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Uit Eijsdens Verleden

Van de redactie

Een aantal van onze lezers zal verbaasd zijn nu een uitgave van Uit Eijsdens Verleden te zien die gaat over de Stich-
ting Woningbeheer Eijsden. Velen herinneren zich dat de Stichting Eijsdens Verleden pas nog voorop liep in de pro-
testen tegen de sloop van een pand aan de Diepstraat, waar de Stichting Woningbeheer plannen had laten uitwerken
voor de afbraak van de oude boerderij en de bouw van nieuwe woningen op die plaats. Waarom dan nu een dubbel-
nummer gewijd aan diezelfde Stichting Woningbeheer en haar werk in Eijsden?

Om te beginnen: een zakelijk verschil van inzicht uit het verleden hoeft een goede samenwerking bij een publicatie
als deze niet in de weg te staan.

Daarnaast is het zeker waar, dat het werk van de Stichting Woningbeheer belangrijk is geweest voor de inwoners van
Eijsden die in een huis van de stichting wonen, en voor Eijsden als geheel. De Stichting Woningbeheer heeft voor een
deel het aanzien van Eijsden bepaald door woningen te beheren en in stand te houden, door bestaande bouw te
slopen en te vervangen door nieuwbouw, en door nieuwe woningen en appartementen te bouwen. Ook liet zij een
aantal kunstwerken in Eijsden plaatsen. Kortom: het belang van de Stichting Woningbeheer voor veel mensen in
Eijsden en de invloed die de stichting op de gemeente als geheel heeft gehad, is groot geweest.

Tenslotte was er een directe aanleiding om dit stuk van Eijsdens verleden vast te leggen. De Stichting Woningbeheer
Eijsden viert dit jaar haar 90-jarig bestaan. 2003 is ook haar laatste jaar, want de stichting gaat op in een fusie met
Servatius Woningstichting Maastricht. Nu een eigen Eijsdense woningvereniging verdwijnt, is dit het moment om de
bijdrage van de Stichting Woningbeheer aan de Eijsdense geschiedenis te beschrijven in deze uitgave.

Deze Uit Eijsdens Verleden gaat niet alleen over de jubilerende stichting. Eijsden, als plaats om te wonen, wordt in
een breder historisch perspectief geplaatst. Er is aandacht voor de dorpse samenleving in de negentiende eeuw, de
huisvesting van landarbeiders en ambachtslui hier en elders, de veranderingen in Eijsden door de komst en groei van
de Zinkwit, de groeiende behoefte aan volkshuisvesting, de vaak erbarmelijke woonomstandigheden van de arbei-
ders, bijvoorbeeld in Maastricht, en de toenemende bemoeienis van landelijke en lokale overheden, ook de geeste-
lijke, om te zorgen voor sociaal verantwoorde volkshuisvesting. De rol van de opkomende woningverenigingen en de
plaats van de Stichting Woningbeheer Eijsden wordt vooral in het laatste deel van deze geschiedenis beschreven.

Toen de directeur van de Stichting Woningbeheer Eijsden, de heer P. Dohmen, ons vroeg om deze uitgave mogelijk
te maken, hebben we onze medewerking toegezegd. We onderkenden het belang van het onderwerp voor de geschie-
denis van Eijsden. Voor de tekst tekent het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Hij is geschreven door
drs. Paul Amolds. De vele afbeeldingen werden aangeleverd door de schrijver, door de Stichting Woningbeheer
Eijsden en door de Stichting Eijsdens Verleden.

Wij feliciteren de Stichting Woningbeheer Eijsden met het 90-jarig bestaan en we hopen dat dit nummer Uit
Eijsdens Verleden een feestelijke bijdrage aan het jubileum zal zijn. Allen die meegewerkt hebben aan deze uitgave,
danken we voor hun bijdrage en voor de prettige samenwerking bij het maken van dit bijzondere nummer over
Eijsden: Een plaats om te wonen.

Willy Ieukens



Nummer

95-96.

oktober

2003

5 Uit Eijsdens Verleden

Voorwoord

De Stichting Woningbeheer Eijsden bestaat 90 jaar! Dit jubileum is een goede
gelegenheid om terug te kijken naar de jaren die achter ons liggen, ook en vooral
omdat 2003 het laatste jaar zal zijn van het bestaan van de Stichting Woningbeheer
Eijsden. Op 1 januari 2004 fuseren we met Servatius Woningstichting Maastricht.

We hebben aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg opdracht gegeven de
geschiedenis van onze corporatie van 1913 tot 2003 in beeld te brengen. De heer
drs. Paul Arnold werd daarmee belast. Hij had eerder al de geschiedenis van
Servatius beschreven.

Aan de Stichting Eijsdens Verleden vroegen we een uitgave van Uit Eijsdens Verleden
speciaal aan onze historie te wijden. Zo konden we een verantwoorde oplage krijgen
en een geïnteresseerde groep lezers bereiken.We zijn de redactie van Uit Eijsdens
Verleden bijzonder erkentelijk voor haar inzet en ondersteuning.

De historicus, Paul Arnold is erin geslaagd een waarheidsgetrouw beeld te geven
van de rol die de woningcorporatie 90 jaar in Eijsden heeft gespeeld. Niet alleen de
ups, maar ook de downs krijgen de aandacht die ze verdienen. Dank en waarde-
ring zijn hier zeker op hun plaats.

Met de uitgave van deze geschiedenis wordt het hoofdstuk van een eigen Eijsdense
woningcorporatie afgesloten. De Stichting Woningbeheer Eijsden draagt een kwalita-
tief verantwoord woningbezit over aan Servatius Woningstichting in het vertrouwen
dat het beheer en de verdere uitbouw ervan in goede handen is.

Wij wensen Servatius Woningstichting toe dat zij in en voor Eijsden mag werken
met evenveel genoegen als waarmee wij dat mochten doen.

RI. Dohmen
Directeur Stichting Liloningbeheer Eijsden

Remiš us 'o '~
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Een plaats om te wonen
Paul Arnold

Inleiding

Precies negentig jaar geleden narnen pastoor Schroeder en enkele andere vooraan-
staande inwoners van Eijsden het initiatief tot de oprichting van een bouwvereni-
ging die, aansluitend bij het werk van de katholieke voorman dr. HA. Poels, moest
gaan voorzien in goede en gezonde huisvesting voor de Eijsdense arbeidersstand.
Thans staat die vereniging, in 1995 omgedoopt tot Stichting Woningbeheer
Eijsden (S.W.E.), op het punt haar boeken voorgoed te sluiten en op te gaan in de
Maastrichtse woningcorporatie Sint-Servatius.

Volkshuisvesting is niet alleen een kwestie van geld en bouwen. Het is vooral men-
senwerk. Een samenspel tussen bestuurders, medewerkers, gemeente én huurders.
Er is in die negentig jaar in gezamenlijkheid veel bereikt. De Stichting Woningbe-
heer Eijsden beschikt in totaal over zo'n 750 woningen. Ruim achttien procent van
de Eijsdense bevolking leeft onder een van haar daken. Deze studie biedt een over-
zicht van de historie van de Stichting Woningbeheer Eijsden en haar soms moei-
zame zoektocht naar mogelijkheden om de volkshuisvesting in Eijsden gestalte te
geven.

Het eerste hoofdstuk schetst een beeld van de Eijsdense samenleving in de negen-
tiende eeuw, met haar rangen en standen, haar verhoudingen met de stad en de
veranderingen die optraden met de komst van (zinkwitpionier, George Rocour.
Hoofdstuk twee behandelt de eerste schuchtere pogingen die ondernomen werden
om verlichting te brengen in de erbarmelijke woonomstandigheden van de volks-
klasse. Het verhaalt van de woningwet van 1901. de stichting van de woningcen-
trale Ons Limburg en de vrees van de katholieke geestelijkheid voor onrust en
geloofsafval.

ln hoofdstuk drie wordt uit de doeken gedaan hoe de Woningvereniging Eijsden
ontstond en hoe zij bijna ten onder ging aan de macht van de Zinkwit, het geweld
van de Eerste Wereldoorlog en de economische malaise van de jaren 1930.
Hoofdstuk vier tenslotte biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
in het Nederlandse en Eijsdense volkshuisvestingsbeleid sinds 1945 en zoomt ver-
volgens in op de rol die de Stichting Woningbeheer Eijsden daarin speelde.

Rest nog een woord van dank aan allen die deze studie mogelijk gemaakt hebben.
In de eerste plaats dank ik het bestuur van de Stichting Woningbeheer Eijsden,
voor het in mij gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking. Verder ben ik
dank verschuldigd aan de medewerkers van het Gemeentearchief Eijsden, aan de
directie en medewerkers van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg en
- last but not least - aan de redactie van tUit Eijsdens Verleden'. Zonder hun steun
en bijdragen was dit alles niet tot stand gekomen.
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1. Dorp aan de Maas: Eijsden 1800-1900

Gil-mju LES-m. 'Unr I
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Detail van een kaart uit het jaar 1558 van
de kartograaf Christaan Sgrooten.

Detail Tranchotkaart 1804.

Tussen stad en platteland

Ruim honderdvijftig jaar geleden
speelde het boerenbedrijf nog overal
de rol die het duizenden jaren lang
gespeeld had: die van voeder, voort-
brenger en leermeester. In het grootste
deel van Europa was de landbouw de
belangrijkste bron van bestaan, de cen-
trale motor die het hele denken en
doen bepaalde, het kader dat leven en
dood met ijzeren wetten vastlegde. De
meeste stedelingen hoeven maar een
paar generaties terug te gaan en ze
stuiten op een grootvader, een
oudoom of een overgrootvader die als
boer het hoofd boven water probeerde
te houden. In 1849 hield vierenveertig
procent van de Nederlandse huishou-
dingen zich in leven met vee, akkers,
groenten of een combinatie van dit
alles.

Er waren een paar typerende kenmer-
ken voor bijna alle boeren, waar ze ook
woonden. Boeren leefden bijvoorbeeld
vrijwel altijd in kleine gemeenschap-
pen, gehuchten en dorpen, met alles
wat daar verder bij kwam kijken. Er
bestond een zekere mate van autono-

mie: de meeste boeren waren uiteinde-
lijk kleine zelfstandigen en daar hecht-
ten ze zeer aan. Desondanks werd het
geheel bijna altijd beheerst door bui-
tenstaanders: grootgrondbezitters, toe-
leveranciers, grote afnemers,
geldschieters, de overheid. Tegelijk zijn
de verschillen tussen dorpen enorm,
zelfs binnen Nederland. Er zijn streken
waar voornamelijk grote dorpen voor-
komen, zoals de zandgebieden van
Gelderland, Overijssel en Brabant, en
gebieden waar de kleine dorpen overal
in het land liggen gestrooid, zoals in
Zuid-Limburg, Friesland en Zeeland.
Er zijn dorpen met een duidelijk eigen
karakter, met meestal een eigen kerk,
een café en een paar winkels. En er zijn
gehuchten en buurtschappen die veel
kleiner zijn, die leunen op een naburig
dorp en die nauwelijks een gevoel van
eigen identiteit hebben. Zoveel is dui-
delijk: het standaarddorp bestaat niet.1

Er zijn in de loop van de tijd heel wat
dorpen bestudeerd en in bijna al die
onderzoeken valt één ding op: de uni-
versaliteit van het dorpsleven. De
Amerikaanse antropoloog Robert
Redfield, die dorpssamenlevingen in
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Kaart gemeente Eijsden 1866 (J` Kuijper, Gemeenteatlas van de provincie Limburg. 1859).

Léon Pinckaers uit Mesch met stoppel-
ploeg. Foto EV5192.

verschillende tijden en culturen met
eikaar vergeleek. zag al die gemeen-
schappen beheerst door een zelfde
cluster van opvattingen: een vermen-
ging van het boerenwerk met een bijna
eerbiedige houding tegenover de
grond; de verbinding van de arbeid
met persoonlijke waarden; het trainen
van de jongeren in taaiheicl en hard

werken, in plaats van het nemen van
risico*s en het nastreven van persoon-
lijk gewin; het accepteren van zwaar
werk, het zelfs als norm zien, en tege-
lijk dolblij zijn als het afgelopen is.
Toch gingen onder die uiterlijke gelij-
kenissen ook grote verschillen schuil.
Er bestond bijvoorbeeld een funda-
menteel onderscheid tussen gemeen-
schappen van “peasants' en van
'farmersfl anders gezegd tussen kleine
keuters, boeren die voornamelijk voor
zichzelf en hun naaste omgeving pro-
duceerden, en grotere 'stadsboerenï
boeren die zich hadden toegelegd op
tuinbouw, veeteelt of akkerbouw, die
speelden met de stad en de stad met
hen lieten spelen.=

Eijsdeni was zo'n dorp dat functio-
neerde in het spanningsveld tussen stad
en platteland. Een kleine gemeenschap
van heren, pachtboeren, landarbeiders
en kleine krabbelaars, in de schaduw
van Maastricht, het Luikerland en
Aken. Het boerenbedrijf, groot dan wel
klein, bood doorgaans slechts een
schraal bestaan. Het leven van de
meeste boeren balanceerde permanent
op de rand. Zodra er een bijzondere
tegenslag te verwerken was, ziekte,
oorlog, overstroming, een muizen-
plaag, kon de familie van het ene op
het andere moment tot bittere
armoede vervallen. Veel boeren waren
daarom niet puur boer, maar eerder
manusje-van-alles. Het boerenbedrijf
van die dagen moeten we ons in de
eerste plaats voorstellen als een meng-

Andrees Wolfs met ploeg en paarden aan
de Moeresteeg. Foto EV2709.

Diepstraat 1'1. begin1900. Foto EV884.
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vorm van overlevingstechnieken.
Zowel mannen als vrouwen waren
ruim inzetbaar en profiteerden van
iedere toevallige kans die zich voor-
deed. Men molk een paar koeien. men
handelde wat, men scharrelde wat,
men plukte de dag en men redde zich
met handiglieid en plooibaarheid.
Maar de stad was steeds nabij,
beïnvloedde het traditionele boeren-
leven bij tijd en wijle diepgaand en
bood sommige dorpsbewoners een
alternatieve bron van inkomsten.

Toen het met de steden goed ging,
bleven ook de dorpen niet achter. Er
waren natuurlijk wel muren, poorten
en wallen die de steden in juridische
zin afschermden van het omliggende
land, maar in sociaal opzicht was er
eerder sprake van een geleidelijke over-
gang: van grote steden, via kleine
steden en middelgrote dorpen, naar
de kleinste gehuchten. Al in de
Middeleeuwen, waarschijnlijk in de
twaalfde eeuw, werd aan Eijsden het
Luikse vrijheidsrecht verleend en
hadden enkele rechters, bestuursamb-
tenaren en klerken er hun domicilie.

Een van de vele ruime en stads aandoende herenhuizen in de kom van Eijsden,

hier Kerkstraat 21. Foto G. Schroen.

In de veertiende, vijftiende en zes-
tiende eeuw verdienden veel Eijsdena-
ren geheel of gedeeltelijk hun brood
met de handel in en het vervoer van
producten uit het Luikse (oa. kolen,
kalk, ijzer en kalamijn) en Maastricht
(wollen stoffen en leer) via de Maas.
Uit de vele vermeldingen van Eijsdense
schippers in de Dordtse doop- trouw-
en overlijdensregisters blijkt dat er een
speciale relatie bestond met deze

Messinggieterij in de 18e eeuw. Zo kan het werk eruit hebben gezien in de koperfabriek

die Nicolaas Ruland uit Aken in 1612 oprichtte aan de Kerkstraat. Foto EV.

belangrijke Hollandse markt- en
stapelplaats. Begin zeventiende eeuw
vond de met vervolging bedreigde
Lutherse kopermeester Nicolaas
Ruland uit Aken, in Eijsden een veilig
toevluchtsoord. Zijn in 1612 aan de
Kerkstraat opgerichte koperfabriek en
de verspreid in de omgeving liggende
kalamijn- en kopermolens, verschaften
met enkele tussenpozen tot aan de
opheffing in 1714 aan vele handen
werk. Met de ambtenaren, schippers,
handelaars en arbeiders, kwamen de
ambachtslieden. Vanaf het begin van
de zeventiende eeuw waren er altijd
wel twee à drie bakkers in Eijsden, een
smid en een chirurgijn, enkele schoen-
makers, een slager, een kleermaker en
een predikant.4 Niet veel later werden
in de streken rond Eijsden de eerste
marskrainers gesignaleerd die de plat-
telandsbevolking lieten kennismaken
met nieuwe producten als jenever,
koffie, thee en tabak. Die producten
werden in korte tijd zeer populair en
deden een aantal plattelanders beslui-
ten zich permanent als winkelier of
cafe'houder te vestigen. De rol van de
kleinhandel op het platteland werd
nog versterkt door de aanwezigheid
van omvangrijke groepen kooplieden,
waaronder veel joden, die zich ten
gevolge van restrictieve gildenbepalin-
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gen niet in de steden konden vestigen.
Een aantal grotere dorpen zoals
Eijsden, Meerssen, Vaals en Heerlen
kregen daardoor een verzorgende
functie en zagen een nieuwe midden-
stand ontstaan. Tenslotte kreeg de
sinds de teloorgang van de koperhof
kwijnende Eijsdense nijverheid, tussen
1775 en 1789 een nieuwe impuls toen
enkele leden van het van oorprong
Akense fabrikantengeslacht Scheibler
een tweetal pogingen waagden er een
lakenfabriekje te beginnen. Er werden
in die dagen in Eijsden fortuinen
gemaakt, en soms weer verloren. De
vele ruime en stads aandoende heren-
huizen in de kom van het dorp zijn
blijvende getuigenissen van de wel-
stand van hun bewoners.

Met de komst van de Fransen in 1795
verdwenen de gildenbepalingen en
werd de fiscale ongelijkheid tussen
stad en platteland opgeheven. De
steden in de omgeving trokken de
plattelandsnijverheid en een groot deel
van de plattelandshandel geleidelijk
naar zich toe, de kleine verzorgings-
centra zakten terug naar het dorpsni-
veau. Rond 1850 was Eijsden weer het
vrijwel exclusieve werkterrein van
boeren en buitenlui.5

Een mager bestaan

Het Limburgse platteland had tijdens
de eerste helft van de negentiende eeuw
te lijden onder een langdurige inzin-
king van het economische leven. Als
gevolg van de toenemende Russische,
Franse en Rijnlandse graanaanvoer op
de Nederlandse markt, begonnen de
prijzen voor consumptiegranen, veruit
de belangrijkste akkerbouwgewassen in
Limburg, na 1817 te dalen en liep de
uitvoer van Nederlands graan sterk
terug. Bovendien beschermden Frank-
riik en Engeland hun markt tegen bui-
tenlandse producten. Erger was nog
dat de grote internationale verkeers-
srromen Limburg sinds lang meden.

De Maas was grote delen van het jaar
onbevaarbaar en de weinige landwegen
verkeerden in een zo slechte staat van
onderhoud, dat vervoer van enige
omvang vrijwel onmogelijk was. De
grootste tegenslag voor de landbouw
ontstond evenwel na 1839, toen
Limburg van België werd afgescheiden.
De Nederlands-Limburgse boeren ver-
loren in één dag hun belangrijkste
afzetgebied.

Naast politieke en economische facto-
ren, had ook de verdeling van het
grondbezit een belangrijke invloed op
de levensomstandigheden en de sociale
geleding van de Limburgse bevolking.
Het vroegere feodale systeem met zijn
zwaar drukkende lasten op het platte-
land was weliswaar definitief verleden
tijd, maar de handhaving van het
grootgrondbezit en een gebrek aan
vernieuwing van de landbouwtech-
niek, liet het gros van de boeren nog
altijd weinig ruimte zich te ontworste-
len aan een mager bestaan. Het aantal
vermogende grondbezitters was
vanouds in Limburg zeer groot, omdat
nog veel kasteelboerderijen intact
waren gebleven en adel en burgerij
hun kapitaal in grond hadden belegd.
In de streek langs de zuidgrens van
Maastricht tot Vaals en het gebied ten
noorden van de Geul rond Heerlen en
Kerkrade, bevond zich vaak twee derde
of meer van de landbouwgrond in
handen van grondbezitters die zelf
geen boer of landgebruiker waren. Zij
verpachtten hun bezit aan een klein
aantal “halfwinnersl grote boeren die
vooral produceerden voor de markt en
de helft van hun opbrengsten afston-
den aan de pachtheer.

Het bestaan van een aantal grootbe-
drijven betekende automatisch een
verkleining van het grondbezit van de
andere boeren. Met de geldende land-
bouwtechniek was minstens tien
hectare vereist om een behoorlijk
inkomen te verwerven. Limburg had

naar verhouding het geringste bezit
per grondeigenaar: gemiddeld slechts
2,4 hectare tegenover een gemiddelde
voor Nederland van 5,2 hectare. Zuid-
Limburg stak daar nog ongunstiger
tegen af met een gemiddeld grondbezit
van slechts 1,27 hectare. Het meren-
deel van de eigenerfde zelfstandige
boeren bezat dus onvoldoende grond
om van te kunnen leven. De meest for-
tuinlijken konden land pachten; velen
werden knecht of dagloner; anderen
vonden gedeeltelijk een bestaan in
ambacht, handel of nijverheid.”

Ondanks het lage gemiddelde wel-
vaartsniveau werd op het Limburgse
platteland doorgaans geen extreme
armoede geleden. In de eerste helft van
de negentiende eeuw trof men er nog
een wijze van inkomensvorming en
een bestedingspatroon aan, waarin
geld slechts een bescheiden rol speelde.
Het gezinsbedrijf voerde de boventoon
en was erg autarkisch ingesteld. Het
bedrijfsdoel van de doorsnee boer gold
in de eerste plaats het voortbestaan
van de groep. Het ging hem om het
scheppen van bestaanszekerheid voor
zijn gezin, voor zijn familie en voor de
komende generaties, al het andere was
daaraan ondergeschikt. Steeds werd
wel iets meer geproduceerd dan voor
eigen gebruik nodig was. Op de markt
kon altijd wel iets worden verkocht, al
was het maar een deel van de eigen
arbeidskracht. Zo konden de basisbe-
hoeften worden bevredigd en bepaal-
den de geldinkomsten, voor zover ze
niet nodig waren om belastingen te
betalen, vooral de aangename kanten
van het leven.7

Vooruitgang

Na 1850 begon er opeens van alles te
schuiven. In de eerste plaats was, na
eeuwen van stilstand, in heel Europa
de bevolking sterk gaan groeien. De
mensen gingen op steeds jongere leef-
tijd trouwen waardoor ze meer kinde-
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Paardendorsmachine met tredmolen. Gravure omstreeks 1860.

ren kregen. Die kinderen bleven
bovendien vaker leven doordat de ver-
zorging verbeterde en zo nam het
aantal Nederlanders tussen 1850 en
1900 toe van drie miljoen naar ruim
vijf miljoen, mensen die allemaal van
datzelfde stuk grond moesten eten. Dat
gegeven alleen al had enorme gevolgen
voor de landbouw. De tweede grote
verandering had te maken met het
transport. Het transatlantische scheep-
vaartverkeer breidde zich enorm uit.
Overal werden spoorwegen aangelegd
en paden geplaveid. Goederen van
weinig waarde konden opeens over
grote afstanden worden vervoerd naar
plaatsen waar schaarste heerste en de
opbrengst hoog was. Onder invloed
van de vrijhandel en de opkomst van
omliggende industriegebieden kreeg de
Limburgse landbouw plots gunstige
kansen zijn producten te exporteren.
De derde fundamentele verandering
betrof de mechanisatie. Tot ver in de
negentiende eeuw besteedde een door-
snee dagloner op het platteland onge-
veer twaalf dagen per jaar aan ploegen

en zaaien, achtentwintig dagen aan het
oogsten van graan en vierentwintig
dagen aan maaien en hooien. De rest
van de tijd werd vooral besteed aan het
dorsen met de dorsvlegel. Daaraan
spendeerde zo`n dagloner maar liefst
drieënzestig procent van zijn tijd: hon-
derddertig dagen per jaar. Eind jaren
1870 was het gebruik van paarden-
dorsmachines op de lössgronden van
Zuid-Limburg al algemeen, en trof
men hier en daar ook zaai- en
maaimachines aan.”

