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Aandenken ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksfeest van George Diepen en Maria J.H.A. Hermans.
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George Diepen, 1834-1918
Roermondse burgemeester in de schaduw, 1889-1891

door Gerard de Groot

PROLOOG 
In 1908 krijgt George Diepen verheugend 
nieuws: de paus heeft hem benoemd tot ridder 
in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote. 
Een erkenning van een indrukwekkende car-
rière: succesvol zakenman in het familiebe-
drijf, burgemeester van Roermond en lid van 
de Tweede Kamer voor het district Roermond. 
Maar is hij eigenlijk wel zo succesvol? Nog geen 
veertig jaar oud trekt hij zich terug uit het fa-
miliebedrijf, gaat wonen in de gemeente waar 
zijn schoonvader burgemeester is geweest, en 
wordt geclassificeerd als rentenier. En na nau-
welijks twee jaar als burgemeester in een plaats 
‘waar hij geen diepe indruk heeft gemaakt’,1 
vraagt hij ontslag wegens familieomstandig-
heden. En na net een jaar Kamerlidmaatschap 
treedt hij terug om ruimte te maken voor jhr. 
Ruijs van Beerenbroek, de vader van de latere 
premier.2

Omdat hij weinig indruk heeft gemaakt, heeft 
hij in Roermond ook weinig sporen achterge-
laten. Toch is zijn burgemeesterschap niet van 
belang ontbloot. Zijn benoeming is het sluit-
stuk van de katholieke restauratie in Limburg. 
De bisschopsstad wordt definitief in het ka-
tholieke kamp gebracht. De benoeming van 
zijn opvolger, de liberaal Geradts, is slechts 
een laatste opflakkering van het verzet hier-
tegen.
Limburg staat in het laatste kwart van de ne-
gentiende eeuw voor forse uitdagingen. Na de 
afscheiding van België is duidelijk geworden 
dat de toekomst van de provincie definitief 
in Nederland ligt. Maar dat vergt investerin-
gen in infrastructuur en concurrerende eco-
nomische bedrijvigheid. En er is sprake van 
een groeiend gevoel achtergesteld te worden. 
Specifiek voor Roermond geldt dat de stad bin-
nen Limburg verder achterop raakt. Verschil-
lende grote bedrijven gaan in de jaren 1870 

-1880 over de kop. Werkloosheid en armoede 
groeien en er is weinig uitzicht op verbetering.
Een uitdaging voor elke burgemeester, zelfs 
in de tweede helft van de negentiende eeuw, 
waarin de functie van de gemeentelijke over-
heid bescheiden is. Wat voor soort burgemees-
ter heeft Roermond in deze tijd nodig? En is 
George Diepen dat? En omgekeerd, past Roer-
mond wel bij de ambities van Diepen? Twee 
jaar na zijn benoeming als burgemeester wordt 
hij ook gekozen als Kamerlid. En dan geeft hij 
beide functies abrupt op, zonder dat echt dui-
delijk wordt waarom. Persoonlijk archiefma-
teriaal van hem ontbreekt vrijwel volledig. Als 
mens blijft hij dan ook meer in de schaduw dan 
je als auteur graag zou willen.
Wel is er veel secundair archiefmateriaal aan-
getroffen in het Gemeentearchief Roermond 
(GAR), het Regionaal Historisch Centrum 
Limburg (RHCL) in Maastricht, het Regionaal 
Archief Tilburg (RAT), het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch en 
het Nationaal Archief (NA) in Den Haag. Ook 
zijn veel kranten uit die jaren gebruikt. Met 
behulp van dit materiaal meen ik een schets 
te kunnen geven van Diepens betekenis. Daar-
bij wordt ook zichtbaar hoe ook kleine spelers 
van belang zijn in het krachtenveld, waarin de 
katholieke partijvorming – gericht op eenwor-
ding – plaatsvindt.
Het verhaal is chronologisch geordend. In ver-
schillende fasen van zijn leven speelt George 
Diepen verschillende rollen. Elke fase vormt 
een bouwsteen voor de volgende. Hij begint als 
zakenman in Den Bosch, speelt dan de rol in 
het maatschappelijk leven die van een patrici-
er wordt verwacht, en geeft dan abrupt al zijn 
functies op en gaat rentenieren. En als 55-jari-
ge wordt hij weer actief als conservatiefkatho-
liek bestuurder, om na drie jaar even abrupt 
in de coulissen te verdwijnen. Een intrigerend 
man of een intrigerende handelwijze?

DE KOOPMAN, 1854-1871
George Diepen, de hoofdpersoon van dit ver-
haal, is in 1834 geboren en opgegroeid in Til-
burg. En dat is meteen alles wat met zekerheid 
over zijn jeugd bekend is. Hij zou naar de HBS 
zijn geweest,3 maar dat lijkt onwaarschijnlijk. 
Hij is al 29 als de HBS wordt opgericht. Ook 
kostscholen, die later voor katholieke Brabant-
se jongens van goeden huize beschikbaar ko-
men – zoals de Jezuïeten in Katwijk4 –, zijn er in 
zijn jeugd nog niet. De meest voor de hand lig-
gende optie is de Franse kostschool van mees-
ter Schuilenburgh, de keuze van veel gegoede 
burgers.5 Deze heeft zich in 1834 in Tilburg 
gevestigd. Midden jaren veertig vertrekt de 
meester naar Nederlands-Indië, zodat George 
net de lagere school kan hebben afgerond.6 Of 
hij verder onderwijs geniet, is onbekend. 
We horen pas weer van hem als hij al negentien 
is. Hij maakt dan met zijn moeder een reis naar 
Parijs, waarover hij zijn vader onder dankzeg-

Familiewapen Diepen. 

Stichting Edmond Delhougne, met dank aan Ton van 
den Berg.
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ging schrijft: ‘al hetgeen ik er ooit van gehoord 
heb, is niets in vergelijking met de werkelijk-
heid, als men het niet ziet kan men zich er on-
mogelijk een idee van maken’.7 De prachtige 
reis is hem gegund, want door een reeks van 
overlijdens moet hij meteen bij terugkeer aan 
het werk in het familiebedrijf.
Om de verhoudingen binnen de familie goed 
te begrijpen, moeten we een stapje terug in de 
tijd doen.8 De grootvader van George, Joannes 
(1774-1844), vestigt zich begin negentien-
de eeuw in Den Bosch als lakenkoopman. Hij 
sticht een bloeiend bedrijf, met dank aan de 
overheid, die vastlegt dat militaire kleding, de 
specialiteit van het bedrijf, van binnenlands fa-
bricaat dient te zijn. Al snel start Joannes ook 
een bedrijf in Tilburg, dat hij samen met zijn 
oudste zoon, Jan Nicolaas, gaat leiden. 

Hij maakt van zijn koopmanszaak in Den Bosch 
in 1835 een vennootschap, J. Diepen en Zonen. 
Daarbij neemt hij zijn twee jongste zonen Mat-
theus en Joseph in de Bossche zaak op. Na het 
overlijden van hun vader in 1844 zetten beide 
zoons deze zaak zelfstandig voort. Al vroeg 
positioneert het bedrijf zich internationaal. 
Joseph Diepen is, zo wil de familietraditie, in 
1832 als consul naar Mexico vertrokken. Het 
vooropgezette doel om daar voordelige han-
delsbetrekkingen aan te knopen, wordt niet 
bereikt. Hij keert na vervolgreizen door Enge-
land, Duitsland, Oostenrijk en Rusland in 1834 
terug.9 
Dan slaat in Den Bosch het noodlot toe. De 
twee broers – beiden in de vijftig – komen kort 
na elkaar te overlijden: Mattheus in 1852, on-
gehuwd, Joseph twee jaar later, kinderloos. Er 

moet een noodplan voor de opvolging in wer-
king treden. Vanuit Tilburg stuurt Jan Nicolaas 
twee zoons naar Den Bosch. De oudste, Jan 
H.A. (1815-1897), zal na enkele jaren weer te-
ruggaan naar Tilburg. De jongste, George, zet 
vanaf 1858 de zaak alleen voort. 24 jaar oud 
staat hij er vanaf nu alleen voor. Juridisch heeft 
hij nog wel te maken met zijn oudste broer. In 
1855 hebben de broers bij onderhandse akte 
een vennootschap opgericht, genaamd J. Die-
pen & Zonen te Den Bosch. Doel is het fabri-
ceren van en handel drijven in militaire goe-
deren. Alleen gezamenlijk kunnen leningen 
opgenomen worden.10 Ook tijdens zijn Bos-
sche tijd bleef Jan betrokken bij het Tilburgse 
bedrijf, waarvan hij sinds 1845 firmant is. Na 
het overlijden van vader Jan Nicolaas in 1865 
wordt een jongere broer, Karel Lodewijk, als 

Johannes Hendricus Arnoldus Diepen (1815-1897), 

fabrikant te Tilburg en, tijdelijk, ook in Den Bosch als 

medefabrikant van zijn broer George.

Regionaal Archief Tilburg, nr. 003997. Foto: H. van der 
Schoot.

Personeel van de wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen (1808-1972) te Tilburg. Vooraan zittend – met hoed en 

baard – directeur Armand Diepen met voor hem zijn zonen Herman en Leo (foto ca. 1885-1895). 

Regionaal Archief Tilburg, nr. 037577.
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medefirmant in Tilburg opgenomen. George 
blijft gewoon in Den Bosch.11

1870 is voor de familie een kritiek jaar, zowel 
in Den Bosch als in Tilburg. Decennialang 
heeft de familie geprofiteerd van het aankoop-
beleid van de overheid met onderhandse aan-
besteding en bescherming tegen buitenlandse 
concurrentie. In 1870 wordt dit systeem echter 
losgelaten. Dit leidt voor het leger tot lagere 
inkoopprijzen, maar ook tot slechtere kwali-
teit. In 1884 wordt dan ook weer teruggegaan 
naar het oude systeem. Het Tilburgse bedrijf 
is zich intussen ook gaan richten op andere 
afzetmarkten en slaagt erin zich te herstellen. 
Het zal tot 1972 blijven bestaan onder opeen-
volgende generaties Diepen. Het is geen toeval 
dat alle leden van de familie Diepen die dit 
meemaken, ook George, zich de rest van hun 
leven opwerpen als voorstanders van protecti-
onistisch beleid.
In 1870 speelt in Tilburg een tweede crisis. 
Jongere broer Karel Lodewijk komt te overlij-
den, 42 jaar oud. Jan wil dan zijn twee zoons, 
Gustave en Armand, in de firma opnemen. Hij 
stuit echter op een veto van zijn schoonzuster, 
de weduwe van Karel Lodewijk. Jan neemt dan 
een radicaal besluit: hij liquideert de firma en 
verkoopt gebouwen, machines en voorraden. 
Tegelijkertijd richt hij met zijn zoons een nieu-
we firma op, Gebroeders Diepen, en laat een 
compleet nieuwe fabriek bouwen, waarin zijn 
zoons zijn belast met de dagelijkse leiding.
Kort na deze gebeurtenissen wordt ook het 
Bossche bedrijf geliquideerd; er komt geen 
doorstart. Later zal George beklemtonen dat 
hij nauwelijks enige betrokkenheid heeft ge-
had bij het Tilburgse bedrijf. Maar heeft de 
situatie in Tilburg invloed gehad op zijn eigen 
bedrijf? Daarvoor moeten we ons verder ver-
diepen in de huwelijksrelaties van de familie 
van George. Nu wil het toeval, of liever een uit-
gekiende huwelijkspolitiek, dat broer Karel Lo-
dewijk Diepen getrouwd is met een achternicht 
van H.L. Rouppe van der Voort uit een belang-

rijke Bossche ondernemersfamilie.12 Bepaald 
niet iemand met wie je ruzie wilt hebben. Maar 
broer Jan is inmiddels wel op ramkoers met de 
weduwe. Is de positie van George in de Bos-
sche high society hiermee onder druk komen 
staan? Helaas, over het sluiten van het bedrijf 
in Den Bosch ontbreekt elk archiefmateriaal.

EEN FAMILIE VAN PATRICIËRS
In de tijd van George behoort de Bossche tak 
van de familie Diepen (net als de Tilburgse) 
tot het patriciaat. Nederland telt in de tweede 
helft van de negentiende eeuw ongeveer drie-
honderd families die zowel tot de nationale 
bestuurlijke elite als tot de fiscale elites in de 
provincies behoren. Een daarvan is de familie 
Diepen.13 Dit wordt bevestigd door de leden-
lijsten van de sociëteiten Amicitia en de Zwarte 
Arend. Deze laten zien dat de familie Diepen 

al in een vroeg stadium de weg weet te vin-
den naar deze symbolen van respectabiliteit. 
In navolging van zijn grootvader en vader is 
George in 1856 lid van de Zwarte Arend.14 In 
Den Bosch is George verzekerd van toegang tot 
de beste kringen. Zijn tante Anna (1804-1866) 
trouwt in 1826 met Ludovicus Rouppe van der 
Voort, grondlegger van de gelijknamige firma 
in Den Bosch. Hij is een van de rijkste inwoners 
van de stad, wethouder en lid van de Illustre 
Lieve Vrouwe Broederschap. Hun kinderen zijn 
generatiegenoten van George; zij trouwen met 
vooraanstaande Bosschenaren als baron Van 
Hugenpoth tot den Berenclauw15 en de advo-
caat Tilman (geparenteerd aan de familie Van 
Lanschot). Een nicht is getrouwd met P. van 
der Schrieck, later collega van George in de 
Tweede Kamer.

