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geval worden uitgeleend.

PETRUS REGOUT
1801-1878
EEN BIJDRAGE TOT DE SOCIAAL-ECONOMISCHE
GESCHIEDENIS V AN MAASTRICHT

PROEFSCHRI FT TER VERKRIJGING VAN DE
GRAAD VAN DOCTOR IN DE ECONOMISCHE

WETENSCHAPPEN AAN DE KATHOLIEKE
ECONOMISCHE HOGESCHOOL TE TILBURG

OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS
DR. F. J. H. M. VAN DER VEN, HOOGLERAAR

IN SOCIAAL RECHI ARBEIDSRECHT EN
SOCIALE POLITIEK, IN HET OPENBAAR TE

VERDEDIGEN OP DONDERDAG 9 JULI 1959
DES NAMIDDAGS TE 4 UUR

COMP

DOOR

ALOYSIUS JOHANNUS FRANCISCUS MAENEN
GEBOREN TE HEERLEN

\C. -1

A.:

47,

--.
rn ' 2

i

906,0

Xid
CENTRALE DRUKKERIJ N.V.

2..

· \' '

/

Lt' it -,..
.

, . ,

,- 7.-: ......\» \

..\

9(0

/,irt'f

1<
032-,9
1 11
99,
NIJMEGEN' 3/ , 8,/ 1 l., t lf

PROMOTOR:

Prof. Dr. F. J. H. M. VAN DER VEN

Aan m(in ouders

Aan m#n vrouw

VOORWOORD
Nu met het schrijven van dit proefschrift mijn academische vorming is afgesloten, moge ik U, Hoogleraren aan de Katholieke Economische Hogeschool, dank betuigen voor al hetgeen U mij in mijn
studietijd geschonken hebt en voor de belangstelling, waarmee U mij
sindsdien hebt gevolgd.

Zeer erkentelijk ben ik U, Hooggeleerde Van der Ven, voor de
grote steun en belangstelling, die ik bij deze studie van meet af aan
van U mocht ondervinden. De taak, waarniee U zich als Promotor
belast wist, was wel van bijzondere aard; voor de wijze, waarop U
haar ten uitvoer bracht, koester ik de grootste bewondering en ik vlei

mij met de hoop, dat de thans geboren relatie ook in de toekomst
moge blijven bestaan.

Aan U, Zeergeleerde Van den Eerenbeemt, ben ik zeer bijzondere
dank verschuldigd. Op een wijze, die moeilijk te evenaren is, hebt U
in de afgelopen jaren aan deze historische studie leiding gegeven en
mij met raad en daad terzijde gestaan. Uw critische zin wekte bewondering op, Uw enthousiasme betekende cen nimmer aflatende
stimulans om het aangevangen werk te voltooien.
Gaarne betuig ik mijn erkentelijkheid aan de Raad van Bestuur
van de N.V. Sphinx-C6ramique v/h Petrus Regout, die mij in de
gelegenheid stelde om deze studie te maken.

Grote dank ben ik verschuldigd aan de Heer J. M. v. d. Venne,
voormalig Hoofdarchivist aan het Rijksarchief in Limburg, die tijd
noch moeite spaarde om in de vele archieven de stukken op te sporen,
zonder welke dit werk nimmer tot stand had kunnen komen, en aan
Mej. Dr. E. M. Th. W. Nuyens, Chartermeester aan het Rijksarchief

in Limburg, die mij grote diensten bewees bij het persklaar maken
van mijn manuscript.

VII

Dank ben ik ook verschuldigd aan de Heer A. van Giessel, archivaris van de N.V. Sphinx-C6ramique v/h Petrus Regout, aan het
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, aan Stadsarchief en
-Bibliotheek van Maastricht en aan vele andere personen en instellingen, die mij op enigerlei wijze behulpzaam waren.
Meer dank dan aan wie ook ben ik verschuldigd aan mijn Ouders
en aan mijn Vrouw: aan hen zij daarom dit werk opgedragen.

VIII

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord . . . . . . .

VII

Lijst van afbeeldingen . . . . . . . . . . . .

XIV

Geraadpleegde archivalia . . . . . . . . . .

Handschriften en collecties . . . . . . . . .

XV

.

XIX

.

Gedrukte bronnen en literatuur.........

Bibliografie van Petrus Regout . . . . . . . .

Afkortingen . . . . .
. . . . . .

.

XXI
XXVII

. . . . XXXI

Hoofdstuk I. SCHETS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE

ONTWIKKELING VAN MAASTRICHT IN DE
PERIODE 1800-1875
Par. I.

Economische Situatie . . . . . . . . . .

1

Maastrichts welvaartsbronnen 1; garnizoen en vesting 6;
opleving na 1820 7; de Belgische opstand 8; handel met
BelgiE en het Noorden 10; de Maasvaart 13; het Geheim
Koninklijk Kabinetsrescript van 24-9-1833 15; het beslissende moment in Maastrichts industrialisatie 19; economische opleving 20; het einde van de status-quo-periode
24; de jaren veertig 26; industrialisatie na 1850 29; de
spoonveg Maastricht-Aken 31; argumenten voor spoom·egexploitatie vanwege het Rijk 36; de Domaniale mijn 39;
verkeer 41; conjunctuur 43.

Par.

II.

Sociale

Toestanden . . . . . . . . . .

44

Pauperisme en bedeling 44; bebouwing en bevolking 50;
dichtheid van bewoning van enige volksbuurten 52; Varende Luyden 54; sexuele moraliteit 56; bevolkingsaanwas
en sociale structuur 59; zeden en volkskarakter 60; huizenvoorraad, Regouts citt-ouvri&re 64; huurprijzen 67; De
Noodkist-rede 68; woningbouw door fabrikanten 69;
hygiEnische toestanden 75; cholera-epidemie 1866 77;
onderwijs 78; conclusie 80.

IX

Hoofdstuk II. PETRUS REGOUT: ZIJN

LEVEN, TIJD EN

TIJDGENOTEN
De

Persoon Petrus Regout . . . . . . . .
Zijn voornamen 81; voorouders 82; geslachtsreeks 83; zijn
vorming 84; zijn echtgenote 85; koopman en fabrikant 87;
openbare functies 91; man van geloof, clericaal en ultramontaan 94; de laatste levensjaren 95.

81

Par. II.

Petrus Regout en Maastricht . . . . . . .
Strijd met de gemeente over de gasverlichting 96; een
rapport over het „politieke leven" 103; burgemeester W.
H. Pijls 104; het nieuwsblad L'Ami du Limbourg 106;
strijd om het liberalisme 108.

96

Par. III.

Petrus Regout en zijn tijdgenoten . . . . . . 110

Par.

I.

Relaties met het Huis van Oranje 110; Gericke van Herwijnen 115; Thorbecke 117; Van der Does de Willebois
119; Pijls 121.

Hoofdstuk III. PETRUS REGOUT: DE ONDERNEMER.
Par. I.

De Koopman . . . . . . . . . . . . 125
De Nederlandse ondernemer 126; „marktonderzoek" 128;
export van zijn fabrikaat 130; handel in diverse goederen
131.

Par. II.

De Geweerfabriek . . . . . . . . . .

.

132

Plannen van 1834 132; een Luiks wapenfabrikant 133;
contract met het Rijk 135; arbeidsloon 137; een jaarbalans
138; het einde 139.

Par. III.

De Gasfabriek . . . . . . . . . . .

.

140

Motieven voor de oprichting 141; cen nieuw systeem 142;
gasprijzen 145; koop op afbetaling, personeel 146; financiEle aspecten 147.

Par. IV.

De Papierfabriek . . . . . .

Par. V.

De Spijkerfabriek . . . . . . . . . . . 150
De oprichting 150; de firmanten 153; de uitvoerende arbeid 154; huisvesting der arbeiders 157; de personeelsbezetting 1834-1843 159; arbeidslonen 162; grond- en hulpStoffen 163; de vestigingsplaats 166; terreinkeuze 169; verzoeken om financitle steun 170; Belgische concurrentie,

verval 178.

X

148

Par. VI.

De Kristal- en Glasfabriek tot 1850 .

.

.

.

.

180

De handslijperij 180; Regouts glashandel na de opstand
181; oprichting van de stoomslijperij 185; de Cristallerie
de

Vonkhe

186;

de

Verrerics et Cristalleries

du

Va I

St.-Lambert, de Soci6tt Gtn6rale en haar dochterinstellingen 187; Belgische concurrentie 188; de Bossche glasslijperij 189; de glasfabriek van L. Zoude & Cie te Namen,
oprichting van Regouts blazerij 193; de financiering 194,
nevenbedrijven 199; de eerste vaklieden 200; invoerrechten
203; de crisis van 1842 205; de crisis van 1848 210; de
succesvolle speculant 212.

Par. VII.

De Aardewerkfabriek tot 1850.

.

.

.

.

.

.

214

De aardewerkhandel tijdens de opstand 214; de oprichting
dezer fabriek 216; de eerste vaklieden 217; de kwaliteit
van het product 218; relaties met de Nederlandsche Handel-Maatichappij 221; stedelijke belastingen 222; personeelsbezetting 225; prijzen van Regouts producten 227;
productverbetering 228; de bedrijfsadministratie en

-leiding 231.

Par. VIII. De

Glas-

Kristal-,

1850-1875

.

.

.

.

Aardewerkfabrieken

en
.

.

.

.

.

.

.

. . 232

Een gunstig getij 232; fabrieksterreinen 234; ovens en
stoomwerktuigen 235; steenkoolverbruik 239; steenkoolprijzen 241; prijzen van wishout 242; de groei van het
personeel 243; technische verbeteringen 244; conventie
van Westeuropese glasfabrikanten 246; afzetcijfers 247;
loonsommen 251; winstpercentages en balanswaardering
252.

Hoofdstuk IV. ARBEID EN ARBEIDER IN REGOUTS FA-

BRIEKEN.
Par. I.

De sociaal-economische positie van de arbeidende
klasse in het algemeen . . . . . . . . . 253
Pauperisme in vroeger tijden 253; urbanisatie 254; li>·- r
giEne, Verlag-systeem 255; sociale misstanden 256; ethische
motivering van de kinderarbeid 257; armenhuizen, tuchthuizen e.d., manufactuur 258; pauperisme en filantropie
259; huisvesting 260; Iichamelijke en geestelijke toestand
261; arbeidslonen 262; rechtvaardigheid en liefdadigheid
263; de Scholen van Luik en Angers 264; gezinsloon en
persoonlijk loon 265; modern kapitalisme 266; fabrieksarbeid 267; Kerk en proletariEr 268.

XI

Par.

II.

Personeelsbezetting . . . . . . . . . . 268
Enqu8te naar de kinderarbeid 1841 269; voorstellen van
Gericke 270; Regouts personeel 1839 en 1841 272; kinder* arbeid in de glasblazerij 273; in de aardewerkfabriek 274;
in andere Maastrichtse bedrijven 275; relatieve omvang
van de kinderarbeid 276; personeel in 1849 278; relatieve
cijfers 282; vrouwenarbeid 283; personeelsbezetting in 1852
286; in 1853, winkelhouden 287; personeelscijfers van 1859
288; enqu6te naar de kinderarbeid 1860 290; Regout weigert te antwoorden 291; personeel in 1860 293; vergelijkende cijfers, personeelstelling 1864 295; de Staatscommissie De Vries Robb6 en de kinderarbeid 298; Regouts
opmerkingen 299; Pijls informaties over de kinderarbeid
in de blazerij 300; Maastrichtse „politiek" 302; personeel
in 1870 304; werkgeverssolidariteit 307; Regout tracht de
kinderarbeid te beperken 308; Wijnen en de kinderarbeid
311; Wijnens brief aan de Courrier de la Meuse 314;
L'Ami du Limbourg en de arbeidende klasse 317; Regout
en de arbeidende klasse 321; Regout schrijft aan Van
Houten 324; personeelstellingen 1874-1877 329; diverse
percentages m.b.t. de personeelsbezetting 1849-1877 en
conclusies 330; overzicht van Regouts personeel 1829-1877
333.

Par. III.

Arbeidslonen . . . . . . . . . . . . 334
De lonen in 1841 334; overeenkomst met ouders van minderjarige „gamins" 335; lonen in 1848 338; lonen in BelgiE
339; lonen van kinderen in 1865 342; de Maastrichtse
ambachten in 1864 344; gemiddelde daglonen 1872-1877
346; stijgende lonen na 1872 348; de uitbetaling der lonen
349; prijzen van enige landbouwproducten in Limburg
1824-1876 351; enige arbeidscontracten 353; het zakboekje
of livret 356; andere arbeidscontracten 358; arbeidsvoorwaarden der kantoorschrijvers 360.

Par. IV.

Fabrieksreglement . . . . . . . . . . . 365
Reglement van de glasslijperij 365; l'Harmonie des
Ouvriers R6unis 368; aankoop door arbeiders van gerecdschappen 369; fabrieksbrandweer 371; regeling der boeten
372; drankmisbruik 373; arbeidstijden 374; ploegenarbeid
376; nachtarbeid 377; fabriekshygiEne en gezondheidszorg
378; silicose en tuberculose 381.

Par. V.

De Ziekenkassen

.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

Reglement van de glasslijpers-ziekenbeurs anno 1851 384;

ziekenbeurzen van 1865 386; de ziekenbeurzen 1872-1878
389; gemiddelden der ziekenbeurzen in de periode 18721904 390; weduwen- en weezenfonds van employ6s 393.

XII

383

Samenvatting . . . . . . . . . . . . . . . . 397
404
Sommaire . . . . . . . . . . . . . . .
Beknopte aantekening bij de bijlagen . . . . . . . . . 411
.

Bijlage I:

Staat der fabrieken en trafieken, April 1816.

Bijlage II:

Statistieke tabel der fabrieken, enz. op 1 Augustus
1816 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

415

.

416

Bijlage III: Tabelle wegens den toestand der fabrijken, enz.
1814-1819

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

424

Bijlage IV: Instellingen van nijverheid, fabrijken, enz. 1829 . 442

Bijlage V:

De Maastrichtse nijverheid 1844-1871

. . . . 443

Bijlage VI: Brief van kapelaan Wijnen aan de Courrier de la
Meuse m.b.t. zijn brochure „De arbeid der kinderen

in fabrieken".........
Per'sonenregister

. . . .

.

. . 445
447

XIII

LIJST VAN AFBEELDINGEN
Petrus Regout 1801-1878. D6tail van olieverfschilderij van P. Egenberger, 1849.
( Foto A. Frequin, Den Haag).
Tegenover XXXII.

Romantische weergave van Regouts fabrieken. Dttail van handgeschilderd
wandbord, 1839. (Foto A. Frequin, Den Haag).
Tegenover

16.

Cit6 OuvriBre - fagade principale, 1864.
Tegenover 64.
De Vrouw P. Regout (M. A. Hoeberechts) 1798-1878. Olieverfschilderij van
Th. Schaepkens, z.j. ( Foto A. Frequin, Den Haag).
Tegenover 80.

Romantische weergave van Regouts fabrieken. D6tail van handgeschilderd
wandbord, 1839. Foto A. Frequin, Den Haag).
Tegover 128.

Maastrichtsche Gaz- fabriek van Petrus Regout. Omstreeks 1856.
Tegenover 144.

De kristal- elI glasblazerij; de kristal- en glasslijperij Omstreeks 1875.
Tegenover 208.

Factuur van Petrus Regout d.d. 23-5-1842 aan de Nederlandsche HandelMaatschappij. (Arch. N.H.M.).
Tegenover 224.

De fayencerie (vormerij van aardewerk) ; de d6cor-afdeling. Omstreeks 1875.
Tegenover 320.
De kristal-, glas- en aardewerkfabrieken ( kunstig gegroepeerd). Omstreeks 1868.

Tegenover 336.
De Boschstraat te Maastricht bij het uitgaan van Regouts fabrieken. Omstreeks
1875.

Tegenover 336.

XIV

GERAADPLEEGDE ARCHIVALIA

N.V. Sphinx - Cdramique ulh Petrus Regout.
a. Archief der Kristal-, Glas- en Aardewerkfabrieken van Petrus Regout
1834-1879 (inventaris van Giessel, 1957):
Akten betreffende koop, verkoop en ruil van onroerende
goederen 1827-1879.
inv. nos. 2-3:
„Aktenboeken". Registers van akten betreffende koop, verkoop en ruil van onroerende goederen 1827-1915.
inv. no. 1:

2. 1827-1866.

3. 1862-1915.

inv. no. 4:
inv. no. 5:

inv. no.

7.

Polissen van de brandassurantie en daarbijbehorende taxatierapporten en tekeningen 1842-1879.
Vergunningen tot het plaatsen van aardewerkovens
1836-1857.
„Particuliere geschriften". CopieEn van verzonden stukken
1874-1885.

inv. no. 8:

„Gaskwestie". Stukken inzake het proces van Petrus Regout
contra de gemeente Maastricht betreffende de intrekking
van de concessie voor het leggen van glazen buizen in de
stad, met retroacta waaronder de verleende octrooien en

concessies voor de gasfabricage 1854-1859.
Stukken betreffende door P. Regout gevoerde processen
inzake contractbreuk door arbeiders.
Idem inzake belediging.
inv. no. 13:
inv. nos. 17-18: Idem inzake belasting op brandstoffen.
Stukken betreffende de conventie inzake verkoopcondities
inv. no. 19:
tussen enkele Westeuropese glasfabrikanten, waaronder
Petrus Regout, 1871-1880.
inv. nos. 20-30: „Contractenboeken". Registers van ingekomen en verzonden
stukken 1843-1909.
28. 1867-1870
24. 1857-1859
20. 1843-1848

inv. nos. 9-11:

21. 1848-1850
22. 1850-1855
23. 1854-1856
inv. no. 32·

inv. no. 33:
inv. no. 34:

,,

Bevolingsregister".

1859-1862

29. 1870-1873

26. 1862-1865

30. 1873-1878

25.

27. 1865-1867
Naamlijst van

het

personeel met

opgave van plaats en datum van geboorte, beroep en datum
van intrede en vertrek, benevens naamlust van weduwen en
wezen die uitkering uit de ziekenkassen ontvangen 1874-1884.
„Affiches-boek". Register van kennisgevingen aan het personeel 1870-1954.
,,Souche registers heren employ6", houdende opgave van
het iedere maand aan elke employ6 uitbetaaide salaris
1866-1878.

XV

inv. nos. 41-42: „Ontvangen facturenboeken". Registers van inkoopfacturen
1850-1859.
41. 1850-1855
42. 1855-1859.
inv. no. 49:
Verslagen van grondstoffen-analyses verricht door verschillende, hoofdzakelijk Duitse, laboratoria 1857-1879.
inv. no. 5 1:
Studieverslagen en verslagen van bezoeken aan buitenlandse aardewerkfabrieken 1860-1879.
inv. no. 54:
Prijscouranten van aardewerkartikelen + 1846-1879.
inv. no. 59:
„Vergelijkende staten van verkoop, fabricatie enz.", bevattende statistische gegevens over verkoop, arbeidslonen,
materiaalprijzen, de ziekenbeurzen en het weduwenfonds

1868-1904.
inv. nos. 60-63: Tweejaarlijkse balans, met bijlagen 1871-1878.
60. 1871-1872
62. 1875-1876
61.

1873-1874

63. 1877-1878

b. Archief der Commanditaire Vennootschap Petrus Regout & Co ( 1879-1899):
zonder nos.:
Statuten van 30-10-1879.
Register van besluiten van de jaren 1877, 1878 en 1896.
Notulen van de Raad van Bestuur 1890.
Naamlijst van het personeel 1885-1900.
Reglementen der ziekenkassen.
c.

Archief der N.V. Sphinx ( 1899-heden):
zonder nos.:
Inventaris van de onroerende goederen 1827-1949.
Rapport van G. Olivier over de technische ontwikkeling van
het Regout-aardewerk 1958.

d. Archief van het „Fonds

tot ondersteuning van Weduwen en Weezen van
Heeren Employ6s van de fabrieken des Heeren Petrus Regout" 1871-1875
(geciteerd: N.V. Sphinx: Arch. Weduwen en Weezenfonds Employ6s 1870).
zonder nos.:
statuten; kasboek; diverse nota's.

Ir. P. G. H. Regout, Huize Hoogenweerth, Heugem-Maastricht.
Familiearchief.
Gemeentearchief te Maastricht.
a. Archief van het gemeentebestuur vanaf 1814 (geciteerd: G.A.M. zonder
nadere aanduiding):
inv. no. 71:
Register der raadsnotulen April 1835-Maart 1838.
inv. no. 74:
Raadsnotulcn met bijlagen 1843-1844.
inv. no. 96:
Ingekomen stukken October-December 1815.
inv. no. 106:
Correspondentieregister 1816.
inv. nos. 281-370: Ingekomen stukken 1832-1843.
inv. nos. 404-412: Registers der uitgegane stukken 1837-1843.
inv. no. 441:
Agenda van ingekomen en uitgegane stukken 1841-1842.
inv. no. 486:
Agenda van ingekomen en uitgegane stukken 1865, le
halfjaar.
zonder no.:
Gemeentebestuur, correspondentieband I, Volkshuisvesting, 1844-1900.
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b. Archief van de Kamer van Koophandel te Maastricht:
inv. no. 1:

Notulen der gewone vergaderingen 1817-1845.

inv. nos. 13-15:
inv. no. 48:
inv. no. 72:

Ingekomen stukken 1817-1846.
Register van uitgegane stukken 1817-1846.
Naamlijst van fabrikanten en handelaren in de stad

Maastricht, 21 Juli 1829.

c. Archief van het Commissariaat van Politie:
inv. nos. 307-309: Lijsten van publieke vrouwen, 1838,1840 en 1844.
d. Archief van de Societeit Momus:
inv. no. 66:
Notulen van de vergadering van het Momus-comitd
1871-1875.

Ingekomen en uitgegane stukken 1872.

inv. no. 77:
e.

Archief van het Athenaeum:

inv. no. 35:
f.

Naamlijst van leerlingen 1809-1829.
Familiearchief Nafzger:
inv. no. 9:
„Andermaal een enqu8te in het jaar 1860"; met bijlagen.
inv. no. 10:
EnquEte in 1863 door de Staatscommissie De Vries
Robb6, in 1860 en 1865 door de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Maastricht; met bolagen.

g. Archief van

de gemeente St. Pieter:

inv. no. 48:

Stukken

-

meest staten

-

betreffende de plaatselijke

nijverheid en de landbouw 1819-1874.
Gemeentesecretarie te Maastricht.
Bevolkingsregisters 1826-1840.
b. Registers van de Burgerlijke Stand an 6 ( 1797/98), an 9
a.

(1800/01),

1826 en 1834.

Arrondissementsrechtbank te Maastricht.
Notariele archieven, aldaar gedeponeerd: Notaris P. J. H.

Jess6 1869-1889.

Pastorie St. SeTuaas parochie te Maastricht.

Doopregister 1797-1817.

Burgertijk Armbestuur te Maastricht.
Registers van verbalen en verhandelingen van het kollegie van regenten over
den algemeenen armen, 1844 en 1847 en 1857-1860 (inv. nos. 5548 en 5553).

Rijksarchief in Limburg te Maastricht.

a. Archieven van het bestuur der provincie Limburg 1815-1913 (geciteerd:
Prov. arch.):
1. Verbalen van de gouverneur, resp. commissaris des Konings, e 4'g'(<,2,26,<5/

JOT/Y

Gedeputeerde staten.
-Ad 5:tr.Iff#)f1
N.B. De verbalen van de gouverneur hebben na de datum een thra,Nif
t:.t Al X
.rs 1, ·1,· 5:.SY 4,7 ,
getat, die van Ged. Staten een rangletter.
\9
9'*-14:/,.
\:9':,Ai »9/ Cil
2. Kabinetsarchief van de gouverneur, resp. commissaris des Ko

(geciteerd: Kt.)

t-609-
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3. Archief van de Buitengewoon Commissaris

des Konings, bekleed met
het opperste burgerlijk gezag in de provincie Limburg, J. E. P. E. Gericke
van Herwijnen, 1831-1841 (geciteerd: Gericke).
4. Nationale Militie: lotingsregister Maastricht 1820.
b. Militair archief, afkomstig van den voormaligen provincialen commandant
(van Limburg en den bevelhebber in het 3e, later 5e, groot militair commando ( inventaris Ho fdijk, 1895):
inventaris no. 297: Lijst van suspecte prsonen over de jaren 1830-1832.
c. Notariele archieven: Notaris A. Hagemans 1792-1813.

::
d.

8... Ii;:Z·li 2 812813-5 863.

Registers van de Burgerlijke Stand: Maastricht, Geboorten an
"

"

.

"

(

1797/98)

"

(1800/01)

„

1826

Huwelijken 1834.

Algemeen Rijksarchief te 's-Grauenhage.
a. Archief Staatssecretarie: nos. 3964,4259, 4491,5783.
b. Archief Binnenlandse aken: Geheim 56, 9-9-1842, no. 302.
Kabinet 110, dossier 574.
c. Archief Buitenlandse Zaken: nos. 1292, 1600.
d. Arcliief Nationale Nijverheid: nos. 256,276.
e. Archief KoloniEn: nos. 1345, 1392, 1446, 1469, 1507, 1519, 1536, 1553,
1581, 4294, 4295.

Archief Oorlog: 1842, contracten, no. 154.
g. Archief FinanciEn: Geheim, 6-9-1842, no. 293/757.
N.B. De archieven van Oorlog en FinanciEn berusten in het hulpdepot te
f.

Schaarsbergen.

Koninklijk Huis archiet te 's-Grauenhage.
Departement van de Hofmaarschalk, 1839.
Archief Koning Willem I, 1839.
Archieven van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
Archief Parlementaire enquEtecommissie 1887.
Archief van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amsterdam.
Correspondentie van en met Petrus Regout 1835-1843.
Correspondentie van en met Th. Regout 1844.
Algemeen Rijksarchiet te BrusseL
Chambres de Commerce: Li2ge.
inv. nos. 524-525: Registres aux copies de correspondence 1833-1841.
inv. no. 528:
Registre de rapports divers sur la situation du commerce
inv. no. 446:

et de l'industrie de 1838-1848.
Registre aux proces-verbaux 1825-1842.

Rijksarchief te Luik.
Mutations de propri6t6s, vol. 439.
Rijksarchief te Namen.
Fonds Douxchamps: Soci6t6 L. Zoude et Cie.
Archief van de Socikt6 GinErale de Belgique te Brussel.
Koopacte van Val St.-Lambert 23 October 1836 en correspondentie Kemlin

1836 (inv. nos. 1562 en 1587).
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HANDSCHRIFTEN EN COLLECTIES
Historische collectie der N.V. Sphinx-C6ramique v/h Petrus Regout.
no. 1. foto collectie aangelegd door Petrus Regout, omstreeks 1870.
no. 2. schrijven van Petrus Regout, houdende opgaaf van het personeel, aan
de heer Wygerif, ontvanger te Maastricht, d.d. 19-9-1839.
no. 3. livret van P. Lanser te Echternach.
no. 4. livret van G. Ronda te Maastricht.
Gemeentearchief en -bibliotheek te Maastricht:
Doorn J. A. A. van: Het nieuwe Tricht. Schets ener economische geschiedenis van Maastricht 1815-1940. ( 1945).
Doorn J. A. A. van: Woningtoestanden te Maastricht. Een sociografische
studie. ( 1945).

Regout Gustaaf: Causerie de Papa . . .A mes fils, dans ma 80e annde & leur
usage

priv6. (1919).

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg.
Philips J. F. R.: Geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht.
(1957).

Oomes G. L. J.: Declassering en reclassering van een stadsbuurt. Sociografisch onderzoek van de Stokstraatbuurt te Maas-

tricht.
Bibliotheek no. 11.150: Dossier met gegevens betreffende het verloop der
prijzen van een aantal Limburgse landbouwproducten
1825-1900.

XIX

GEDRUKTE BRONNEN EN LITERATUUR
der: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, dl. 7.
Gorinchem 1846.
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Aa A. J. van
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Biederlack J.: Het maatschappelijk vraagstuk. Averbode 21902.
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50, 1930).
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- Van Renaissance tot wereldoorlog. Amsterdam 51955.
Brink W. L. D. van den: Bijdrage tot de kennis van de economische toestand
van Nederland in de jaren 1813-1816. Amsterdam 1916.
Brom G.: Alfons AriEns, dl. 1. Amsterdam 1941.
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1936.
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- De Hilversumsche industrie, eene hygi8nisch-sociale studie. 1862. (Herdruk
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BIBLIOGRAFIE VAN PETRUS REGOUT
I. Handelspolitiek.
Memorie van aanmerkingen op het verdrag van handel en scheepvaart tusschen
Nederland en BelgiE. 9-1-1852.
Verzoekschrift aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 3-4-1852.
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1801-1878

HOOFDSTUK I

SCHETS VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE
ONTWIKKELING VAN MAASTRICHT IN DE PERIODE
1800-1875

Par. I. Economische situatie
lakenSedert de 16e eeuw, toen de op export gerichte nijverheid
weverij en leerlooierij - tot ernstig verval geraakt was, werd
Maastrichts welvaart primair bepaald door de vraag naar goederen
en diensten ten behoeve van garnizoen en vesting 1) . In de tweede
plaats steunde die welvaart op de handel, en wel voornamelijk de
doorvoerhandel, met Holland als de ene, Luikerland en Aken als de
andere partner. Tenslotte vervulde Maastricht een verzorgende functie
ten opzichte van het platteland, gelegen aan weerszijden van de Maas.
Tengevolge van de uitoefening van deze functie had zich te Maastricht een vrij omvangrijke groep van trafiekanten, neringdoenden en
ambachtslieden kunnen ontwikkelen. Ofschoon enerzijds het platteland destijds in een vrij hoge graad van autarkie verkeerde en de
marskramer er een normale verschijning was, waren anderzijds de
plattelandsbewoners in hun streven naar behoeftebevrediging toch op
de stad aangewezen. Het komt ons voor, dat v66r 1830 de fluctuaties
in de Maastrichtse bedrijvigheid, inzoverre deze bedrijvigheid door
het platteland werd opgewekt, niet sterk zijn geweest. Was het inkomen, en dus de potentiEle koopkracht, van de plattelanders enerzijds
grotendeels afhankelijk van het al dan niet slagen van de oogst, anderzijds zorgden hun traditie, spaarzaamheid en sobere levenswijze voor
een gelijkmatige verdeling van dat inkomen over de jaren. Met andere
woorden, de vraag richtte zich op voor de behoeftebevrediging noodzakelijke goederen en was dus vrijwel constant.
In de 17e eeuw had Maastricht een zeer levendige handel; de
Maas was vol schepen, die tussen Luik en Dordrecht heen en weer
-

Thewissen: Het Hollandsche tijdperk, p. 241. Voor de volledige titels raadplege men de literatuurlijst.

1)

1

varend te Maastricht hun licenten moesten voldoen 2) .D e inkomsten,
die de stad hieruit verkreeg, waren hoog 3) . Hieraan bvam echter
een einde toen tengevolge van het Barri8re-tractaat van 1715, waarbij
Opper-Gelderland verdeeld werd, er langs de Maas zeer veel „tolkomptoiren" ontstonden. Hierdoor werd de scheepvaart ernstig gestremd, zodat deze verminderde 4) .D e Franse Commissaris van het
Directoire ex6cutif in het Departement van de Nedermaas schetst ons
in het jaar 1797 het verval van de Maashandel aldus:
„Avant 1'6tablissement de ces comptoirs il y avait dans toutes les
communes riveraines de la Meuse de riches bateliers. Il n'y a plus A
prdsent que de mis6rables pecheurs" 5) .
De ondergang van de Maasvaart had weliswaar een stijging van
het transport per as tot gevolg 6) , doch dit betekende niet veel 7) .
Daarbij kwam, dat de doorvoer naar het belangrijke Luik voor
Maastricht geheel verloren ging omdat de enige steenweg naar het
Noorden niet over Maastricht doch vanuit Luik via Tongeren en
Hasselt voerde, zodat alleen de doorvoer naar Aken, Eupen en
Verviers behouden bleef 8) .D e inlijving bij Frankrijk in 1795 maakte
ook hieraan voorlopig een einde: de enige handel beperkte zich weldra
tot die in contrabande 9) . De opheffing van de laatste Maastollen in
1801 zal voor de handel ongetwijfeld van betekenis zijn geweest, ofschoon hier tegenover staat, dat het steeds meer verarmende Noorden
aan het relatief welvarende BelgiE maar weinig te bieden had. Heeft
dus de Maastrichtse handel tussen 1800 en 1814 vermoedelijk enige
verbetering gekend, tot grote bloei is deze niet meer geraakt.
Maastrichts garnizoen en vesting blijken tenslotte bepalend voor de
welvaart van de stad en haar inwoners: onderhoud en uitbouw van
vestingwerken gaven werk aan o.m. steenbakkers, -houwers en metselaars, het garnizoen aan brouwers en branders, looiers, kleermakers
en vele andere ambachtslieden en nijveren. Tijdens de 17e en 18e
eeuw lag er in Maastricht een groot garnizoen, meestal circa zes2) Bachiene: Vaderl. geographic, dl. 5, p. 935.

3) Thewissen: a.w., p. 241.
4) Bachiene: a.w., p. 936.
6) Roppe e.a.: De d6cadaire rapporten, p. 115 (rapport d.d. 21-12-1797).
a) Bachiene: a.w., p. 936.
7) Roppe e.a.: a.w., p. 69 (rapport d.d. 22-9-1797).
8) Bachiene: a.w., P. 936.
9) Roppe e.a.: a.w., p. 82 (rapport d.d. 12-10-1797).
2

1

duizend man sterk, welk aantal in tijden van oorlog nog toenam. Een
totale stedelijke bevolking, die voor 66n kwart uit soldaten bestond,
was geen vreemd verschijnsel 10 ).
Zo Maastricht in de 18e eeuw niet tot verval is geraakt dan is dat
voornamelijk aan garnizoen en vesting te danken. Gedurende de
Franse overheersing ( 1794-1814) heeft de grootte van het garnizoen
hevig gefluctueerd. In 1794: 3600 man, in 1800: 3000 man; 1807
gaf een toename te zien die voornamelijk aan doortrekkende legereenheden moet toegeschreven worden, terwijl eind 1813 de effectieve
sterkte 6000 man bedroeg 1 1) . Het dieptepunt leverde 1798 op: „ce
D6partement ( en dus ook Maastricht) est tout A fait dEnud de
troupes" 12 ,

Frappant is, dat in datzelfde jaar de klachten over roverij en bedelarij sterk toenamen; als middelen ter verbetering hiervan prees men
de herleving van handel en nijverheid aan 13 )

.

Tijdens de Franse

Tijd steeg de

activiteit in

gering was

enigszins, zonder nochtans van betekenis te worden 14 ) .

-

de

nijverheidssector - die voordien vrij

Zeker ook werd cnige zvcrkgelegenheid geschapen door aanleg en verbetering van wegen in het Departement van de Nedermaas ( 1804
steenweg naar Tongeren; 1812 steenweg naar Venlo via Maaseik),
doch de invloed hiervan op de Maastrichtse locale arbeidsmarkt is
vrij gering te achten. Uit economisch oogpunt bekeken kan de stelling van J. van Doorn, dat de Franse Tijd voor Maastricht niet onvoordelig is geweest 15 ), niet worden onderschreven. De bedrijvigheid
blijkt er alleen tijdens de middenjaren een iets beter beeld vertoond
te hebben 16). V66r 1800 was deze slecht en nA 1807 werd zij weer
minder; het pauperisme nam als gevolg hiervan toe. De laatste jaren
zijn zelfs allesbehalve voordelig geweest: de terugtrekkende Franse
troepen brachten stad en burgerij veel nadeel toe 17 ).
De vereniging met Noord-Nederland na de verdrijving der Fransen
10) Schoonbrood en Grossier: Schetsen, p. 85.
11) Cijfers verstrekt door Soc. Hist. Centrum.
12) Roppe e.a.: a.w., 9 231 (verslag d.d. 12-10-1798).
13) T.a.p., p. 226 (verslag d.d. 19-2-1798).
14) Schoonbrood en Grossier: a.w., p. 200 e.v.
15
) v. Doorn: Het nieuwe Tricht, p. VI.
16
) Een opleving t.a.v. v66r 1800 is af te leiden uit Cavenne: Statistique du
D6p. de la Meuse-Inf6rieure.
17) Philips: Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, dl. I, p. 42 e.v.
3

was voor de Zuidelijke Nederlanden een zware slag; de Zuidnederlandse nijverheid had aanvankelijk van de aansluiting weinig heil te
verwachten, daar de grote markt van het protectionistische Frankrijk
werd gewisseld tegen de kleine van het op vrijhandel ingestelde
Noorden. De Engelse concurrentie kon zij niet aan. De redenen hiervan waren vele: het „liberale" tarief van in- en uitgaande rechten
van 1813 bezorgde de Engelsen in Nederland hun Europese pied A
terre 18) ; de Engelse industrie, die voor een belangrijk deel op export
was ingesteld en door het continentaal stelsel van Napoleon met grote
onverkoopbare voorraden was blijven zitten, werkte nu met liquidatieprijzen 19 ) ;de accijns op brandstoffen ( 1816), hoge transportkosten,
patentbelasting en stedelijke accijnzen en octrooien werkten sterk
kostprijsverhogend. De gevolgen bleven niet uit: fabrieken, die v66r
1814 floreerden, bevonden zich in 1819 in een kwijnende toestand 20).
Ook na 1815 leefde Maastricht weer hoofdzakelijk van garnizoen
en vesting; de bouw van fort Koning Willem gaf aan vele handen
werk. Nog in 1819 dankten de „metzelaarijen" en steenbakkerijen er
hun bedrijvigheid aan, terwijl ook de steenhouwerijen melding
maakten van „overvloedige arbeid aan 's lands vesting" 21 h Die
takken van nijverheid echter, wier belangen elders gelegen waren,
kwijnden weg; verschillende bedrijven gingen teniet of verhuisden
naar het buitenland. Van de handel bleef evenmin veel over: Aken
lag verscholen achter een protectionistische barri&re, van het Luikerland, waar de armoede zeer grote vormen had aangenomen, ging geen
vraag meer uit. Vooral of mede tengevolge van de hoge Pruisische invoerrechten vervielen in weinige jaren tijds de cichoreibedrijven,
grutterijen, jeneverstokerijen en de daarmee samenhangende koperslagerijen en smederijen, de leerlooierijen en hun runmolens, de
meekrapstoven, touwslagerijen, zevenmakerijen en de zeep- en zoutziederijen 22).
De cichoreifabrieken, ook weI suikerijen genaamd, hadden hun ontstaan en opkomst te danken aan Napoleons continentaal stelsel toen

18)
19)
20)

Witlox: Schets v. d. ontwikkeling van welvaart en bedrijvigheid, p. 105.
Verberne: Geschiedenis van Nederland 1813-1850, dl. I, p. 146.
Brugmans: Statistieken, R.G.P. dl. 98, o.a. p. 248 e.v., p. 354 e.v.