De hogere prijzen voor landbouwpro-
ducten en de nieuwe werkmethoden
zorgden voor een aanzienlijke uitbrei-
ding van de productie. Hier en daar
schakelde men over op meer profijte-
lijke gewassen. Het loonde om voor de
markt te produceren. De opgang van
die jaren, de rijkdom, het gevoel van
eigenwaarde, het kreeg in Limburg
gestalte in de talloze grote vierkante
hoeven, in pronkkamers en in sjezen.
En wie dit alles te frivool vond, “hing
zijn geld wel aan de vrouw). Maar de

Vierkanthoeve, Meseherrnolen 1. De hoeve is onlangs verbouwd tot vakantieverblijf.

Op de plaats waar vroeger de mestvaalt lag, is een siertuin aangelegd. Foto G. Schroen.

Mechanisatie: dorsen in het open veld,
Maarland 1923. V.l.n.r.: Loondorser
Janssen uit Eckelrade; J. Wolfs; L. Bosch;
J. Peusens; G. Duijsens; M. Pinxt; G. Thijs-

sens; H. Pleumekers; J. Debeij; J. Janssen;

J. Thijssen; J. Klinkenberg; B. Peusens .
Op de dorsmachine staan: H. Steijns;
H. Duijsens en An Bosch. Foto EV841.

voorspoed was zeer ongelijk verdeeld
en zou bovendien van korte duur
blijken. Alleen de grondbezitters en de
grote boeren konden het zich permit-
teren met hun tijd mee te gaan. Daar-
naast ging het ook veel ambachtslieden
die voor de boeren werkten, en de
(graan)handelaren naar den vleze.
Vanwege de grote vraag naar grond
waren de pachten hoog en bleef het
inkomen van de kleine pachter laag.
De kleine boer kon nog steeds met
moeite de normale uitgaven dekken en
voor investering, uitbreiding en ver-
nieuwing schoot slechts weinig over.

Na 1875 kwam aan de bloeiperiode
van de toenmalige landbouw een vrij
abrupt einde. Door de aanleg van
nieuwe spoorlijnen waren namelijk
ook de enorme korenvelden in de
Oekraïne en in het hart van Amerika
opengelegd, en opeens werd de
Nederlandse markt overvoerd met
goedkoop Russisch en Amerikaans
graan. De tarweprijs duikelde naar
beneden, de akkerbouwers weken
massaal uit naar andere producten of
stapten over op vee en vervolgens
stortte ook daar de markt in. Tijdens
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De Eijsdermolen, Molenstraat 1.

De Breustermolen, Kapelkesstraat 66.
Foto's G. Schroenv

Windmolen op de hoek van het Bat en de Diepstraat. Hier werd het graan gemalen voor

de jeneverstokerijen. Foto EV.

venden, en ee'n grafelijke familie die
boven alles uittorende. De rest van de
dorpsbewoners, zo'n vijfenzeventig
procent, verdiende de kost als boer,
landbouwknecht of dagloner. Grote
ambachtelijke bedrijven of fabrieken
ontbraken ten enenmale. Alleen de
joodse gebroeders Cooprnans, eigenaren
van een kaarsenmakerij en een leer-
looierij, hadden meer dan tien perso-
nen in dienst. De twee plaatselijke
brouwers, Ian Piters en Ian Loomans,
boden elk aan slechts twee man
emplooi en produceerden uitsluitend
voor de plaatselijke markt: circa 1600
vaten per jaar. Datzelfde gold voor
Hubert Houbiers die in het dorp een
kleine jeneverstokerij dreef - hij pro-
duceerde jaarlijks ongeveer honderd
vaatjes geestrijk vocht - en voor Hub
Ieunhomme, die geheel alleen circa
50 vaten azijn produceerde. Tussen de
veertien en vijfentwintig boeren ver-
dienden jaarlijks wat bij door stroop te
koken, anderen vulden hun inkomen
aan met het vlechten van manden, het
slachten van varkens, het houden van
bijen of met de visvangst op de Maas.9

Over het aantal boerenbedrijven in
Eijsden rond het midden van de
negentiende eeuw, tasten we vrijwel
volledig in het duister. Het feit dat in
1840 de gemeente Eijsden 158 gezin-
nen of personen telde die éen of meer
stuks vee bezaten, biedt niet meer dan
een vage aanwijzing. Immers, menig
dagloner en ambachtsman hield in die
dagen enkele stuks vee als aanvulling
op zijn inkomen. In 1850 werden in de
gemeente 575 runderen, 260 paarden,
520 schapen en 1128 varkens geteld.""
De veebezetting per bedrijf was aan
vrij nauwe grenzen gebonden en was
sterk afhankelijk van de bedrijfs-
grootte, de behoefte aan mest en de
beschikbaarheid van weilanden en vee-
voederproducten. Een boer op een
bedrijf van vijf hectare had doorgaans
niet meer dan een paard, twee à drie
koeien, drie à vier varkens en een
aantal schapen. Een keuter was al
aardig in tel met ee'n koe, een paar
varkens en een dertigtal kippen. Op de
grotere bedrijven kwamen naar ver-
houding meer paarden en koeien voor,
op de kleinere relatief meer varkens.
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Visserij op de Maas, schokkers van Van Strien

Ook over de omvang van de Eijsdense
boerenbedrijven rond 1850 valt door
het ontbreken van eenduidig cijfermate~
:1.1.11 weinig met zekerheid te zeggen. In
heel Limburg werden gemiddeld slechts
nen a vijftien landbouwers per honderd
'secure aangetroffen en bedroeg de
äedriifsgrootte in doorsnee niet meer
:in viif a zes hectare. Maar de verschil-
.en per landstreek waren soms opval-
Lend groot.'l De plaatselijke kasteelheer,
Graaf Theophile Charles Désiré Marie
Constantin Maurice de Geloes, was
ieruit de grootste grondbezitter in
Emden. laar na jaar werd hij voor bijna
:eshonderd gulden aangeslagen in de
ç'ondbelasting, hetgeen overeenkwam
:er een grondbezit van ongeveer 150
íecare. Daarnaast was nog een aanzien-
fi: deel van het grondgebied van de
:___vzeente Eijsden in handen van een
mld \'ermogende lieden uit Maast-
ntiz. meest ondernemers, enkele plaat-
série graanhandelaren en notabelen,
.ie ici; en de gemeente.” Vast staat dat
Emden enkele grote tot zeer grote boe-
:meetinwen kende` 20 hectare of meer,
in: 1: :eer dan evenredige mate beslag
ga: oç de beschikbare cultuurgrond.
I: xr: \1u de landbouwgrond was ver-
m.: :we: een groot aantal kleine eige-
m e: painters Bovendien was het
:u :ce-:mi verschiinsel dat ook land-
ms. mchtslieden en zelfs per-
m :ut :ad-:Te beroepen een klein
mgur; bezaten.

. Foto EV659.

De beschikbare cijfers uit het begin
van de vorige eeuw bevestigen dit alge-
mene beeld, al dient te worden opge-
merkt dat in de laatste decennia van de
negentiende eeuw de gemiddelde
bedrijfsgrootte een afnemende tendens
vertoonde, hetgeen vooral bleek bij de
bedrijven van meer dan twintig
hectare. In 1910 telde de gemeente
Eijsden 57 grondeigenaars en 156
pachters. De totale hoeveelheid eigen
grond bedroeg 255,68 hectare; de
Eijsdense pachters beschikten geza-
menlijk over 621,66 hectare. Het aantal
kleine grondgebruikers was ver in de
meerderheid: 82,15 procent van alle
landbouwbedrijven (49 eigenaars en
126 pachters) besloeg minder dan vijf
hectare; 9,85 procent (5 eigenaars en
16 pachters) had een omvang van vijf
tot tien hectare, slechts 7,98 procent
(3 eigenaars en 14 pachters) was groter
dan tien hectare.”

De kleine boer had vrijwel voortdu-
rend moeite het hoofd boven water te
houden. Alleen door diversificatie kon
hij voldoende inkomsten genereren
om zichzelf en zijn gezin te onderhou-
den. In de tweede helft van de negen-
tiende eeuw schakelden steeds meer
Eijsdense boeren over op het houden
van runderen; de weilanden werden
beplant met hoogstamfruitbomen,
appels. peren en kersen, en notenbo-
men. Vooral de teelt van kersen onder-

Theophile - Desiré - Marie Constantin
Maur Graaf de Geloes, 1811-1875. Hij was
veruit de grootste grootgrondbezitter in
Eijsden (ca. 150 ha). Foto EV914.

Grondeigenaren en grondgebruikers in
de gemeente Eijsden, 1910.

Gromlgebruikers Eijsden, 1910
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Hoogstamboomgaard in Oost-Maarland, september 2003. Foto G. Schroen.

ging in die jaren een aanzienlijke uit-
breiding. De Eijsdense kersen waren
wijd en zijd bekend en brachten goede
prijzen op. Ondanks het feit dat
Provinciale Staten van Limburg rond
1870 jaar na jaar meer aandacht
besteedden aan agrarische themays dan
aan alle andere overige agendapunten
samen, bleef het belangrijkste pro~
bleem bestaan: de kleine boer had voor
de afzet van zijn overschotten geen
rechtstreekse toegang tot de markt.

Kersenplukkers in een weiland naast de

oude school in Mesch, Haike Duijckers
links en Zjeng Frijns rechts. De Eijsdense

kersen waren wijd en zijd bekend en
brachten goede prijzen op. Foto EV2753.

Graaf Rene de Geloes, die de oprichting
van de coöperatieve melk- en boterfa-

briek in Oost-Maarland mogelijk maakte
in 1894. Hij was van 1893 tot 1929 burge-
meester van Eijsden. Foto EV.

Zijn boter, doorgaans van slechte kwa-
liteit, kon hij slechts kwijt bij de lokale
winkeliers. Voor de afzet van zijn
graan, vee en fruit, was hij vrijwel vol-
ledig aangewezen op de plaatselijke
opkopers en handelaren. Die maakten
de dienst uit en wentelden de risico`s af
op de boeren. Langzamerhand vloeide
een steeds groter deel van de inkom-
sten in de zakken van tussenpersonen.
Pas in 1892 zou in die situatie enige
verbetering komen met de stichting
van een mijn, waar de kleine boer zijn
boter en eieren rechtstreeks, bij afbod.
aan de consument kon slijten. En in
1894 - de Eijsdense boeren hadden
zich inmiddels georganiseerd - kon
met financiële steun van graaf René de
Geloes in Oost-Maarland een coöpera4
tieve melk- en boterfabriek worden
opgericht. Vanaf dat moment namen
de boeren zelf de industriële verwer-
king van hun melk en boter ter hand,
waardoor hun marktpositie belangrijk
werd verstevigd. De werklast van boer
en boerin verminderde aanzienlijk, de
tussenhandel verdween en de kwaliteit
van boter en melk steeg met sprongen.
Een groot deel van de Eijsdense
boerenbevolking bezat of pachtte niet
meer dan een halve hectare grond. Om
in hun levensonderhoud te voorzien`
verhuurden zij hun arbeidskracht aan de
grotere boeren. Dat werd steeds moeilij-
ker. Sinds het midden van de eeuw nam
de werkgelegenheid in de landbouw in
snel tempo af, vooral als gevolg van ver-

FIlI-Ilfl-

“mln-'_

_

"
4'

_



l
Nummer

ll
ll.

nhulm

IM!

17 Uit Eljsdens Verleden

De ambachtelijke stroopmaker, ca. 1965. Foto:

beterde werkmethoden en de ingezette
mechanisatie. Steeds meer dagloners
zagen zich gedwongen elders als los
arbeider te gaan werken. Dat leverde
\raak nog meer op ook, want bij de
boeren bedroeg hun loon niet meer dan
honderd gulden per jaar naast kost en
ínwoning. ln het drukke seizoen werkten
zii nog wel op het land, als boerenknecht
bii het binnenhalen van de oogst, bij de
fruitpluk, in de tuinbouw, of als stroop-
stoker of keuterboer op hun eigen
bedoening. Hun ideaal was orn door
spaarzaamheid geleidelijk zoveel grond
:n eigendom of pacht te krijgen, dat ze
weer! als zelfstandig boer konden

bestaan. Een ideaal dat het merendeel
:limit heeft kunnen bereiken.H

Dorpsverhoudingen
onder druk

De bevolking van Eijsden vertoonde
ste-rk homogene kenmerken, vooral
door de gemeenschappelijkheid van de
godsdienst. Ruim 97 procent van de
Eißdenaren was rooms-katholiek;
.inmaast bestond een kleine, nog in
meng afnemende, groep hervorm-
den en ioden. De bevolking was
inendien sterk autochtoon." Men
:om-ide bii voorkeur een meisje of
oogen uit het eigen dorp, wat er op de
icm: toe had geleid dat veel gezinnen
oç de meest uiteenlopende manieren
:net elkaar verwant waren. Het grote
mchale gezin, inclusief inwonende

Fr. Lahaye, Maastricht.

grootouders, ongetrouwde broers en
zussen, knechts en meiden, vormde de
kerngroep van de dorpssamenleving.
Die samenlevingsvorrn bood het eco-
nomische voordeel van de mogelijk-
heid tot arbeidsdeling binnen het
agrarische bedrijf, dat in de vorm van
gezinsbedrijf werd beoefend. Daar-
naast bood het grote gezin bescher-
ming en verzorging voor de
niet-productieve gezinsleden. Het
onderlinge relatiepatroon was vrij
nauwkeurig gekanaliseerd, men kende
elkaar immers van ouder tot voorou-
der en leefde in een voortdurend dage-
lijks contact. Buren verleenden elkaar
hulp bij ziekte, ongeval of andere
tegenslag, het binnenhalen van de
oogst en het dorsen van het graan. Dit
geschiedde doorgaans met gesloten
beurzen onder het parool “voor wat,
hoort wat). Voorts was men gezamen-
lijk verantwoordelijk voor het onder-
houden van wegen en waterlossingen
op het grondgebied van de gemeente.
Hieraan droeg iedereen naar rato zijn
steentje bij: sommigen betaalden geld,
anderen leverden paard en wagen,
de rest stelde simpelweg zijn spier-
kracht ter beschikking. En tenslotte
droegen de dorpelingen de zorg voor
kerk en pastoor. Doorgaans lette men
er angstvallig op dat ieder zijn deel in
deze plicht afdroeg want het tekort
schieten van de een ging rechtstreeks
ten koste van de ander en de pastoor
bad tenslotte voor iedereen.

Alleen tussen de “herenfl de kasteelbe-
woners, de pastoor, de notaris, de
dorpsarts, de grote handelaren en de
welgestelde boeren, en de rest van de
dorpelingen bestond een duidelijke
scheidslijn. Deze scheidslijn werd nog
geaccentueerd door het feit dat alle
openbare bestuursfuncties in het dorp
exclusief werden ingevuld door deze
kleine groep notabelen; op grond van
hun inkomsten waren zij immers de
enigen die kiesrecht bezetten. De
andere overgangen in de dorps-
hiërarchie verliepen uiterst geleidelijk.
De grote mate van gelijkheid in arbeid,
inkomen en vermogenspositie, geloof
en opvattingen, consumptieniveau en
ontspanningsmogelijkheden, werkten
nivellerend. Daarnaast deed ook de
strenge sociale controle zijn werk:
wangedrag, sociaal niet meedoen of
geldelijk schriel voor de dag komen bij
feesten, natuurrampen of de bouw van
een nieuw kerkgebouw, werd de meer
welvarenden doorgaans zwaar aangere-
kend. Het openbare beschavingsideaal,
van herenzijde gesteld en van volks-
zijde min of meer duidelijk overgeno-
men, was dat er gestreefd behoorde te
worden naar het goede heer zijn en
naar het gehoorzame volk zijn en dat
dit de natuurlijke, door God gegeven
orde was. Afhankelijkheid voorkomt
opstandigheid; van sociale spanningen
was in Eijsden dan ook weinig of niets
te merken.

Aangezien grond de belangrijkste
inkomstenbron was, hing het welvaren
van een gezin af van de mate waarin het
voldoende grond tot zijn beschikking
kreeg, in eigendom of in pacht. Als
veruit de belangrijkste grondeigenaar
had de kasteelheer daarom vanzelfspre-
kend een zeer grote invloed op alle
andere dorpsbewoners. Het minst nog
op de grote eigenboeren, die in principe
voldoende grond bezaten voor het
onderhoud van hun (groot) huishou-
den, maar toch vrijwel altijd zonnen op
mogelijkheden grond bij te pachten.
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Ambachtslieden waren afhankelijk van de
grote boeren en de middenboeren.
Smid Brouwers. Klokkestraat 10, Mesch.

V.l.n.r.: Zjeng Brouwers, Dries Ramakers,

Johan Ramakers. Foto Chrit Pachen,
omstreeks 1939. Foto EV469.

Diepstraat 15 (zijstraatje vroeger ook
genaamd 'aad Luuk'). Foto EV3688.

Interieur van een landbouwerswoning.

De middenboeren, die altijd grond
moesten pachten, waren vrijwel volle-
dig aangewezen op de kasteelheer, de
niet-residentiële grondbezitters uit de
stad en de grote boeren. Datzelfde,
maar in nog sterkere mate, gold voor
de kleinsten onder de boerenstand. De
ambachtslieden, opkopers en handela-
ren waren op hun beurt sterk afhanke-
lijk van de grote boeren en de
middenboeren. Het sterkst afliankelijk
waren wel de dagloners en dit niet
alleen omdat de boeren de arbeids-
markt en het loonpeil beheersten,
maar vooral omdat zij van hun arbeid
alleen niet konden leven. In de tweede
helft van de negentiende eeuw kwam
het nog veelvuldig voor dat de landar-
beider in een huisje van de boer
woonde, een lapje grond van de boer
voor zichzelf bewerkte, dat zijn vrouw
meehielp in het huis van de boer en
dat vrouw en kinderen bij drukte mee-
hielpen'op het veld van de boer. Een
landarbeider kon niet zonder de
inkomsten die uit deze nevenarbeid
voortvloeiden en miste dan ook elke
mogelijkheid om invloed uit te
oefenen op de hoogte van zijn loon of
om eens vrijuit te spreken en zijn
gemoed te luchten. Elke verandering
van werkkring hield voor hem en zijn
gezin gevaar in, zeker wanneer hij
daartoe genoodzaakt was uit ruzie met
de boer. Desondanks dwong de afkal-
vende werkgelegenheid in de land-
bouw en de langzame maar gestage
groei van de dorpsbevolking, steeds
meer landarbeiders en boerenzonen
hun heil buiten de gemeentegrenzen te
zoeken. Getuige het toenemende getal
Eijsdenaren dat tussen 1850 en 1870
een huwelijkspartner vond in een van
de Belgische of Nederlandse buurge-
meenten, in de streek rond Verviers of
in Maastricht, nam de arbeidsmobili-
teit in die jaren duidelijk toe.la

Het was voor kleine, agrarische samen-
levingen van groot belang om iedereen
binnen boord te houden. Een te grote

Pere Warnier. een van de Eijsdenaren die

leefden van de Maas, hier bezig met het
boeten van zijn vissersnetten. Foto EV.

individuele vrijheid bracht te veel
onberekenbaar gedrag met zich mee en
was daardoor een te grote aanslag op
de sociale zekerheid. De natuur zelf
was immers al grillig genoeg. Het geza-
menlijke levensritme was in Eijsden,
net als in andere dorpen, uitgegroeid
tot een systeem van gedetailleerde pro-
tocollen die de samenleving lieten
voorttikken als het mechaniek van een
klok. Vrijwel niets werd aan het toeval
overgelaten. Overal stonden regels
voor. Bijvoorbeeld bij wie en wanneer
men op bezoek ging, wie uitgenodigd
werd bij bruiloften en begrafenissen,
wat er dan gegeten en gedronken
moest worden, hoe nieuwe buren of
notabelen moesten worden ingehaald,
wie bij bepaalde gelegenheden voor
paarden moest zorgen, alles volgens
een ingesleten patroon van langdurige
wederkerigheid. Maar ook de tijden
van opstaan en van zaaien, planten en
oogsten lagen vast, en de methodes
van werken, alles volgens één grote
ongeschreven standaard. Wie zich aan
die regels onttrok, het dorp vrijwillig
of door nood gedwongen verliet, kon
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rekenen op afkeuring. Een boer die het
boeren eraan gaf had gefaald; een dag-
'.nner die het dorp verliet, had zich niet
I-.ard genoeg ingespannen. Wanneer
diezelfde arbeider in de zomer met een
goedgevulde beurs in het dorp terug-
keerde, heette hij een hedonist en werd
5.11' gezien als een bron van onrust.

Industrieel tussen boeren

l: deze conservatieve, op consensus en
:raditie gebaseerde samenleving
pion-.pie de dynamische George
Rocour, een jonge mijningenieur uit
_'f `boomtown' Luik, als een steen in
eea roerloze vijver. Rocour was een
'isdernemer met een modern-
',-isritalistische instelling; een man die
„e-:nis paarde aan wilskracht en de
Tie-reidheid risico`s te lopen, die niet
.- _cg waste mislukken en die de
.- smsen die hem geboden werden met
is., e handen aangreep. Begin 1869,

'eet nadat hij op eenentwintigjarige
feftiid met de hoogste lof was afgestu-
:e-erd aan de universiteit van Luik,
-~.=± Rocour op uitnodiging van de
:--:.;_;sche regering toegevoegd aan een

...~'.er gezelschap technici en onder-
" i-fïïers dat voor een studiereis werd
_ 'gezonden naar de Tentoonstelling
f". chicago. Rocour had een bijzon-

:-..-:' belangstelling voor de winning en
ï ; :ri-ting van zinkerts en maakte van
;.-. :_'eegenheid gebruik door op eigen

_'.'e naar Newark af te reizen waar
'_ :en 'oe-zoek bracht aan de New
Eve'. Zinc Company, de eerste onder-
_ :tft: die zinkwit produceerde

.geb een nieuw, goedkoop procédé.
.-_“_;_' in Luik besloot Rocour eenzelfde

_ _':_ .neming op te Starten en daarbij
z' .-.:' '. riiwel meteen zijn oog op het
. '-'sndse Eijsden vallen. \ "aarom

and en waarom het landelijke
i. .-_'::f' De Belgische markt was vast
_ *eisten van de Société des Mines et

E .- -~ de la \'ieille Montagne, die

witfabrieken exploiteerde. Bij vestiging
in België zou Rocour onmiddellijk
worden weggeconcurreerd.

Daarnaast kon hij het in Amerika
afgekeken \N'etherill-proce'dé, vanwege
de strenge octrooiwetgeving in eigen
land niet zonder hoge kosten kopiëren.
Nederland kreeg zijn eerste echte
octrooiwet pas in 1910, zodat de jonge

ondernemer op Nederlands grondge-
bied niet door dergelijke regelgeving
werd gehinderd. Ver van het Luikse
kon Rocour zich echter niet begeven:
stad en omgeving leverden niet alleen
de benodigde grondstoffen, maar
beschikten tevens over kredietverle-
nende instanties, gekwalificeerde
arbeiders en gespecialiseerde metaal-
en machinefabrieken. ln feite vormde

G. Rocour, 1848-1903, stichter van de zinkwit-fabrieken in Nederland. Foto EV.
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Schets behorende bij aanvraag vergunning tot vestiging van een zinkwitfabriek in
Eijsden bij de Provincie Limburg Foto EV.