Deel uitmaken van een patricisch netwerk 
schept verplichtingen, ook voor George. Hij 
bekleedt een reeks maatschappelijke func-
ties. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld 
zijn functie binnen de dienstdoende schutte-
rij. Deze vormt binnen het Nederlandse de-
fensieapparaat in de negentiende eeuw het 
tweede echelon. Het veldleger is bedoeld voor 
de vestingen, maar elke gemeente met meer 
dan 2.500 inwoners moet een dienstdoende 
schutterij organiseren, ook Den Bosch. Het 
is een typisch lokale institutie van een flinke 
omvang, waarvan de officieren bij Koninklijk 
Besluit worden benoemd. Het bataljon dat Die-
pen vanaf 1865 commandeert, telt honderden 
manschappen. Het korps officieren is duidelijk 
afkomstig uit de elite van de Bossche burgerij. 
Zo vinden we zijn voorganger (Pompe) en op-
volger (De Jonge van Zwijnsbergen) ook terug 
als leden van sociëteit de Zwarte Arend. 
In 1865 wordt Diepen benoemd tot majoor-com-
mandant, nadat hij in de jaren daarvoor ge-
staag carrière heeft gemaakt. Zijn benoeming 
leidt tot het nodige vertoon. Burgemeester jhr. 
De Kuyper inspecteert het bataljon en stelt de 

Jhr. Edouard de Kuyper (1817-1893), burgemeester van 

Den Bosch (1857-1874) en commissaris des Konings in 

Limburg van 1874 tot 1893. 

Collectie Provinciehuis Limburg.
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nieuwe commandant voor. In 1870 legt hij zijn 
functie neer, waarop wethouder Pompe in zijn 
dankwoord bij de commando-overdracht laat 
optekenen: ‘Ik mag niet ontveinzen, dat het 
de stedelijke regering en vooral de leden der 
dienstdoende schutterij leed doet, dat de heer 
Diepen het bevel over de schutterij, door u 
enige jaren zo waardig gevoerd, neerlegt. Het 
besluit is echter door u genomen. Ik moet het 
eerbiedigen’.16 En uiteraard volgt daarop een 
‘rijk en prachtig’ afscheidsdiner.
Maar George is ook actief in het lenigen van de 
nood van militairen, zoals in het fonds ter aan-
moediging en ondersteuning van de gewapen-
de dienst in de Nederlanden. Dit fonds steunt 
na meer dan vijftig jaar nog steeds honderden 
verminkte, onvermogende en hulpbehoevende 
oud-strijders die bij Waterloo hebben gevoch-
ten.
Als Kamerlid krijgt hij later te maken met voor-
stellen om de organisatie van het leger dras-
tisch te moderniseren. Diepen (en met hem 
veel katholieke Kamerleden) verzet zich daar 
fel tegen. Het ligt voor de hand te veronder-
stellen, dat zijn ideeën op dit terrein mede zijn 
gevormd in zijn periode bij de schutterij in Den 
Bosch.
Ook op andere terreinen is Diepen maatschap-
pelijk actief. Zo wordt hij benoemd tot lid van 
de plaatselijke schoolcommissie (1864) en van 
het college van regenten over het RC Armen 
Weeshuis (1863-1872). Zijn echtgenote, Maria 
Diepen-Hermans (1832-1921), is actief in de 
Maatschappij tot verzachting van het lot van 
behoeftige kraamvrouwen.17 Deze zwangere 
vrouwen, mits ‘van goed en zedelijk gedrag’, 
kunnen onder bepaalde voorwaarden aan-
spraak maken op ondersteuning. Maria Diepen 
is lid van het hoofdbestuur (1864-1872) en te-
vens directeur van het magazijn. Onder haar 
leiding zijn 2.500 zwangeren voorzien van 
hulpmiddelen. Ook hier zien we aansluiting bij 
de lokale elite; comitéleden komen uit de fa-
milies Van Lanschot, Van Rijckevorsel, Van der 

Does de Willebois en Van Sasse van IJsselt.18

De Tilburgse tak van de familie laat een verge-
lijkbaar patroon zien. Georges vader Jan Nico-
laas is voor Tilburg lid van Provinciale Staten 
en daar majoor-commandant van de dienst-
doende schutterij. Jan, de oudste broer van 
George, treedt met deze functies in de voetspo-
ren van zijn vader en voegt er een hele reeks 
aan toe. Vier decennia lang is hij wethouder 
van de gemeente Tilburg (1852-1892). Daar-
naast is hij lid van Provinciale Staten (1862-
1886), kantonrechter-plaatsvervanger en lid 
van het kerkbestuur van zijn parochie. Speci-
ale vermelding verdient zijn rol als schoolop-
ziener (1857-1880), een functie waaraan hij 
consciëntieus invulling geeft.19 Als reactie op 
de nieuwe onderwijswet, waarmee de katho-
lieken zich tekort voelen gedaan, vraagt hij de 
Koning om ontslag: een politiek statement. Ka-

merlid Haffmans had katholieken opgeroepen 
geen functie als schoolopziener te vervullen.20

Jan Diepen is vanaf de oprichting (in 1842) 
actief in de Tilburgse Kamer van Koophandel, 
waarvan bijna een kwart eeuw als voorzitter. 
In die functie toont hij zich een groot voorstan-
der van protectionistische maatregelen en het 
afschaffen van handelsverdragen. Zijn oudste 
zoon, Armand (1846-1895), neemt deze fak-
kel over en groeit in het laatste kwart van de 
negentiende eeuw uit tot de bekendste Neder-
landse tegenstander van de liberale vrijhan-
delsagenda.21

Krijgt de familienaam Diepen op deze manier 
steeds meer bekendheid, in Den Bosch ver-
dwijnt de naam juist uit beeld. George, 37 jaar 
oud, stopt er met al zijn activiteiten; de zaak J. 
Diepen & Zonen wordt in 1871 door hem opge-
heven.22 Hij krijgt een uitgebreid afscheid van 
de dienstdoende schutterij. Hij start zelfs een 
fonds waaruit jaarlijks een prijs voor de beste 
scherpschutter beschikbaar wordt gesteld. Zijn 
andere functies legt hij in stilte neer. En dan 
vertrekt hij, in april 1872, naar Midden-Lim-
burg, naar zijn schoonfamilie in Heel en Pan-
heel.

DE RENTENIER, 1871-1889
Op 7 september 1858 trouwt George in Heel en 
Panheel met Maria J.H.A. Hermans, een van 
de twaalf kinderen van de burgemeester van 
die gemeente. Drie van die kinderen sterven al 
jong, twee dochters gaan het klooster in, de an-
deren sluiten goede huwelijken. Het huwelijk 
van George en Maria zal niet helemaal toeval 
zijn; zeventien jaar eerder is zijn oudste broer 
Jan getrouwd met haar oudste zuster, Marie 
Clementine Françoise Amelie. 
In 1860 krijgen George en zijn vrouw een twee-
ling, hun enige kinderen. Een ervan, Hubert 
Adriaan, vestigt zich later als arts in Eindho-
ven. Zijn tweelingbroer Arnold Frans zal be-
kend worden als een conservatieve bisschop 
van Den Bosch. In een van de weinige brieven 

Marie Clementine Françoise Amelie Hermans, oudste 

zuster van Maria, was getrouwd met Jan, de zeventien 

jaar oudere broer van George Diepen.

Regionaal Archief Tilburg, nr. 003998. Foto: H. van der 
Schoot.
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die bewaard is gebleven, toont Georges vader 
zich bezorgd: ‘Alhoewel moeder u gisteren 
mijn gelukwensen heeft aangeboden bij de ge-
boorte van uw twee zoons, neem ik toch de ge-
legenheid te baat om u en Maria nogmaals mijn 
gelukwensen aan te bieden en u toe te wensen, 
dat gij beiden veel genoegen aan uw tweelin-
gen zult beleven en Maria een voorspoedig en 
gelukkig kraambed mag hebben en spoedig ge-
heel hersteld zal zijn … Het zal ons aangenaam 
zijn dagelijks met een klein lettertje van haar 
toestand en van die der geborenen geïnfor-
meerd te worden’.23 Klein, maar veelzeggend 
detail: met de Tilburgse ouders wordt in het 
Nederlands gecorrespondeerd, met de ouders 
in Heel en Panheel is de voertaal het Frans.
In april 1872 vestigt het gezin Diepen-Hermans 
zich in Heel, aan de Dorpsstraat 100. Rond de 
eeuwwisseling is Heel een afgelegen dorp, 
ruim tien kilometer van Roermond, met min-
der dan duizend inwoners. Het bestaat uit nau-
welijks meer dan de Dorpsstraat, terwijl aan de 
onverharde Heerbaan slechts enkele huizen en 
verspreide boerderijen liggen.24 Schoonvader 
Hermans is hier van 1835 tot 1851 burgemees-
ter geweest. Hij overlijdt in 1861.

Gedurende de gehele periode dat George in 
deze gemeente woont, wordt zijn beroep ver-
meld als rentenier. Het echtpaar koopt in april 
1872 een herenhuis – ook bekend als villa 
Daalzicht – met stal, koetshuis, tuin en erf, met 
een totale oppervlakte van bijna twee hectare. 
Verkoper is Leon, de jongste broer van Maria, 
beetwortelsuikerfabrikant te Bree (België). 
De verkoopprijs bedraagt 6.100 gulden.25 Zij 
wonen hier aanvankelijk samen met hun kin-
deren. Arnold vertrekt in 1878 naar het groot-
seminarie in Haaren; Hubert gaat in 1879 in 
Amsterdam geneeskunde studeren. Tot haar 
overlijden in 1886 woont ook moeder Hermans 
bij het echtpaar in huis. 
Het vertrek uit Den Bosch leidt tot gemengde 
gevoelens. Zo schrijft Maria aan haar vriendin 

Jeannette: ‘Uw stellige belofte om naar Daal-
zicht te komen deze zomer deed ons goed en 
vermindert de spijt die wij telkens gevoelen als 
wij Den Bosch verlaten. (…) Wij zijn de grote 
hitte te wachten en dan is het hier niet pret-
tig (…) Wij hebben een groot verlangen u bij 
ons te bezitten. Ook tellen wij op uw man; wij 
weten dat hij zich moeilijk lang van huis kan 
verwijderen (…) Gij zult hier het echt rustig 
landleven kunnen leiden want Heel onder het 
opzicht van eenzaamheid, schijnt wel op het 
einde van de wereld. Breng dus boeken en mu-
ziek mede, lieve Jeannette’.26 Jeannette is J.A.J. 
van Lanschot-Fuchs (1833-1874), getrouwd 
met A.J.A. van Lanschot (1834-1919), bankier 
en agent van De Nederlandsche Bank in Den 
Bosch. Haar zus is Pauline Tilman-Fuchs, de 
opvolgster van Maria in het hoofdbestuur van 
de Maatschappij tot verzachting van het lot van 
kraamvrouwen.
George wordt op 6 mei 1889 uitgeschreven als 

inwoner van Heel; hij vertrekt dan naar Roer-
mond, waar hij aan de Swalmerstraat 50 een 
gemeubileerd appartement huurt van J.G. van 
Herpen. Een jaar later, in mei 1890, volgt zijn 
echtgenote en verhuist George naar de Steeg-
straat 9. Dit huis wordt gehuurd van Pierre 
Clavareau, die kort daarvoor rijksontvanger 
in Tiel is geworden. Het huishouden heeft dan 
een samenstelling die je verwacht van dat van 
een burgemeester: een huisknecht, een dienst-
bode en een keukenmeid, alle drie met me-
vrouw meegekomen uit Heel.
Begin juli 1891 wordt de woning in Heel ver-
kocht aan baron Van Voorst tot Voorst.27 Deze 
oud-notaris uit Nijmegen betaalt 6.600 gul-
den.28 Vergeleken met de aankoopprijs van 
twintig jaar eerder niet bepaald een spectacu-
laire waardevermeerdering. Bij de discussie 
over het einde van het burgemeesterschap van 
Diepen zal blijken dat deze datum enige bete-
kenis kan hebben.

Het kasteel Heel, gedurende lange tijd de woning van de familie Hermans. Foto uit 1893.