21) G.A.M.: Arch. K. v. K; inv. no. 13, Tabelle wegens den toestand der fabrijken enz., 1819. Zie bijlagen.
22) T.a.p

4

de aanvoer van koffie stagneerde en de prijzen ervan bijgevolg hoog
opliepen 23), Rond Maastricht kwam de cichoreicultuur tot hoge
bloei en het product vond een gewillige afzet naar Frankrijk, Duitsland en het Luikerland 24 ). In April 1816 telde de stad nog 14 suikerijen, waarin toen 500 personen werk vonden; „De meeste dezer
werklieden zijn buitelingen en worden alleenelijk gebruikt in 't saisoen
om te wieden of in te oogsten "25). Tot 1817 verkeerden zij in goede
staat, waaraan door een invoerverbod in Pruissen echter een abrupt
einde werd gemaakt 26). In Maart 1819 moest de Kamer van Koophandel met betrekking tot de cichoreicultuur dan ook tot haar leedwezen constateren dat „omtrend vierhonderd boenderen land zullen
onbezaait met die spatie blijven, en tenminste 2000 menschen hunne
werkzaamheid verliezen" 27) . Aan het eind van datzelfde jaar deelde
zij dienaangaande mede: „Nog 4 fabrijken sijn werkzaam, de overige
liggen stil, en eenige zijn nae den pruissen bodem verhuist" 28) . De
suikerijen „voorheen zoo bloeijend en tot onderhoud van duizende
3, On\
..
menschen dienende -" ) ziln nadien van geen betekenis meer geweest; weliswaar telde men in Juni 1829 nog een achttal bedrijven,
doch zij verschaften toen aan nog maar 10 arbeiders werk 30). Ook
de meekrapcultuur, waarmee in 1797 te Maastricht een begin was
gemaakt 31), ging omstreeks 1820 teniet. In April 1816 telde men er
een drietal meekrapfabrieken, waarin toen 200 seizoenarbeiders waren
tewerkgesteld 32 ). De hoge Pruisische invoerrechten deden hun debiet
grotendeels verloren gaan 33 terwijl de Maastrichtse meekrapproducenten bovendien niet tegen de Zeeuwse concurrentie waren opgewassen. In 1821 verweten zij de Zeeuwse fabrikanten dat de door hen
23) V. d. Brink: Bijdrage econ. toestand v. Nederland, p. 170.
13, Tabelle wegens den toestand der fa-

24) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no.

brijken enz., 1819.
25) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 26-4-1816, no. 1. Zie bijlagen.
20) G.A.M.. Arch. K. v. K., inv. no. 13, Tabelle wegens den toestand der fabrijken enz., 1819.
27) Idem: inv. no. 1, 9 38.
28) Idem: inv. no. 13, Tabelle wegens den toestand der fabrijken enz., 1819.
29) Idem: inv. no. 48, p. 87.
30) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-6-1829, no. 26. Zie bijlagen.
31) Roppe e.a.: a.w., p. 67.
32) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 26-4-1816, no. 1.
33) G.A.M.. Arch. K. v. K., inv. no. 13, Tabelle wegens den toestand der fabrijken enz., 1819.
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bereide alizarine - de rode textielverfstof, die uit de meekrapwortel
werd getrokken - van inferieure kwaliteit was en daarom lager in
prijs kon zijn, hetgeen voor de Maastrichtenaren reden was om op
een warenkeuring aan te dringen 34). In Juni 1829 waren nog maar
6 arbeiders in een tweetal meekrapfabrieken tewerkgesteld 35).
De geleidelijke vermindering van het garnizoen tot circa 2300 man
in 1830 en van de werkzaamheden aan de vesting hadden voor de
stad dan ook desastreuze gevolgen. Over de 200 werklieden die er in
1816 bij een achttal aannemers in dienst waren 36), werd in 1829
met geen woord meer gerept 37 h De vermindering van het garnizoen
trof niet alleen de passementwerkerijen, spekslagerijen en zadelmakerijen 38 ), doch ook de brouwerijen, die in 1828 het toenemend
verval weten aan „het kleine garnisoen, in vergelijking van dat wat
in vroeger jaren alhier in bezetting was" 39) en er dientengevolge op
aandrongen dat „bij het thans sedert lang bestaande zwakke garnisoen
eenige korpsen gevoegd worden" 40). Toen tenslotte de regering in
1825 de vervaardiging van militaire equipementstukken, waarvan de
leverantie vroeger aan plaatselijke bedrijven werd gegund, aan de gevangenissen te Gent en Vilvoorde toewees, leek de ramp complect 49.
Een groot aantal Maastrichtse kleermakers en naaisters, die „ten eenemaal tot de uiterste armoede onvermijdelijk zullen vervallen" 42 ),
deelden de koning in een rekest mede: „Het is toch eene waarheid die
geen betoog behoeft, dat deze stad van ouds eene garnizoensplaats
geweest is, aan de voorziening van alle welkens behoefte de inwoonders
voor een aanzienlijk gedeelte hun bestaan verschuldigd zijn. Niet
alleen alle neringen en handteringen maar ook onderscheide fabrijken
hebben daardoor eene uitgebreidheid verkregen welke zij, daarvan
beroofd, niet zouden hebben, de bevolking staat er mede in verband,
34) Idem, inv. no. 48, p. 86.
·35) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-6-1829, no. 26. In een adreslijst van Maastrichtse bedrijven d.d. 21-6-1829 wordt evenwel maar 1 meekrapmolen vermeld
(G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 72).
36) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 26-4-1816, no. 1.
37) Idem, verb. 19-6-1829, no. 26.
38) G.A.M.. Arch. K. v. K., inv. no. 13, Tabelle wegens den toestand der fabrijken enz., 1819.
m) Idem, inv. no. 48, p. 200.
40) Idem, inv. no. 1, p. 177 e.v.

41) Idem, inv. no. 48, p. 144 e.v.
42) Idem, inv. no. 13, rekest d.d. 25-1-1825.
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de waarde der panden heeft er zich na geregeld, zonder garnizoen
zoude dit evemvigt geheel verbroken zijn" 43 ). Een fabriek „geschikt
om alle militaire effecten te vervaardigen, looijerij, huitvetterij,
schakosfabriek, vellebereiding, zeemfabriek, mecaniken om de platen
van schakos, knopen enz. te maken" en waarin „een zeer groot aantal werklieden" gebezigd werd, kwam tengevolge van de nieuwe maatregel in korte tijd tot verval 44 ).
Daar staat echter tegenover, dat de meer actieve welvaartspolitiek,
waartoe koning Willem I na 1820 overging, aan het Zuiden nieuw
leven gaf. Van de nieuwe basis-tariefwet van 1822 ging een zwakke
protectie uit; uit de opbrengst van de invoerrechten werd het Nijverheidsfonds gevormd, waaruit exportpremies en subsidies aan de industrie werden verleend. De Nederlandsche Handel-Maatschappij,
die in 1824 werd opgericht, opende voor de export-industrieEn nieuwe
afzetmarkten.
In het midden van de twintiger jaren der vorige eeuw ontplooiden
zich de kolenmijnbouw en ijzerindustrie van Luikerland en Maasvallei 45) 0 Van eminent belang in deze was de voltooiing van de
Zuid-Willemsvaart in 1826, welke aan deze industriebekkens een
goede en goedkope verbinding met de benedenloop der grote rivieren
gaf. De aanleg van nieuwe steenwegen ( 1825 naar Aken, 1829 naar
Verviers) vergrootte Maastrichts achterland. Profiterend van de gunstige ligging tussen een handels- en een industrieland kwam nu de
doorvoerhandel te Maastricht tot grote bloei. Nauwelijks 2 y maand
na de openstelling van het nieuwe kanaal deelde de Kamer van Koophandel reeds aan het gemeentebestuur mede dat de handelsbeweging
op het kanaal niet alleen aan de verwachtingen beantwoordde „maar
dezelve zeer verre heeft overtroffen". De haven van Maastricht was
toen al te klein geworden, terwijl de kaden te smal bleken. Het aantal
schepen, dat Maastricht aandeed, bedroeg in October 1827 reeds 166
en steeg tot 193 in December van dat jaar. Op vergroting van de
haven, de kaden en de toegangswegen werd in de jaren voor de
Belgische opstand door de Kamer van Koophandel dan ook herhaaldelijk aangedrongen 46 ). V66r 1830 vond de groothandel des
43) Idem, inv. no. 48, p. 144 e.v.
44) Idem, inv. no. 48, p. 170 e.v. en inv. no. 14, schrijven d.d. 17-7-1827.
45) Witlox: a.w., p. 209.
411) v. Doorn: Het nieuwe Tricht, p. 6.
7

lands een belangrijk voordeel in de Zuid-Willemsvaart en in de
ligging van het hertogdom Limburg. Maastricht werd het middelpunt

van onze betrekkingen met de RijnprovinciEn en met het aan de
Maaskant gelegene gedeelte van BelgiE, en de handelsoperatiEn
werden zoo gewigtig, dat nooit te voren Limburg dezen graad van
voorspoed bereikt had", zo memoreerde in 1841 de Commissie uit
den Mandel van Maastricht tot aanleg van den Spoonoeg van Maastricht naar de Pruissische grenzen de gang van zaken in een rekest
aan de Minister van FinanciEn 47). De stedelijke nijverheid had aan
deze bloei echter nauwelijks deel. Weliswaar werden er enige nieuwe
bedrijven opgericht en breidden sommige zich uit, daartegenover
stond het verval van andere 48 ),
De opstand, eind Augustus 1830 te Brussel uitgebroken, plantte
zich geleidelijk voort en barstte eerst eind September in volle hevigheid los. In tegenstelling met de fabrikanten, die men orangist uit
eigen belang heette, koos het volk partij voor de opstandelingen. Zo
ook te Maastricht. Terwijl de Kamer van Koophandel concludeerde,
dat scheiding, hetzij van het Noorden hetzij van het Zuiden, voor
Maastricht altijd nadelig zou zijn, werd het volk steeds roeriger 49).
Geen wonder overigens: de eeuwenlange verbondenheid met Luik
(godsdienstig, cultureel, sociaal en politiek), de langdurige Franse
overheersing en de miserabele communicaties met Noord-Nederland
hadden Maastricht tot een echt Zuidnederlandse stad gemaakt 50).
Dat Maastricht en daarmee de tegenwoordige provincie Limburg uiteindelijk Nederlands bleven, is het werk van generaal Dibbets, die de
van Europees belang geachte vesting wist te behouden. Het militaire

gezag trad zeer krachtdadig op en wist zodoende de orde en rust
binnen de vesting te handhaven; vele Belgisch-gezinde burgers, die
niet vrijwillig de wijk namen, werden uit de stad gebannen 51 ).
Generaal Dibbets, die 9 jaar lang de stad met ijzeren vuist geregeerd
heeft - en daartoe ook wel redenen had - is ten aanzien van
47)
48)

R.A.L.: Prov. Arch. verb. 4-10-1841, no. 56.

V. Doorn: a.w., p. 12.

49) T.a.p., p. 13.
so) T.a.P·, P· 5.

51) Verg. v. d. Kemp: Maastrichts belegstaat, p. 1, en diens: Bijdrage tot de

kennis der militaire toestanden.
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Maastrichts economische belangen tamelijk toegevend geweest. Eind
1830 deelde hij de stedelijke regering mede, dat hij zou trachten „de
nijverheid zoveel doenlijk bevorderlijk te zijn" 52). Een verzoek van
de Kamer van Koophandel, in 1836 gedaan, om het sluiten der stadspoorten overdag achtenvege te laten, vond bij hem een gunstig gehoor 53). Naar de mening der Maastrichtse fabrikanten was hij
iemand die steeds zoveel mogelijk handel en nijverheid alhier bevorderd heef't" 54 .
Dc periode, die inzette met het uitbreken van de Belgische opstand
en afgesloten werd door het scheidingsverdrag van 1839, is cen der
moeilijkste uit Maastrichts sociaal en economisch verleden geweest:
bedrijfsleven en handel gingen grotendeels teniet, de armoede nam
ontstellende vormen aan. De tragiek wil, dat zij daardoor ook een der
meest interessante tijdvakken uit de geschiedenis van deze stad is.
Negen jaar lang verkeerde de stad in een eiland-positie en ging zij
een geheel eigen weg, anders dan die van de opstandige gebieden,
anders ook dan die van de trouw gebleven provincies. Het mag derhalve verbazing wekken, dat tot nog toe alleen maar de militaire en
politieke historiograaf interesse in deze episode hebben getoond.
Nochtans waren deze jaren beslissend voor de verdere ontwikkeling
der stad; met veel van het oude werd voor eens en voor al afgerekend,
terwijl de grondslagen van een nieuw, industrieel, Maastricht werden
gelegd. Teneinde de opkomst van de grootindustrie te kunnen verklaren is het nodig de economische situatie van de stad in de jaren
dertig nader te schetsen. Die economische toestanden werden in hoofdzaak door een tweetal punten bepaald, namelijk de verbindingsweg
van Maastricht met het Noorden en de voorschriften, die het handelsverkeer regelden.
eerste dagen van October 1830 de
staat van oorlog en de staat van beleg over de vestingstad afgekondigd.
Al direct liet de opperbevelhebber de Maas, hart- en levensader van
de stad, blokkeren en werden op de Lieve Vrouwepoort na alle stadsgesloten, doch nog in dezelfde maand werd de poortsluiting

Kort na elkaar werden in de

poorten
algemeen. Aan alle personen- en goederenverkeer kwam practisch

52) V. d. Kemp: Maastrichts belegstaat, p. 72.
53) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 1, p. 291 e.v.
54) Idem, inv. no. 14, rekest 24-3-1836.
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een einde; slechts met een zeer schaars uitgereikte schriftelijke vergunning was het mogelijk de stad te betreden of te verlaten. De val
van de vestingen Roermond en Venlo maakte tevens een einde aan
de verbindingsweg naar Noord-Brabant; vervoer over de Maas was
volstrekt uitgesloten, zodat de brievenpost alleen nog maar via Aken
- welke verbinding met veel kunst- en vliegwerk in
stand werd gehouden
verzonden kon worden 55).
De levensmiddelenpositie was bij het intreden van de winter zeer
precair en de komst van nieuwe Hollandse troepen, die het garnizoen
weer op 5 A 6 duizend man brachten, vergrootte deze moeilijkheden.
Vorderingen en inbeslagnemingen ten plattelande brachten hierin
slechts lichte verbetering. Van eind December 1830 tot begin Maart
1831 werd Maastricht door de Belgen belegerd en heerste de blokkade
in haar volle kracht; daarna werd uitsluitend de aanvoer van levensmiddelen weer toegelaten 56 ). De dijken van de Zuid-Willemsvaart
werden eind October 1830 door de opstandelingen doorgestoken, het
jaar daarna werd deze vaart bij Hocht, even ten Noorden van Maastricht, door hen afgedamd en met de Maas verbonden; dientengevolge
bleef zij jarenlang onbevaarbaar 57 ).
-

Bij K.B. van 20 November 1830 ( Stbl. no. 80) kwam er een „verbod van allen aanvoer van goederen uit- of naar de in opstand zijnde
gedeelten des Rijks" tot stand, waardoor Maastrichts belangrijkste
bestaansbron, de doorvoerhandel, in 66n slag geheel verzandde. Dit
besluit - dat voor zover het de proviandering van de vesting betrof
in Maastricht aanvankelijk niet kon worden tenuitvoergelegd
bleef
gedurende de gehele status-quo-periode een punt van ernstig geschil
tussen Maastricht en Den Haag. Vooral de partijdige toepassing ervan
joeg de Maastrichtenaren in het harnas; de Buitengewoon Commissaris bekleed met het opperste burgerlijke gezag in de provincie Limburg, Gericke van Herwijnen, die van meet af aan voor een soepeler
toepassing van het besluit pleitte, sprak zelfs van „een hatelijk onderscheid tusschen Nederlanders en Nederlanders" 58), Tot stand gekomen met een staatkundig doel trachtten in later jaren de Maas-

9 v. d. Kemp: Bijdrage tot de kennis der militaire toestanden, p. 20-26. v. d.
Kemp: Maastrichts belegstaat, p. 15-20, 32, 33.
56) V. d. Kemp: Maastrichts belegstaat, p. 46 e.v., 143, 155, 180.
57) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 48, p. 433.
58) A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491,21-6-1839, no. 108, (bolage d.d. 20-91833).
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waarvan de Raad van State het betreurde, dat hij er niet over was gehoord en waarmee beoogd werd
„aan het Belgisch bewind de daaruit voor Belgia voortspruitende nadeelen en bezwaren te doen ondervinden, en even daardoor, tot het
tevens te handoen ophouden derzelve, handelbaar te maken" 59 )
teren als een protectionistische maatregel ten gunste van hun jonge
industrieiin, een aspect, waarvan men ten departemente echter niet
wilde weten.
trichtse fabrikanten dit K.B.

-

-

De tariefwet van 26 Augustus 1822 ( Stbl. no. 38) had voorzien in

de mogelijkheid, dat het transport van goederen van de ene Nederlandse plaats naar de andere over vreemd grondgebied moest geschieden door te bepalen, dat dit vrij van rechten zou zijn. De Minister
van Financien was evenwel de mening toegedaan, dat Maastricht
niet meer als cert binnenlandse plaats beschouwd kon worden, zodat
het voornoemd wet:sartikel er niet meer van toepassing was. De
goederen, die naar Maastricht gingen of er vandaan kwamen, waren
dientengevolge aan in- en uitvoerrechten onderworpen 60).In feite
betekende dit het toepassen op Maastricht van het K.B. van 28 October 1830 ( Stbl. no. 73) waarbij de liniEn van toezicht op de in- en
uitvoer tussen de opstandige en trouw gebleven gewesten werden
vastgesteld en dat bepaalde dat „alle vervoer van goederen, waren en
koopmanschappen uit de eene naar de andere dier gewesten, voortaan

dezerzijds, als kwamen of gingen de goederen, waren en koopmanschappen van of naar vreemde landen, onderworpen zijn aan zoodanige regten van in-, uit- en doorvoer en accijnsen, als daarvoor
respectievelijk zijn bepaald bij de bestaande wetten" ( art. 1) . Maastricht was dus w61 op weg om met het opstandige gebied gelijkgesteld

te worden.
Op 30 Januari 1832 besloot het Belgisch bestuur dat „La ville de
Maestricht et son circuit ou rayon militaire sont d6clar6s, sous le rapport de la douane et des imp6ts, territoire 6tranger". Ofschoon dit
besluit, waarmee beoogd werd „om den hollandschen handel afbreuk
te doen, de vesting van lieverlede van haar benoodigdheden te ontrooven door den aanvoer te verhinderen, en het de inwoonders ondraaglijk te doen worden" 61 h tot gevolg had dat rondom het mili59) Idem, 5783, 24-9-1833, L. 31, (bijlage 3).
ac') Idem, 4491, 21-6-1839, no. 108, (biilage d.d. 7-6-1838).

61) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 13-2-1832, no. 4.
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taire rayon van de vesting Maastricht een douanelinie werd
gelegd,
bleek het naderhand aan de Maastrichtse handel toch grote voordelen te bieden. De Belgische douane-ambtenaren mochten namelijk
niet meer het militaire rayon, dat zich uitstrekte tot op 2923 meter
( 1500 toises) van de voet van het glacis der vesting, betreden en er
hun functie uitoefenen, waardoor er grote lekken ontstonden. „De
inwoners dezer stad vestigden hunne magazijnen, binnen dien omvang, terwijl de ingezetenen der Zuidelijke Provincien aldaar waren
kwamen kopen, welke zij natuurlijk veel beterkoop daar, dan in Belgien konden bekomen, en op hunne verantwoordelijkheid verder
wisten te doen vervoeren; indien deze vrije omvang niet had bestaan,
indien de Belgische ambtenaren beregtigd waren geweest tot aan de
laatste barri&re de vesting te naderen, alsdan was geen vervoer mogelijk geweest" 62). De grondslag van deze frauduleuze invoer in Bel#
was gelegd door een dispositie van generaal Dibbets van 6 Maart
1832, waarin enerzijds bij wijze van represaille een provisioneel tarief
van in-, uit- en doorvoerrechten op een aantal Belgische artikelen van
toepassing werd verklaard, terwijl anderzijds de clandestiene invoer
in BelgiE bevorderd werd 63 ). Zoals het Belgische besluit tot instelling
van een douanelinie rondom Maastricht ongetwijfeld ten doel had om
er de ontevredenheid aan te wakkeren, in de hoop dat de Maastrichtenaren zich alsnog bij de opstandelingen zouden aansluiten, zo beoogde Dibbets met zijn dispositie kennelijk de bevolking van de stad
gunstig te stemmen en daarmee de orde en rust binnen de vesting te
bewaren.
Door het Belgische besluit werden de goederen, die voor Aken bestemd waren, aan doorvoerrecht onderworpen, terwijl de goederen
die naar Noord-Brabant en Holland verzonden werden nu zowel in
BelgiE als in Nederland met in- en uitvoerrechten werden belast. Het
vervoer van goederen van Maastricht naar de noordelijke gewesten
was alleen toegestaan als zij van een begeleidend binnenlands paspoort
waren voorzien. De gang van zaken in deze werd door Kerens aldus
geschetst: „ (Elke) verzending (blijft) aan de goedachting van den
Heer Luitenant - Generaal Opperbevelhebber dezer vesting gesubordineerd . . ., buiten wiens schriftelijke toestemming geen vervoer vermag
62) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 9-4-1836, La F. G. en P., no. 391.
63) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 8-3-1832, no. 1, en verb. 13-2-1832, no. 4.
A.R.A.G.: Staatssecretarie, 21-6-1839, no. 108.
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te gebeuren. Ook is het niet dan op vertoon van die toestemming dat
de Heer Provinciaal Inspecteur Vrijthoff, aan wie het speciaal toeverzigt daar van door het provinciaal bestuur werd opgedragen,
autorisatie op den Heer ontvanger der in- en uitgaande regten verleend om het paspoort af te geven, nadat voor het overige is bewezen,
dat de goederen, of athier gefabrijkeerd, of van hier voortkomen, dan
wel uit Pruissen onmiddellijk aangevoerd en alhier de inkomende
regten betaald hebben, of binnen de stad bestonden voor de afsnijding
der communicatie, of eindelijk wanneer het door den Heer Opperbevelhebber goed wordt gevonden deze of gene goederen speciaal voor
den vervoer naar de Noordelijke gewesten te disponeeren" 64).De
afgifte der paspoorten geschiedde niet overeenkomstig bepaalde richtlijnen, doch slechts „naar gelang van bijzondere omstandigheden, en
met in acht neming van het belang der vesting en de approviandering
daarvan" 65) .
Eerst na de Londense Conventie van 21 Mei 1833 werd de Maas
voor personen- en goederenvervoer weer vrijgegeven. Al te goed werd
aan die bepaling cchter niet voldaan, want ook daarna stelde generaal
Dibbets de Belgen nog bijzondere eisen. Op 8 Juli 1833 beklaagde de
Luikse Kamer van Koophandel zich erover dat het de schippers en
hun passagiers streng verboden was aan wal te gaan op gebied door
Hollandse troepen of autoriteiten bezet en dat alle „voyageurs autres
que les bateliers, sans distinction de nation, d'age, de sexe et de sant6,
sans 6gards au temps ou A l'heure, ne peuvent rester sur les bateaux
pour traverser le territoire de Maestricht": zij allen moesten tijdig
debarkeren en om de stad heen lopen. Tevens moesten de schippers
te Maastricht verklaringen omtrent de soort der lading van hun
schepen overleggen, waardoor steeds langdurig oponthoud ontstond.
Tenslotte beklaagden de Belgen zich erover, dat te Maastricht rechten
„de reconnaissance" en „de navigation" werden geheven, welke z6
verschillend werden berekend, dat zelfs de meest ervaren schippers
niet erin slaagden de basis ervan vast te stellen 60). Naderhand Meek,
dat deze rechten o.a. gebaseerd waren op het Verdrag van Mainz van

64) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 31-10-1831, La 4/X, (bijlage d.d. 10-10-1831).
65) T.a.p., (bijlage d.d. 24-10-1831).
66) A.R.A.B.: Chambres de Commerce, corresp. 524, no. 301. (Liage, 8-71833).
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31 Maart 1831, dat op de Rijnvaart betrekking had 67). Maar ook
van Nederlandse zijde regende het klachten omdat de Belgen handelden in strijd met de Londense Conventie waarbij bepaald was dat
„les communications entre la forteresse de Maestricht et la fronti&re
de Brabant Septentrional et entre la dite forteresse et
l'Allemagne
seront libre et sans entraves" ( art. 4, lid 2) . In 1836 klaagden de
Maastrichtenaren erover, dat de Belgen op de weg naar Aken transitorechten hieven 68 ) ; met betrekking tot de Maasvaart deelde de Kamer
van Koophandel eind 1837 nog mede dat de rechten, door de Belgen
geheven, en de onkosten aan plomberen en convoyeren door Belgische
douanen verbonden, alsmede het feit dat uitsluitend overdekte schepen
mochten worden bevracht, de vrachtprijzen hoog deden oplopen,
waardoor concurrentie met Luik onmogelijk werd 69).
De Conventie van Londen had de moeilijkheden, die het verkeer
tussen Maastricht en het Noorden in de weg stonden, slechts ten dele
opgelost. De Maas was ( en is) immers een regenrivier, die slechts
6 maanden per jaar bevaarbaar was omdat nu eens het water te hoog,
dan weer te laag stond of omdat er zich ijs op gevormd had. Dientengevolge moesten in de andere maanden van het jaar de verzendingen
van of naar het Noorden over land geschieden. De weg naar het
Noorden via Maaseik en Valkenswaard was evenwel niet voor transitoverkeer vrijgegeven, zodat de goederen hier door de Belgen met inen uitvoerrecht belast bleven. De Militaire Conventie van Zonhoven
( 18 November 1833) had namelijk niet het gewenste en verwachte
resultaat opgeleverd: wel werd de weg naar Valkenswaard voor militair verkeer vrijgegeven, doch „de belangen van de Inwoners van
Maestricht en hun Hollandse relaties" had men uit het oog verloren.
Daarbij kwam nog, dat tussen Maastricht en Valkenswaard geen geregeld vervoer bestond, zodat het transport van goederen „met expresselijk daartoe aan te nemene voertuigen" moest geschieden, waardoor de transportkosten erg hoog werden 70).
De openstelling van de Maas, die jarenlang „hoe moeyelijk en langdurig o o k. . .d e eenige toevlugt der handeldrijvenden personen dezer
ST) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 7-10-1837, La IJ, no. 1302. A.R.A.B.: Chambres de Commerce, corresp. 524, no. 305. (Li&ge)
68) R.A.L. Prov. Arch., Gericke, 9-4-1836, La F. G. en P., no. 391.
w) A.R.A.G. Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108 (bijlage d.d. 13-101837).

70) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 9-4-1836, La F. G. en P.,no. 391. Idem, 7-11839, La K. en L., no. 10. (Rekest kooplieden d.d. 21-12-1837).
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stad" zou zijn 71 ), was op zich nog niet voldoende om het economisch
leven van Maastricht weer op gang te brengen, aangezien er nog
allerlei bepalingen van kracht waren, die het vrije verkeer van personen en goederen naar en van Maastricht belemmerden. Toen generaal Dibbets einde September 1833 besloot om voor „zoo veel als
mogelijk en met den staat van zaken bestaanbaar was" de toegang tot
de vesting weer te tolereren en middels speciale veiligheidskaarten aan
de Maastrichtse burgerij verlof gaf de stad in of uit te gaan en elders
te verblijven, werd dan ook een stap in de goede richting gedaan 72),
De eerste stoot tot opbeuring van het bedrijfsleven werd gegeven door
het Geheim Koninklijk Kabinetsrescript van 24 September 1833,
waarbij voor zover het Maastricht betrof het verbod tot handelsgemeenschap van 20 November 1830 ( Stbl. no. 80) enigszins „herzien"
werd 73)
Na het totstandkomen van de Conventie van Londen ijverde de
Buitengewoon Commissaris Gericke van Herwijnen met hernieuwde
kracht voor het verruimen van de handelsbetrekkingen tussen Maastricht en het Noorden. Tegen de partijdige toepassing van het K.B.
van 20 November 1830, dat ten aanzien van Maastrichts doorvoerhandel stipt werd uitgevoerd doch in Holland daarentegen practisch
geen effect sorteerde, koos hij fel partij. Nog in Juli 1833 toonde hij
de Koning aan, dat tussen BelgiE en Noord-Nederland op grote schaal
handel werd gedreven. Zo waren van de 88 zeeschepen, die van
1 Januari 1833 tot 30 Juni d.a.v. de haven van Brussel ( ? bedoeld zal
zijn Antwerpen) verlieten, er 65 bestemd voor Noord-Nederlandse
havens 74 ) Aanvankelijk scheen Gericke allesbehalve succes te hebben. Eind Juli 1833 informeerde een Brabants ambtenaar hem, dat
een nieuwe order was uitgevaardigd, waardoor het voortaan verboden
zou zijn om goederen uit Duitsland, welke tegen betaling van invoerrecht in Maastricht waren aangevoerd, over de Noordbrabantse
grenzen te brengen, onverschillig of die goederen al dan niet van een
binnenlands paspoort waren voorzien. Wat deze maatregel voor
Maastricht betekende, ontging die Brabantse ambtenaar zeker niet:
,

71) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 13, rekest van 24-3-1836.
72) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, zonder no., 11-11-1834. (Berigt v.d. Provinc.
Inspecteur).
73) A.R.A.G.:

74)

Staatssecretarie 5783, 24-9-1833, L. 31.
T.a.P., (bijlage 18).
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in warme bewoordingen betuigde hij zijn gevoel van mededogen met
het rampzalig lot, dat Maastricht opnieuw trof 75).
In een Afzonderl#k Aduies van 20 September 1833, uitgebracht in
zijn kwaliteit van Staatsraad, opponeerde Gericke fel tegen de Minister
van FinanciEn, die een krachtiger handhaven van het besluit van 1830
voorstond en zeker niet van ontheffingen ten gunste van Maastricht
wilde weten 76). In dit zijn advies stelde Gericke vast, dat er een
„hatelijk onderscheid tusschen Nederlanders en Nederlanders" werd
gemaakt. Dat onderscheid berustte in de eerste plaats op de toepassing
van voornoemd handelsverbod, waarover Gericke opmerkte: „De
Minister ( van FinanciEn) erkent met ronde woorden, dat er bij oogluiking is toegestaan, dat de voortbrengselen van de Nederlandsche
visscherij, landbouw en koloniEn en alle zoodanige, welke op het uitgaan vrij of slechts aan zeer geringe uitgaande regten onderworpen
zijn, langs de grenzen naar BelgiE worden uitgevoerd. Visscherij, landbouw en koloniEn of zeehandel vinden in Nederland derhalve bij
voortduring derzelver d6bouch6 naar BelgiE en de binnenlandsche
nijverheid geniet hetzelfde voordeel, vermits hare voortbrengselen alle
met zeer geringe uitgaande regten bezwaard zijn. Verder erkent de
Minister dat vele Belgische goederen ter zee en ook over Pruisisch
grondgebied op eene slinksche wijze worden overgebragt naar Holland. Met meer waarheid kan men zeggen, dat die overbrenging geschiedt van aUe Belgische goederen zonder onderscheid, welke men
wenscht naar Holland te vervoeren, en zelfs op zulk eene openbare
wijze, dat dezelve geen het minste bezwaar bij de aankomst in de
Nederlandsche zeehavens schijnen te ontmoeten... De invoer van
Belgische producten langs Henri Chapelle en Aken naar Keulen vervoerd, langs den Rijn, staat bovendien geheel vrij. Van daar dan ook
dat de lakenfabrijken te Luik, Daelhem en Verviers onafgebroken
voor Nederlandsche rekening werkzaam zijn... Het blijkt al verder
. . dat ook van tijd tot tijd speciale vergunningen zijn verleend tot
invoer" 77). Een tweede punt van onderscheid was gelegen in het
buiten werking stellen van de Wet van 26 Augustus 1822 (Stbl.
no. 38), waardoor goederen die in Maastricht gefabriceerd waren bij
.

75) T.a.P., (bijlage 19).
78) T.a.p. (bijlage 3) .
77) A.R.A.G.. Staatssecretarie 4491,
1833).
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21-6-1839, no. 108 (bijlage d.d. 20-9-1833).

aankomst in Noord-Nederland aan inkomende rechten werden onderworpen. Nog schrijnender was het, dat Maastricht zelfs bij het opstandige BelgiE werd achtergesteld. Tenvijl alle goederen, bestemd
voor de consumptie te Maastricht, sinds enige tijd vrijelijk uit Nederland konden worden aangevoerd, mits borgstellende voor de dubbele
waarde der goederen ter verzekering dat deze Maastricht ook zouden
bereiken, bleef de uitvoer ter consumptie in BelgiE van die lastige en
kostbare formaliteit vrijgesteld. Met recht kon Gericke van Herwijnen
zich dan ook afvragen „waartoe het dan toch kan dienen, dat men
aan de ingezetenen van eene voor Nederland zoo belangrijke stad en
vesting alle middelen van bestaan ontneemt en zich de goede gezindheid derzelve jegens het wettig Gouvernement ontvreemt" 78)
Het was vooral aan het ijveren van Gericke te danken dat enige
dagen na het uitbrengen van zijn advies het geheim rescript tot stand
kwam.

Het Geheim Koninklijk Kabinetsrescript van 24 September 1833
- ten aanzien waarvan de autoriteiten oordeelden, dat het voor de
opleving van Maastricht van grote betekenis was geweest 79) luidde aldus:
„Herzien Ons besluit van den 20 November 1830 (Stbl.
no. 80) ...

Hebben besloten en besluiten:
art. 1. De bepalingen van Ons besluit van 20 November 1830 ( Stbl.
no. 80) zullen voorlopig niet toepasselijk zijn:

a. Op alle goederen welke uit Nede,land worden verzonden naar
Maastricht, en zullen dezelve, vrij van uitgaande regten naar
genoemde plaats kunnen worden verzonden, mits borgstelling
volgens Art. 157 der algemeene Wet van 26 Augustus 1822
( Stbl. no. 38), ter verzekering van derzelver werkelijke aankomst te Maastricht.
b. Op alle goederen welke zullen bewezen worden te Maastricht
aanwezig geweest te zijn v66r de berenning dier vesting, mitsgaders op de zoodanige, die aldaar vervaardigd of gewonnen
worden, en waarmede als ballast ook zullen worden gelijkgeT8) Idem, 4491, 21-6-1839, no. 108.

79) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, zonder no. 11-11-1834. (Berigt
Inspecteur). Idem, 16-8-1837, La 2/R, (bijlage d.d. 11-7-1837).
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beenderen en knoken, zullende alle deze goederen vrij van inkomende regten in Nederland worden toegelaten, behoudens
de betaling van den accijns waaraan gelijksoortige voorwerpen

alhier mogten ondenvorpen zijn.
c. Op goederen welke te Maastricht uit Pruissen worden aangebragt, en welke bewezen worden niet van Belgischen oorsprong
te zijn; zullende deze goederen bij aankomst aan de eerste
kantoren in Noord-Brabant evenwel niet ten in- of doorvoer
worden toegelaten, dan na behoorlijke aangifte, en betaling
der regten, van in- of doorvoer of van accijnsen, en met in
achtneming der formaliteiten; alles overeenkomstig de bestaande wetten, tenvijl dezelve voorts bij aankomst moeten
voorzien zijn van deugdelijke certificaten van herkomst, welke
door de daartoe aan te wijzen Autoriteiten te Maastricht, op
hunne verantwoordelijkheid, en alleen zullen mogen worden
afgegeven, nadat zij zich grondig en naauwkeurig zullen hebben verzekerd, dat de goederen niet zijn van Belgischen oorsprong.

art. 2. Tot den hier bedoelden in- of doorvoer worden aangewezen
bij invoer langs de Maas, Kuyk als expeditie-kantoor, en
Grave, Dordrecht en Rotterdam als betalings-kantoren, en bij
in- of doorvoer te lande Valkenswaard als expeditie-kantoor,
en Eindhouen mitsgaders 's Hertogenbosch als kantoor van
betaling" 80)

Het opmerkelijke van dit rescript is, dat het, zoivel naar de aanhef
als naar de inhoud, duidelijk te kennen geeft, dat voordien het K.B.
van 20 November 1830 op Maastricht volledig van toepassing was
en dat bijgevolg de stad beschouwd werd als opstandig gebied. In
feite werd in dit rescript slechts erkend, dat Maastricht een Nederlandse stad was; van een „herziening" van het bewuste K.B. was dus
eigenlijk geen sprake, omdat elke handelsgemeenschap met het opstandig gebied verboden bleef.
De belangrijkheid van het rescript school in de bepalingen, dat het
handelsverkeer tussen Maastricht en „Nederland" niet langer meer
aan in- en uitvoerrechten onderworpen was; voor het overige was het
so)

18

A.R.A.G.: Staatssecretarie 5783, 24-9-1833, L.
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immers nagenoeg conform de voonvaarden, welke door generaal
Dibbets sedert het begin van de opstand gesteld werden.