Clauslrißhlsche Zintewii C'luuischup
Iß-KHJ C'. \r i u '_ So

i iiacourb c
iliri

pijnh

Eijsden de enig denkbare vestigings-
plaats voor de onderneming die
Rocour in gedachten had. Het dorp
lag binnen de Nederlands-Belgische
douanezône. grondstoffen noch eind-
producten waren er aan douane-
heffingen onderworpen, en, zeker zo
belangrijk, het stond via de spoorlijn
van Luik naar Maastricht in directe
verbinding met het Waalse industrie-
bekken. Wat voor Rocour de deñni-
tieve doorslag gaf. was het feit dat hij
in Eijsden kon putten uit een reservoir
aan arbeidskrachten, mensen die in de
landbouw geen bestaan konden
vinden, die gewend waren aan te
pakken en niet zoals in Luik besmet
waren met de (rode bacil). Want waar
Rocour in het Luikse rekening had
moeten houden met een aan kracht
winnende arbeidersbeweging, heerste
in Eijsden nog de rust van weleer. Het
arbeidsvolk was er, zoals een van zijn
directeuren het uitdrukte` "over het
algemeen werkzamer` matiger en leer-
zamer. terwijl zij tevens tevredener
leven, omdat zij minder behoeften
hebben. Zij werken met lust en werken
goed onder alle omstandighedenfIT
Maar Rocour had buiten de waard
gerekend. Hij was een man van de stad`
een individualist, en werd met name
door de bovenlaag van de Eijsdense
bevolking als een bedreiging van de
orde beschouwd. Hij kon dus rekenen
op afweer.

Nadat Rocour al in oktober 1869 over
een vestigingsvergunning van het
Nederlandse Ministerie van Financiën
beschikte en zich vervolgens in januari
1870 bij Gedeputeerde Staten van
Limburg vervoegde voor een hinder-
wetvergunning, kregen de Eijsdenaren
voor het eerst lucht van zijn plannen.
Twceentachtig grondeigenaren en
pachters tekenden onmiddellijk protest

Jean Willems bij een stoommachine op de
Zinkwitfabriek. Foto EV.
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un regen de voorgenomen vestiging
'van de zinkwitfabriek, waarop de
Elssdense gemeenteraad de Gedepu-
'fx'rden van Limburg adviseerde de
gevraagde vergunning te weigeren.
Officieel heette het: “dat bedoelde
oçfig'ting als nadelig wordt beschouwd
\ve-:ir de aardvruchten en fruitgewassen
er' oogst, bijna als enige voortbrengsels
:ier gemeente en bestaanshoofdbron-
:to der ingezetenen, alsook in het
radeel welke zulke fabriek aan den
gezondheidstoestand zou toebrengen.“”
\een-regen werd de vrees, dat de aard
m: de arbeid in de fabriek een breuk
:set het ritme van het boerenleven
betekende, dat de fabriek haar werk-
'ca-laten zou onttrekken aan de door
:eine geheiligde dorpsorde, arbeiders
ar: elders zou aanlokken en welvaarts-
seefchjllen en ontevredenheid zou
meppen.

_\Laz het tii was niet te keren. Het
:rfsuïurele gebrek aan werkgelegen-
iueai op het platteland leek voor de
pff-nadele bestuurders zwaarder te
\legs-:1 dan de vrees van de Eijsdense
ict-_.'-se-lite voor een mogelijke desinte-
Fame van het gemeenschapsleven. Na
...H-_. frondig onderzoek - navraag bij
:te Waalse gemeenten met een zinkwit-
m leerde dat ernstige milieupro-
:iezne: waren uitgebleven - gaven
\Ifláegslteerde Staten van Limburg
1311:.' in iuni 1870 het groene licht.
_\Bzç _;zven de Eijsdenaren niet op,
met.' 't'.:n beroep tegen dit besluit
Inc-f. z december van dat jaar'door de
Isa-c afgewezen. Begin 1871 dreven
u: :see zwarte rookpluimen boven
ile: iace-reimerrein even ten zuidwesten
nu het sçoonvegstation en maakten
.Ie :bt-__'s-be'woners kennis met de
nut-.woe `ireun van de stoomma-
:ume Ook in de toekomst konden de
*aan van de fabriek, nog regelmatig
na: op tegenwerking van de land-
:na-m i: de omgeving. hetgeen hen
z :ze rees' geleidelijk alle omliggende
mop te kopen. De calcule-

rende burger is blijkbaar van alle
tijden: de boeren lieten zich er goed
voor betalen!

De pastoor als hoeder van
de eenheid

Ook al gaf elk onverklaarbaar sterfge-
val in de stallen van de boeren nieuwe
aanleiding om de beschuldigende
vinger te heffen in de richting van de
zinkwitfabriek, bewijzen van vergifti-
ging van de leefomgeving konden niet
worden geleverd en elk verzet smoorde
in de kiem. Iedereen moest erkennen
dat de fabriek ook voordelen met zich
bracht. Toen de crisis in de landbouw
zich aandiende, bood zij welkome
werkgelegenheid en verlichtte de druk
op de armenkassen. In 1871 werkten
zeven mannen en een leerjongen in de
fabriek van Rocour. Een bescheiden
begin, maar het bedrijf ontwikkelde
zich voorspoedig: in 1880 stonden al
eenenveertig volwassen arbeiders en
vier leerjongens op de loonlijst.

Gewerkt werd er in twee ploegen, de
eerste begon `s morgens om zes uur en
werd `s avonds om zes uur afgelost
door de tweede, die vervolgens weer
twaalf uren volmaakte. Op zondag
werden de diensten gewisseld: één
ploeg had dan vrij terwijl de andere
vierentwintig uur doorwerkte. In 1880
verdienden de volwassen zinkwitarbei-
ders f 1,20 per dag, een dubbeltje
minder dan de drie knechten die in de
onlangs gevestigde lakkokerij te werk
waren gesteld en dertig cent minder dan
de tien werknemers in de leerlooierij
van de gebroeders Coopman.N Maar
niemand klaagde, want als arbeider in
de landbouw was men beduidend
slechter af. Dagelijks trokken vele
arbeiders uit Eijsden te voet of per
spoor naar België om daar hun brood
te verdienen. Ook de pachters hadden
het moeilijk, getuige de karavaan ver-
huizende landbouwers, die elk jaar
tegen half maart over de stoffige wegen

trok, op zoek naar een beter bestaan.
George Rocour werkte ondertussen
gestaag aan de uitbreiding van zijn
zinkwitimperium. Met het oog op uit-
breiding van zijn onderneming, was hij
in 1871 een commanditaire vennoot-
schap aangegaan met lean François
Pisart, de zoon van een welgestelde
Luikse koopman. Tussen 1873 en 1875
gaf Rocour leiding aan een zinkmijn in
Algerije, vervolgens trad hij op als
raadsman voor de Franse firma die
belast was met de aanleg van de
Sint-Gothardtunnel. In 1876 stelde hij
zijn kennis ten dienste van de 'Com-
pagnie des Zincs du Midi de la France'
en in 1879 richtte hij met enkele ver-
mogende Maastrichtenaren de N.V.
Nederlandsche Zinkwit Maatschappij
in Maastricht op. In Eijsden verbleef
Rocour slechts zelden; het beheer van
de Eijsdense fabriek liet hij over aan
ingenieurs en beambten die hij voor
een deel in het Luikse wierf.

F. Pisart, van 1915-1940 president van de
raad van beheer van de MZM. Foto
EV3077.

Nu steeds meer Eijsdenaren hun heil
buiten het dorp zochten en goedge-
schoolde en goedbetaalde werkkrach-
ten van elders in de dorpsgemeenschap
doordrongen, groeide de vrees voor
sociale spanningen en een vervagen
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Pastoor Louis van Oppen, pastoor van de

parochie Breust-Eijsden van 1869 tot
1887. de herder die moest waken over de

traditionele normen en waarden. Foto EV.

van traditionele normen en waarden.
Om de eenheid te bewaren en de
bevolking te vrijwaren van 'de maat-
schappelijke dwalingen van de tijd`,
trad pastoor Louis van Oppen steeds
nadrukkelijker buiten zijn traditionele
rol van zielenherder en biechtvader.
Zijn bisschop had de belagers van de
Limburgse onschuld nog weinig kri-
tisch op een hoop gegooid en
omschreven als: “MahomeL Luther,
Calvijn, Voltaire en consortenim Niet-
katholieken, vrijdenkers en de (ongo-
disten` met hun 'verknochtheid aan de
zinnelijkheid`z allen blijkbaar één pot
nat, en in die geest was de in 1849 tot
priester gewijde Aalbekenaar (een
gehucht in de toenmalige gemeente
Hulsberg) Van Oppen tot priester
gevormd. Andersgelovigen vreesde hij
niet. Die waren in bescheiden aantal-
len al sinds mensenheugenis in de
Eijsdense samenleving opgenomen en
kenden hun plaats. Maar in vrijmetse-
laars, liberalen en de nieuwe dreiging:
anarchisten en socialisten, zag de
parochieherder een reëel gevaar voor

zijn kudde. Met het initiatief van jonk-
heer mr. Chrétien von Geusau die in
1873, gesteund door de stationschef
Guillaume Eugène de Greef, de
koopman Clement Joseph Haenen en
de directeur van de Zinkwitfabriek
lean Francois Pisart, een harmonie
oprichtte, had hij niet veel op. Von
Geusau, oud-raadsheer bij de provin-
ciale rechtbank van Maastricht en
sinds 1872 bewoner van het landgoed
Bakvliet in Breust-Eijsden, was een
buitenstaander en werd bovendien ver-
dacht van liberale sympathieën. Veel
meer heil verwachtte Van Oppen van
een versterking van het religieuze
leven, een mening die krachtig werd
ondersteund door het bisdom en de
kleine kern van notabelen en rijke
boeren. ln 1873 werd op instigatie van
Van Oppen in Breust-Eijsden een
Mariacongregatie opgericht, waarvan
alle cjonge dochters' en vrouwen geacht
werden lid te worden. Het lidmaat-
schap van de al langer bestaande Broe-
derschap van de Rozenkrans, een
religieuze vereniging voor mannen,
werd door hem opnieuw sterk onder
de aandacht gebracht. Daarnaast
steunde hij de Ursulinen en de paters
Kapucijnen, die na de plotselinge dood
van jonkheer Von Geusau in 1885 op
het landgoed Bakvliet neerstreken om
er een kleinseminarie op te richten, in
hun pogen tegenwicht te bieden aan
het openbare onderwijs, en maakte hij
van elke processie in zijn parochie een
massale oefening in godsvrucht. Toen
in 1880 uitlekte dat Von Geusau voor-
zitter was geweest van de Maastrichtse
vrijmetselaarsloge La Perse'verance, zag
Van Oppen zijn kans schoon de jonk-
heer beentje te lichten. Hij weerde de
harmonie uit de processies en drong er
bij René graaf de Geloes op aan de
oprichting van een nieuw muziekkorps
te ondersteunen. De graaf had hier wel
oren naar en nog datzelfde jaar zag
harmonie Sainte Cécile het levenslicht.
De kasteelheer werd gebombardeerd
tot president, met recht tot keus van

ln 1873 werd op instigatie van pastoor Van

Oppen een Mariacongregatie opgericht.

waarvan alle jonge 'dochters'en vrouwen

geacht werden lid te worden. Foto EV5251.

Vaandel van de Broederschap van de

Rozenkrans te Breust. De Broederschap

was een religieuze vereniging voor

mannen die door pastoor Van Oppen

opnieuw sterk onder de aandacht werd

gebracht. Foto EV355,
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.onkheer Chrétien von Geusau die door
moer van Oppen verdacht werd van
Iberale sympathieën. Foto EV5277.

Eede-nkbord. Sint-Vincentiusvereniging,
negeridn 15 december 1887.

alle bestuursleden, zijn echtgenote
mocht zich beschermvrouwe noemen.
Tot de eerste leden van de nieuwe har-
monie behoorden vooral landbouwers,
fruittelers, enkele ambachtslieden en
neringdoenden. ln 1882 stapten dertig
van de zestig leden van de “oude har-
monie: vrijwel allen pachters van de
graaf, over naar Sainte Cécile en
raakten de beide korpsen verwikkeld in
een soms bittere concurrentiestrijd. 1'

Voor de sociale nood onder het land-
volk en de pendel- en seizoenarbeiders
had Van Oppen weinig oog. Zijn zorg
voor de minder bedeelden beperkte
zich tot het bieden van troost, een
vaderlijke hand, soms een goedmoe-
dige vermaning; wie het beter getrof-
fen had spoorde hij aan toch vooral de
deugden van de caritas te beoefenen.
Graaf en gravin De Geloes golden in
Eijsden als de overtreffende trap van
christelijke goedertierenheid. De Ursu-
linen en Kapucijnen werden door hen
ruimhartig ondersteund. Zo schonk
graaf René de paters ondermeer een
klok, betaalde hij de opleiding van een
tweetal seminaristen en stond hij erop
dat zijn dochters van père Martin, de
directeur van het kleinseminarie, gods-
dienstonderricht kregen.:l Daarnaast
schonk de graaf regelmatig geld voor
het onderhoud van de kerk en was

hij de voornaamste
donateur in

geval er

Landgoed Bakvliet van 1872 tot i882
bewoond door Jonkheer von Geusau.
Huize Bakvliet was gelegen aan de
huidige Breusterhof bij de kerk van
Breust. Foto EV2597.

inzamelingen werden gehouden ten
bate van de armen. Overigens bleef de
aandacht van de grafelijke familie niet
beperkt tot donaties aan kerk en kloos-
ters. Waar mogelijk steunden zij initia-
tieven die het economische leven
moesten helpen ontwikkelen, gaven zij
bij tijd en wijle invulling aan de rol
van eerste burger` vormden zij de
beschermheren van de plaatselijke
schutterij en gingen zij voor bij feesten
en partijen.

Ook Van Oppens opvolger, pastoor
Charles Marres` een geboren
Maastrichtenaar van goede komaf,
was een trouwe volgeling van de Roer-
mondse bisschop. Hij had vrijwel zijn
hele leven doorgebracht binnen de
muren van het kleinseminarie Rolduc,
eerst als student en vervolgens tot 1886
als leraar. Marres voelde zich in Eijsden
enigszins ontheemd en zijn voeling met
de plattelandsbevolking bleef beperkt.
Net als zijn voorganger predikte hij de
sociale vrede en verwachtte hij veel van
moreel-educatieve en caritatieve
werken. Tot zijn voornaamste wapen-
feiten behoren de stichting van een
Sint-Vincentiusvereniging (15 decem-
ber 1887), met graaf René als voorzitter
en schoolmeester Heijnens als secreta-
ris, en de oprichting van een nieuwe
devotionele broederschap voor jongens
en mannen: de Aartsbroederschap van
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__;j' Pastoor J. Wijnen. sinds 1892 pastoor van

'j
Breuer-Eijsden. kreeg landelijke bekend-
heid door zijn pleidooien voor een wette-

i lijk verbod op kinderarbeid in fabrieken.

Vaandel van de Aartsbroederschap van de
H. Familie te Breust. Opgericht 3 februari
1889. Foto EV353.

de Heilige Familie (3 februari 1889).
Om zijn parochianen te sterken in het
geloof en de nieuwe broederschap te
promoten, organiseerde Marres een
zogenaamde volksmissie onder leiding
van de paters Redemptoristen uit
Wittem. Vier dagen vol donderpreken,
bidstonden en biechtsessies hadden
hun effect. Na afloop van de plechtig-
heden meldden zich ruim driehonderd
dorpelingen aan als lid van de nieuwe
vereniging.:-1 Pastoor Marres werd in
1892 vervangen door de voormalige
kapelaan van de Maastrichtse Sint-
Matthiasparochie, Johannes Henricus
Wijnen. Wijnen kreeg landelijke
bekendheid door zijn pleidooien voor
een wettelijk verbod op de kinderar-
beid in fabrieken en door zijn
beroemde getuigenis voor de in 1887
ingestelde parlementaire enquête naar
de toestanden in fabrieken en werk-
plaatsen. Voor zijn onomwonden stel-
lingname tegen de uitbuiting van het
Maastrichtse fabrieksproletariaat werd
de sociaal geëngageerde priester wegge-
prornoveercl naar Limbricht, een dorp
waar hij verder geen kwaad kon. In zijn
nieuwe standplaats Eijsden viel hij
vooral op door zijn gereserveerdheid.
De hem door zijn superieuren opge-
legde zwijgplicht inzake sociale aange-
legenheden heeft hij, voor zover
bekend, nooit meer durven doorbre-
ken.

Toch was er niet alleen maar afweer
tegen de symptomen van de nieuwe
tijd. Dat zou op den duur ook niet toe-
reikend zijn geweest om de massa van
de katholieke arbeiders te binden. Het
was ver buiten Limburg dat ook in het
katholieke kamp nieuwe ideeën ont-
stonden over de aanpak van de maat-
schappelijke noden. Zij mondden uit
in de pauselijke encycliek Rerum
Novarum (1891). Er zou echter nog
heel wat water door de Maas vloeien
vooraleer de geestelijkheid gewonnen
was voor de praktische toepassing van

de pauselijke aanbevelingen op de
Limburgse situatie. Pas met de
opkomst van de mijnindustrie zou van
katholieke zijde een coherente sociale
actie op gang worden gebracht.



l
Iliimmur

Ol
ll,

aliiulm

Mill

25 U it Eijsde ns Verleden

2. Wonen in Eijsden

Armoede en ziekte:
een vicieuze cirkel

Ten opzichte van andere landen ver-
keerde Nederland een groot deel van
de negentiende eeuw in een afwijkende
fase van economische ontwikkeling. In
tegenstelling tot Engeland en sommige
streken van Belgie', was de sociale
ellende in onze steden geen gevolg van
de industriële vooruitgang, maar
eerder van economische achterlijkheid.
Moderne geïndustrialiseerde bedrijven
naren hier schaars. In de verouderde
kleine bedrijven, waar de machine nog
geen ingang had gevonden, was de
productiviteit gering en waren de
ionen laag. De arbeiders waren door-
gaans ongeletterd en weinig gediscipli-
seerd: hun levensomstandigheden en
v:mn huisvesting waren erbarmelijk.
Het gebrek aan hygiene, de algemene
'_'diaamszwakte de karige voeding en
niet slechte drinkwater waren de voor-
marnste oorzaken van de hoge ziekte-
er'.- sterflecijfers.

De levensomstandigheden op het platte-
.'md waren niet zoveel beter dan die in
[ze stad. ln jaren van crisis en hongers-

åccle ele-'ide in Engeland als gevolg van
x rum-\ele vooruitgang.

nood was de situatie er wat gunstiger en
lag de zuigelingensterfte er iets minder
hoog. Maar de levenskansen voor de
volwassenen lieten evenveel te wensen
over, vooral voor de meest bedreigde
groepen als landarbeiders, dagloners
en keuterboeren. Het agrarische bedrijf
was niet zoveel gezonder dan het
ambachts- of Fabriekswezen, als we
daarbij verdisconteren dat vele kleine
boeren even armoedig leefden als de
stedelijke arbeider, nog minder ver-
dienden en eveneens aan groot infec-
tiegevaar bloot stonden. De dood van
een kostwinner, ziekte, invaliditeit en
werkloosheid waren evenzovele met
regelmaat terugkerende rampen die de
bestaanszekerheid van grote aantallen
arbeidersgezinnen bedreigden.

Aanvankelijk had niemand er een ver-
moeden van dat op de lange duur
betere bestaansvoorwaarden zouden
ontstaan als gevolg van de modernise-
ring en mechanisering van het produc-
tieproces. Dit sociale perspectief werd
lange tijd niet onderkend. De proble-
men spitsten zich eerder toe in de
volksbuurten van de fabriekssteden
waar het industrieel kapitalisme het
levenslot van de arbeider en zijn gezin
nog verslechterde. De oude zekerhe-
den, die tijdens vroegere eeuwen zo
lang hadden gegolden, waren hier weg-
gevallen waardoor onder de zwakkeren
de nood nog schrijnender werd.
Dat sociale hervormingen wenselijk
waren, daarover waren de meeste
negentiende-eeuwers het wel eens. De
heersende mening was echter lange tijd
dat de oplossing uit de maatschappij
zelf moest voortkomen, waar het dan
ook niet ontbrak aan filantropische
pogingen de vicieuze cirkel tussen
armoede en ziekte te doorbreken. Bij
de grondwetsherziening van 1848 was
de (subsidiaire) taak van de overheid
vastgelegd, namelijk aanvullen en bij-
springen daar en voorzover de kerke-
lijke en particuliere organisaties tekort

Mensenpakhuis. Maastricht, Sint-Antonius-
straat. De woonkazerne van Regout,
1864. ?2 kamers, 24 zolderkamers. 36
kelders en 16 privaten voor 70 gezinnen.
Tot 1928 in gebruik`

schoten. Veel vooruitgang hield dat
niet in, want vanaf die tijd kwam de
overheid niet bij toeval, maar per
definitie steeds achterop. De bestuur-
ders van stad en land meenden slechts
dat zij een politionele taak hadden en
niet waren geroepen oln de samenle-
ving te veranderen of de welvaart te
bevorderen. In dit verband werd een
grote rol toebedeeld aan de verbetering
van de volksgezondheid. Dat daarbij
ook eigenbelang een rol speelde laat
zich raden: besmettelijke ziekten
hielden niet halt aan de deuren van de
armenwoning of de grenzen van de
armenbuurt. De verschillende terrei-
nen van ziektebestrijding en hygiëne
waarop de medici hun aandacht
begonnen te vestigen, kregen in dat
licht gezien een dubbele betekenis. Dit
bewustwordingsproces kwam geleide-
lijk ook op gang in landen die in maat-
schappelijke ontwikkeling achterop
kwamen zoals Nederland. dat nog
heilig geloofde in caritatieve remedies.”
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De roep om verandering

In de jaarverslagen van willekeurig
welke Limburgse gemeente vindt men
de besmettelijke ziekten bijna jaarlijks
in bonte rij genoemd, waarvan met
regelmaat steeds weer een of meerdere
een gevaarlijke gedaante aannamen.
Soms bleek de dorpsarts in staat de
optredende ziekteverschijnselen te
duiden, waarna hij deze met de hem ten
dienste staande kennis en middelen
trachtte te bestrijden. In de meeste
gevallen stond hij echter machteloos.
Cholera, tyfus en pokken waren de
meest kwaadaardige en meest gevreesde
ziekten. De pokken waren na een eeuw
van immunisatie nagenoeg ingedamd;
alleen in 1871 en 1900 deden zich nog
grote pokkenepidernieën in Limburg
voor. Tyfiisepidemieën waren in
Limburg van grote omvang in de jaren
1869-1871, 1879-1880 en 1889. De
laatste massale uitbraken van cholera,
zowel in Limburg als daarbuiten, deden
zich voor in 1848-1849 en 1866-1867.
Het zijn vooral deze twee omvangrijke
uitbarstingen van cholera geweest die
medici en verontruste burgers in heel
het land aan het werk hebben gezet om
de oorzaken van deze gevreesde ziekte

op te sporen. Uit eigen waarneming
stelden veel artsen vast dat de zoge-
naamde Aziatische braakloop zeer
ongelijk huis hield onder de bevolking.
ln de huizen van de minvermogenden
vielen overduidelijk aanzienlijk meer
slachtoiïers dan in die van de gegoede
burgerij. Teruggrijpend op de oude
middeleeuwse leer van het miasma,
kwade dampen, zochten sommige
medici de oorzaak van de ziekte in
milieuomstandigheden. Onder
bepaalde condities van klimaat, stank,
rottend vuil en slechte ventilatie kon, zo
dacht men, de ziekte min of meer spon-
taan ontstaan, of kon in ieder geval
haar verspreiding sterk bevorderd
worden. Rond deze min of meer voor
de hand liggende vaststelling formeerde
zich een hele school van medici, met de
verzamelnaam “hygiënistenl die zich
beijverden om de zieke plekken in de
samenleving op te sporen en in kaart te
brengen. Door een systematische bestu-
dering van de plaatselijke toestanden.
daarbij onder meer gebruik makend
van de voor die tijd moderne middelen
van de statistiek, wilden zij de wetma-
tigheden die aan ziekte en gezondheid
ten grondslag liggen, aantonen. Dit alles
in de hoop bij te dragen aan een

ln 1904 werden alle armenhuisjes aan de zuidkant van het Lang Grachtje in Maastricht

gesloopt, waardoor de walmuur van 1229 opnieuw zichtbaar werd. Twee huisjes rechts
wachten nog op de slopershamer.

