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Een studie van een blad dat een belangrijke rol vervulde in de culturele nieuwsvoorziening
voor de liberale elite van een provinciestad in de negentiende eeuw.

'.

Het katholieke blad Het Dompertje van den OudenValentijnverkeerde op voet van oorlog

met vrijwel alle andere (niet-katholieke) tijdschriften, maar was in het bijzonder ge

beten op het Roermondse schandaalblad De Volksvriend. I De richting waarin roomse

banbliksems werden geslingerd is altijd de goede richting voor een nieuwsgierige on
derzoeker, maar alsof dat nog niet reden genoeg zou zijn dit periodiek op te slaan,

vindt men elders dat niet-Limburgse auteurs van zekere naam zich niet geneerden in
DeVolksvriend te publiceren. 2

De Volksvriend (1859-1893) blijkt, anders dan men zou verwachten van een tijd

schrift met de ondertitel Weekbladvan Roermond, een liberale courant, in heftige strijd
gewikkeld met de pMatselijke klerikale pers. In de tweede helft van haar bestaan is de

toon satirisch, soms ronduit hatelijk, maar de aanvallen van rooms-katholieke zijde
liegen er evenmin om. Het gevecht tussen liberalen en confessionelen zoals dat in de

vorige eeuw in de dagbladpers werd uitgevochten, woedt hier, op provinciaal niveau,

in alle heftigheid, en wordt soms buiten de kolommen van de krant voortgezet, als het

opgehitste roomse gepeupel met onvriendelijke bedoelingen samendromde bij de li
berale sociëteit of bij de woningen van liberale gemeenteraadsleden. De Volksvriend

gunde de gegoede, vrijzinnige burgerij van de provinciestad een blik buiten de gren
zen van het rooms-katholieke Limburg. Uitgever en redacteur van het blad was de

boekhandelaar en drukker Jos. Raemaekers (1829-1895), de vader van de bekende te

kenaar en karikaturist Louis Raemaekers (1869-1956).3 Van vader Raemaekers is be

kend dat hij van kunst hield, antiek verzamelde en toneelspeelde. Hij bewoog zich in

een milieu van kunstenaars en vrijzinnigen. Zijn boekhandel annex drukkerij zou hij
later uitbreiden tot een winkel waarin de meest uiteenlopende waren verkocht wer

den. Daarnaast verdiende hij geld als eigenaar van een kleine spuitwaterfabriek.4 In

zijn tijdschrift adverteerde hij met de nieuwste boeken van Hollandse uitgevers en bij
hem kon men zich abonneren op HetVaderland, Uilenspiegel,of de Nieuwe Rotterdamsche

Courant. Alvorens te kunnen vaststellen in hoeverre het blad functioneerde als cultu

reel nieuwsblad, ofberichtte over het culturele leven in Roermond, moet eerst worden

vastgesteld wat voor 'courant' DeVolksvriend eigenlijk was.5

> Een liberaal weekblad in een 'grijze bisschopsstad'

Een proefnummer komt op 28 september 1859 van de persen, met een redactioneel

voorwoord waarin De Volksvriend zich afficheert als een 'gematigd vrijzinnig Week-
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blad'. Er heerst in Limburg onverschilligheid ten aanzien van de liberale verworven

heden van 1848, zo stelt de redactie vast. Limburg richt het oog meer op België en

Pruisen dan op Den Haag. Het mag dan zo zijn 'dat onze volksaard, onze zeden en ge
woonten soms meer overeenstemmen met die van onze buitenlandsche naburen', het

valt toch niet te ontkennen dat de Limburgse belangen verbonden zijn met die van

'onze noordelijke landgenooten' . Behalve voor binnenlandse politiek en kwesties van

algemeen maatschappelijk belang (spoorwegkwestie, gasverlichting, weldadigheid,

armenverzorging, onderwijs, handel en industrie) zal plaats worden ingeruimd voor

wetenschappelijke mededelingen van praktisch nut. Fraaie kunsten en letteren zullen

evenmin ontbreken, 'ten einde [... ] den goeden smaak opgewekt te houden voor wat
schoon en veredelend is'.

Het eerste nummer van De Volksvriend verschijnt op 1 oktober 1859. Nog voor het

jaar om is, vindt de redactie het nodig haar bedoelingen nader toe te lichten. De be

spreking van kwesties van algemeen belang vindt niet plaats om provinciale of ge
meentebesturen te 'intimideren':

Het doel is slechts, om er de algemeene aandacht op te vestigen, ten einde, door

de wrijving en wisseling van denkbeelden die daaruit kan ontstaan, verandering

en verbetering te verkrijgen waar die noodig en nuttig geacht worden.

Van hatelijkheden tegen politici zal men zich onthouden. Een klacht over de 'wanho

pige droogheid der onderwerpen' geeft aan dat de uitvoering van de opdracht die men

zich gesteld had, niet meeviel. 6

Op 4 oktober 1884 viert het blad zijn vijfentwintigjarig bestaan met een terugblik.

In het hoofdartikel van deze aflevering wordt geweze~ op de veranderde tijden en het
veranderde aanzien van de stad. Het bewaken van de liberale verworvenheden, waar

onder de vrijheid van drukpers en het openbare onderwijs, stond in het 'woord vooraf'
in het eerste nummer van De Volksvriend als voornaamste voornemen vermeld en blijft

na vijfentwintig jaar de aandacht trekken. Het blad is in de loop van zijn bestaan een

fellere toon gaan aanslaan:

Onze lezers - en de Volksvriend erkent het met voldoening, dat er daaronder nog ve

len gevonden worden, die hij voor 25 jaren ook al onder zijn geabonneerden telde
- zullen intusschen opgemerkt hebben, dat, ofschoon de grondgedachte van zijn

oprichting af dezelfde is gebleven, het polemisch gedeelte langzamerhand is uit

gebreid en tegenwoordig het leeuwendeel voor zich vraagt. Dat daardoor de toon

wel wat scherper is geworden, wie zal dat vreemd vinden, die weet, hoe vinnig en

onrechtvaardig dikwijls de aanval was en met welke kwade trouw de beschuldigin

gen werden uitgesproken en volgehouden.

Immers, zo houdt de journalist zijn lezers voor, de tegenstander van het klerikalisme

wordt vanzelfsprekend uitgescholden voor vijand van godsdienst en kerk.

In de 'Harte-uitstorting van een vijE-en-twintigjarige' (ondertekend: 'de Volks

vriend') wordt duidelijk dat de rooms-katholieke kerk haar greep op Limburg in de

periode waarin het blad nog maar pas verscheen, aan het versterken was:

Ik zag hoe op ons goede Limburg [... ] een macht neerstreek die de geesten bindt

en uitbluscht; ik zag hoe onze nijvere bevolking, die wezenlijk niet verstoken is



van een gunstigen aanleg, die nog iets in zich heeft van de oude vrijheidsliefde,

van het oude geuzenbloed, meer en meer onder den invloed raakte van kerkelijke
personen, die met de leuze 'voor het heil der kerk', welke we allen liefhebben,

slechts hun eigen belang zochten en ons goede volk gebruikten als het middel om hun
politieke bedoelingen te bereiken [... ].

L.F. de M. houdt een lofrede op Jos. Raemaekers, de uitgever van De Volksvriend, met

wie hij de 'wordings- en levensgeschiedenis' van het blad had meegemaakt.