Hoc belangrijk dit rescript voor Maastricht ook geweest moge zijn,
een antwoord op de vraag hoe het mogelijk was dat na 1833 in
Maastricht nieuwe industrieEn ontstonden en konden ontstaan eventueel heropgericht werden
geeft het alleen ten aanzien van die
bedrijven, die hun grondstoffen uit de Noordelijke ProvinciEn of uit
Duitsland betrokken. Het verklaart niet h6e bijvoorbeeld een
koopman als Regout fabrikant kon worden en widrom hij het werd.
Het antwoord moet ten andere male gezocht worden in het K.B.
van 20 November 1830. Tot op de dag van intrekking van dit besluit
in Juni 1839 heeft Gericke met klem van redenen ervoor gepleit, dat
het niet op Maastricht zou worden toegepast. Op sociale, economische
en politieke gronden achtte hij het dringend noodzake
lijk dat invoer
uit BelgiE in Maastricht mogelijk zou zijn. Wenste men ondanks alles
het besluit in het algemeen toch te handhaven, dan diende men onder betaling van invoerrecht - de invoer van Belgische producten
toch in Maastricht toe te laten en deze goederen aldaar als genatio-

naliseerd te beschouwen 81 ).
Vermoedelijk in Juni 1834 werd op een toen weinig belangrijk
maar „epochemachend" punt aan Gericke's wensen tegemoet gekomen: de invoer in Maastricht van Belgische grondstoffen
en halffabrikaten werd - vrij van rechten?
toegestaan, mits zij aldaar
verwerkt of bewerkt werden 82 ), Achteraf blijkt dit het beslissende
moment in Maastrichts industrialisatie geweest te zijn. Invoer
van
Belgische gerede producten was - en bleef - immers verboden, zodat kooplieden, die voorheen in Belgische ( industrie-) producten
handelden, voor het alternatief geplaatst werden: die handel opgeven
en eventueel werkloos toezien totdat invoer van Belgische eindproducten weer mogelijk was 6f zelf aan het productieproces-in-enger
e-zin
deelnemen. Zij die de laatste weg insloegen deden dit primair met de
bedoeling om zodoende hun handelszaak nieuw leven in te blazen.
Andere economische en sociale motieven kunnen daarbij aanwezig
geweest zijn, doch zij waren niet van de eerste orde.
-

81) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 6-10-1834, La 78/H. Idem, 5-6-1834, La 64/H.
Idem, 5-7-1834, La 67/E.

82) Idem, 3-6-1837, La 2/A, no. 744.
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motief heeft o.a. Gericke gewezen, toen hij in
aldus beschreef: het is „het algemeen bevan
zaken
1837 de gang
verkeer met BelgiE (geweest), waaraan
het
van
verbod op
ginsel
Maastricht de vernietiging van deszelfs vroegeren handel uitsluitend
te wijten heeft, en tengevolge waarvan men dus aldaar toevlugt heeft
moeten nemen tot het fabriekwezen in de gegronde veronderstelling
dat de vergunning om de ruwe grondstoffen desnoods uit BelgiE te
betrekken, als een uitsluitend voorregt voor Maastricht, gegrond op
de geheel bijzonderen afgezonderden ongelukkigen toestand dier stad
waar de prohibitive bepalingen van Zijner Majesteits besluit van den
20 November 1830 nimmer derzelver toepassing hebben kunnen ver-

Op zulk

een ander

krijgen, moet worden aangemerkt" 83) .

Na September 1833 kon het economisch leven te Maastricht dus
kansen
weer op gang komen. In hoeverre men er de nieuw geboden
aangreep blijkt duidelijk uit het Berigt uan den Prouincialen Instecteur deT Belastingen over den staat der fabrijken en t*ralijken te Maastricht van 11 November 183484). Op die datum bestonden de vol-

of opnieuw
gende bedrijven die in het voorafgaande jaar opgericht
in werking gesteld waren:
Hanckar-Lefebure: een door stoom gedreven laken- en wollendekenfabriek met 16 weefgetouwven en 40 werklieden 85).
Starts: ververij van lakens en alle andere stoffen, 20 werklieden.
Regout & Lambriex: spijkerfabriek met 13 werkplaatsen en 65
smeden.
P. Regout: kristal- en glasslijperij met 16 slijpstoelen, welke op het
punt staat uitgebreid te worden tot 80, door stoom bewogen, slijpstoelen.
Lebens zoon: speldenfabriek, sedert 8 weken actief, met 28 knechten.

Meyers-Lenaerts: strohoedenfabriek met 8 werklieden.
Telmans: fabriek van tafellinnen en tapijten, pas opgericht, met

4 getouwen.

83)
84)

Idem, 3-6-1837, La 2/A, no. 744.
Idem, zonder no., 11-11-1834.

65) Door J. P. H. Hanckar(t) werd de eerste stoommachine te Maastricht in
bedrijf gesteld: R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 28-11-1832, La 22/L en R.A.L.:
Prov. Arch., verb. 7-10-1833, no. 3.
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Reijniers vader: fabriek van houten landbouwwerktuigen met

3

draai-

banken.

Reijniers zoon: weverij van paardehaar met 3 weefstoelen. In beide
bedrijven zijn samen 12 knechten tewerkgesteld.
Stroopkokerijen: 13 te Maastricht en 2 te St. Pieter; bezigen samen
42 ketels en 50 vaste knechten.
Graanmolen op de Maas: produceerde vroeger 15 zakken gebuild
meel per etmaal, nu 150 zakken A 100 kg. Er werken 8 knechten
en een aantal sjouwers en kuipers.
Een aantal kleinere fabrieken en trafieken voor naadloze loden pijpen,
kachel- en vuurhaardsmederijen, passementmakerijen, haarkammenfabriek en looierijen van lapleder.
„Schoon de eerste handleiding der fabrijken aan vreemden heeft
moeten worden aanbesteed", aldus de Inspecteur Vrijthoff, „zoo zijn
dan toch reeds 120 inboorlingen daarin werkende."

De gevolgen van de opleving van de bedrijvigheid in Maastricht
na 1833-1834 stelle men zich niet te groot voor. De toestand, waarin
een zeer groot deel van de bevolking verkeerde, was en bleef ellendig;
slechts zeer geleidelijk trad hierin een lichte verbetering in. Dat er
tussen 1831 en 1837 nauwelijks enige verbetering intrad moge blijken
uit een tweetal uitlatingen van Gericke. In October 1831 wees hij
op „den bijna volslagen stilstand van alle handelsbetrekkingen te

Maastricht, sedert die vesting door den vijand is ingesloten geweest
en zij vervolgens niet alleen van doortrek en verblijf van reizenden
en vreemdelingen, maar ook van alle regtstreeks verkeer ook met de
Noordelijke gewesten is verstooken gebleven" 86). Zes jaar later sprak

hij nog van „den ongelukkigen toestand" van Maastricht waar „alle
bronnen om aan den middel- en lageren stand der ingezetenen ( om
niet van de algemeen ledig staande hotels tot herberging van vreemden te gewagen) werk en onderhoud te verschaffen" waren opgedroogd 87). Bij enkele takken van bedrijf was het verval al zeer groot;
in 1837, toen de Kamer van Koophandel wees op het „groot verval
en den erbarmelijken toestand, waarin zich den handel en het

86) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke 31-10-1831, La 4/X.
87) Idem, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
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fabriekswezen dezer stad en vesting, op den duur bevindt" 88 ), bedroeg de productie van de leerlooierijen nog maar 7 % van vroeger 89).

Na 1833 gingen ook de Maastrichtse handel, branderijen, brouwerijen en zoutziederijen profiterend van de veraf gelegen Belgische
douanelinie voor cen tweetal jaren een betere tijd tegemoet. In een
rekest van Maastrichtse kooplieden van Maart 1836 werd
meegedeeld,
dat in de voorafgaande zes maanden van Maastricht naar de Zuidelijke ProvinciEn „onder genot van afschrijving van regten" verzonden
werden meer dan 155.000 kg suiker, 600.000 kg zout, 900 vaten gedistilleerd en meer dan 400 vaten wijn. De uitvoer van koffie bedroeg
minstens 30.000 balen, terwijl die van grarlen „de aanzienlijke hoeveelheid van zestig duizend mudden verre te boven" ging. „Deze toestand der zaken heeft tot in het begin der maand Maart voortgeduurd;
het was toen voor de eerste maal, dat het Belgisch Bestuur, steeds
nijdig op de Welvaart der Onderdanen van Uive Majesteit, zich het
recht aanmatigde aan dezelver Beambten te gelasten, alle accijns
goederen, welke zich in de militaire Rayon der Vesting Maastricht
mogten bevinden, in beslag te nemen, en verder hunne posten onder
het geschut der Vesting, bijna aan de laatste barribre uit te zetten;
op die wijze wierd op eens alles wat bestond vernietigd, en de mogelijkheid van eenige handel hoe ook genaamd ging
verloren" 90)
Voor de resterende jaren van de status-quo-tijd zou hierin geen verandering meer komen. Pas na 1839 won Maastricht ongeveer de helft
van het oude afzetgebied terug; de andere helft, gelegen op Belgisch
territoir, was voor goed verloren gegaan.
De kwestie van een meer veilige en snellere, dus goedkopere,
transportweg naar het Noorden werd weer actueel na September
1837. In 1836 had de Belgische Nationale Vergadering namelijk
een
crediet gevoteerd voor het herstel van de Zuid-Willemsvaart. Het
plan voorzag in het leggen van een dijk dwars door deze vaart - die
in het centrum van Maastricht haar begin vond - ter hoogte van
Smeermaas en in het aanleggen van een nieuwe verbinding annex sluis
met de Maas nabij het een weinig noordelijker gelegen plaatsje
A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108 (bijlage: Adres K.v.K.
aan Gericke d.d. 13-10-1837).
89) V. Doorn: Het nieuwe Tricht, p. 15.
90) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 9-4-1836, La F. G. en P., no. 391.
88)
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Hocht 91). Rond September 1837 was het project voltooid en konden
de Belgische - en vooral Luiker - kooplieden weer van het kanaal
gebruik maken 92). Het gevolg hiervan was, dat zij nu binnen 6 A
8 dagen hun waren uit Amsterdam en Rotterdam liadden aangevoerd
terwijl de Maas- ondanks alle verbod tot handelsgemeenschap !
gebruik
trichtse kooplieden, die van de Maas moesten
maken, daar
3 A 4 weken, soms zelfs tot 6 weken toe, voor nodig hadden 93).
Behalve een grote besparing op de transportkosten hadden de Belgische kooplieden het voordeel, dat ze de winkeliers in de omgeving
van Maastricht en in het land van Aken reeds lang bediend hadden,
als de Maastrichtse kooplieden hun gelijktijdig aangekochte goederen
nog moesten ontvangen 94). Al spoedig na de heropening van de
Zuid-Willemsvaart verzocht Petrus Regout te bevorderen, dat het
kanaal voor transitoverkeer tussen Maastricht en Noord-Brabant zou
worden vrijgegeven en dat ook voor de goederen, die langs deze weg
verzonden zouden worden, binnenlandse paspoorten zouden worden
uitgereikt 95). De Maastrichtse Kamer van Koophandel, door Gericke
om advies gevraagd, stelde zich achter Regouts verzoek 96). Enige
Maastrichtse kooplieden streefden hetzelfde doel na als Regout namelijk gelijkschakeling van de Maastrichtse met de Luiker handelaars - doch wilden dat bereiken door de Belgen de vaart via het
kanaal te beletten. Zij vonden zowel het Maastrichtse Gemeentebestuur als de waarnemend gouverneur Kerens aan hun zijde 97),
Overeenkomstig Kerens' rapport adviseerde Gericke het verzoek van
Regout af te wijzen, doch hij bepleitte tevens de Zuid-Willemsvaart
open te stellen voor goederen, waarop in- en uitvoerrecht betaald
-

werd 98).
91) T.a.P.

92) G.A.M.: inv. no. 316, corresp. 24-10-1837, no. 1202 B. R.A.L.: Prov. Arch.,
Gericke, 7-10-1837, La IJ, no. 1302.
03) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 7-1-1839, La K. en L., no. 10. (Rekest d.d.
21-12-1837). Idem, 7-10-1837, La IJ, no. 1302.
(bijlage d.d. 13-10-1837).
94) A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108
G.A.M.: inv. no. 316, corresp. 24-10-1837, no. 1202 B.
93) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 7-10-1837, La IJ, no. 1302, en 13-10-1837,
La S. G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 1, p. 319.
(bijlage d.d. 13-1096) A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108
1837). G.A.M.: inv. no. 316, corresp. 24-10-1837, no. 1202 B.
97) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 21-4-1838, La X en IJ, no. 543. G.A.M.: inv.
no. 404, corresp. 9-12-1837, no. 897 A.

98) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 19-3-1938, La 2/0, no. 382.
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Inmiddels hadden de Maastrichtse fabrikanten Lenssen, Claereboets en Lebens zich met een rekest tot de koning gewend, waarin zij
er op wezen, dat de koopwaren, die over land moesten reizen, volgens
het geheim rescript van 1833 alleen maar via het expeditiekantoor te

Valkenswaard aangevoerd konden worden. Aangezien deze goederen
door de Belgen echter steeds met ih- en uitvoerrecht belast werden
en er naar Valkenswaard geen geregelde vervoerdienst bestond, verzochten zij hun goederen via Aken en Keulen te mogen aanvoeren en
met het oog daarop enige nieuwe expeditie- en betalingskantoren open
te stellen. Enige maanden voor het einde van de status-quo-tijd stemde
de koning daarin toe en werd „onder de daarbij omschreven bepalingen van den vrijen invoer hier te Lande langs de kantoren
Lobith, Groesbeek en Beek van den in Maastricht vervaardigde of
van dAAr herkomstige goederen" toegestaan 99).
Gedurende de gehele status-quo-periode had Maastricht in het onzekere omtrent zijn toekomstig lot verkeerd. Hieraan kwam pas een
einde toen op 19 April 1839 te Londen de definitieve ondertekening
van het scheidingsverdrag plaatsvond. Bij K.B. van 11 Juni 1839
( Stbl. no. 18) werden de bepalingen van de overeenkomst en het
reglement op de Rijnvaart, opgesteld te Mainz d.d. 31 Maart 1831,
toepasselijk verklaard op de Maasvaart. Vanaf die dag konden ook
de schippers uit het voormalige opstandige gebied - voor wie ook
nA Mei 1833 de vaart te Mook „totalement" eindigde - de gehele
Maas weer bevaren. Het gebruik van de Zuid-Willemsvaart zou voor
Nederland en BelgiE vrij en in het gemeen zijn; slechts het heffen van
matige en op gelijke voorwaarden gebaseerde scheepvaartrechten was
wederzijds geoorloofd 100). Een direct gevolg werd hieraan echter niet
gegeven. Eind Juni klaagde de Maastrichtse Kamer van Koophandel
nog dat van een vrije vaart geen sprake was: behalve scheepvaartrechten eisten de Belgen doorvoerrechten en verboden zelfs het vervoer van sommige belangrijke goederen als zout, suiker, lompen en
oud-ijzer 101).
Het beruchte verbod tot handelsgemeenschap van 20 November
1830 werd ingetrokken bij K.B. van 6 Juni 1839 (Stbl. no. 21), terwijl bij K.B. van diezelfde dag ( Stbl. no. 23) de handelsbetrekkingen
99) Idem, 7-1-1839, La K. en L., no. 10.
100) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 48, p. 430 e.v.
101
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tussen het herwonnen deel van de provincie Limburg met het Nederlandse grondgebied werden hersteld. Op 22 Juni 1839 werd dit decl
bij proclamatie van de Commissarissen Mr. A. J. L. Borret en Jhr.

J. E. p. E. Gericke van Henvijnen - die op 12 Januari 1841 tot
Gouverneur werd benoemd - weer in bezit genomen. Eerst bij Wet
van 4 September 1840 ( Stbl. no. 48) werd Limburg - in verband
met zijn toetreden tot de Duitse Bond tot hertogdom verheven - weer
officieel deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Tegelijk met de vredesklokken luidden echter ook de doodsklokken
over een aantal Maastrichtse ondernemingen, die tegen de scherpe
Belgische concurrentie niet bestand bleken. Daarenboven had de verdeling van de oude provincie Limburg voor Maastricht de allerernstigste gevolgen. De kleinhandel verloor voor goed minstens de
helft van zijn afzetgebied 102 ), de kleine nijverheid, eveneens grotendeels op het aangrenzende platteland georiEnteerd, kwam tot nog
groter verval. Ook de groothandel kreeg een zeer gevoelige klap. „De
gebeurtenissen van 1830 hebben ons overvallen . . .in het schone begin van onzen vooruitgang, zij hebben de bronnen van onzen welvaart
gedroogd. Sedert dien tijd hebben tien jaar afzondering, tien jaar
staat van beleg, tien jaren stilstand van zaken het Hertogdom zijnen
geheelen handel doen verliezen", aldus een adres aan de koning 103),
Na 1840 boette Maastricht als vestingstad sterk aan betekenis in,
waaraan een steeds verdergaande inkrimping van het garnizoen ge102) In een adres aan de Min. van Binnenl. Zaken d.d. 6-11-1865 klaagden een
aantal inwoners aldus: „Sedert dat het Koningrijk BelgiE zich van Nederland
gescheurd heeft, is de toestand van Maastrichts kleinhandel zoodanig verslimmerd dat slechts nog een klein gedeelte der stad als handeldrijvend moet beschouwd worden. De vijf poorten der stad voeren naar Belgisch grondgebied,
66ne enkele, de St. Martenspoort te Wijk, stelt de stad in verbinding met
Nederl. grondgebied. Het zijn daarom slechts de straten tusschen de marktplaats en die poort gelegen, welke zich met eenige vrucht aan den handel kunnen toewijden. Doch die handel wordt wBerom zwaar gekrenkt door de tollinien, welke aan de Stadspoorten zijn opgeworpen, en welke den landman
buiten onze muren voeren. De boer deinst terug voor de onaangename formaliteiten aan welke hij zich daar moet ondenverpen, gaat zijn voortbrengselen
elders ter markt brengen, en doet daar tevens zijne inkopen. De ter markt gebragte landvoortbrengselen zijn alzoo kariger, daardoor duurder en tevens nog
verhoogd door de Stadslasten, tenvijl de kleinhandel zijn koopers langzamerhand ziet verdwijnen". (Arch. P. R.: inv. no. 27, p. 52).
103) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 4-10-1841, no. 56.
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paard ging. (1841: 2855; 1850: 2049; 1860: 1541; 1870: 1314;
1892: 400 man) 104). Het tenietgaan van deze belangrijke bronnen
van bestaan betekende andermaal een hevige slag.
Dat Maastricht - zo ongunstig in een uithoek van land en provincie gelegen - in de bewogen 19e eeuw niet doodgebloed is, dankt
het aan de grootindustrie, die in de jaren dertig gegrondvest werd.
„Het is de grootindustrie, die Maastricht gered heeft" 105). Als een
eenzaam pionier trok Petrus Regout voorop; pas na 1850 zouden
anderen hem volgen.

De veertiger jaren vormden een periode van tegenspoed: handel
en industrie kwijnden steeds meer weg. Rond 1844 werd ons land in
een diepe crisis gedompeld, welke omstreeks 1848 haar keerpunt bereikte. Door misoogsten en aardappelziekten steeg de ellende in de
jaren 1845-1850 ten top; het aantal bedeelden nam in den lande toe
van 1 3% in 1841 tot 27% in 1850 106).
Ofschoon in 1841 „de Limburgsche Nijverheid allengskens begint
te herleven" 107) is de situatie hier ernstig: „elle r6clame les secours
les plus promps et les plus efficaces. Notre commerce est expirant;
notre agriculture et notre industrie manquent de daboucha" 108) .
De jonge Maastrichtse industrie maakt een zorgelijke tijd door; het
is de Duitse, maar vooral de Belgische concurrentie, die haar bestaan
ernstig bedreigt 109). De spijkerfabriek van Regout en Lambriex,
tijdens de status-quo-tijd snel tot bloei gekomen, balanceert op de
rand van de afgrond. Van de 150 A 200 werklieden, die er eertijds
werk vonden, zijn er in 1843 nog maar 25 over 110) De fabrijken
van militaire uitrustingen, een tak welke voorheen te Maastricht in
grooten bloei verkeerde en aan vele werklieden een bestaan verschafte,
zijn thans gedeeltelijk kwijnende, anderen geheel werkloos"; de steen-

104) Cijfers in Oomes: Declassering en reclassering, p. 18.
105) v. Doom: Het nieuwe Tricht, p. 20.
106) Verberne: Geschiedenis van Nederland 1813-1850, dl. I, p. 194.
107) Verslag Ged. St. 1842, 9 105 (over het jaar 1841 en eerste maanden 1842).
108) Journal du Limbourg d.d. 6-6-1841.
109) Verslag Ged. St. 1843, p. 128 en 132.
110) G.A.M. Arch. K. v. K., inv. no. 14, schrijven van Regout-Lambriex d.d.

3-6-1843.
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bakkerijen liggen door gebrek aan orders voor de vestingwerken bijna
geheel stil 1 1 1)

Tijdens de jaren veertig zijn kleinhandel, grossiers- en manufacturenhandel kwijnend; de groothandel, exporterend naar het nabije Belgisch en Pruisisch gebied, leeft in de middenjaren een weinig
op. De wijnhandel en handel in koloniale waren naar Belgiri hebben
daarentegen steeds een „bloeyend vertier" 112 ). Aan de Maastrichtse
expeditie- en commissiehandel werd door de befaamde „IJzeren Rijn"
- de spoorweg die sinds 1843 Antwerpen via Leuven en Luik met

Keulen, dus de Rijn met de Schelde verbond - cen gevoelige slag
toegebracht 113
In de Verslagen van Gedeputeerde Staten van Limburg wordt zij het summier
onder meer de toestand van het fabriekswezen in
Maastricht weergegeven. De Verslagen over de jaren 1842-1850
geven ons de namen van enige Maastrichtse industritile ondernemingen. Dic ondernemingen zijn: de glas- en aardewerkfabriek van
-

P. Regout, de spijkerfabriek van Th. Regout, de papierfabriek van
Tielens en Schrammen, de ijzergieterij van Rousseau en de behangselpapierfabriek van Claereboets en Rutten. In 1842 verkeerden deze
ondernemingen in een „min-gunstige toestand"; 1843 bleek een jaar
van stilstand te zijn: verbetering noch verslechtering werd er geconstateerd. Anders was 1844. De aardewerkfabriek werd uitgebreid,
evenals de behangselpapierfabriek en de ijzergieterij; de glasfabriek,
die in 1842 tot op de helft verminderd was, kon evenals de papierfabriek weer zonder onderbreking doorwerken. Ook de spijkerfabriek
was weer bedrijvig.
Ten aanzien van 1845 constateerde men voor deze fabrieken opnieuw een vooruitgang. De aardewerk- en de papierfabriek breidden
zich uit, de afzet van de ijzergieterij nam toe, de behangselpapierfabriek kon „met het buitenland eenen gelijken tred" houden en de
glasfabriek was aanhoudend bezig. Het jaar 1846 bracht weer enige
verandering. Terwijl de aardewerkfabriek uitbreidde, het „debiet naar
buiten 's lands" van het glas toenam en de ijzergieters bijzonder
tevreden waren, ondervonden de papier- en spijkerfabriek hevige Belgische concurrentie, welke werd toegeschreven aan het grote verschil
111) Verslag Ged. St. 1843, p. 128 en 132.
112) Afgeleid uit Verslagen Ged. St. 1842-1850.
113) Verslag Ged. St. 1844, p. 146.
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tussen de Belgische en Nederlandse invoerrechten. Diezelfde klacht
werd in 1847 in nog sterker mate gehoord: ook de behangselpapierfabriek werd nu in haar afzet belemmerd, terwijl Petrus Regout
meldde, dat door „de thans hier algemeen heerschende stremming
van zaken en geldschaarste de verkoop zeer moeilijk is" 114). De
Maastrichtse Kamer van Koophandel constateerde dan ook „dat de
wegkwijning der meeste fabrijken veld wint". Zij had maar al te zeer
gelijk: in 1848 en de eerste maanden van 1849 maakten al deze onder-

nemingen een zeer moeilijke tijd door. Zo werden op de glas- en
aardewerkfabrieken 136 werklieden ontslagen en werkten de overige
460 arbeiders nog maar halve dagen 1 1 5) . Het getij keerde echter
weer in de tweede helft van 1849, zodat het jaar daarna over al deze
ondernemingen gunstig bericht kon worden 116).
Een en ander resumerend blijkt dus, dat in 1843 een kentering in
de kwijnende gang van zaken van deze 5 ondernemingen intrad,
welke aanhield tot 1846-1847. Daarna liep de bedrijvigheid snel terug
tot eind 1849, toen een nieuwe periode van voorspoed aanving. Het
zeer opmerkelijke is nu, dat deze beweging volkomen conform is aan
het conjunctuur-verloop in andere landen Frankrijk en Engeland)
en volkomen tegengesteld aan dat in Nederland. De verklaring hiervan moet hierin gezocht worden, dat deze 5 Maastrichtse ondernemingen het modern kapitalistisch stadium waren ingetreden en de
gevolgen daarvan onmiddellijk ondervonden hebben. Een opmerkelijk
verschijnsel als men bedenkt dat tot nog toe van geen enkele Nederlandse onderneming werd aangetoond dat zij reeds voor 1850 in de
modern kapitalistische conjunctuur was opgenomen.
Het spiegelbeeld van deze beweging, dat zich in Nederland vertoonde, is verklaarbaar met behulp van J. Ridders stelling, nl. dat een
bedrijf van modern kapitalistische structuur kan profiteren van de
hausse en dat de v66r- en vroegkapitalistische bedrijven er juist door
in een baisse geraken en omgekeerd. De verklaring hiervan is gelegen
in de verhouding tussen vaste en variabele kosten: in het moderne
grootbedrijf met zijn vele vaste kosten zullen, bij inkrimping van de
afzet, de vaste kosten per eenheid stijgen; in het voor- of vroegkapitalistisch kleinbedrijf spelen de vaste kosten slechts een geringe rol,
C

114) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 136 (brief d.d. 18-2-1847).
115) Arch. P.R.: inv. no. 21, 9 1 (d.d. 19-4-1848).
116) De gegevens ontleend aan Verslagen Ged. St. 1842-1850.
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zodat alleen de marge tussen de verkoopprijs en de prijs van gronden hulpstoffen en lonen beslissend is. Dientengevolge kan het kleinbedrijf juist in de baisse-tijden zijn afzet vergroten, doch ziet in hausseperioden zijn omzet inkrimpen 117 ) .
De vraag of Maastricht een oud en dood vestingstadje dan wel een
levende industriestad zou worden, werd uiteindelijk in dit decennium
beslist. Voor de jonge en kwetsbare Maastrichtse industrie deden zich
twee gelukkige omstandigheden voor, zonder welke zij een wisse dood
gestorven zou zijn. De eerste hiervan was het deelhebben - zij het
dan ook in bescheiden mate - aan de opbloei; de tweede, dat de
baisse van betrekkelijk korte duur was, zodat het nieuwe hausse-jaar
reserves geheel en
nog net gehaald kon worden voordat de financiale
al direct wist te
toen
Regout
dat
al waren uitgeput. Het grote succes,
van
Maastricht ongeboeken, heeft aan de verdere industrialisatie
twijfeld een forse stoot gegeven.
Dat in Maastricht de modern economische geest zoveel eerder
vaardig werd dan in Noord-Nederland, ligt voor de hand. De georiEnteerdheid op BelgiE, met name op het industriegebied van Luik, had
er een ander slag van fabrikanten gevormd, die ginds de kans vonden
zich van de modernste productiemethoden op de hoogte te stellen en
te houden. Technical know-how kon vandaar evenzeer geimporteerd

worden als grond- en hulpstoffen, zo deze al niet in de buurt aanwas in Maastricht verre
wezig waren. Aan potentiEle fabrieksarbeiders
en
handel was het leger
van gebrek: door het verval van kleinbedrijf
mensen
verpauperde
:
)
deze
van paupers zeer groot geworden 118
moesten in de industrie een middel van bestaan vinden.

Na 1850 voltrok zich de industrialisatie van Maastricht in snel
breidden uit. De
tempo: nieuwe fabrieken werden opgericht, andere
Maastrichtenaar W. Clermont en zijn te Huy (B.) geboren zwager
nieuwe aardewerkfabriek ( sinds
J. Chainaye stichtten in 1851 een
1863 Soci6t6 C6ramique geheten), waarin met 10 arbeiders begonnen
werd en die een jaar later al aan 107 mensen werk gaf 119 ).
De nieuw opgerichte papierfabriek van Lhoest-Weustenraad et Cie
che Papierfabriek N.V.) begon in
( de latere Koninklijke Nederlands
117
)

Ridder: Een conjunctuur-analyse, p. 131 e.v., 163.

118) V. Doom: De economische geest, no. 2, p. 86 e.v.
Steeds hoofdstuk Fabrieksnijverheid.
119) Verslagen Maastricht over 1851-1852.
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1852 te produceren met 140 arbeiders 120 ). De aardewerkfabriek van
N. A. Bosch trad in 1853 met 30 arbeiders in werking 121 )
Regouts fabrieken maakten in deze jaren een stormachtige ont-

wikkeling door. Het aantal arbeiders klom er van 538 per 1 Juli
1849 122) tot 760 per 31 Augustus 1851123) en tot 1046 per l April
1853 124). Op 1 Juli 1860 waren er in totaal 1535 arbeiders werkzaant 125)
In 1841-1842 telde Maastricht 12 voorname fabrieken met 520
werklieden, in 1862 al 24 met 2990 werklieden 126 ) ; bijna 1 1% van
de bevolking was toen in de fabrieken tewerkgesteld 127) . Aan deze
snelle groei kwam voorlopig geen einde: in 1866 waren er 7 fabrieken
met 25-50 arbeiders, 7 met 50-100 arbeiders. De Cdramique telde
229, de papierfabriek van Lhoest 772 en Regouts fabrieken -- 2000
arbeiders. Circa 3800 arbeiders waren in deze 17 bedrijven werkzaam ! 128

De mechanisering van de bedrijven greep snel om zich heen. Vele
machines, in ons land vaak nog onbekend, werden er ingevoerd.
Vooral het aantal stoommachines nam zeer snel toe, hetgeen uit de
volgende cijfers moge blijken 129 )
Aantal stoommachines en stoomketels te Maastricht, 1852-1860
1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

Stoommachines 15 20 - 22 21 24 29 31 34
P.K. dezer

144

Stoomketels
120

245

--

268

274

332

479

401

489

20 26 - 23 26 28 31 36 38

Honderd jaren papierfabriek K.N.P., p. 35, resp. Verslag Maastricht over
A. Weustenraad, een schoonzoon van Petrus Regout, behoorde tot een
vermogende Maastrichtse familie, geliEerd aan die der Lhoests. G. Lhoest was
van origine een Luikenaar. De onderneming werd voornamelijk met Belgisch
kapitaal gefinancierd.
121) Verslag Ged. St. 1854, resp. Verslag Maastricht over 1853.
122) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 70.
123) Journal du Limbourg d.d. 31-8-1851.
124) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 256.
125) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 143.
126) Verslag Maastricht over 1862, p. 136.
127) Op 31-12-1862 telde Maastricht 27506 zielen.
198) Opgesteld mede aan de hand van Verslag Maastricht over 1866.
129) v. Doom: Het nieuwe Tricht, p. 37 e.v., ontleende cijfers aan Verslagen
Maastr.
)

1853.
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Werd in 1832 de eerste Maastrichtse stoommachine in werking gesteld 130), in 1852 zouden er 15 in bedrijf zijn geweest tegen 34
in 1860. De relatieve toename is uit het volgend staatje gemakkelijk
af te leiden.
Toename van het aantal stoommachines
Nederland 131 )
1830

--

1837-'38

72

Belgia 132 )

Maastricht 133)

428

0

1044

2

1850

--

2040

1853

392

--

1860

--

4410

< 10
20
34

Het hebben van goede communicatien was voor de jonge industriestad uiteraard van groot belang en langzaamaan verbeterden deze
zich aanzienlijk. Rond 1847 kwam er - nu via Sittard en Roermond
- een nieuwe steenweg naar Venlo en in 1854 een weg naar Bilsen
( B.) tot stand. Het kanaal naar Luik werd in 1850 geopend en in
1854 werd te Maastricht een rijkstelegraafkantoor gevestigd 134 ) . Na
1850 begon ook een duidelijke ontwikkeling op het terrein van de
spoorwegverbindingen. De voorgeschiedenis van de eerste spoorweg,
die in dit deel van ons land tot stand kwam, namelijk die van Maastricht naar Aken, waardoor Maastricht op het Duitse en bijgevolg
ook op het Belgische spoorwegnet werd aangesloten, moge hier nader
worden beschreven.

De opening van de spoorweg van Maastricht naar Aken op 20 October 1853 betekende de realisering van een wens, die voor het eerst
reeds tijdens de periode van de status-quo kenbaar was gemaakt.

Reeds in Juli 1835 had de firma Oeder & Cie te Aken zich in verbinding gesteld met Jer6me Chainaye en W. Clermont te Maastricht,
aan wie zij een voorstel deed tot het aanvragen van een provisorische
concessie voor een spoorweg Maastricht-Aken, welke zou moeten aan130) In de lakenfabriek van Hanckart (R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 28-111832, La 22/L.). Zoals we nog zullen aantonen moet aan de juistheid van deze
cijfers en aan die voor het gehele land worden getwijfeld.

131) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 52.
132) V. Houtte: Het econ. leven in BelgiE 1830-1880, p. 203.
133) Uit Verslagen Ged. St. is < 10 afgeleid.
134)

Flament: Chroniek.
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sluiten op een spoorwegverbinding Aken-Keulen 135) Ofschoon de
Buitengewoon Commissaris, Gericke van Herwijnen, dit plan in principe gunstig beoordeelde, was hij toch van mening dat men, gezien
de politieke toestand van het land in het algemeen en van Limburg
in het bijzonder, van alle discussie of zelfs voorlopige onderhandelingen diende af te zien, met welke mening de koning het volkomen
eens was. Dientengevolge besloten de Maastrichtse en Akense kooplieden voorlopig van hun plannen af te zien 136
Begin 1841 werd in een vergadering van Maastrichtse kooplieden
besloten een spoorweg-commissie in te stellen. In deze commissie
zouden namens de kooplieden zitting nemen Petrus Regout en
W. Clermont, terwijl de voorzitter van de Maastrichtse Kamer van
Koophandel verzocht werd om de Kamer in deze commissie te doen
vertegenwoordigen door H. Seydlitz en Th. Schrammen 137 ). Het
doel van deze commissie was het onderzoeken van de voordelen „qui
s'attachent A la jonction du Zuid Willems Vaart au Rhin par un
chemin de fer, avec embranchement vers les houilldres de Kerkrade,
Se liant A celui d'Aix-la-Chapelle et Cologne; elle devait en mEme
temps reconnattre la possibilit6 de l'ex6cution de cette ligne de ferre
de Maestricht A Aix-la-Chapelle" 138) .
Deze Commissie uit den Handel van Maastricht tot aanleg van den
Spoorweg van Maastricht naar de Pruissische grenzen
naar Maasstrichts gebruik duidde men haar aan met de schone en volledige
.

-

naam Commission du Commerce Ltablie depuis 1841

d'un

project de chemin de fer de

Maestricht

&

pour Vitude

Aix-la-Chapelle,

avec

kreeg tevens
embranchement vers les houill2res de Kerkrade 139 )
de opdracht om Gericke te verzoeken aan haar de hoofdingenieur
van de (Rijks-) Waterstaat in het Hertogdom toe te voegen. Deze
hoofdingenieur behoorde dan belast te worden met het maken van
een of meer ontwerpen en het opstellen van een globale kostenbegroting van die spoorweg, beide ten behoeve van een nader in te
dienen rekest aan de koning. Zo Gericke op een en ander positief zou
-

135) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 27-8-1835, La W., no. 616.
136)

Idem, 10-8-1835, La IJ, no. 576. R.A.L.: Prov. Arch., verb. 3-2-1841,

no. 28.

137) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 3-2-1841, no. 28.
138) Journal du Limbourg d.d. 30-5-1841.
189) Idem d.d. 1-3-1844.
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1

reageren, dan werd de commissie uitgenodigd te zijner tijd voorlopige
besprekingen te voeren met de directie van de spoorweg Aken-Keulen
over de wijze van vereniging van de beide spoorwegen aan de Nederlands-Duitse grens. Een rekest dienovereenkomstig door de commissie
ad hoc bij Gericke in Februari 1841 ingediend
waarbij tevens werd
de
kosten
voor
aangeboden
voorlopige
rekening der commissarissen
te nemen - werd door deze met genoegen ontvangen140) .
De commissie blijkt de zaak vlot aangepakt te hebben, want reeds
medio Juni 1841 was zij in staat om aan de koning tijdens diens bezoek aan Maastricht een definitief rapport aan te bieden 141 ). Een
breder uitgewerkt rekest met een adstructie en geddtailleerde kostenberekening werden diezelfde maand nog aan de Minister van Finan-

c n aangeboden 142 ) .
In deze adressen werd de gang van zaken te Maastricht uitgebreid
geschetst 143 ). De commissie weer erop hoe na de opening van de
Zuid-Willemsvaart en de nieuwe steenweg naar Aken de bedrijvigheid
in de stad, die bestemd was het middelpunt van de handel tussen
Amsterdam en Rotterdam enerzijds en het Rijnland anderzijds te
worden, weer toenam. In korte tijd steeg toen de waarde van de
gebouwen tot het drievoudige en bleek de haven te klein te zijn om
alle schepen te ontvangen. De opstand maakte hieraan echter een
abrupt einde. De Maastrichtenaren vreesden nu, dat aan Amsterdam

en Rotterdam een groot deel van hun uitvoer naar Duitsland ontnomen zou worden, waardoor de voordelen van de Zuid-Willemsvaart
en de commerciEle belangrijkheid van Maastricht verloren zouden
gaan „daar het duidelijk is dat de ijzerbaan van Antwerpen naar
den Rijn, den weg langs Maastricht geheel zal afsnijden, en onze
treurige en hoogst nadeelige afzondering zal voltooyen". Om aan het
isolement van Maastricht een einde te maken achtte de commissie
de aanleg van een spoorweg naar Aken „het eenige middel tot begunstiging van den groothandel des lands en tot voorkoming van
Limburgs gewissen ondergang". Zou deze spoonveg tot stand komen
dan behoefden
aldus de commissie
Amsterdam en Rotterdam
-

-

140) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 3-2-1841, no. 28.
Dagblad Hertogdom Limburg d.d. 1-6-1841.
142) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 4-10-1841, no. 56.
143) Afschriften van beide rekesten en adstructie aan Gericke, R.A.L.: Prov.
Arch., verb. 3-10-1841, no. 56.
141)

3
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de concurrentie van Antwerpen niet langer te vrezen: in vier dagen
konden de goederen van Rotterdam via de Zuid-Willemsvaart en de
spoorweg naar Aken gebracht worden, tenvijl de transportkosten aanzienlijk lager zouden zijn dan die welke voor de Ijzeren Rijn zouden
gelden. Zij berekende, dat de vrachtprijs van Antwerpen naar Keulen
over een afstand van 173 km 82 cent per 100 kg zou bedragen, terwijl
die van Rotterdam via de Zuid-Willemsvaart en de spoorweg Maastricht-Aken-Keulen slechts 51 cent zou zijn en dus 38% voordeliger
was.