Het Lang Grachtje in Maastricht, met een

open straatgoot voor lozing van afval-

water, ca. 1900.

algemene mentaliteitsomslag, zowel bij
de overheid als bij de bevolking, die de
moderne inzichten op het gebied van
de hygiëne en ziektepreventie uit onwe-
tendheid in de wind sloeg. Al de door
deze sociaal-geneeskundigen gedane
onderzoekingen legden de vinger op de
erbarmelijke woonomstandígheden van
de armen en wezen op de mestvaalten
nabij de huizen, de slechte beerputten
en de infiltratie van bevuild water in de
waterputten. Zij toonden aan dat naar
mate de straten en straatjes smaller en
vuiler waren en de huizen voller, het
aantal slachtoffers van cholera, tyfus en
tuberculose steeg. Bij gebrek aan een
werkelijk medische verklaring kreeg de
woning de schuld van alle ellende.25

De artsen vroegen een ingrijpen van
de overheid, wat ongehoord leek. De
plaatselijke overheid, aan wie de zorg
voor de openbare gezondheid was
opgedragen, zou niet alleen het infec-
tiegevaar moeten beteugelen en de
ziektebestrijcling effectiever moeten
aanpakken, maar ook een begin
moeten maken met de openbare
hygiëne, met drinkwatervoorziening,
riolering, krotopruiming en stadsuit-
breiding. Kortom: met tal van nieuwe
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Honen aan een binnenstraat, een bron
.oor besmettelijke ziekten.

rcerieur gemeenschappelijke plee`

overheidstaken, waarvoor zij het geld
niet had. De vrees voor hoge financiële
uitgaven en de mogelijke aantasting
van particuliere belangen die het
gevolg konden zijn van een vooruit-
strevende gezondheidspolitiek, zaaiden
twijfel of de overheid wel zo ver moest
gaan. Maar de nieuwe inzichten gingen
langzamerhand overheersen. In 1855
bracht het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs een rapport uit over de ver-
ontrustende woonomstandigheden
van de volksklasse. Bij de beschrijving
van wat zij had aangetroffen sprak de
commissie met nauw verholen walging
van holen vol rook en vuilnis, waarin
menig weldenkend mens niet eens zijn
varkens zou huizen. De conclusie was
vernietigend: 'De woning van den
werkman is niet zelden een plaats van
schrik voor de meer beschaafde, waar
de onreinheid ten top stijgt, de damp-
kring verpest is door alles wat er opge-
stapeld en verricht wordt, waar de
redeloosheid haar wieg en bakermat
vindt en waar de brandpunten ont-
staan van ziekten, wier invloed zich
wijd verspreidt, om alle standen aan te
tasten en de gesel der verwoesting te
doen rondgaan tot in de huizen der
meer beschaafden'.:ñ Toen het conserva-
tieve Tweede-Kamerlid mr. W. Wintgens
naar aanleiding van het rapport een

Door de krappe behuizing leefde een groot
deel van de bevolking op straat, ca. 1925.

wetsontwerp indiende dat naar voor-
beeld van de Engelse Public Health Act
van 1848 de instelling van plaatselijke
gezondheidsraden mogelijk moest
maken, werd dit na twee jaar moei-
zaam delibereren afgestemd.
Verwijzend naar de gemeentewet van
1851, die de gemeenten al handvaten
bood om via bouwverordeningen
misstanden aan te pakken, stelden parle-
ment en regering zich op het standpunt
dat verder overheidsingrijpen ongewenst
was en diende te worden overgelaten aan
het particuliere initiatief. Wintgens'

Besmetteliike ziekten hielden niet halt aan de grenzen van de armenbuurt, Het gevolg
was dat de ziektebestrijding en de hygiëne langzaamaan meer aandacht kregen.
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Oproep tot inachtneming van leefregels
met het oog op voorkoming van cholera,

Maastricht. 1892.

voorstel beoogde slechts een wettelijk
kader te bieden aan een reeds ontstane
praktijk. Op aandrang van de
hygiënisten waren diverse steden in
het land al op eigen houtje overgegaan
tot de instelling van het soort gezond-
heidscornmissies waar het kamerlid
landelijk om vroeg. In de meeste van
deze plaatsen besloot de gemeenteraad
ook tot het opstellen van een bouw-
verordening in het kader van de
Gemeentewet van 1851. Bovendien
kwamen in diezelfde steden, onder
meer Amsterdam, Den Haag, Leiden,
Schiedam, Delft en Arnhem, overal met
meer of minder succes filantropische
woningbouwverenigingen van de
grond, die met geleend kapitaal van de
burgerij krotten opkochten om die
door nieuwe woningen te vervangen.

Voorlopig waren de initiatieven om
hygiënische verbeteringen ingang te
doen vinden nog schaars, maar de
kentering in de opvattingen zette door.
Niet in het minst toen kwam vast te
staan, dat maatregelen op dat gebied
aan de algemene welvaart ten goede
kwamen. Voor de vervaardiging en de
afzet van de nieuwe industrieproduc-
ten was de maatschappij immers aan-
gewezen op een gezonde en
welvarende bevolking. Een bevolking
die op een hoger levenspeil stond dan

de verpauperde massa,s van een halve
eeuw tevoren. Wat ten dele ingegeven
was door het eigenbelang van de wel-
gestelde burgerij zou spoedig via voor-
lichtingscarnpagnes wortel schieten
onder de volksklasse, al was zij uitein-
delijk het laatst aan de beurt om van
de resultaten te profiteren.

ln Limburg weinig
voortgang

De zorg voor de openbare gezondheid
is in Limburg pas laat op gang
gekomen. De provinciale geneeskun-
dige commissie was lange tijd de enige
instantie die zich enigszins op dit
terrein bewoog en dan nog voorname-
lijk door haar aandeel in de bestrijding
en voorkoming van epidemieën en
door haar ijveren voor de pokken-
vaccinatie. Als adviesorgaan van het
provinciaal bestuur was zij tot niet veel
in staat. De gemeentebesturen waren
de eerst verantwoordelijke instanties,
maar die maakten weinig aanstalten
initiatieven op dat terrein te nemen. In
Maastricht beijverde het stadsbestuur
zich weliswaar voor een systematische
verbetering van de afvalverwijdering,
de riolering en de drinkwater-
voorziening, de vorming van een
gezondheidscommissie wist zij uit te
stellen tot 1873, om vervolgens alle
raadgevingen en aanbevelingen van de
commissieleden stelselmatig te
negeren. Een in 1881 door enkele
medici en burgers ingestelde 'Vereeni-
ging ter bevordering der Volksgezond-
heid, verging het al niet veel beter. Dit
terwijl Maastricht al vele jaren bekend
stond als een van de dichtstbevolkte en
meest verkrotte steden van het land.
Al vanaf de vroege jaren 1860 kwam de
arbeidershuisvesting in de Maastrichtse
gemeenteraad regelmatig ter sprake,
echter alleen als het ging om een ver-
betering van de verkeersdoorstroming
en de verfraaiing van de stad. Burge-
meester en wethouders vonden de
bouw van arbeiderswoningen “een zaak

van de nijverheid'. Die kweet zich
slechts mondjesmaat van die taak:
alleen voor de eigen arbeiders, meestal
geschoolde en van elders aangetrokken
krachten, werd een aantal woningen
gekocht of gebouwd. Tot de oprichting
van een eerste, beperkt actieve,
'Heren-bouwverenigingl bestaande uit
fabrikanten en notabelen, kwam het in
de Limburgse hoofdstad pas in 1877;
een eerste echte bouwverordening werd
er niet eerder dan in 1904 ingevoerd.”

Op het Limburgse platteland werd al
die jaren weinig of niets gedaan ter
verbetering van de hygiëne of de huis-
vestingssituatie. Zolang in de grotere
gemeenten de woontoestanden zo
erbarmelijk en afschrikwekkend
waren, leek het wonen op de dorpen
verre te verkiezen. Het was dan ook
begrijpelijk, dat menigeen die in de
stad werk had gevonden, liever dage-
lijks de lange tocht te voet naar de stad
ondernam dan zich daar te vestigen.
Maar de toestand was ook op de
dorpen verre van ideaal. Het ontoe-
laatbare infectiegevaar tengevolge van
vervuilde waterpoelen, open mestvaal-
ten en gebrekkige vuil- en afvalverwij-
dering scheen men niet eens te
beseffen. De grote hoeven en burger-
manshuizen verkeerden meestal wel in
redelijke staat, maar de bekrompen
behuizingen van de landarbeiders en
de keuterboeren voldeden allerminst
aan de hygiënische eisen. Het woning-
bestand was doorgaans oud en gebrek-
kig, doortrokken van vocht en vol
ongedierte; tot de bouw van nieuwe
werkmanswoningen bestond weinig
aandrang. Hier en daar leefde men in
ellendige hutten of in miserabele grot-
woningen, die men in de mergelwand
had uitgehouwen. Vanuit de overgele-
verde traditie stond men vaak vol ach-
terdocht ten opzichte van nieuwe
voorzieningen, zoals waterleiding en
riolering, en tegenover de van medi-
sche zijde gepropageerde voorschriften
voor een persoonlijke hygiëne. De
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3 eostraat T1, interieur begin 19e eeuw.

2.. delijk is te zien dat de wanden
. : gens voorschrift gewit zijn.
:cto EV1885.

:,satselijke overheden misten het
:zicht in deze materie, waardoor van
;;f zijde aansporingen tot verbetering
ktbleiien.

Â: Eiisden reikte de gemeentelijke zorg
- 'or de openbare gezondheid niet veel
-:rder dan het toezicht op het wit-
=.z -zen van woningen, periodieke
:Ap-acties van openbare waterputten
f: pompen en een jaarlijkse inventari-
sz::e van het aantal ziektegevallen.
Ten in de jaren 1860 het aantal chole-
:1_-_'-:*-'allen op het Zuid-Limburgse
:atteland snel in aantal en virulentie
' ' Jam. besloot de Eijsdense gemeen-
'raad een onderzoekje in te stellen
'air de gezondheidstoestand, het voe-
;“.;spatroon en de woonomstandig-

:t van de “arbeidende klasse en de
;›_'Ttï.1stigen„ woonachtig in de

_ eente, De conclusies waren gerust-
iid: eenieder was in staat tot de

:zal niemand leed acuut gebrek en
t_f '--ferkmanswoningen werden, zoals

- '-ï ïgeschreven, jaarlijks twee à drie-
:zal :net kalk gewit.:8 Nieuwe of aan-

de maatregelen werden niet
3-1.; geacht. Dat brak de gemeente
_-=^.-. ._-fintigtal jaren later op. Eind jaren
. f-R vielen een aantal Eijsdenaren ten

Waterpomp in de Diepstraat. De gemeen-
telijke zorg voor de gezondheid reikte in

1892 in Eijsden niet verder dan periodiek
toezicht op waterputten en pompen en
vvitsauzen van woningen. Foto EV1909.

prooi aan de tyfus. Het ontbreken van
een inrichting waar de patiënten in iso-
latie verpleegd konden worden, werd
dadelijk als een groot gemis ervaren.
Gezien de staat van de dorpseconomie
kon de gemeente hierin op korte
termijn niet voorzien. Leiden was in
last; verspreiding van de ziekte dreigde.
Uiteindelijk werd graaf De Geloes
bereid gevonden bij te springen: in
april 1886 mocht op het 'Veldje`, een
van zijn bezittingen, een houten zie-
kenbarak worden opgericht.:u

Toen het ziektegevaar geweken was
ging het gemeentebestuur weer over
tot de orde van de dag.

De staat niet langer afzijdig

Onder invloed van de opkomende
arbeidersbeweging en nieuwe politieke
partijen, de sociale onrust in de
omringende landen en de enquêtes en
onderzoeksrapporten van artsen en
wetenschappers, liet de rijksoverheid
tegen het einde van de eeuw haar pas-
sieve houding in zake de `socia1e
quaestie' varen. Regering en parlement
konden er niet langer onderuit wette-
lijke maatregelen te nemen die aan de
arbeidende klasse bescherming en
betere levenskansen moesten bieden.
Het liberale kamerlid Samuel van
Houten had met zijn initiatiefwet, die
fabrieksarbeid van kinderen jonger
dan twaalf jaar verbood, in 1874 al een
voorzichtige aanzet in die richting
gegeven. Eerst na de uitbreiding van

IEDEBLAIDEI.
'aiunnuuum` dan 23mm Ssptmdm- [#74.
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Mr. Samuel van Houten GEEF-1930)` Lid van de tweede kamer, was in de jaren zeventig

een der meest vooraanstaande jong- of radicaalliberalen. een groepering die vanaf 1865

een progressief standpunt binnen de liberale partij was gaan innemen. Van Houten

kreeg vooral bekendheid door zijn 'kinderwetje' van 1874, het eerste bescheiden begin

van de sociale wetgeving` Algemeen Rijksarchief Den Haag. Staatscourant van 24 sep-

tember 181m`



Nummer

95-96,

oktober

2003

30 Uit Eijsdens Verleden

het kiesrecht in 1887, en met steun van
de confessionelen, kwam er vaart in de
sociale wetgeving. De arbeidswet van
1889 betekende een eerste grote sprong
voorwaarts, niet zozeer door zijn reik-
wijdte als wel door de instelling van
een speciaal team van inspecteurs die
op de naleving ervan gingen toezien.
Volgens die wet bleef de arbeid van
kinderen verboden en werd die van
vrouwen en van jeugdige personen
(jongens van 12 tot 16 jaar) aan beper-
kende bepalingen onderhevig, zoals
een verbod van nachtarbeid en van
zondagsarbeid, het binden van de
arbeidsdag aan een maximum van elf
uur, en het voorschrijven van een rust-
pauze van tenminste een uur. Spoedig
volgden de veiligheidswet (1895) en de
ongevallenwet ( 1901 i, die werknemers
enige bescherming boden tegen de
gevolgen van ongevallen op de werk-
plek. Het is vooral de woningwet van
1901 geweest die het denken over
sociale vraagstukken een nieuwe
wending gaf en het institutionele kader
dat zich tot nog toe bewoog rond de
centra van industriële arbeid ook over
de rest van het land uitbreidde. Niet

langer huldigden regering en parle-
ment het standpunt dat de oplossing
van het “woningvraagstuk en alle
daaraan gerelateerde problemen op het
gebied van hygiëne en volksgezond-
heid diende te komen uit de samenle-
ving. Bij gebrek aan voldoende
particuliere initiatieven werd over-
heidsingrijpen op deze vitale terreinen
van het maatschappelijke leven plots
onontbeerlijk geacht.

De woningwet

De woningwet was op 19 april 1901
met 72 tegen 4 stemmen in de Tweede
Kamer aangenomen. Precies twee
maanden later, op 19 juni, betuigde de
Eerste Kamer haar instemming met de
wetsvoorstellen. Het duurde nog tot l
augustus van het volgende jaar voor de
nieuwe wet, een mijlpaal in de sociale
geschiedenis van Nederland, in
werking trad.

Oorspronkelijk stond de woningwet
helemaal in het teken van de zorg om
de volksgezondheid en vormde zij een
twee-eenheid met de nu al lang verge-

'
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. __... u... ...nu b
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Originele Woningwet 1901 met handgeschreven correcties n.a.v. het laatste kamer-
debat over deze wet en de originele ondertekening door koningin Wilhelmina.

ten gezondheidswet, die ook in 1901
van kracht was geworden. De woning-
wet was primair bedoeld om onge-
wenste woningtoestanden aan te
pakken en het ontstaan daarvan bij de
bouw van nieuwe woningen te voorko-
men. De uitvoering van de wet werd in
handen van de gemeentebesturen
gelegd. Zo werden de gemeenten ver-
plicht tot het opstellen en naleven van
bouwverordeningen. Over de inhoud
daarvan liet de wetgever zich niet uit,
dat was een zaak van de individuele
gemeentebesturen. Verder regelde de
woningwet de ruimtelijke ordening bij

Schilderij Petrus Wolfs: Onbewoonbaar
verklaarde woning. Olieverf met opge-
liimd hout 125 x 145 cm. Foto EV35?6.

stadsuitbreidingen door middel van
bestemmingsplannen en onteigenings-
procedures van de grond.

Behalve voor controle op de bouw van
nieuwe woningen was de woningwet
ook voor een belangrijk deel bedoeld
orn op te kunnen treden tegen onge-
wenste toestanden in de bestaande
woningvoorraad. Zo gaf de wet de
gemeenten bevoegdheden om krotten
onbewoonbaar te verklaren en te ontei-
genen, huiseigenaren te verplichten tot
deugdelijk onderhoud en op te treden
tegen de overbevolking van woningen.
De praktische uitwerking van dit alles
was geregeld in de gezondheidswet. Die
wet regelde zaken als de verplichte
instelling van gemeentelijke gezond-
heidscommissies` die onder meer tot
taak kregen om te waken over de open-
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_hygiene en de woonomstandighe-
hbwas het aan deze commissies
-hutm voor onbewoonbaarverkla-
'quota'te dragen.

_'- hatste instantie voorzagen de
*lande financiële paragrafen van
fi-\gwet in de mogelijkheid voor
"Inof erkende woningbouwin-
*II (stichtingen, verenigingen of
_tlschappen zonder winstoog-
fl)un zelf woningen te bouwen
_'IHijke steun van het rijk.
Hp'ng het in de ogen van de
qwetgever in de eerste plaats
__Tçn ter vervanging van de
_-tie zij zouden laten afbreken.
*nudoor echter niet uit dat de

-- ook kon bijspringen als het
_.un goedkope woningen door

'- 1- ' sector duidelijk te kort
De financiële steun van de

-~ mu in dat geval echter geen
mogen zijn, maar slechts een

~ -N in de vorm van een
cht in de loop der jaren

~ inde te worden terugbetaald
` åfihmr.

`_-Ixhting dat na het in werking
_.vm de woningwet de volkswo-' in Nederland snel tot ont-
ümu komen, is niet
*uDe gemeentebesturen die
- bh moesten overgaan,

- slechts traag in beweging. Bij
omheden bestond nog een

“deel tegen alles wat op` H.. t " gleek.Hetwaren
k ieuwe gezondheidscommis-
,ut activiteiten aan de dag
h liverse plaatsen, zoals

Rotterdam, Delft, Leiden,
- en Maastricht, begonnen

- ñ > gezondheidscommis-
ditieuze onderzoekspro-
~ waarbij zij duizenden

v nu binnen bekeken en
.. « .. Dat leverde een berg' '-- op en een groot aantal

- tie voor een onbewoon-

baarverklaring werden voorgedragen.
Overal in het land klonk dan ook de
kritiek dat de woningwet in de praktijk
meer leek op een wet om woningen af
te breken dan op een wet die de
woningbouw wilde stimuleren.”

Ook in Limburg bestond nog weinig
animo om de bouw van woningwetwo-
ningen ter hand te nemen. Voorlopig
concentreerden de inspanningen zich
op de instelling van een netwerk van
gezondheidscommissies waarvan de
activiteiten zich tot in alle uithoeken
van de provincie dienden uit te strek-
ken. Het grondgebied van Limburg
werd hiertoe verdeeld in de districten
Sittard, Roermond, Venlo, Weert,
Heerlen, Venray, Gulpen en Meerssen,
waar met ingang van 1903 de commis-
sieleden, artsen, apothekers, ambtena-
ren en ondernemers, met hun werk
begonnen. De al langer bestaande
gezondheidscommissie van Maastricht
werd omgezet in een door het rijk
betaalde commissie nieuwe stijl, wat in
de praktijk veel leek op een volledig
nieuw begin. De aandacht van de
Maastrichtse commissie spitste zich,
net als in veel andere plaatsen, toe op
het terrein van de volkshuisvesting.
Daarnaast hield zij zich uitvoerig bezig
met de kindersterfte en met de fabrieks-
en schoolhygiëne. De keuze van deze
prioriteiten was overigens niet toevallig.
Juist de terreinen van de volkshuisves-
ting en de kindersterfte waren door de
geneeskundige hoofdinspecteur voor
Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg als de twee grootste knelpun-
ten in zijn ressort aangeduid. De meeste
gezondheidscommissies verloren zich
echter in detailkwesties, wat trouwens
verklaarbaar is, omdat in de wet was
voorgeschreven dat geen enkele
gemeentelijke verordening op het
gebied van de volksgezondheid zonder
het advies van de betrokken gezond-
heidscommissie tot stand kon komen.
Toch werd veel bereikt. De meest stui-
tende misstanden werden aangepakt en,

zeker zo belangrijk, de commissies
hebben in belangrijke mate bijgedragen
aan de ombuiging van de mentaliteit en
aan het activeren van de belangstelling
voor de volksgezondheid. De opheffing
van de commissies in 1933, uit zuinig-
heidsoverwegingen, werd dan ook in
brede kring als een ongelukkige maatre-
gel beschouwd.”

Sedert 1903 ressorteerde de gemeente
Eijsden onder het werkingsgebied van
de gezondheidscommissie van Meerssen
en kreeg de zorg voor de openbare
hygiëne in het Maasdorp een vastere
basis. Op aandringen van deze com-
missie zouden in de daaropvolgende
jaren een drietal nieuwe gemeentelijke
waterpompen worden geplaatst, werd
het onderhoud en de reiniging van
putten en pompen geïntensiveerd,
besloten enkele dorpsbewoners hun
beerputten te vervangen door een par-
ticuliere riolering met afwatering op de
Maas, kreeg het toezicht op de keuring
van voedingsmiddelen en op de
werking van fabrieken en werkplaatsen
nieuwe inhoud en werd de registratie
van ziektegevallen sterk verbeterd. De
zorg voor de volkshuisvesting bleef nog
steeds ondermaats. Een dwingende
noodzaak tot verbetering ontbrak,
immers alle dorpsbewoners waren
onder dak en van massale uitbraken
van cholera en tyfus was al jaren geen
sprake meer. In haar verslagen volstond
de gemeente jaar na jaar met de stan-
daardopmerking: 'Particulieren sticht-
ten vele ruime en gezonde woningen).
Dat de minstbedeelden, de mensen die
in de slechtste woonomstandigheden
verkeerden, daartoe volstrekt niet in
staat waren bleef onvermeld. Pas na
herhaald aandringen van Gedeputeerde
Staten kwam de gemeente in 1906 met
een eerste bouwverordening die eisen
stelde aan de bouw en uitrusting van
nieuwe woningen. De aansten van
een bouwkundig opzichter, medio
1907, bracht uiteindelijk ook aandacht
voor de bestaande woningvoorraad.
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Op diens instigatie werden 'vele doel-
matige verbeteringen aangebrachtl
blijkbaar in die mate dat Burgemeester
en Wethouders in 1910 verheugd
konden melden dat lwoningen welke
ongeschikt ter bewoning zijn, verbete-
ring behoeven of overbevolkt zijn, niet
werden aangetroffen'.”