Raemaekers' standvastigheid wordt benadrukt en vergeleken met de zwakte die een
van de oprichters van De Roermondenaar had doen zwichten voor de klerikale druk,

waardoor de uitgave van dit liberale blad, de voorganger van De Volksvriend, in juli 1858
gestaakt was'? De omstandigheden waaronder dit gebeurde, zijn kennelijk nooit ge

heel opgehelderd, al is er het vermoeden van omkoperij. Een ander stukje in deze afle

vering, 'Fragmenten van eene onuitgegeven levensbeschrijving, gevonden onder de

nagelaten papieren van een ROERMONDENAAR',schetst de vreselijke tweestrijd waaraan

de 'verrader' eertijds ten prooi moet zijn geweest, in een monoloog met veel pun~es

en onafgemaakte zinne~es, die voor de ter zake deskundigen begrijpelijk moeten zijn

geweest. Raemaekers daarentegen, zo blijkt uit een dialoogje onder het kopje 'Uit het
leven van een Volksvriend', had de verleidelijkste aanbiedingen die hem van onder de
soutane gedaan waren, weerstaan:

'Een doosje pennen!' - 'Tot uw dienst mijnheer!'

'Wel een aardige winkel, maar wat klein ... U moest aan het timmeren, mijnheer!'
'Ja, timmeren!'

'De zaak kon immers wel grooter worden! U maakt zich ook zooveel vijanden.
Waarom steekt U die Vrije vaan daar ook zoo hoog in de lucht! Wilt u timmeren?

Wat dunkt u, zie, ik help gaarne. Mag 'k u fl25000 aanbieden? Ga dan timmeren.

Maar - haal dat ding naar beneden en - laat het voor goed liggen. Je winkel~e
wordt een winkeL .. '

'Dank u, mijnheer!'

Maar de katholieke tegenstander had nog meer pijlen op zijn boog, zo blijkt uit de lof

rede van L.F. de M. Toen een van de kansel uitgevaardigd verbod om iets in de winkel

van Raemaekers te kopen, ook niets had uitgehaald, wilde men vrede sluiten met de
uitgever:

Na tien jaren van strijd -vrede. Vrede met uwe tegenpartij. En dat niet alleen, maar

ook nog eene schadeloosstelling, - neen, dat woord is leugen, - ook nog een
Judasloon, groot genoeg, om menigeen te doen weifelen, vooral als hij echtge

noot en vader was, zooals gij!

Als de Roermondse gemeenteraad in 1874 een instructie voor het onderwijzend per

soneel van de openbare lagere scholen uitvaardigt, waarin wordt bepaald dat het deze
onderwijzers niet was toegestaan journalistiek werk te verrichten, wordt duidelijk in

welke hoek de medewerkers van De Volksvriend gezocht moeten worden. De instructie

was immers opgesteld door de rooms-katholieke partij en had duidelijk tot doel het

liberale weekblad te torpederen. De Volksvriend verzette zich van meet af aan tegen deze

bepaling en verwierf bijval van de landelijke liberale pers, die in het verbod een aan-
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tasting van de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting zag. De 'Roermondse

kwestie' zou uiteindelijk zelfs tot kamervragen leiden, toen bleek dat een van de plaat

selijke hoofdonderwijzers zich tot de koning had gewend met het verzoek het ge

wraakte gemeenteraadsbesluit te vernietigen. 8

In een bericht dat uit de NRC wordt overgenomen, valt in dit verband de naam P.J.

van de Kamp als medewerker of hoofdredacteur van DeVolksvriend.9Deze Van de Kamp

komt ook voor in een bericht in De Volksvriend van 18 februari 1882, waarin melding

wordt gemaakt van zijn aftreden als ondervoorzitter van het Roermondse Onderwijzers

gezelschap van het vijfde district van Limburg. Van de Kamp, die onderwijzer werd aan

een kweekschool, werd bij die gelegenheid vereerd met een zilveren koffie- en theeser

vies. De benoeming tot onderwijzer aan de Rijkskweekschool te Maastricht was overi

gens niet zonder protesten tot stand gekomen. DeVolksvriendbericht op 7 januari 1882

dat 'de heeren Brouwers [burgemeester van Roermond], Ruys van Beerenbroek,
Haffmans, Lambrechts en Pyls' zich tot de minister van Binnenlandse Zaken hadden

gericht met het verzoek de benoeming ongedaan te maken. Van de Kamp, zo staat in

hetzelfde bericht te lezen, had als onderwijzer op een openbare school moeilijkheden

gehad met het Roermondse gemeentebestuur, moeilijkheden die te herleiden waren tot

's mans vermeende medewerking aan de redactie van DeVolksvriend,'om welke reden

deze dan ook in zijne betrekking door het gemeente-bestuur werd geschorst, doch door

den Koning gehandhaafd, daar Z.M. dat besluit van schorsing vernietigde'. IQ
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3-;; Bij alle veranderingen die het blad tijdens zijn bestaan heeft doorgemaakt, is het grote

redactionele (politieke) commentaar op de voorpagina steeds behouden. Gedurende

de eerste decennia was het nieuws verder op traditionele wijze opgedeeld onder ru

brieken 'Nederland', 'België', 'Duitschland' enz~voort. Verder bevatte elke aflevering

een rubriek 'Maastrichter Correspondentie'. Deze opzet van het weekblad De Volks

vriend komt overeen met de wijze waarop dagbladen of anderdaagsekranten het

nieuws presenteerden: vandaar dat het weekblad gerust een 'courant' genoemd kan
worden, temeer daar de concurrerende pers, met name de Maas- enRoerbode,ook ver
scheen in de vorm van een weekblad.

In de loop van de jaren zeventig wordt de klassieke indeling in DeVolksvriend steeds

meer losgelaten, en verschijnen er losse, incidentele artikelen naast regelmatig terug

kerende rubrieken als 'Varia', 'Ouders waakt!' met nieuws over ontuchtige handelin

gen door priesters, 'Iets van Ratel', enzovoort. Dat de aanvankelijke indeling groten

deels het gevolg was van de toenmalige wijze van nieuwsgaring - uit andere kranten 

en de meer gevarieerde opzet moest worden toegeschreven aan een grotere inbreng

van eigen medewerkers, werd expliciet vermeld in DeVolksvriendvan 16 juni 1883.

Het zal den lezer van 'de Volksvriend' niet zijn ontgaan dat in den laatsten tijd de

kolommen van het blad niet meer als vroeger - en zooals dat met de meeste

andere weekbladen thans nog het geval is - voor een groot deel waren gevuld met

berichten uit het binnen- en buitenland, politieke nieuw~es, jobstijdingen enz., in

een woord: knipwerk uit andere couranten, dat door de meeste lezers soms reeds

dagen te voren in de groote dagbladen gelezen was, maar dat hij bijna uitsluitend

artikelen levert van eigen medewerkers. Die medewerking, even als die van nog

andere knappe letterkundigen, heeft de uitgever zich voor de toekomst weten te
zekeren.

Dat dit met groote geldelijke opofferingen gepaard gaat valt ligt te begrijpen.
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Hij heeft dan ook besloten de abonnementsprijzen te verhoogen, voor Roermond

met 20 cents en voor de overige plaatsen binnen het Rijk met 25 cents per kwartaal

(terwijl die voor andere landen en Ned.-Indië onveranderd blijven) niet twijfelende

of de Lezers zullen met deze inderdaad 8erin8e verhoo8in8 in verhouding der hoo8ere

waarde van het blad, genoegen nemen."

