezingen van 1869 verklaren, dan is het noodzakelijk om in te gaan op
het politieke krachtenveld in zijn bisdom. Dit werd allereerst bepaald
door de tegenstelling tussen klerikalen en liberalen. Deze strijd werd
ook elders gevoerd, maar nam in Limburg een bijzondere gedaante
aan door de verbinding met een tweede tegenstelling: die tussen pro-
vincialisme en nationalisme. Ten slotte is Paredis' visie op het bestuur

36 Kerkelijke Courant,i$
mei 1871.
37 Geciteerd in: Volks-
vriend, 18 april 1874.
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van het bisdom van belang. Deze werd gedeeltelijk bepaald door het
complexe krachtenveld binnen de provincie, maar de Roermondse
bisschop had ook zo zijn eigen opvattingen over het bestuur en de
plaats van zijn bisdom binnen de kerkprovincie.

Conservatisme en Liberalisme. Terwijl in Limburg conservatieven en li-
beralen al in het midden van de jaren 1860 tegenover elkaar stonden,
was hiervan onder katholieken in de rest van Nederland nog weinig te
bespeuren. Integendeel, de situatie in Limburg was voor menig katho-
liek daarbuiten juist afschrikwekkend. In 1864 was de vooraanstaande
conservatief J.B. van Son van mening dat de vrijheid van de katholieke
Kerk in Nederland als gunstig beoordeeld moest worden. Hij vreesde
vooral in Limburg voor Belgische toestanden en zei te hopen "dat onze
toestand duurzaam zij, en de splitsing der katholieken in liberalen en
clericalen hier nimmer wortel schiet!"?8 Van Son doelde hier vermoe-
delijk op de splitsing tussen liberaal-katholieken en ultramontanen in
het Belgische katholieke kamp. Een opmerkelijk standpunt voor de
man die enkele jaren later in Noord-Brabant zelf leiding aan de scheu-
ring zou geven.

Dat Van Son in enkele jaren zo sterk van mening zou veranderen, is
typerend voor de snelle ontwikkelingen die sinds 1864 plaatsvonden.
Met de verschijning van de encycliek Quanta Cura en de Syllahus Erro-
rara werd de verhouding tussen katholieken en liberalen steeds proble-
matischer. Maar de conservatieve katholieken waren aanvankelijk te-
rughoudend in het forceren van een breuk. Ook Smits van De Tijd\st-
trachtte voorzichtigheid in het bestrijden van het openbaar onderwijs.
Vermoedelijk was ook hij bevreesd dat een geprononceerd optreden
van de katholieken tot felle reacties van liberalen en protestanten zou
leiden.

Eind 1867 veranderde deze situatie toen het conservatieve ministe-
rie-Van Zuylen-Heemskerk aan Van Son de belofte deed tot het indie-
nen van een voorstel tot wijziging van de onderwijswet in ruil voor
electorale ondersteuning. Zwijsen, Wilmer en de internuntius G. Cat-
tani maakten van deze onverwachte mogelijkheid graag gebruik. Van
Son, Smits en een deel van de clerus ondersteunden het ministerie tij-
dens de verkiezingen in het begin van 1868. De aartsbisschop stelde het
uitvaardigen van een onderwijsmandement uit tot het ministerie zijn
belofte zou hebben vervuld. Maar de verkiezingen leverden niet de ge-
wenste conservatieve meerderheid op. Enkele maanden later moest
het ministerie aftreden. Nu er geen uitzicht meer was op een wetswijzi-
ging, vond Zwijsen dat de tijd rijp was om het mandement te onderte-
kenen en te publiceren.39

Dat de eerst door Van Son zo gevreesde splitsing tussen klerikalen
en liberalen bij de verkiezingen van 1869 goed zichtbaar werd, was
geen 'natuurlijk' gevolg van het onderwijsmandement, maar werd
door episcopaat en leken bewust nagestreefd. Niet alleen koos het
episcopaat bij verkiezingen openlijk partij, maar het stemmen op een
conservatieve katholiek werd zelfs als uiting van geloofstrouw aange-
merkt. Zo drukte de Bredase bisschop J. van Genk in november 1869



zijn priesters in een vertrouwelijke circulaire op het hart hun parochia-
nen af te houden van het lezen van slechte boeken en kranten. Welke
katholieken liberale sympathieën hadden, bleek volgens hem het beste
bij verkiezingen. Deze liberale sympathisanten dienden als "onkatho-
lieken, ongodsdienstigen, ongeloovigen en heidenen" beschouwd te
worden, ook als ze hun godsdienstige plichten nakwamen en de Kerk
niet openlijk bestreden.40 Boven de grote rivieren koos de clerus even-
zeer partij, maar daar was de toon gematigder en werd de samenwer-
king met conservatieve protestanten voortgezet.