Bron: Genwiki ‘Kasteel Heel’.
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George kan het zich veroorloven om te gaan 
rentenieren in Heel. Zowel zijn eigen fami-
lie als zijn schoonfamilie is bovengemiddeld 
vermogend. En zijn eigen werkzaamheden in 
Den Bosch zullen hem ook geen windeieren 
hebben gelegd. De nalatenschappen van zijn 
twee ooms, die in de jaren 1850 in Den Bosch 
zijn overleden, geven daarvan een indruk: oom 
Mathias laat circa 240.000 na en oom Jose phus 
330.000 gulden.29 In hedendaagse termen zijn 
beiden daarmee multimiljonair. George is wel-
iswaar geen rechtstreeks erfgenaam, maar de 
bedragen geven een indicatie van het verdien-
vermogen van de zaak in de bloeitijd. In 1870 
komt hij voor op de lijst van 135 hoogst aan-
geslagenen in Noord-Brabant.30 De nalaten-
schap van zijn vader, die in 1865 overlijdt, is 
van vergelijkbare orde: ruim 230.000 gulden 
volgens opgave van de erfgenamen, terwijl de 
inspecteur op iets meer dan drie ton uitkomt. 
George heeft recht op 15%, maar de bereke-
ning wordt gecompliceerd door het deel van de 
fabriek in Tilburg dat naar de daarin werkzame 
broers van George gaat. Maar zeker is dat het 
om aanzienlijke bedragen gaat.31 Ter vergelij-
king de erfenis van zijn broers bij overlijden: de 

kunstschilder Hubert (1888) laat ruim 50.000 
gulden na en oudste broer Jan (1897) circa 
280.000 gulden.32

Het beeld bij de schoonfamilie is niet anders. 
Zijn schoonvader overlijdt in 1861, maar pas in 
1866 besluiten de erfgenamen over te gaan tot 
boedelscheiding.33 Met negen kinderen is de 
spoeling wel wat dunner, maar ieder van hen 
heeft toch recht op iets meer dan 30.000 gul-
den. Dit levert het echtpaar Diepen-Hermans 
bijna 6.000 in contanten op en een aandeel in 
landerijen in gezamenlijk eigendom met ande-
re erfgenamen. Hun belangrijkste erfdeel zijn 
ruim zeven ha weiland in Roermond, gewaar-
deerd op ruim 23.000 gulden. Overigens is dat 
alleen gebruikt voor verpachting, dus als be-
legging; pas in 1918 is het verkocht.34

George is dus al in een vroeg stadium ‘econo-
misch betrokken’ bij Roermond. Dit geldt ook 
voor andere leden van zijn schoonfamilie, on-
der wie twee van Georges zwagers Leon en Hu-
bert Hermans. Zij zijn betrokken bij de oprich-
ting van een vennootschap voor de exploitatie 
van een glucose- of stroopfabriek van aardap-
pelmeel. Leon had te Luik gestudeerd en was 
ingenieur; hij begon met een compagnon, de 
koopman Niessen uit Horn, een suikerfabriek 
in het kasteel van Heel, die daar al in 1865 van 
start zou zijn gegaan. In 1869 wordt deze ge-
noemd als zijnde een exploitatie ‘der Heeren 
Hermans te Heel’ (de twee gebroeders dus).35 
Maar het wordt een financiële catastrofe. In 
1871 is bij de weduwe Clocquet in Roermond al 
een lening van 21.000 gulden afgesloten, waar-
voor hypotheken en gebouwen als onderpand 
dienen. Twee jaar later verstrekt zij vervolgens 
nog een lening van 2.100 gulden. De weduwe 
overlijdt in 1877.36 Een volgende lening wordt 
binnen de familie afgesloten. Als Hubert meldt 
dat hij 10.000 gulden nodig heeft om de fabriek 
in Roermond op te starten, wil zijn moeder wel 
5.000 gulden bijdragen uit de opbrengst van te 
verkopen meubels. Wel wordt de lening hypo-

thecair ingeschreven, om de belangen van de 
andere kinderen niet te schaden. Daarnaast 
is George bereid hem 5.000 gulden te lenen, 
maar wel tegen een onderpand. Het bestaat 
uit Spaanse en Turkse leningen, waarop zwaar 
verlies is geleden, waarmee tevens een inkijkje 
in het beleggingsbedrag van de rijke boven-
laag is verschaft.37 Omstreeks 1877-1878 is de 
fabriek naar Roermond verplaatst waar deze 
gevestigd wordt in de moutfabriek.38 Maar in 
1879 is er vervolgens sprake van de openba-
re verkoop van het fabrieksgebouw waar de 
glucosebereiding plaatsvindt, gelegen aan het 
spoorwegstation in Roermond. Dit wordt ver-
kocht aan Hillen uit Grave die er een boterfa-
briek in vestigt.39 De suikerfabricage wordt 
vervolgens overgeplaatst naar Bree, de woon-
plaats van Leon Hermans, die nadien nog als 
ingenieur en makelaar in Antwerpen woont. 
Overigens is deze Leon een sociaal betrokken 
man die een kwart eeuw lang de leider is van 
de Nederlandse bedevaarten naar Lourdes.40 
Een familiegenealogie verhaalt van het misluk-
ken van Leon bij het uitbaten van een suiker-
fabriek,41 maar alles wijst erop dat ook Hubert 
een hoofdrol heeft gespeeld. Hij is ook het laat-
ste familielid dat in het kasteel in Heel heeft 
gewoond. Na het debacle met de suikerfabriek 
wordt het kasteel verkocht door de ‘douairière 
Hermans de Heel’ en drie van haar kinderen 
(degenen die bij de suikerfabriek betrokken 
waren). De eerste kandidaat-kopers zijn Duitse 
jezuïeten. Dit mislukt echter, waarna de broe-
ders van de Congregatie van de H. Joseph de 
stap wagen. Het kasteel had wellicht een def-
tige uitstraling, maar verkeerde in een uiterst 
zorgwekkende staat. De broeders nemen in 
1879 hun intrek in het kasteel van Heel, het la-
tere Sint-Anna gesticht.42 
Zwager Hubert Hermans lijkt overigens weinig 
zichtbare schade te hebben opgelopen van het 
debacle. In 1878 vestigt hij zich vanuit Heel 
in Roermond, Achter de Muur, om later in de 
Graaf Ottostraat te gaan wonen. Zijn beroep is 

Het huis Steegstraat 9 in Roermond, waar George en 

Maria Diepen-Hermans van 1890 tot 1896 hebben 

gewoond.

Foto: René Roosjen.
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dan expediteur. Politiek is hij al heel lang ac-
tief. In 1865 is hij lid van de Staten van Lim-
burg geworden voor het district Weert. Hij zal 
dat blijven tot 1893, het jaar van zijn overlij-
den. Tevens is hij van 1884 tot zijn dood ge-
deputeerde. ‘Een man van grondige kennis en 
uitgebreide wetenschap. Zijn stem legde vaak 
doorslaand gewicht in de schaal’.43 Hij is ook de 
eerste voorzitter van het Roermonds Mannen-
koor,44 waarvan George Diepen als burgemees-
ter beschermheer zal worden. Bij de begrafenis 
van de gedeputeerde zien we onder de aan-
wezigen de Kamerleden Haffmans en De Ras. 
Oud-burgemeester Diepen ontbrak als zwager 
uiteraard niet. Broer Leon, inmiddels woon-
achtig in Antwerpen, voert het woord namens 
de familie. En heel discreet meldt de krant, dat 
ook de overledene zijn aandeel heeft gehad in 
voor- en tegenspoed.45 
Hubert Hermans is geruime tijd lid geweest van 
de provinciale commissie voor de herziening 
der belastbare opbrengst der ongebouwde ei-
gendommen. Een onderwerp, dat in Limburg 
veel stof doet opwaaien. Als grootgrondbezit-
ter zal de familie Hermans met belangstelling 
de strijd hebben gevolgd die Leopold Haffmans 
in het Venloosch Weekblad aanbond met fisca-
le maatregelen, die nadelig uitpakken voor 
Limburg. Grootste steen des aanstoots is de 
grondbelasting.46 Zijn bezwaren hebben vaak 
te maken met de wijze, waarop Limburg vanaf 
1840 in het Nederlandse belastingstelsel wordt 
opgenomen, waardoor in de jaren zestig het 
Limburgse aandeel in de grondbelasting fors 
stijgt. Haffmans verkleurt in deze periode van 
katholiek-liberaal naar katholiek-conservatief 
en zet hiermee de toon voor het politieke debat 
in de komende decennia. 
Deze paragraaf gaat primair over het leven van 
George als rentenier tot zijn korte periode als 
burgemeester en Kamerlid. Maar vanaf 1892 
is hij opnieuw ambteloos burger, die leeft van 
de opbrengst van zijn vermogen. Aan het ein-
de van zijn leven, in 1918, blijkt dat nog steeds 

aanzienlijk te zijn. Volgens Georges Memorie 
van Successie47 bedraagt zijn netto vermogen 
92.000 gulden. Het veruit belangrijkste bezit 
is de woning met inboedel, geschat op 50.000 
gulden. Aan effecten wordt opgegeven een be-
drag van 30.000 gulden, met vorderingen op 
landen als Rusland en Brazilië, waarop inmid-
dels al flink is afgeschreven. Dan is er nog een 
flink bedrag aan contanten en een renteloze 
lening van 4.000 gulden aan zoon Arnold, de 
bisschopcoadjutor. Erfgenamen zijn de echtge-
note voor de helft en de tweelingen, ieder voor 
een kwart. Hun moeder krijgt wel het volledige 
vruchtgebruik.

GEEN BANKIER, 1888-188948

Eind 1888 gaat George toch weer op zoek 
naar werk. Hij is kandidaat voor een functie 
bij De Nederlandsche Bank (DNB). Om beter 
te begrijpen, waarom George deze stap zet, 
moeten we terug in de tijd. DNB krijgt bij wet 
in 1863 opdracht een landelijk dekkend net-
werk van vestigingen op te bouwen. In alle 
provinciehoofdsteden komt een agentschap; 
in tientallen kleinere steden komen correspon-
dentschappen, zoals in Tilburg dat ressorteert 
onder de agent in Den Bosch, de bankier Van 
Lanschot. Jan Diepen, Georges oudste broer, 
wordt correspondent in Tilburg. Hij had de 
functie op zich genomen met het oog op zijn 
zoon Gustave, die toen nog te jong was. Deze 
vestigt zich in de navolgende jaren als zelfstan-
dig kassier in Tilburg en behartigt al een tijd-
lang de zaken van het correspondentschap als 
zijn vader Jan in 1878 de directie van de DNB 
laat weten te willen stoppen ten gunste van 
zijn bijna dertig jaar oude zoon Gustave. Met 
die opvolging stemt de bank in. Uiteindelijk zal 
de familie Diepen gedurende 25 jaar DNB in 
Tilburg vertegenwoordigen. 
Eind jaren tachtig verandert de situatie, als in 
Amsterdam wordt besloten de status van de 
vestiging in Tilburg te verhogen. Er is namelijk 
een nieuw type vertegenwoordiging ontwik-

keld, het subagentschap. En Gustave Diepen 
komt daarvoor volgens de directie van DNB als 
eerste in aanmerking, mits hij zich volledig te-
rugtrekt uit zijn kassiersbedrijf. Maar dat wil hij 
juist in stand houden tot het moment, dat zijn 
zoons oud genoeg zijn. Na lang wikken en we-
gen ziet hij zelf af van het subagentschap, maar 
komt hij met een alternatief: zijn oom George. 
Nog in de volle kracht van zijn leven komt die 
graag in aanmerking voor de functie van agent, 
meldt Gustave. Oom George heeft volgens hem 
vele jaren het familiebedrijf in Den Bosch ge-
leid, zich daarna gevestigd op een landgoed in 
Limburg en zich daar met de administratie van 
bijzondere zaken beziggehouden. Op papier 
ogen deze kwalificaties toch wel mager voor de 

De katholieke politicus J.H.L. (Leopold) Haffmans, 

Tweede Kamerlid van 1866 tot 1896. Haffmans was 

een uitgesproken conservatief, een ‘Bahlmanniaan’, 

een verwijzing naar de uiterst conservatieve katholieke 

politicus Bahlmann. Haffmans was ook kantonrechter te 

Venlo en hoofdredacteur van het Venloosch Weekblad.
Particuliere collectie.
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beoogde functie, maar de om advies gevraag-
de Van Lanschot meent: ‘ik geloof dat mijnheer 
uw oom zeer zeker in aanmerking zou kunnen 
komen voor het sub-agentschap te Tilburg’. 
Hij heeft inmiddels ook met George gesproken 
en ziet in hem veel goeds: ernst, degelijkheid, 
soliditeit. En daarbij is hij van een familie die 
in Tilburg een goede naam heeft. Toch aarzelt 
Diepen zelf: is hij niet te oud voor de functie? 
Ook moet de kandidaat beschikken over eigen-
schappen als ondergeschiktheid en afhanke-
lijkheid en die vindt hij niet bij zichzelf passen. 
Mede door die afhankelijke positie schat hij de 
geldelijke voordelen niet hoog. Toch stelt DNB 
hem een salaris van tenminste 3.000 gulden in 
het vooruitzicht. En de daadwerkelijk benoem-
de kandidaat zou binnen enkele jaren al meer 
dan het dubbele verdienen. De verdiensten 
van een burgemeester van Roermond steken 
daar wat schamel bij af: die moet het doen met 
jaarlijks 1.700 gulden. Toch haakt George af, 
ondanks een gunstig oordeel van de bankier 
Schmasen, de correspondent van DNB in Roer-
mond. De kans op een aantrekkelijker baan el-
ders lijkt de doorslag te geven.