De abonnementsprijs per kwartaal, onveranderd sinds het eerste nummer in 1859,

bedraagt op dat moment voor Roermond 60 cent, per post binnen het Rijk 75 cent.

Lezing van bovenstaand bericht roept de vraag op ofhet blad een paar jaar later aan

zijn eigen succes bezweken is. Het Roermondse Gemeentearchiefbeschikt als enige

instelling over een aaneengesloten verzameling van De Volksvriend, evenwel niet later

dan tot november 1884. In de Stadsbibliotheek te Maastricht wordt nog een losse afle

vering uit 1886 bewaard, maar verder zijn de laatste jaargangen van het blad onvind
baar. Ook het Nederlands Persmuseum beschikt niet over de laatste nummers. Hoe

het blad aan zijn eind is gekomen en of de in 1883 ingezette veranderingen werden

volgehouden, blijft dus ongewis.

De omvang van het blad is steeds onveranderd gebleven, vier bladzijden, alleen het

formaat en het aantal kolommen per bladzijde zijn rond 1870 gewijzigd. Gedurende

enkele jaren werd meer ruimte gemaakt voor advertenties door aan de derde bladzijde

van elke aflevering een strook papier (met een extra kolom aan voor- en achterzijde)

toe te voegen. Vanaf mei 1876 werd het blad op een stoomsnelpers gedrukt. Na 1870

verschijnt er regelmatig een feuilleton, meestal vertaald proza, en krijgt de courant zo

nu en dan een 'bijbla~'. Over de oplage van het blad kan men iets lezen in een bericht
over de gevolgen van de afschaffing van het dagbladzegel voor de provinciale pers, dat

verscheen in de aflevering van 8 januari 187°. Begin 1870 bedroeg deze 1200 exempla

ren, in een stad die nog geen tienduizend zielen telde.12

De wet, waarbij het zegelregt op de dagbladen en advertentiën werd afgeschaft,

heeft reeds in het eerste half jaar van haar bestaan goede vruchten gedragen, en

vooral het tegenovergestelde te weeg gebragt van hetgeen de reactionnairen er van

voorspeld hadden. In plaats toch van onze locale bladen te benadeelen, is het getal

hunner abonnementen met eenige honderden toegenomen; en van den overlast der

groote Hollandsche en Belgische couranten, waarvoor de achteruitgangers ons, in
het voorjaar, even als kinderen, bang meenden te maken, ondervinden wij tot heden

niets. Wat hiervan zij, de Volksvriend mag zich in eene aanzienlijke vermeerdering van

lezers en abonnenten verheugen, en het is ons natuurlijk aangenaam te kunnen

mededeelen dat eene oplage van ruim 1200 exemplaren niet eens toereikend is om

aan veIer verlangen te voldoen. Daarbij komt nog dat het getal advertentiën ziender

wijze toeneemt, en deze niet zelden de grootste helft van ons blad innemen,
waarvan eene inkrimping der politieke beschouwingen en nieuwstijdingen het

onvermijdelijk gevolg is.

Deze verblijdende uitkomst heeft ons doen besluiten, om, binnen de zes

maanden, voor de tweede reis ons blad met een derde te vergrooten, en te begin

nen met het eerste nummer van 1870, wekelijks een BIJBLADvan zes kolommen er

aan toe te voegen, terwijl, om aan het door een groot getal abonnenten uitgedrukt

verlangen te voldoen, tevens nu en dan zal worden voortgegaan met het geven van

feuilletons.
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Het blad bracht regelmatig sensatienieuws, waaruit vooral de indruk achterblijft dat

het landelijke Midden-Limburg uit de tweede helft van de vorige eeuw niet het idylli

sche oord is dat men zich daarvan voorstelt. Verkrachtingen, inbraken, berovingen en

plunderingen waren aan de orde van de dag en werden met oog voor detail beschre

ven. Zo is er het bericht van een meisje dat in een bos werd beroofd en mishandeld.

Op het vervolg van haar boswandeling ontmoette ze een haar onbekende heer, tegen

over wie zij haar nood klaagde. Toen zij bevestigend had geantwoord op diens vraag

of zij de daders zou herkennen, floot deze op zijn vingers, waarop de boeven uit het

struweel tevoorschijn sprongen, haar aan een boom vastbonden en de ogen uitsta

ken. Ook de bizarre berichten van het genre 'jongen met tong aan brug vastgevroren'

of over vleesregens en de verschijning van markante voorwerpen aan de nachtelijke

hemel zijn legio. Veel had men natuurlijk van horen zeggen. Een enkel voorbeeld:

Volgens Belgische bladen is te Saarlouis een kind geboren, dat sprak. Onder ande

ren zijde het hoe laat het was, en deelde vervolgens mede, dat het op de wereld ge

komen was om te berigten, dat r875 een goed jaar zou wezen, maar r876 een jaar
des bloeds. Toen het dit verteld had, stierf het. '3

Ook de advertenties zijn vaak aardig om te lezen. Op Ir januari r862 vermeldt een

annonce het optreden in de zaal van P.Thoolen aan de Zwamakerstraat van een 'Groot

gedresseerd Honden- en Apen-Theater en Cirque in Miniatuur, door kleine

Javaansche Dwergpaardjes, onder Directie van den heer Leonardi Verdi uit Madrid':

Onder de te verrigten kunstoefeningen zal bijzonder uitmunten de Geit Esme

ralda het nec plus ultra der wereld. Men kome trI overtuige zich.

Maar het gevecht tussen klerikalen en liberalen strekte zich zelfs uit tot de advertentie

kolommen: de Maas- enRoerbodedoet een oproep aan de middenstand geen advertenties

in dit blad te plaatsen en maant haar lezers niets bij de uitgever van dat blad te kopen. '4

Advertenties met middel~es tegen geslachtsziekten lijken trouwens ook niet in de eer

ste plaats bedoeld voor lezers met een kerkelijk ambt of een diepe geloofsovertuiging.

De liberale gezindheid van de krant blijkt uit verschillende onderwerpen, die in de

loop van de tijd regelmatig terugkeren. De belangrijkste ideologische kwestie is die

van het openbaar onderwijs, in het bijzonder de oprichting (in r864) en instandhou

ding van een Hogere Burgerschool. Spoedig na de 'Roermondse kwestie', over het

verbod op journalistieke nevenfuncties van onderwijzers, raakten de gemoederen ver

hit over de vraag ofhet Bisschoppelijk College subsidie van de gemeente moest krij

gen. Bisschop Paredis had persoonlijk de gemeenteraad om zo'n toelage gevraagd.