De bemoeienis van de clerus met de verkiezingen hield een breuk in
66 met de bestaande praktijk. Uit de jaren 1850 en het begin van de jaren

1860 zijn wel gevallen bekend waarin de clerus tijdens verkiezingen
hand- en spandiensten verleende aan liberale en katholieke kandida-
ten, maar deze activiteiten werden doorgaans niet door de bisschop-
pen geleid of gestimuleerd. Wel probeerden de bisschoppen soms poli-
tieke invloed uit te oefenen op katholieke Kamerleden, maar deze po-
gingen waren doorgaans weinig succesvol.41 Na 1868 werd de aandacht
naar de basis, naar het electoraat, verlegd. Aanvankelijk gebeurde dit
nog met grote terughoudendheid. In 1868 sloten de conservatieve ka-
tholieken zich liever aan bij de bestaande polemiek tussen liberalen en
conservatieven. Na het onderwijsmandement traden zij zelfstandiger
op. Het mandement verschafte hun de benodigde ideologische wa-
pens. Gezien het grote succes dat bijvoorbeeld in Noord-Brabant werd
behaald, waren blijkbaar veel kiezers hiervoor ontvankelijk.

De ontwikkelingen in het bisdom Roermond tonen aan dat het on-
derwijsmandement op zich niet voldoende was voor een machtswisse-
ling ten voordele van de conservatieve katholieken. De vaak praktische
en alledaagse invloed van de clerus was hierbij onontbeerlijk. Alleen de
bisschoppen konden, direct of indirect, stemgedrag als uiting van ge-
loofstrouw aanmerken. Leken ontbrak het daarvoor aan het nodige
gezag. Door een ferme stellingname kozen de bisschoppen openlijk
partij en namen het eerder verafschuwde risico van een scheuring voor
lief. Dat dit een bewuste keuze was, blijkt uit de verwikkelingen rond
de Kamerverkiezingen van 1869. Door Paredis' streven om partijkeuze
te vermijden werd hij zelf het onderwerp van strijd.

Provincialisme en nationalisme. Het Limburgse provincialisme vond
zijn oorsprong in een algemeen gevoel van onvrede over de Hollandse
annexatie van Limburg en over de vermeende achterstelling bij andere
provincies. Dergelijke gevoelens hadden in Limburg al eerder een poli-
tieke rol gespeeld, maar het provincialisme van de jaren 1860 kan niet
op een lijn worden gesteld met het separatisme van de jaren 1840. Het
provincialisme streefde geen afscheiding na42 en terwijl eerder menig
separatist zich op het liberalisme had georiënteerd,43 waren later de
meeste provincialisten fel anti-liberaal gezind.

Rond het midden van de jaren 1860 bestond de provincialistische
beweging in het noorden van Limburg onder andere uit Haffmans en
zijn Venloosch Weekbladen in het Zuiden uit Regout, de ex-liberaal
P.F.E. van Wintershoven en de krant L'Ami onder redactie van J. Rus-
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41 L.J. Rogier, Katholieke
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sinds 1853 ('s-Gravenhage
1956), p. 136-137.
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der Does de Willebois, die
voor afscheiding vreesde:
Maastricht, Rijksarchief
Limburg, inv.nr. 359, Do-
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43 J.C. Boogman, Ne-
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sel; dezelfde personen die in 1869 tegen Pijls zouden ageren. Strijdpun-
ten waren onder meer de tariefwetgeving tijdens het tweede ministe-
rie-Thorbecke, dat de Limburgse industriële belangen zou schaden, de
onderhandelingen met België over de wateraftappingen van de Maas
en vooral de kwestie van de grondbelasting.

De pogingen in 1863 van de liberale minister G.H. Betz om de
grondbelasting in Limburg op gelijke hoogte te brengen met de belas-
ting ïn andere provincies stuitte op grote tegenstand. F. de Keverberg
veroverde een Kamerzetel in Roermond met de leus 'Weg met het ont-

Roermondsche commentaar op art. 139 der Grondwet*

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

Spotprent waarin bis-
schop Paredis' politieke
invloed in Roermond op
de hak wordt genomen.
[Ontleend aan Uilenspie-
gel, 24 juIM875]

werp, weg met de minister van Financiën' waarna de behandeling van
het wetsontwerp van Betz op de lange termijn leek te worden gescho-
ven. Vermoedelijk stond dit uitstel in nauw verband met de nieuwe
verkiezingen die op komst waren in juni 1864. Die verkiezingen brach-
ten de liberalen een overwinning: De Keverberg verloor zijn pas ver-
worven zetel en ook in Maastricht boekten de liberalen een overwin-
ning.