BENOEMD TOT BURGEMEESTER, 1889
Op 9 maart 1889 overlijdt burgemeester An-
driessens van Roermond. Drie maanden daar-
voor had hij bij het gouden priesterfeest van 
bisschop Boermans kennelijk nog ‘schitterend 
blijk van jeugdige kracht’ gegeven. Hij is al ge-
ruime tijd ziek, maar volgens de krant komt 
zijn overlijden toch nog onverwacht.49 Maar 
is dat wel zo? Volgens de presentielijst van de 
B&W-vergaderingen is Andriessens 28 decem-
ber 1888 voor het laatst aanwezig geweest.50 
De situatie in Roermond zou wel eens de ware 
reden kunnen zijn dat Diepen de lucratieve 
functie in Tilburg aan zich voorbij heeft laten 
gaan. Beschikt hij over voorkennis? Mogelijk 
is dit de verklaring van de opmerking van wet-
houder Schreurs bij zijn installatie: ‘Nauwelijks 
had de heer burgemeester Andriessens het tij-

delijke met het eeuwige verwisseld, of er kwam 
onmiddellijk sprake van, dat Hij, Mijnheer Die-
pen, de aangewezen persoon waart om den al 
te vroeg ontslapen en diep betreurden Burge-
meester Andriessens op te volgen’.51

De twee wethouders vormen na het overlijden 
van Andriessens het interim-bestuur. Dan volgt 
een periode van wachten. Die duurt lang en 
werd nog verlengd door de ‘gelukkig geweken 
ziekte van Z.M. onzen geëerbiedigde Koning’. 
De krant is heel discreet over de ziekte van de 
koning, maar hierachter gaat een dramatische 
gebeurtenis in de Nederlandse geschiedenis 
schuil. Op 3 april 1889 verklaart de verenigde 
vergadering van de Staten Generaal de koning 
namelijk ‘buiten staat’ om de regering waar 
te nemen. De Raad van State wordt regent en 
koningin Emma krijgt de voogdij over prinses 
Wilhelmina. In de loop van april herstelt de 

koning weer zodat hij vanaf 3 mei zijn werk 
kan hervatten.52 Dan komt ook het verlossende 
woord voor Roermond: meerdere kandidaten 
zijn genoemd, maar uiteindelijk is George Die-
pen te Heel door de Koning aangewezen.53

Diezelfde dag nog tekent Willem III, bij de gra-
tie Gods Koning der Nederlanden enz., het Ko-
ninklijk Besluit (KB) om Diepen te benoemen 
tot burgemeester van Roermond. De minister 
van binnenlandse zaken wordt belast met de 
uitvoering van het besluit.54 Dit is baron Mac-
kay, in 1888 naamgever van het eerste confes-
sionele kabinet. Mackay verstuurt het KB op 7 
mei aan de gouverneur in Maastricht, waarna 
op 9 mei Diepen en het gemeentebestuur van 
Roermond worden geïnformeerd.55 Dit is de 
officiële weg, in de krant wordt het nieuws al 
op 4 mei gemeld.
Over wat er in de voorafgaande maanden is 
gebeurd, is bijna niets bekend. Alleen in het 
archief van de gouverneur in Maastricht wordt 
een agenda-aantekening aangetroffen met 
betrekking tot de correspondentie met de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken.56 Hieruit blijkt 
dat er naast Diepen nog drie kandidaten zijn. 
Waarom Diepen is gekozen en de andere drie 
afvallen, is niet met zekerheid te zeggen. Ge-
lukkig levert de namenlijst wel voldoende hou-
vast om vast te stellen wie het zijn.
De eerste kandidaat is Tjitte Spree, in 1841 ge-
boren in Dokkum. Net als de andere kandida-
ten rooms-katholiek. Sinds 1884 woonachtig 
in Roermond. Gepensioneerd zeeofficier met 
de rang van luitenant-ter-zee. Eind 1889 ver-
trekt hij naar Florence.
Kandidaat nummer twee is Jan Arnoldy (Ar-
noldij), sinds 1884 burgemeester en gemeen-
tesecretaris van Schoten (Noord-Holland). In 
1837 geboren in Leiden, heeft hij als officier ge-
diend in Nederlands-Indië om als majoor met 
pensioen te gaan. Na zijn mislukte sollicitatie 
in Roermond zal hij nog tot 1896 burgemeester 
van Schoten blijven, om zijn carrière te beëin-
digen als militiecommissaris in Zuid-Holland.

De conservatief-katholiek H.F. Frans Andriessens (1832-

1889) was van 1884 tot zijn dood burgemeester van 

Roermond.

Collectie Historiehuis Roermond. Portret van Mathias 
Heinrich Windhausen.
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De laatste concurrent is Martinus de Ras, de 
jongste van het gezelschap, geboren in 1847 
in Nijmegen. Hij brengt het tot kapitein in het 
leger, maar wordt afgekeurd. In 1888 wordt hij 
benoemd tot burgemeester van Pannerden, wat 
hij tot 1892 zal blijven. In 1889 en 1891 doet hij 
drie mislukte pogingen Kamerlid te worden (in 
de districten Roermond, Elst en Amersfoort). 
In 1892 lukt het hem wel gekozen te worden, 
in Maastricht. Door zijn huwelijk is hij gelieerd 
aan de voorname Brabantse familie Borret. Hij 
blijft tot 1902 Kamerlid en wordt daarna be-
noemd tot lid van de Algemene Rekenkamer.57

Wat opvalt: drie kandidaten hebben een mili-
taire loopbaan achter de rug, maar de full time 
burger wordt gekozen. Het doorslaggevende 
argument voor Diepens benoeming is te vin-
den in zijn netwerk van (familie)relaties, die 
een belangrijke rol spelen bij burgemeestersbe-
noemingen in de negentiende eeuw. In Roer-
mond zal dat niet anders zijn geweest. Twee 

familielijnen kunnen daarbij een rol hebben 
gespeeld. De eerste is via zijn neef Gustave, ge-
trouwd met Anne Thissen. Een broer van haar 
is getrouwd met een zus van de Roermondse 
bankier Schmasen (protestant!). De bankier 
zijn we ook tegengekomen bij de Tilburgse sol-
licitatie van Diepen. Diepen en Schmasen wor-
den buren in de Swalmerstraat. Een schoonzus 
van Gustave is getrouwd met Joseph Haff-
mans, broer van Leo (‘Limburgs grote mond’). 
De laatste is als Kamerlid een belangrijk te-
genstander van Schaepman en een dominante 
stem om eenheid te brengen in de Limburgse 
kamerafvaardiging.58 Andere leden van de fa-
milie Thissen zijn zakelijk verbonden met het 
netwerk van Pierre Cuypers. Diepen kende zelf 
ook een verwantschap met de befaamde archi-
tect. Zijn zwager Leon Hermans was in eerste 
echt verbonden met Catharina Maria Alber-
dingk Thijm, een nichtje van Cuypers’ tweede 
vrouw.59

Een tweede belangrijke familielijn loopt via 

zijn eerdergenoemde zwager Hubert Hermans, 
lid van Gedeputeerde Staten van Limburg en 
getrouwd met een dochter van Eduard Borret, 
Kamerlid en minister van justitie.60 De laatste 
wordt in 1866 gezien als leider van de ultra-
montanen (die zich richten naar het gezag van 
de Paus). Ook met de conservatieve Kamerle-
den Vermeulen en Ruland bestaan familierela-
ties.61

Een cruciale rol in de benoemingsprocedu-
re is weggelegd voor jhr. Edouard de Kuyper, 
gouverneur van Limburg van 1874-1893. De 
gouverneur is een oude bekende van Diepen. 
Van 1857 tot 1874 was hij burgemeester van 
Den Bosch, de periode waarin Diepen daar een 
prominente rol speelde. De Kuyper wordt om-
schreven als eenvoudig en toegankelijk, maar 
ook als ultramontaan, met weinig oog voor so-
ciale kwesties.62

Na de benoeming volgen de verplichtingen: de 
eedaflegging in handen van de gouverneur op 
18 mei, de installatie in een vergadering van 
de gemeenteraad van 19 mei. En dan is het 
tijd voor festiviteiten: een ‘keurig feestmaal’ 
voor de raad in de buitenwoning van Diepen in 
Heel, serenades door de Koninklijke Harmonie 
en het muziekgezelschap van Heel, een auba-
de ten stadhuize door het Roermonds Mannen-
koor en een feestbanket met ‘bruisend vocht, 
parelend in de kristallijnen bekers’.63

En dan roept de arbeid. Op 24 mei zit Diepen 
voor het eerst de vergadering van het College 
van B&W voor. 215 vergaderingen later, op 
25 september zal hij dat voor het laatst doen. 
27 van die vergaderingen ontbreekt hij, bijna 
allemaal in de periode vanaf mei 1891. Een 
voorbode van zijn ontslag? Daar kom ik later 
op terug. Over de eerste twee jaar kan niet an-
ders gezegd worden dan dat er sprake is van 
een grote mate van ijver en plichtsbetrachting. 
Een eigenschap die we ook bij zijn Kamerlid-
maatschap terug zullen zien.

Het echtpaar P.C. Hubertus Hermans en Maria A.H. Borret, broer en schoonzus van Maria Diepen-Hermans.

Uit: J.C. de Valk, Heel hun leven.
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BURGEMEESTER, 1889-1891
Op 6 juni 1889 volgt de eerste vergadering van 
de gemeenteraad, met een agenda die exem-
plarisch is voor wat in doorsnee in de raad aan 
bod komt: de verpachting van de gemeente-
weiden, subsidie voor kosteloos baden voor 
minvermogenden, onbewoonbaar verklaren 
van drie huizen, het benoemen van een on-
derwijzer, het vernieuwen van het bovendek 
der brug en het kiezen van stemopnemers. Uit 
Diepens functie vloeien vrij automatisch ande-
re benoemingen voort. Zo wordt hij voorzitter 
van de regionale kring van burgemeesters en 
secretarissen, beschermheer van de harmonie 
en het mannenkoor, lid van de commissie voor 
het onderwijs en regent van de gevangenis. 
Aan de hand van enkele voorbeelden kan zijn 
rol als burgemeester en voorzitter van de ge-
meenteraad worden geïllustreerd.

In 1888 wordt de kieswet veranderd; het aan-
tal Kamerleden wordt op honderd gebracht. 
De uitslag van de verkiezingen vormt de basis 
voor het eerste confessionele kabinet onder 
leiding van Mackay. Er is dan nog geen alge-
meen mannenkiesrecht, maar wel is het kies-
recht geleidelijk uitgebreid. Maar nog steeds 
gaat het om mannen die een gezin stichten 
en een eigen woning betrekken. Het vereiste 
bedrag aan personele belasting wordt welis-
waar verlaagd, maar op de nieuw opgemaak-
te kiezerslijsten komen nog steeds nauwelijks 
werklieden voor.64 Ook in Roermond leidt het 
opstellen van nieuwe kiezerslijsten tot proble-
men. De liberale Jos. Raemaekers, uitgever 
van De Volksvriend, bouwt voort op een traditie 
als hij zich in 1888 mengt in de samenstelling 
van de kiezerslijsten.65 Verhage meent dat er 
bij hem sprake is van een ‘sterk antiklerikaal 
sentiment’, zoals blijkt uit de lijst van personen 
die hij voordraagt voor verwijdering, namelijk: 
leden van de katholieke kiesvereniging (onder 
wie secretaris Drehmanns), de directeur en 
twaalf priesterleraren van het Bisschoppelijk 

College en nog enkele anderen, in totaal 21 
personen. Voor zeventien daarvan vindt her-
schatting plaats. De liberale voorman Geradts 
schaart zich achter bezwaarmaker Raemae-
kers, terwijl burgemeester Andriessens ervoor 
pleit de betrokkenen te handhaven. Uiteinde-
lijk worden twee professoren en een onder-
wijzer van het College geschrapt, daar hun 
huurwaarde te laag is.66 Het jaarverslag over 
1888 laat zien dat het om een nog veel breder 
fenomeen gaat. Maar liefst 135 personen doen 
aangifte om op de kieslijst te worden geplaatst, 
van wie 51 doorgehaald worden. In 1893 (on-
der burgemeester Geradts) willen 77 personen 
aanspraak maken; vijftien aangiften worden 
geschrapt.67 
In 1891 zijn deze getallen beduidend lager, 
maar over een casus, een failliete winkelier, 
vindt een vinnig debatje plaats in de raad.68 
B&W willen zijn naam schrappen, maar op-
nieuw is het Geradts die zich verzet. Wethou-
der Schreurs verdedigt het collegevoorstel met 
succes.69 Over 1890 ontbreekt het gemeente-
lijk jaarverslag, maar de kranten van die tijd 
maken geen melding van bezwaren tegen de 
kiezerslijsten. Voorzichtig kan geconcludeerd 
worden dat het onderwerp kiezerslijsten in de 
periode Diepen minder commotie heeft ver-
oorzaakt.
In een tijd van strijd om erkenning van het 
katholiek onderwijs wordt dit ook onderwerp 
van discussie in de gemeenteraad.70 Bisschop 
Boermans verzoekt voor het Bisschoppelijk 
College het huurcontract te verlengen van de 
gemeentelijke gebouwen, die deze school in 
gebruik heeft. Daarnaast wordt jaarlijks dui-
zend gulden subsidie verleend, voor een peri-
ode van vijf jaar. Verder komen ook grondbe-
lasting en onderhoud van de gebouwen voor 
rekening van de gemeente. Het college wil de 
termijn tot tien jaar verlengen en Drehmanns, 
de katholieke voorman, zelfs tot twintig jaar. 
De liberaal Geradts meent dat de financiële 
toestand van de gemeente dit niet toelaat en 

pleit voor uitstel. Burgemeester Diepen brengt 
dan, tegen de zin van enkele raadsleden, het 
meest vergaande voorstel in stemming, dat van 
Drehmanns. Dit wordt met vier stemmen tegen 
aangenomen.71

Pas vanaf de jaren 1910 komt er wetgeving 
om de armenzorg op een meer moderne leest 
te schoeien en komt de verantwoordelijkheid 
daarvoor vooral bij de gemeente te liggen. 
Voordien ligt het zwaartepunt van de uitvoe-
ring bij de verschillende kerkgenootschappen 
en is de rol van de gemeente slechts onder-
steunend. In Roermond is dat niet anders, net 
als de wijze waarop de armenzorg in grote lij-
nen wordt gefinancierd. Twee derde komt uit 
de opbrengst van vermogen dat voor dat doel 
apart is gezet. De rest komt uit collectes en een 
gemeentelijke subsidie van 1.200 gulden. De 
schaarse gegevens laten wel toe enig beeld te 
schetsen van hoe prangend de sociale kwes-
tie in de periode Diepen is. In 1891 worden 

Frans Boermans (1815-1900) was bisschop van 

Roermond van 1886 tot 1900.