De liberale partij wilde niets weten van een subsidie, die een van de belangrijkste

verkiezingsthema's werd in de zomer van r875. Mgr. Paredis mengde zich met een

'manifest' in de politieke twisten; een actie waarop in de landelijke liberale kranten

met ongeloof werd gereageerd. Was het denkbaar dat de klerikale partij met een der

gelijke faux pas de bewering van de liberalen dat de rooms-katholieken de scheiding

tussen kerk en staat niet aanvaardden, hadden gestaafd?
Verder staan op het programma van het blad: de vrijheid van drukpers, de bestrij

ding van bijgeloof en van antisemitisme, het wegnemen van de vooroordelen over
vrijmetselarij, bestrijding van provincialisme en van Limburgs isolationisme, de strijd



tegen kinderarbeid, verdraagzaamheid jegens verdraagzame katholieken, een lof

zang op Luther als propagandist van het vrije onderzoek en de bestrijding van drank

zucht onder lagere standen; een pleidooi dat in een van de volgende nummers wordt

ontkracht door een drinklied van Emile Seipgens.'5 Meest manifest is evenwel de wor

steling met de klerikalen: men verzette zich tegen hun politieke machinaties, het op

treden van kieskapelaans en de ongevraagde stemadviezen in de kerk. Men mocht

graag de morele verdorvenheid van de tegenstander demonstreren door onthullingen

te doen over ontucht door kerkelijke functionarissen en gerommel met erfenissen van

goedgelovige zielen in het voordeel van de kerk.
De klerikale pers kon het bloed van de 'rotneger van de Varkensmarkt', zoals De

Volksvriend in bepaalde kringen was gaan heten, wel drinken: de Roermondse Maas- en

Roerbode, in 1859 opgericht door bisschop Paredis, Le Courrier de la Meuse uit Maastricht,

en het Venloosch Weekblad. 16 Het moet een jarenlang zich voortslepend getreiter zijn ge

weest, dat zich lang niet altijd tot de krantenkolommen beperkte:

De Volksvriend, een in de oogen van den clerus heel slecht blad, wordt gedrukt en uit

gegeven op de Varkensmarkt, schuin tegenover de bisschoppelijke drukkerij, waar
zeker heer Meertens, van beroep kapelaan te Roermond, zijn tenten heeft opgesla

gen. Vlak langs de woning van gemelden heer M. heeft eIken zaterdag namiddag,

juist om 4 3/4 ure het vervoer in een open wagen~e plaats, der exemplaren van de

Volksvriend die door de post worden verzonden. De twee knechts van den uitgever die

dat wagen~e voortstuwen, zien regelmatig den kwestieusen kapelaan over de

gordijn~es zijner woonkamer die couranten-massa begluren, met een gelaat dat uit
iedere porie den gloeiendsten nijd uitstraalt. Terwijl toch de geestelijkheid, trots het•
werken en drijven voor hun orgaan de Maas- en Roerbode, de treurige ondervinding

moet opdoen dat dit blad in de laatste 2 jaren in Roermond en omstreken ruim 1500

abonnenten heeft verloren [... ] - moet de heer M. elken zaterdag aanschouwen dat

het wagen~e, waarin de exemplaren van den gehaten Volksvriend langs zijn deur

worden vervoerd, steeds hooger en hooger opgestapeld raakt.17

Minder ideologisch van aard, maar voor het blad van minstens evenveel gewicht als

het openbaar onderwijs, was de kwestie van de ontsluiting van Roermond per spoor

en Maasbrug. Met name de aanleg van een oostwesttreinverbinding met België en

Duitsland, was voor Roermond, dat in de jaren zeventig enige industrialisatie be

leefde, van belang.
En dan was er nog de politieke stellingname inzake de 'kwestie Limburg'. DeVolks

vriend had zich dan wel tot doel gesteld de blik van Limburg meer naar Holland en

minder naar België en Duitsland te richten, feit was dat het graafschap Limburg tot

1866 deel uitmaakte van de Duitse Bond: kennelijk niet tot genoegen van de redactie

van het blad. In de aflevering van 15 maart 1862 wordt de hoop uitgesproken dat de
nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Jhr. mr. P. van der Maesen de Sombreff,

twee brandende kwesties zal weten op te lossen, 'twee levenskwestiën voor Limburg',

die van de Maasaftappingen en die van de Duitsche Bond:

En de Duitsche Bond! Wie zal ons losmaken van de hatelijke banden die ons aan

dat phantastische wezen vastkluisteren? Mogt het den heer van der Maesen geluk

ken, dat grootsche werk tot stand te brengen, dan zal hij in de nagedachtenis van

het erkentelijke Nederland, en vooral van het dankbare Limburg, zijn geboorte

grond, onsterfelijk blijven.
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Limburg zou in 1866 uit de Duitse Bond treden. In een nieuwjaarsbrief aan de inwo

ners van Roermond, spreekt 'Christoffel' - schutspatroon van de stad, wiens beeld op
de toren van de kathedraal pronkte - de wens uit dat de stad in 1867 gespaard mocht

blijven 'van groote rampen en Pruissische sympathieën' .18 Christoffels nieuwjaars

brieven zouden in de komende jaren telkens de eerste aflevering van het nieuwe jaar

openen. Ze bevatten het commentaar van een wijze, oude 'spectator', die letterlijk en

figuurlijk boven de partijen staat en ook DeVolksvriendzijn kritiek niet spaart.
De rooms-katholieken, bij monde van de Maas- enRoerbode,voerden onafgebroken

campagne tegen de Roermondse openbare scholen en tegen de daar te werk gestelde

'onderwijzers zonder leerlingen'. Een bericht over de zelfmoord van een dochter van
een h.b.s.-Ieraar werd door deze krant voorzien van de toelichting dat dit klaarblijke

lijk de bestemming was van de leerlingen van het openbaar onderwijs. DeVolksvriend

schoot met scherp terug: de zoveelste waslijst met ontuchtgevallen in katholieke in

ternaten was kennelijk voor dit soort provocaties achter de hand gehouden. Over het

algemeen voorzag DeVolksvrienddergelijk ontuchtnieuws met de verzekering dat en
kele misstanden dan wel geen bewijs leverden voor de verderfelijkheid van het héle

katholieke onderwijs of de gehele priesterstand, maar dat de regelmaat waarmee de
schandalen aan het licht kwam, ondanks ongetwijfeld verwoede pogingen om ze in

de doofpot te stoppen, en zelfs tot rechterlijke veroordelingen leidden, wel het ergste

deed vrezen.'9 Zîj wilden zich terughoudend opstellen met het in het nieuws brengen
van deze 'incidenten', maar als het 'kapelaans blad' van de Schoenmakerstraat blij

kens zijn laag-bij-de-grondse journalistiek een moddergevecht begeerde, dan kon het

dat krijgen.

Uit de aflevering van 4 oktober 1884, waarin wordt teruggekeken op de voorbije

vijfentwintig jaar, blijkt dat de onverbloemde e~ gedetailleerde verslaggeving van
klerikale ontucht voor een deel had gezorgd voor de slechte reputatie van het blad.

Geheel onvoorstelbaar is dat zeker niet: sommige berichten zijn erg expliciet, zoals

het verhaal van een twaalfjarige leerjongen die, betrapt bij de verkrachting van de vijf

jarige zoon des huizes, zich verweerde met het gezegde dat dit op het katholieke in

ternaat waar hij vandaan kwam, tot de normale omgang behoorde.