Ter beveiliging van de
werkmansstand

Geloofsafval en een herlevende belang-
stelling voor de socialistische beweging
dwongen het Roermondse bisdom in
het eerste decennium van de twintigste
eeuw eindelijk ernst te maken niet de
verheffing van de Limburgse arbeiders.
Nu de Nederlandse Staat een begin
had gemaakt met sociale wetgeving,
maar de diverse gemeentebesturen op
hun handen bleven zitten, was het de
taak van kerk en samenleving ant-
woorden te vinden op de vraagstukken
van de moderne tijd en de verschil-
lende maatschappelijke klassen met
elkaar te verzoenen. De in Nuth
geboren priester ].M. Souren en het
Maastrichtse gemeenteraadslid jonk-
heer mr. Charles Ruijs de Beerenbrouck,

l

l_

Kapelaan Souren, voorzitter van de

spaarbouwvereniging St.-Servatius. later

aalmoezenier der Werklieden van
Maastricht-Wijck. Hij was een warm pleit-

bezorger van de oprichting van diverse

bouwverenigingen in Limburg.

de sociaal bewogen zoon van de
Limburgse gouverneur, hebben zich in
dat verband bijzonder onderscheiden.
De “jonge Ruijs, werd tegen het einde
van 1901 door een zestal katholiek
georganiseerde metaalbewerkers bena-
derd om advies over de mogelijkheden
om te komen tot de oprichting van een
spaarbouwvereniging. Dat fenomeen
maakte in België en Duitsland furore.
Hij riep de hulp in van Souren, die
zojuist was benoemd tot kapelaan van
de Sint-Martinusparochie in Wyck.
Souren had in korte tijd het respect
van de Maastrichtse arbeiders weten te
winnen en beschikte als een van de
weinige zielzorgers over een gedegen
kennis van de sociale ontwikkelingen
in binnen- en buitenland. Beide
mannen oordeelden dat de idee van
een spaarbouwvereniging uitstekend
paste in het straatje van de
R.K.-Volksbond, de eerste naar lande-
lijk voorbeeld opgerichte sociale orga-
nisatie in Maastricht. Sedert zijn
oprichting in 1892 was de Volksbond
onder klerikale leiding uitgegroeid van
een goedwillende burgermansclub tot
een echte arbeidersvereniging: het
overkoepelende lichaam van alle plaat-
selijke katholieke vakbonden. Tot echte
vakbondsacties kwam het in die jaren
niet. Dat was ook niet mogelijk, zolang
de werkgevers de vakorganisaties niet
wensten te erkennen. Voorlopig richtte
de Volksbond zich op 'de beveiliging
van de werkmansstand en de kleine
burgerij tegen de maatschappelijke
dwalingen van de tegenwoordige tijd'
en op de verbetering van de levensom-
standigheden van zijn leden.

Onder de paraplu van de Volksbond,
zag de Spaarbouwvereniging Sint-
Servatius op 16 februari 1902 het
levenslicht. Kapelaan Souren stond aan
het roer, jonkheer Ruijs bleef als
rechtskundig adviseur op de achter-
grond. Ondanks alle goede bedoelin-
gen faalde de onderneming
jammerlijk. Het aantal leden bleef

beperkt en met de magere inleg van de
spaarders en een lening van de boeren-
leenbank van Swalmen - voorzitter
Souren was de oprichter van die bank
- konden slechts zeven eenvoudige
duplexhuisjes worden gebouwd aan de
rand van Heer. Alleen regeringssteun
kon hier uitkomst bieden. Die oplos-
sing kwam in zicht met de aanvaarding
van de woningwet, die op 1 augustus
1902 in werking trad. ln 1903 onder-
namen Souren, inmiddels benoemd
tot Aalmoezenier der Werklieden van
Maastricht-Wyck, en Ruijs stappen om
de statuten van Sint-Servatius aan te
passen aan de eisen van de woningwet.
Alleen stichtingen, verenigingen of
vennootschappen zonder winstoog-
merk en uitsluitend werkzaam in het
belang van de volkshuisvesting konden
voor overheidssteun in aanmerking
komen. Ruijs' juridische expertise
kwam opnieuw van pas: na in oktober
1904 officieel te zijn erkend als bouw-
vereniging in de zin van de woningwet,
verwierf Sint-Servatius op 18 januari
1905 de status van toegelaten instel-
ling. Zij was daarmee de vijfde vereni-
ging in Nederland die de toelating
verkreeg en de eerste in Limburg.
Het had vervolgens nog heel wat voeten
in de aarde voor de Maastrichtse
gemeenteraad het verzoek van de
bouwvereniging om een voorschot
krachtens de woningwet honoreerde.
Maastricht diende in de ogen van de
stadsbestuurders vooral een moderne
stad te worden met goede voorzienin-
gen, waar het vooral voor de gegoeden
goed toeven was. Arbeiderwoningen
hoorden in die visie bij voorkeur
gegroepeerd en op enige afstand van
het stadscentrum gerealiseerd te
worden, om zo waardedaling van de
onroerende goederen in de nieuwe vil-
lawijken en de daaromheen geprojec-
teerde middenstandswijken te
voorkomen. l-let daarvoor vereiste
bestemmingsplan ontbrak, evenals
de ijver daarin op korte termijn te
voorzien. Dankzij de inzet van Ruijs de
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Beerenbrouck, die in de wandelgangen
'-'an het Maastrichtse gemeentehuis
VIrn'ermoeibaar lobbyde voor Sint-Ser-
'-1tius, kregen Souren en de zijnen
:1nd 1906 toch goedkeuring voor de
touw van veertig dubbele woonhuizen
:al achter de burgermanswoningen
aan de Hertogsingel. Nauwelijks een
aar later waren alle woningen, de kern
en het latere Blauwdorp, opgeleverd
f: beschikte Maastricht over zijn
f ste echte arbeiderswijk. De wonin-

1 werden toegewezen aan zorgvuldig

Ie ee'ste woningwetwoningen in
Heeft' cet.

gezinnen die aantoonbaar beschikten
over voldoende woondiscipline en een
geregeld inkomen.33

Aan de vooravond van de negende
Limburgse Katholiekendagen, die op
19 en 20 mei 1907 te lvlaastricht plaats
hadden, voerde aalmoezenier Souren
een select gezelschap uit de Limburgse
Volksbond langs de gereedgekomen
woningwetwoningen van “zijni Sint-
Servatius. In een gloedvolle toespraak
wees hij op het belang van de woning-
wet. de verbeteringen die zij kon
brengen in de huisvestingssituatie van
de verpauperde arbeidersstand en riep
hij zijn toehoorders op in heel de pro-
vincie soortgelijke bouwverenigingen
op te richten. Zijn appèl, in vele
spreekbeurten herhaald, bleef niet
zonder uitwerking. Tussen 1907 en
1909 kregen Venlo` Heerlen. Roermond
en Vaals hun eerste door de Staat
erkende woningverenigingen en werd
ook daar een voorzichtig begin
gemaakt met de bouw van ruime en
gezonde onderkomens voor arbeiders
en kleine middenstanders.

Eee-___.' Vereniging 'Ons Limburg'. Heerlen, 1916. De vereniging waar ook de
-'.-:- Agvereniging Eijsden onder resorteerde.

Ons Limburg

De stormachtige groei van de mijn-
industrie verplaatste de woningnood
abrupt naar grote delen van het Zuid-
Limburgse platteland. Parallel met de
oprichting van nieuwe mijnzetels
groeide de bevolking in de streek
tussen Kerkrade, Heerlen en Geleen
explosief: van 69.736 mensen in 1900,
naar 229.314 in 1930. De vierentwintig
gemeenten in dit gebied bleken aan-
vankelijk totaal niet opgewassen tegen
de problemen die de massale toe-
stroom van binnen- en buitenlandse
werkkrachten met zich bracht, niet
alleen op het vlak van het gemeen-
schapsleven en de openbare voorzie-
ningen, maar ook en vooral waar het
de huisvesting betrof. Alles wat een
dak had werd tot woning gepromo-
veerd. Wie een kamer over had` nam
kostgangers in huis en bedden hadden
niet zelden evenals de arbeiders dag-,
middag- en avonddienst, telkens voor
verschillende personen. De woningzoe-
kenden werden veelal voor de keus
gesteld: of buitensporig veel betalen. of
geen onderdak. Spanningen waren dan
ook aan de orde van de dag. Menig
mijnwerker zwierf bij nacht en ontij
door de modderige straten, zocht
troost in de vele kroegen of in de
armen van een willige boerenmeid.
De mijnondernemers deden wat ze
konden om althans een deel van de
nieuwkomers van huisvesting te voor-
zien, maar hun inspanningen schoten
hopeloos tekort. De jonge bouwvereniv
ging van Heerlen en de zwakke lokale
gemeenteraden waren evenmin tegen
de situatie opgewassen. Het ontbrak
hen aan de benodigde expertise en
soms ook aan de moed om tegen de
stroom op te roeien, want een groot
deel van de autochtone bevolking
stond in hoge mate gereserveerd ten
opzichte van de mijnwerkers.

Met de benoeming van de Venrayse
priester Henricus Andreas Poels (1868-
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ln augustus 1913 konden Poels en de zijnen hun eerste bouwproject afronden. Het was
de tste Stap op weg naar gezonde woonverhoudingen in de Mijnstreek (Hoensbroek).

1948) tot rector van het gehucht
Welten bij Heerlen, hoopte het Roer-
mondse bisdom de dreiging van desin-
tegratie van de traditionele agrarische
gemeenschappen in de streek te keren
en de socialisten de wind uit de zeilen
te nemen. Poels, in 1910 teruggekeerd
uit Washington waarnaar hij de wijk
had genomen vanwege oppositie tegen
zijn modernistische opvattingen over
de plaats en de taak van de Kerk in de
samenleving, kreeg de rol toebedeeld
van hoofdaalmoezenier van sociale
werken, een functie die hij naar belie-
ven mocht invullen. Dat deed hij met
verve. Onmiddellijk na zijn benoeming
ging hij met de hem typerende kracht-
dadige instelling aan het werk om het
totale maatschappelijke leven in de
Mijnstreek, en daarbuiten, in geor-
dende banen te leiden en de arbeider
voor de kerk te behouden. Poels
besefte dat van dat laatste niets terecht
zou komen als er niets gedaan zou
worden aan de miserabele woon- en
leefomstandigheden van de Limburgse
werkklasse en riep het huisvestingspro~
bleem uit tot de belangrijkste sociale
kwestie van zijn tijd. In navolging van

zijn confrater Souren omarmde ook
Poels de woningwet als het meest geëi-
gende middel om in het woningtekort
te voorzien, hoewel de daarvoor beno-
digde infrastructuur ten enenmale
ontbrak. Om die reden ontwikkelde hij
samen met dr. Woltering, de hoofdin-
specteur van de Volksgezondheid, een
concept voor een overkoepelend
orgaan dat de nog op te richten
woningverenigingen technische en
administratieve bijstand moest gaan
verlenen. Poels sloeg spijkers met
koppen. In juni 1911 liet hij een circu-
laire uitgaan, gericht aan burgemees-
ters, pastoors en andere dignitarissen,
waarin hij opriep mee te werken aan
de totstandkoming van een dergelijke
vereniging. Negenenveertig personen
reageerden positief en al op 3 juli kon
de Vereniging Ons Limburg in het
Heerlense patronaatsgebouw ten doop
worden gehouden. Poels werd bij
acclamatie tot voorzitter gekozen, dr.
Woltering tot vice-voorzitter en de
Heerlense houthandelaar I. Ruemkens,
wiens woning aan de Geleenstraat
voorlopig diende tot kantoor, werd
aangewezen als secretaris. Het doel van

het nieuwe orgaan werd als volgt
omschreven: “de bevordering der
volkshuisvesting in het mijndistrict
van Zuid-Limburg, en die gemeenten
die zich bij de vereeniging willen aan-
sluiten'. Ons Limburg bekende zich in
haar eerste statuten een katholieke ver-
eniging, maar verklaarde haar arbeid
ook uit te strekken tot niet-katholieken.
Dat hieraan in de verhitte politieke
strijd van die dagen door velen werd
getwijfeld, laat zich raden. Tot in het
parlement werden vragen gesteld over
de mogelijke achterstelling van anders-
denkenden. Katholieke voormannen
als Charles Ruijs de Beerenbrouck en
Henri Hermans hadden er jarenlang
haast een dagtaak aan om ieder van de
goede bedoelingen van Ons Limburg
te overtuigen. Hoe het ook zij, de start
was veelbelovend. In oktober 1911 kon
het bestuur de oprichting bekend
maken van de eerste twee afdelingen:
de woningverenigingen Hoensbroek en
Sittard. Amper een half jaar later
volgden afdelingen in Kerkrade, Nuth,
Brunssum en Schinveld en werden in
nog eens zestien andere gemeenten in
de Mijnstreek stappen in die richting
ondernomen. Een neveninstelling van
Ons Limburg, de Bouwgrondmaat-
schappij Tijdig, voorzag de jonge
woningverenigingen van betaalbare
bouwgrond en in augustus 1913
konden Poels en de zijnen hun eerste
bouwproject afronden. Woninggroep
De Slak in Hoensbroek vormde de
eerste stap op weg naar gezonde woon-
verhoudingen in de Mijnstreek.”
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3. Woningvereniging Eijsden 1913-1940

Een veelbelovend begin

Vanaf de start heeft Ons Limburg zich
beijverd om haar, naar eigen zeggen
“zegenrijke sociale arbeid', ook buiten
de Mijnstreek te doen uitstrekken. Zij
richtte zich daarbij met name op
gemeenten waar de industrie al wortel
had geschoten. De plaatselijke pastoors,
daartoe aangespoord door de aalmoe-
zeniers van sociale werken, waren in
vrijwel alle gevallen de initiatiefnemers
tot de oprichting van afdelingen van de
Heerlense 'centrale'. Tegelen en Gulpen
kregen hun woningvereniging al in
1912, Blerick en Echt zouden spoedig
volgen. Zo ook Eijsden, waar de sedert
1895 met de N.V. Nederlandsche
Zinkwít Maatschappij te Maastricht
gefuseerde zinkwitfabriek van Rocour
onder nieuwe leiding een periode van
schaalvergroting doormaakte. Pastoor
Raymond Alfons Schroeder, die sinds
1909 de parochie Eijsden-Breust
bestierde, zag die snelle groei bezorgd
aan. In zijn vorige standplaats
Schaesberg had hij met eigen ogen
gezien wat de gevolgen waren van een
geforceerde industriële expansie en met
de hulp van Ons Limburg hoopte hij
dergelijke toestanden in Eijsden te

. aar-:e R K. Werkliedenvereeniging St.-
izsecc E ,sden. Foto G. Schroen.
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De verzamelde Aalmoezeniers van de
Arbeid bij gelegenheid van het 20-jarig
bestaan van de Limburgse R.K. Werklie-

denbond 'Black Power'. 1930V

voorkomen. Op 14 januari 1913 trom-
melde hij alle vooraanstaande dorpelin~
gen op voor een vergadering in het
gemeentehuis met het doel een woning-
vereniging op te richten. Hoofdaalmoe-
zenier Poels had de moeite genomen
om persoonlijk naar Eijsden af te reizen
en nam na een inleiding van de pastoor
terstond het heft in handen. Omstandig
betoogde hij het nut van een vereniging
die zich bekommerde om de huisves-
ting van de minvermogende arbeiders-

Gemeentehuis aan de Breusterstraat.
thans Oude Raadhuis 2. Foto EV1799.
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LIMBURG.
RKWERKLIEDENâ

er BOND i

Affiche Werkliedenbond.

Luchtfoto Zinkwit en omgeving, 1947.
Linksboven de huizen van Mariadorp.
verbonden door de Pisartlaan met de
Zinkwit. Vanaf de Zinkwit is de Voerweg
te zien die naar het Withuis leidt.
Opvallend is verder het groot aantal
boomgaarden. Foto EV.
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Het begin van de statuten van de Woningvereniging Eijsden, opgericht op 14 januari 1913.

stand, om de aanwezigen vervolgens
aan te sporen tot daden. lTot verheffing
en verbetering van den arbeiderstoe-
stand op christelijk en maatschappelijk
oogpunt: zo vermelden de notulen van
de bijeenkomst. Meteen werd bij hoof-
delijke stemming een bestuur gekozen:
graaf René de Geloes werd voorzitter,
pastoor Schroeder ondervoorzitter en
A. Coenegracht, de rentmeester van het

kasteel, secretaris-penningmeester.
Notaris C. Arnold en G. van Irsen, een
vooraanstaand lid van de Limburgse
R.K.-Werk1iedenbond, werden aange-
wezen als hun secondanten. Poels had
al een voorgedrukt exemplaar van de
statuten bij de hand; vastgesteld en
gefiatteerd werd het document nog die-
zelfde middag ter beoordeling aan Hare
Majesteit de Koningin gezonden.Js
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De statuten van de Woningvereniging
Eiisden werden op 12 maart 1913 bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd.
Xotaris Arnold werd meteen op pad
gestuurd om op zoek te gaan naar een
geschikt bouwterrein. Nog diezelfde
:mand liet hij zijn oog vallen op een
perceel aan de Voerweg in de richting
'fan het gehucht Withuis, waarvoor een
fxiis werd gevraagd van tweehonderd
gulden per 4 are en 9 centiare. Een
alleszins redelijk bedrag` zo oordeelden
:m medebestuurders. waarop een
_:flncipeovereenkomst werd gesloten
:set de eigenaar. Ruim een maand
hier. op 30 mei, kreeg de woningver-
:iging toelating in de zin van de
woningwet. Daarmee leek toegang tot
je \ieespotten van de Staat verzekerd.
De vfereniging liet er in ieder geval
geen gras over groeien. Terwijl het
xszuur wachtte op een gunstige
tesdlikking op zijn verzoek tot toe-
L-:nmg van een rijksvoorschot van
1 1.71) gulden voor de aankoop van
Ene: bouwterrein, zette het technisch
mn van Ons Limburg zich aan een
met? voor de bouw van zeventig
mtbuizen. Begin augustus kwam het
zinssende woord uit Den Haag. Bij
Cmšdiik Besluit werd het verzoek
m rein-ming van een rijksvoorschot
genoteerd. alleen de gemeenteraad
.nest nog ziin tiat geven.

De Zinkwit gooit roet
'- het eten

k .ñrnme van de NY. Maastrichtse
hun: Maatschappij had de oprich-
qm de Woningvereniging Eijsden
_:bft cgen aangezien en was
in: :xt gecharmeerd van de voor-
mitmoeienissen met de huis-
_ug \1: baar arbeiders. De beide
hm Lean Poiain en Fernand Pisart
m:uit sinds hun aantreden na de
“uit Georges Rocour in 1903
h! mz: :is entrepreneurs van
m'Jim-tale snit. Beiden
“in de \Tiiheid van handelen

De voormalige arbeiderswoningen langs de Rijksweg; hier de Esdoornlaan in 2003.
Foto G. Schroen.

als hun hoogste axioma en het ratio-
neel nastreven van economische voor-
delen als het hoogste en laatste doel
van de zelfstandige ondernemer.
Polain en Pisart wensten ze'lf te voor-
zien in de huisvesting van hun werk-
nemers. Immers een probater middel
om werkkrachten naar de fabriek te
lokken en aan het bedrijf te binden
bestond er niet. Twee dagen na de
oprichtingsvergadering van de
Woningvereniging Eijsden vroeg de
directie van de M.Z.M. toestemming
aan Burgemeester en Wethouders voor
de bouw van elf arbeidershuizen op
een terrein langs de rijksweg naar Ver- '

viers, even ten noorden van Withuís.
Het gemeentebestuur zag geen enkel
bezwaar en honoreerde het verzoek al
op 28 maart l913.`“

Nu de industriëlen verantwoordelijk-
heid hadden genomen voor de arbei-
dershuisvesting in de gemeente en er
een begin werd gemaakt met de bouw
van de eerste woningen van het latere
Mariadorp, besloot de gemeenteraad

de uitbetaling van het inmiddels aan
de bouwvereniging toegekende rijks-
voorschot op te schorten. Pas toen de
elf woningen klaar waren en duidelijk
was geworden dat de in 1912 door de
M.Z.M. opgestarte lithopoonfabriek
spoedig nieuwe arbeiders naar Eijsden
zou lokken, werd het rijksvoorschot bij
raadsbesluit van 31 maart 1914 alsnog
aan de woningvereniging uitgekeerd.

Mariadorp had vroeger een eigen
watervoorziening met een watertoren.
Foto EV2268.
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De Mariagrot van Mariadorp, 2003. Foto G. Schroen.

Die hervatte verheugd haar activitei-
ten. maar de vreugde bleek van korte
duur. Het technisch bureau van Ons
Limburg berekende dat de door haar
ontworpen woningen, al naar gelang
ligging en grootte, een huurprijs
moesten opbrengen tussen zeven en
tien gulden per maand. Dat was voor
de meeste arbeiders in Eijsden te hoog
gegrepen. Omdat de M.Z.M. goedko-
per kon bouwen - zij hoefde zich
immers niet te houden aan de voor-
schriften van de woningwet - en
bovendien zojuist vergunning had
gevraagd voor de bouw van nog eens
vierentwintig arbeiderswoningen,
besloot de woningvereniging in overleg
met de gemeenteraad op 24 juli 1914
alle voorbereidingen voor haar eerste
bouwproject stop te zetten. Anderhalve
week later trokken Duitse troepen bij
Gemmenich onder Vaals de Belgisch-
Duitse grens over: de Eerste Wereld-
oorlog was uitgebroken. Dagenlang
werd zwaar gevochten om het bezit
van de twaalf forten rond Luik. In
Eijsden hielden de mensen de adem in.
Zou de strijd zich verplaatsen naar het
noorden? Toen de eerste gewonden en
vluchtelingen het dorp binnenkwamen
en aan onderdak moesten worden
geholpen, leek alle aandacht voor het

probleem van de arbeidershuisvesting
op slag zinloos. In ieder geval werd van
de Eijsdense woningvereniging lange
tijd niets meer vernomen.

Het ging Fernand Pisart, inmiddels
alleenheerser over “de fabriek: in die
dagen voor de wind. De Duitse concur-
rentie bij de export naar Engeland was
weggevallen en hij zat dringend verlegen
om uitbreidingsruimte. In het voorjaar
van 1915 verkocht notaris Arnold het
perceel van de bouwvereniging dat aan
de fabrieksterreinen grensde aan Pisart
voor een prijs die aanzienlijk hoger lag
dan het aankoopbedrag. De winst werd
tegen een rente van vijf procent uitge-
leend aan graaf De Geloes: een potje
voor later, zo heette het. In oktober van
dat jaar trachtte de R.K. Bond van
Spoor- en Tramwegpersoneel Sint-
Raphaël de woningvereniging nog tot
activiteit op te wekken. Per brief deed de
bond het verzoek om zo spoedig moge~
lijk tot woningbouw over te gaan,
omdat de huizen die de Staatsspoorwe-
gen voor haar personeel had gebouwd
niet langer voldeden aan de gestelde
eisen en alternatieve huisvesting niet
voor handen was. Tevergeefs. De oorlog
had het land in een economische crisis
gedompeld en van de zijde van de rege-
ring was weinig hulp te verwachten.

Alleen Pisart bouwde onverdroten
voort. Eind 1915 telde Mariadorp al
zo”n vijfenzestig woningen; een jaar later
bereikte het wijkje met zevenentachtig
woningen zijn definitieve omvang. Para-
dijselijk kon men de onderkomens niet
noemen. Ze waren weliswaar ruim,
maar slecht gebouwd en armoedig uit-
gerust. Behoorlijke sanitaire voorzienin-
gen ontbraken` straatverlichting was er
niet en de wegen bleven onverhard.
Vooral in de winter was na het invallen
van de duisternis het isolement corn-
pleet. Voor de meeste Eijsdenaren gold
dat men “de kolonie” beter kon mijden;
arbeiders van buiten hadden weinig
keus. In Mariadorp stond slechts zelden
een woning leeg.
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keerste verkiezingen onder algemeen
Hed-It en met evenredige vertegen-
-Iúging dreigden de politieke verhou-
fiin op zijn kop te zetten. Op dit
*die een oproep aan de katholieke
ms om het 'rode gevaar' te keren.