Collectie bisdom Roermond. Portret van Peter Heinrich 
Windhausen. Foto: Franco Gori.
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410 gezinshoofden en 115 individuen onder-
steund, samen 25 meer dan het jaar daarvoor. 
150 hoofden en 63 individuen krijgen het hele 
jaar bijstand. In het jaar van zijn benoeming 
(1889) zijn de cijfers vergelijkbaar. Ook als 
we terugkijken naar 1875 is het beeld, gecor-
rigeerd voor de groei van de bevolking, nau-
welijks anders.72 Ruw geschat is 20-25% van 
de bevolking aangewezen op hulp. De situatie 
blijkt nog schrijnender als ook gekeken wordt 
naar de woon- en leefomstandigheden van de-
genen die wel werk hebben. Al begint de roep 
om nieuwe initiatieven aan kracht te winnen, 
aan het gemeentebestuur is die roep in deze 
periode niet besteed.73

In de tweede helft van de negentiende eeuw 
gaat de economische en industriële ontwik-
keling van Roermond achteruit. Daarvoor 
kan een reeks van factoren worden genoemd. 
De bescherming die de textielindustrie heeft 
gehad, wordt in Nederland geleidelijk afge-
bouwd, maar in België en Duitsland juist ver-
hoogd. De verbindingen met toeleveranciers 
en afnemers blijven achter, wat noodzaakt tot 
grotere voorraden. Dat vereist meer geldmid-
delen, maar ook op het gebied van bedrijfsfi-
nanciering loopt Noord- en Midden-Limburg 
achter. Het klimaat voor investeringen was na 
1850 gewoonweg ongunstig.74

Het welkom voor Diepen als burgemeester is 
mede gebaseerd op de verwachting, dat hij iets 
kan doen om deze obstakels te overwinnen. 
Hij heeft ze als zakenman immers van dichtbij 
meegemaakt. Het einde van zijn textielbedrijf 
in Den Bosch wordt mede toegeschreven aan 
het gewijzigde inkoopbeleid van de Neder-
landse overheid. En het glucosebedrijf van zijn 
zwager in Roermond kwam niet van de grond 
door de belastingregels van diezelfde nationa-
le overheid, die te weinig oog heeft voor legi-
tieme Limburgse verlangens. 
De mogelijkheden die hij als burgemeester op 
dit terrein heeft, zijn echter beperkt. Er is sinds 

1859 een gasfabriek, niet alleen voor straatver-
lichting, ook werkplaatsen en fabrieken kun-
nen er gebruik van maken. Binnen de gemeen-
tebegroting is het gasbedrijf zeer dominant, 
met een kwart aan zowel de inkomsten- als 
uitgavenkant. Maar na de uitbreiding van 1873 
moet tot 1896 gewacht worden op verdere ver-
nieuwing. Een vergelijkbaar beeld zien we bij 
de railverbindingen. Na de aanleg van de be-
langrijkste spoorverbindingen in de jaren 1860 
kan verdere verdieping worden bereikt door de 
aanleg van een fijnmazig netwerk van tramver-
bindingen. In Brabant wordt daar in de tijd van 
het burgemeesterschap van Diepen al hard aan 
gewerkt.75 In Roermond komt er in dezelfde 
periode een enkele concessieaanvraag langs, 
maar blijven opvallende initiatieven uit onder 
het bewind van Diepen. Elders in Limburg is 
het beeld vergelijkbaar. Aanleg in deze periode 
blijft beperkt tot initiatieven in Venlo en Maas-
tricht.76

In de zuidelijke provincies wemelt het in aan-
loop naar de eeuwwisseling van de initiatie-
ven op het gebied van de vrijhandel, of liever 
het bestrijden ervan. Katholieke kandidaten 
voor publieke functies beijveren zich de eigen 
bedrijvigheid te beschermen tegen oneerlijke 
buitenlandse concurrentie. En de naam Diepen 
is daar (via zijn neef Armand) nauw mee ver-
bonden. Toch is George geen wegbereider voor 
het protectionisme. Zowel burgemeesters voor 
als na hem handelen op vergelijkbare wijze.
In het verslag van de gemeente over 1888 
wordt een somber beeld geschetst van de eco-
nomische situatie. Er is sprake van een ‘kwij-
nende toestand’, een ‘min gunstige toestand in 
de landbouw’ en beschermende invoerrechten, 
vooral in Duitsland, waardoor uitvoer wordt 
‘bemoeilijkt en bezwaard, ja nagenoeg onmo-
gelijk gemaakt’. Omgekeerd is er sprake van 
een vrijgevig tariefstelsel in Nederland en na-
delige vreemde concurrentie, die ‘loodzwaar 
op de bedrijvigheid blijft drukken’.77 Jaarver-
slagen over 1889 en 1890 ontbreken in het 

archief, maar in 1891 (onder liberale opvolger 
Geradts) is de situatie weinig veranderd. 
Nog steeds is er sprake van een ‘gedrukte toe-
stand’ voor handel en nijverheid en nadeli-
ge invloed van bescherming in buurlanden. 
Klachten over het soepele Nederlandse invoer-
beleid blijven voortduren, waaronder de afzet 
van eigen bedrijven, die zich hoofdzakelijk 
richten op het binnenland, te lijden heeft.78 
Het lijkt inmiddels routine, want in het verslag 
over 1893, onder weer een nieuwe burgemees-
ter (Raupp), wordt vrijwel letterlijk dezelfde 
tekst herhaald.
Toch is dit vooral ‘management by speak’. Han-
delsbeleid is typisch iets voor de centrale over-
heid. En terwijl de liberale bestuurders gro-
tendeels uit Zuid-Nederland verdwijnen, blijft 
op het gebied van de internationale handel de 
liberale agenda tot de Eerste Wereldoorlog de 
norm. Pas in de jaren twintig kan de RKSP, de 

Mr. L.J.J.E.H. (Louis) Geradts (1843-1893) was 

jarenlang gemeenteraadslid en werd in 1891 

burgemeester. Hij is tot op de dag van vandaag de laatste 

liberale burgemeester van Roermond.
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slippendrager van het protectionisme van eind 
negentiende eeuw, de eerste resultaten laten 
zien, in kleine sectoren als de bloementeelt en 
de schoenindustrie.
Diepen is als voorzitter van de gemeenteraad 
vrijwel altijd aanwezig, maar komt in de ver-
slagen van die vergaderingen niet over als een 
dominante voorzitter. Als een besluit van B&W 
op kritiek in de raad stuit – vrijwel altijd van de 
liberalen –, dan laat hij het aan zijn wethouders 
over om erop te reageren. Hierop is echter een 
uitzondering, in mei 1891. Dan ontbrandt een 
discussie naar aanleiding van de wijze waarop 
Diepen zich manifesteert als kandidaat voor 
de Tweede Kamer (zie ook de volgende para-
graaf). Drie liberale leden van de gemeente-
raad hebben een spoeddebat aangevraagd, 
nadat is gebleken dat Diepen zich fel verzet 
tegen de Legerwet. De liberalen menen ech-
ter, dat er voor Roermond als garnizoensplaats 
grote materiële voordelen zijn verbonden aan 
de wet. De onzekerheid of er wel een garni-
zoen blijft, wordt door die wet weggenomen, 
sterker nog, het garnizoen wordt uitgebreid. 
Zij stellen voor dat een commissie uit de raad 
het net gekozen Kamerlid Diepen vraagt het al 
dan niet geamendeerde wetsontwerp te willen 
bevorderen. 
Al de volgende dag vindt het debat plaats, dat 
langs voorspelbare lijnen loopt. De liberalen 
benadrukken de voordelen, de katholieken 
herhalen hun bezwaren en de gemoederen 
lopen hoog op. Aan het einde van het debat 
neemt Diepen zelf het woord, al benadrukt 
hij het moeilijk te vinden om te spreken in zijn 
dubbelrol (raadsvoorzitter en Kamerlid). Hij 
stipt kort zijn argumenten aan, maar laat zich 
niet verleiden in de gemeenteraad te melden 
hoe hij in de Kamer gaat stemmen. Hij wijst 
er fijntjes op dat een raadscommissie moeilijk 
kan spreken voor het gehele kiesdistrict. Het 
liberale raadslid Michiels blijft het oneens, 
maar Diepen ‘heeft ons op hoffelijke wijze aan-
gehoord’.79 Enkele dagen later vertrekt Diepen 

naar Den Haag voor zijn installatie en het Ka-
merdebat over … de Legerwet!
Dan is er de raadsvergadering van 28 septem-
ber 1891. De agenda wordt op de gebruikelijke 
wijze afgewerkt, maar dan ‘De dagorde afge-
lopen zijnde, staat de voorzitter op en zegt: 
Mijne Heren. Ik heb u thans een mededeling te 
doen die mij smart. Sinds verscheidene maan-
den verkeer ik in huiselijke omstandigheden 
die aan u allen in mindere of meerdere mate 
bekend en voor mij treurig zijn, en zodanige in-
vloed op mij uitoefenen, dat ik mij niet meer in 
staat gevoel om de op mij rustende plichten als 
uw Burgemeester naar behoren te vervullen. Ik 
heb derhalve aan Hare Majesteit de Koningin 
Weduwe Regentes van het Koninkrijk mijn eer-
vol ontslag als Burgemeester van Roermond 
aangevraagd. Node deed ik die stap, doch in 
het belang der Gemeente voelde ik mij daar-
toe verplicht, middelerwijl heb ik aan de Heer 
Commissaris der Koningin verlof aangevraagd 
totdat over mijn ontslag aanvrage zal zijn be-
slist. Het is alzo wellicht de laatste maal dat ik 
de eer geniet deze achtbare vergadering voor 
te zitten, en voornemens zijnde misschien een 
geruime tijd elders te gaan verblijven, gevoel ik 
mij gedwongen aan u allen, Mijne Heren, mijn 
hartgrondige dank te betuigen voor de mede-
werking en welwillendheid, die ik in het waar-
nemen van het ambt mij door de Koning opge-
dragen mocht ondervinden. Mijn werkkring 
was mij lief, evenals de stad onzer inwoning 
en bij het nederleggen mijner betrekking uit ik 
dan de wens, neen de Bede, dat het Roermond 
op zedelijk en stoffelijk gebied steeds moge 
welgaan’.80

Notulen maken niet duidelijk hoe leden van de 
raad reageren, terwijl ook in de pers amper iets 
blijkt van emoties. Wethouder Schreurs meldt 
dat hij al veertien dagen op de hoogte is en dat 
hij er bij Diepen op aangedrongen heeft drie 
maanden verlof te vragen om daarna weer in 
functie terug te keren. Hij spreekt over leedwe-
zen, dank en betreuren, maar misschien ver-

rassend zijn juist de woorden van het liberale 
raadslid Michiels veel persoonlijker. Hij noemt 
het besluit niet overhaast, maar toch te haas-
tig, al moet hij de redenen eerbiedigen. ‘Hij 
had gehoopt dat die redenen spoedig hadden 
kunnen ophouden te bestaan, bij verbetering 
in de ongesteldheid zijner echtgenote, dat de 
bezorgdheid daarover zou zijn verdwenen’. Hij 
noemt Diepen daarna een eerlijk, oprecht en 
onpartijdig man, die alle leden van de raad ‘om 
zijn welwillendheid hoog schatten’. 
In korte tijd heeft Diepen de sympathie van de 
Roermondenaren verworven, die zijn heen-
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gaan betreuren. Hij verzekert Diepen dat Roer-
mond van zijn verblijf ‘steeds een aangename 
herinnering zal blijven behouden’. Diepen 
dankt voor de hartelijke woorden en sluit de 
vergadering.
Dit gaat gepaard met de nodige correspon-
dentie.81 Op 26 september schrijft Diepen aan 
regentes Emma ‘dat hij door onderscheidene 
redenen zich niet meer in staat gevoelt, de 
verplichtingen aan’ het burgemeesterschap 
‘verbonden, naar behoren te volbrengen. 
Rekwestrant veroorlooft zich derhalve Uwe 
Majesteit eerbiedig te verzoeken, aan hem 
eervol ontslag te willen verlenen’. Hierna laat 
commissaris der Koningin jhr. De Kuyper we-
ten dat hij geen bezwaar heeft.82 Op 20 okto-
ber tekent Emma het KB waarin het gevraagde 
eervol ontslag per 1 november wordt verleend.
Hoe dit alles te duiden? Het is bij een afscheid 
gebruikelijk de vertrekkende functionaris te 
prijzen. De opmerkingen in raad en pers wij-
zen niet op een gedwongen afscheid, meer 
een persoonlijke keuze. En toch? In de zo-
mermaanden, juni, juli en augustus, blijft het 
college wekelijks vergaderen. De helft van de 
tijd is Diepen afwezig, iets wat nooit eerder 
is voorgekomen. Bezoek aan specialisten of 
kuuroorden voor de kwalen van zijn echtgeno-
te kan een plausibele verklaring zijn. Maar in 
mei is hij drie keer en in september twee keer 
afwezig en alle vijf de data vallen samen met 
vergaderingen van de Tweede Kamer, waar hij 
wel aanwezig is. Ook in de maanden daarna is 
hij voortdurend aanwezig bij Kamervergade-
ringen en klinkt nergens door dat hij door per-
soonlijke omstandigheden verhinderd is. Voelt 
hij zich toch meer op zijn plaats in Den Haag 
dan in Roermond? Helaas, het antwoord op 
deze vraag is niet gevonden.