Culturele berichtgeving en letterkundige bijdragen
Het aandeel 'letterkunde' in De Volksvriend kan men onderverdelen in boek

besprekingen, het minst in aantal, berichten over culturele evenementen in de stad en

bijdragen in de vorm van verhalen, gedichten en letterkundige opstellen.
Belangstelling voor letterkundig werk toont het blad eigenlijk alleen als het werk

een politieke strekking heeft: bijvoorbeeld een toekomstroman van Eric, EeneSociaal

Democratische Republiek.Schets uit degeschiedenisdertwinti9ste eeuw (Den Haag, B. Liebers,

1884), waarin een communistische heilstaat wordt opgevoerd. 20 De beoordeling door
DeVolksvriendis zeer beslist: ieder mens is anders en niet iedereen komt zo maar het

zelfde toe. Arbeid en kapitaal vullen elkaar aan en behoeven geen strijd op leven en
dood met elkaar te voeren. Frans Belmontvan Johan Gram ('s-Gravenhage, A. Sijthoff

Jr., 1883) wordt bijzonder lovend besproken in een stuk met de titel 'Een Roman over

de Socialisten', ondertekend J. Hobbel, Rotterdam.2I Verder worden fragmenten over

genomen uit boeken als Politieke photo9faJiën van de aftredende leden der Tweede Kamer,
door Lavater Jr. (Sneek, H. Pyttersen Tz., 1879)22en Politiekegedichtendoor een School

meester (Maassluis, J. van der Endt). Opmerkelijk is een feuilleton 'A. Snieders Jr. als

Dichter en Prozaschrijver'. 23 August Snieders wordt daarin bijzonder lovend bespro-



ken, hoewel hij toch in Het Dompertje van den OudenValentijn samen met zijn broer Jan

Renier genoemd wordt als een fatsoenlijk katholiek romanschrijver.24 Veel cultureel

nieuws komt uit andere couranten ofwordt aangeboden in de vorm van samenvattin

gen van beschouwingen uit tijdschriften van liberale of vrijzinnige signatuur.

Van het culturele leven in de stad wordt uitvoerig verslag gedaan: de stukken van de

SociétéDramatique (met Jos. Raemaekers in het bestuur: toneeluitvoeringen waren he

vig omstreden), uitvoeringen van de Koninklijke Harmonie, de Roermondse zang
vereniging Liederkranz;voorstellingen van buitenlandse gezelschappen als het Deutsche

Hoftheater Ensemble ofLe CercleDramatique I'Indépendance. In de jaren tachtig is er ook re
gelmatig toneelnieuws van de Maastrichtse sociëteit Momus.

Er was ook genootschapsleven in Roermond. Behalve enkele sociëteiten - Socië

teit Amicitia, 'waarvan bijna ieder die den verjongden geest van voortuitgang in Roer
mond aanhangt, lid is', had de sympathie van DeVolksvriend2s - bestond er een Genoot

schap voor Natuur- en Letterkunde, dat lezingen organiseerde voor zijn leden. R.

Koopmans van Boekeren was er in r873 op bezoek26 en in oktober van dat jaar kwam
François HaverSchmidt stukjes voorlezen uit Familie en kennissen.27 Mina Kruseman

trad in april r876 op met een voordracht getiteld Zusters. Ook las ze een fragment uit

Multatuli's Vorstenschool voor. 28 Wellicht aangemoedigd door haar vriendin Kruseman,
komt op 2r februari r877 Elise Baart een voordracht houden. 29 In r880 bezoekt J.A. de

Bergh, de schrijver van het tweemaandelijks verschijnende blaadje Haagsche penkrassen,

het Genootschap en leest er zijn novelle Hetnichtjevoor. De natuurkundige belangstel

ling van de leden wordt bevredigd door allerlei proefnemingen en 'heerenlezingen'
als die van dr. Jennes, die op 2r januari r882 sprak over 'SteenkooIen beschouwd uit•
een chemisch oogpunt'.

Verhaal~es en dramatische schetsjes kan men in de jaren tachtig veelvuldig aantreffen

in het blad. Slechts een deel ervan is ondertekend. Enkele geestige stukken zijn geschre

ven door Theobald Dreist, die ook politieke commentaren schrijft.30 Er is ook vertaald

proza, bijvoorbeeld van Catulle Mendès, 'De beloofde kus', in DeVolksvriendvan 22 juli
r882. In dezelfde periode verschijnen ook regelmatig gedichten in het blad, vertaald en

origineel, meestal gedichten waarin de vooruitgang die liberalisme en vrijdenkerij zul

len brengen, wordt bezongen.31 Ook vrijmetselaarspoëzie ontbreekt niet. Opvallend is
de volgende lofzang op Multatuli, ondertekend met C. Civilis:

Ode aan Multatuli

D'avend viel. Beneden aan mijn voet het murm'len van de beek,
Rondom een lentegeur, die zacht de aard' ontweek.

De kevers in het gras, de vogels in de twijgen,

De bloemen vocht' van daauw, die stil haar klokjes neigen,
't Oneindig sterren tal, de zoele avendlucht;

Dat alles liet mij koud. Een diepe wrange zucht

Verloor zich in het ruim. Mijn hoofd was moê van 't peinzen,

Het schrale wanhoopsbeeld deed huiverend mij deinzen

Van 't steile woeste pad, waarop mijn geest voor~oeg!

De zon des twijfels zond - toen ik verlichting vroeg-
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Haar bleeke stralen neer op ingepompte leeren,
Schiep God tot monster om, deed hem tot niet verkeeren,

Wat waar scheen maakt' ze valsch, verwarde de natuur,

Ontstak in 't jeugdig hart het koude wanhoops vuur ...
Ik trilde. Aan mijn voet vlood snel het heldre water.

Ik droomde. Was 't een droom? Een stem in 't zacht geklater

Riep mij verleidend toe: Hier in mijn schoot... Een hand

Viel op mijn schouders neer, 'sta op, wordt geestverwant!'

Klonk fIuistrend aan mijn oor. - Ik blikte om mij henen

En wreef het matte oog. De genius was verdwenen;

Doch aan mijn zijde lag, gevat in marokijn,

De grootsche pennevrucht van Multatuli's brein ...

Ik las, verslond, ik volgde stap voor stap zijn lijden,

Genoot met hem genot ofbalde bij zijn strijden

De machteIooze vuist. Ik zag hoe hij niet boog

Als' Smoel' zijn fier gelaat uit vuige haat bespoog,

Staard' angstig naar hem op als hij in oude zerken

De roem van laster scheidd'; als hij op arends vlerken
Zich boven bijgeloof en dweeperij verheft

En in den diepsten hoek zijn pen de leugen treft!

En immer las ik voort. De twijfel was verdwenen,

De meester gafhet licht, de leerling werd beschenen,

Eén straal drong dieper in, ontlokte een gevoel:

U groeten, groote zaaier, dit is uws leerlings doel.

Avé Rabbi! dichter, zoon van 't kwiJ~end heden
Uw naam is: Die veel droeg. Ja, véél hebt gij geleden;

Doch de gerechte tijd, getuige uwer smart,

Vlocht U een aureool, die koningskroonen tart!

Van ten minste twee schrijvers, van wier medewerking De Volksvriend zich had verze

kerd toen de redactie in r883 zo triomfantelijk meldde dat het blad vrijwel alleen nog

artikelen bevatte van eigen medewerkers, kennen we de namen. Het gaat om D.M.

Maaldrink, die veel in De Volksvriend publiceerde onder de afkorting 'Mie', en om

Hendrik Wolfgang van der Meij. De achtergrond van deze auteurs, die geen binding

met Limburg hadden, maar wel vrijdenkers of althans anticlericaal waren, geeft aan

dat het blad op dat moment een zekere aantrekkingskracht uitoefende op gelijkgezin
den van ver buiten de provincie.