Door de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Aken zou, aldus de
commissie, de regering zich tevens ontslagen kunnen achten van haar
belofte om Amsterdam en Rotterdam over Utrecht door een spoorlijn
met Arnhem, met de Rijn dus, te verbinden 144 ) .
Met klem van argumenten bepleitte de commissie tevens de aanleg
van een zijtak naar de Domaniale mijn te Kerkrade, opdat deze zodoende de mogelijkheid zou verkrijgen om haar afzet te vergroten.
Deze mijn was tijdens de Franse Tijd geconfisqueerd en tot domeingoed verklaard, hetgeen zij bleef nadat zij bij het verdrag van Aken
van 1816 definitief aan Nederland was toegewezen. Zij kwam in 1823
onder beheer van het Amortisatie-Syndicaat, ging in 1830 in Belgische handen over en kwam bij het eindverdrag van 1839 weer onder
Nederlands beheer. Haar winst, die in 1838 nog B. frs. 130.000,beliep (f 61.400,-), veranderde spoedig daarna in verlies 145 ,
Men schatte, dat de Dominiale jaarlijks 45.000 ton steenkool kon
produceren, hetgeen aan de schatkist f 100.000,- 's jaars zou opleveren. Van de jaarlijkse productie zouden 10.000 ton in de nabijheid der mijn afgezet kunnen worden, zodat 35.000 ton voor vervoer
per spoorweg naar Maastricht in aanmerking kwamen, welk vervoer
een opbrengst van f 70.000,- waarborgde. „Deze inkomsten, die men
als eene eeuwigdurende rente van den ijzeren weg kan aanmerken",
aldus de commissie , 3, zullen vermeerderd worden door het vervoer
van de vette kolen, voortkomende uit de pruissische mijnen in de
144) Verg. o.a. Verberne: Geschiedenis van Nederland 1813-1850, dl. I, p. 173
e.v. en diens Geschiedenis der Nederlanden, dl. III, p. 69. Een regeringsvoorstel
tot staatsaanleg van deze Rijnspoonveg werd door de Tweede Kamer verworpen, waarna Willem I de aanleg daarvan bij K.B. gelastte en voor de te
sluiten lening een rentegarantie gaf.
145) Journal du Limbourg d.d. 22-1-1841. Verg. Gedenkboek Staatsmijnen,
p. 4-10.
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nabijheid van de ijzerbaan." Door de mijn met de Zuid-Willemsvaart
in verbinding te brengen zou men haar in staat stellen de concurrentie
van de Luikse mijnen te weerstaan „zonder dat men noodig zoude
hebben zijne toevlugt te nemen tot het verkeerde stelsel van voorregten of van prijsvermindering".
De gebrekkige transportmiddelen met de daaraan inhaerente hoge
transportkosten waren inderdaad een der grootste obstakels voor de
ontwikkeling van het bedrijfsleven. Vooral waar het massa-goederen
betrof, maakten de transportkosten een onevenredig groot deel van
de totale kosten uit. Zo moest een hoeveelheid kolen, welke in Henegouwen f 10,- kostte, in Holland f 20,- tot f 25,- maken; tenvijl
per kar vervoerde kolen te Brussel twee maal zoveel kostten dan in
de plaats van herkomst Charleroi, deed het vervoer per schip van
Luik naar Rotterdam - cen enige malen grotere afstand - de prijs
met niet meer dan 75 % stijgen 146 ). Het is dus alleszins begrijpelijk,
dat ondernemers alles in het werk stelden om voordeliger communicaties tot stand te brengen.

De betekenis van een betere verbindingslijn voor de Domaniale
mijn lichtte de commissie met het volgende voorbeeld toe. Het vervoer langs de Maas van 100 kg kolen uit de mijnen te Wandre en
Cheratte, beide een weinig ten noorden van Luik, naar Maastricht
bedroeg slechts 32 centiem, terwijl het vervoer per kar van Kerkrade
naar Maastricht, een even grote afstand, 85 centiern per 100 kg kostte.

Konden deze Kerkraadse kolen evenwel per spoor naar Maastricht
getransporteerd worden, dan zouden de vervoerskosten niet meer dan
31 centiem bedragen, waardoor concurrentie met de Luikse kolen
mogelijk zou zijn.
De kosten van de geprojecteerde spoorlijn van Maastricht naar de
grens nabij Simpelveld met een zijtak naar de Domaniale mijn, over
een totale afstand van 345 km, werden globaal geraamd op
f 3.350.000,-. Gerugsteund door de vergadering van kooplieden 147 )
sprak de commissie de wens uit „dat de Staat niet zal weigeren in de
uitgave dezer constructie te voorzien, hetzij door ee.,e leening, hetzij
door een gedeelt van de opbrengst des verkoops van domeingoederen
er toe aan te wenden".
146) Witlox:
en 162.

Schets van de ontwikkeling van welvaart en bedrijvigheid, p. 115

147) Journal du Limbourg d.d. 1-3-1844.
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Een punt, dat hierin de aandacht trekt, is dat men vanuit Maastricht - een stad, waar de liberale ideeEn toch niet vreemd waren om aanleg en exploitatie vanwege de Staat vroeg. Of kunnen we hieruit misschien afleiden, dat toentertijd het (staatkundig) liberalisme
in Maastricht nog geen gemeengoed was? Het is daarom wel interessant de argumenten te kennen die naar voren gebracht werden v66r
exploitatie door het Rijk en deze niet „aan eene bijzondere societijt
bij concessie af te staan". Haar argumenten zette de commissie in deze
vier punten uiteen:
1. De spoorlijn dient ter bescherming van de groothandel van
Nederland en van de KoloniEn, en daar zij de concurrent van
de Belgische spoorwegen is „zoo is het van veel belang dat onze
regering vrij in hare handelingen zij aangaande het vast:stellen

der prijzen van vervoer, en dat zij ten alle tijde de meest geschikte maatregelen kan nemen om met succes de mededinging
van Antwerpen tegen Rotterdam en Amsterdam op de duitsche
handelplaatsen vol te houden".
2. „Om dat elke societijt, zich slechts met hare belangen bezig
houdende, gewoonlijk in eenen tegenovergestelden zin van het
algemeen belang werkt ( sic), den handel schade veroorzaakt.
tot geschillen aanleiding geeft, waarin de regering moet tusschen
beide komen, en altijd eindigt door den staat te noodzaken zich
met de societijt te verstaan, en de concessie op voor de schatkist
nadeelige voorwaarden over te nemen, hetgeen alles de voorzigtigheid vordert voor te komen.
3. Is het enerzijds „wenschelijk dat de regering dezen ijzeren weg
niet bij concessie afstaat dewijl de belangen van deszelfs exploitatie in zoo naauw verband staan met de domaniale mijnen
van Kerkraad", anderzijds vordert het grondbeginsel van vriie
mededinging dat de regering het vervoer van Duitse kolen gemakkelijk maakt „om geheel Nederland te doen voordeel trekken van de vermindering van prijs, die de concurrentie te weeg
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brengt".
de exploitatie van den ijzeren weg eene
zeer geschikte gelegenheid vinden, om een aantal beambten te

4. „De regering zal in

plaatsen, die haar tegenwoordig tot last verstrekken" 148),
148) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 4-10-1841, no. 56, (bijlage rekest aan Min. van
Financ.).
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In deze argumentatie blijkt cen zeker dualisme schuil te gaan.
Beriepen de commissieleden zich enerzijds op het „grondbeginsel van
vrije mededinging", het uitgangspunt van het (economisch) liberalisme, anderzijds onderschreven zij niet de liberale stelling, dat het
individuele belang niet strijdig kon zijn met het algemeen belang,
omdat dit niets meer was dan de som der individuele belangen en bijgevolg het best gediend kon worden door het ongebreideld najagen
van het eigenbelang.
Tengevolge van de activiteiten van de Commissie uit den Handel
werd krachtens K.B. van 15 December 1841, nr. 18, door de gouverneur Gericke van Herwijnen bij resolutie van 11 Januari 1842 een

Speciale Commissie voor de aangelegenheden des ontworpen ijzeren
spoorwegs van Maastricht naar de Pruissische grenzen ingest€ld. „ten
einde met de Pruissische IJzeren Spoorweg Maatschappij onder
hoogere goedkeuring, de vereischte overeenkomsten te treffen tot vaststelling van alles, wat tot de aansluiting van den geprojecteerden
spoonveg van Maastricht naar de Pruissische grenzen met dien van
Aken naar Keulen betrekking heeft" 149) . In verband hiermede
richtte Gericke tot de Commissie uit den Handel het verzoek uit haar
midden twee leden aan te wijzen om in de nieuw ingestelde Speciale
Commissie zitting te nemen. De Commissie uit den Handel, betreurend dat niet alle „vier leden onzer commissie welke tot heden
met eenen gelijken ijver en de meeste eensgezindheid zich met het
voonverp hebben bezig gehouden" werden aangezocht, vaardigde de
heren W. Clermont en H. Seydlitz af. Tevens verzocht zij Gericke te
bepalen, dat bij onvoorziene ongesteldheid of afwezigheid W. Clermont vervangen kon worden door Petrus Regout en H. Seydlitz door
Th. Schrammen, met welk voorstel Gericke accoord Ming 150) .
In 1842 diende de regering een ontwerp van wet in om van staatswege een spoorlijn Maastricht-Aken rnet een aftakking naar de mijn

te Kerkrade aan te leggen, waartoe een lening van f 3.700.000,nodig zou zijn. Dit ontwerp stuitte in de Tweede Kamer echter op

verzet: men wees het denkbeeld van spoorwegaanleg van staatswege
af en men wenste de staatsschuld niet nog meer te vergroten. De
regering is voor dit verzet geweken en trok het ontwerp in 151 ).
149) Idem, verb. 20-1-1842, no. 13.
150) T.a.p. (bijlage d.d. 17-1-1842).
131) Gedenkboek Staatsmijnen, p. 10.
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Gezien het standpunt dat de Kamer reeds eerder met betrekking
tot de aanleg van staatswege van de Rijnspoorweg had ingenomen,
moet het toch wel in de lijn der venvachting gelegen hebben, dat dit
ontwerp geen kans van slagen had. Bovendien had de Kamer nog bij
de opheffing van het Amortisatie-Syndicaat (bij Wet van 27 December
1840) kennis genomen van de deplorable toestand van 's Rijks financiEn en daarbij gesproken van een naderend staatsbankroet, zodat
haar lust om nog meer financiEle verplichtingen aan te gaan toch
bepaald gering moet zijn geweest. Hoopten de ontwerpers misschien,
dat de Kamers zich zouden revancheren en nu w61 tot staatsaanleg
bereid waren, en dat de Amsterdamse en Rotterdarnse handel bevreesd voor Antwerpen met zijn IJzeren Rijn
daartoe de nodige
zouden
uitoefenen?
Of
hadden
wellicht
aandrang
zij
enige reden om
zijn
aan te nemen dat Willem II
evenals destijds
vader inzake de
Rijnspoorweg - het plan eventueel zou doordrijven, hetzij door het
geven van een rentegarantie, hetzij door het verkopen van domeingoederen, waaraan na de opheffing van het Amortisatie-Syndicaat
toch een nieuwe bestemming moest worden gegeven?
Was tengevolge van het afwijzend standpunt van de Kamer een
einde gekomen aan het bestaan van de Speciale Commissie, de Commissie uit den Handel zette door en zocht naar andere middelen om
haar plannen te realiseren. Begin 1844 schreef zij een algemene vergadering uit met het doel een nieuw comit6 van vijf leden te benoemen, dat zou worden toegevoegd aan een zelfde comit6 dat zich
te Aken gevormd had. Dit zich aldus te constitueren Akens-Maastrichts comit6 werd belast met de vorming van een naamloze vennootschap voor de aanleg en exploitatie van de bewuste spoorweg.
De Commissie uit den Handel meende haar taak volbracht te hebben en had voor de komende werkzaamheden geen mandaat ontvangen. In het nieuwe comit6 werden door de vergadering van
Maastrichtse kooplieden toen benoemd de heren M. Bonhomme Sr.,
W. Clermont, P. Regout, Th. Schrammen en H. Seydlitz 152)
Al meteen wendde het comit6 zich tot de regering aan wie het de
concessie en enige garanties verzocht en bij wie het crop aandrong
hem het beheer en het vruchtgebruik van de Domaniale mijn toe te
kennen 153) . De regering toonde zich wel tot verkoop er van bereid,
-

-

152) Journal du Limbourg d.d. 1-3-1844.
153) Idem d.d. 17-3-1844.
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doch het comita verlangde de afstand van de mijn om niet en ten
eeuwigen dage. Men werd het tenslotte eens over een tijdelijke afstand van de mijn voor een termijn van 99 jaren 154 ) ; naar verluidt
was het rooral aan Regouts goede relaties met minister Van Hall te
danken dat dit resultaat bereikt werd 155) . In April 1845 werd een

wetsontwerp ingediend, waarbij bepaald werd voor de duur van
99 jaar het beheer en het genot van de mijn af te staan aan „de eventueele of toekomstige concessionarissen van eenen ijzeren spoorweg
van Maastricht naar de Pruissische grenzen, met eenen zijtak naar de
domaniale steenkolenmijnen te Kerkrade". Nadat op instigatie van
de Tweede Kamer in de redactie van het concept enkele wijzigingen
waren aangebracht, passeerde het ontwerp de Tweede Kamer met
slechts drie stemmen tegen, terwijl in de Eerste Kamer een lid er zich
niet mee kon verenigen 156). In Februari 1846 verwierf de AkenMaastrichtsche Spoorwegmaatschappij de concessie voor de lijn naar
Simpelveld, zodat op 8 April 1846 de overeenkomst betreffende de
mijn met haar kon worden gesloten. De mijn werd op 11 Mei d.a.v.
door de maatschappij in bezit genomen 157)
De wet van 1845 betreffende de mijn-overdracht gaf geen soepel
bestel. Zij bepaalde dat jaarlijks niet meer dan 60.000 ton steenkolen
uit de mijn mochten worden gedolven en tegen geen hoger prijs
mochten worden verkocht dan f 1,20 voor grove stukken, f 0,60 voor
gruis met stukken en f 0,30 voor gruis, alles loco mijn en per 100 kg.
Bepalingen, welke kenmerkend zijn voor de statische denkwijze van
het vroeg-kapitalistisch stadium 158) ,
Medio 1845 bleek het gehele maatschappelijk kapitaal van de
Spoorwegmaatschappij reeds geplaatst te zijn 159 ) ; het was vastgesteld op 2.750.000 Thaler of f 4.840.000,- en verdeeld in 13750
aandelen, elk nominaal 200 Thaler of f 352,_ 160).
Op 15 Juli van dat jaar werd te Aken een algemene vergadering
154)

Gedenkboek Staatsmijnen, p. 10.

156) Carrilre de M. P. Regout en P. Regout: Album dEdid A mes enfants.
150) Gedenkboek Staatsmijnen, p. 10 e.v. en Journal du Limbourg d.d. 25-61845.

157) Journal du Limbourg d.d. 11-5-1846.
138) Kemp: Van ploeg tot afbouwhamer, p. 173 en Gedenkboek Staatsmijnen,
p. 11.

159) Journal du Limbourg d.d. 14-8-1845.
160) Idem d.d. 20-7-1845 en Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 172.
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van aandeelhouders belegd tot vaststelling der statuten en het doen
van benoemingen. Gezien het internationale karakter van de
spoorweg bleek het noodzakelijk een tweetal maatschappijen op te richten:
cen Duitse met zetel te Aken en een Nederlandse met zetel te Maastricht. Beide maatschappijen zouden dezelfde ondernemingsvorm en
handelsnaam aannemen en uniforme statuten bezitten. Behalve de
hoofdlijn zouden twee zijtakken aangelegd worden: een naar de
mijnen van Wurms over Duits gebied en een naar de Domaniale mijn
over Nederlands gel}ied 161 ) . Met de aanleg van deze Tverken zou in
totaal een bedrag van 2.522.670 Thaler gemoeid zijn; er bleven dan
nog 200.000 Thaler in kas, waarmee de exploitatie zou kunnen beginnen. Staande de vergadering werd het bestuur gemachtigd stappen
te doen ter verkruging van de spoorwegconcessies Maastricht-Luik
en Maastricht-Hasselt, waarvoor zich reeds enige anderen hadden
aangemeld.
De Akense en Maastrichtse maatschappij kregen ieder een afzonderlijke vijfhoofdige directie; in de Maastrichtse directie werden
o.m. gekozen M. Bonhomme, W. Clermont en H. Seydlitz. Voorts
werd er een gemeenschappelijke Commissie uan Conhde benoemd,
samengesteld uit vijf Nederlanders en vijf Duitsers, in welke commissie o.a. Petrus Regout gekozen werd 162),

De hier geschetste gang van zaken met betrekking tot de aanleg
van de spoorweg Maastricht-Aken en meer in het bijzonder van de
in 1841 gevormde „Commissie uit den Handel van Maastricht" blijkt
cen stuk „vergeten geschiedenis" te zijn, waardoor evenwel een ander
licht geworpen wordt op de rol, die de overheid in deze gespeeld heeft.
De geschiedschrijver van de Nederlandse spoonvegen, Jonckers
Nieboer, - die abusievelijk meedeelt dat „het eerste plan voor den
aanleg van een spoorweg van Maastricht naar Aken dateert van
1842" - suggereert ons, dat we hier te doen hebben met een overheidsinitiatief 163 ), welke suggestie door Verberne verder uitgewerkt
De zijtak naar de Dominiale mijn werd pas in 1872 geopend. (J. M. v. d.
Venne: De eerste spoonveg in Limburg, Gazet v. Limb. d.d. 12-5-1949).
162) Journal du Limbourg d.d. 17 en 20-7-1845 en 14-8-1845.
163) Jonckers Nieboer: Geschiedenis der Nederlandsche Spoorwegen, p. 64 e.v.
161)

40

wordt. Schrijvend over de weinig opwekkende exploitatie van overheidswege van de Domaniale mijn en over het gebrek aan fijn begrip
dat de regering gehad heeft van de spanningen, welke de hereniging
na het negenjarig Belgisch interregnum in Limburg moest oproepen,
vervolgt Verberne: „Maar inzake het mijnwezen toonde zij stellig
openheid voor de moeilijkheden. Dit bleek in 1842, toen zij met een
wetsvoordracht kwam om van staatsivege een spoorlijn van Maastricht naar Aken aan te leggen met een aftakking naar de staatsmijn
te Kerkrade . . . Dit ontwerp stuitte in de Tweede Kamer op verzet...
De regering is voor het verzet geweken en trok het ontwerp in, hetgeen in Limburg betreurd werd. Zo bleef de regering met het vraagstuk van de mijnexploitatie zitten. Zij zag in, dat een ander beleid
noodzakelijk w a s. . .Z o kwam zij op het denkbeeld de mijn in het
openbaar te verkopen. Toen echter ontstond een combinatie om van
particuliere zijde de lijn Maastricht-Aken aan te leggen" 164 ,
De feiten tonen echter duidelijk aan, dat we hier met een particulier initiatief te doen hebben en het is nog zeer de vraag of de regering
wel „stellig openheid voor de moeilijkheden" van het mijnwezen getoond zou hebben, als de Commissie uit den Handel niet met zoveel
kracht de aanleg van een zijtak naar de mijn bepleit en de financiEle
resultaten daarvan minder gunstig voorgesteld had. De betekenis van
het optreden der regering moet gereduceerd worden tot een tel'-willezijn van beide spoonvegcommissies. Haar wil om de spoorweg tot
stand te brengen en de Domaniale mijn - die door de opheffing van
het Amortisatie-Syndicaat verweesd was en een blok aan het been
betekende - meer rendabel te maken, is trouwens niet z6 sterk geweest: het wetsontwerp van 1842 werd reeds ingetrokken, toen er in
de afdelingen van de Tweede Kamer critiek op uitgeoefend werd,
en heeft het niet tot een openbare behandeling gebracht.
De internationale georiEnteerdheid van Maastricht, die reeds in de
spoonveg naar Aken tot uiting kwam, wordt nog geaccentueerd door
het feit, dat de twee volgende spoorwegverbindingen, die de stad
kreeg, haar eveneens met het buitenland verbonden. In 1856 kwam
de spoorwegverbinding Maastricht-Hasselt-St. Truiden-Landen tot

stand, die in laatstgenoemde plaats aansluiting gaf op de Spoonveg
164) Verberne in: Gedenkboek Staatsmijnen, p. 9 e.v.
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Luik-Antwerpen, de z.g. IJzeren Rijn; de rechtstreekse spoonvegver-

binding met Luik via Vis6 werd in 1861 in gebruik genomen. Een
verbinding met het Noorden via Venlo liet evenwel nog tot November
1865 op zich wachten 169. WeI had een zekere Dirk Dronkers uit
Vlissingen zich reeds in Maart 1845 o.a. tot de Maastrichtse Kamer
van Koophandel gewend met een gedrukte memorie, getiteld Eenige
beschouwingen ouer het doelinatige tot het daarstellen uan eenen

Spoorweg welke de Provincien Noord-Braband, Zeeland en Limburg
tot Maastricht zoude in verbinding brengen 166 ), doch diens plannen
waren op niets uitgelopen.
De waterwegen waren en bleven nog tientallen jaren lang een bron
van ellende. Ten aanzien van de Maas, die 6 maanden per jaar niet
bevaarbaar was, merkte Beerenbroek in December 1858 in de Eerste
Kamer op: „De vrachten van kalk, steenkolen en grondstoffen zijn
(t.g.v. de slechte toestand, waarin de rivier verkeerde) met 400 per
cent gestegen en de aanvoer en vervoer van fabricaten is zoo moeijelijk
en onzeker, dat de fabrikanten er voordeel in zien hun werkvolk bij
halve dagen te laten arbeiden" 167) . Hit scheepvaartverkeer op de
Zuid-Willemsvaart werd ten zeerste belemmerd door de wateraftappingen ten dienste van de irrigatie van de Kempen. Ofschoon Thorbecke in 1861 meedeelde „dat het gehouden onderzoek ( de Parlementaire enquhe van 1861) duidelijk deed zien, in welken omvang,
ten gevolge van Belgische werken, onregt en nadeel, die herstel volstrekt vorderen, aan Nederland zijn toegebragt", werd dit later bij
tractaat toegestaan 168) . Dat deze zaak in Limburg veel kwaad bloed
zette, ligt voor de hand.
De steeds meer naar vrijheid tenderende handelspolitiek maakte het
de jonge industrie niet gemakkelijk. Terwijl de Maastrichtse industrie
zelf niet kon exporteren naar de omringende landen, werd de eigen
markt overstroomd door vreemde producten. De excentrisch-geografische ligging ten opzichte van de Noordnederlandse markt was voor
de Maastrichtse industrie een nadeel op het gebied van de transportkosten. Dat vanuit Maastricht stemmen opgingen om protectie eerst,
reciprociteit later, is alleszins begrijpelijk. Dat in 1859 Van Bosse's
Roemen: Maastricht, p. 84 en Jonckers Nieboer: a.w., p. 67,354.
166) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 1, p. 453 en 455 e.v.
p Regout e.a.: Redevoeringen in de Eerste Kamer d.d. 27-12-1858.
107
p Regout: Nota betrekkelijk het ontwerp van wet
108
(van 1-6-1863), 9 3.
163)
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liberale tariefontwerp in de Eerste Kamer werd afgestemd, kwam
mede door het felle verzet van de Maastrichtse afgevaardigden. Maar
niet alleen nadeel vloeide uit de Nederlandse handelspolitiek voort:
zij dwong de ondernemer tot rationalisatie, productverbetering, het
winnen van nieuwe afzetmarkten, kortom een „Durchsetzer neuer

Kombinationen" te zijn.
Gaan we de gang van zaken na 1850 na dan blijkt, dat de frap- destijds
pante gelijkgerichte beweging van de bedrijvigheid in
Maastrichtse industrieEn met de moderne conjunctuur in
enkele
de jaren veertig niet coincidenteel is geweest. „Uit de verslagen van
de Kamer van Koophandel en van de Gemeente kan men slechts opmaken, dat van 1851 tot 1873 de nijverheid een gunstige periode
doormaakt," aldus Roemen over Maastricht 169). Afgaande op gegevens van Gedeputeerde Staten 170) blijkt deze periode nog een jaar
eerder in te zetten. Opmerkelijk is nu, dat juist van 1850 tot 1873
ook de lange conjunctuurgolf ( de zgn. Kondratieff 171 ) ) een opgaande lijn vertoonde. Ook de korte conjunctuurgolf ( „Juglar") deed
zich in Maastricht voelen. Van 1850 tot 1856 marcheerden de zaken
uitstekend. In het crisisjaar 1857 echter verminderde het aantal werknemers bij Regout van 1200 in 1856 tot 1100, in de lakenfabriek van
Hanckart van 45 tot 35 en in Clermont en Chainaye's aardewerkgeruineerd 172)
fabriek van 243 tot 185. In 1859 deden de laatsten
- hun bedrijf aan de firma Lambert en Co over 173). „Het gebrek
aan vertrouwen, waarop reeds in het verslag van 1858 werd gewezen",
aldus de Kamer van Koophandel, „is voortdurend geworden, door
de ontstane staatkundige moeyelijk- en onzekerheden. Van daar malaise in de zaken, met vrees voor bestendiging" 174) . De bedrijvigheid
-

169) Roemen: a.w., p. 303.
170) Verslag Ged. St. 1850 en 1851. Het oudste Verslag Maastricht is over het
jaar 1851.
171) De Kondratieff is een lange conjunctuurgolf, die zich uitstrekt over een
periode van 40-70 jaar. Om de Kondratieff-golf heen beweegt zich de korte
conjunctuurgolf, de Juglar, die een periode van 6-13 jaar heeft. Tijdens de
stijgende fase van de Kondratieff zijn de Juglar-hausses relatief sterk en langdurig, de Juglar-baisses relatief zwak en kort van duur; tijdens de neergaande
fase van de Kondratieff overtreffen de Juglar-baisses in duur en intensiteit de
Juglar-hausses.
172) Jaspar: Gedinksjrifte van J. H. Schuhmacher, Veldeke Dec. 1937.
173) Verg. Verslagen Maastricht, Fabrieksnijverheid.
174) Verslag Maastricht over 1859, Fabrieksnijverheid.
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nam toen evenwel weer toe, stokte even rond 1864, doch zette door
tot 1866. In dat jaar werd opnieuw een minder goede gang van zaken
in handel en fabrieken gesignaleerd, die aanhield tot 1870. De opleving bleef evenwel niet uit: in 1871 had de toestand der fabrieken
alweer verbetering ondergaan, die zich enige jaren voortzette. Na
1873 deed zich echter weer een nieuwe crisis voelen 175 ,
Precies dezelfde cyclus met upper-turningpoints in de jaren 1857,
1866 en 1873 werd in andere landen waargenomen 176) ; het Maastrichtse bedrijfsleven liep dus keurig met hen in de pas. Voor enige
Maastrichtse ondernemingen geldt dit zelfs sinds 1840. Niet in het
minst door de invoering van de stoommachine was Maastricht het
stadium van het modern kapitalisme ingetreden. Het moderne bankwezen, dat voor de industriefinanciering van zeer grote betekenis is,
heeft deze overgang naar het modern kapitalisme niet kunnen bevorderen aangezien het cerst na 1860 in ons land zijn intrede deed.
De kapitaalvorming in de onderneming diende zodoende voornamelijk
langs directe weg te geschieden ( financiering uit de Tvinst) ; daarnaast
nam de onderhandse credietverlening een belangrijke plaats in.
Dat de industrialisatie in deze periode te Maastricht slaagde vindt
ondanks de relatief ongunstige Nederlandse tariefrechten
-

haar oorzaak in het feit, dat zij, conjunctureel gezien, de wind in de
zeilen had. Aan de snelle rationalisatie en mechanisatie in de periode
1850-1863 is het te danken dat de meeste Maastrichtse ondernemingen in 1863, toen Nederland geheel tot het vrijhandelsstelsel
overging, „konkurrenzfiihig" waren.
Par. II. Sociale toestanden

Het pauperisme, de grote kwaal waaraan het Nederlandse volk tot
diep in de 19e eeuw in ernstige mate leed, deed zich in Maastricht
niet minder voelen dan elders; eerder zelfs nog m66r dan minder.
Bij het begin van de Franse Tijd was het aantal noodlijdenden ontstellend groot; ruim een vijfde decl van de Maastrichtse bevolking
genoot toen een regelmatige ondersteuning 177) Landloperij en bedelarij, die met grote brutaliteit en onbeschaamdheid bedreven werden,
baarden de Commissarissen van het Directoire Ex6cutif in het
175)
176)
177)
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Verg. Verslagen Maastricht en van de K. v. K.
Verg. Brugmans: De econ. conjunctuur, p. 7 e.v.
Philips: Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, dl. 1, p. 22.

Departement van de Nedermaas menige zorg en werden toegeschreven „au deffaut de fabriques et d'industrie" 178 ) . Na de eeuwwende kwam hierin geleidelijk verbetering, zodat het aantal ondersteunden in 1807 naar schatting nog slechts 500 personen bedroeg.
Daarna ging het echter weer in stijgende lijn en op het einde van de
Franse overheersing,vas weer 1 3% tot 1 6% van de Maastrichtse bevolking noodlijdend 179) .
Na de vereniging met Noord-Nederland geraakten nijverheid en
handel in een diepe impasse, waardoor de werkloosheid snel toenam;
alleen al het verval der „suikerijen" zou meer dan 2000 mensen, die
daarin tijdens het seizoen waren tewerkgesteld en wier jaarlijkse inkomen grotendeels uit het in die maanden verdiende loon bestond,
in de bitterste armoede dompelen 180). Toen in de jaren 1816-1817
de oogsten mislukten en er een grote voedselschaarste ontstond, waardoor de prijzen scherp stegen, was de nood van de volksklasse schrikbarend. Tijdens de winter 1816-1817 was meer dan de helft van de
Maastrichtse bevolking op uitkeringen en buitengewone verstrekkingen door het Burgelijk Armbestuur aangewezen 181 .
Bij een landelijk onderzoek naar de omvang van de armoede in
1818 kwamen ontstellende cijfers voor de dag: in het Koninkrijk was
de verhouding van de behoeftigen tot de totale bevolking als 1: 9.
Een gunstig figuur werd geslagen door Arnhem waar deze verhouding
1 : 30 was. Erger was het in Den Haag (1:7) en in Luik (1:6) ,
terwijl Amsterdam en Afaastricht het trieste record sloegen met de
verhouding 1:3! 182 ) . In een rapport, door het College van Regenten van het Burgerlijk Armbestuur in dat jaar uitgebracht, werd
er op gewezen, dat sedert 1800 het aantal behoeftigen met het drievoudige was gestegen. Zij weten deze stijging op de eerste plaats aan
de grote toeloop van vreemdelingen ( „sans feu, ni lieu") die, aangetrokken door de cichoreifabrieken en de uitvoering van vestingwerken, zich te Maastricht gevestigd hadden; in de tweede plaats aan
de opheffing van de gilden en gildekassen, die voorheen bij ziekte en
178) Roppe e.a.: a.w., p. 170, (rapport d.d. 17-9-1798) en p. 226, (verslag d.d.
19-2-1798).

179)
180)
181)
182)

Philips: a.w., dl. 1, p. 22 e.v.
G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 1, p. 37 e.v. en inv. no. 48, 9 87
Philips: a.w., dl. 2, p. 4.
T.a.p., p. 8.
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begrafenis de nodige uitkeringen verstrekten 183). In 1821 woonden
5283 behoeftigen, 1 7 deel van alle armen in de gehele provincie Limburg, in Maastricht 184). Aangestipt moet worden, dat de categorie,

die incidenteel voor aanvullende bedeling in aanmerking kwam, verreweg het grootst was.
In de economische opleving, die zich in de twintiger jaren en vooral
in de tweede helft ervan voordeed, heeft het volk klaarblijkelijk weinig
deel gehad. Tegenover de opbloei, die zich voornamelijk in de kapitaalintensieve handel en het trafiekbedrijf manifesteerde, stond immers
de achteruitgang van een aantal manufacturen werkend voor het
garnizoen en een sterke afname van de werkzaamheden aan de
vestingwerken, terwijl de prijzen zich tussen 1823 en 1829 in opwaartse richting bewogen. Bij de reeds in normale tijd te lage lonen
uitte dit zich steeds direct in de toename - of, als de werkgelegenheid
tegelijkertijd verruimde, in een minder dan evenredige afname - van
het aantal bedeelden. Was in het jaar 1823 ruim 30% van de bevolking armlastig, in 1828 was dit percentage nog altijd 28 185). In
laatstgenoemd jaar werd nog overwogen cen werkplaats voor werkloze behoeftigen in te richten, een voorstel dat evenwel op grond van
de slechte ervaringen, die men in de Franse Tijd met een „maison de
secours" en met een „hospice des infirmes" had opgedaan, werd verworpen 189. Hoe schrijnend de armoede en hoe zwaar ook de arbeid
der vrouwen in deze jaren waren, leren ons de „botteresses", die men
zowel te Luik als te Maastricht aantrof. „De type der lagere volksklasse zijn de botteresses, vrouwen, die den man in sterkte evenaren,
en dagelijks, als hij, den zwaarsten arbeid verrigten; zij zijn, om mij
zoo eens uit te drukken, goede lastdieren, die met weinig te vreden
zijn; hooge schoenen met bespijkerde zolen dragen; zeer dun gekleed
gaan; eenen bonten doek, in plaats van eene muts dragen; het donkerbruine haar, als zij jong zijn, zoo glad mogelijk strijken, de krullen
met stukjes dun lood vast houden, en alles kort afknippen, als de tijd
der liefde en de lust tot opschik voorbij zijn. Aan vele hoeken der
straten kunt gij ze zien staan, met eene vracht steenkolen, een kalf of

183) T.a.p., P. 6.
184) T.a.P., P. 7 e.v.

183) T.a.p., p. 9.

186) T.a.p., p. 14.
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1

eene halve koe op de schouders"187). In Juli 1826 toog een 600-tal
Luikse en Maastrichtse botteresses, die voordien mogelijk werkzaam
waren geweest aan de vestingwerken en aan de Zuid-Willemsvaart,

naar Gent om er aan het kanaal naar Terneuzen sjouwersarbeid te
verrichten 188). Als „lastdier" stonden de Maastrichtse botteresses
kennelijk hoog aangeschreven gezien het feit dat er in Augustus 1826
door middel van een advertentie in het plaatselijke nieuwsblad nog

1

meer voor dit werk werden opgeroepen, wat ook in 1827 weer het
geval was 189 *
De Belgische opstand had voor Maastricht rampzalige gevolgen.
En door de gevoelige vermindering van de werkgelegenheid 6n door
de onregelmatige aanvoer van granen - waardoor de broodprijzen
dusdanig stegen, dat het stadsbestuur subsidies op brood moest vcrstrekken - nam de armoede zeer ernstige vormen aan. In de winter
1830-'31 moesten 1969 huisgezinnen of 6796 personen, d.w.z. + 32%
van de bevolking, niet slechts aanvullend, maar geheel ondersteund
worden! 190). Pas toen na de opheffing van de „blocus" het economisch leven zich enigszins herstelde, kon er van enige vermindering
van de armoede sprake zijn.
Opstand en afscheiding oefenden ook hun invloed uit op de sociale
structuur van Maastricht, die een zeer onevenwichtig beeld ging vertonen. Tijdens de jaren van de opstand had een groot deel van de
vele gegoede burgers, die met de opstandelingen sympathiseerden,
zich vrijwillig of gedwongen naar Belgia begeven om er zich blijvend
te vestigen 19 1 ) ; deze afvloeiing van de leidende stand had ongetwijfeld
invloed op het sociale en culturele leven. Daarnaast zagen vele winkeliers, ambachtslieden en nijveren hun bestaansmogelijkheid ten gevolge van blocus en afscheiding verloren gaan; over de gehele lijn
veroorzaakte dit een chronische werkloosheid en verarming van de
eens zo omvangrijke middenstand. Uit de inkomensverhoudingen in
1841 leidt Philips af, dat in dat jaar de klasse van de welgestelde en
gegoede inwoners nauwelijks 12% van de bevolking uitmaakte; de

1

volksklasse, d.w.z.
18T
)

de neringdoenden, ambachtslieden en arbeiders,

Clemens: Herinneringen en ontmoetingen, p. 145.

188) Journal de la Prov. de Limbourg d.d. 13-7-1826.
189

) Idem

d.d. 8-8-1826 en 26-7-1827.