Een nieuwe poging

Wende de oorlogsjaren liep de
_'ngbouw in ons land forse achter-
“i Op. Door de sterk gestegen loon-
hlm en materiaalprijzen lieten
_'i particuliere bouwers het
ml afweten. De inspanningen van
C iniddels sterk in aantal toegeno-
-I \Ioningverenigingen bleven vaak
_hdoos: de overgrote meerderheid
_k honingzoekenden bleek niet in
lll tk huurprijs van een nieuwbouw-
_'gop te brengen. Konden in 1913
H:lin drieëntwintigduizend nieuwe
*en in gebruik worden
Fun. in 1917 was dit aantal tot
_hide zesduizend gedaald.
*nude kwam, maar bracht weinig
*hing De economie had veel
ik. en het spook van de revolutie
úehm Europa. Bovendien dreig-
hkeerste verkiezingen onder het
*mm kiesrecht en met evenredige
_Fumordiging alle politieke ver-
“nin ons land op zijn kop te
_.. De Xederlandse woningbouw-
-ügm probeerden het ijzer te
_:llneu het heet was. In 1918 ver-
d!zii zich op een landelijk
Hayes in Amsterdam, waar zij
.Met aan de regering opstel-

h Den Haag haastte men zich een
metuit te vaardigen die de

grootschalige bouw van noodwoningen
mogelijk maakte. Op aandringen van
de nieuwe katholieke minister van
Arbeid P.].M. Aalberse, de gewezen
voorman van de Katholieke Sociale
Actie, ging de geldkraan voor reguliere
woningwetvoorschotten wijd open. In
heel het land sloten de verjongde
gemeenteraden vruchtbare coalities met
de talrijke protestants-christelijke en
rooms-katholieke woningbouwvereni-
gingen, die allemaal stonden te trappe-
len om voor de eigen kring een straatje
te bouwen. In de jaren 1919 en i920
werd per jaar meer aan woningwet-
voorschotten uitgegeven dan in de hele
voorafgaande periode. ln 1920 bestond
vijfentachtig procent van de bouwpro-
ductie uit woningwetwoningen,
ondanks een verdrievoudiging van de
bouwkosten. Niet alleen voor politici
viel naam te maken met de bouw van
gesubsidieerde woningen, ook voor de
nieuwe kaste van architecten, steden-
bouwers en volkshuisvesters braken
gouden tijden aan.”

Eijsden had na de oorlog vooral te
kampen met de naweeën van het
vluchtelingenprobleem. Tussen 1914
en 1918 hadden in het dorp zo'n drie à
vierduizend Belgen voor kortere of

langere tijd onderdak gevonden. Aan-
vankelijk werden zij in leven gehouden
door de ruimhartige hulp van de Eijs-
denaren. Gaandeweg slaagde het
merendeel van de vluchtelingen erin
de eigen kost te verdienen, als landar-
beider of als werknemer in de fabriek
van Pisart. De uittocht van al die tijde-
lijke inwoners, die in de eerste helft
van 1919 eerst goed op gang kwam,
bleek een gevoelige aderlating voor de
dorpseconomie. Later dat jaar werd de
malaise nog aanzienlijk verhevigd door
de langdurige staking van de zinkwit-
arbeiders. In die roerige dagen blies
Ons Limburg de Woningvereniging
Eijsden nieuw leven in. Al was er in
kwantitatieve zin niet langer sprake
van woningnood in de gemeente, in
kwalitatief opzicht viel er nog veel te
wensen en het arbeidersvolk morde.
Op 24 november 1919 trad de vereni-
ging onder nieuw bestuur voor het
eerst weer naar buiten. Guillaume
Henquet, sinds 1906 eigenaar van een
stroopfabriek bij het station, had zich
als voorzitter aan het hoofd gesteld.
Pastoor Vallen trad aan als ondervoor-
zitter en geestelijk leidsman,
H. Willems als secretaris-penning-
meester en de heren G. van Irsen,
inmiddels voorzitter van de plaatselijke

De Belgische vluchtelingen (1914 - 1918) werden in Eijsden ruimhartig opgevangen.
De kinderen konden terecht bij de Ecole Belge d'Eijsden. Foto EVBBO
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Inhoud 5 kg

Enkele verpakkingen van stroop van de

fabriek Guillaume Henquet. De foto is van

1982. G. Henquet werd in 1919 voorzitter

van de Woningvereniging Eijsden.
Foto EV3394.

Stroop werd ook verkocht in blikken van

5 kg. Hier een etiket: Rinse appelstroop

G. Henquet B.V. Eijsden. Foto EV.

Dhr. H. Willems werd in 1919

secretaris-penningmeester van

de Woningvereniging Eijsden.
Foto EV.

Woningen aan de Boomkensstraat gebouwd in 1923. als eerste project van de Stichting

Woningvereniging Eijsden (SWE).

afdeling van de Rooms Katholieke
Werkliedenvereniging Sint-Ioseph. en
Lambert Meertens als bestuursleden.

Het nieuwe bestuur toog met veel
enthousiasme aan het werk, maar
raakte ondanks de steun van Ons
Limburg al gauw verstrikt in de stro-
perige en alsmaar wijzigende regels
van de overheid. Wel werd na korte
tijd een bouwterrein gekocht. een stuk
grond aan de Boomkensstraat ter grote
van zesduizend vierkante meter. maar
het duurde nog tot 1921 voor de aan-
vraag voor een rijksvoorschot in
behandeling werd genomen." Tegen
die tijd had minister Aalberse de ver-
strekking van woningwetvoorschotten
al weer aan banden gelegd; de bouw-
woede in Nederland dreigde te duur te
worden. Het verzoek aan de staat om

De stroopfabriek G. Henquet BV aan de
Prins Hendrikstraat. Op het plein ligt een
voorraad grondstof: appels uit Eijsdense

boomgaarden. Foto EV2740.

voor 124.000 gulden bij te dragen in
de bouwkosten van twintig arbeiders-
woningen kon dan ook slechts ten dele
gehonoreerd worden. Een geluk bij een
ongeluk: de bouwprijzen waren weer
langzaam gaan dalen en in 1923
werden de twintig woningen aan de
Boomkensstraat toch nog gerealiseerd.
Bouwkosten: op een haar na 60.000
gulden, amper 3.000 gulden per
woning. Minister Aalberse bepaalde de
weekhuur op vier gulden en vier dub-
beltjes per week, geen gering bedrag
wanneer men bedenkt dat het gemid-
delde arbeidsloon van een zinkwitar-
beider schommelde rond de vijftien
gulden per week.

Terug naar af

Na 1922 liep het aantal nieuwe
woningwetwoningen in ons land snel
terug. De regering wilde nu vooral de
particuliere bouw weer op gang helpen
en stelde eigenbouwers premies in het
vooruitzicht die konden oplopen tot
wel 2.000 gulden per woning. ln 1923
kwam 1-1. Colijn als minister van finan-
ciën aan het bewind. Hij zette een straf
bezuinigingsbeleid in om de om zich
heen grijpende economische malaise
het hoofd te bieden. De na de oorlog
verwachte economische opleving was
uitgebleven. Na een aanvaring met
minister Aalberse werd de financiële
overheidssteun aan de woningwetbouw
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mn" 1925 helemaal stopgezet. Alleen
n _m'al van krotopruiming kon nog
m :zinondering worden gemaakt. De
mit-ú: woningbouw kwam in de jaren
14501` :oen ook in ons land de gevolgen
u: de reurskrach in New York voel-
mz werden en een diepe recessie
m. biina tot stilstand. Voor tal van
mierenigingen braken moeilijke
naar: nn. Als gevolg van de verplichte
mutogingen moesten steeds meer
mijns noodgedwongen hun pas
mie-n woningen weer verlaten. Aan
mm: improiecten viel voorlopig
:x: 2 denken. Tot de Tweede Wereld-
mg nerden vooral veel midden-
misuomngen gebouwd, degelijke
nu) er. huurwoningen voor mensen
xx: m ruimer inkomen. De kleine
m 'zaš het nakiiken. Langzaam maar
:2: keerden \Toegere, achterhaald
pm: vverhoudingen terug.

Ik immfierenigingen die bij de Lim-
:ulpe '-Uningbouwcentrale Ons
'_n waren aangesloten, deelden in
a: :nam ln de iaren 1920 wisten zij
mnd: nog 2.845 woningwetwo-
:mg: 'e bouwen. .\'a 1930 daalde dat
m :een 418 woningen in de periode
nt 1435 en nog slechts 63a 1930 lde
m mal tot 11401920 eurskrach in
ik! Sad; \oelbaar werden, in de
-imç :ot de Tweede Wereldoorlog.
h :in mner'slag over 1934 luidde het
met \en de centrale de noodklok:
'5: \mrd een toenemende zwakte waar-
mer. zowel bij mannen, vrouwen
imieren: het dalen van het loonpeil
a .m :trtmping van loondiensten
mg: de \rees dat ondervoeding op
'It`:lm: m menig gezin niet kan uit-
filu: in: geldt in het bijzonder kin-
iL-.iie gezinnen en die waar
muizen-1 'neerstl Leegstand van
_:ç: was plots een serieus pro-
m Stiiornmelde het percentage
moe `woningen van de aange-
m verenigingen in normale jaren
_ .`_= goe-ent. in 1935 was dit opge-
çl rf. '_I procent: 86? woningen

bleven onbewoond. Twee van rege-
ringswege toegestane algemene huur-
verlagingen, in 1934 en 1936, en
aanvullende bijstand van de mijnfond-
sen, liefdadigheidsinstellingen en bur-
gerlijke armbesturen deden het tij
uiteindelijk keren. In 1939 meldde Ons
Limburg opgelucht dat het aantal leeg~
staande woningen sterk was gedaald:
Kin 15 groepen met te samen 713
woningen was geen enkele woning
onbezet'.”

De crisisjaren waren ongemerkt nader-
bij geslopen en overvielen de Eijsdena-
ren net nadat zij bekomen waren van
de gevolgen van de grote overstroming
van 1926 en de onrust rond de tweede
staking van de zinkwitarbeiders in het
najaar van 1929. De afhankelijkheid
van e'en grote werkgever wreekte zich;
Eijsden werd zwaar getroffen. In 1929,
een absoluut topjaar in de geschiedenis
van de Maastrichtse Zinkwit
Maatschappij, werkten in Eijsden en
Maastricht ruim 1.300 mensen. Dat
aantal liep in de daarop volgende jaren
snel terug: van 550 in 1932 tot 347 in
1935. De neergang van de Zinkwit

Vastberaden Zinkwit-arbeiders bij de
Staking in het najaar van 1929.
Foto EV5720.

bracht ook toeleveringsbedrijven in
moeilijkheden. In 1932 ging de kuipe-
rij van de firma I.].H. Vliegen dicht en
in 1934 werd de exploitatie van de zak-
kenmakeríj van M. Speckens stop
gezet. De middenstand klaagde steen
en been. Smokkel en sluikhandei

Wateroverlast in Ocst-Maarland. Opname
voor café Cerfontaine, Dorpstraat, 1928.
Foto EV5169.

Retraitehuis Huize Maria in de Spauwen-
straat tijdens de overstroming van 1926.
Foto EVT166.
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Schilderij Petrus Wolfs: Gezicht op Eijsden vanaf de plaats van het voormalige vuilstort
langs de Trichterweg. Foto EV.

tierden welig, want in België was alles
goedkoper. De gemeente deed wat ze
kon om het tij te keren. ln 1935
besloot de gemeenteraad toe te treden
tot de N .V. Industriebank Limburg,
bedoeld om de industriële belangen in
de provincie te dienen. Datzelfde jaar
werd in Eijsden de lHandel Industrie-
vereniging Eysden, (HIVEY) opgericht,
die onder meer ijverde voor de kanali-
satie van de Maas, en werden tientallen
werklozen te werk gesteld bij het
onderhoud en de verharding van
wegen.”

Na de vele problemen rond de finan-
cíering van haar eerste bouwproject
was de Woningvereniging Eijsden in
een diepe en langdurige winterslaap
weggezonken. Plannen om het
woningbezit uit te breiden werden niet
meer ontwikkeld en jarenlang draaide
de vereniging praktisch uitsluitend op
de toegewijde arbeid van de heer H.
Willems, die de twintig woningen aan
de Boomkensstraat beheerde en de
administratie verzorgde. Alleen in

1932 gaf de vereniging nog een teken
van leven. De bewoners klaagden al
geruime tijd over de duurte van het
leven en de grote moeite die het hen
kostte de huurpenningen op te
brengen. Begaan met hun welzijn
e'n bevreesd voor een financiële strop,
verzocht het bestuur de gemeenteraad
om toestemming tot vermindering van
de huurprijzen. Het verzoek werd bij
raadsbesluit van 12 april 1932 ingewil-
ligd." Het gemeentebestuur nam zelf
geen initiatieven om de volkswoning-
bouw in Eijsden te stimuleren. De
noodzaak daartoe werd nog steeds niet
gevoeld. Slechts zeven dorpelingen
maakten gebruik van de premier-ege-
ling voor particuliere bouwers. Wie
verder nog bouwde kon dat blijkbaar
op eigen kracht. Wel werd er gewerkt
aan een verbetering van de woonom-
standigheden in de gemeente. Eind
jaren 1920 verwierf de gemeente een
aantal particuliere afwateringskanalen
in eigendom, om vervolgens te begin-
nen met een systematische uitbreiding
van het rioolstelsel. Tezelfdertijd
besloot de raad tot de instelling van
een gemeentelijke reinigingsdienst; een
terrein langs de Trichterweg werd aan-
gewezen als vuilstortplaats. Toen in de
vroege ochtend van 10 mei 1940
Duitse troepen ons land binnentrok-
ken en Eijsden zich plotseling midden
in de frontlinie bevond, viel alles stil.
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4. Woningvereniging Eijsden 1945-2003

in! de vleugels van de
“heid

:2 ïltrlr Wer 'ioorlog betekende
a mag -tt-:f ie volkshuisvesting in
karaat; L- ;e c eog werd nauwe-
i gaan; Ltše'noon dat wel nodig
_. :in geweest tr:aan de groeiende
1:-, t femme-.1. Ernstiger zelfs: er

- ~ '-i woningen ver-
~ -nsz 83.000 wonin-

g! 'Isa-.9: ifm-21d, meer dan
lj!! n:- f: :o :z 41.000 zwaar

` \p een totale

ä: :m :a: :fel: maatregelen was het
m <1: :_e :_ur op het niveau
I- * :rc `-í-. Daardoor werd echter

de productie en exploitatie van nieuwe
woningen minder aantrekkelijk en dus
werd een bouwsubsidie in het leven
geroepen. Voor de oorlog hanteerde
men het principe dat woningwetbouw
zonder subsidie mogelijk moest zijn.
Om die subsidie evenredig over het
land te verdelen werd een contingente-
ringssysteem ontworpen. Bovendien
werden huurbeschermingsmaatregelen
van kracht om te voorkomen dat eige-
naren van de schaarste gebruik zouden
maken door huurders op straat te
zetten. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) becijferde kort na de
oorlog de woningbehoefte op 300.000.
Het tekort zou verdwenen zijn indien
er tien jaar lang zestig- à zeventigdui-
zend huizen werden gebouwd. Daarop
werd dan ook ingezet, al kwam de pro-
ductie niet onmiddellijk op het ver-

eiste peil. Alle aandacht richtte zich op
bouwen, praten over kwaliteit was een
luxe die men zich niet kon permitte-
ren. Maar de prognose van het CBS
klopte bij lange na niet. De geboorte-
golf was in de cijfers niet verdiscon-
teerd, waardoor de bouwproductie in
de jaren 1950 de achterstanden onmo-
gelijk kon wegnemen. Economische
crises gooiden ook roet in het eten: de
Koreacrisis bijvoorbeeld noopte
premier Drees tot een bestedingsbeper-
king die resulteerde in een besparing op
de volkshuisvesting met driehonderd
miljoen gulden. Bovendien kon bij de
investeringen, ook bij de bouwinveste-
ringen, de prioriteit niet geheel bij de
woningbouw worden gelegd. Om de
economie op de rails te krijgen waren
ook investeringen nodig in bedrijfs-
gebouwen en infrastructuur*

u n *ine-:E .'i-e'e ooorlog werd nauwelijks gebouwd. Marcherende Duitsers in de Diepstraat, mei 1940. Foto EV.
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Diepstraat vol Amerikaanse tanks, winter

1944. Foto EV5267.

Al met al kwam de bouwstroom lang-
zaam op gang: het door het CBS nodig
geachte niveau van 70.000 woningen
werd pas eind jaren 1950 bereikt. Toen
had Nederland al een decennium op
kamers gewoond. Een creatieve geest
verzon de duplexwoning: een eenge-
zinshuis van twee verdiepingen, waarin
twee gezinnen werden gehuisvest. Te
zijner tijd kon door een simpele ver-
bouwing de woning weer voor één
gezin geschikt worden gemaakt.
Minister Bogaers, lid van het kabinet-
Marijnen, gaf in het jaar 1963 de bouw
van sociale huurwoningen een enorme
impuls. Het officiële bouwprogramma
werd bepaald op 125.000 woningen
per jaar. Toen dat aantal in 1967 daad-
werkelijk werd gehaald, bleek het een
te grote aanslag op de staatskas. Toch
werd de massaproductie voortgezet. Er
werd extra geld vrijgemaakt en in 1972
en 1973 bereikte de gesubsidieerde
woningbouw zelfs het topniveau van
meer dan 150.000 woningen. In de
zestien jaar tussen 1946 en 1962 werden
een miljoen woningen aan de voorraad
toegevoegd, in de zestien jaar tussen
1963 en 1979 zelfs twee miljoen.”
Het groeicijfer was enorm, maar de

woningnood bleef knagen. De verkla-
ring voor die enorme woningbehoefte
is niet alleen de vernietiging van de
voorraad in de oorlog en de geboorte-
golf daarna, de belangrijkste oorzaak
ligt in de ongekende groei van het
aantal huishoudens in Nederland.
Alleenstaanden gingen zelfstandig
wonen en ook de leeftijd waarop
mensen een eigen woning wilden
hebben, werd lager. Tussen 1970 en
1990 groeide het aantal huishoudens
in Nederland met zo›n vijftig procent.
Van felle protesten tegen de woning-
nood was geen sprake in de jaren dat
iedereen moest inschikken en bij
elkaar op kamers woonde. De protes-
ten kwamen pas na de emancipatiegolf
van eind jaren 1960, nadat het
gemeengoed was geworden dat ieder-
een zelfstandig moest kunnen wonen.
En fel waren ze, de krakersrellen uit de
jaren 1970 en 1980, waarbij de
woningnood de inzet was van veldsla-
gen tussen radicale jongeren en zwaar
bepantserde politie-eenheden. De
woningnood was op dat moment
echter al over het hoogtepunt heen en
de volkshuisvesting veranderde van
karakter. De productiecijfers namen af,

Duplexwoningen aan de Veldjesstraat. Een duplexwoning was een eengezinshuis van
twee verdiepingen waarin twee gezinnen werden gehuisvest. Door een simpele verbou-

wing kon later de woning voor één gezin geschikt worden gemaakt.



45 uit Eijsaem verleden

*uwtrad terug en legde steeds
-l'vuaunvoordelijkheden bij de
'Inuen de corporaties.44

Qe'mn benen

.ki-m 1970 veranderde de
*uit ingrijpend, met name de
markt. Onder invloed
-mlgmstige economie en een
kil-I: stegen de huizenprijzen
mr,in 1976 zelfs met veertig
Fu. In 1973! 1979 kwam hieraan
.uweinde door de tweede olie-
fi De hypotheekrente nam sterk
_.kHatie nam af, de verkoopprij-
-hihdm tot het niveau van 1970.
waken en projectontwikke-
hslnhúm een faillissement,
we:bouwprojecten bleken
mvolslagen onverkoopbaar.
insluiten werden afgewend
ude regering net op tijd een
üunbood, waarmee koopwo-
"q-inlog in huurwoningen
HIworden omgezet. De regering
dik ik woningcorporaties op met
h.meilijk verhuurbare woningen,
-fi ik regeling tegelijkertijd slecht
mm en sommige bouw-

- - in dat verband over de
Deze situatie leidde tot

- - - ` enquête over de_ - cnvege de jaren
- k enquete vooral ging

van subsidies door
- ind ze verstrek-

- m de woningcorpo-
å ckfinitieve stoot tot

- _ r _ van de volkshuis-
-› slechts schoor-

_ Ins gekomen.

hbersoucnuering
-- --| l EHeerrna,die

- -ilshuisvestinginde
mindeluwte

- “Il-devolkshuis-
*meuitdemaat-
- In . ||-<_ geraakt-

__lfingindevolks-

huisvesting doorgevoerd sinds de
Tweede Wereldoorlog. Hoofdpunten
van het nieuwe beleid: decentralisatie
van bevoegdheden en verantwoordelijk-
heden en verzelfstandiging van de
woningcorporaties. Een verzelfstandi-
ging die, zo bleek al spoedig, vooral ook
een financiële zelfstandigheid bete-
kende. Geen subsidie bleef onaangetast.
De subsidies die rechtstreeks aan huur-
ders werden uitgekeerd, de individuele
huursubsidie, werden steeds verder ver-
fijnd om ondoelmatige uitgaven te
beperken. Alle andere volkshuisvestings-
subsidies werden gerninimaliseerd of
verdwenen totaal. Het rijk sloot zijn
eigen loket waar de corporaties tegen
gunstige rente leningen konden afsluiten
en weigerde voortaan zelfs om tegenover
banken borg te staan voor corporaties
die op de kapitaalmarkt geld leenden.
De gemeenten volgden dat voorbeeld.
De woningcorporaties richtten hun
eigen financiële instituten op, met als
voornaamste het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW), die de borgstel-
lingen van rijk en gemeenten overna-
men. Op die manier wist de sector op
eigen kracht orde op zaken te stellen. “'

Van huisvesten naar wonen

De veranderingen die zich in de jaren
1980 en 1990 voltrokken, grepen
achteraf beschouwd diep in de volks-
huisvesting in. Volkshuisvesting was
vroeger synoniem aan het bestrijden
van de woningnood onder de mensen
met een laag inkomen. Nu er min of
meer voldoende woningen staan, is de
taak van de woningcorporaties veran-
derd. De opgave bestaat nu uit het
bieden van de juiste woning in de juiste
omgeving: er wordt op de woning-
markt niet langer om méér gevraagd,
maar om beter. Kwaliteit in plaats van
kwantiteit. Corporaties moeten hun
handelen afstemmen op de lokale
woningmarkt. De verschillen in
Nederland zijn enorm. In sommige
regio”s lijkt het verstandig om grote

aantallen sociale huurwoningen te ver-
kopen, juist uit een oogpunt van goede
volkshuisvesting, juist om ook de huur-
ders een goede en goedkope woning te
kunnen blijven aanbieden. Elders zal
het verstandig blijken te zijn om
woningen te slopen en te vervangen
door koopwoningen of dure huurwo-
ningen, om zo in een buurt of een wijk
met een te eenzijdig woningbestand
enige menging tot stand te brengen.
Soms is een volledige herstructurering
van een wijk noodzakelijk, inclusief het
winkelbestand, een andere keer is een
architectonische impuls voldoende om
de toekomst veilig te stellen. Dat geheel
vergt een grote en blijvende investering
van de corporaties, een investering die
financieel mogelijk gemaakt moet
worden door een gezonde bedrijfsvoe-
ring en een verstandig financieel beleid.
De nadruk ligt inmiddels op herstruc-
turering en beheer, zowel op het beheer
van de woningvoorraad als op het
beheer van financiële middelen.