D.M. Maaldrink (r8sr-r89r), de novellist van het Achterhoekse volksleven, is een

van die vele 'kleine schrijvers' uit de vorige eeuw die een bescheiden bijdrage hebben

geleverd aan de letterkunde van hun dagen. Schrijvers als hij zijn een nadere bestude

ring zeker waard, omwille van een opvatting van het schrijverschap en van literatuur,

die waarschijnlijk algemener en typischer voor hun tijd was dan die van hun

gecanoniseerde vakbroeders. Behalve enkele toneelstukken, waaronder Deterugkomst

van den koloniaal (r890), en twee bundels novellen, Uit deGraafschap (r887) en Kwik-me

dit, kwik-me-dat (r889), is verreweg het meeste van Maaldrinks geschriften begraven in

minder bekende tijdschriften. In de bibliografie, toegevoegd aan het levensbericht

van de schrijver Maaldrink, dat H. Wolfgang van der Meij opstelde ten behoeve van de

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, worden vele publicaties in DeVolksvriend



vermeld, alle geschreven tussen r877 en r88SY Van der Meij schrijft in het levens

bericht dat Maaldrink 'als ijverig anti-katholiek' zijn weg naar DeVolksvriendhad ge

vonden. Uit de lijst van geschriften van de vrijdenker Van der Meij zelfblijkt dat hij zijn

vriend op die weg gevolgd was: ook hij had bijdragen aan het blad afgestaan.33

Hendrik Wolfgang van der Meij, die in r883 de vaste boekenbespreker van DeNe

derlandscheSpectatorwerd en een bijzondere belangstelling had voor Rusland en de
Russische letterkunde, schreef vooral over actuele Russische aangelegenheden in De

Volksvriend.Hij hield er een ondoorgrondelijke, metafYsisch verankerde theorie over
de humor op na, die hem tot de overtuiging had gebracht dat God de grootste pret in

het heelal had, een opvatting die alleen werd weersproken door zijn overtuiging dat

God niet bestond.34 Zijn speurzin voor (zwarte) humor blijkt uit de titel van zijn bij

drage 'De humor en de kroningsbachanaliën van het Russische despotisme' (7 en r4

juli r883), een stuk dat de medewerkers van DeKronieklater, bij de volgende tsaren

kroning in r896, een crisis in hun tijdschrift had kunnen besparen:

IJverig in de weer met niets te doen, geeft dit millioenen kostende gouvernement

60 millioen Rb!. uit voor het opvoeren van een menschverkleinend schouwspel, in

plaats van het volk uit zijn armoede te verheffen en Rusland's welvaart aan te
kweeken door een zedelijke en intellectueele opbeuring eener bevolking, in

vuilheid, onwetendheid en dronkenschap verzonken.

Verder schreef hij nog: 'De Russische Regeeringsbode en de Volkswil' (7 en r4 april

r883) en 'Alexander III voor de kroning' (12, r9, 26 mei, 2 en 9 juni r883)·
In DeVolksvriendvaq.r879-r880 publiceerde D.M. Maaldrink een van zijn aardigste

stukken, een roman in afleveringen: El Dorado, of degeschiedenis van eenIdeaalstaat.35 De

ik-figuur in Maaldrinks feuilletonroman laat zich door een jezuïet met 'hasjiesj' be
dwelmen, omdat hij wel eens zou willen zien hoe de godsdienst beleden wordt in een

toekomstige ideaalstaat. Hij ontwaakt in Dorado, een theocratische staat, waar God
onder de mensen is komen leven in de gedaante van 'incarnaties', een soort hoge

priesters, die hun eigen goddelijkheid weer ten dele hadden gedelegeerd aan

'geïncarneerden' , priesters van lagere rang. De rest van de bevolking bestond uit 'in
strumenten', leken, die een dienstbaar leven leidden, op eerbiedige afstand van de ho

gere kasten. De strekking van de onvoltooide roman sluit nauw aan bij Maaldrinks

lange opstellen over 'De zedeleer der Jesuïten' en 'De godsdienst der Jesuïten', die hij
in afleveringen in DeVolksvriend publiceerde.36 Kennelijk vond hij het aantrekkelijker

om in de vorm van essays tegen de kerk te ageren dan met een roman.

Maaldrink publiceerde ook ander letterkundig werk in het blad, zoals toneelstuk

jes ('Burgemeester en Arrestant, een sterke-drank-scène', 12 augustus r882) en veel

gedichten, die onder het kopje 'Olla Podrida' werden afgedrukt. Opvallend is dat
Maaldrink, die tot eind r88r predikant was geweest, in sommige van deze gedichten 

de meeste zijn 'luimig' van aard - protesteert tegen de verafgoding van wetenschap,
darwinisme en materialisme door degenen die de godsdienst hebben afgezworen, en

met name ook tegen de Multatuli-adoratie, waarvan de geciteerde 'Ode aan Multatuli'
van C. Civilis een voorbeeld is:
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Twee bijbels

'Het Boek der Boeken blijft deSchrift,

Gods Woord in eeuwigheid!

De Satan heeft bijeengezift

Wat met den Bijbel strijdt!

Weg daarom met de wetenschap,
Met kennis en verstand!

't Geloof alleen richt onzen stap
Naar't hemelsch vaderland!'

Zoo roept van Farizeeuwschen aard

Met gloed en vuur iets heilgers waard

De Christen-onverdraagzaamheid,
die Jezus tot den kruisdood leidt.

Door menigeen en wel het eerst

Door 't pseudo-denkersgild
Wordt thans een ander woord het zeerst

Als HeiIge Schrift gewild.

't Klinkt: 'Weg met d'ouden Bijbelgod!
Leev' Multatuli's leer!

Leev' Büchner, Vogt en Moleschott

En wie 't gelooven keer!'-

Maar wee u! als met 'tvolste recht

Gij van dien nieuwenBijbelzegt:

'Die leer is, dunkt mij, ook niet vrij

Van Inquisitie-doemerij!'37

•

In een ander gedicht is Idee 354 ('Geloof is bygeloof') tot uitgangspunt gemaakt van

een soortgelijke overdenking:38

Niet meten met tweederlei maat!

Geloofis bijgeloof- 'tls thans een eeuw van weten!

Weg met den godsdienst! Leev' de wetenschap!
Die dit niet toestemt moet terecht een sukkel heeten,

Die dit verkondt is allerijslijkst knap! -

Geloofis bijgelooj?Weest consequent, Meneeren!

Als Darwin of wie ook een hypothese stelt,

Dan moet, als gij ze aanvaardt, ge u totgeloofbekeeren,
Dat is: tot bijgeloof,hetwelk ge in andren scheldt!



Andere gedichten dan die van 'Mk.'fMaaldrink zijn slechts incidenteel ondertekend.