190) Philips: a.w., dl. 2, p. 18.
101) r.. d. Kemp: Maastrichts belegstaat.
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+

omvatte meer dan de helft en de behoeftige klasse een derde gedeelte
van de bevolking 192 ), Hierbij dient men echter voor ogen te houden
dat het onderscheid tussen arbeiders en armen vaag was omdat de
meeste arbeidens tijdens de winter, bij ziekte, enz. bedeeld moesten
worden. De opkomst van de Maastrichtse grootindustrie was dan ook
van de allergrootste betekenis. Zij ging werkgelegenheid bieden aan
een groot deel van het massale leger van paupers, mensen, die veelal
voor het eerst van hun leven in staat werden gesteld om door arbeid
in hun onderhoud te voorzien. „Deze arbeidsintensieve ( glas- en
aardewerk-) industrie bewerkte zodoende een sociale structuurverandering, - aldus Philips - die aan de onvermijdelijke armoede van
velen geleidelijk een einde maakte en enige verbetering bracht in de
levensomstandigheden van de arbeidende klasse" 193)
De trek van het platteland naar de stad, misoogsten en strenge
winters, alsmede de crisistoestand, waarin de vroegkapitalistische bedrijven verkeerden, deden na 1844 de armoede weer toenemen. Het
aantal behoeftigen in Maastricht steeg van 7449 personen in 1843
tot 11511 personen in 1846, een stijging van 32 % der bevolking tot

50%. In Limburg steeg dit percentage van 7 % in 1841 tot 12% in
1843 en 16 % in 1846; in Nederland van 13% in 1841 tot 27% in

+

1850. Tussen 1847 en 1850 werd er in Maastricht nauwelijks enige
verbetering geconstateerd; nA 1850 zette de stijging zelfs nog door
tot 57 90 in 1855 194). Ook nu weer golden een aantal bijzondere
factoren als langdurige winters met grote seizoenwerkloosheid en toenemende duurte van levensmiddelen. In de grond was deze armoede
echter te wijten aan de disproportionaliteit van de economische welvaartsbronnen en de toenemende bevolking, aan een structurele werkloosheid waarmee ons land in de periode 1770-1850 te kampen had.
De werkgelegenheid door de nieuwe groot-industrieEn (glas- en aardewerk-, papier- en wapenfabrieken) geschapen woog aanvankelijk niet
op tegen de afnemende werkgelegenheid in de oude bedrijven, die
door geringe afzet en kapitaalgebrek meer en meer het veld moesten
ruimen. Anderzijds werd de armoede nog bevorderd door de trek
van ongeschoolde arbeiders naar de stad, die „in de nijvere gemeenten
eenen arbeid zoeken, waarvoor weinig verstandelijke ontwikkeling en
102) Philips: a.w., dl. 2, p. 22.
193) T.a.P.

194) T.a.p., p. 24-28.
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-

-

,4

inspanning noodig is. Zoo ontstaat in ( die) steden... een overdreven
aanuraag om (lees aanbod van, M.) gewonen Tuwen arbeid, welke
de natuurlijke prijsverhoging der dagloonen tegenhoudt" 195) .
De toestand werd na 1885 gunstiger.

In dat jaar kwam er een 13 55

einde aan de ondersteuningen, die het gehele jaar door gegeven
werden en waarvoor voordien een derde van alle bedeelden binnen
de termen viel. Sinsdien kwamen nog maar weinigen hiervoor in aanmerking. Na 1855 werden de meeste armen slechts tijdelijk eens of
meermalen per jaar ondersteund 196) Daarbij moet men voor ogen
houden, dat deze categorie van tijdelijk bedeelden steeds voor 113 A
42 gedeelte uit personen bestond, die uitsluitend medische bijstand
(dokter, ziekenhuis en/of apotheker) genoten. De bijstand-ontvangenden maakten in 1863 27% van de bevolking uit, doch door de stijging
der levensmiddelenprijzen, epidemieEn (pokken in 1865 en cholera
0

in 1866) en de economische crisis bedroeg dit percentage weer 40 in
1869197) Philips' intensieve onderzoekingen in de archieven van het Maastrichtse Burgerlijk Armbestuur hebben onder meer tot deze belangrijke conclusie geleid: „De werknemers in de grootbedrijven, de
glas- en aardewerkfabrieken, de papier- en wapenfabrieken kwamen
slechts bij uitzondering voor ondersteuning in aanmerking; de overige

arbeiders vielen echter regelmatig eens of meer malen per jaar in de
termen van de bedeling. Vooral de vele losse arbeiders, die op de uitvoering van grote openbare werken waren aangewezen, moesten op
gezette tijden bij het Armbestuur om hulp aankloppen" 198 ).

b

1
i

Vrij algemeen wordt gesteld, dat de sociale wantoestanden, die in
de loop der vorige eeuw in Maastricht heersten, toe te schrijven zijn
aan de opkomende groot-industrie. In zijn dissertatie betreffende de
Onmaatschappel(ike gezinnen te Maastricht wijst ook H. Litjens de
groot-industrie en de slechte woningtoestanden aan als de exogene
oorzaken, die uiteindelijk die onmaatschappelijkheid bewerkstelligd
hebben 199). Die slechte woningtoestanden, waarbij de stedelijke arVerslag Maastricht over 1860, p. 88.
196) Philips: a.w., dl. 2, p. 29.
197) T.a.B, p. 45.
198) T.a.9, p. 29.
199) Litjens: Onmaatschappelijke gezinnen, p. 39.
195)

l
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beiders zich in uitgewoonde burgerhuizen vestigden en met meerdere
gezinnen tegelijk zo'n huis bewoonden, zouden volgens Litjens in
Maastricht pas na 1870 ontstaan zijn 200). Graaft men echter dieper
in Maastrichts verleden, dan komt men tot de conclusie, dat deze verschijnselen van veel oudere datum zijn.
Uit de plattegronden in de verzameling Bodel Nijenhuis in de Universiteitsbibliotheek te Leiden leidde Ramaer af, dat de bebouwing
van Maastricht omstreeks 1600 gelijk was aan die van 1870 201 ). Een
soortgelijk vergelijkend onderzoek van Roemen leidde eveneens tot de
conclusie, dat in de periode 1600 tot omstreeks 1866 noch in het
stratenplan, noch in de bebouwing van Maastricht veranderingen van
betekenis werden aangebracht 202). Sprekender echter zijn de volgende cijfers. In het jaar 1777 werden er 2949 woonhuizen, kloosters
en bijzondere gebouwen geteld, bewoond door 15.000 inwoners 203),
In 1846 waren er 2719 huizen (exclusief kloosters etc.) beschikbaar
voor 22.600 inwoners 204 ) ; p ell vermeldt voor 1851 hetzelfde aantal
huizen 205), De wettig gedomicilieerde bevolking bedroeg volgens het
verslag van de Gemeente over dat jaar 23.798 personen. Stellen wij
het aantal kloosters, kerken en kapellen, militaire kazernes, bedrijfspanden etc. op 230 voor het jaar 1777, dan moeten wij constateren,
dat, terwijl de bevolking in circa 75 jaar met 8798 zielen zijnde
58,6% toenam, het aantal huizen volkomen constant bleef. Het gemiddeld aantal bewoners per huis steeg zodoende van 5,5 in 1777 op

8,8 in 1851.
Interessant in deze is een vergelijking met het aangrenzend plattelandskanton Meerssen, dat niet veel minder inwoners telde dan de
stad Maastricht 206 ).

200) T.a.P·, P· 121.
201) Ramaer: De middelpunten van bewoning in Nederland, p. 35.
202) Roemen: Maastricht, p. 123.
203) Bachiene: Vaderl. geographie, dl. 5, p. 860.
204) V. d. Aa: Aardrijkskundig woordenboek, dl. 7, p. 545.
poell: Beschrijving v. h. Hertogdom Limburg, p. 56.
205)

200) v. d. Aa: a.w., p. 545 en 786.
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Stad Maastricht en plattelandskanton Meerssen in 1846
gem.
in-

WOilers

huben

ge-

aantal

zinnen

bewoners
per huis

Maastricht

22.600

2719

4270

8,3

Meerssen

20.930

4097

4317

5,1

gem.
gezins-

rootte
5,3

4,8

genn.

aantal

gezinnen

per huis
1,57
1,05

Terwijl de stad Maastricht en het kanton Meerssen in 1846 dus
nagenoeg een zelfde aantal inwoners en aantal gezinnen telden, vertoont het aantal woningen in de stad in verhouding tot de bevolking
een ongunstig beeld. In het kanton Meerssen blijkt, bij een gemiddelde
gezinsgrootte van 4,8 personen, practisch ieder gezin een eigen huis te
hebben. In Maastricht was daarentegen, bij een gemiddelde gezinsgrootte van 5,3 personen, slechts 1 huis ter beschikking van 1,57 gezinnen, hetgeen wijst op een groot aantal kamerwoningen. Op grond
van de bovenstaande gegevens kunnen wij nu constateren, dat de
slechte woontoestanden in Maastricht niet, zoals Litjens meent, na
1870 zijn ontstaan, doch dat zij reeds bestonden voordat de grootindustrie tot ontwikkeling kwam. De woontoestanden, vooral van het
„proletariaat", verslechterden sinds 1777 en konden, zoals wij nader
zullen zien, in 1850 al niet meer de toets der kritiek doorstaan.
Bij bestudering van het stadsplan van de vesting Maastricht valt
sterk op, dat de bebouwing in het Oostelijk stadsgedeelte zo dicht was,
terwijl het Westelijk gedeelte nagenoeg onbebouwd bleef. Dit laatste
verschijnsel is toe te schrijven aan het feit, dat er binnen iedere vestingstad ruimte voor tuinderijen e.d. moest zijn voor het geval dat de
vesting in staat van beleg verkeerde en aan „de ruime hoven, die men
bij de kloosters ziet" 207) en die vermoedelijk dienden om de kloosters
de uitoefening van hun zelfverzorgende functie mogelijk te maken.
Het gevolg hiervan was evenwel, dat de „Lebensraum" van de
burgerij naar rato des te kleiner was in de toch al zo kleine stad, die
binnen de omwalling slechts 320 bunder besloeg. De dichtste bebouwing vindt men in die buurten, die nu algemeen in een kwaad daglicht staan en die gekenmerkt worden door het voorkomen van on207) Bachiene: a.w., p. 861.
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maatschappelijkheid in een sterk agglomeratieve vorm. De meest bebuurten - tot welke wij ons zullen beperken - zijn de Stokstraatbuurt ( gelegen in de St. Nicolaas-, later Onze Lieve Vrouwekende

parochie) en de Boschstraatbuurt (in de St. Matthias-parochie).
In deze buurten woonde het grootste aantal der behoeftigen te
Maastricht. Reeds op het einde van de Franse Tijd woonde 40% van
het totaal aantal door het Burgerlijk Armbestuur bedeelden in de
St. Matthiasparochie en 25% in de St. Nicolaas- (O.L. Vrouwe-) parochie. In 1855 bedroegen deze percentages resp. 40% en 20%, in
1861 resp. 35% en 22% 208).
De buurt St. Anthoniusstraat, Raamstraat en Grachtstraat, in de
St. Matthiasparochie gelegen, was al een daglonersbuurt v66r de op-

komst van de groot-industrie. De bevolking dezer straten bestond in
1835 reeds voor 60% uit dagloners 209). In het begin van de vorige
eeuw waren de woontoestanden in deze buurt al slecht, zoals uit de
volgende cijfers blijkt.
Dichtheid van bewoning van enige daglonersstraten in de St. Matthias-parochie
anno 1816210)
Anthon.str.
aantal huizen
aantal peI:sonen
gem. aant. pers. p.

Grachtstr.

36

30

259
huis

9,4

gezin 36 '
20
huizen
met„4 0
53
0„ „
1

%
90 „ „: „ t
%
"

onbekend

5

35

100

'

23

3
.

317

8

31

44
·

17

100

8
1.

Raamstr.

35

280

283

7,2

Gubbelstr.

9
'

15

'

53
· 100

17

· 100

15
-

-

.

De huisvesting van de Maastrichtse arbeiders in de vorige eeuw is
ook object van studie geweest van de oud-wethouder R. Nafzger, die
onder het pseudoniem van „Observator" een groot aantal artikelen
over Maastrichts sociaal verleden publiceerde in het destijds te Maastricht verschijnende weekblad Veritas (jaren 1938-1941 ). Hij berekende, dat in 1863 in de Raamstraat gemiddeld 18 personen per
208) Philips: a.w; dl. I, p. 23 en dl. 2, p. 11,18, 30, 39.
209) Oomes: Declassering en
210) T.a.p., tabel 12 en 14.
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redassering, p. 20 en 27.

huis woonden, in de St. Anthoniusstraat - voor de totstandkoming
van de cit6 ouvriare

-

gemiddeld 16 en in de Grachtstraat gemiddeld 14. Dit betekent dus, dat de gemiddelde bevolking per huis
er sinds 1816 verdubbeld was. Nafzger tekent bij zijn becijfering aan,
dat de meeste huizen daar met groot waren en bestonden uit krotten
en vervallen patriciErs-woningen. Volgens hem mag veilig gesteld

worden, dat rond 1860 reeds 50% der arbeidersgezinnen op 66n of
twee kamers woonde 211 ),
De samenstelling van de beroepsbevolking in de Stokstraatbuurt
was in de eerste helft der negentiende eeuw: arbeiders 40%, ambachtslieden 30%, winkeliers en herbergiers 15 %, ambtenaren, kooplieden en dokters 1 5% . In 1835 gold echter voor de in die buurt ge-

legen Plankstraat: 62% dagloners, Houtmaas 90% dagloners en
Exter-, Eikel- en Moorenstraat 80% dagloners 212),
Ook in deze buurt is de huisvesting vooral in de eerste helft der
eeuw danig verslechterd; cen beeld hiervan levert het onderstaande
staatje betreffende de bewoning van de huizen in de Stokstraat 213 )
Dichtheid van bewoning van de Stokstraat in 1816 en 1835
Stokstraat 1835

Stokstraat
1816

6,5
'

huizen met

16
0

„
':

„
': >

62

gezin

„
"

,,

30
8

Midden

Zuid

417

351

gem. aant. pers. p. huis

Noord

54

54

aantal huizen
aantal personen

Totaal

. 100

--

7,7
29

-

'

46

36

23

. 100

1510

36
23
18

. 100

46
126

. 100

76
6

'
.

12

6

Tussen 1816 en 1835 nam het percentage huizen bewoond door 66n
gezin af van 62 % tot 46 %, het percentage huizen bewoond door 3
en meer gezinnen steeg daarentegen van 8 % tot 25 %. StokstraatNoord vertoonde reeds in 1835 over de gehele lijn een aanzienlijk
ongunstiger beeld dan de straat in haar geheel. Minder dan ten kwart
211) G.A.M.: Arch. Fam. Nafzger, inv. no. 10.
212) Oomes: a.w., p. 20 en 27.
218) T.a.P., tabel 14 en 15.
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100

der huizen werd door 66n gezin bewoond, terwijl 41 % der huizen aan
drie of meer gezinnen plaats moest bieden. Stokstraat-Zuid was toen
kennelijk het „betere" deel van de straat, tenvijl Stokstraat-Midden
een soort tussen-positie innam, waar bijna de helft van het aantal
huizen door 2 gezinnen bewoond werd.
Hoe de woontoestand in enige daglonersstraten in de Stokstraatbuurt in 1835 was, geeft volgend staatje weer 214 ).
Dichtheid van bewoning van enige daglonersstraten in de Stokstraatbuurt
anno 1835

Havenstraat
aantal huizen
aantal personen

16

144

gem. aant. pers. p. huis
1

gezin

I

.

Plankstraat

16

16

125

176

9
38

huizen met
„ 3 „2 525
0„
90
„

% „ „>3 „

Houtmaas

7,8
12

6325
' 100

12
.

-

11
25

31
' 100

31

13

' 100

Deze cijfers vertonen veel overeenkomst met die van de daglonersstraten in de St. Matthijs in 1816; ook voor de daglonersstraten in de

Stokstraatbuurt geldt, dat de huisvesting van het arbeidende volk er

reeds in 1835 uitgesproken slecht was en dat de 66n- en tweekamer-

woning daar toen al veelvuldig voorkwam.
Opmerkelijk is, dat zowel de Stokstraatbuurt als de Boschstraatbuurt door de eeuwen heen in een kwaad daglicht hebben gestaan.
Reeds in de Middeleeuwen lagen de publieke huizen - die Maas-

tricht evenals elke andere middeleeuwse stad bezat - aan de Stokstraat 215) en was de Helstraat, in het verlengde van de Stokstraat
gelegen, even berucht als in het begin van deze eeuw 216 ). De
„stoven" annex dobbelhuizen in de Stokstraat zijn eeuwenlang be-

rucht geweest. In zijn Varende Luyden. Studiin over de middeleeuwsche groepen uan onmaatschappelijken in de Nederlanden laat
Enklaar ons kennis maken met vele omvangrijke groepen „ghesellen
914) T.a.P., tabel 11 en 13.
215) Schaepkens v. Riempst sr.: Eenige bijzonderheden omtrent straten, enz.
v.h. Oude Tricht, p. 296 e.v. Maasgouw no. 197 d.d. 21-6-1883 ( inv. Raadsverdragen Maastr.).
216) Schaepkens v. Riempst sr.: a.w., p. 175.
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van wilde manieren", die stad en land onveilig maakten en toont ons
daarbij aan, dat deze gedegenereerde mannen en vrouwen een voorkeur voor de Maastrichtse stoven aan de dag legden. Ook op de vele

maatschappelijk geheel afgezakte „faren scholiers", die zich van de
Sorbonne of Leuven via Maastricht naar de universiteit van Keulen
of omgekeerd begaven, oefenden de stoven in de Stokstraat een sterke
aantrekkingskracht uit 2 1 7) . Het zwervend volk, dat in vroeger tijden
zeer uitgebreid was, schijnt voor Maastricht steeds een ware plaag

geweest te zijn. Nog in 1716 waren er zoveel klachten over „insolentiEn, dieverijen en andere moetwillicheden door de vreemde bedelaeren alhier gepleeght" dat de raad besloot een „rasp-huys" te
bouwen voor „bedelaars, luiaards, vagebonden en dieven " 218\
Ook in de 18e eeuw bleek de Stokstraat een oord te zijn, dat door

soldaten graag bezocht werd 219 ). Ten aanzien van het begin van de
19£ eeuw concludeert Oomes, dat het tekenend is dat juist de daglonersstraten van de Stokstraatbuurt meerdere ongehuwde moeders
met samen een twintigtal kinderen onder haar bewoners telden 220 ) o
Volgens het bevolkingsregister van 1835 woonden er in de Plankstraat 11 en op de Houtmaas 19 naaisters, zijnde respectievelijk 21%
en 43 % van de totale daar wonende beroepsbevolking 221). Een
nader onderzoek wees evenwel uit, dat in feite het uitgeoefende beroep

aanzienlijk minder eerbaar was 222 ) .
Nict alleen van de Stokstraatbuurt, maar ook van de Boschstraatbuurt kan men zeggen, dat zij steeds een slechte roep gehad heeft. In
deze buurt ( o.a. Raamstraat) verbleven de lakenwevers, een ruw slag
volk, dat herhaaldelijk wanordelijkheden veroorzaakte en voor wie
weinigen veilig waren. Sinds onheugelijke tijden bestond tot 1794 het
gebruik om iedere avond kwart voor negen in de Onze Lieve Vrouwekerk een speciale klok te luiden: een waarschuwing voor de vrouwen
zich niet langer op straat te vertonen, daar de wevers het werk gingen

217)

Enklaar: Varende Luijden, p. 33, 100-102. Verg. Eversen: Steenkolen ter

scolen.

218) Schaepkens v. Riempst jr.: Het oude Tricht, p. 85.
219) Schaepkens v. Riempst sr.: a.w., p. 298.
220) Oomes: a.w., p. 38.
221) T.a.p., p. 27.
222) p ons verzoek werd dit onderzoek verricht door Dhr. J. M. v. d. Venne,
voormalig hoofdarchivist bij het Rijksarchief in Limburg.

55

verlaten 223 ). Het feit trouwens, dat de bouw van de St. Matthijs

1

gefinancierd kon worden uit de boetekas van het lakenweversgilde 224) wijst o.i. niet alleen op de omvangrijkheid van dat gilde,
maar eveneens op het weinig voorbeeldig gedrag van zijn leden.
Tijdens de Franse overheersing was de St. Anthoniusstraat, en meer
nog het hierop uitlopende slop Achter den Beeze genaamd, berucht.
Zeer veel mensen zijn daar doodgestoken; daar ook hadden de duels
plaats tussen soldaten onderling en tussen soldaten en burgers 225 ),
Blijkens het Bevolkingsregister van 1816 kwamen ook in deze buurt
meerdere ongehuwde moeders voor; de Raamstraat telde er zelfs 17,
die samen 21 kinderen hadden 226 ),
Sinds het begin van de 17e eeuw was er in Maastricht steeds een
groot garnizoen gelegerd, dat vaak 6 A 7 duizend man sterk was. Deze
troepen, uit aller heren landen afkomstig, werden lange tijd gevormd
uit huurlingen, die veelal tot het schuim der maatschappij gerekend
kunnen worden. De invloed, die van hen is uitgegaan - hoevelen
zouden er zich bijvoorbeeld niet metterwoon in Maastricht gevestigd
hebben? - mag zeker niet veronachtzaamd worden 227 ) . De demoraliserende werking, die er van een - vooral buitenlands - garnizoen
en haar „Nachschub" uitgaat, hebben wij tijdens bezetting en nog
meer in de periode na de bevrijding duidelijk leren kennen.
Rond 1840 heeft de prostitutie in Maastricht welig getierd; de
Jaren van afzondering ( 1830-1839), en de grote in de stad geconsigneerde troepenmacht zijn hieraan zeker niet vreemd. In 1838 vinden we in de St. Matthiasparochie een zestal grote publieke huizen
met totaal 81 prostitu6es, benevens 32 andere onder medisch en politioneel toezicht staande vrouwen. Van deze 6 huizen waren er 3 in
de Raamstraat gelocaliseerd 228 ). Nagenoeg hetzelfde beeld vertoont
1840 229). In 1844 bestonden er in dezelfde buurt 7 bordelen met
89 gecontroleerde prostitudes, verdeeld over een zestal straten. Daarnaast waren er nog 49 „kleine zelfstandigen" geregistreerd. Waren
223) Schaepkens v. Riempst sr.: a.w., p. 282.
224) Schoonbrood en Grossier: Schetsen, p. 71.
225) Schaepkens v. Riempst jr.: a.w., p. 109.
226) Oomes: a.w., p. 38.
227) Verg. v. d. Eerenbeemt: 's-Hertogenbosch, p. 267 e.v., over de invloed van
een vast garnizoen op de leefwijze van de stedelijke
bevolking.
228) G.A.M.: Commissariaat van Politie, Bevolking inv. no. 307.

229) Idem, inv. no. 308.
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deze laatsten bijna allen uit Maastricht zelf geboortig, onder de bewoonsters der bordelen bleek dit een hoge uitzondering te zijn. Hieronder treft men er aan, die afkomstig waren uit Londen, Parijs,
Wenen en Brussel, Trier, Dusseldorf, Luik, Hasselt en Aken, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden, Eindhoven en Venlo! 230),
De sexuele moraliteit van Maastrichts arbeidende klasse in de
negentiende eeuw wordt bepaald ongunstig beoordeeld 231). Men
heeft zich daarbij laten leiden door de mededelingen, die omstreeks
1865 door de Maastrichtse Commissaris van Politie aan de Commissie

belast met het Onderzoek naar den Toestand der Kinderen in Fabrieken arbeidende, de z.g. Staatscommissie De Vries Robb6, werden
verstrekt. In het rapport van deze commissie wordt medegedeeld:
„De toenmalige commissaris van politie gaf een zeer ongunstige getuigenis van de zedelijkheid des volks. Hij klaagde over groote ongebondenheid en groote onzedelijkheid, zelfs bij kinderen, over vele
clandestine prostitutie 232 ), bloedschande enz., over nachtelijke rumoeren en straatschandalen. Dronkenschap was, volgens hem, ten
algemeen gebrek, zelfs onder de vrouwen, die dikwerf door de politie
op de straat worden opgeraapt. Meisjes van 14, 15 en 16 jaren werden
syphilitisch bevonden. Bij de politie waren =t 30 publieke vrouwen
ingeschreven, van welke de meesten vreemden zijn" 233 ). De commissie - die met betrekking tot de gezondheid van de Maastrichtse
arbeidende klasse zelf constateerde: „Weinig venerische ziekten. In
twee armenwijken met + 9000 zielen kwam geen enkel geval van
- voegde hieraan echter toe: „Door anderen wordt de
syphilis voor"
juistheid dezer voorstelling niet erkend en dikwijls bepaaldelijk tegengesproken, in elk geval als zeer overdreven en als eene generalisering
van enkele gevallen beschouwd. Volgens hen is het Maastrichtse volk
levenslustig doch welgezind, luidruchtig doch niet losbandig, niet
overgegeven aan ongebondenheid en grove onzedelijkheden. Die het
230) Idem, inv. no. 309.
Verg. Brugmans: De arbeidende klasse, p. 179 en Verberne: Geschiedenis
van Nederland 1850-1925, dl. 1, p. 129.
232) d.d. 30-6-1858 was een Plaats€lijke verordening Tegelende het toezigt over
de pubtieke vrouwen en huizen vastgesteld, die o.a. alle prostitu6es verplichtte
zich te laten registreren en zich wekelijks te laten keuren. ( In extenso opgenomen in De Limburger d.d. 22-7-1858). Deze verordening verklaart waarom
er sprake kan zijn van clandestiene prostitutie.
233) Enqu6te De Vries Robb6: p. 906 e.v.
231)
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meest uitspatten zijn

vreemdelingen. Het is waar dat de fabriekarbeider weinig of niet spaart en zijn loon spoedig verteert, ook des
maandags, en somwijlen zelfs dingsdag en woensdag, niet of slechts
ongeregeld te werk komt, maar hij is geen dronkaard... Het in concubinaat leven is zoo goed als ongekend " 234 ). Ruim 20 jaar later,
in 1887, verklaarde een Maastrichts medicus dat hij ongeveer 25 jaren

„dokter van de armen" in cen echte arbeiderswijk was geweest en er
bijna nooit venerische ziekten had aangetroffen 235 ). Evenals kapelaan Wijnen wees hij echter op het groot aantal gedwongen huwelijken; volgens Wijnen zouden toen zelfs „drie vierden van de personen, die tot de arbeidende klasse behooren en in het huwelijk treden,
dit gedwongen doen" 236 ) Wijnen wees er tevens op, dat er 35 onechte kinderen in het jaar 1886 waren geboren. Hiervan behoorden
er 20 tot de „fabricksklasse", 10 tot de kleine burgerstand; van de
resterende 5 kinderen was de stand onbekend 237 ). Daarbij dient
men echter te bedenken dat Maastricht toen een uitgesproken fabrieksstad was zodat men niet zonder meer van een wanverhouding ten
nadele van de arbeidende klasse kan spreken. Het aantal onechte
kinderen was, ofschoon de bevolking van de stad regelmatig steeg, in
de loop der jaren sterk gedaald. Opmerkelijk is dat tegelijkertijd een
vermindering van het garnizoen plaatsvond 238).
.

Gemiddelde feitelijke bevolking, gemiddeld aantal jaarlijks geboren onechte
kinderen en gemiddelde sterkte van het garnizoen
Periode

Gem. feitelijke

bevolking

Gem. aantal
jaarlijks

geboren

onechte kinderen

1850-1855

26.850

75,6

1855-1860

28.090

65,8

1860-1864
(1886)

+ 28.200
(+ 32.000)

Gem. sterkte van
het garnizoen

65,2

1760
1408
1094

(35)

(500)

In de loop van de 19de eeuw zag Maastricht zijn inwonertal practisch verdubbelen; in 1802: 17.963, 1830: 22.000, 1851: 23.798,
231) T.a.p.

230) Parl. enqu6te 1887, vr. 5700 en 5711.
236) T.a.p., vr. 5997.
237) T.a.p., vr. 5996.
238) De cijfers werden ontleend aan: Enquae De Vries Robb6, p. 920.
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1869: 28.740 en in 1900: 34.305 inwoners. Reeds in het begin van

de eeuw werd er een grote toeloop van plattelandsdagloners geconstateerd, welke toeloop in de vijftiger jaren de stedelijke overheid
reden tot klagen gaf 239). Uitgezonderd de perioden 1850-1864 en
1880-1890 had Maastricht in de tweede helft der eeuw echter een
regelmatig vertrekoverschot, dat tot 1930 aanhield, zodat de groei
van het zielental toen bepaald werd door het hoge geboorte-overschot 240). De bevolkingsdruk is in Maastricht dus blijkbaar zo groot
geweest dat, bij gebrek aan voldoende werkgelegenheid, migratie naar
efders het gevolg ervan was en die mogelijk ook door een volstrekt
tekort aan woonruimte in de hand gewerkt werd.
Gemiddeld jaarlijks geboorte- en vestigingsoverschot en gemiddelde jaarlijkse
bevolkingsaanwas per 1000 inwoners 241)
Periode

1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1900

Gem. geboorteoverschot 0/00

8,19
6,72
8,54
12,01

12,25

Gem. vestigingsoverschot 0/00

aanwas 0/00

2,40

10,59
6,42

2,14
5,17

14,15

- 0,30
- 3,24

-

Gem. bevolkings-

5,30
7,08

De sociale structuur van Maastricht heeft in de 19e eeuw grote
veranderingen ondergaan. Tengevolge van de Belgische opstand zag

vrij omvangrijke middenstand voor
eens en voor al zijn middelen van bestaan verloren gaan. Het verviel
dientengevolge tot steeds dieper arrnoede en voegde zich bij het
groeiende leger van paupers. Ook de leidende stand wist zich niet te
een aanzienlijk gedeelte van de

handhaven. Reeds in de crisisjaren rond 1820 verliet een aantal
cichoreifabrikanten de stad en zocht het gunstiger economisch klimaat
van Pruisen op 242 ). Vooral tijdens de jaren dertig had een sterke
afvloeiing van de meer-gegoede burgers plaats, die zich blijvend in
Belgia vestigden. In de tweede helft der eeuw heeft er eveneens cen
uittocht plaatsgevonden; in de Parlementaire enquEte van 1887
239) Philips: a.w., dl. 2, p. 6 en Verslag Maastricht over 1860, p. 88.
240) Litjens: a.w., p. 88-90.
241) T.a.p., p. 89.
242) Zie bijlage: Tabelle van 1819.
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heet het zelfs: „Alle vermogende personen hebben Maastricht verlaten" 243 ), Vermoedelijk zijn dit adellijke en renteniersfamilies geweest, die in Maastricht steeds zo talrijk waren en die zich in een stad
van fabrieken, arbeiders en ondernemers, door wie zij zich mogelijk
van hun leidende positie verdrongen wisten, niet langer thuis gevoeld
hebben. De nieuwe klasse van ondernemers - die bovendien uit geheel ander hout gesneden waren dan de traditionele cultuurdragers,

door wie zij al dan niet terecht als parvenu's beschouwd werden woog in aantal zeker niet tegen de vertrekkenden op, zodat dit wegtrekken der beter-gesitueerden en het vervallen van de middenstand
tot gevolg had dat Maastricht meer en meer een stad van fabrieksarbeiders werd.

In Maastricht ging het er in de vorige eeuw kleinsteeds toe. Iedereen kende er elkaar en men wist alles van elkander; de inwoners
waren er aan een strenge sociale controle onderworpen, met alle vooren nadelen van dien. Over de er heersende zeden en het Maastrichtse
volkskarakter, waarmee men terdege rekening dient te houden, merkte
de Maastrichtse onderwijzer J. W. Salie in zijn overigens hooggestemd
loflied op de stad en haar inwoners in 1855 o.a. op:
„C'est assez dire que la puret6 des moeurs est chez nous la ragle
g6n6rale. Sans doute, il y a A celle-ci, comme A toutes les ragles, des
exceptions; mais elles sont tellement rares ou si bien cach6es que la
moindre infraction au decorum est aussit6t punie par le ridicule et
l'ostracisme qui poursuivent partout les coupables.
Sous ce dernier rapport - il faut bien le dire pour etre impartial Maestricht est pire qu'une petite ville. Tout le monde s'y connatt,
tout s'y 6bruite, et alors la m6disance va son train; quelquefois mBme
la calomnie vient ajouter son venin au mal qui existe en r6alit6, et
en faire une plaie hideuse dont la gu6rison est impossible. Pour 6chapper aux coups de ce monstre occulte, il ne suffit pas de vivre d'une
mani&re irr6prochable: il faut encore se conformer aux usages et ne
donner aucune prise aux soup ons ni A la malignit6. Sinon, vous etes
bafou6, ridiculis6, montr6 au doigt, A moins toutefois que vous ne
poss6diez cet imperturbable stoicisme qui ignore les blessures de la
vanit6 et sait mdpriser les cancans. Alors vous finiriez par laisser les
bavards et acqu6rir le droit d'agir comme il vous platt, surtout si vous
243)
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Pad. enqu6te 1887, o.a. vr. 7360.

avez le talent de vous moquer des moqueurs, sans jamais vous facher.
Celui qui sait habilement manier l'arme tant redoutde de la raillerie,
peut mBme se faire craindre assez pour imposer silence aux mauvaises
langues les plus exerc6es, quelles que soient au reste les excentricit6

dont il veuille

se

rendre coupable.

Il rdsulte de tout cela, croyons-nous, que, sans

se

dissimuler les

travers que Maestricht partage avec toutes les villes secondaires, on

doit reconnaitre n6anmoins que chez nous les avantages l'emportent
de beaucoup sur les inconv6nients, et qu'un homme d'esprit, 6tranger
ou non, trouve encore moyen d'6chapper A ceux-ci sans s'abstenir de
ceux-ld, et de se divertir mEme d'un 6pouvantail qui n'6pouvante que
les badauds" 244).

De negentiende eeuw is voor de Maastrichtse aannemersbedrijven
geen gouden tijd geweest. Zoals we reeds constateerden, bleef het aantal woonhuizen zeer lange tijd constant. In het jaar 1777 telde men
er 2949 woonhuizen, kloosters en openbare gebouwen, terwijl er in
de jaren 1846 en 1851 niet meer dan 2719 woonhuizen waren. Onder
aftrek van 230 bijzondere gebouwen kan het aantal woonhuizen voor
het jaar 1777 gelijkgesteld worden aan dat van 1846 en 1851.
In 1859 was het aantal woonhuizen gestegen tot 3186, daarna
daalde het tot 3015 in 1869 en verder tot 2976 in 1879, waarna het
weer steeg tot 3395 woonhuizen in 1889 245). Deze toename ten opzichte van 1846-1851 was echter niet uitsluitend het gevolg van de
activiteit der bouwmeesters, doch grotendeels van die der rekenmeesters. In zijn beschrijving van de stad Maastricht uit het jaar
1855 deelt Salie mede, dat in het jaar 1849 een nieuw systeem van
huisnummering werd ingevoerd, waarbij toen het aantal huizen kwam
vast te staan op 3098 246h De invoering van het nieuwe systeem had
dus tengevolge, dat het aantal huizen op papier van 2719 tot 3098
werd opgevoerd. Terwijl Poell in 1851 nog van het oude systeem uit- evenals Van der Aa in 1846 - 2719 huizen vermeldde,
ging en
244) Salie: Le guide impartial du voyageur

A

Maestricht, p. 187 e.v.

245) Uitkomsten der tienjarige volkstelling op den 31-12-1859, 1869, 1879,
1889.

248) Salie, a.w.,P· 176.
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hebben Salie en de na hem komende tellers zich op het nieuwe systeem

gebaseerd. Wil men nu tot een vergelijking van de huizenvoorraad
in de verschillende jaren komen, dan dient men bijgevolg een correctie
aan te brengen in de telling volgens het oude systeem ( + 379), dan
weI in die volgens het nieuwe systeem (- 379).
Men zou kunnen opwerpen, dat het niet uitgesloten is, dat het door
Poell vermelde cijfer ongecorrigeerd van Van der Aa werd overgegenomen en mogelijk geen juist beeld geeft van de huizenvoorraad
in 1851. In dat geval zou Poells cijfer vermoedelijk echter eerder te
hoog dan te laag zijn geweest. De periode 1846-1849 stond in het
teken van grote geldschaanste, zodat de lust tot bouwen - die zelfs
niet in goede jaren aanwezig was - toen zeker nihil was. Daarbij
komt, dat juist in deze jaren het kanaal Maastricht-Luik werd aangelegd - in 1850 geopend -, hetgeen gepaard ging met de afbraak
van 42 huizen te Maastricht 247).
Corrigeren we de cijfers van de tellingen volgens het nieuwe systeem
door hiervan 379 huizen af te trekken, dan kan het volgende verge-

lijkende overzicht worden opgesteld.
Huizenvoorraad en inwoners van Maastricht 1777-1889248)
Huizen

Jaar

1777
1846
1851
1859
1869
1879
1889

1

2719
2719
2719
2807
2636
2597
3016

Inwoners

Gem. aantal
inwoners per huis

15.000

5,5

22.600

8,3

23.798

8,8

25.664 9,1
28.740
29.612
32.528

10,9
11,4
10,7

Het aantal huizen bedroeg in de periode 1859-1869 gemiddeld
2721. Voor zover het de periode 1777-1870 betreft geeft het een bevestiging van de conclusie, welke 6n door Ramaer En door Roemen
op grond van vergelijkende onderzoeken van plattegronden van Maasstricht werd getrokken, namelijk dat tot omstreeks 1870 nauwelijks of
geen verandering in de bebouwing van de stad werd aangebracht.
247) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 265.
248) Onder inwoners wordt hier verstaan de wettig gedomicilieerde bevolking;
hieronder valt dus niet het garnizoen. (Cijfers uit Verslagen Maastricht).
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Dit verschijnsel schrijft men algemeen toe aan het feit, dat de stad
tot dan toe binnen het keurslijf van haar vestingwerken gesnoerd lag
en het bouwen buiten de wallen om militair-strategische redenen verboden was. Inderdaad was „de stad doorgaans dicht betimmerd" 249 )
en was bouwterrein er niet of nauwelijks meer verkrijgbaar. Niet
alleen voor de woningbouw, maar ook voor de opkomende industrie
is dit een ernstige handicap geweest. Van meet af aan hebben de
bouwlustige fabrikanten voor iedere vierkante meter grond een verbeten strijd moeten leveren. Werd deze met succes bekroond, dan nog
was nieuwbouw op de duur betaalde grond pas mogelijk nadat eerst
de sloper zijn werk had gedaan. De oprichting van de door Regout
in 1863 gebouwde cit6 ouvri8re, in later tijd „het mensenpakhuis"
geheten, moet men dan ook in dit licht bezien. Zo men destijds in
Maastricht, waar in een eeuw tijds het gemiddeld aantal inwoners
per huis verdubbeld was, tot arbeiderswoningbouw wilde overgaan,
dan had men g66n keuze: de enige mogelijkheid was in hoogbouw
en in meergezinswoningen gelegen.
Tussen 1859 en 1869 verminderde het aantal huizen met 171 tot
2636. Was in die periode het aantal huizen constant gebleven, dan
zou het gemiddeld aantal inwoners per huis 10,2 in 1869 zijn geweest.
De vermindering van het aantal huizen had dus tot gevolg, dat het
gemiddeld aantal inwoners per huis met 0,7 toenam. Het verlies van
171 woonhuizen, welke voor een belangrijk gedeelte tot huisvesting
van de arbeidende klasse dienden, was het gevolg van afbraak, die in
1863 plaatsvond en waarmede beoogd werd de Helmstraat, Hoenderstraat, Jodenstraat, Sporenstraat en St. Anthoniusstraat te verbreden 250). Over deze sloperij ontstond in Maastricht het nodige
gekrakeel, wat begrijpelijk is als men bedenkt, dat in het Verslag der
Gemeente Maastricht over het jaar 1862 reeds geconstateerd werd:
„Dat de arbeiderswoningen in Maastricht schaarsch worden, en dat
er de mindere volksklasse met moeite en slechts aan prijzen huisvesting
kan bekomen, die, in evenredigheid van de huurprijzen der andere
huizen, te hoog zijn. Men kan zelfs zeggen, dat er aan arbeiderswoningen, in den volsten zin des woords, gebrek bestaat; hetgeen te
249) Bachiene: a.w., p. 861.