HET KAMERLID, 1891-1892
Het katholieke politieke landschap is rond 
1890 volop in beweging. Voor het eerst wordt 
er samengewerkt met de protestanten in een 

rechts kabinet (1888-1891). Mei 1891 is een 
bijzonder opvallende maand, omdat enkele 
dagen na elkaar twee richtingbepalende docu-
menten worden gepubliceerd: het Manifest der 
Dissidenten en de encycliek Rerum Novarum. 
In aanloop naar de verkiezingen van 1891 pu-
bliceert een groep katholieke Kamerleden een 
manifest ‘Aan de katholieke kiezers van Neder-
land’, ook bekend geworden als Manifest der 
Dissidenten, ondertekend door dertien Kamer-
leden onder leiding van Bahlmann. Het zijn dis-
sidenten omdat ze zich verzetten tegen de door 
Schaepman tot stand gebrachte samenwerking 
met de ARP in het kabinet Mackay. Hun Mani-
fest maakt ‘pijnlijk duidelijk dat er een einde 
was gekomen aan de samenwerking met de 
antirevolutionairen en er een scheuring was 
binnen de katholieke gelederen’.83 Het gaat om 
onderwerpen als de algemene dienstplicht, de 
uitbreiding van het kiesrecht en de leerplicht. 
Alle Brabantse en Limburgse Kamerleden scha-
ren zich achter het manifest, maar dat ligt an-
ders in het noorden van het land. Daar moeten 
kandidaten in het vigerende districtenstelsel 
samenwerking zoeken met protestanten willen 
zij kans maken gekozen te worden.84

Eveneens in mei publiceert paus Leo XII zijn 
encycliek Rerum Novarum, die de basis zal 
worden voor de sociale leer van de katholieke 
kerk. Zowel socialisme als liberalisme worden 
verworpen. In plaats daarvan komt de leer van 
de christelijke solidariteit en sociale rechtvaar-
digheid. In de praktische uitwerking van de 
encycliek is er een rol voor de staat op het ge-
bied van wetgeving en worden arbeiders opge-
roepen zich te organiseren in vakverenigingen, 
maar wel steeds in gehoorzaamheid aan het 
kerkelijk gezag. De komende drie decennia zal 
de uitwerking van deze denkbeelden de katho-
lieke eenheid voortdurend op de proef stellen. 
In mei 1891 is hier echter nog weinig van te 
merken. Tegen deze achtergrond stelt Diepen 
zich in 1891 kandidaat voor de Tweede Kamer. 
Hij voegt zich onmiddellijk bij de dissidenten, 

met name in het verzet tegen de Legerwet. 
Over de net gepubliceerde encycliek zwijgt hij 
in zijn toespraken.
Eind jaren tachtig wisselt de bezetting van de 
Kamerzetel van het district Roermond snel. 
Burgemeester Brouwers, vanaf 1877 Kamerlid 
voor het district Boxmeer, stapt in 1882 over 
naar het district Roermond. In mei 1889 geeft 
hij zijn Kamerzetel op als hij wordt benoemd 
tot lid van de Raad van State. Hij is ‘min of 
meer weggepromoveerd’, omdat het kabinet 
en de katholieke voorman Schaepman hem als 
een lastige tegenstander zien op het gebied van 
de persoonlijke dienstplicht.85 Zijn opvolger 
wordt baron D’Olne uit Baarlo. In aanbevelin-
gen aan de kiesvereniging wordt hij antimili-
tarist en antivrijhandelaar genoemd en wordt 
gesteld dat hij zeker niet zal zorgen voor kost-
bare forten langs de Maas, maar de landbouw 
zal steunen, het zwaartepunt in Limburgs wel-
vaart.86 Onder de drie andere kandidaten zien 
we ook M. de Ras, de concurrent van Diepen 
voor het burgemeesterschap. De verkiezing 
gaat niet onopgemerkt voorbij. Er moet politie 
aan te pas komen om enkele ontevreden leden 
van de katholieke kiesvereniging te verwijde-
ren. De lokale katholieke kranten roepen op 
tot eenheid. Desondanks stelt De Ras zich kan-
didaat, terwijl de liberalen Geradts naar voren 
schuiven. D’Olne haalt nipt de absolute meer-
derheid (met 766 stemmen), met Geradts als 
goede tweede (590 stemmen), terwijl De Ras 
blijft steken op een schamele 79 stemmen.87 
Het Kamerlidmaatschap van d’Olne is geen 
succes. Het grootste deel van zijn tijd is hij door 
ziekte afwezig en op 9 april 1891 overlijdt hij, 
42 jaar oud. Nog maar kort voor zijn overlij-
den laat hij optekenen ‘ook in de moeilijkste 
omstandigheden op zijn post te zullen zijn, 
zodra het geldt de afwering der noodlottige 
legerwet’.88 D’Olne is ook ondervoorzitter van 
de afdeling Venlo van de Nederlandsche Pro-
tectionistische Vereniging ter bescherming van 
de landbouw. Deze vereniging is begin 1888 
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in Utrecht opgericht tijdens een conferentie 
met Armand Diepen (de neef van George) als 
hoofdspreker.89

Het bestuur van de katholieke kiesvereniging 
in Roermond (opgericht in 1877) schrijft na 
het overlijden van het zittende Kamerlid D’Ol-
ne een vergadering uit voor 27 april 1891, ten-
einde een kandidaat te selecteren voor de op 
5 mei te houden verkiezing. Vijf leden samen 
kunnen een kandidaat voordragen, die in moet 
stemmen met zijn kandidatuur, de katholieke 
beginselen moet zijn toegedaan en de gods-
dienstige, zedelijke en stoffelijke belangen 
van land en district zal behartigen.90 In het 
bestuur zitten bekenden van Diepen: wethou-
der Schreurs en raadslid Drehmanns. Diepen 
wordt als enige kandidaat naar voren gescho-
ven. Hij wordt met algemene stemmen geko-
zen en komt onder gejuich en handgeklap ter 
vergadering om te verklaren, dat hij zijn kan-

didatuur aanvaardt. In zijn dankwoord wil hij 
geen ‘staatkundige geloofsbelijdenis’ afleggen, 
maar toch al zeggen, dat hij zijn stem niet zal 
geven aan het ‘in vele opzichten verderfelijke 
ontwerp van de legerwet’. Zijn rede wordt met 
stormachtige toejuichingen begroet.91 Voor 
deze tussentijdse verkiezing wordt door de 
liberalen geen tegenkandidaat gesteld en Die-
pen wordt probleemloos tot Kamerlid gekozen.
Diepen doet het Kamerwerk duidelijk met ple-
zier. Als hij moet kiezen tussen een vergadering 
van B&W in Roermond of een van de Kamer in 
Den Haag, is de keus snel gemaakt: het parle-
ment. Van de in totaal 63 Kamervergaderin-
gen tijdens zijn lidmaatschap stuurt hij maar 
een keer een bericht van verhindering. Zelfs 
de terugkeer van het Roermonds mannenkoor 
uit Keulen laat hij aan zich voorbijgaan.92 Die-
pen wordt een weinig opvallend Kamerlid ge-
noemd, dat slechts een keer het woord voert 
in de Kamer.93 Toch wordt hem daarmee geen 
recht gedaan; hij spreekt ook enkele malen als 
lid van de commissie verzoekschriften. Boven-
dien is het gebruik dat nieuwe leden het eerste 
jaar zwijgen. Hij is ook lid van de ‘Roomsch Ka-
tholieke Kamerclub’: dat is in 1891 geen must, 
maar een keuze. In het begin blijven Schaep-
man en zijn meeste aanhangers weg. Diepen 
niet; hij bezoekt de twee bijeenkomsten tijdens 
zijn Kamerlidmaatschap (in december 1891 
en mei 1892). P. Vermeulen treedt dan op als 
voorzitter, via zijn schoonfamilie een oude be-
kende van Diepen. Nog geen drie weken later 
schrijft Diepen zijn ontslagbrief aan de Kamer-
voorzitter en maakt plaats voor jhr. mr. Gusta-
ve Ruijs van Beerenbroek, die onmiddellijk het 
voorzitterschap van de Kamerclub overneemt 
van Vermeulen. Om een jaar later alweer te 
verdwijnen naar Limburg, daarbij plaats ma-
kend voor een andere oude bekende, Leo Haff-
mans.94

Het zal Diepen moeite hebben gekost in te 
stemmen met zijn terugtreden, maar dat be-
sluit heeft hij niet echt in eigen hand. In 1892 

woedt er binnen de r.-k. Kamerclub een con-
flict tussen de aanhangers van Schaepman en 
de conservatieve Bahlmannianen. De conser-
vatieven hebben behoefte aan een krachtig 
boegbeeld en menen die te vinden in Ruijs 
senior, tot augustus 1891 minister van jus-
titie in het kabinet Mackay. Er is alleen een 
probleem, Ruijs is ambteloos burger. Maar de 
oplossing is snel gevonden. ‘Om een plekje vrij 
te maken, stelde het net gekozen Roermondse 
Kamerlid G. Diepen in juni 1892 zijn zetel ter 
beschikking’.95 De minister van binnenlandse 
zaken maakt daarop bekend dat de verkiezing 
van een opvolger zal plaatsvinden op 28 juni. 
Op diezelfde dag is er ook een verkiezing in 
Maastricht. Al bij de melding van Diepens ont-
slagaanvraag noemt Haffmans Ruijs senior als 
kandidaat,96 maar er is nog wel een obstakel: 
de Legerwet. Op 18 juni komt de Roermond-
se Kiesvereniging bij elkaar. Ruijs senior wordt 
als geboren Roermondenaar inderdaad door 
het bestuur van de kiesvereniging voorgedra-
gen, als enige katholieke kandidaat. En dan 
gebeuren er enkele vreemde dingen. De eerste 
is de mededeling door Schreurs, voorzitter van 
de Kiesvereniging (en wethouder van Roer-
mond), dat Diepen in september zijn mandaat 
had willen neerleggen. Maar door het overlij-
den van het Maastrichtse Kamerlid Schreine-
macher (op 2 juni) neemt hij nu al ontslag. Dit 
klinkt eigenaardig. Als Diepen Ruijs wil helpen 
door een plek voor hem vrij te maken in Roer-
mond, dan hoeft hij dat toch niet te versnellen 
wegens het overlijden van een collega-Kamer-
lid in Maastricht? Bovendien is Ruijs acht jaar 
de afgevaardigde voor Maastricht geweest. 
Dan ligt het toch voor de hand dat hij daar we-
derom kandidaat is, nu daar een vacature is? 

De NRC97 weet echter te melden, dat vrienden 
van Ruijs hem dit ook hebben gevraagd, maar 
dat hij als minister door de indiening van de 
legerwet het vertrouwen van veel klerikalen 
heeft verloren. Alleen als hij uitdrukkelijk be-

Henri Drehmanns (1841-1924) was vele jaren leider van 

de katholiek-klerikale partij in Roermond, lid van de 

gemeenteraad en wethouder.

GAR, Beeldbank.
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looft zich aan te sluiten bij de centrumpartij 
van Haffmans c.s. willen clerus en katholieke 
pers zijn kandidatuur steunen. ‘De vrienden 
van de heer Ruijs schijnen nu te Roermond met 
hun kandidaat beter te slagen. Tot algemene 
verbazing heeft onverwacht de heer Diepen 
eergisteren zijn ontslag ingediend als lid der 
Tweede Kamer’. Inderdaad laat Diepen in een 
op 6 juni gedateerd briefje aan de Kamervoor-
zitter weten: ‘Hoogedelgestrenge Heer! Ik heb 
de eer ter kennis van U Hoogedelgestrenge te 
brengen, dat ik heden mijn ontslag neem als lid 
van de Tweede Kamer der Staten Generaal’.98 
De NRC vervolgt dan, dat Ruijs in Roermond 
kandidaat kan worden, zonder dat de kiesver-
eniging van hem een verklaring zal eisen: zij 
zal bekend maken, dat Ruijs alle waarborgen 
heeft gegeven om hem met vertrouwen te kun-
nen aanbevelen. 
Dit verklaart meteen de tweede manoeuvre 
van voorzitter Schreurs. Hij vraagt namelijk 
aan de vergadering of men vóór de stemming 
eerst Ruijs wil horen. Van meerdere zijden 
wordt daar ook om gevraagd, waarop de voor-
zitter zegt, dat als men vertrouwen stelt in het 
bestuur, er eerst wel gestemd kan worden. En 
dat doet de vergadering ook. Op drie onthou-
dingen na wordt Ruijs met algemene stemmen 
gekozen. Na de stemming willen toch nog en-
kele leden van Ruijs zijn mening horen over de 
‘question brulante’, de Legerwet. Deze wet is 
immers ingediend door een kabinet, waarvan 
Ruijs deel uitmaakte. Maar nu haast hij zich 
afstand daarvan te nemen: geen dienstplicht, 
behoud van het remplaçantensysteem, zo min 
mogelijk lastenverzwaring voor de burger 
(applaus). Daarna licht hij zijn conservatieve 
agenda verder toe. De ‘vijand’ (de liberalen) 
staat voor de deur met de leerplicht. Protec-
tie is noodzakelijk (applaus). Onroerend goed 
mag niet verder bezwaard worden (luid ap-
plaus). Heeft het algemeen stemrecht zegen 
gebracht? Integendeel, ‘ik zou meer zijn voor 
inkrimping dan uitbreiding’.99