Na de verkiezingen kwam Haffmans in het Venloosch Weekbladm&.
de beschuldiging dat Betz en Thorbecke hadden beloofd om in ruil
voor een liberale overwinning in Limburg de verhoging van de grond-
belasting van de politieke agenda te schrappen. Nadat Betz in septem-
ber 1865 het wetsontwerp toch in de Kamer had gebracht, publiceerde
L'Ami in november een brief uit mei 1864 van Betz aan ^e Limburgse
lj.beraal P.Th. van der Maesen de Sombreff, waarin weliswaar niet werd
beloofd het wetsontwerp bij een liberale verkiezingsoverwinning te
zullen intrekken, maar waarin toch een zodanig verband tussen beide



zaken werd gelegd dat de minister eind november 1865 moest aftre-
den.44 Hiermee leek het provincialisme de verkiezingsnederlaag in ju-
ni 1864 te hebben goedgemaakt.

Zoals bleek uit de kwestie over de grondbelasting, steunde het pro-
vincialisme in Limburg vooral op de klerikale katholieken. Liberale
katholieken profileerden zich daarentegen in toenemende mate als na-
tionaal.45 In deze tegenstelling tussen 'provincialistische' klerikalen en
'nationale' liberalen speelden persoonlijke sympathieën en antipa-
thieën een grote rol. Zo kan de felle polemiek uit 1869, waarbij per-
soonlijke verdachtmakingen soms de boventoon voerden, niet worden

68 begrepen zonder de vete tussen Regout en Pijls in de beschouwing te
betrekken. Deze vete dateerde uit het begin van de jaren 1850 en vond
zijn oorsprong in de zogenaamde 'gaskwestie' in Maastricht. Pijls had
destijds de gemeenteraad weten te bewegen om de gasexploitatie in ei-
gen beheer te nemen, waardoor Regout, die eerder een gasfabriek had
opgericht om de stad van gas te kunnen voorzien, ernstige financiële
schade had geleden.40

Paredis. Zowel 'provincialistische' klerikalen als 'nationale' liberalen
zochten de steun van de Roermondse bisschop. In de woorden van de
Commissaris des Konings, PJ.A.M. van der Does de Willebois, pro-
beerden de partijen elkaar "de loef [...] af te steken in de hulde [,] prin-
cipieel gebragt aan verklaringen en uitingen van de kerkelijke overhe-
den. "4?

Het meest voor de hand liggende terrein waarop de Limburgse kle-
rikalen de exclusieve steun van de Roermondse bisschop poogden te
verwerven was het onderwijs. Op dit terrein volgde Paredis een eigen
koers, die sterk afweek van de gang van zaken in de andere bisdom-
men. Hoewel hij sterk afgaf op ongodsdienstig onderwijs en in juli
1865 zelfs de eerste bisschop was die een afzonderlijk mandement aan
het onderwijs wijdde, zag hij in het openbaar lager onderwijs in zijn
bisdom weinig gevaar. De gemeentebesturen waren immers katholiek
en Paredis kon via hen en de lokale geestelijkheid voldoende controle
uitoefenen op de katholieke signatuur van de scholen en onderwijzers.
Volgens Van der Does deed de clerus wel pogingen om haar greep op
het onderwijs te versterken, maar bestond er geen georganiseerde be-
weging tegen de onderwijswet; ook niet in de eerste jaren na het on-
derwijsmandement. De clerus was juist gericht op het sluiten van
compromissen met de overheid teneinde zijn invloed te behouden.48

44 N. Bos, 'Agitatie in
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De belangrijkste reden dat Paredis (vooralsnog) geen exclusief poli-
tiek verbond met de klerikalen wilde sluiten, was zijn grondige afkeer
van partijschappen. In oktober 1866 schreef hij aan Wilmer dat hij
zich "nooit met de kiezingen, die niets anders dan partijschap meer
zijn, of veroorzaken, [had] ingelaten."49 Dit standpunt, dat veel gelij-
kenis vertoont met dat van Van Son in 1864, laat zien dat Paredis geen
partij wilde zijn in politieke conflicten. Hij streefde naar tempering
van conflicten waarbij hij zichzelf een rol boven de partijen toebedeel-
de. De felheid waarmee vooral de klerikaal-provincialisten de liberalen
bestookten, wekte zijn afschuw.