250) L'Ami du Limbourg d.d. 23 en 30-7-1864. P. Regout: Wat heeft Limburg
voor Dhr. Thorbecke gedaan, p. 47.
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meer te betreuren is, omdat de openbare gezondheid het anders
vordert" 251 ) . In de gemeenteraad gaf burgemeester W. H. Pijls in
Februari 1863 als zijn mening te kennen „que les d6molitions et les
reconstructions doivent autant que possible marcher au pair". Bij
diezelfde gelegenheid liet hij echter tevens weten, dat „1'6tablissement
de maisons d'ouvriers doit 8tre plus sp6cialement abandonn6 aux
soins des fabricants" 252 ) . Kort nadien besloot Petrus Regout tot het
bouwen van de cit6 ouvridre aan de St. Anthoniusstraat, die in een
tijd, dat de huisvesting van het arbeidende volk allerellendigst was
en hieraan ook geen eisen werden gesteld, als zeer modern gold 253 ).

„Voor wat betreft de cit6 ouvridre", zo deelde Regout de gemeenteraad mede, „doet zich dagelijks meer en meer behoefte gevoelen aan
geschikte huisvesting voor de arbeidende klasse. Terwijl van den
eenen kant de bevolking in de laatste jaren beduidend heeft toegenomen, is van den anderen kant zeer veel afgebroken, zonder dat,
bepaaldelijk voor de arbeidende klasse, weder opgebouwd i s. . .D e
citd ouvriBre, die ik voornemens ben op te rigten, zal nagenoeg vijftig
woningen bevatten, waar even zoo veel huisgezinnen van de arbeidende klasse tegen geringe huur, goede en gezonde huisvesting
zullen vinden, zoodat het nuttige van dat uitgestrekte gebouw, voorzeker zal erkend worden" 254 . Nog voordat met de bouw ervan begonnen werd besloot Regout de cit6, die naar hij opmerkte een „philantropische bestemming" had, te doen inrichten voor 70 in plaats
lyan 50 gezinnen 255 )
Op 15 Februari 1864 werd de „Groete Bouw in de Sint Theunisstraot", zoals hij in de volksmond heette en die door een architect,
die zich in Parijs en Luik van de bestaande systemen op de hoogte
had gesteld, ontworpen was, in gebruik genomen 256). De citd telde
oorspronkelijk 72 kamers, 24 zolderkamers, 36 kelders en

16

privaten,

251) Verslag Maastricht over 1862, p. 136.
252) Courrier de la Meuse d.d. 20-2-1863.
253) Verg. Cornips: 50 jaar Bouwvereniging, p. 16 e.v.
254) P. Regout: Open brief aan de Gemeenteraad van Maastricht d.d. 2-3 en

2-4-1863.

255) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 8-4-1863, no. 10.
256) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 218.
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„alles brandvrij, doordien de voutering bestaat uit ijzeren balken en
baksteenen, hetgeen eene groote geruststelling voor de beivoners en
naburen en de stad is" 257 ) . Alle wanden van kamers en gangen
waren bepleisterd, alle vloeren warcn belegd met rode en blauwe plavuizen 258). „Bij zoodanige inrigting", aldus Petrus, „moet voornamelijk voor de reinheid en zindelijkheid zorg worden gedragen; niets
zou mij aangenamer zijn, dan dat eene Commissie uit de Stedelijke
Regering zich kwam overtuigen, hoeveel voor het belang van een
groot getal gezinnen, zoowel uit het oogpunt van de gezondheid als het
gemak is gedaan" 259)
Enige maanden nadat de cit6 in gebruik genomen was vroeg Regout
de gemeente, waarmee hij op gespannen voet leefde, verlof om vanuit
de fabriek een tweetal waterleidingen onder de openbare straat door
te mogen leggen, de ene bestemd voor de aanvoer van bluswater naar
zijn houtmagazijnen aan het Bassin, de andere voor de cit6 ouvriare,
zodat dit gebouw van stromend water kon worden voorzien 260).
Tegen een jaarlijkse retributie van f 1,- werd hem het leggen van
een leiding naar de houtloodsen spoedig toegestaan; de vergunning
voor de leiding naar de cit6 bleef evenwel uit. Tenslotte deelde burgemeester Pijls mede, dat de Raad het er nog niet over eens was, of zij
een jaarlijkse retributie van f 10,- of f 20,- per

woning - voor
de gehele citt dus f 700,- of f 1.400,- - zou vorderen. Terecht
werd hierover opgemerkt, dat „qui ne dit rien, refuse" 261) en dat
de gemeentelijke overheid liever de gezondheid en het gemak van een
groot aantal huishoudens opofferde dan iets aan Regout toe te
staan 262 ). Er gingen nog verschillende jaren overheen, voordat de
vergunning werd afgegeven; drie jaar na de aanvrage ervan beklaagde Regout zich nog dat men hem zonder opgaaf van redenen
geweigerd had een buis te leggen ter „lengte van 50 ellen, ten einde
drinkwater aan mijne arbeiders te kunnen leveren" 263 ,
Intusschen leert de ondervinding mij dagelijks," zo schreef Regout
3,

p Regout: Album dtdid A mes enfants. G.A.M.:
Gemeentebestuur, corresp.
band I, Volkhuisv., brief van P. Regout d.d. 19-4-1864.

257

258) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 118.
259) G.A.M.: Gemeentebestuur, corresp. band I, Volkshuisv., d.d. 19-4-1864.
960) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 288.
201) L'Ami du Limbourg, supplement d.d. 19-1-1865.
262) Russel: De Limburgsche c6terie, p. 28.
263)

5

Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 122.
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in April 1864 aan de gemeenteraad, „dat wat den aanbouw van
woningen betreft voor een getal van 2000 werklieden, nog geenszins
genoeg is gedaan. De publieke opinie is het daaromtrent volkomen
met mij eens; er moet nog meer voor de hoogst verdienstelijke arbeidende klasse in deze stad worden gedaan, die zich uitmuntend
gedragen. Ik zou daartoe eene nieuwe en krachtige poging willen
doen, indien de Raad eenige tegemoetkoming in dit opzigt zou willen
verleenen." Aangezien hij meende aanspraak op restitutie van de z.i.
wederrechtelijke heffingen van gemeentelijke accijnzen op hout en
bouwmaterialen te kunnen maken, vervolgde hij: „Ik zal mij bevredigd achten, en dit als eene tegemoetkoming en dading be-

schouwen, zoo de Raad iets wil doen, niet in mijn belang, maar in
dat der arbeidende klasse. Ik zou eene nieuwe en tweede Cit6 Ourriare
willen stichten, mits vrijstelling werd verleend van alle gemeente-belastingen en heffingen voor het benoodigde bouwmateriaal, als hout,
steenen, mergelblokken, brikken en kalk. Het belang van de gemeente
is bij dien aanbouw zoo zeer gemoeid, dat ik niets zal zeggen, tot
toelichting van dit punt." Tevens verzocht hij de gemeente hem de
oude kazerne aan de Bogaerdestraat met het daartoe behorend plein,
dat dienst deed als stortplaats voor het stedelijk vuilnis, te verkopen
om op dit terrein een aantal arbeiderswoningen te bouwen. Er op
wijzend, dat hij nimmer antwoord had ontvangen op zijn adres van
Maart 1863, waarin hij vrijdom van accijns op de bouwmaterialen
voor de eerste cit6 had gevraagd, besloot hij: „Ik zal afwachten, of
aan dit adres een beter lot te beurt valt, overtuigd dat ik op nieuws
eene poging in het werk stel in het publiek belang en dat der stad
mijner inwoning, en van het eerlijke nijvere deel der bevolking. Zoo
ook dit adres dezelfde bejegening mogt te beurt vallen, dan zal men

uit kleingeestig en personeel antagonisme een heilzaam plan verijdelen." Op het authentieke stuk, zich bevindend in het archief van
het gemeentebestuur, werd met potlood aangetekend: „Raad d.d.

14 Junij 64. par. 8. P.M. Aan den adressant behoeft volgens raads"
besluit geene kennisgeving gedaan te worden 264 ). Noch de tweede
citd ouvridre, noch de arbeiderswoningen aan de Bogaerdestraat zijn
er gekomen.
In hetzelfde adres attendeerde Regout het gemeentebestuur er op,
dat de vuilnisbelt aan de Bogaerdestraat een ernstige bedreiging voor
264)
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G.A.M.: Gemeentebestuur, corresp. band I, Volkshuisv. d.d. 19-4-1864.

de volksgezondheid vormde, reden waarom hij haar verzocht deze belt
op te ruimen en een terrein, buiten de stad gelegen, als stortplaats te

gebruiken. In de loop der eerstkomende jaren herhaalde hij dit verzoek nog menigmaal en tenslotte bood hij aan om deze vuilnishoop
voor zijn eigen rekening te doen opruimen. Hierop werd evenrvel niet
ingegaan, hetgeen er toe leidde, dat Regout, toen in 1866 een choleraepidemic uitbrak, het gemeentebestuur in de persoon van de burgemeester bij deurwaardersexploit verantwoordelijk stelde voor alle
kwade gevolgen, die er van zouden uitgaan 265).

De staatscommissie De Vries Robb6 bracht eind 1865 ook een bezoek aan de cit6 ouvr re en constateerde, dat het gebouw brede
gangen en ruime kamers bevatte en dat de secreten „nog al veel stank"

verspreidden. De huurprijs, die 60 A 80 cent per week bedroeg, werd
van het loon afgehouden. „Men beweert," aldus de staatscommissie,
„dat de Cit6 Ouvriare slecht is ingerigt, dat de huurprijzen te hoog
zijn en dat dit zamenwonen van zoo vele gezinnen in 66n huis, dn
nadelig is voor de zedelijkheid 2n tot dagelijksche en soms grote
twisten aanleiding geeft. De heer Regout beweert, dat de portier
tevens voor de goede orde zorgt, en dat de inwonenden zich zeer goed
met elkander verstaan en verdragen." Voorts tekende zij op, dat de
huren der arbeiderswoningen de laatste tijden gestegen waren en dat,
volgens mededeling van een industriEel, de huishuur „voor 66ne kamer
f 60,- A f 80,- bedraagt" 266), Gesteld, dat deze mededeling juist
is, dan zouden de huren der kamers, die elders in de stad waren gelegen, bijna het dubbele bedragen hebben van die der cit6, die
variEerden van f 31,20 tot f 41,60 per jaar.

Omtrent „de woonverhoudingen der arbeidende klasse te Maasde medicus E. Wintgens, inspecteur van het GeneesStaatstoezicht
voor Noord-Brabant en Limburg, in 1888 een
kundig
onderzoek in. Zijn „algemeene indruk was, dat de toestand vrij alge-

tricht" stelde

meen slecht, op vele plaatsen zelfs ellendig is; dat in de meeste woningen doorgaans gebrek is aan voldoende ruimte, licht en lucht,
waardoor het der huisvrouw aan de nodige hulpmiddelen ontbreekt,
265) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 265.
268) Enqu8te De Vries Robb6, p. 902.
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om orde in hare omgeving te scheppen en te handhaven; dat de woningen vaak alles ontberen, wat de deugd der huiselijkheid en het
familieleven kan bevorderen". De huizen, nagenoeg uitsluitend
kazernewoningen, oud, bouwvallig en vochtig, bevatten meest 66n-

kamerwoningen en zelden een privaat; drinkwater was op vele
plaatsen niet aanwezig. Nietternin bedroeg er de huurprijs van een
kamer kleiner dan 30 m3 gemiddeld ruim 60 cent en van een kamer
groter dan 30 m3 gemiddeld 87 cent per week.
Ten aanzien van de citt ouvridre, toen toch alweer 25 jaar oud en
sinds 1863 enigszins uitgebreid, oordeelde Wintgens, dat „hoewel aan
het gebouw de nadeelen kleven der blokhuizen in 't algemeen, zoo
mag het toch beschouwd worden als de beste onder de Maastrichtse
kazerne-woningen en zou het onder de gegeven omstandigheden niet
kunnen gemist worden". De huur der kamers, elk 60 mB groot,
variEerde van 75 cent per week voor de benedenverdieping tot 40 cent
voor de vijfde verdieping. Met haar 16 voor mannen en vrouwen gescheiden privaten, centrale beerput, die geregeld geruimd werd, en
eigen waterleiding - die er inmiddels gekomen was - stak het gebouw in hygianisch opzicht gunstig af tegen de andere gebouwen
dienend tot huisvesting der arbeidende klasse 267). Voor de hygiEne
van groot belang was zeker ook het gemeenschappelijk lijkenhuis, dat
zich in een zijgebouw bevond. Hierdoor toch werd voorkomen dat
men er, zoals overal elders in den lande, kon zien „hoe de overblijvende naast de doode bleef slapen in de bedstede, totdat het kisten
geschiedde" 268).
Regouts cit6 ouvriare heeft, sinds H. A. Poels in 1917 zijn fameuze
rede over „De Noodkist" uitsprak, zware critiek te verduren gehad.
Bij voorkeur legt men die rede uit alsof zij uitsluitend de cit6 betrof
- terwijl „de Doctor" toch over 1986 66nkamerwoningen sprak -,
alsof zij uitsluitend gericht was tot „66ne bepaalde groep - ( van)
eenige Maastrichtse patroons" en vergeet maar al te graag „dat te

Maastricht zelfs een priester zich niet onschuldig genoeg gevoelt, om
267) In: EnquBte naar den toestand der arbeiderswoningen in de provinciEn
Limburg en Oostelijk Noord-Braband. Verg. Verslag Maastricht over 1889,
p. 18.

268)
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Domela Nieuwenhuis: Een vergeten hoofdstuk, par. XI.

naar wie hier schuldig zijn den eersten steen te werpen" 269),
Reeds in 1853 beklaagde Regout zich over „de onverschilligheid
die de Stedelijke regering aan den dag legt, om voor goede kazernering
(van de arbeidende klasse, M.) zorg te dragen" 270 ) ; in 1936 zou
Lietaert Peerbolte haar nog hetzelfde verwijt maken 271). Was het
niet veelzeggend, dat Poels de boetprocessies liet trekken van het
„menschenpakhuis" naar Maastrichts stadhuis „om aan den Burgemeester van Maastricht en den daar vergaderden Gemeenteraad te
gaan verhalen, waarom de priesters in Maastricht thans van hunne
preekstoelen nederdalen"F 272).
Geen zi)nig mens zal de citd als een fraaie instelling betitelen; men
dient echter te bedenken, dat in het jaar waarin Poels zijn stem verhief, de „groete bouw" reeds meer dan een halve eeuw oud was en
dat zij tot stand gekomen was in een tijd, waarin aan arbeiderseisen werden
woningen geheel andere - om niet te zeggen gEEn
gesteld. Hij werd gebouwvd in een tijd dat de inhoudsmaat van de
eenkamerwoningen niet zelden minder dan 30 ms en gewoonlijk 3050 m3 was en waarin soms zelfs 6-12 mensen huisden 273) ; in een tijd,
dat in Amsterdam 23.655 mensen - ruim 8% van de bevolking in 5000 kelderwoningen leefden. In 1864 werden van deze 5000
„Amsterdamse kelderspelonken, met haar drabbig en stinkend slijkwater, met heuren eeuwigdurenden nacht, waarin geen zonnestraal
doordringt, evenmin als in eene mijn met heuren gemengelden polderen weegluizenstank" er 3650 als voor de gezondheid nadelig afgekeurd, doch in 1898 waren er nog steeds 2500 van in gebruik 274 ) o
-

Inzake de bouwactiviteit van sommige negentiende eeuwse fabrikanten merkte Verberne op, dat hun motief zuiver zakelijk was:
„Woonruimte te leveren, daar deze ontbrak. Sociale opheffing van de
mensen werd niet bedoeld, al mag ze soms wel tot de gevolgen gerekend worden. Dit was zeker niet het geval te Maastricht waar de
aardewerkfabriek in 1865 een woonkazerne stichtte, „De Bouw" ge269) Poels: Een zestal redevoeringen, p. 105.
270)
271)

272)

Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 265.
Doorn: Woningtoestanden, p. 11.
poels: a.w; p. 111.

V.

273) V. d. Eerenbeemt: De huisvesting van arbeiders, p. 4.

Domela Nieuwenhuis: a.w., par. XI. Verg. Verberne: De Nederl. arbeidersbeweging, p. 47.
274)

69

heten of, fraaier, „cit6 ouvri&re", een geval dat 84 kamers telde,
bestemd voor maar liefst 72 gezinnen, die allen dezelfde uitgang gebruiken moesten. Dat dit tot allerlei wantoestanden leidde, behoeft
geen betoog. Erger nog: de fabrikant trok de huursom van het loon
af, gemakshalve" 275).
Slaat men acht op de omstandigheden, waaronder de cit6 tot stand
kwam en houdt men rekening met het feit, dat Regout meer dan
alleen maar een cit6 bouwde dan moet toch wel in twijfel worden getrokken of Verbernes critiek - dat sociale opheffing van de mensen
„zeker niet" werd bedoeld -, die blijkbaar op geen enkele historische
bron steunt en waarbij in 't geheel geen rekening werd gehouden met
de plaatselijke situatie, gerechtvaardigd is.
Strikt genomen maakt het voor de huurder geen enkel verschil of

men de huur van zijn woning, toebehorend aan zijn werkgever, direct
op het loon inhoudt, of dat men hem zi.in volle loon uitbetaalt en
spoedig daarna een huurkwitantie aanbiedt. Soms kan de eerste wijze
van huurinning, ook voor de werknemer-huurder, verkieslijker zijn,
namelijk in het geval dat hij tegen zich zelf in bescherming moet
worden genomen: een huurder, die bijv. zijn loon al te vlot in drank
omzet, zal zijn woning immers al spoedig kwijtraken en - zeker in
moeilijk nieuw onderdak vinden. De moeitijden van woningnood
lijkheid, die zich met woningen, toebehorend aan de werkgever, voordoet is dan ook niet zo zeer gelegen in de wijze van huurinning, als
weI in het gevaar, dat de vrijheid van de werknemer om van werkgever te veranderen, in het gedrang komt. „Wanneer de werknemer
woont in een woning van zijn werkgever", aldus merkt Dieteren
terecht op, „is deze laatste immers in staat de werknemer, wanneer
hij ontslag neemt, tot ontruiming van de woning te noodzaken, waardoor vooral in tijden van woningschaarste een indirecte dwang op de
werknemer kan worden uitgeoefend. Een probleem in dit opzicht is
-

evenwel, dat de practijk het in bepaalde gevallen (en dus zeker in
een tijd, dat de overheid zich van woningbouw onthield en er nog
geen woningverenigingen bestonden, M.) vrijwel onvermijdelijk
maakt, dat de industrie bij de woningbouw wordt betrokken" 276 ).

275) Verberne: a.w., p. 49.
Dieteren: Veertig jaren arbeiderswoningen, p. 50.

276)
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Reeds in 1877 werd besloten de citd ouvridre te verkopen, vermoedelijk met het doel om ran de opbrengst nieuwe arbeiderswoningen te bouwen; in de loop van 1878 werd het besluit tot ver-

koop echter om onbekende redenen ingetrokken. In 1896 rees opnieuw het plan tot verkoop oz·er te gaan „ten einde de firma de opbrengst kunne besteden voor het bouwen van arbeiderswoningen" 277).

Ook dit plan werd niet gerealiseerd, zodat het gebouw tot 1918 door
de N.V. De Sphinx geifxploiteerd werd. Toen de eigenaresse als antwoord op de „Noodkist"-rede het gebouw besloot te ontruimen,
wenste de gemeente de exploitatie over te nemen. De overname ging
gepaard met de ontruiming der portiersloge. „Ten tijde dat het gebouw in exploitatie was bij de aardewerkfabriek," aldus Cornips,
„was er behoorlijk toezicht. Later accentueerden zich de moeilijkheden" 278 ), Eerst in 1928 werd het gebouw door de gemeente ontruimd; na nog 10 jaar als pakhuis te hebben gediend, werd het in

1938 afgebroken.
In de eerste decennia na de eeuwwende werden - ondanks de
Woningwet van 1901 en de activiteit der woningverenigingen, die al
heel weinig medewerking van de gemeente ondervonden - de huisvestingsmoeilijkheden te Maastricht van dag tot dag groter 279 ) . Hoe
buitensporig groot deze waren blijkt het duidelijkst uit de houding
van R. Nafzger, die onder het pseudoniem van „Observator" in VeTitas

de citd ouvri&re terecht ernstig critiseerde, doch die als wethouder

van sociale zaken ( 1919-1923), in welke kwaliteit hij tevens voorzitter
van de Gemeentelijke Bouw- en Woningcommissie was, niet erin geslaagd was aan de er heersende misstanden een einde te maken.
Regouts zorg voor de huisvesting van zijn arbeiders is niet beperkt
gebleven tot de bou v van de citd ouvridre. Reeds in 1835 had hij
ten behoeve van zijn buitenlandse arbeiders, die op last van de militaire autoriteiten tesamen dienden te wonen, een „spatieus gebouw",
dat plaats bood aan 200 personen, opgericht, terwijl ook in zijn eigen
huis een aantal werklieden waren ondergebracht 280). Omstreeks
277) Arch. C. V. P Regout: Register v. Besluiten d.d. 10-1, 13-6 en 14-9-1877,
16-4-1878, 17-10-1896.

278) Cornips: 50 jaar Bouwvereniging, p. 18 e.v.
279) v. Doom: a.w., p. 8-11.
280) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 29-1-1835, La 93/T.
71

1840 had hij daarenboven een of meer huizen, bestemd voor zijn
werklieden, in huur 281). In de jaren vijftig kocht of bouwde hij
meerdere panden, die hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, tot huisvesting
van arbeiders dienden 282). Uit vele brandassurantie-polissen blijkt,
dat temidden der fabrieken woonhuizen voor het hogere personeel
waren gebouwd en dat de bovenverdiepingen van meerdere fabrieksgebouwen als arbeiderswoningen waren ingericht 283 ). Van het Rijk
kocht hij in 1867 een gedeelte van het St. Andriespark aan om er
„eene reeks van gezonde luchtige arbeiderswoningen" op te richten,
terwijl hij de daar liggende voormalige kerk „in eene inrigting van
onderwijs voor de arbeidende klasse (wenste te) herscheppen" 284 )
Nadat de huizen waren gebouwd vroeg Regout toestemming voor
eigen rekening de daar liggende weg te mogen bestraten „daar de
zuivering der straten en pleinen zoveel toedraagt aan de gezondheidstoestand, die vooral niet uit het oog moet worden verloren op zoodanige plaatsen waar meerdere huishoudens te zamen wonen, en de
lucht dus des te meer verversching nodig heeft" 285 ). In de nabijheid
van Vaeshartelt bouwde hij twee huisjes, welke geschikt waren voor
invalide werklieden 286). Al met al schijnt Regout aan een tweehonderdtal arbeidersgezinnen onderdak te hebben verschaft 287). Het
vcrschaffen van huisvesting aan zijn arbeiders heeft Regout blijkbaar
enige vermaardheid bezorgd, want op grond hien'an verzocht de
president van de Akense St. Paulus-Verein, vicaris E. Cronenberg,
hem om aan een nieuw arbeiderskwartier zijn naam te verlenen 288 ),

In 1863 verwierf Regout het voormalige Penitentenklooster aan de
Boschstraat, dat lange tijd als kazerne had dienst gedaan, in eigendom 289). Tot aanhet gereed komen van de cit6 ourriare diende het
tot huisvesting van werklieden en magazijn, daarna werd het afge281) G.A.M.. inv. no. 349, corresp. 23-2-1842, no. 380 B. en inv. no. 411, corresp. 22-2-1842, no. 259 B.
282) Arch. P.R.: inv. no. 2, p. 99 en 106, inv. no. 22, p. 19 e.v., 230, 265.
283)

Verg. Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 10 e.v.

284) Arch. P.R.: inv. no. 27,9 264 en 347.
285) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 94.
286) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 221.
287) Arch. P.R.: inv. no. 29, 9 251. L'Ami du Limbourg d.d. 27-4-1867.
288) Arch. P.R.: inv. no. 30, p. 1 e.v.
289) Arch. P.R.: inv. no. 2, p.
361.
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i

broken en ven,angen door nieuwe fabrieksgebouwen en door het z.g.
Hooghuis of Maison Haute 290). Het Hooghuis bevatte 22 meerkamerwoningen; op de hoogste verdieping waren 4 tweekamerwoningen, bestemd voor de gezinnen van employ6s, gelegen 291). De
huur van een appartement op de eerste verdieping, bestaande uit
5 kamers, keuken, zolder- en kelderruimte bedroeg f 16,- per
maand 292 ). De benedenverdieping werd in beslag genomen door een
viertal winkels. Vermoedelijk is het Regouts opzet geweest om hierin
de door hem en door ziin krant L'Ami du Limbourg gepropageerde
„boutiques 6conomiques" te vestigen, winkels, waarin de volksklasse
tegen lage prijs artikelen van goede kwaliteit kon kopen en waarmee

beoogd werd aan de schandalige levensmiddelenvervalsing paal en
perk te stellen. Per advertentie bood hij een dezer winkels te huur
aan met de mededeling dat „men wenscht eenc broodbakkerij aldaar
.
te zien inrichten om de arbeiders goed brood te verschaffen 293). De
huur van elk der winkels met de daarbij behorende werkplaats en
woonruimte bedroeg frs. 100,- ( f 47,25) per maand. Voor wat de
bakkerij betreft was hierbij inbegrepen de bakoven, gas- en olieverlichting, winkelkasten en toonbanken, lessenaar en spiegels alsmede
2 broodkarretjes 294) Einde 1865 waren deze winkelpanden verhuurd
aan een bakker, een zadelmaker-behanger, een kruidenier of textielhandelaar en aan een logementhouder. Deze laatste was het verboden
er een caf6 of sociEteit te houden; wel mocht hij er sterke drank per
kan of fles verkopen, welke echter niet ter plaatse mocht worden geconsumeerd. In 1869 werd diens huur verlaagd tot f 35,40 per
maand 295). Het jaar daarna werd een der winkelhuizen - bevattende 2 beneden- en 4 bovenkamers, achterkeuken, kelderkeuken
en kelder annex grote open plaats - voor f 380,- per jaar verhuurd
0

aan een meubel-bazarhouder 296).

Keren wij terug naar het vergelijkend overzicht van de huizenvoorraad en het aantal inwoners van Maastricht in het tijdvak 1777200) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 215 en 384.
291) L'Ami du Limbourg d.d. 3-6-1865. Courrier de la Meuse d.d. 16-6-1866.
292) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 40. L'Ami du Limbourg d.d. 7-8-1870.
293) L'Ami du Limbourg d.d. 3-6-1865.
294) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 378.
293) T.a.P., 9 346,378 en 382.
296) L'Ami du Limbourg d.d. 7-8 en 4-9-1870.
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1889. Tussen 1869 en 1879 verminderde het aantal woonhuizen met
39; vermoedelijk waren deze huizen binnen de stad tegen de vestingmuur aangebouwd en werden zij tegelijk met deze gesloopt. Mede
tengevolge van de toename van de bevolking steeg zodoende het gemiddeld aantal inwoners per huis tot 11,4. Het enorme gebrek aan
woningen voor de arbeidende klasse werd door het Maastrichtse
nieuwsblad L'Ami des Int6 6ts Limbourgeois, later L'Ami du Limbourg geheten en vermoedelijk aan Regout toebehorend, herhaaldelijk

gesignaleerd. Zo bepleitte dit blad o.a. in een artikel van 22-2-1866
aangaande „Les habitations ouvri&res" de oprichting van een bouwvereniging voor arbeiderswoningen. Na steeds weer opnieuw op dit
aambeeld gehamerd te hebben, ontwikkelde deze krant enige jaren
later een plan, waardoor de arbeider-huurder bij een huur van f 1,25
per week na 16 jaar eigenaar van de woning zou zijn, terwijl tegelijkertijd de kapitaalverschaffers 5 A 6% rentevergoeding zouden ontvangen 297). De Maastrichtse Bouu,uereniging, de eerste bouwvereniging in de stad, kwam pas in November 1877 tot stand. Deze vereniging, die voor het merendeel uit fabrikanten bestond, stelde zich
ten doel „zonder ivinstoogmerk aan personen uit den arbeidenden
stand goedkope, doelmatige en gezonde woningen te verschaffen" 298).
Het aantal woningen steeg in de jaren 1879-1889 met 419 stuks.

Ondanks de relatief grote bevolkingsaanwas - in deze jaren had
Maastricht behalve een geboorte ook weer een vestigingsoverschot daalde dientengevolge het gemiddeld aantal inwoners per huis tot
10,7. De Maastrichtse Bouwvereniging had in deze periode 62 en de
Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek 23 arbeiderswoningen tot
stand gebracht 299) Louis Regout bouwde in die jaren 21 arbeiderswoningen 300) en diens broer Petrus-Alexander ( 1828-1897) 79 eengezinshuizen, nl. 8 beambtenwoningen aan de Statensingel, 10 arbeiderswoningen aan de Herbenusstraat alsmede het Quartier Am61ie
(genaamd naar zijn echtgenote Am61ie Polis), dat 61 arbeiderswo-

ningen telde 301).
Na 1890 heeft de bouw van ( arbeiders-) woningen geen gelijke tred
297) Idem d.d. 1-10-1871.
298) Comips: 50 jaar Bouwvereniging, p. 20 en 32.
999) T.a.P., P. 20 en 25.
300) Parl. enqu8te 1887: Open brief aan de Enq. commissie.
301) Arch. P. G. H. Regout.
74

gehouden met de aanwas van de bevolking waardoor het aantal eenkamerwoningen snel toenam 302 ). De liberale gezindheid van de
stedelijke overheid is hieraan geenszins vreemd. Verklaarde burgemeester Pijls reeds in 1863 dat de bouw van arbeiderswoningen aan
de fabrikanten diende te worden overgelaten, in 1895 wees dezelfde
burgemeester met zijn wethouders een verzoek van de Maastrichtse
Bouwvereniging om een terrein voor de bouw van 80 arbeiderswoningen in eigendom te krijgen van de hand. Als motief hiervoor werd
aangegeven, dat „voldoening van het verzoek eenvoudig zou strekken
andere bezwaren nog daargelaten - ten voordele van fabrikanten,
die in de eerste plaats geroepen zijn te zorgen voor de verschaffing
van goede woningen voor hunne werklieden" 303) Hoewel de fabrikanten hiertoe ook bereid waren, zonder medewerking van de overheid - die alle braakliggend terrein, voornamelijk voormalig vestingterrein, in eigendom had - was dit onmogelijk 304). De 66ngezins-

-

arbeiderswoningen, die v66r de woningwet van 1901 in Maastricht
tot stand kwamen, werden practisch alle door voornoemde bouwvereniging en de fabrikanten gebouwd. Van particuliere zijde werden
verder slechts kazernes met 66n- en tweekamerwoningen gebouwd,
met het uitsluitend doel er zo veel mogelijk winst uit te slaan 305)
Zoals het in 1888 door E. Wintgens uitgebrachte Verslag omtrent
de woonverhoudingen der arbeidende klasse te Maastricht leert, liet
de openbare gezondheidszorg in het negentiende eeuwse Maastricht
zoals overal elders
welhaast alles te wensen over. Midden in de
overbevolkte arbeidersbuurten, met hun smalle straatjes, stegen en
sloppen, waar in de samengeperste en vochtige huizen licht noch
lucht konden binnendringen, lagen de gemeentelijke vuilnisbelten.
Rondom de huizen, die zelden een privaat rijk waren, was de grond
verontreinigd door faecaliEn en doordrenkt van ziekteverwekkende
stoffen. Slecht functionerende beerputten en open beerkuilen, niet
zelden vlak naast de waterput gelegen, maakten er het leven nog
meer ondraaglijk. Waterleiding was een onbekende luxe; het vloei-

-

-

302)

303)

V. Doorn: Woningtoestanden, p. 8 e.v.
Notulen Gemeenteraad 1895, geciteerd door Cornips: a.w., p. 32.

304) Cornips: a.w., p. 32 en 35.
305

) T.a.p., p. 20 en 25.
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baar vuil werd door open goten geloosd 306). Was de toestand in 1888
weerzinwekkend, in vroeger jaren kan hij er niet beter zijn geweest,
aangezien er na 1870 nog enige, de hygiEne bevorderende, maatregelen waren getroffen. Zo had in 1873 de gemeente bepaald, dat
hoogstens zes bij elkander gelegen woningen een gemeenschappelijk
secreet mochten hebben en dat in plaats van een secreet ook volstaan
kon worden met een draagbaar secreetvat. Met die zes woningen bedoelde men echter niet zes gezinnen, doch alle gezinnen die in zes bij
elkaar gelegen huizen woonden ! Deze bepaling werd in 1893 vernauwd tot een secreet op dertig personen en een secreetvat op tien
personen 307 ). Dat in dergelijke vunzige buurten epidemische ziekten
f optraden en van het van geslacht op geslacht ondervoede volk hun
zwaarste tol eisten ligt volkomen voor de hand. Zeker ook is er van
de fabrieken of onderdelen daarvan een voor de gezondheid schadelijke invloed uitgegaan; hieraan a1166n de grote kindersterfte en de
korte gemiddelde levensduur van de arbeidende klasse toe te schrijven,
zonder acht te slaan op erfelijkheid, pauperisme met zijn gevolgen,
slechte woningtoestanden en dito hygiene, is echter een grove onjuistheid. Langdurige en ten dele ongezonde fabrieksarbeid is slechts 66n
der vele, in dezelfde noodlottige richting werkende, factoren geweest.
Tengevolge van de cholera, die in 1866 epidemisch heerste, overleden er in ons land 19.482 personen 308 ). Ook in Maastricht eiste
de gevreesde ziekte haar tol: 611 personen werden er aangetast, van
wie er 298 overleden. De indeling van de slachtoffers naar sociale
klassen was aldus:
Klasse

gegoede

werkende
onvernlogende

Aangetast

Overleden

7
341

3
92

263

203

306) Enqu2te naar den toestand der arbeiderswoningen in de provinciEn Limburg en Oostelijk Noord-Brabant, p. 11.

307) Comips: a.w., p. 27.

308) L'Ami du Limbourg d.d. 6- 12-1866.
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Onder de aangetasten bevonden zich 1 7 1 kinderen beneden 7 jaar,
van wie er 100 overleden, en 63 kinderen van 7-12 jaar, van wie er
25 stierven. Onder de 611 aangetasten bevonden zich 183 personen
boven 19 jaar die een beroep uitoefenden en van wie er 99 overleden.
Onder die 183 personen telde men 23 fabrieksarbeiders, 1 glasblazer

en 1 fabrieksopzichter. Voor 14 van deze 25 aangetasten had de ziekte
een dodelijke afloop.
Het merendeel der slachtoffers bleek te wonen in een achttal
straten, die op 66n na - de Houtmaas - alle gelegen waren in
dezelfde buurt, welke in 1888 door Wintgens aan een onderzoek werd
onderworpen.

Cholera-epidemie per straat in 1866

Totaal aantal

Tot. aantal

Gem. aantal

In % van
totaal

bewoners

Strad

g
3

0§,

Houtmaas 19 57
Koevliegenstraat 24 76

DrieEmmerstraat 29 81

Koekschroefstraat 21 66
221
Raamstraat 49
St. Anthoniusstraat

53

213

146
Grachtstraat 42
Varkensmarkt 15 34

6
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207
342
346
297
879
845
581
153
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10,89 28 9
14,25 49 22

13,52

4,35

3,16

14,32

2,79

11,93

18,78

6,43
8,09

3,14

14,14 55 35 18,52 11,78
4,78
12,06
17,93 106 42

3,00

4,51

65

28

15,94 21 9
13,83 34 20

2,48

1,06

3,47

5,85

2,26

10,20 18 9

11,76

3,44
5,88

4,01

Zoals uit de tabel blijkt woonden in deze

8

straten 376 van de

611 Maastrichtenaren - 61,5% - die door de cholera werden aangetast. Voor 174 van deze 376 aangetasten had de ziekte een dodelijke afloop; zij maakten 58,3 % van het totaal aantal overledenen uit.
De Sint Anthoniusstraat, waaraan de cit6 ouvriare gelegen was,
bleek op een na de dichtstbevolkte dezer 8 straten te zijn. Daar in
66n gebouw zo veel mensen waren samengebracht, zou het niet vreemd

zijn geweest, als juist hierin een groot aantal slachtoffers was aangetroffen. Opmerkelijk is echter, dat juist deze straat met 2,48 % aangetaste personen en 1,06% overleden cholera-lijders de gunstigste
cijfers vertoonde. Naar het heet had Regout zich tijdens de epidemie
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bijzonder ingespannen „de gezondheid van honderden personen te
verzorgen en vooral van de 192 gezinnen, die in zijn eigendommen
zijn ondergebragt" 309).
De les, die door de in 1866 ingestelde stedelijke cholera-commissie
uit haar onderzoekingen werd getrokken - en waaruit de hygiEnische
toestand der betrokken buurt kan worden afgeleid luidde: „Moge
de cholera ons geleerd hebben, dat men niet straffeloos tegen de
wetten der gezondheidsleer zondigt; Dan zullen de hoogere en
lagere
besturen begrijpen, dat er niet alleen in het belang der
behoeftige
klasse, maar in het publiek belang zorg moet gedragen Tvorden: Voor
het verbeteren der arbeiderswoningen, voor het z'envijderen van vuil
uit de steden, door middel van een goed ingerigt riolenstelsel. Voor
het doen opruimen en verwijderen van mestvaalten, en van
alle in
rotting verkeerende of stank verwekkende organische verzamelingen.
Voor het toezigt-houden op de voedingsiniddelen welke in de grootste
hoeveelheid door de arbeidende klasse worden gebruikt;
in 66n woord,
op alles waardoor de gezondheid der behoeftigen kan worden bedreigd" 310)
Legt men hiernaast het rapport van Wintgens uit het jaar 1888,
dat in 1893 opnieuw werd gepubliceerd, dan kan
men niet zeggen,
dat de stedelijke overheid de woorden van de cholera-commissie ter
harte heeft genomen. Verwonderlijk is het dan
ook niet, dat de
cholera-epidemie, die in 1894 uitbrak, weer dezelfde arbeidersbuurt
trof 3 1 1) ,

Het volksonderwijs heeft in Maastricht tot diep in de negentiende
eeuw zeer veel

te

wensen overgelaten. Doordat de

kloosters, die zich

veel met het geven van ondenvijs hadden bezig gehoude
n, in de
Franse Tijd waren opgeheven, was er op dit gebied een lacune ontstaan, die zeer ernstige gevolgen heeft gehad 312 h Sinds 1819 bestond
er een Rijks Lagere School, die tot 1823 alleen voor jongens toegankelijk was. Eerst in 1835 kwam er een sterk protestants getinte
Openbare Armenschool tot stand, waarvan echter slechts een klein
gedeelte van de arbeidersjeugd gebruik maakte 313 zodat v66r 1840
309) Idem d.d. 27-4-1867.
310) Verslag Maastricht over 1866, verslag cholera-commissie, p. 117-130.
311)
V. Doorn: a.w., p. 18.