Als op 28 juni de uitslag bekend wordt gemaakt, 
blijkt Ruijs 858 stemmen te hebben behaald. 
Heeft Diepen teruggekeken naar de resultaten, 
die hijzelf heeft behaald in de twee eerdere 
verkiezingen waarin hij kandidaat was? Dan 
zal het hem toch genoegen hebben gedaan dat 
hij eerst 1.144 kiezers achter zich kreeg en de 
tweede keer 1.081. Bij die laatste verkiezing (in 
juni 1891) is er een tegenkandidaat: de liberaal 
Geradts verzamelt 580 stemmen. Conclusie: 
de import-Roermondenaar doet het beter dan 
de Maastrichtse notabele, die zich afficheert 
als geboren Roermondenaar. Ook de katho-
lieke krant ziet het electorale succes: ‘Voor 

Diepen geen geringe voldoening, geen kleine 
aanmoediging, te weten dat hij de overgrote 
meerderheid der bevolking van stad en district 
achter zich heeft’.100 En vergeet niet, Diepen is 
inmiddels 56 jaar en dit is pas de allereerste 
keer van zijn leven, dat hij aan een openbare 
verkiezing meedoet. Met succes!
Hoe gaat het intussen in Maastricht? Schrei-
nemacher junior is bereid om zijn vader op te 
volgen. Op het laatste moment stelt ook een 
oude bekende, M. de Ras, zich kandidaat. Die 
weet herstemming af te dwingen. Opgelucht 
wordt in De Tijd ademgehaald, dat de katho-
lieke verdeeldheid niet tot liberaal succes heeft 
geleid, om prompt de voorkeur voor De Ras uit 
te spreken, ‘verkleefd met de katholieke be-
ginselen en met de grootste bekwaamheid’.101 
Deze zegeviert in de tweede ronde. Inmid-
dels oud-burgemeester van Pannerden, wordt 
De Ras omschreven als publicist en vooral als 
geharnast tegenstander van de Legerwet. Of 
Ruijs in Maastricht had kunnen winnen met 
een dergelijke tegenstander is daarom onze-
ker. De keuze voor Roermond, geholpen door 
loyale aanhangers, is dan begrijpelijk. Maar 
versterkt het zijn positie in Den Haag als hij de 
confrontatie in Maastricht niet aandurft?

Overigens lijkt het wel een traditie bij de fami-
lie Ruijs, het zoeken naar een veilige zetel op 
kosten van een ander. In 1902 treedt De Ras als 
Maastrichts Kamerlid af. Ruijs junior is echter 
nog te jong om kandidaat te kunnen zijn, zo-
dat hij een opzetje probeert met de advocaat 
Sassen als tussenpaus. Dit mislukt, omdat een 
andere Maastrichtse notabele zich met succes 
kandidaat stelt, zodat junior in 1903 naar Gul-
pen moet uitwijken. Verhagen wijst erop, dat 
dit tussentijdse terugtreden in de tijd van het 
districtenstelsel vaker voorkomt om een pro-
minent kandidaat na een tussentijdse verkie-
zing aan een zetel te helpen. Dat terugtreden 
wordt vaak aangemoedigd door een mooie be-
noeming.102 

Jhr. mr. Gustave Ruijs de Beerenbrouck (1842-1926)

werd in 1893 commissaris van de Koningin in Limburg 

tot in 1918. Dankzij het terugtreden van George Diepen 

als lid van de Tweede Kamer, werd er plaatsgemaakt voor 

Gustave Ruijs om in 1892 Kamerlid te worden. 
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Mocht Diepen op een dergelijke beloning heb-
ben gehoopt, dan zal hij in 1893 teleurgesteld 
worden. Ruijs senior wordt kort na zijn ver-
kiezingsoverwinning inderdaad gekozen tot 
voorzitter van de Katholieke Kamerclub, in de 
hoop dat hij de persoonlijke en politieke tegen-
stellingen kan overbruggen. In oktober 1893 is 
hij echter alweer vertrokken, om commissaris 
van de Koningin in Limburg te worden, opvol-
ger van de overleden De Kuyper. ‘De tegenstel-
lingen waren … ook voor Ruijs een maatje te 
groot’.103 Niet Diepen, die nog steeds in Roer-
mond woont, wordt zijn opvolger, maar dr. 
Willem Everts, de ‘tot herstel van zijn gezond-
heid aftredende directeur’ van schoolinternaat 
en seminarie Rolduc.104 Zijn aftreden is dan 
nog maar twee weken oud. Snel hersteld dus! 
Everts behaalt 882 van de 1.067 uitgebrachte 
stemmen, goed vergelijkbaar met Ruijs. Diepen 
kan opnieuw tevreden vaststellen dat hij het 
beter heeft gedaan dan zijn opvolgers. Overi-
gens krijgt het Kamerlidmaatschap voor Everts 
nog een macaber vervolg. De naamgever van 
de conservatieve katholieke fractie, Bahlmann, 
krijgt in 1898, tijdens een Kamerdebat over de 
dienstplicht, een beroerte, waaraan hij over-
lijdt. De twee priesters in de Kamer, Everts en 
Schaepman, staan hem bij.105

Het lidmaatschap van het parlement lijkt wel-
haast de vloek van de Diepens. Broer Jan pro-
beert twee keer (in 1878 en 1880) tevergeefs 
lid van de Tweede Kamer te worden. Neef 
Armand weigert in 1891 om kandidaat te zijn 
en maakt daarmee de weg vrij voor Willem 
Mutsaers, ultramontaan in hart en nieren en 
later burgemeester van Tilburg. Achterneef 
Rudolph Diepen wordt in 1915 lid van de Eer-
ste Kamer, maar overlijdt na vier jaar. Hij wordt 
opgevolgd door zijn zwager Sträter (een klein-
zoon van Bahlmann), maar die overlijdt al na 
een half jaar. En George zelf staat dus na een 
jaar zijn Kamerzetel alweer af, aan Ruijs van 
Beerenbroek. 
En dan is er nog een komisch intermezzo. In 

1913 vinden er nieuwe verkiezingen plaats in 
Gulpen. Ruijs junior is weer kandidaat, maar 
opeens is er een tegenkandidaat: Jan Diepen, 
een achterneef van George. Maar die haast zich 
dit te ontkennen: ‘Door tegenstanders der kan-
didatuur van Ruijs ben ik BUITEN MIJN ME-
DEWETEN KANDIDAAT GESTELD. Daardoor 
is tegen mijn wil mijn naam betrokken in de 
betreurenswaardige strijd tegen het aftredend 
kamerlid’.106 Fake news anno 1913 dus. Met 
een oproep op Ruijs te stemmen lijkt de zaak 
afgedaan. Maar op de achtergrond speelt dat 
Ruijs junior twijfelt aan zijn kansen in Gulpen 
en ouvertures begint in … Roermond! Daar 
wordt zijn poging echter geblokkeerd, zodat hij 
terug moet naar Gulpen. Daar krijgt hij nu een 
serieuze tegenkandidaat, die hij uiteindelijk 
verslaat. Maar de uitslag ‘wijst op een behoor-
lijke mate van ontevredenheid over Ruijs’. En 
al is hij geen kandidaat, Jan Diepen haalt toch 
nog 263 stemmen.107 Roermond en de familie 
Ruijs, een verhaal apart.

DE SCHADUWJAREN, 1892-1918
Het uitbundige feestvertoon bij het aantreden 
van Diepen wordt niet herhaald bij zijn af-
scheid. In de pers is geen enkele vermelding 
van harmonie of mannenkoor, die zich geroe-
pen voelen acte de présence te geven. Geleide-
lijk aan legt George zijn bestuurlijke functies 
neer, van onderwijscommissies tot Huis van 
bewaring. En natuurlijk zijn Kamerlidmaat-
schap. Tot 1896 blijft hij in Roermond wonen 
en daardoor haalt hij nog enkele keren het 
nieuws met een hot item in de Limburgse poli-
tiek: de archiefaffaire.
Het is niet nodig hier uitgebreid in te gaan op 
deze affaire,108 maar Diepen geeft er in zeke-
re zin de aanzet voor. In 1890 is er namelijk 
sprake van dat een groot deel van het Gelders 
Archief wordt overgebracht naar Maastricht. 
Maar dankzij het ‘flink optreden’ van Diepen 
als burgemeester is deze poging verijdeld.109 
Vier jaar later vindt de verplaatsing toch plaats. 

Maar zestien kisten met archiefstukken blijven 
achter in de schuur van Diepen. De rechtbank 
zal nu moeten beslissen hoe het verder gaat.110 
Maar opschieten doet het niet. Zelfs een be-
richt uit 1896 brengt geen vaart in de zaak: de 
archieven moeten namelijk verhuizen, omdat 
de ‘annexe woning’ van Diepen leeg is komen 
te staan door diens vertrek.111 Daarmee ein-
digt voor zover na te gaan de bemoeienis van 
de oud-burgemeester. In datzelfde jaar eindigt 
ook de laatste formele binding van Diepen met 
Roermond. Hij krijgt eervol ontslag als lid van 
het College van regenten over het Huis van be-

Jhr. mr. Charles J.M. Ruijs de Beerenbrouck (1873-1936) 

volgde in 1918 zijn vader op als commissaris van de 

Koningin in Limburg. In datzelfde jaar werd hij minister-

president. In twee opvolgende kabinetten bleef hij in die 

functie. Er volgde nog een derde kabinet onder zijn leiding 

van 1929 tot 1933.
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waring in Roermond.112 Het laatst bekende pu-
blieke optreden van Diepen in Roermond is op 
11 oktober 1893 bij de begrafenis van zijn op-
volger als burgemeester, mr. L.J. Geradts. Hij 
is dan een van de slippendragers, samen met 
wethouder Berger en de raadsleden Smeets en 
Nicolas.113

Diepen verhuist vervolgens naar Vught, waar 
hij samen met zijn echtgenote op 30 april 1896 
wordt ingeschreven in het bevolkingsregis-
ter, inmiddels 62 jaar oud. Hij koopt daar een 
pand met 1.190 vierkante meter grond, aan de 
Dorpsstraat, waar zij tot hun overlijden blijven 
wonen.
Een lange loopbaan in een veelheid van func-
ties, en nooit een koninklijke onderscheiding. 
Heeft dat gestoken bij de oud-burgemeester, 
die weet dat veel van zijn Tilburgse familiele-
den wel een lintje hebben gehad? In ieder ge-
val moet een conceptbrief daar in 1908 veran-
dering in brengen.114 Er staat niet bij aan wie 
deze gericht is, maar dat kan niemand anders 
dan de burgemeester van Tilburg zijn. In het 
concept van 21 mei wordt vermeld dat de firma 
Diepen op 1 augustus honderd jaar geleden zal 
zijn opgericht, ‘terwijl sindsdien onafgebroken 
door vijf generaties de lakenindustrie is uitge-
oefend’. Er wordt gevraagd twee werklieden in 
de Orde van Oranje Nassau te onderscheiden, 
wegens ‘hun voortdurende toewijding ijver en 
trouw’. Ook wordt verwezen naar een eerder 
gesprek met de burgemeester, waarin de huidi-
ge firmanten lieten weten het bijzonder op prijs 
te stellen als ‘door een koninklijke onderschei-
ding de verdiensten zouden mogen worden 
erkend van het hoofd der familie Diepen, de 
heer George Diepen te Vught, onder meer oud 
lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, 
oud burgemeester van Roermond, oud majoor 
commandant der dienstdoende schutterij te ’s 
Bosch’. Gegeven de verhoudingen in die tijd, 
hoeft er mijns inziens geen twijfel over te be-
staan dat een aanvraag voor een koninklijke 
onderscheiding gehonoreerd zou zijn. 