De positie van de woningcorporaties in
de samenleving is ingrijpend veranderd.
Corporaties moeten alert zijn op de
marktpositie van hun woningen.
Zij moeten leegstand voorkomen, de
woonomgeving aantrekkelijk houden en
zorgen dat hun 'bedrijf financieel
gezond blijft. Corporaties zijn onder-
nemingen geworden, zij het sociale
ondernemingen ten dienste van de
volkshuisvesting in het algemeen en van
de huurders in het bijzonder. Zonder de
financiële hulp van de overheid, waarop
zij jarenlang konden vertrouwen,
moeten zij een nieuwe invulling geven
aan hun kerntaak: het bieden van goede
en goedkope woningen in een aange-
name woonomgeving voor mensen die
zonder steun niet in hun huisvesting
kunnen voorzien. Het sociaal onderne-
merschap impliceert dat corporaties
naast het verhuren van woningen ook
woningen verkopen, koopwoningen
bouwen en aanvullende dienstenpakket-
ten aanbieden aan huurders en kopers?6
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Eijsden: de gemeente neemt
het voortouw

Eijsden had relatief weinig onder het
oorlogsgeweld geleden. Alleen in mei
1940 en in september 1944, toen de
gemeente zich in de frontlinies
bevond, werd flinke schade aangericht
aan huizen, straten en boomgaarden.
Het merendeel van de getroffen
woningen kon, al of niet provisorisch,
in korte tijd worden hersteld. Toch
werd ook Eijsden na de bevrijding
geconfronteerd met het fenomeen
woningnood. Sedert het midden van
de jaren 1920 waren in de gemeente
vrijwel geen nieuwe woningen meer
gebouwd, terwijl de bevolking gestaag
was gegroeid. Begin 1925 telde Eijsden
3.497 inwoners. Op 1 januari 1945
werden 4.560 Eijsdenaren geteld en dat
aantal steeg in de daaropvolgende
jaren snel: van 4.681 in 1947, tot 5.127
in 1949. Gebouwd werd er nauwelijks.”4
Vrij abrupt, tussen 1949 en 1953,
daalde het aantal inwoners van de
gemeente Eijsden met bijna tweehon-
derd. Steeds meer jonge Eijsdenaren

Om de werkgelegenheid in Eijsden te bevorderen werd een gebied tussen Emmastraat en spoorlijn ontwikkeld tot industriegebied.
Geheel rechts op de foto zien we de begraafplaats aan de Groenstraat, die toen nog niet geheel benut was. Foto EV.

verlieten hun geboorteplaats. Deskun-
digen weten de teruggang aan een
gebrek aan werkgelegenheid, vooral in
de landbouwsector, aan de verkeers-
technisch gezien geïsoleerde positie
van de streek en het ontbreken van
middelbare scholen. Maar de hoofd-
oorzaak lag bij de achterblijvende
woningbouw.

De gemeente Eijsden, die over een
goed ambtelijk apparaat beschikte,
vond het lastig om de Woningvereni-
ging in te schakelen voor het bouwen
van woningen. Bovendien had zij
weinig vertrouwen in de financiële
positie en in de bestuurskracht van de
corporatie. De gemeente bouwde de
huizen liever zelf en richtte haar eigen
woningbedrijf op.

Vooruitlopend op een nog te ontwik-
kelen uitbreidingsplan begon de
gemeente in 1953 met de bouw van
enkele nieuwe straten aan de rand van
het Veldje, het groene domein van
boomgaarden en huisweiden aan de
rand van het oude dorpscentrum. Die
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zate-:mog bleek al gauw onvol-
ctie. Tiidens een in september 1959
giraf: algemene vergadering van
z ii. P-afdeling Eijsden legde voorzit-
E Ã Ti: Laar nog eens omstandig uit
nu: Je shoen wrong. Statistieken
nice: '- Higetoond, zo betoogde hij,
:za: :te streek ten zuiden van de lijn
mifieit-\aals met het grootste
'1:12:12' met van de hele provincie te' “ri percentsgewijs hetI\

.zal oude woningen telde.
\u c l . histrieht volop gebouwd
na; :13:: steeds meer streekgeno-
n Lu: :e stad en viel te vrezen voor
a: w: van de dorpskernen. Werd
1x: :v-:L :_ešdasgd over een tekort
an ,em kader? \'an Laar, in het
gemis :we: gemeentesecretaris van
šaúez is. \ik het antwoord: er
mms gur-\ti worden, en wel snel.
:m mt: had het goede voor-
m: u _r-:gf-en: het lang verwachte
mem-_ was eerder dat jaar
.ur :e gate-enteraad aangenomen.
“x :na: :1.15 gaan bieden aan
:einen-:er: tot aehthonderd nieuwe
.mag-:2. :et merendeel in het later
lt r mere: Fuzz Noord. Met de uit-
_:mg in het Plan \'eldie was men al
“mm :_'xi 2959 werden vieren-
mg mee-eç-eewhuizen' opgele-

m.an de voormalige
_b: ar oe ML Kingstraat. Na
“U :u \la-o 'net 'net Jeanne
“uw .rt Maasmcht werd het
_was' en kwam er woning-

_'- Ir ze :cars Foto EV4559.

De Prof. Duboisstraat was de eerste straat in het uitbreidingsplan Veldjesweide. De

eerste steen van de uitbreiding werd gelegd op 9 oktober 1952 door burgemeester

Duijsens. Foto G. Schroen.

Woningwetwoningen aan de Cramignonstraat, een van de straten in het Plan Veldje.

verd, de eerste van in totaal zevenen-
negentig woningwetwoningen op het
Veldje. Bij de nieuwbouw in Noord
zou voorrang worden verleend aan
eigenbouwers; de plannen waren zo
opgezet dat een maximum aan rijks-
premies kon worden verkregen. Aanv
vullende maatregelen betroffen de
voorgenomen bouw van nieuwe
schoolgebouwen en de aanwijzing van
een industrieterrein van vijftien
hectare tussen de kommen van Breust
en Oost-Maarland. Over de aanleg van
een internationaal watersportcentrum
en een natuurreservaat langs de Maas
werd nog nagedacht.”

De nieuwbouw had het gewenste
effect. Na 1965 begon het inwonertal
van de gemeente Eijsden fors te stijgen,
niet zozeer als gevolg van natuurlijke
aanwas als wel door migratie. Elk
volgend jaar vestigden Zich meer
mensen in Eijsden dan er vertrokken.
Onderzoek toonde aan dat het meren-
deel van de nieuwkomers bestond uit
jonge gezinnen in de opbouwfase,
voormalige stedelingen op zoek naar

1 l'lu“een huisje in het groen.
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Etagewoningen aan het Veldje. De eerste
24 woningen werden eind 1959 opgele-
verd.

Natuurgebied Eijsderbeemden is een ver-
betering voor het woonklimaat in Eijsden.
Foto G. Schroen.

Verstedelijkt platteland

Aangewezen als onderdeel van het
Stadsgewest Maastricht, maakte
Eijsden sinds het midden van de jaren
1960 een flinke groei door. Nu was
men in het dorp aan het verschijnsel
import wel gewend. Altijd al waren
arbeidersfamilies van plaats naar plaats
getrokken en Eijsden was lang in trek
omdat men bij de Zinkwit gemakkelijk
werk kon krijgen. Maar de importgolf
die in de jaren 1960 en 1970 het dorp

binnenkwam, had een ander karakter.
De motieven van die nieuwkomers
waren niet meer gebaseerd op econo-
mische noodzaak. Ze hadden eerder te
maken met het feit dat het in Eijsden
zo mooi en prettig woonde, dat de
kinderen er veel minder gestresst
waren dan in de stad, dat een tuin zo
leuk was en dat het pendelen best
meevíel. Dat gaf deze import tegelijk
ook iets vrijblijvends: regelmatig zagen
de Eijsdenaren de nieuwbouwhuizen
van bewoner wisselen, een verhuisfre-
quentie die ze vroeger alleen kenden
van de armste losse arbeiders. Zo ont-
stonden in wezen twee dorpen: het
grote, losse, nieuwbouw Eijsden en
daarnaast het kleine, oude, gesettelde
Eijsden.

Boeren was een eenzaam vak gewor-
den. Op een totale beroepsbevolking
van 2.300 personen, werden in 1973
nog slechts 176 landbouwers geteld:
nog geen acht procent van alle
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Eidtnarenl En dat aantal zou alleen
-ur verder dalen. De industrie was
_:t 40 procent nog steeds veruit de
belangrijkste beroepssector in het
hp. al stonden er wel massaontslagen
III de deur. De dienstensector was
Mk in opkomst, bijna een kwart van
*bevolking verdiende er zijn brood.
lin 26 procent van de inwoners,
hun] de nieuwkomers, verdienden de
het buiten Eijsden, het merendeel in
iluslricht.51

Er \Intl door de Eijsdenaar wel eens
'Hagd over de snelle veranderingen
ikdorpsgemeenschap had onder-
IIII. over de verschillen in mentaliteit,
il er minder gegroet werd, dat de
ude bronk niet meer was. Sommi-
F\nr-en van mening dat de import
“al de import zocht. Maar het
_hnardige was dat die nieuwko-
-nzich toch vaak energiek in het
h'llileven stomen, lid werden van een
-de harmonieën, het kerkkoor of de
huilmdevereniging. De instroom
hill niet alleen nieuwe leden naar de
:Hz en verenigingen, zij leidde ook tot
.l hernieuwde aandacht voor tradities
-om herwaardering van het verleden.
El verschijnsel dat ook elders opviel.
binden de economische banden
hun het dorp gaandeweg vervangen
hsportieve en culturele bindingen.
Ih-"cuwbouw had de Eijsdense
waterschap veranderd, maar
_'lwezenlijk aangetast.

uhet gemeentebestuur kwam begin
'F 1970 tot de overtuiging dat de
“idvan Eijsden gekoesterd
ute worden. ln 1971 werd de
*mem aangewezen als
“1nd dorpsgezicht, wat in het in
-7greedgekomen bestemmings-
*Oude Kom Eijsden met regelge-
fifll'd omkleed. En in 1973 werd
_-noutwerp voor het structuur-
FEllen-Gronsveld gepresenteerd.
üwerd daarin nog wel gezien als
HI- het interstedelijk gebied, maar

met nog slechts een beperkte reserve-
woonfunctie voor de Maastrichtse
agglomeratie. Opvang van de eigen
natuurlijke aanwas moest voorrang
krijgen. Ondanks die accentverschui-
ving bleven de nieuwkomers toestro-
men; met 473 vestigers tegen 206
vertrekkers vormde 1975 in dat
opzicht zelfs een topjaar.” Volgens de
door het Centraal Bureau voor de
Statistiek gehanteerde typologie van de
Nederlandse gemeenten naar urbanisa-
tiegraad, hoorde de gemeente Eijsden
inmiddels tot het verstedelijkte platte-
land. Dat werd bevestigd door de
teruglopende betekenis van de land-
bouw als bron van werkgelegenheid,
door de bevolkingsdichtheid van 400
inwoners per vierkante kilometer, door
de gegevens over de herkomst van de
bewoners en door de relaties op het
gebied van werken en verzorging met
Maastricht en omgeving. De stad
kwam steeds dichterbij.

De gemeente doet een stap
terug

In 1968 verloren de gemeenten de
Strijd om het opdrachtgeverschap in de
volkshuisvesting. De regering riep de
gemeentebesturen op zich terughou-
dend op te stellen en de bouw van
goedkope woningen over te laten aan
de woningcorporaties. In Eijsden
gebeurde dat pas nadat toenmalig bur-
gemeester Duysens zich persoonlijk
met de professionalisering van de
Woningvereniging Eijsden ging
bemoeien. Samen met de leiding van
de woningbouwcentrale Ons Limburg,
zocht hij naar nieuwe bestuurders.
Mensen die beroepsmatig iets met
volkshuisvesting te maken hadden,
mensen met een financiële achtergrond
of met een meer dan gemiddelde
kennis van de lokale gemeenschap,
zoals oud-gemeenteraadsleden en amb-
tenaren. Zij werden gevonden en na
1972 verschafte de gemeente de
Woningvereniging Eijsden steeds meer

inspraak in het plaatselijke bouwbeleid.
Het duurde vervolgens nog tot 1985
voor het gemeentebestuur de zorg voor
de volkshuisvesting volledig aan de ver-
eniging toevertrouwde en het gemeen-
telijke woningbezit overdroeg.

Na 1985 richtte het gemeentelijke huis-
vestingsbeleid zich voornamelijk op de
verdere invulling van het plan Poelveld
met koopwoningen en duurdere
huurwoningen. Contingenten voor
woningwetwoningen werden slechts
mondjesmaat verstrekt, tot groot ver-
driet van de woningvereniging, die
voortdurend wees op het grote aantal
woningzoekenden. Door de voortdu-
rende instroom van gezinnen met
jonge kinderen werd voornamelijk
voor deze categorie gebouwd; jonge
alleenstaanden, Starters en de groeiende
groep autochtone bejaarden met een
klein inkomen zagen zich nog steeds
gedwongen de gemeente te verlaten.

Met het oog op de
toekomst

In 1990 ging het roer echt om. De
rijksoverheid bepaalde dat de gemeen-
ten zich voortaan vooral moesten toe
leggen op de ontwikkeling van een
integrale visie op het wonen, een
volkshuisvestingsplan, waarbij naast
het stapelen van stenen meer aandacht
werd besteed aan de sociale compo-
nent. De gemeenten en de corporaties
werden geacht afspraken te maken
over prestaties: afspraken over het
behoud van een bepaalde omvang van
de voorraad goedkoopste huurwonin-
gen, over de huisvesting van bepaalde
groepen woningzoekenden zoals
gehandicapten en asielzoekers, over
investeringen in nieuwbouw en reno-
vatie.

Het gemeentelijke volkshuisvestingsbe-
leid van de jaren 1990 sloot nauw aan
bij dat van de provincie, die haar voor-
nemens voor de jaren 1992- 1999 had
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Woningvereniging Eijsden:
groeien naar volwassenheid

In de naoorlogse periode bestond de
Woningvereniging Eijsden in feite nog
slechts op papier en het particulier
bouwinitiatiei` was niet voldoende om
de nood te lenigen. Ons Limburg deed
er alles aan om de kleine plaatselijke
afdelingen te activeren, maar slaagde
daar in het geval van de Eijsdense
bouwvereniging niet in, Volgens aal-
moezenier Roncken, hoofdbestuurslid
van Ons Limburg, dienden de
corporaties naast het bouwen van
nieuwe woningen vooral hun sociale
en opvoedkundige werk weer te her-
vatten. Hij zag de taak van de woning-
vereniging als íaanvullend, helpend,
steunend, stimulerend, opvoedend tot
eigen zorg, tot zelfwerkzaamheid, ont-
wikkeling en ontplooiing van eigen
persoonlijkheid en gemeenschapsbe-
sefif* Voor de goedwillende maar
slecht ingevoerde amateurbestuurders
van de Woningvereniging Eijsden
bleek dit alles te hoog gegrepen. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de
overheid het hen ook niet gemakkelijk
maakte. De regelgeving rond het
bouwen en beheren van woningen
nam na de oorlog geweldig toe en
dempte het enthousiasme en het
idealisme van vroeger. Er zat geen vol-
doening, geen 'sport' meer in het
bouwen van een blokje woningen. Het
was dan ook vooral uit plichtsbesef dat
de bestuursleden hun vereniging niet
opdoekten.

Begin jaren 1950 besloot het gemeen-
tebestuur de sociale woningbouw in
Eijsden nieuw leven in te blazen. In
1950 verrezen de eerste gemeentewo-
ningen aan de Wethouder Broersstraat.
ln 1953 werd begonnen met de bouw
van enkele tientallen eengezins-
woningen aan nieuwe straten rond
het Veldje. Rond 1959 werden op het
Veldje de eerste hoogbouwwoningen
opgericht en werd een begin gemaakt

ln 1950 verrezen de eerste gemeentewoningen aan de Wethouder Broersstraat.

met de uitvoering van het bestem-
mingsplan Noord. Mogelijk geacti-
veerd door alle plannen van de
gemeente, trad de Woningvereniging
Eijsden op 13 juni 1957 onder nieuwe
leiding opnieuw naar buiten. Maar ook
deze keer lukte het niet om tot een
eigen bouwinitiatief te komen. Het
enige wapenfeit van het nieuwe
bestuur betrof een grote onderhouds-
beurt van de twintig in 1923 gebouwde
woningen, maar toen was het al 1967.
Geleidelijk groeide de twijfel aan de
levensvatbaarheid van de vereniging.
Pogingen om het college van Burge-
meester en Wethouders te bewegen tot
overdracht van het gemeentelijk
woningbezit liepen op niets uit,
waarop het bestuur bij vergadering van
13 maart 1969 besloot de Woning-
vereniging Eijsden te ontbinden. Het
doek leek definitief gevallen.

De woningcentrale Ons Limburg en
het Ministerie van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid bleken niet erg inge-
nomen met het ophei'iingsbesluit. De
minister had nog onlangs opgeroepen
tot nieuwe bouwinspanningen omdat
de woningnood in het land niet van
wijken wist. Juist nu hij, na jarenlang
lobbyen door Ons Limburg en andere
organisaties van woningverenigingen,
de woningwet had aangepast en de
woningcorporaties had aangewezen als
de eerst verantwoordelijken voor de
bouw van sociale huurwoningen,
kwam het besluit van de Eijsdenaren

Gemeentesecretaris F. Rubens

werd voorzitter van het bestuur

dat op 26 oktober 1969 aantrad,
en dat verder bestond uit de
heren W. van Ool. P. Roosen,
P. Lousberg, W. van de Berg,

H. Homan, J. in de Braek en

A. Philippens.
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wel zeer ongelegen. Ons Limburg
verklaarde het opheffingsbesluit
niet-rechtsgeldig - het had ontbroken
aan het statutair vereiste aantal
stemmen - en besloot de zieltogende
afdeling Eijsden intensief te gaan
begeleiden. Samen met burgemeester
Duysens, togen Ons Limburg-
voorzitter P. Palmen en bestuurslid
I. Ensinck aan het werk om de
Woningvereniging Eijsden op een
meer professionele leest te schoeien.
Diverse “capabele personen' werden
benaderd en reeds op 26 oktober 1969
kon een geheel vernieuwde bestuurs-
ploeg worden gepresenteerd. Gemeen-
tesecretaris F. Rubens werd voorzitter,
W. van Ool secretaris-penningmeester,
P. Roosen tweede secretaris en
P. Lousberg technisch adviseur. Het
geheel werd gecompleteerd met de
bestuursleden W. van de Berg,
H. Homan, I. in de Braek en
A. Philippens.

De boerderij van Tinus Jeukens, Stiegel 2,
lag achter het voormalige gemeentehuis.
De boerderij werd afgebroken bij de
realisatie van plan Noord en het woon-
huis werd herplaatst in Banholt. Op de
plaats waar de boerderij stond is nu het
kantoor van SWE. Foto EV1690.

Het kantoor van SWE in het Oude Raadhuis. 2003.

Het enthousiasme en de inzet waarmee
het nieuwe bestuur van start ging,
deed de Woningvereniging Eijsden
weer opbloeien. Het gemeentebestuur
zag dat het goed was en met zijn steun
kreeg de vereniging in 1972 een eerste
contingent woningwetwoningen toege-
wezen. Eindelijk, na vijftig jaren van
stilstand kon de spade weer in de
grond. Vanaf 1973 kreeg de woning-
vereniging weer de rol die haar krach-
tens de vernieuwde woningwet
toekwam en nam zij de bouwtaak van
de gemeente over. Tot 1978 realiseerde
de vereniging in totaal 141 woningwet-
woningen in de bestemmingsplannen
de Bak, Emmastraat, Beezepool en
Oost-Maarland.

Op een kruispunt

Ook al had de Woningvereniging
Eijsden inmiddels ruimschoots
bewezen grotere bouwopdrachten aan
te kunnen, tussen 1978 en 1982 kreeg
zij geen nieuwe contingenten woning-
wetwoningen meer toegewezen.
Nieuwe bestemmingsplannen bleven

uit: alle resterende bouwruimte in de
gemeente werd aan particulieren
gegund. Bovendien was de woningver-
eniging nog niet klaar voor de meer
zelfstandige rol die de rijksoverheid
van haar vorderde. Den Haag gooide
het over een andere boeg. Er werd een
proces in gang gezet dat corporaties
meer ruimte bood om marktconform
te gaan handelen: minder regels, meer
beleidsvrijheid. maar ook minder sub-
sidies, meer verantwoordelijkheden,
meer financiële risico's en meer
inspraak voor de huurders. De sociale
doelstelling moest het uitgangspunt
blijven, met als belangrijkste taak het
blijvend voorzien in goede en betaal-
bare huurwoningen voor de mensen
met de lage inkomens.

Terwijl de Eijsdenaren zich bezonnen
op de nieuwe regelgeving en broedden
op nieuwe plannen, konden de twintig
vooroorlogse woningen aan de
Boomkensstraat met behulp van de
resterende subsidiefaciliteiten grondig
worden gerenoveerd. Niet alleen
werden zij aangepast aan de eisen van
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de tijd, ook werd ruim aandacht
besteed aan de woonomgeving. In
1982 kreeg de Woningvereniging weer
het groene licht om te bouwen, voor
speciale groepen, want de gemeente
maakte zich zorgen over het gebrek
aan kansen voor alleenstaanden en
jonge stellen. Tegen het eind van het
jaar waren er al zevenentwintig wonin-
gen voor een- en tweepersoonshuis-
houdens gerealiseerd aan de
Wilhelminastraat, de Kerkstraat en de
Boomkensstraat. Plannen voor nog
eens zeven van deze woningen waren
in de maak. Vanwege het nog steeds
bestaande woningtekort en het gebrek
aan contingenten voor de bouw van
sociale huurwoningen, waagde de
Woningvereniging Eijsden in 1983 de
sprong in het diepe en startte met de
ontwikkeling van plannen voor de
bouw van vrijesectorwoningen. Na een
uitvoerig onderzoek naar de haalbaar-
heid van deze plannen, werd in 1985
gestart met de bouw van de eerste vie-
rendertig van deze woningen, uitge-
voerd volgens energiezuinige normen
in het kort daarvoor door de gemeente
vastgestelde bestemmingsplan Poel-
veld. ln 1986 werden nog eens tweeën-
twintig bejaardenwoningen in de vrije
sector gerealiseerd aan de Holegracht
in Gronsveld.

Nadat de regering de woningverenigin-
gen had aangewezen als de eerstverant-
woordelijken waar het ging om de
bouw en het beheer van sociale wonin-
gen, maakte ook de gemeente zich op
voor haar nieuwe rol. Medio 1983
werden de onderhandelingen met de
Woningvereniging Eijsden over de
overdracht van het gemeentelijk
woningbezit heropend en op 1 januari
1984 kon een intentieverklaring
worden ondertekend. Ruim anderhalf
jaar later, op 25 juli 1985, werden de
21.9 woningen van de gemeente
Eijsden, waartoe ook die van de bij de
gemeentelijke herindeling van 1982
opgeheven gemeente Gronsveld

behoorden, officieel aan de Woning-
vereniging Eijsden overgedragen. De
zittende bewoners werden in de gele-
genheid gesteld hun huurwoning te
kopen; de huizen van hen die deze
sprong niet konden of wilden wagen
werden grondig opgeknapt.