312) Roemen.
313) Clemens
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Maastricht, p. 83.
Herinneringen en ontmoetingen, p. 89 e.v.

minstens tweederde van deze jeugd geen onderwijs genoot. Ook van
het godsdienstonderwijs was weinig overgebleven. In 1837 deelde Mgr.
L. H. Rutten ( 1809-1891) mede: „Alhier is de onwetendheid zoo
groot in het stuk van godsdienst, dat ik, en dit niet zeldzaam, velen
aantrof, die alhoewel 11 A 1 2 jaar oud, weinig of geen denkbeeld van
godsdienst hebben"; doelend op de toestanden, die voor 1840 te Maastricht heersten, schreef hij later: „Godsdienstonderwijs, uitgezonderd
dan vanaf den kansel, werd bijna niet gegeven. Verstandelijk grocide
haast de geheele jeugd verwilderd op" 314). Na 1840 kwam hierin
geleidelijk verbetering dank zij het werk van de Liefdezusters van
St. Carolus Borromeus en van de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis, welke congregaties omstreeks 1840 te Maastricht werden gesticht
en die zich aan het onderwijs gingen wijden.
Sedert lang bestond er te Maastricht een Athenaeum waarin een
uitgesproken liberale geest waaide, waarover in 1841 door een Duits
predikant werd opgemerkt: „Wie Licht und Schatten, so steht er dem
in der Stadt herrschenden Geiste entgegen" 315). In 1848 werd hieraan „De Industrieschool" verbonden, die op middelbaar niveau een
opleiding gaf tot de koophandel en het fabriekswezen 316 ). Deze
school - kennelijk geinspireerd op het „Instituut voor den Koopgenoot
handel" dat reeds voor 1830 te Luik was opgericht 317 )
1866
werd
omstreeks
omgezet
enige vermaardheid in den lande en
_

in een Hogere Burgerschool.
In de zestiger jaren ontwaakte in Maastricht de belangstelling voor
het arbeidsvraagstuk; een pleidooi voor afschaffing van de gemeentelijke accijnzen, die zo zwaar op het arbeidersbudget drukten, is hiervan een der eerste tekenen 318). Bouw van arbeiderswoningen, bestrijding van de levensmiddelenvervalsing, enz. en tenslotte stichting
van werkliedenverenigingen „waarin de werkman gedurende zijn
vrijen tijd eerlijke uitspanning en onderrigting geniet" 319 ), werden
successievelijk onderwerp voor hoofdartikelen in de plaatselijke
pers 320)
314) Geciteerd door Observator (R. Nafzger) in Veritas, Januari 1939.
Dethmar: Freundliche Erinnerung an Holland, p. 240.
316) Journal du Limbourg d.d. 1-1-1848; Verslag Ged. St. 1848, p. 82.
317) Clemens: a.w., p. 138.
318) L'Ami du Limbourg d.d. 31-12-1864.
319) Idem d.d. 22-4-1874.
320) Idem, o.a. d.d. 25-3, 20-5 en 27-7-1865.
315)
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De sociale kwestie heeft zich in Maastricht niet eerder dan elders
in den lande gesteld. Tussen 1870 en 1880 verkeerde de Maastrichtse
gemeenschap nog in rust en harmonie; sporen van klassestrijd waren

er toen nog niet te bespeuren. De eerste werkstaking, n.1. die der giasblazers, zou tot 1886 op zich laten wachten; de eerste arbeidersorganisaties kwamen er pas na 1890 tot stand.

Overziet men tenslotte de hier geschetste sociale toestanden in het
negentiende eeuwse Maastricht dan kan o.i. niet anders geconcludeerd
worden dan dat Roemens stelling: „Het is onjuist de sociale wantoestanden, die in den loop der vorige eeuw in Maastricht heerschten,
toe te schrijven aan de industrie, aangezien reeds v66r haar opkomst
slechte sociale toestanden bestonden" .21), alleszins juist is. De slechte
woontoestanden van de arbeidende klasse bestonden er reeds toen de
grootindustrie haar intrede deed, al zouden zij na het midden der
eeuw steeds erger worden. Gezien het feit, dat Maastricht
bijna steeds
een vertrekoverschot noteerde, kan men dit niet toeschrijven aan de
zuigkracht van de grootindustrie. De woontoestanden verslechterden
er doordat de woningbouw geen gelijke tred hield met de bevolkingstoename, die de resultante was van het geboorteoverschot en het vertrekoverschot. Vooral het gebrek aan medewerking - zoal niet van
tegenwerking moet worden gesproken - van de zijde van de gemeentelijke overheid inzake de woningbouw heeft daarbij een grote
rol gespeeld.

Onmaatschappelijkheid is te Maastricht geen verschijnsel van de
laatste vijftig of tachtig jaar, doch werd er door de eeuwen heen aangetroffen. Een gunstiger voedingsbodem voor onmaatschappelijkheid
dan met name de Stokstraatbuurt en de Boschstraatbuurt boden, is

moeilijk denkbaar. Hier werd generaties lang een jeugd „opgevoed ,
die bij gebrek aan toezicht en ruimte thuis de gehele dag door de
sloppen zwierf, hier bedelend, daar gappend. Kinderen, voor wie het
3,

sexuele leven geen geheim was en die slechts

bij uitzondering enig

onderwijs genoten. Al met al kon onmaatschappelijkheid hier moeilijk
uitblijven; dat zich deze steeds weer manifesteerde in die buurten, die
ook nu nog de bolwerken der onmaatschappelijken heten, moge tot
nadenken stemmen.
321) Roemen: stelling II, gevoegd bij zijn dissertatie Maastricht.
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HOOFDSTUK II

PETRUS REGOUT: ZIJN LEVEN, TIJD EN TIJDGENOTEN
Par. 1. De persoon Petrus Regout
Petrus Regout werd op 23 Maart 1801 ( 2 Germinal an IX) geboren te Maastricht in het huis
thans no. 9 - van de Nieuwstraat,
waar zijn ouders een glas- en aardewerkhandel dreven. Werd hij in
het Franstalige geboorteregister onder de uitsluitende naam „Pierre"
ingeschreven 1) , bij het H. Doopsel, waarbij Petrus Laurentius Ghijsen
en Maria Ida Labeij de doopouders waren, ontving hij de namen
Petrus Laurentius 2).De drager van deze namen zelf heeft bijna zijn
gehele leven lang in de mening verkeerd Petrus Dominicus te heten
- namen, die ook zijn vader droeg - en als zodanig staat hij ook
algemeen bekend 3) . Aangezien de tweede naam onjuist is zullen wij
hem zodra verwarring met andere telgen uit het geslacht Regout
mogelijk is als Petrus ( Laurentius) aanduiden. In alle andere gevallen zullen wij spreken van Petrus Regout, van Regout of van
Petrus zonder meer.
De roepnaam Petrus komt van geslacht op geslacht in de familie
Regout voor en heeft zodoende vaak aanleiding tot misverstand gegeven: met name wordt Petrus ( Laurentius) herhaaldelijk verwisseld
met zijn oudste zoon Petrus Alexander Hubertus ( 1828-1897), die
zich door zijn optreden voor de Parlementaire enquete-commissie in
1887 compromitteerde.
-

Het drijven van een glas- en aardewerkhandel was in de familie
Regout, die sinds de tweede helft der zeventiende eeuw onafgebroken
te Maastricht gewoond heeft, traditie. Reeds Petrus Carolus ( 17051781), die gehuwd was met Margaretha M. Vasseur ( 1695-1772),
1) R.A.L., B.S. Maastricht, geboorten an IX.
Doopregister St. Servatiusparochie, Maastricht, 24-3-1801.
3) ZO 0'a. in F. Weustenraad: Genealogie der familie Regout, Antwerpen 1913;
Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek 6 (1924), kol. 1165-1169. Nederlands Patriciaat 20 (1931-'32), p. 199-233 en C. Regout: G6n6alogie de la famille Regout,
2)

Brussel 1953.
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was koopman in glas- en aardewerk. Uit een door hem in 1742 geschreven rekest blijkt, dat hij bovendien fabrikant van aarden pijpen
was 4). Ook diens zoon, Petrus Henricus (1735-1784), was koopman
in glas- en aardewerk en pijpenfabrikant. In 1770 gaf de PrinsBisschop van Luik hem verlof tot het oprichten van een pijpenfabriek
te Luik en verleende hem voor de tijd van tien jaar een exclusief
octrooi voor het vervaardigen en verkopen van zijn pijpen aldaar 5) .
Uit het huwelijk van deze Petrus Henricus met Maria A. Ghijsen
(1734-1780) werd Petrus Leonardus Dominicus (1765-1814) geboren. Deze laatste huwde in 1800 met Maria G. Nijsten ( 17661835) ; zij zijn de ouders van Petrus (Laurentius) en diens broers

Johannes (1803-1871) en Thomas (1805-1862). Twee andere kinderen, die uit dit huwelijk werden geboren, overleden op zeer jeugdige

leeftijd.
De vader van Petrus

( Laurentius)

moet een nobel mens geweest

zijn. Toen in 1813 onder de terugtrekkende Franse troepen de pest
uitbrak, nam hij samen met een tweetal vrienden de vrijwillige verpleging op zich van de lijders, die „De L'Unit6"-kazerne of het Pesthuis in de Helstraat bevolkten. Bij het verplegen van deze zieken
op 10 Januari
geslacht
Geleens
een
stamde
uit
Maria
Nijsten,
De
moeder,
18146).
een
de
van slotenmakers, „artisans" dus. Zij liet
energieke
reputatie na
en pientere zakenvrouw te zijn geweest. Samen dreven deze ouders
de zaken: import-, groot- en kleinhandel in Engels aardewerk en
Frans kristal en porcelein; aarden pijpen hebben zij naar alle waarschijnlijkheid niet meer gefabriceerd 7) .
Hun aardewerk- en glashandel moet gefloreerd hebben, want zij
waren het, die de grondslag van het familiefortuin legden. Een ver-

raakte

hij zelf besmet en overleed dientengevolge

klaring hiervoor geeft ons de Tabelle wegens den toestand der fabr#ken, werkwinkels, enz. uit het jaar 1819 waarin medegedeeld
wordt dat de tinnegieterijen „min beduident (zijn) aangezien sedert
jaren in porcelein gedient word" 8) . Daarbij kwam, dat zij ook goede
zakenlieden waren: kort nadat in 1811 het gebruik van metrieke
4) G.A.M..inv. no. 96, Raadsverdrag 12-3-1742.

5) Blonden: Een pijpenindustrie te Maastricht in 1770, p. 65.
8) CarriEre de Monsieur Pierre Regout, p. 4.
7) Gustaaf Regout: Causerie A mes fils.
8) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 13 (zie bijlagen).
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ZEVEN GENERATIES PETRUS REGOUT
I

Petrus Carolus

1705-1781

x M. M. Vasseur

1695-1772

II

Petrus Henricus

1735-1784

x

M. A. Ghijsen

1734-1780

III Petrus Leonardus Dominicus 1765-1814 x M. G. Nijsten

1766-1835

IV

Johannes Thomas 1803-1871

Petrus (Laurentius) 1801-1878

Thomas Dominicus 1805-1862

x Maria Aldegonda Hoeberechts 1798-1878

V
Eduard
1829-1878

Eug&ne
1831-1908

Louis
1832-1905

Petrus Alexander Hubertus 1828-1897

VI Petrus Hubertus 1854-1928

Victor
1835-1837

x G. H. A. Polis

x L. P. R. W. Berger

Gustaaf
1839-1923

1830-1904

1853-1932

VII Petrus Guillaume Hubertus 1882-
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maten werd voorgeschreven 9) boden zij „des litres et demi-litres en
porcelaine et en pierre, marqu6s au bureau des poids et mesures de
la pr6fecture de ce d6partement" reeds per advertentie in het plaatselijke nieuwsblad te koop aan 10), evenals het geval was met wijnflessen, benodigd voor het aan huis bottelen van wijn 11 ) Reeds enige
jaren voor zijn huwelijk in 1796 was Petrus Leonardus in staat om
voor 12.000 gulden brabants het huis in de Nieuwstraat te kopen 12 ) .
Enige jaren later verwierf hij het aangrenzende huis in eigendom,
tenvijl in 1812 de „Romerhof", een grote hoeve in Limmel, voor de
som van 17.250 Franse francs, circa f 8600,-, werd aangekocht 13 ).
Na het overlijden van vader zette moeder Regout de zaken voort
en te oordelen naar de regelmatige aankopen van landerijen en huizen
deed zij dat met succes.
Teneinde zijn moeder in de zaak te helpen, werd Petrus ( Laurentius), die sinds 1 Mei 1813 leerling aan het „College van de Stad
Maastricht" was, op 1 Maart 1815 van school genomen 14 ). Nog
geen 14 jaar oud deed hij dus zijn intrede in de glas- en aardewerkwinkel. Dit is voor de verdere ontwikkeling van de jonge Regout ongetwijfeld van grote betekenis geweest. Hier deed hij zijn eerste kennis
van de glas- en aardewerkbranche en van de handel op en kreeg hij
al jong een zekere verantwoordelijkheid te dragen. In een tijd, Tvaarin
het land een diepe economische crisis doormaakte, werd hij als het
ware in het „vak" groot gebracht en tot koopman gevormd.
Op 18-jarige leeftijd besloot Petrus zich voornamelijk op de import
en de groothandel toe te leggen. Dit besluit werd vermoedelijk begunstigd door het feit, dat broer Jan - die zich steeds met de kleinhandel geoccupeerd heeft - toen reeds zijn intrede in de zaak ge0

daan had 1 5) .

9) Journal du ddp. de la Meuse-Inf6rieure d.d. 23-5-1811.
10) Idem d.d. 14-6-1811.
11) Feuille d'affiches, annonces et avis divers de la ville de Maestricht d.d.
16-10-1813.
R.A.L.:

12)

Not. Arch., Notaris H. Nierstrass, Maastricht, voorlopige

lijst

no. 2488.

Idem, Notaris H. Nierstrass, Maastricht, voorlopige lijst no. 2497, akte 137.
Idem, Notaris A. Hagemans, Maastricht, voorlopige lijst no. 2463, akte 104.
14) G.A.M.: Arch. Athenaeum te Maastricht, inv. no. 35. Dit instituut, voor
1809 Secondaire School geheten, werd na 1818 Athenaeum genoemd.
13)

15) Gustaaf Regout: Causerie A mes fils.

84

Zijn werkzaamheden voerden Petrus - die zijn militaire dienstplicht door een remplagant liet vervullen 16) - al spoedig naar BelgiE,
het land waar het grootbedrijf niets nieuws was en dat de best geoutilleerde industrie van het continent bezat. Ofschoon ook het Belgische bedrijfsleven sinds het einde van de Franse Tijd in een zekere
lethargie verkeerde, trof hij hier in tegenstelling met Noord-Nederland
toch nog „ondernemers" aan, al hadden deze dan ook als zodanig in
betekenis ingeboet 17 ). In ieder geval werd hij er geconfronteerd met
een economische mentaliteit, die hemelsbreed met de Noord-Nederlandse verschilde. Dit is trouwens een punt, dat steeds weer naar voren
springt: Maastricht was in elk opzicht een Zuidnederlandse stad. Op
elk terrein had zij zeer nauwe, veelal eeuwenoude, banden met Belgia
- en met het Luikerland in het bijzonder - en nauwelijks of geen
contact met Noord-Nederland.
Evenmin als het juist is om Utrechtse, Hoornse of Zwolse personen
en toestanden te beoordelen naar Belgische maatstaven, evenmin is
het juist om voor Maastricht Hollandse maatstaven aan te leggen.
Het zou daarom ook juister zijn om het negentiende eeuwse Maastricht te plaatsen tegen een Belgische achtergrond. Dat de sociaaleconomische ontwikkelingslijn van dit Maastricht een geheel ander
verloop vertoont dan de Noordnederlandse, kan alleen uit deze verbondenheid met BelgiE verklaard worden.
In BelgiE werd Petrus gaandeweg tot ondernemer gevormd en
tijdens zijn veelvuldige bezoeken aan fabrieken deed hij de nodige
kennis omtrent de techniek van de glas- en aardewerkfabricage op.
Hier ook leerde hij de mogelijkheden van het grootbedrijf kennen:
met de befaamde „Cristallerie de Von8che", die in 1810 reeds 500 arbeiders telde, en de in 1825 opgerichte „Verreries du Val St.-Lambert" 18) onderhield hij uitgebreide relaties.
Op 17 Juni 1825 huwde Petrus met Maria Aldegonda Hoeberechts.
Zij werd geboren te Maastricht in 1798 19) en kwam uit een gezin
16) R.A.L.: Prov. Arch., Nationale Militie, lotingsregister Maastricht, 1820,
no. 99. Petrus' signalement luidde: „5 pieds, 7 pouces, 10 lignes; visage plein;
front haut; yeux bleus; nez gros; bouche moyenne; menton court; cheveux et
I

sourcils roux".
17)

Witlox: a.w., p. 103 e.v., 203 e.v.

18) Pholien: La verrerie au pays de Lidge, p. 138 e.v.
19) Maria Aldegonda (Gonneke) Hoeberechts of Houberechts, geboren te
Maastricht, troisi&me jour comp16mentaire, an six (19-9-1798). R.A.L., B.S.
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van acht kinderen. Sinds het overlijden van haar vader in 1811 was
haar moeder, M. Hoeberechts-Botti, „fabrikantsche van hoeden" in
de Muntstraat 20).
De overlevering wil, dat moeder Hoeberechts tegen het huwelijk
van Aldegonda met Petrus gekant was omdat zij beneden haar ( geld-)
stand trouwde. Deze overlevering moet echter, zoals nog nader zal
blijken, naar het rijk der fantasie verwezen worden.
Regouts keuze is alleszins gelukkig geweest. Aldegonda was een intelligente en energieke vrouw, die aan een scherp zakelijk inzicht een
gouden hart paarde. Van meet af aan is zij in zaken zijn rechterhand
geweest en zij bleef dat tot aan zijn dood toe. In een tijd, waarin de
vrouw uitsluitend een dienende taak had en als volkomen onmondig
werd beschouwd, toen de gezeten burgerij het „scandaleux" vond als
de vrouw zich niet beperkte tot het instrueren van haar huishoudelijk
personeel, tot naaldkunst en muziek, tot pofzij en steriele, liefst Franstalige, conversatie, was Aldegonda algemeen procuratiehoudster van
's lands grootste industriEle onderneming. Lange tijd was zij verantwoordelijk voor de financiEle boekhouding, zij beheerde de kas en
betaalde de lonen uit 21), terwijl zij tevens belast was met het doen
der ziekenkasuitkeringen 22 ). Zij bezocht de zieken en noodlijdenden
en beoefende de milddadigheid met zeer gulle hand. Redenen, waar-

om zij in Maastricht een grote populariteit genoot.
Het huwelijk Regout-Hoeberechts werd met tien kinderen, zes
zonen en vier dochters, gezegend. Een zoon, Victor, overleed op tweejarige leeftijd; de andere vijf zonen zouden successsievelijk aan Petrus'
bedrijven verbonden worden.
Na eerst korte tijd in de Vijfharingenstraat 23) en daarna in de
Jodenstraat gewoond te hebben 24), namen zij in de loop van 1827
hun intrek in het huis Boschstraat no. 1303 25). De aankoop van dit
huis, door moeder Regout in dat jaar gedaan 26), was van groot belang voor Petrus' industriEle carriBre. In de advertentie, waarin het
te koop werd aangeboden, werd er van gezegd: „Elle est placde en

I

20) G.S.M., Bevolkingsregister

Maastricht 1828, fol. 421.
21) Gustaaf Regout: Causerie A mes fils.
22) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 83.
23) G.S.M., Bevolkingsregister Maastricht 1826, dl. 1, no. 2567.

24)

R.A.L., B.S. Maastricht, geboorten 1826: 24

25) G.S.M., Bevolkingsregister

28) Arch. P.R.: inv. no. 2, p. 1.
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October.

Maastricht 1828, fol. 155.

i

face du bassin du nouveau canal de Bois-le-Duc h Maestricht; elle
conviendrait fort bien pour y Etablir un h6tel, une maison de commission, ou quelqu'autre branche de commerce" 27 Weldra vestigde
Petrus in een gcdeclte van dit huis zijn sinds kort bestaande handslijperij, waarin het uit Belgia betrokken ruwe glas en kristal nader

bewerkt werden.

V66r de Belgische opstand maakte de handelszaak van „De
Weduwe P. Regout en Zoonen" een bloeiende periode door. De
Regouts dreven een „wel-gekalanten winkel" 28) en hadden voor het
vervoer van hun handelswaren naar hun afnemers in het Noorden
zelfs een „eigene aakje, houdende omtrend de 10 tonnen" in de
vaart 29). Petrus bleek toentertijd niet alleen een opslagplaats in
Maastricht, doch er ook een in Luik te hebben 30). De opstand
maakte aan deze goede gang van zaken evenwel een einde.

Het geestelijk klimaat, waarin Petrus Regout was opgegroeid, was
verre van ideaal. De invloed, die van de twintig jaar lange Franse
overheersing uitging, is moeilijk te overschatten. Het geestesleven
werd, wanneer het zich nog uitte, volkomen verfranst 31 ) ; de gevolgen van de godsdienstvervolging zouden lang en diep doorwaarschijnlijk reeds vroeger m6t
werken 32). Het anticlericalisme
-

de ideeEn der Verlichting uit de Oostenrijkse Nederlanden overgewaaid - nam snel in omvang en in intensiteit toe, de Vrijmetselarij
boekte er nieuwe aanhang. Het uiteindelijke resultaat was „een gruwelijke ontkerstening en zedelijke verwor(ling" 33).

Na de Franse Tijd kregen wel andere, maar eveneens niet- of antikatholieke personen de macht in handen. De „jeunesse dor6e", die
haar ontwikkeling in BelgiE en vooral in Luik opdeed, achtte het duel
het meest geschikte middel om haar eer te verdedigen 34). Symptomatisch voor haar bedorven mentaliteit is het rond 1828 geschreven
27) Journal de la Prov. de Limbourg d.d. 10-2-1827.
28) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 11-7-1833, La 35/H.
29) Idem 25-10-1833, La 42/A.
so) Gustaaf Regout: Causerie A mes fils.

Scheerder: Geschiedenis der Nederlanden, dl. IV, p. 93.
32) Roemen: Maastricht, p. 83.
31)

33)

Nafzger: Uit het sociaal verleden van Maastricht. Veritas 2e reeks, no. 1

d.d. 7-1-1939.
34) Dergelijke incidenten worden in de Maastrichtse kranten van die eeuw
regelmatig vermeld.
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gedicht „De persessie van Scherpenheuvel" van de gevierde Maastrichtse dichter Th. Weustenraad ( 1805-1849) : een anti-clericaal,
pornografisch en blasphemistisch geschrift, dat grote bewondering
wekte.
De verbondenheid van het negentiende eeuwse Maastricht met
Belgia demonstreerde zich ook weer in het Maastrichtse liberalisme,
dat als het ware een liberalisme van Belgische huize was: het anticlericalisme viel hierbij als haar meest kenmerkende eigenschap op 35).

Bij het uitbreken der onlusten werden de Regouts, evenals de overgrote meerderheid der Maastrichtenaren, door generaal Dibbets „zeer
verdacht van de belgische regeering meer dan het wettig gezag genegen te zijn" 36). Tijdens de Belgische opstand trachtten sommige
Maastrichtse fabrikanten hun zaak te redden door elders een filiaal
op te richten, zoals bijv. een van de gebroeders Philips, die in 1833

te Luik een tabaksfabriek stichtte naast de bestaande te Maastricht 37),

Wij weten niet, of ook Petrus

een dergelijk plan gekoesterd heeft.
pand
Feit is echter dat hij in 1832 het
Souverain Pont no. 317 te Luik
kocht 38); het is echter niet uitgesloten, dat het dit pand was dat hij
reeds voor de opstand als opslagplaats in gebruik had. Mocht hij in
het begin misschien geaarzeld hebben, toch werd hij door zijn stadgenoten als een orangist beschouwd 39) en ondervond hij in zijn
zakelijke aangelegenheden van de zijde van generaal Dibbets steeds
medewerking 40). Beide partijen hadden hierbij trouwens het grootste
belang: zonder Dibbets' medewerking stond Regout volkomen
machteloos, terwijl Dibbets alles er aan gelegen was om door vcrgroting van de werkgelegenheid de orde en rust binnen de vesting te
bewaren.
In 1834 waren de omstandigheden iets gunstiger geworden en
stond het economisch leven er weer iets beter voor. Regout stond toen

35) Scholl: Het liberalisme, p. 18.
36) R.A.L.: Militair Arch., inv. no. 297, Lijst van suspecte personen over de
jaren 1830-'32.
37) v. Doom: Het nieuwe Tricht, p. 12.
88) Rijksarch. Luik: Mutations de propridt6, vol. 439, fol. 119 v, no. 64,4-101832.

R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 2/R. (bijdrage v. Kerens d.d.
3-8-1837). v. d. Kemp: Bijdrage tot de kennis der militaire toestanden, p. 23.
40) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 25-11-1831, La 5/S. (bijlage v. Dibbets d.d.
39)

24-11-1831).
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voor de moeilijke keuze: afwachten wat Maastrichts toekomstig lot
zou zijn, 6f tot daden overgaan, er op speculerend, dat Maastricht -

in tegenstelling met de opstandige gebieden - Nederlands zou blijven, in welk geval hij de afzetmarkten van v66r 1830 zou kunnen
veroveren. Hij besloot tot het laatste. In 1834 associEerde Petrus zich
met zijn broer Thomas en zijn zwager J. G. Lambriex 41) met wie
hij een spijkerfabriek begon. In datzelfde jaar schafte hij een stoommachine aan en breidde zijn glasslijperij, die sinds 1830 tot bijna
algeheel verval gekomen was, aanzienlijk uit: het manufactuurtje
werd een fabriekmatig grootbedrijf. In 1836 ging hij over tot de oprichting van een aardewerkfabriek. Twee jaar later weigerden de
Belgische glasfabrikanten hem de levering van ongeslepen glas en
kristal. Deze maatregel, die de volkomen ondergang van Regouts
slijperij ten doel had, beantwoordde Petrus met de oprichting van een
eigen glas- en kristalblazerij.
Petrus was reeds in 1835, het jaar waarin zijn moeder overleed, een
vermogend man. In een tijd, waarin de „koopwaarde van de vaste
goederen dagelijks verminderde" 42) liet moeder Regout aan haar
drie zoons een vermogen na, dat men schatte op f 105.284,-. Petrus
en zijn twee broers erfden toen dus ieder f 35.094,_ 43) Daarbij
voegden zich nog de bruidsschat en erfenis van zijn vrouw Aldegonda
ten bedrage van f 5.704,_ 44), zodat hem, ongeacht eventuele eigen
besparingen, een kapitaal van bijna 41 mille ter beschikking stond.
De betekenis, die dit voor die tijd zo grote beginkapitaal voor de
ondernemende Regout gehad heeft, valt moeilijk te schatten. Of hij
z6nder dat kapitaal ooit de kans zou hebben gekregen zijn capaciteiten
te ontplooien, is zeer de vraag. Nu, m6t dit kapitaal, was hij van meet
af aan in staat zijn zaken redelijk groot op te zetten en nieuwe financieringsmiddelen aan te trekken: het is „de eerste losrakende steen,
die de lawine veroorzaakt".
Het tot stand komen van de glasblazerij betekende niet het einde
van Petrus' scheppende activiteit. In 1842 richtte hij een geweerfabriek op, in 1846 verwierf hij de concessie voor een gasfabriek, die
Lambriex was „meester slotmaker en koopman" en gehuwd met Maria Anna Hoeberechts.
42) A.R.A.G. Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108.
43) Arch. P.R.: inv. no. 3, p. 295.
44) R.A.L.: Not. Arch., Notaris C. A. R. de Flize, Maastricht, voorlopige lijst
no. 3033, akten 134 en 135, 5-7-1842.
41) Jacobus Gerardus
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in 1847 in werking werd gesteld. De concessie tot levering van gas
aan particulieren leidde al spoedig tot een ernstig en langdurig geschil
met het gemeentebestuur van Maastricht. Eerst in 1859 zou ten gevolge van een arrest van de Hoge Raad aan dit geschil een einde
komen.
Zoals wij zagen, had Regout ook zitting in de Commissie van Controle van de Aken-Maastrichtse Spoorwegmaatschappij. Eind Januari
1847 legde hij deze functie echter neer „lorsqu'il trouva que des actes
eurent lieu, qu'il ne put concilier avec sa conscience" 45 ) . De reden
hiervan was, dat men weigerde hem de stukken ter hand te stellen
die nodig waren voor het uitoefenen van zijn functie 46). De vraag,
waarom men hem de betreffende bescheiden niet ter inzage gaf, is
slechts met de grootste reserve te beantwoorden. In een vrij ondeugdelijke anonieme necrologie van Petrus Regout uit 1907, waarvan de
schrijver beweert Petrus' loopbaan van nabij te kennen, wordt dienaangaande medegedeeld, dat een groot geldbedrag voor het verwerven
van de concessie van de Domaniale mijn ten behoeve van de Spoorwegmaatschappij heimelijk was uitgekeerd aan iemand, die daarop
niet de minste aanspraak kon maken. Regout zou hiervan lucht gekregen hebben en daarom volledige opening van zaken geifist hebben,
wat hem geweigerd werd 47),
De crisisjaren 1848-1849 brachten hem in grote moeilijkheden.
Zeer tot zijn geluk zette de nieuwe hausse-periode spoedig in. De
enorme speculatieve voorraden, die hij tijdens de baisse had aangelegd, werden vlot en tegen hoge prijzen afgezet. De reusachtige
winsten, die hij toen behaalde, maakten hem in enkele maanden tijd
tot een zeer gefortuneerd persoon.
In 1850 was Petrus een van de mede-oprichters van de papierfabriek van „Lhofst-Weustenraad en Cie" ; hij trok zich hieruit evenwel terug, v66rdat de fabriek in werking werd gesteld.
Petrus zou tevens een der mede-oprichters zijn geweest van de
eerste stoombootmaatschappij, die Luik met Maastricht via de Maas
verbond 48) Vermoedelijk is deze maatschappij in 1838 met haar
.

p. Regout: Album dEdid A mes enfants
45
40) Arch· P.R.: inv. no. 20, 9 134.
47

(carribe).

) Necrologie van Petrus Regout, nestor der Nederlandsche nijverheid. (Anoniem handschrift, 1907, Arch. P. G. H. Regout.)
48) Notice sur Monsieur Pierre Regout.
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diensten begonnen 49). Stukken, waaruit blijkt of Petrus bij deze of
een andere stoombootmaatschappij was betrokken, werden in de
diverse archieven helaas niet gevonden.
Inmiddels was Petrus bij K.B. van 13 Febniari 1844 benoemd tot
lid van de Kamer van Koophandel voor Maastricht. Het was niet de
eerste keer, dat hij voor het vervullen van deze functie candidaat gesteld werd, want reeds in 1837, toen het aftredend lid H. Seydlitz herbenoemd werd, had men zijn naam op de voordracht van candidaten
geplaatst 50). Hij bleef acht jaar lid van deze Kamer en stelde in de
loop van 1852 zijn mandaat ter beschikking 51 ),
Van 1851 tot 1853 was Petrus Regout tevens lid van de Maastrichtse gemeenteraad. Het geschil met de „Stedelijke Regering" inzake de hem verleende gasconcessie deed hem besluiten zich uit deze
functie terug te trekken 52 ).
Bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die
als gevolg van de Grondwetsherziening van 1848 moesten plaatshebben, werd Petrus in November van dat jaar met grote meerderheid van stemmen voor het district Maastricht candidaat gesteld 53).
De koning, aan wie op grond van het voorlopig kiesreglement de
vrije benoeming der leden uit de gestelde candidaten was voorbehouden, benoemde Regout bij K.B. van 11 Januari 1849. Er op
wijzend van hoe groot belang het was, dat tenminste 66n industrieel
zitting in die Kamer had, omdat anders te eenzijdig de belangen van
de handel bevorderd werden, stelde hij zich in 1850 opnieuw candidaat 54) en werd toen door de Provinciale Staten gekozen en benoemd verklaard 55).
In de Kamer trad Regout dikwijls met hartstocht voor de belangen
van Limburg en van de industrie op. Een kwestie, die hem zeer ter
harte ging, was de aftapping van Maaswater door de Belgen. Ten
behoeve van de irrigatie van de Kempen en ter voeding van het

Kempenkanaal had de Belgische regering een prise d'eau in de Maas
aangelegd en met de Zuid-Willemsvaart verbonden. De gevolgen hier49) G.A.M.: Arch. Fam. Nafzger, inv. no. 9.
50) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 48, 9 408.
m) A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet 110, dossier 574.
52) Arch. P.R.. inv. no. 22, p. 261.
53) Arch· P.R.: inv. no. 21, p. 47.
54) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 17.
53) T.a.p., p. 26.
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van waren voor de scheepvaart zeer schadelijk: 's zomers was de
Maas, die zonder die aftappingen dan toch al een lage waterstand
had, geheel onbevaarbaar, terwijl tegelijkertijd de schepen in de ZuidWillemsvaart groot gevaar liepen tengevolge van de daarin ontstane
grote stroomsnelheid.
Op handelspolitiek gebied heeft Regout zich danig geweerd. In de
strijd vrijhandel-protectie verdedigde hij vurig - zoals na hem de
Tilburgse fabrikant Armand Diepen ( 1846-1895) zou doen - het
protectionistische standpunt van de Nederlandse industrie; zijns inziens zou vrijhandel alleen dan te prefereren zijn, indien alle landen
hiertoe zouden overgaan. Nauw hiermee samen hing zijn onafgebroken streven voor heffing van specifieke rechten, omdat door het
systeem der waarderechten ontduiking der invoerrechten in de hand
werd gewerkt 56).

Zijn handelspolitieke inzichten kostten hem in 1859 zijn Kamerzetel. In dat jaar maakte de Minister van FinanciEn, Mr. P. van Bosse,
een vrijzinnig algemeen tariefontwerp aanhangig, waartegen Regout
bij de behandeling in de Eerste Kamer fel opponeerde. Het gevolg
was, dat na een langdurig debat op 12 Mei 1859 het wetsontwerp met
een meerderheid van drie stemmen verworpen werd. Van liberale
zijde nam men dit Regout, die op het punt van periodiek aftreden
stond, zeer kwalijk. Bij de verkiezingen van 12 Juli d.a.v. werd hij
dan ook „par des intrigues ourdies et ex6cut6es entre ledit Ministre
( Mr. van Bosse), et M. le Commissaire du Roi dans cette province" 57 ) , daarin ijverig geholpen door het Statenlid en latere burgemeester van Maastricht W. H. Pijls, vervangen door een volbloed
liberaal 58 ).
Mede op initiatief van Petrus Regout werd in 1861 opgericht de

Vereniging van en uoor Nederlandsche Industrilelen, waarvan hij tot
eind 1865 president was. Van meet af aan bepleitte deze vereniging,
die zich de bevordering der belangen van de Nederlandse nijverheid
ten doel stelde 59), de instelling van een afzonderlijk ministerieel
departement voor Openbare Werken, Koophandel en Nijverheid 60).
Verg. Weekblad: De Nederlandsche IndustriEel d.d. 10-3-1878.
Carri&re de Monsieur Pierre Regout, p. 6.
58) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, dl. 6 (1924), kol. 1168.
59) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 264.
60) T.a.p., p. 305.
56)

57)
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Grote activiteit ontplooide de Vereniging ook op het terrein van de
handelspolitiek. Nadat Nederland in 1862 definitief de weg van de
vrijhandel was ingeslagen, verzette ook de Vereniging de bakens en
sprak zij zich uit voor de algemene en algehele vrijhandel. Veel verder
dan deze uitspraak kwam zij echter niet. Een rapport, dat zij over de
practische uitvoerbaarheid van het principe van de algemene vrijhandel liet opstellen, legde zij niet aan de regering over „omdat de
zaak niet aanhangig was bij eenige regering". Regout, die van mening
was dat Nederland „toch het meeste belang bij de toepassing van het
beginsel van gelijkheid en reciprociteit (heeft), omdat ons tarief zoo
laag en zoo illusoir is", kon zich hiermee niet verenigen en bedankte
voor het president- en lidmaatschap 61 ).