Maar daar werd kennelijk toch anders over 
gedacht. Arnold Diepen, de latere bisschop en 
zoon van George, en zijn achterneef Jan voeren 
namelijk een intensieve correspondentie over 
twee zaken: een gedenkboek over de Tilburgse 
firma (waarover Jan de leiding heeft) en een 
koninklijke onderscheiding. Eerder is al ver-
meld dat het Tilburgse en het Bossche bedrijf 
geleidelijk aan uit elkaar zijn gegroeid. George 
laat dan ook via zijn zoon weten te hopen dat 
in het gedenkboek niets over hem zal worden 
geschreven. Een wens die ook gehonoreerd zal 
worden.115 Arnold stelt dat ‘de relatie tussen 
zijn vader en de fabriek in Tilburg van “zo ui-
terst geringe betekenis” is dat die geen reden 
oplevert om bij die gelegenheid de begeerde 
onderscheiding te kunnen verlenen’. Maar 
blijkbaar is er iets in de relatie van Arnold met 
de commissaris, baron Van Voorst tot Voorst, 
dat hem doet verzuchten: ‘Zo zeer hij het in u 
zal waarderen met dit voorstel te komen, zo 
zeer zal hij het in mij afkeuren’. Maar neef Jan 
komt niet met dit voorstel.
Het gevolg van deze correspondentie is dat het 
eerder genoemde concept nooit is verzonden. 
En dan neemt het verhaal een bizarre wending. 
De volgende dag (22 mei) richt burgemeester 
Raupp van Tilburg namelijk het verzoek aan 
baron Van Voorst tot Voorst om de twee eer-
der genoemde arbeiders te onderscheiden. En 
een lid van de familie Diepen! Maar dat blijkt 
niet George te zijn, maar zijn achterneef Jan, 
‘oudste lid der firma Gebr. Diepen alhier’, de-
zelfde die correspondeert met de toekomstige 
bisschop. De commissaris legt dit verzoek voor 
aan de minister van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, waarna Jan wordt benoemd tot ridder 
in de Orde van Oranje Nassau.116 Al is er in Til-
burg wel een kniesoor die vindt, dat dit haast-
werk is geweest. Voor Jan hebben vier genera-
ties Diepen de Nederlandse Leeuw gehad, dat 
moet voor hem toch ook kunnen?
Raupp is op dat moment een jaar burgemeester 
van Tilburg. In de dertien jaar daarvoor is hij 

burgemeester van Roermond, als opvolger van 
de liberaal Geradts, die op zijn beurt Diepen is 
opgevolgd. Raupp op zijn beurt is in Tilburg 
opvolger van Mutsaers, oud-collega Kamer-
lid van Diepen. Baron Van Voorst is een neef 
van de Van Voorst die in 1891 de woning van 
George Diepen in Heel heeft gekocht na diens 
verhuizing naar Roermond. Inderdaad, met 
zoveel dwarsverbindingen moet de katholieke 
elite in die tijd alleen voor insiders overzichte-
lijk zijn geweest!
Maar er komt toch nog een pleister op de won-
de, waarin we de hand van zoon Arnold mo-
gen vermoeden. 10 september 1908 viert het 

Arnold Frans Diepen (1860-1943), zoon van George, 

studeerde van 1878 tot 1884 filosofie en theologie aan 

het grootseminarie te Haaren (Noord-Brabant). In 

1915 werd hij hulpbisschop en in 1919 tot zijn overlijden 

bisschop van ’s-Hertogenbosch.
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echtpaar Diepen-Hermans namelijk de gouden 
bruiloft. Dan blijkt dat George is benoemd tot 
Ridder in de pauselijke Orde van de H. Grego-
rius de Grote.117 Van veel woningen wappert de 
driekleur, ‘bewijs van de algemene hoogach-
ting’ die het echtpaar geniet. De dag begint ui-
teraard met een mis, opgedragen door de zoon 
van de jubilarissen, op dat moment rector van 
de Bisschoppelijke Kweekschool voor RK On-
derwijzers. En de receptie wordt druk bezocht 
door vrienden en belangstellenden en tal van 
– niet met name genoemde – autoriteiten. En 
een aubade mag niet ontbreken, verzorgd door 
de fanfare Kunst en Vriendschap.118

Dan volgt het onvermijdelijke afscheid. Op 15 
oktober 1918 komt het bericht dat hem de laat-
ste sacramenten zijn toegediend. De dag erna 
wordt zijn overlijden gemeld, 84 jaar oud. Zijn 
necrologie vermeldt dat hij de laatste jaren stil 
en teruggetrokken heeft geleefd, maar ‘men 
heeft nog niet de herinnering verloren aan de 
tijd, toen hij als lid van de Tweede Kamer en 
burgemeester van Roermond aan het openba-
re en katholieke leven ijverig deelnam en in 
de gelederen der katholieke mannen van de 
daad een ereplaats innam’.119 Daaraan wordt in 
een andere krant toegevoegd: hij ‘die in stilte 
wel deed en niemand ongetroost van zijn deur 
zond, zal ook in de dankbare herinnering der 
armen blijven voortleven’.120 Zijn echtgenote, 
met wie hij kort voor zijn overlijden zijn zestig-
jarige bruiloft heeft gevierd, zal hem nog drie 
jaar overleven en in 1921 overlijden, 89 jaar 
oud.

EPILOOG
Diepen heeft uiteenlopende functies bekleed 
in zijn leven: koopman in zijn jonge jaren, 
gecombineerd met publieke functies in Den 
Bosch; burgemeester en Kamerlid vanuit Roer-
mond. Toch beslaan die bij elkaar niet veel 
meer dan twintig jaar. De rest van de tijd is hij 
in het jargon van de negentiende eeuw rente-

nier of particulier. Waarom dan toch aandacht 
aan hem besteden? Kunnen we niet volstaan 
met de constatering, dat hij geen diepe indruk 
heeft achtergelaten? Ik zal proberen te onder-
bouwen, wat hem toch belangwekkend maakt.
Dat begint bij de vraag hoe hij in Roermond te-
recht is gekomen als burgemeester, in een peri-
ode dat de verhoudingen in de provincie steeds 
meer beginnen te verharden. Niet alleen tussen 
katholieken en liberalen, maar ook tussen ka-
tholieken onderling. Kijkend naar de vier kan-
didaten ligt een keuze voor houwdegen De Ras 
dan meer voor de hand. Toch wordt het Diepen. 
Dat kan erop wijzen, dat de verhoudingen toch 
nog ruimte laten voor nuance. Karaktereigen-
schappen die hem worden toegeschreven als 
hoffelijkheid,121 welwillendheid en bereidheid 
te luisteren, lijken daarop te wijzen. Bovendien 
is hij, gezien de familieconnecties, veel meer 
‘een van ons’ dan De Ras.
Decennialang heeft Roermond burgemeesters 
uit eigen kweek geleverd. Is de komst van Die-
pen een aanwijzing dat de eigen (conserva-
tiefkatholieke) kweekvijver leeg is gevist? De 
keuze voor de liberaal Geradts als opvolger, 
tegen de tijdgeest in, kan daar ook op wijzen. 
Evenzeer dat er daarna heel lang geen burge-
meester meer uit Roermond komt. Diepen is 
dan misschien second best, maar voldoet wel 
aan de criteria die je bij een kandidaat voor een 
dergelijk ambt verwacht: een patriciër met een 
bestuurlijke en zakelijke achtergrond, gewor-
teld in een regionaal netwerk.

Waarom geeft Diepen zijn teruggetrokken be-
staan op, als hij na meer dan vijftien jaar ren-
tenieren eerst in de markt is voor een functie 
bij DNB en daarna benoemd wordt als burge-
meester van Roermond? Geldgebrek zal het 
niet zijn. Gedrevenheid voor het publieke ambt 
zou kunnen, maar overtuigt niet als argument. 
Dan had hij wel eerder die stap kunnen zetten. 
De familie dan? Tot op zekere hoogte is George 
opgegroeid in de schaduw van zijn oudste 

broer Jan, die een veelheid van publieke amb-
ten heeft verzameld. Wil George zijn broer 
overtreffen? Of is het juist zijn schoonfamilie 
met veel belangen in Limburg, die druk uitoe-
fent? Helaas, door het ontbreken van persoon-
lijke documenten blijft dit speculeren.

Wat wel duidelijk is, is dat hij al na 28 maanden 
stopt. Ook is duidelijk dat dit een eigen keuze 
is. Voor Roermond is zijn aftreden niet nodig 
geweest; vragen om zijn aanblijven klinken op-
recht. Huiselijke omstandigheden worden aan-
gevoerd als verklaring. Maar ook een tweede 
factor lijkt mij een rol te spelen. Hij kiest in deze 
periode onomstotelijk voor een conservatieve 
lijn. De biograaf van Leo Haffmans beschrijft 
de houding van deze belangrijkste Limburgse 
representant van deze stroming als volgt: hij 
‘had geen zelfstandige of ideologische visie 
om de problemen van zijn tijd te lijf te gaan 
en kwam vrijwel nooit met initiatieven of met 
creatieve oplossingen. Hij wachtte af wat er op 
hem afkwam’.122 Rogier zal dat nog pregnanter 
verwoorden: ‘Schaepman uitgezonderd be-
hoorden voor 1900 de katholieke Kamerleden 
tot de partij van de stilstand’.123 
Maar deze opstelling heeft ook gevolgen voor 
de lokale agenda. Want deze is met zo’n be-
nadering nauwelijks gevuld. Want eerlijk is 
eerlijk, veel opwindende zaken komen in twee 
jaar raadsvergaderingen in Roermond niet aan 
de orde. Als deze karakteristiek juist is, zie 
ik een parallel met Ruijs junior. Zijn biograaf 
geeft aan dat er sprake is van een gevoel van 
bevrijding als hij naar Den Haag kan, vrij van 
de dwingende ogen van zijn vader.124 Voor 
Diepen kan er sprake zijn van de bevrijding 
van een sleur van twee keer per week met het 
college vergaderen over de meest alledaagse 
onderwerpen. In Den Haag is dat heel anders, 
ook voor een backbencher als Diepen. Het Ma-
nifest der Dissidenten geeft hem een agenda, 
die hem aan het hart gaat: de Legerwet, het 
protectionisme, de leerplicht, het kiesrecht en 
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natuurlijk de katholieke eenheid. 
Voor die katholieke eenheid is hij bereid een 
offer te brengen, het opgeven van zijn Kamer-
zetel. Plaats maken voor een sterke leider zal 
hem als normaal voorkomen. Maar zal hij te-
leurgesteld, zelfs verbitterd zijn als Ruijs dit of-
fer teniet doet door zijn snelle vertrek uit Den 
Haag? Een tweede teleurstelling wacht hem. 
Met Rerum Novarum, dat dezelfde maand 
verschijnt als het Manifest, heeft hij helemaal 
niets. Toch ligt hier de uitdaging voor de ka-
tholieke eenheid om Manifest en Encycliek met 
elkaar te verenigen. Juist deze spanning geeft 
vorm aan het ‘kantelend tijdperk’,125 waarin de 
dynamiek op gang komt, die in 1918 zal leiden 

tot de eerste katholieke premier. De agenda 
van de RKSP in 1918, het jaar van zijn overlij-
den, zal niet meer de zijne zijn.

Specifieker vat ik zijn nalatenschap samen in 
drie symbolen, die alle op hun eigen manier te 
maken hebben gehad met de tand des tijds, die 
het Rijke Roomse Leven tot een vage herinne-
ring heeft gemaakt.
Een voor mij heel krachtig symbool is de ge-
zamenlijke bedevaart van twee katholieken 
naar Lourdes in 1933: bisschop Diepen samen 
met Ruijs junior. Zij kennen elkaar al lang, zo-
als uit het dagelijks bestuur van de Katholieke 
Leergangen. Enerzijds is er de jonkheer die in 

1918 leiding geeft aan een kabinet dat wetten 
invoert, die Nederland dichter bij de moderne 
tijd brengen. Anderzijds de aartsconservatie-
ve bisschop die nog tijdens de bezetting pleit 
voor meegaandheid en ervoor pleit de anti-na-
tionaalsocialistische verklaringen uit de jaren 
dertig in te trekken.126 Beiden hebben hun po-
sitie in zekere zin aan George Diepen te dan-
ken.
Een tweede symbool is te vinden in Valken-
burg, in de Katakomben. Achterneef Jan Die-
pen is de stuwende kracht die bekenden bij 
elkaar brengt.127 Pierre Cuypers is de architect, 
verder treffen we namen als Chretien en Oscar 
Haffmans en Kamerlid Vermeulen. En natuur-
lijk Ruijs senior en junior. De Katakomben van 
Valkenburg worden gezien als een ‘Apologie 
[verdediging] van het Roomsche Geloof’128 
en als een ‘Nieuw Monument van Christelijke 
Oudheid’.129 Tegenwoordig zijn ze nummer 2 
van 29 dingen om te doen in Valkenburg.

Als derde, heel symbolisch – en zijns ondanks – 
het vervallen familiekasteel in Heel dat is opge-
knapt, eerst ten behoeve van een charitatieve 
instelling. Een eeuw later is het een integraal 
onderdeel van de verzorgingsstaat, die er on-
danks bestuurders als Diepen toch is gekomen. 
O tempora, o mores?
Maar de werkelijke betekenis van George Die-
pen ligt elders. Op 3 juli 1918 begint volgens 
Verhagen de ‘opmars naar de maatschappelij-
ke en politieke positie waarop de katholieke 
gemeenschap meende recht te hebben, aange-
voerd door Charles Ruijs de Beerenbrouck’.130 
Ik meen dat het begin van deze opmars met 
evenveel recht 26 jaar eerder kan worden ge-
dateerd, als Ruijs senior de Kamerzetel van 
Roermond in de schoot krijgt geworpen. Want 
zonder voetsoldaten als Diepen, die bereid zijn 
zich op te offeren voor een hoger ideaal, wordt 
het opeens onzeker of leiders als Ruijs senior en 
junior het hoogst bereikbare in de Nederlandse 
politiek wel zouden hebben gerealiseerd. 

Achterneef Jan Diepen was vanaf 1908 de stuwende kracht achter de Katakombenstichting in Valkenburg. Samen 

met architect Pierre Cuypers en Eerste Kamerlid Oscar Haffmans, het Kamerlid Vermeulen en vader en zoon Ruijs de 

Beerenbrouck. De Tilburgse Diepens hadden een huis in Valkenburg; Jan had het plan opgevat om in de daarbij gelegen 

mergelgangen de vroege christelijke begraafplekken uit Rome te kopiëren, waarvoor hij zelfs de paus enthousiast wist 

te krijgen. Onder leiding van Cuypers werden de mooiste delen van de veertien belangrijkste Romeinse catacomben 

gekopieerd naast de honderden graven, beeldhouwwerken, gedenkplaten, kapellen en talloze schilderingen van de 

derde tot de zevende eeuw van de vroegchristelijke kunst. De foto toont een bezoek van Charles Ruijs aan de ruïne te 

Valkenburg in september 1921. V.l.n.r.: burgemeester P.A. Hens van Valkenburg, minister Ruijs, Jan Diepen en mr. Karel 

Diepen.

Historisch Centrum Limburg. Tekeningen, prenten en fotocollectie RAL (RAL P-0701-001). Foto: Gebrs. Van 
Gelder, Valkenburg.
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