Een uitzondering op deze regel is Hendrik van Offel, een Zuid-Nederlandse dichter,

iemand die het waarachtig nog tot het Biographisch Woordenboek van Frederiks en Van

den Branden geschopt heeft.39 Aan diens pozie, met name aan het gedicht Christus in 't
Vaticaan (Antwerpen, 1882) en de bundel Volkspozie (Antwerpen, 1881) worden lovende

beschouwingen gewijd, ondertekend Willem J.O. (Willem EO.?), in De Volksvriend van

respectievelijk 9 december 1882 en 13 januari 1883. Christus in 't Vaticaan is een hekel

dicht op de rooms-katholieke kerk, waarvan de populariteit bewijst dat 'de tijden van

de klepbroeken-almacht' in België voorbij zijn. Van Offels Volkspoëzie wordt 'onzen
Noord-Nederlandschen Geuzen' van harte aanbevolen: 'Niet hoog verheven, gegre

pen uit het volle menschen- en natuurleven, gloeijend van vaderlandsliefde, hoog de

banier houdend der vrijheid van geweten'. 's Dichters vrijheidszin zou zich onder

meer openbaren in een gedicht over de Vlaamse jongen, een dubbelportret van

Hildebrands Hollandse jongen:

Een open gelaat,

Waar geestdrift op staat

Voor waarheid en haat voor de logen 
Een lach om den mond,

Den blik nooit ten grond,

Maar flink durven zien in elks oogen

Een ligchaam gespierd,
En 't kleed dat het siert,

Gedragen met zwier, ongedwongen -•
Hoe arm ook, toch net-

Ziedaar het portret

Van eenen Vlaamschen jongen!

Het lijkt wel alsof De Volksvriend moeite heeft de vooruitgangsgedachte te rijmen met

het poëtische gevoel. Het 'voorwaarts!' van het blad verdraagt geen andere denkbeel

dige bewegingen van de mensheid, zoals blijkt uit de reactie op H.A. des Amorie van

der Hoevens opstel De cirkelgang der menschheid.40 Alleen wie volstrekt blind is voor de

verworvenheden van wetenschap en techniek kan zich inbeelden dat de mens, als het

gaat om de essentie van het bestaan, geen stap vooruit is gekomen. De idealisering

van het verleden die men achter Van der Hoevens betoog veronderstelt, speelt de

dompers in de kaart. Daarom ook mogen de dichters niet klagen dat in de eeuw van

gietijzer en stoom de poëzie ver te zoeken is. Ze doen er beter aan de duizelingwek

kende vaart van het heden te beschrijven: hoe de telegraafsignalen door de draden ja

gen waarop de vogels zo zorgeloos kwinkeleren.41

> Neêrlands eerste Vondelsfeest te Roermond en de restauratie van de Munsterkerk

Twee culturele evenementen waarvan in De Volksvriend verslag wordt gedaan, verdie

nen bijzondere aandacht, omdat daarin een cultureel pleit wordt beslecht tussen de

lokale liberalen en rooms-katholieken. Het gaat om de viering van een Vondelfeest en
de restauratie van de middeleeuwse Munsterkerk.

De wens de dichter Joost van den Vondel te eren met een standbeeld, leidde in no

vember 1860 tot de installering van een subcommissie te Roermond, waarin Charles

GuilIon, Emile Seipgens en H.J.H. Pieters zitting namen. Deze commissie, een jaar
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later uitgebreid met T.W. Brouwers en P.T.H. Cuypers, organiseerde op 5 januari 1862

het eerste 'Vondelsfeest' te Roermond, een gebeurtenis die allicht kon worden aange

grepen als een wapenschouw van de zich emanciperende katholieken. Het verslag in

DeVolksvriendvan n januari 1862, 'Het Vondelsfeest te Roermond', is daarom buiten

gewoon belangwekkend. Wat het eerst opvalt is de milde, verdraagzame toon, typisch

voor het blad in deze vroege periode van zijn bestaan. De journalist die de feestrede

van T.W. Brouwers42 besprak, distantieerde zich zelfs van de suggestie dat het feest een

uitgesproken katholieke signatuur zou hebben. Maar Brouwers, die had gesproken
over Vondel als mens, als dichter en als christen, had zich bij dat laatste onderdeel en

kele opmerkingen veroorloofd, die bij deze gelegenheid, voor een gehoor waarin ook

andersdenkenden werden gevonden, niet te pas kwamen. Deze betroffen in het bij

zonder de observatie dat in de Unie van Utrecht de verdrukking van de rooms-katho

lieken als beginsel was vastgelegd.43

Verder ergerde de journalist van DeVolksvriendzich aan de voorstelling van de jonge

Vondel die in de Schrift grasduinde en behagen schiep in de waarheden en gebeurte

nissen die daarin 'met den gloed der goddelijke waarheid en met den glans der god

delijke schoonheid gekroond en overgoten' staan opgetekend.44 Doordrongen van de
bijbelse waarheden, konden hem de kromme leerstellingen van het protestantisme

niet bekoren, en kwam hij als vanzelf tot het rooms-katholieke geloof. Tegen 'de uit
het vrije onderzoek geborene Hervormden, die hunne persoonlijke meeningen als

noodzakelijke geloofspunten aan anderen willen opdringen', had hij zich meer
dan eens krachtig teweergesteld. De vanzelfsprekendheid waarmee Brouwers de bij

bel aan de rooms-katholieke kerk verbindt en het vrije onderzoek van het protestan

tisme beschouwt als excuus voor geloofsdwang en vervolging, moet niet-katholieken

bijzonder geërgerd hebben. Het commentaar in DeVo/f(svriend is, gezien de provoca

ties van Brouwers, buitengewoon ingetogen.45

Als de kolommen van DeVolksvriendin de twintigste eeuw nog eens werden geraad

pleegd, dan gebeurde dat omwille van de discussie die in dat blad werd gevoerd over

de restauratie van de Roermondse Munsterkerk door Pierre Cuypers.46 Nadat in april

1863 de restauratieplannen openbaar waren gemaakt, verschenen er in DeVolksvriend

heftige aanvallen op de voorgenomen herbouw. De redactie had zich van meet af aan

op het standpunt gesteld dat zij niet bevoegd was te oordelen over de bezwaren die te

gen de plannen van Cuypers werden ingebracht; wel nodigde zij de architect uit in

haar tijdschrift te reageren. Toch werd DeVolksvrienduiteindelijk verantwoordelijk ge

steld voor de ingezonden anonieme stukken tegen Cuypers, toen J.A. Alberdingk

Thijm in een ingezonden brief, afgedrukt in de aflevering van 29 augustus 1863 onder

het kopje 'Wandalisme', voor zijn zwager Cuypers opkwam en sprak van een 'oor

logsverklaring' door DeVolksvriend,opgesteld in de aflevering van 13 juni. 47

De anonieme stukken waarin de restauratieplannen werden aangevallen, waren

geschreven door notaris Charles GuilIon (18n-1873), kunstliefhebber, verzamelaar

en aanzienlijk, liberaalgezinde ingezetene van Roermond. Zijn eerste artikel ver

scheen in DeVolksvriendvan 16 mei 1863. Aan zijn specifieke bouwkundige bezwaren

tegen Cuypers' plannen ligt een opvatting over restauratie ten grondslag, die princi

pieel verschilde van die van Cuypers:

Een eerste vereischte bij elke restauratie is immers van niets hoegenaamd bij te

voegen waar niets geweest is, maar op slaafsche wijze het oorspronkelijke bij te

behouden en te volgen [n.].