Het onderwijsmandement van 1868 vormde in zekere zin een obsta-
kel op de door Paredis bewandelde 'middenweg'. De bisschoppen bui-
ten Limburg kozen nadien op politiek gebied ondubbelzinnig partij
tegen de liberalen. De Limburgse klerikalen probeerden uit de veran-
derde omstandigheden profijt te trekken en in 1869 lanceerden zij, met
het onderwijsmandement in de hand, venijnige aanvallen op Pij Is,
waarbij indirect ook de Roermondse bisschop onder vuur kwam te lig-
gen.

Het kan weinig twijfel lijden dat Paredis door de gebeurtenissen
overrompeld werd. In korte tijd was de Limburgse politiek geïnte-
greerd in de landelijke tegenstellingen. Kandidaten voor de Tweede
Kamer dienden zich onomwonden uit te spreken tégen het liberalisme
en vóór de katholieke beginselen op onderwijsgebied. Waarschijnlijk
heeft Paredis zich deze ontwikkeling niet voldoende gerealiseerd of
meende hij dat het proces van nationale confessionalisering niet op
Limburg van toepassing was. In een verdediging van de gevolgde ge-
dragslijn schreef de hoofdredacteur van de Maas- en Roerbode aan
Nuyens: "Wij hier mogen en moeten zelfs, willen wij onze zwakke po-
gingen ten goede zien gedijen, de partijen uit het oog verliezen, en be-
hooren eenvoudig mannen te kiezen die, alles bijeengenomen, ons ka-
tholieken het best kunnen en willen vertegenwoordigen".50
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49 ABH, inv.nr. 1884, Pa-
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4. C O N C L U S I E

De houding van Paredis in het conflict tussen Pijls en Arnoldts heeft
zoals gezegd verscheidene auteurs voor een raadsel gesteld. In het per-
spectiefvan de sterk gepolitiseerde discussies later in de eeuw doet zij
ook vreemd aan. Paredis' steun voor een als gematigd-liberaal bekend
staande kandidaat mag echter niet in dit perspectief worden bezien.
De inzet van de bisschop was namelijk niet door politiek-ideologische
motieven ingegeven, maar kwam juist voort uit een sterke drang de
discussies te depolitiseren en zo de eventuele conflicten te sussen.

De houding van Paredis stoelde op de overtuiging dat de Kerk bo-
ven de partijen stond, onaantastbaar was en het feitelijke monopolie
op een breed maatschappelijk terrein bezat. En die overtuiging stond
rond het eind van de jaren 1860 onder sterke druk. Al tijdens het mi-
nisterie-Van Zuylen-Heemskerk, maar vooral na het onderwijsman-
dement, lieten de bisschoppen buiten Limburg de pretentie varen om



boven de partijen te staan. In zekere zin waren zij daarmee zelf'partij'
geworden en in dat opzicht vormde het mandement een duidelijke
breuk in de relatie tussen episcopaat en politiek, vooral in de prakti-
sche toepassing daarvan.

Alleen in Limburg bleef deze ontwikkeling nog uit. Daar deed de
bisschop zijn uiterste best om de politisering en polarisering buiten de
deur te houden. Maar m het licht van de landelijke ontwikkelingen
kon deze achterhaalde vorm van politiek geen lang leven beschoren
zijn. Dat de tijden aan het veranderen waren en dat Paredis zijn alge-
mene', pacificerende politiek niet lang meer kon volhouden, was hem-
zelf na de verkiezingen van 1869 ook wel duidelijk geworden. Aan
Boermans, deken van Weert en persoonlijke vriend van Paredis,
schreef hij: "De kiezingen zijn, god dank voorbij. Voor dat zij terug
keeren, zal er, naar mijn inzien, de een of anderen maatregel moeten
genomen worden."51 Het besef dat het onder wijsmandement, waaron-
der zijn eigen handtekening prijkte, in de andere bisdommen reeds als
een dergelijke maatregel werd beschouwd, drong maar langzaam tot
hem door.

51 ABR, inv.nr. 55, Pare-
dis aan Boermans, 30 juni
1869.

Summary
The episcopal charge of 1868 marks the transition
from the old political state, in which internal Catho-
lic conflicts were shunned, to a more polarized situa-
tion, which, especially in the Parliamentary elec-
tions, showed up a struggle herween liberal and con-
seryative Catholics. After 1868, liberal Catholics
were mostly replaced by conservative or clerical
Catholics; it was only in the constituencies of Lim-
burg that moderate liberals could gain a victory.
The 'lagging behind' of Limburg seems to have been
a consequence of the direct influence exerted on the
elections by bishop JA. Paredis. This observation
does not only contradict the way the bishop of
Roermond is usually represented, but also sheds a
peculiar light on the concord among the episcopacy
after the education charge of 1868.
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