Na het midden van de jaren 1980
werden in Eijsden voornamelijk vrij-
esectorwoningen gebouwd. Dat had
slechts ten dele te maken met het
strakke bezuinigingsbeleid van de
rijksoverheid. Het waren vooral de lage
rentestand en de opbloeiende econo-
mie die steeds meer Limburgers deed
besluiten hun huurwoning te verruilen
voor een eigen huis. Desondanks bleef
het aantal woningzoekenden in Eijsden
onverminderd hoog: rond 1985 zo'n
tweehonderd. De woningvereniging
liet niet na voortdurend te wijzen op
de scheefgroei die vooral autochtone
Eijsdenaren met een laag inkomen
weinig uitzicht bood op passende
woonruimte. In 1987 kreeg de
Woningvereniging Eijsden kans een
deel van de achterstand in te halen;
ze mocht zevenenzestig woningwet-
woningen bouwen in het Oude Raad-
huis en aan de Keuleman. En ook in
1988 en 1989 kreeg de vereniging met
tweeënzestig toegewezen woningen
nog behoorlijk de ruimte om haar
sociale taak in te vullen.

Tot 1985 werden alle werkzaamheden
bij de Woningvereniging Eijsden uitge-
voerd door de leden van het bestuur.
Zij deden dit belangeloos en met veel
inzet. Slechts gesteund door het wer-
kapparaat van de woningcentrale
Ons Limburg, in 1971 opgegaan in het
Nederlands Christelijk Instituut voor
de Volkshuisvesting (NCIV), bereidden
zij alle bouw- en renovatieprojecten
voor, voerden zij de bewonersadminis-
tratie en onderhielden zij de contacten
met de gemeente, bouwondernemers
en de huurders. Een van de bestuursle-
den, de heer Roosen, toog zeifs nog

Het bestuur van de vereniging in 1988
onder voorzitterschap van de heer
F'` Lousberg.
V.|.n.r.: de heren J. Nelis (lid)| H. Partouns
(lid), C. Mans (penningmeester),
L. Bernards l(lid), P. Lousberg (voorzitter),
W. van Ool (lid), E. Vliegen (secretaris),
R. Gierlings (iid). Op de foto ontbreekt de
heer P. Dohmen (lid).
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De heer P. Lousberg, die
tot 1989 voorzitter van de
vereniging was.

De heer P. Dohmen werd
voorzitter van de veren i-
ging in 1989.

regelmatig door de straten van Eijsden
om de huurpenningen te innen. Maar
dat kwam steeds minder vaak voor.
Met de verschuiving van de volkshuis-
vestelijke taken van het rijk naar
gemeenten en corporaties, werd de
werklast steeds zwaarder. In 1985 waren
daarom de eerste bezoldigde medewer-
kers aangesteld en werd een begin
gemaakt met de automatisering van de
administratie. Via de Kennedylaan,
Achter de Lang Haag en Veldje ver-
huisde het kantoor in 1988 naar een
ruimer onderkomen in het zojuist
gereedgekomen complex Oude
Raadhuis. Per l januari 1988, luttele
weken voor de viering van het vijfen-
zeventigjarig bestaansfeest, had de ver-
eniging 567 woningen en acht garages
in haar bezit.55

Toegroeien naar onder-
nemerschap

Met het verschijnen van de eerste
schetsen voor de “Nota Volkshuisves-
ting in de jaren negentig. Van Bouwen
naar Wonen' (1990) van staatssecreta-
ris E. Heerma, kwam de verzelfstandi-
ging van de woningcorporaties in een
stroomversnelling. Kerngedachte van
Heerma's plannen was dat de zorg
voor goede huisvesting in eerste
instantie tot de verantwoordelijkheden
van de bewoners en maatschappelijke
organisaties behoorde. De woningcor-
poratie diende weer de plaats te
krijgen die zij voeger innam: die van
een min of meer autonoom instituut
voor de sociale huursector. Alleen daar
waar zonder overheidsingrijpen onge-
wenste marktuitkomsten konden ont-
staan` diende de overheid nog in het
strijdperk te treden.

Heermais nota luidde een aantal tur-
bulente jaren in voor de Woningver-
eniging Eijsden. Wilde zij haar
kerndoel een goede invulling geven,
dan ging het niet alleen meer om
bouwen en beheren. De vereniging

moest een visie ontwikkelen op de
lokale volkshuisvestingssituatie`
op haar eigen marktpositie, die van
haar woningen en op de manier
waarop zij die marktpositie kon verbe-
teren. De eerste opgave gold het
vinden van nieuwe verhoudingen met
de andere partijen in de regionale en
plaatselijke volkshuisvesting: de pro-
vincie en de gemeente. Het overleg
met beide instanties werd sterk geïn-
tensiveerd, wat in 1992 zou leiden tot
de publicatie van een streekplan voor
de regio en een drietal gemeentelijke
bouwnotas De tweede opgave lag op
het interne vlak en centreerde zich al
gauw rond de vraag of de vereniging in
staat was in een marktgerichte omge-
ving te overleven.

Tot eind jaren 1980 was er nauwelijks
aandacht besteed aan de interne orga-
nisatie. Het bestuur, negen man sterk,
beschikte als vanouds over alle beslis-
singsbevoegdheden op het gebied van
strategische en tactische zaken. In
nauw contact met de directeur reikte
het dagelijks bestuur alle beleidsvoor-
stellen aan, die vervolgens eens per
maand in het algemeen bestuur
werden besproken en na accordering
hun weerslag kregen in beleids- en
beheerplannen. Een algemene leden-
vergadering, toegankelijk voor elke
inwoner van Eijsden, fungeerde als
klankbord en adviesorgaan in kwesties
rond woning en woonomgeving maar
had daarnaast vergaande statutaire
bevoegdheden. De rol van het werk-
apparaat bleef beperkt tot uitvoerings-
taken.

ln 1989 werd P. Dohmen, voorheen
bestuurslid, benoemd tot voorzitter
van de vereniging als opvolger van de
heer Lousberg. Met diens aantreden
werden de bakens verzet. Een eerste
kritische blik in eigen keuken leerde
dat de besluitvorming te traag verliep
en een slagvaardig optreden in de weg
stond. Onder leiding van de nieuwe
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De Schutsboom van Desirée
Tonnaer geplaatst in juni 1995 bij

de Schoolhof, aan de Breuster~
straat.

voorzitter werd daarom een proces van
verzakelijking in gang gezet: de
bestuursvergaderingen werden meer
gestructureerd, de heer M. Koekkelkoren
(in 1990 benoemd tot directeur)
volgde de heer M. Noterinans op als
administrateur en de hoofdlijnen van
het beleid van de vereniging werden
vastgelegd in een Beleidsplan
1991-1995. Het was met name de
verplichting tot de instelling van een
intern toezichthoudend orgaan, die het
bestuur dwong tot een meer diep-
gaande bezinning op het eigen func-
tioneren. De overheid stond
corporaties toe met bestuursvormen te
werken die in het bedrijfsleven gang-
baar zijn. ln juni 1993 gaf de algemene
ledenvergadering het bestuur toestem-

ming om het NCIV, de koepelorgani-
satie voor woningcorporaties, een
onderzoek te laten instellen naar de
meest gewenste organisatievorm van
de vereniging voor de toekomst.
Een zogenaamde klankbordgroep uit
de ledenvergadering stond de onder-
zoekers bij. Eind mei 1994 presen-
teerde het NCIV zijn rapport. Het
adviseerde tot ínkrímping van het
bestuur, een herschikking van taken en
bevoegdheden, de vorming van een
raad van toezicht en omzetting van de
vereniging in een stichting.

Het bestuur van de woningvereniging
besloot de adviezen op te volgen en in
de loop van 1994 en 1995 kreeg het
hele proces zijn beslag. Een enorme
operatie, die heel wat overhoop haalde,
maar zonder al te veel strubbelingen
verliep. In de nieuwe structuur kreeg
de directeur de complete verantwoor-
delijkheid voor de beleidsvoorberei-
ding en -uitvoering Het onderscheid
tussen algemeen en dagelijks bestuur
werd opgeheven', het aantal bestuursle-
den werd teruggebracht tot vijf, later
tot drie, personen. Hun taak gold als
vanouds het uitzetten van de algemene
beleidslijnen; de nieuwe raad van toe-
zicht, bestaande uit de heren
L. Bernards (voorzitter), I. Laurnans en
1. Bronckers, werd belast met het toe-
zicht op het bestuur en de controle op
koers en voortgang. De algemene
ledenvergadering werd vervangen door
een bewonersraad, een op termijn zelf-
standig functionerend overleg- en
adviesorgaan dat meer recht deed aan
de kennis en de positie van de leden en
tegemoet kwam aan de roep om
democratisering. Voortaan heette de
Woningvereniging Eijsden Stichting
Woningbeheer Eijsden. Ondanks alle
bestuurlijke perikelen en de nog steeds
slechts mondjesmaat verstrekte contin-
genten wist de vereniging tussen 1991
en 1995 toch nog 65 woningen te reali-
seren.
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Grote Horst van Louis Wiertz geplaatst bij de Acht Zaligheden aan de Boomkensstraat in
mei 2003`

Een van de eerste wapenfeiten van de
Stichting Woningbeheer Eijsden betrof
de publicatie van een beleidsplan voor
de jaren 1996 tot 2000. Aansluitend bij
het Streekplan Zuid-Limburg van de
provincie, dat vooral gericht was op
het tegengaan van verdere verstedelij-
king van de regio, het Volkshuisves-
tingsplan 1991-1999 en de Nota
Ouderenhuisvesting van de gemeente,
die vooral aandacht vorderden voor de
huisvesting van oudere Eijsdenaren en
jonge een- en tweepersoonshuishou-
dens, verklaarde de woningstichting
die categorieën woningzoekenden tot
haar primaire doelgroep. De rijksover-
heid en de gemeente voegden daar nog
een tweetal bijzondere doelgroepen
aan toe: asielzoekers c.q. statushouders
en woonwagenbewoners.

Eind 1995 stond de Stichting Woning-
beheer Eijsden. nog ietwat verweesd,
financieel op eigen benen. Recente
ervaringen hadden aangetoond dat het
subsidieloos bouwen van woningen

met een basiskwaliteit, een onrenda-
bele investering vergde van zeker
veertig à vijfenvijftigduizend gulden
per woning. Al te lang kon men niet
interen op de reserves. Om het plegen
van nieuwbouw met sociaal verant-
woorde huren toch mogelijk te maken,
nam de stichting zich voor om naast
de doelgroepen ook een kooppubliek
te gaan bedienen. De mogelijkheden
bleken vooralsnog beperkt: in 1996
konden vier koopwoningen worden
opgeleverd in het Poelveld. De
winsten, aangevuld met eigen midde-
len, zouden worden ingezet bij de ver-
vangende bouw van de complexen
Schoolhof en Oude Raadhuis.
Een complex van tien seniorenwonin-
gen aan het Stationsplein lag nog op
de tekentafel.:we

ln 1997 besloot de rijksoverheid tot
een drastische aanscherping van de
regelgeving voor alle partijen in de
volkshuisvesting. ln de praktijk was
gebleken dat de diverse vraagstukken

op het gebied van bouwen en wonen
niet zonder meer en uitsluitend op
lokaal niveau konden worden opgelost.
In veel gemeenten schortte het aan de
bestuurlijke samenwerking. Elders
waren de wensen en noden van de
huurders uit het zicht verdwenen en
werden de maatschappelijke taken ver-
waarloosd. De overheid stak ook de
hand in eigen boezem: zij had te veel
en te gemakkelijk afstand genomen
van de werkvloer. De dubbelrol van
gemeenten als samenwerkingspartner
van en toezichthouder op de corpora-
ties werd daarom losgelaten. Het toe-
zicht op de corporaties werd met
ingang van 1 januari 1998 onderge-
bracht bij het Ministerie van Volks-
huisvesting. Van de corporatiesector
werd verwacht dat zij hun sociale
opdracht nog nadrukkelijker gingen
vervullen, zowel in de richting van hun
klanten als in de richting van de maat-
schappij. Ondernemen in de markt
bleef toegestaan, maar onder veel
striktere voorwaarden en binnen de
met de gemeente aangegane contractu-
ele verplichtingen.57 ln het verlengde
van die maatregelen adviseerde een
onderzoekscommissie van Aedes, de
opvolger van het NCIV, onder leiding
van prof. mr. I.R. Glasz haar leden de
bevoegdheden en verantwoordelijkhe-
den van de interne toezichthoudende
organen uit te breiden en in te richten
naar het voorbeeld van de raden van
commissarissen bij vennootschappen.

Min of meer gelijktijdig met de publi-
catie van het rapport van de commis-
sie Glasz kondigde directeur
Koekkelkoren van de Stichting
Woningbeheer Eijsden zijn vertrek
aan. Het bestuur bestond toen uit de
heren P. Dohmen, I. Nelis en I. Vliegen.
Laatstgenoemde had het einde van zijn
zittingsperiode bereikt en de heer Nelis
stond op het punt naar elders te verhui-
zen. Daarnaast gaf de heer I. Bronckers
te kennen dat zijn portefeuille als lid
van Gedeputeerde Staten van Limburg
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niet langer te combineren was met zijn
lidmaatschap van de raad van toezicht
van de woningstichting. Zijn plaats
zou later worden ingenomen door de
heer H. van Irsen, de kleinzoon van
een van de oprichters uit 1913.
Opnieuw rees de vraag: hoe verder te
gaan met de corporatie. De voorzitter
inventariseerde de mogelijkheden en
wees in zijn rapport nadrukkelijk op
de mogelijkheid van samenwerking
met een partner die beschikte over een
ruimer werkapparaat en meer discipli-
nes. ln de daaropvolgende discussie
besloten bestuur en raad van commis-
sarissen op zoek te gaan naar een
nieuwe directeur en, in overeenstem-
ming met de aanbevelingen van de
commissie Glasz, tot een nieuwe struc-
tuurherziening van de organisatie.
Collega-corporaties werden intussen
gepolst over mogelijke vormen van
samenwerking. Uiteindelijk werd

Hanen op stok van Vera de Haas geplaatst bij de vier appartementen aan de Grijzegraaf
te Mesch, april 2003.

bestuursvoorzitter Dohmen gevraagd
het directeurschap op zich te nemen.
Niet alleen kende hij de stichting van
haver tot gort, dankzij zijn dagelijks
werk als eigenaar van een project-
ontwikkelingbureau annex makelaardij
beschikte hij ook over de benodigde
specialistische kennis en ervaring.
Dohmen aanvaarde de post en zette
zich onmiddellijk aan een uitwerking
van de beoogde nieuwe organisatie-
structuur. Invoering van een tweela-
genstructuur, met een enkele
directeur-bestuurder en een versterkte
toezichthoudende raad van commissa-
rissen bood de gewenste kortere
besluitlijnen, en zo werd door raad en
bestuur besloten. In een dergelijk raad-
van-toezicht-model vormt de directie
tevens het bestuur en krijgt dus alle
bestuurlijke macht. Een raad van toe-
zicht of van commissarissen, door-
gaans bestaand uit mensen met kennis
van bedrijfsmatig ondernemen, con-
troleert en adviseert de directie. De
Heerlense adviesgroep Atrive regelde
de aanpassing van de statuten en op

1 januari 1999 kreeg de reorganisatie
zijn beslag. De omvorming van de
bewonersraad tot een zelfstandig ope-
rerende Huurdersvereniging Eijsden
volgde later dat jaar.

Van samenwerking tot fusie

In 1998 publiceerde het ETIL zijn
onderzoeksrapport naar de toekom-
stige woningbehoefte in Eijsden. Een
onderzoek dat het in opdracht van de
gemeente en met medewerking van de
Stichting Woningbeheer Eijsden had
uitgevoerd. Het ETIL berekende dat de
stichting met de bouw van honderd-
veertig sociale huurwoningen in de
periode tot 2010 aan haar maatschap-
pelijke opdracht zou hebben voldaan.
Om aan die taak te kunnen voldoen,
nam de directie zich voor niet langer
af te wachten op incidentele bouw-
opdrachten van particuliere onderne-
mers, maar zelf beleid te ontwikkelen
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gericht op de verwerving van bouw-
grond, met name in de bestaande
dorpskernen, en op projectontwikke-
ling. Inzicht in de lokale markt, de toe-
komstige woningbehoeften en de
kwaliteit en de toereikendheid van de
eigen woningvoorraad, waren daar-
voor een eerste vereiste. Maar daarmee
werd van de kleine organisatie te veel
gevraagd. De noodzaak van een krach-
tige samenwerkingspartner deed zich
nog sterker voelen. Die vonden de
bestuurders begin 1999 in de
Maastrichtse woningcorporatie Sint-
Servatius. Servatius had haar strategi-
sche beleidsorie'ntatie al afgerond en
vormgegeven in een voorraadplan als
onderlegger voor alle toekomstige acti-
viteiten. In een in mei van dat jaar
gesloten samenwerkingsovereenkomst
verplichtte Servatius zich om samen
met de Stichting Woningbeheer
Eijsden een zelfde plan voor het strate-
gisch voorraadbeheer te ontwikkelen.
Om het werkapparaat van de Eijsdense
stichting te ontlasten kwamen beide
partijen verder overeen dat Servatius
een deel van de administratieve en
beheerstaken overnam.

ln maart 2000 was het strategisch
voorraadplan gereed. Om aan de toe-
komstige behoefte aan seniorenwonin-
gen en woningen voor alleenstaanden
te kunnen voldoen dienden naast de
beperkte nieuwbouwmogelijkheden op
zogenaamde inbreidingslocaties in de
verschillende dorpskernen en via
aankoop van panden en percelen, ook
en vooral opties als opwaarderen,
opplussen, verkopen, slopen en ver-
vangende nieuwbouw te worden
benut. Al deze opties werden in een
meerjarenplan gegoten, dat vervolgens
door directie en raad van commissaris-
sen werd aangenomen als operationeel
plan voor de jaren tot 2010.”

Nog voor het strategisch voorraadplan
in druk was verschenen. werd begon-
nen met de uitvoering van een renova-

tieplan voor de vierendertig woningen
die de stichting aan het begin van de
jaren 1980 had laten bouwen in het
Poelveld, een complex waar de nood-
zaak tot opwaarderen zich het meest
deed voelen. De contacten met het
Eijsdense verzorgingshuis De Bron, dat
op verzoek van de stichting zijn zorg-
taak had uitgebreid naar het in 1996
gerealiseerde seniorencomplex School-
hof, werden rond het begin van 2000
geïntensiveerd. Enkele maanden later
ondertekenden beide partijen een
intentieverklaring die voorzag in de
overname van De Bron door de
woningstichting en, op termijn, reno-
vatie of nieuwbouw. Verder werden
nog enkele percelen aan de Kruisstraat
en de Wilhelminastraat, een terrein
achter de zuidfiat op het Veldje en een
pand aan de Diepstraat gekocht, alles
met het oog op vervangende nieuw-
bouw ten behoeve van de doelgroepen.
Drie bouwprojecten, speciaal voor seni-
oren, stonden al bijna in de steigers: een
complex van dertien woningen aan de
Boomkensstraat/Burgemeester
Wijnandsstraat, twee woningen in de
Poortstraat en vier woningen op de
plaats van het voormalige schoolge-
bouw aan de Grijze Graaf in Mesch.
Om de huurders van de stichting op de
hoogte te brengen van alle ontwikkelin-
gen werd in november 2000 gestart met
de uitgifte van een woonblad.

De voorgenomen overname van De
Bron, leidde tot een versterking van de
banden met Servatius. De Maastrichtse
corporatie had eerder al het voorma-
lige kloosterverzorgingshuis Sint-Jozef
in Rijckholt aangekocht en beide stich-
tingen besloten hun zorgprojecten in
gezamenlijkheid verder te ontwikkelen.
Intussen werd in een groot aantal
complexen begonnen met diverse
“opplusactiviteiteni Om tenminste
voor een deel te kunnen voorzien in de
benodigde liquiditeiten voor al deze
projecten, startte de stichting in de
loop van 2001 met de ontwikkeling

van een tweetal bouwplannen. Het
eerste voorzag in de bouw van zeven-
tien koopwoningen aan de Parallelweg:
negen starterswoningen en acht patio-
bungalows, het tweede in elf grondge-
bonden woningen en twintig
appartementen aan de Kruisstraat.

Bij het ingaan van de samenwerkings-
overeenkomst tussen de Stichting
Woningbeheer Eijsden en de Woning-
stichting Sint-Servatius hadden beide
instellingen al de intentie uitgesproken
om te bezien of verdere integratie op
termijn gewenst en mogelijk was.
Tijdens een evaluatie van de samen-
werking in april 2001, besloten de
raden van toezicht het samenwerkings-
verband uit te breiden tot een volle-
dige fusie, te effectueren vóór l januari
2007. Ook spraken de raden af een
aparte rechtspersoon in het leven te
roepen, de Ontwikkelingsmaatschappij
Eijsden BV, speciaal gericht op de ont-
wikkeling van de beide zorgprojecten
en andere toekomstige risicovolle
bouwprojecten in Eijsden.

Vooruitlopend op de fusie nam
Servatius in de loop van 2002 al een
aantal beheerstaken van de Stichting
Woningbeheer Eijsden over. Daarnaast
konden de huurders gebruik maken
van de diensten van Service Sr Onder-
houd van Servatius. Uiteindelijk werd
op 30 september 2002 door beide
raden van toezicht een convenant
ondertekend waarin concrete afspra-
ken tussen Servatius en de Eijsdense
woningstichting over een fusie per
l januari 2004 werden vastgelegd.
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5. Besluit

De cramignon van Vera de Haas, Vroenhof geplaatst in juni 2003.

De Stichting Woningbeheer Eijsden
staat op het punt de boeken definitief
te sluiten. Toch is zij springlevend. Pas
nog werden de seniorenwoningen aan
de Boomkensstraat, de Poortstraat en
de Grijze Graaf in Mesch opgeleverd
en werd een begin gemaakt met de
verkoop van eenenvijftig voormalige
gemeentewoningen. Op dit moment
staan nog een hele reeks nieuwe pro-
jeCten op stapel. De voormalige slagerij
Pieterke, het vroegere “Gemeentelagerl
en een boerderijtje op de hoek
Wilhelminastraat/Kruisstraat zijn al of
worden binnenkort aangekocht; bouw-
plannen zijn in een vergevorderd

stadium. De Maastrichtse stichting
Maatwerk in Kinderopvang (MIK) is
voornemens een kinderdagverblijf te
beginnen in een pand naast Café
Breusj dat eigendom is van de corpo-
ratie en dat aan hen zal worden ver-
huurd. Ook is er een optie genomen
op vijftig kavels in het Poelveld en
wordt binnenkort gestart met de bouw
van de zeventien koopwoningen aan
de Parallelweg. De plannen rond de
nieuwbouw van de zorgcomplexen De
Bron en Rijckholt en van vijf apparte-
menten in het gebouw van de RABO-
bank in Gronsveld, zijn zo goed als
afgerond.
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De laatste jaren heeft de Stichting
Woningbeheer Eijsden een belangrijke
rol gespeeld in het woningbouwbeleid
van de gemeente Eijsden. De vele seni-
orenwoningen die zij sinds 1995 heeft
gebouwd en waarmee zij de woning-
voorraad heeft verrijkt, zijn daarvan de
getuigen. Een lid van de Eijsdense raad
van commissarissen is al toegetreden
tot de interne toezichthouder van Ser-
vatius; een tweede commissaris zal met
ingang van het volgende jaar toetre-
den. Zij gaan er op toe zien dat de
belangen van de Eijsdense gemeen-
schap ook in de toekomst onvermin-
derd gediend worden. De klant zal ook
na 2004 in het kantoor van de stich-
ting terecht kunnen, alleen het naam-
bord verandert.

Om de verbondenheid met Eijsden te
onderstrepen, schonk de woningstich-
ting het dorp onlangs een manshoog
kunstwerk van de hand van Vera de
Haas: een beeld in brons van de rei. De
kapitein van het jonkheid met zijn uit-
verkoren meisje voorop en vier inwo-
ners van Eijsden dansen de cramignon.
Een passend cadeau voor een dorp dat
verweven is met zijn bronk en een blij-
vende herinnering aan de jubilerende
Stichting Woningbeheer Eijsden.
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