Cuypers was, in navolging van Viollet-Ie-Duc, daarentegen de opvatting toegedaan dat
restauratie ook een vervulling kon inhouden van nooit gerealiseerde bedoelingen.48

Dit verschil van opvatting kwam vooral tot uitdrukking in de discussie over de

voorgenomen plaatsing van twee hoge torens aan de westzijde van de kerk. De kerk

was in 1863 uitgerust met één toren, die volgens Guillon van 1742 dateerde en thans

afgebroken moest worden. De notaris probeerde vervolgens te bewijzen, aan de hand

van de maten van het gebouw, dat de kerk oorspronkelijk niet meer dan één toren aan
de westzijde had gehad. Dit bouwwerk, 'het schoonste der Godsdienst gewijde mo
nument, dat niet alleen onze stad, maar zelfs ons geheele Rijk bezit' - formulering die

een afWijzing inhoudt van een exclusief rooms-katholieke claim op de kerk, met een

daarop gefundeerde ideologisch gekleurde restauratie -, twee torens opdringen, was

zoveel als een verminking van het oorspronkelijke plan van de kerk. Overigens ver

oorzaakt Guillon enige verwarring door dit oorspronkelijke plan te benoemen als een

uiting 'van den bouwstijl uit de zoogenaamde overgangs-periode van de

bijzantijnsche tot de gothische bouworde'. Daarover gekapitteld door zijn tegenstan

ders, zou hij later de voorkeur geven aan de term 'Romano-byzantijnsch'.

Terwijl mevrouw Cuypers-Alberdingk Thijm, de echtgenote van de architect, het

Roermondse publiek in verrukking bracht met haar gezang, op 17 mei 1863, in een

gezamenlijk optreden met de zangvereniging Liederkranz, ten voordele van de

Spijskokerij, en op 31 mei een concert gaf samen met de Koninklijke Harmonie, de
muziekvereniging Amicitia, het zanggezelschap WiIlemTeIl'en eenige voorname Dilet
tanten te Roermond', bereidde bisschop J.A. Paredis zich voor op de 'plegtige steen

legging ter herstelling der 0.1. Vrouwe Munsterkerk' op I juni en versneed notaris
GuilIon zijn pen om zijn bezwaren tegen de voorgenomen restauratie nogmaals op

schrift te stellen. Van ereplechtige steenlegging werd verslag gedaan in DeVolksvriend

van 6 juni 1863. Net als in de berichtgeving over het Vondelsfeest het jaar daarvoor,

wordt ook ditmaal de gebeurtenis beoordeeld vanuit het perspectief van de 'anders

denkende', de niet-katholiek. De feestrede, uitgesproken door de eerwaarde heer

prof. Smiets49, kon in dit opzicht de toets der kritiek doorstaan.

De geachte spreker heeft bewezen, hetgeen niet steeds ligt valt, dat ook een be

kwaam Geestelijke, ter gelegenheid eener Godsdienstige plegtigheid over een on

derwerp kan uitweiden, zonder aan andersdenkenden aanstoot te geven. [n.] Die

redevoering is de beste toets[s]teen, waaraan elkeen zijn gevoelen kan toetsen, ten

einde gul weg te erkennen: dat de geestelijke redenaar wel onwrikbare beginselen
kan bezitten, maar geene vooroordeelen heeft.

In de aflevering van 13 juni volgde dan het volgende ingezonden artikel van Guillon,

die daarmee reageerde op een brief van W.H. Tames Weale in de Maas- en Roerbodevan

30 mei. Dat Weale de vloer had aangeveegd met zijn bezwaren tegen de restauratie

plannen van Cuypers, verbaasde Guillon niet: Weale, Cuypers en Thijm bewierookten
elkaar om beurten. De 'ontdekking' van een prent met een Roermonds stadsgezicht
in Arend van Slichtenhorsts Ge1dersse Geschiedenissen (Arnhem, 1653), waarop de

Munsterkerk met twee torens aan de westgevel stond afgebeeld, kon de notaris ook al

niet van streek maken. Uitvoerig legde hij uit dat de kaart veel onnauwkeurigheden

bevatte en dat de Munsterkerk op zeer onvolkomen wijze was weergegeven.

In de bijvoegsels bij DeVolksvriendvan 27 juni en Ir juli 1863 reageerde Guillon op
twee artikelen in LeCourrierde la Meuse van 27 en 29 mei, waarin zijn bezwaren tegen de
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voorgenomen restauratie werden bestreden. Nu kwam ook een verschil van opvatting
aan het licht betreffende de oorspronkelijke bouwstijl van de Munsterkerk, die

GuilIon thans in zijn geheel 'zuiver Romaansch' noemde, in afWijking van zijn eer

dere observatie dat het hier ging om een kerk uit de overgangsperiode tussen

'byzantijnsch' (romaans) en gotisch. Zijn benadrukken van het romaanse karakter

van de kerk stelde hem in staat zich heftiger te verzetten tegen de plannen om de kerk

rijkelijk te voorzien van spitsbogen. Van de andere kant worden er onmiskenbaar po

gingen in het werk gesteld de kerk tot een gotisch bouwwerk te verklaren: de restau

ratie wordt verdedigd door gotische Franse kerken als voorbeelden aan te voeren (de

kerk van Angoulême).
De discussie zou nog een tijd voortduren. Viollet-Ie-Duc zou zelf in de zomer van

1864 naar Roermond komen om zijn oordeel te geven, bij welke gelegenheid Cuypers

een geheel nieuw restauratieplan zou presenteren, waarmee hij gedeeltelijk tegemoet
kwam aan de wensen van Guillon (maar ook aan die van Viollet-Ie-Duc). De restauratie

van de buitenkant van de kerk zou in 1875 voltooid zijn, waarna de werkzaamheden aan

het interieur nog tot 1889 zouden duren.so De bijdragen van Guillon in De Volksvriend

zijn, met uitzondering van zijn felle repliek aan Alberdingk Thijm, opvallend weinig

ideologisch van aard: het gaat de goed gedocumenteerde notaris niet om een aanval op
Cuypers en diens geestverwanten, maar om een beargumenteerde discussie over wat
kunsthistorisch de meest verantwoorde restauratie zou zijn. Maar aan de meningsver

schillen ligt, zoals opgemerkt, een andere opvatting over restaureren en het karakter

van het te verspijkeren bouwwerk ten grondslag.

Lezing van De Volksvriend leert dat onderzoek van plaatselijke nieuwsorganen behalve

veel wetenswaardigheden voor lokale hist"orici, ook inzicht kan verschaffen over de

wijze waarop journalisten, schrijvers en 'volksverlichters' in de provincie hun lezers

op de hoogte hielden van wat er op cultureel gebied op landelijk niveau gebeurde. Bij

zonder aardig is ook om te zien hoe plaatselijke culturele evenementen het onder
werp worden van disputen die vergelijkbaar zijn met de landelijk gevoerde discussies.

Vooral de rol van uitgevers en redacteurs bij dit alles is interessant, juist in het geval

van een bevlogen idealist die tegen de heersende mentaliteit in, zijn ideeën aan de
man probeert te brengen. Het is jammer dat het in het geval van Jos. Raemaekers niet

goed mogelijk blijkt meer aan de weet te komen over zijn bedrijfsvoering, zijn winkel
voorraad boeken en zijn fonds als drukker-uitgever. Nader onderzoek naar de beteke

nis van dit soort figuren levert wellicht informatie op waardoor we meer leren begrij

pen van het functioneren van de regionale pers in de negentiende eeuw .

• > ROB VAN DE SCHOOR is verbonden aan de vakgroepen Geschiedenis en Nederlands van de

Katholieke Universiteit Nijmegen.
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