In de jaren vijftig

en zestig schreef Regout een groot aantal

brochures, open brieven e.d. over kwesties, die hem belang inboezemden, zoals de Limburgse waterwegen, de handelspolitiek en Maastrichtse toestanden. Bij de stroom van geschriften, die het armenvraagstuk behandelden, voegde hij in 1858 zijn brochure Pauperisme en

Industrie, waarin hij een plan ontwikkelde om de door de Maatschappij van Weldadigheid opgerichte bedelaars-koloniEn door middel
van industrialisatie in hun werking te verbeteren. In 1864 publiceerde
hij een brochure onder de veelzeggende titel Wat heeft Limburg uoor
den Heer Thorbecke en de Heer Thorbecke uoor Limburg gedaan.
Aan de gespannen verhouding, die naar aanleiding van de gasconcessie rond 1850 tussen Regout en het gemeentebestuur van Maas-

tricht was ontstaan, was door het Arrest van de Hoge Raad in 1859
waarbij het aan Regout verleende verlof tot het leggen van gasbuizen
onder de openbare straat werd ingetrokken geen einde gekomen.
Integendeel in de zestiger jaren kwam het tot een openlijke strijd,
waarin de Maastrichtse verhoudingen - zowel op (gemeente-) politiek als op wereldbeschouwelijk terrein - zich steeds scherper aftekenden. Regouts belangrijkste tegenstrever was de wethouder en
latere burgemeester W. H. Pijls, een handig en sluw man, tegen wie
Regout niet opgewassen bleek. De onenigheid met Pijls c.s. is op
Regouts faits et gestes en op de Maastrichtse toestanden van zo grote
invloed geweest, dat een nader onderzoek van de Maastrichtse „poli61) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 78.
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tieke" geschiedenis noodzakelijk bleek. In een volgende paragraaf zal
hierop dan ook nader worden ingegaan.
Petrus Regout was een man van diep geloof, die zich nimmer
schaamde daarvan blijk te geven. Hij was een clericaal bovendien:
met de hogere en lagere geestelijkheid van Maastricht en daarbuiten
onderhield hij de allerbeste relaties; Mgr. F. Graaf de M6rode, Mgr.
L. Rutten, Mgr. F. Bock, vele Jezuieten en de Deken van Maastricht
rekende hij tot zijn persoonlijke vrienden 62). Lange tijd was hij
president van de „Kerkfabrijkraad van St. Matthias", een van de
vele kerken die voor zijn ruime schenkingen in aanmerking kwam.
Regout was ook een ultramontaan en het afstemmen van de begrotingspost voor een Nederlands Vertegenwoordiger aan het Vaticaan in 1871 wekte in hoge mate zijn ontstemming op. Deze „kaakslag... aangeboden door eenige beginsellooze personen, die ontzag
noch eerbied meer hebben" beantwoordde hij door de koning jaarlijks een bedrag van f 3.000,- aan te bieden, dienende „tot gedeeltelijke bestrijding van de kosten van een gezant vanwege Uwe Majesteit
bij Z.H. den Paus" 63). Van een welhaast kinderlijke aanhankelijkheid aan de Paus getuigde zijn aanbod, in 1872 aan Pius IX gedaan,
om - zo Hij uit Rome verdreven zou worden
bezit te nemen van
kasteel
Vaeshartelt en zijn gehele fortuin: „car c'est aux B6n6zijn
dictions c61estes que je dois mes biens temporels" 64 ,
In de laatste jaren voor 1870 begon zich kennelijk een zekere zij het goedaardige
ouderdomspsychose van Petrus meester te
sommige
van zijn eigenschappen bij tijden overwaardoor
maken,
dreven vormen aannamen. Aan uiterlijk vertoon - waaraan de doorsnee Maastrichtenaar steeds zo'n behoefte getoond heeft - ging hi j
een toenemende aandacht besteden; er openbaarde zich een zeker
streven naar maatschappelijk aanzien, waaraan een licht-geraakt-zijn

1

-

-

62) Mgr. F. X G. Graaf de M6rode: Aartsbisschop van MaytEne, aalmoezenier
v. d. H. Vader. kanunnik v. d. St. Pieter te Rome, enz. Mgr. L. H. Rutten, 1809-

1891, stichter van de congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.
Mgr. Dr. F. Bock, kanunnik van het Domkapittel te Aken; schreef samen met
kapelaan M. Willemsen in opdracht van Regout Die Mittelattertichen Kunstund Retiquienschatze zu Maestricht, K6ln und Neuss, 1872.

63) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 259. Een aardige bijzonderheid in deze is, dat de
eerste Nederlandse Gezant, die in 1915 weer bij de H. Stoel geaccrediteerd

werd, zijn kleinzoon Mr. Dr. L. H. W. Regout
64) Notice sur Monsieur Pierre Regout.
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(

1861-1915) was.

1

gepaard ging. Tegen het enorme succes, dat hij in de loop van zijn
leven geboekt had, en nog steeds boekte, bleek hij niet langer opgewassen te zijn. De vele eerbewijzen, die hem juist tijdens deze levensjaren werden gebracht, hielden ten dele met deze ouderdomsziekte
verband en hebben op liet verdere verloop er van gewis een ongunstige
invloed uitgeoefend 65). Van Regouts geestelijke gesteldheid en maatschappelijke positie trachtte de uitgever van een satirisch Sittards
weekblaadje, een zekere E. Demarteau, in deze jaren misbruik te
maken. Regout, die zich door deze chantage niet liet intimideren,
werd al spoedig het mikpunt van de venijnige spotlust van het
Sittardse blad, waaraan eerst een einde kwam nadat Demarteau door
de arrondissementsrechter veroordeeld was wegens laster en smaad.
Om aan de hem opgelegde boete en schadevergoeding te ontkomen
week deze uitgever naar Belgia uit 66).

In September 1870 associeerde Petrus, die tot dan toe het uitsluitende bestuur over de onderneming had uitgeoefend, zich met zijn
vier nog in zaken zijnde zoons en werd de oude eenmanszaak omgezet in een vennootschap onder firma 67 ). Hen werd toen een aandeel in de winst toegekend en bij afwezigheid van Petrus zouden de
handtekeningen van twee der zoons die van de vader kunnen vervangen. Eveneens had er een regeling van het stemrecht plaats: aan
Petrus werden drie stemmen, aan ieder der zoons werd 66n stem toegekend 68).
Nadien trok Petrus zich geleidelijk uit de zaken terug; zijn gezondheid liet trouwens steeds meer te wensen over 69). In 1875 vestigde
05) Sinds 1840 was Petrus Regout ridder Nederl. Leeuw, 1843 ridder Legioen
van Eer, 1864 Mtdaille le kl. R6compense Nationale de Belgique, 1869 commandeur St. Gregorius de Grote, Membre Honoraire Soci6t6 Royale Linn6enne
d'Agriculture (Brussel), 1870 ridder le klas Leeuw van Ziihringen ( Baden),
1871 Bronzen Kruis v. h. Franse Rode Kruis, zilveren m6daille en honorair
president Soci6t6 de Sauveteurs (Napels). Werd in dat jaar commandeur
H. Graf en voorgedragen voor de verheffing tot Romeins Graaf. (Arch. P.R.:

inv. no. 26, p. 307; inv. no. 28, p. 296 en 333; inv. no. 29, p. 82, 212, 233 en
307).

66) Arch. P.R.: inv. no. 13; inv. no. 28, p. 294 en 348; inv. no. 29, p. 72, 78,
233 en 244. Courrier de la Meuse d.d. 2-5-1870; L'Ami du Limbourg d.d. 6-51870; Nieuwsbode van Sittard 1869-1871.
67) Zijn vijfde zoon, Gustaaf, had zich begin 1870 uit de zaak teruggetrokken.
68) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 6-10-1870, La R. L'Ami du Limbourg d.d. 11-91870.

69) Arch. P.R.: inv. no. 30, p. 29 en 127.
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hij zich definitief op het landgoed Vaeshartelt waar hij en Aldegonda
in Juni van dat jaar op grootse wijze hun gouden bruiloft vierden.
Kort nadien benoemde Petrus zijn echtgenote Aldegonda tot zijn bijzondere en algemene gemachtigde 70 ). Bijna 77 jaar oud overleed
Petrus

(

Laurentius) Regout te Vaeshartelt-Meerssen op 18 Februari

1878.

In datzelfde jaar, enige dagen na de dood van haar zoon Eduard
- zelf slachtoffer van de gevreesde silicose - overleed ook de vrouw,
die hem steeds zo trouw terzijde gestaan had, Maria Aldegonda
Regout-Hoeberechts ( 14 November 1878).

Par. 2. Petrus Regout en Maastricht
Wanneer men zich verdiept in de sociaal-economische geschiedenis
van Maastricht, dan wordt men herhaaldelijk geconfronteerd met
feiten en gebeurtenissen, die alleen dan hun verklaring vinden wanneer men ze plaatst binnen het grote, algemene kader; met andere
woorden wanneer men de invloed nagaat die van allerlei andere fac-

toren daarop is uitgegaan.
Uiteraard werd ook Regouts handelen of nalaten vaak beinvloed
of bepaald door factoren, die hijzelf niet of slechts ten dele in de hand
had. In deze paragraaf zullen die bepaalde factoren, voor zover zij
verband houden met de toestanden en verhoudingen, zoals die destijds in Maastricht lagen, nader onderzocht worden. Deze, wat men
zou kunnen noemen „politieke" geschiedenis van Maastricht zal hier
beperkt worden tot het tijdvak + 1845-1873: aanvangend met de
controverse rond de „concessie tot verlichting van stad's straten door
middel van loopend gaz" en eindigend in het jaar waarin Petrus
Regout zich nagenoeg geheel uit het openbare leven heeft teruggetrokken 71 ),

In Mei 1846 richtte Regout een adres tot de koning waarin hij
verzocht hem een concessie te verlenen „tot het aanleggen en daar70) T.a.9, 9214.
71

) Regouts gasconcessie, die de basis legde voor zijn gasfabriek, is primair de
inzet geweest van een persoonlijke en
„politieke" stnjd. Deze strijd, tekenend
voor het toenmalige Maastricht, wordt hier beschreven; aan de economische
geschiedenis van Regouts gasfabriek is par. 3 van hoofdstuk III gewijd.
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stellen en exploiteren voor den tijd van 25 jaar eener zoo algemeene
als bijzondere gazverlichting alhier binnen de Stad
Maastricht" 72 h
Nadien vernomen hebbende, dat het sedert 1845 om militaire redenen
verboden was de straten van vestingsteden door middel van gas te
verlichten 73), wijzigde Regout zijn verzoek en vroeg een concessie
voor het oprichten van een gasfabriek en het leveren van gas aan zijn
eigen en aan andere openbare en bijzondere gebouwen 74 h Deze
consessie werd hem in December 1846 door de
koning verleend
onder voorwaarde, „Dat de daartestellen Gaz-inrichting nimmer tot
Algemeene Stadsverlichting worde gebruikt" 75). Op 4 Maart 1847
wendde Regout zich tot het gemeentebestuur van Maastricht en
attendeerde dit bestuur er op, dat onder bepaalde voorwaarden
OF»
heffing van het verbod op de straatverlichting door middel van gas
verkregen kon worden en dat hij - na herziening van zijn concessievoorwaarde - dan gaarne in deze verlichting zou voorzien 76 ) 0
Inmiddels had Regout een nieuw systeem voor het transport van
vloeistoffen en gassen ontwikkeld, waarbij de usantieel in gebruik
zijnde ijzeren buizen vervangen werden door glazen, op welk systeem
hij zowel in Nederland als in BelgiE en Frankrijk octrooi ontving 77 )
In September 1847 vroeg Regout bij het gemeentebestuur een
vergunning aan ten einde een begin te kunnen maken met het leggen
der buizen door stads straten 78 , waarop echter afwijzend werd beschikt. Afgezien van „de meer algemeene vraag, of- en welke ongelegenheid, voor de dienst der stad, uit het leggen van gasbuizen
( zonder onderscheid) door eene particuliere onderneming, zouden
kunnen ontstaan" wenste het gemeentebestuur zich eerst bezig te
houden met de bijzondere vraag, of de glazen buizen wel voldoende
deugdzaam waren. Een experimenteel onderzoek gedurende enige
maanden achtte zij daartoe noodzakelijk 79). Over de duur van deze
72) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 111 e.v.
73) Nl. omdat men tijdens belegeringen, als de kolenaanvoer stokte, niet van
een dergelijke verlichting, die bovendien te gevaarlijk werd geacht, afhankelijk
wilde zijn.
74) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 117.
75) T.a.P., P. 132 (K.B. van 21-12-1846, no. 68).
78) T.a.P·, p. 140.
77) T.a.p., p. 138 en 157; inv. no. 21, p. 122.
78) Arch. P.R.. inv. no. 20, 9 171.
79) Verslag Maastricht over 1856, p. 89 e.v.
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termijn, die volgens het gemeentebestuur „moest worden verstaan als
onbepaald voor een of meer maanden" 80) ontspon zich een langdurig debat, waaraan eerst door het ingrijpen van de Minister van
Binnenlandse Zaken, die zich op het standpunt stelde dat goedkeuring van het glazen-buizen-systeem tevens behoorde te leiden tot
het verlof tot het leggen dier buizen, een einde kwam 81 ). De voorwaarden en verplichtingen, verbonden aan het leggen der buizen
onder stads straten, werden vastgelegd bij notariEle acte d.d. 1 Juli
1848, bij welke verbintenis zich twee personen voor Regout solidair
borg stelden 82 ).

Regouts gasfabriek was inmiddels in Februari 1848 in werking
gesteld. Einde 1849 had hij een buizennet onder bijna alle straten
gelegd en vele aansluitingen met particuliere en openbare gebouwen
tot stand gebracht 83 ).
In het jaar 1850 werd aan de gemeente ontheffing verleend van
het verbod tot gasverlichting der straten. Een aanbod van Regout om

in deze straatverlichting te voorzien werd met een beroep op zijn geclausuleerde concessie afgeslagen 84 ). Opdat hij echter op grond van
deze clausule mettertijd niet van inschrijving zou worden uitgesloten,
werd deze clausule - houdende dat zijn gasinrichting nimmer tot

algemene stadsverlichting mocht worden gebruikt - in Januari 1851
ingetrokken 85 ). Daarbij werd overwogen dat de oorzaak der clausule,
het gasverlichtingsverbod voor straten van vestingsteden, althans voor
wat Maastricht betrof, teniet gegaan was 86 ) .
Nadat het gemeentebestuur in de loop van 1852 aan Regout het
leggen van nieuwe leidingen herhaaldelijk geweigerd had 87), besloot
de raad, die zich tot dan toe steeds voor particuliere exploitatie had
uitgesproken, op 12 Mei 1853 „dat er, voor rekening der gemeente,
eene gas-fabriek zal worden daargesteld en in exploitatie gebragt" 88 ),

De raad achtte dit „le seul moyen d'6chapper dtfinitivement
80) T.a.p., P. 92.
81) T.a.p., p. 95 en 97.

82) Arch. P.R.: inv. no. 21, 9 24.
83) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 224; inv. no. 21, p. 90.
84) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 14.
85) T.a.p., p. 54 (K.B. van 2-1-1851, no. 73).
86) T.a.B, p. 42.
87) T.a.p., p. 238.
88) Verslag Maastricht over 1856, p. 81,98 e.v.
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A

l'arbi-

traire et au monopole de l'intdrEt priv6, qui se trouve sur
formellement en opposition avec rintarat communal" 89).

ce

point

In October 1854 trok de raad de aan Regout verleende vergun-

ning tot het leggen van gasbuizen in en beval hem om binnen een
nader te bepalen termijn de reeds gelegde buizen te verwijderen 90).
Het recht van de gemeente om zijn vergunning in te trekken werd
door Regout betwist. Met de ten uitvoerlegging van de raadsbesluiten
werd voorlopig evenwel ( tengevolge van de slechte positie van stads
financiEn?) geen haast gemaakt. Het overlijden van een der borgen
maakte de kwestie opnieuw actueel en leidde tenslotte tot een rechtszaak, waarbij Regout de rechtsgeldigheid van het raadsbesluit van
October 1854 aanvocht. Hierbij wierp Regout o.m. op, dat hij met de
gemeente een wederkerige overeenkomt had gesloten, die, daar hij
aan zijn verplichtingen had voldaan, alleen met wederzijdse toestemming kon worden ontbonden en dat door het raadsbesluit de door de
koning verleende concessie werd aangetast 91 ). Tenslotte werd in
1859 bij arrest van de Hoge Raad het vonnis van het Provinciaal Gerechtshof in Limburg, dat Regouts vordering ongegrond verklaarde
en hem verplichtte om binnen 3 maanden zijn gasbuizen te verwijderen, bekrachtigd 92). Regouts beroep op de Kroon om het
raadsbesluit van October 1854, als zijnde in strijd met het algemeen
belang, te vernietigen werd afgewezen 93 ).
Dit betekende tevens het einde van Regouts gasleveranties aan
derden; sinds einde 1859 produceerde deze gasfabriek alleen nog maar
voor Regouts andere bedrijven. Op de zestig A zeventig duizend
gulden, die in de gasfabriek en in het buizennet waren geinvesteerd,
had Regout door het intrekken van de vergunning aanzienlijke ver-

liezen geleden 94).
De gaskwestie, die ruim twaalf jaar in Maastricht gespeeld en er
de gemoederen sterk verhit heeft, blijkt bij nadere beschouwing allesbehalve een meningsverschil over de vraag of de gasvoorziening
diende te geschieden door een openbaar nutsbedrijf, i.c. de gemeente,
89) Courrier de la Meuse d.d. 13-5-1853.
M) Verslag Maastricht over 1856, p. 82.
91) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 142; inv. no. 24, p. 13.
92) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 7.
93) T.a.p., p. 45.
94) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 272.
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of door een particuliere onderneming te zijn geweest. In feite was het
een zuiver persoonlijke strijd, waarin sentimenten en rancunes de
voornaamste rol speelden en waarin zich gaandeweg de typisch Maastrichtse verhoudingen scherp aftekenden. Om deze verhoudingen te
leren kennen is het dus gewenst om de achtergronden der gaskwestie
nader te onderzoeken.
Reeds in 1843 had het stadsbestuur van Maastricht de oprichting
van een gasinrichting wenselijk geacht; te dien einde had zich een
aantal personen verenigd om middels een op te richten „sociEteit" het
waarbij
benodigde kapitaal aan te trekken. Van deze plannen
Maastricht-Aken
en in
de
W. Clermont, lid van
Spoonvegcommissie
Clermont
en
de
aardewerkfabriek
later jaren mede-oprichter van
terechtgekomen
95).
Chainaye, was betrokken - was evenwel niets
Aangaande Regouts aanvrage van Mei 1846 voor een algemene
-

concessie werd door het gemeentebestuur ongunstig geadviseerd, daar
zij „de bedoelde concessie voor de stad te erlangen" wenste met de
bedoeling evenwel om de exploitatie van een stedelijke gasfabriek in
het openbaar aan te besteden 96). Regout, inmiddels geinformeerd
over het gasverlichtingsverbod van 1845, trok zijn aanvraag in en verzocht een concessie voor de gasverlichting van gebouwen 97). Tegen
deze laatste concessieaanvraag zou het gemeentebestuur zich niet verzet hebben omdat zij van mening was, dat Regouts „gazometer" te
klein zou zijn zodat er „zeer weinig gas voor ander gebruik dan dat
van 's adressants verdere fabrieken, kon overblijven en er dus, voor
stads belang, in dezen, niet te vreezen was" 98). Deze - in 1856
motivering blijkt echter niet steekhoudend te zijn,
gememoreerde
want enige maanden nadat de concessie aan Regout verstrekt was
(21-12-1846) stemde zij er in toe, dat de capaciteit van die gazometer
met 50% vergroot werd 99). Het gemeentebestuur, dat toch de oprichting van een gasinrichting wenselijk achtte en de exploitatie daarvan door een particuliere onderneming prefereerde 100), bleek alles-

93

) P. Regout:

Antwoord op het rapport der Commissie van Publieke Werken

(1852), p. 9 en 66.
90) Verslag Maastricht over 1856, p. 86 en 98.
97) Regout trok zijn aanvaag van 27-5-1846 in, v66rdat hierop afwijzend beschikt was (Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 117). De voorstelling van zaken in Verslag Maastricht over 1856, p. 86 is derhalve onjuist.
98) Verslag Maastricht over 1856, p. 87.
99) T.a.9, p. 88.
100) T.a.p., P. 98. Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 260.
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behalve voor een dergelijke exploitatie door Regout geporteerd te zijn.
Ook nadat eenmaal over het leggen der gasbuizen overeenstemming
was bereikt, werden te dien aanzien steeds weer nicuwe moeilijkheden
opgeworpen. Deze moeilijkheden schenen een gevolg te zijn van het
feit „dat eene oude veete bestaat tusschen eenige invloedrijke personen bij het tegenwoordige stedelijk bestuur en hem ( Regout) en
dat... hij uit dien hoofde, vanwege dat bestuur nimmer aanmoediging of ondersteuning maar altijd hevige tegenkantingen en moeijelijkheid heeft ondervonden, iets, hetwelk alhier te Maastricht „de notori6t6 publique" is" 101) . Niet onmogelijk doelde Regout hiermee o.m.
op W. Clermont en dateerde deze vete uit de tijd, dat zij beiden nog
zitting hadden in het Spoonvegcomitd Maastricht-Aken, welk comit6
Regout in Januari 1847 verlaten had, omdat er handelingen hadden
plaatsgevonden, waarmee hij zich niet kon verenigen 102). Rond 1850
was Clermont lid van de gemeenteraad en trad toen op als rapporteur
inzake de stedelijke gasverlichting, ten project, waarvoor hij reeds in
1843 interesse getoond had 103),

In de loop van 1850 werd aan de gemeente Maastricht door de
Minister van Oorlog en van Binnenlandse Zaken vergunning verleend
voor de gasverlichting van straten. Zich beroepend op Regouts concessieclausule sloeg zij de aanbiedingen van Regout, om in deze verlichting te voorzien, af en sloot hem van eventuele inschrijving uit,
hetgeen ertoe leidde, dat de bedoelde clausule werd ingetrokken 104) .
Evenals W. H. Pijls, de man „die zich steeds een bitter en onbillijk
antagonist" van Regout toonde 105), was Regout in 1851 lid van de
gemeenteraad geworden, waarmee hij zijn tegenstrevers een nieuw
wapen in handen gaf. Toen in 1853 de zaak opnieuw aan de orde

werd gesteld en Regout enige nieuwe voorstellen deed, werden deze
niet in behandeling genomen omdat hij, als zijnde raadslid, daarvoor
niet in aanmerking kon komen 106)* Regout diende daarop zijn ontslag als raadslid in, hetwelk in de zitting van 26 Maart 1853 „voor
101) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 14.
102) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 134 e.v.
p Regout. Antwoord op het rapport der Commissie van Publieke Werken,
103
p. 66 en 85.
104) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 8, 14, 41, 54.
105
) P. Regout: Een woord over eenige Maastrichtse belangen, p. 35.
lott) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 260.
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kennisgeving werd aangenomen" 107)

Desondanks werd tijdens de
de
raadszitting van 12 Mei d.a.v. door
verenigde commissies van
financian en openbare werken rapport uitgebracht over de vraag, of
het raadslid Regout een concurrerend aanbod m.b.t. de publieke gasverlichting kon doen. De rapporteurs kwamen tot de conclusie „que
la proposition faite par M. Regout...ne soit point en consid6ration,
.

comme 6manant d'une personne incomp6tente".
Het raadslid Pijls haakte hierop direct in, onderstreepte de getrokken conclusie en stelde dat, voor het geval de conclusie niet zou
worden aangenomen, de rechtvaardigheid en rechtschapenheid dan
toch wel eisten dat het door Regout ingediende ontslag onverwijld
zou worden ingewilligd, zodat hij aan een eventuele aanbesteding zou
kunnen deelnemen ! 108 ) . De handige Pijls speelde de zaak dus z6,
dat ongeacht de uitslag van de stemming over het rapport en afgezien
ook van het feit, dat Regouts ontslag reeds enige maanden eerder
„voor kennisgeving was aangenomen", Regout steeds gedwongen zou
zijn om zijn mandaat neer te leggen. En dit was juist wat Pijls beoogde.

Nadat de conclusie van het rapport door de raad was aangenomen,
rapporteerde Pijls - die volgens zijn toenmalige politieke vriend Van
Wintershoven daartoe met de meerderheid der raad gemene zaak
gemaakt had 109) - in dezelfde raadszitting over de gasinrichting
en stelde voor om voor rekening der gemeente een gasfabriek op te
richten en te exploiteren 110 ). Dat een dergelijk voorstel gedaan werd
door de oerliberale Pijls, die daarmee al zijn liberalistische principes
verloochende, wijst er duidelijk op, dat hij koste wat kost wilde voorkomen, dat bij een eventuele publieke aanbesteding de gasleverantie
aan Regout zou moeten worden toegewezen. Zijn voorstel werd door
de raad aangenomen en betekende het begin van het einde van

Regouts gasleveranties aan derden.

Het Uituoerig en beredeneerd ueTslag van den toestand der gemeente Maastricht over het jaar 1856, waarin de gaskwestie uitgebreid behandeld wordt 111 ), bevat een over deze kwestie weinig be107) Verslag van de raadszitting in de Limburger d.d. 28-3-1853.
108
) Verslag van de raadszitting in Le Courrner de la Meuse d.d. 13-5-1853.
109) Courrier de la Meuse d.d. 20 en 21-2-1867.
110) Verslag van de raadszitting in Le Courrier de la Meuse d.d. 13-5-1853.

111) Hoofdstuk XI, p. 81 t/m 102.
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trouwbaar expos6. Zo wordt hierin bijvoorbeeld vermeld, dat het gemeentebestuur pas op 3 Mei 1853 „het 66rste antwoord op haar verzoek om vergunning voor de gasverlichting der straten" ontving 112 )
waarop het expos6 ten dele
De onjuistheid van deze bewering
steunt - blijkt duidelijk uit het feit, dat Regouts concessie reeds in
Januari 1851 herzien werd omdat de gemeente ontheffing van het
verbod op gasverlichting van straten in 1850 bekomen had. Tendentieuse verslaglegging van Maastrichtse raadsvergaderingen - en
mogelijk ook van de Limburgse statenvergaderingen 113) - was
echter, zeker in de zestiger jaren, niet ongewoon 114 ), een feit, waarmee men bij dc bestudering van het 19e eeuwse Maastricht terdege
-

rekening zal dienen te houden.

Dank zij een rapport, in 1860 door de commissaris des konings,
Van der Does de Willebois, uitgebracht in verband met de benoeming
van een nieuive burgemeester van Maastricht, zijn wij goed ingelicht
omtrent het toenmalige „politieke leven" in die stad.
„De partuschappen van Maastricht", zo heet het in dat rapport,
„zijn veclvuldig en diep geworteld. De twistappel is inderdaad, in de
hoofdzaak, geene andere dan de invloed op het beheer der gemeente.
Algemene landspolitiek en verschil van godsdienstige meeningen...
stellen niet het gebied daar waarop die partijschappen zich vooral
verdeelen. Onder het opzicht van meerder of minder nationaal gevoel,... gehechtheid aan het Vorstelijk Huis, . . . gouvernementale
richting, van onverdraagzaamheid wegens verschil van godsdienstige
gezindheden... kan ik de massa's te Maastricht onmogelijk rangschikken in de partijschappen welke de facto bestaan, en ik moet, den
twistappel zoekende, altijd terugkomen tot de verdeeldheden over de
regering der gemeente en tot de gemeenteverkiezingen". „Enigc
drijvers in de partij, die nu aan de gemeente-regering is, eene c6terie
in die partij, die ook nu de hier heerschende courant, le Courrier de la
Meuse, meester zijn geworden, leiden niet slechts zeer verkeerd de
openbare meening van Maastricht, doch zij oefenen tevens alzoo...
112) Verslag
113) Artikel
1871.

Maastricht over 1856, p. 97 e.v.

„L'administration provincial" in L'Ami du Limbourg d.d. 26-8-

.a. Pijls' vriend en naaste medewerker aan Le Courrier de la Meuse,
Ch. Hollman, heeft hierop gewezen in Het Venloosch Weekblad d.d. 15-121872, overgenomen door L'Ami du Limbourg d.d. 18-12-1872.
114
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een nadeelige invloed in het gewest en naar buiten uit. De eigenlijke
raddraayer dier c6terie is de Heer Pijls" 115
Deze c6terie Pijls, en meer nog Pijls zelf, heeft op het Maastrichtse
openbare leven een zeer belangrijke invloed uitgeoefend. Als wethouder en burgemeester heeft Pijls bijna een halve eeuw in Maastricht
„geregeerd" en lange tijd was hij
omgeven als hij was door een
raad van marionetten - met wel haast dictatoriale macht bekleed.
Door de sleutelposities, die hij bezette, was zijn optreden ook op
sociaal-economisch terrein van v6rstrekkende betekenis. Een geschiedenis van het toenmalige Maastricht zal dan ook nimmer compleet zijn
zonder Pijls daarin te betrekken.
-

W. H. Pijls (1819-1903) deed in 1851 zijn intrede in de Maastritse gemeenteraad en was afwisselend wethouder van financiEn
van 1855-1861, burgemeester van 1861 tot 1867, weer wethouder
van 1867 tot 1873 en tenslotte weer burgemeester van 1873 tot 1900.
Van 1852 tot 1873 was hij lid van de Kamer van Koophandel, waarvan hij de vier laatste jaren het voorzitterschap bekleedde. Hij had
zitting in de Provinciale Staten ( 1855-1880), in de Tweede Kamer
(1869-1873) en in de Eerste Kamer (1880-1899) 116).
Pijls wist de partij, waarbij hij zich had aangesloten spoedig geheel

naar zijn hand te zetten 117 Zodoende kon hij zich tevens meester
maken van Le Courrier de la Meuse, welke sinds 1854 - toen het
Journal du Limbourg werd overgenomen - het enige dagblad in
Limburg was. In deze Courrier - en het daaraan geaffilieerde schelden schimpblaadje Weekblad uoor Limburg - werd niets van enig
belang geplaatst vooraleer het door Pijls c.s. beoordeeld was, die daardoor „naar omstandigheden, teveel de voorstelling der zaken, de
schildering van personen en ook het lot der verkiezingen in de hand

(hadden)" 118)
Nadat zijn partij in de gemeenteraad de meerderheid had gekregen, werd Pijls wethouder en met zijn aanhangers wist hij de toenmalige burgemeester Van Aken „genoeg meester te worden " 1 1 9) . Als
A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet, dossier 574. Aan P. F. Wassenaar s.j.,
die onze aandacht op dit belangrijke dossier vestigde, betuigen wij daarvoor
onze oprechte dank.
118) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, dl. 9, 1933, kol. 828-829.
117) Russel: De Limburgsche c6terie, p. 6,16, 17.
118) A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet, dossier 574.
119) T.ap.
115)
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wethouder toonde hij zich een knap en handig financier. De gemeentefinancian werden op doeltreffende wijze door hem gesaneerd, hetgeen
echter geschiedde door het steeds hoger opschroeven van de accijnzen
op levensmiddelen, waardoor de arbeidende klasse relatief het zwaarst
getroffen werd 120), en door een „nog al drukkend octrooyenstelsel" 1 2 1)
1

t

L

Pijls' benoeming tot burgemeester in 1861 was niet overeenkomstig
het advies van de commissaris des konings, die hem in zijn reeds eerder
genoemde rapport als volgt schetste: „De man die goed zou kunnen
wezen voor de bevolking ( als burgemeester, M. ) . . . indien hij een
eenigszins aristocratiek of althans meer deftig mensch was, die door
den gemeenteraad zou worden gewenscht, indien hij zijne dwingelandij meer bedekte, en dien ik wegens zijne bekwaamheid, werkzaamheid en juiste administratieve inzigten zou aanbevelen, indien hij
staatkundig eerlijk was, ware de wethouder Pijls. Doch hij is van
kleinen huize, nog steeds, in het openbaar, aannemer, en, sub rosS,
winkelier en handig zeepzieder; weet zelfs bij zijne eigene partij zijn
juk niet aangenaam te maken, is jegens zijn wederpartijen te diep
partijdig, en boezemt mij, onder het oogpunt zijner staatkundige eer-

lijkheid, geen vertrouwen in" 122 ) .
Jegens Regout heeft Pijls steeds een uitgesproken vijandschap gekoesterd en, cenmaal aan de macht gekomen, zette hij hem de voet
dwars bij elke gelegenheid die zich voordeed. Regout, die in het realiseren van zijn plannen veelvuldig van de medewerking van of goedkeuring door de gemeentelijke overheid afhankelijk was, heeft hiervan
veel narigheid ondervonden. Zonder op de strekking van een door
Regout ingediend verzoek acht te slaan - of dit verzoek nu zijn
zuiver particuliere aangelegenheden betrof, dan weI ten voordele van

zijn stadgenoten was - werd dit, waar mogelijk, van de hand gewezen of op de lange baan geschoven. Veel goede dingen, die Regout
op het gebied van de volkshuisvesting, de openbare hygiEne of veiligheid tot stand had kunnen brengen, bleven dientengevolge achterwege 123)
120) Russel: a.w., p. 21. Rapport der Commissie belast met het onderzoek naar
den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende. ( Commissie De Vries
Robb6), eerste aflevering, p. 95.
121) A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet 110, dossier 574.
122) T.a.p.

123)

Verg· Russel: De Limburgsche C6terie.
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Zijn grieven jegens Pijls en het gemeentebestuur legde Regout in
1862 neer in een boekje getiteld Een woord over eenige Maastrichtse
belangen, waartegen de Courrier de la Meuse fel van leer trok en dat
aanleiding gaf tot ten van de vele processen, die in deze jaren gevoerd
werden 124)
De strijd tussen Regout en Pijls ontstaan, bleef niet tot hen beperkt,
maar leidde in de loop der zestiger jaren tot een Maastrichtse partijenstrijd, die aanmerkelijk verschilde van die in de jaren vijftig. Waren
het toen uitsluitend gcmeentelijke belangen geweest die de meningen
deden botsen, nu gingen ook de algemeen-politieke tegenstellingen
een rol van betekenis spelen.
In 1864 werd in Maastricht een nieuwe krant opgericht, eerst

L'Ami des Intirets Limbougeois later L'Ami du Limbourg geheten.
Deze krant, die geredigeerd en uitgegeven werd door Jos. Russel 125 ),
was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid eigendom van
Petrus Regout. „Par son appui 6nergique", zo wordt ons medegedeeld, „M. Regout a puissament contribut A la fondation et la publication non interrompue depuis le ler mai 1864 du journal L'Ami du
Limbourg" 126). Zij eindigde haar bestaan op 31 December 1877,
korte tijd dus voor Regouts overlijden 127) Regouts tegenstanders
duidden hem destijds meerdere malen als de eigenaar van die krant
aan, zonder dat zij nochtans het afdoende bewijs daarvan konden
leveren 128 );de procureur-generaal meldde eveneens dat Regout als
de eigenaar van het blad werd beschouwd 129) . In zijn particuliere
correspondentie kwalificeerde Regout de redacteur-uitgever Russel
als „une personne attachEe A ma maison en als „mon secr6taire
intime" 130 h Het aantal mededelingen van zuiver persoonlijke aard
door L'Ami du Limbourg over Regout gepubliceerd, is trouwens
opmerkelijk groot en wijst op een bijzondere band.

-

0

,,

124) Courrier de la Meuse d.d. 19 en 28-6-1862, artikel „M. P. Regout et ses
particuliers" en Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 91.
125) Een levensbericht van Jos. Russel ( 1829-1888) werd opgenomen in Publiint61·2ts

cations 1888, p. 439-441.
126) Carri&re de Monsieur Pierre Regout, p. 12.
127) De laatste 3 jaargangen van L'Ami du Limbourg hebben wij helaas niet
kunnen achterhalen; de jaargangen 1864-'74 zijn o.a. aanwezig in G.A.M.
128) L'Ami du Limbourg d.d. 4-2-1865 en 1-1-1867; Courrier de la Meuse Jan.
1867.

Cramer: Parlement en pers, p. 119 e.v.
130) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 14 en 276.
129)
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De door Regout aangevoerde L' Ami du Limbourg opponeerde van
het begin af aan zeer fel tegen Pijls en zijn Courrier de la Meuse crt
al spoedig werd het een partijorgaan. Ofschoon het persoonlijk element zeker niet verwaarloosd werd, richtte de strijd zich toch niet
langer tegen de persoon Pijls en zijn c6terie alleen, doch ook en vooral
tegen het stelsel, dat in hen gepersonifieerd werd: het liberalisme.
Omstreeks 1860 had de samenwerking van katholieken en liberalen
haar hoogtepunt reeds overschreden en sindsdien wendden zich steeds
meer katholieken van Thorbecke af. Ook Regout, die als Kamerlid
zeker wel deel heeft uitgemaakt van de coalitie liberalen-katholieken,
distantieerde zich van Thorbecke, die hij rond 1864 in enige brochures
attaqueerde. Uiteraard viel L'Ami du Limbourg hem hierin bij en
publiceerde een artikel over Le pass6 le present et l'avenir de
'If. Thorbecke, waarin vooral de Limburgse grieven tegen Thorbecke
werden uitgemeten 131 ) .
Pijls, die
zoals Schuhmacher terecht opmerkte 132) - zijn
burgemeestersbenoeming aan Thorbecke te danken had, was daarentegen een vurig Thorbeckiaan, waarvan hij in 1862 met de woorden
„nous nous glorifions de suivre sa bannidre" getuigde 133). Over zijn
liberale gezindheid liet Pijls geen twijfel bestaan. Wat hij begeerde
droit de se mouvoir
was „droit donc et libert6 pour tous et en tout
librement dans la sph&re de son activit6... intervention de la part
de l'Etat seulement Id Bu elle est absolument ndcessaire" 134). Zijn
liberale instelling leidde echter tot een kameleontische politiek: beriep
hij zich in Maastricht op zijn katholicisme, in Gent kat hij als eregast
aan cen vrijmetselaarsbanket aan en op een rationalistisch congres
in Mechelen liet hij zich benoemen tot afgevaardigde van de Limburgse rationalisten naar een te Amsterdam te houden congres; prees
hij enerzijds het mandement van het Nederlandse episcopaat van 1868
inzake het confesssioneel onderwijs, anderzijds richtte hij in Maastricht een openbare middelbare school op, die volstrekt ongodsdienstig
was; bepleitte hij in de Maastrichtse Kamer van Koophandel het
-

. . .

131) L'Ami du Limbourg d.d. 25-8-1864.
Gedinksjrifte van J. H. Schuhmacher, Veldeke, Juni 1937.
133) Courrier de la Meuse d.d. 4-10-1862, artikel „L'avenir du Courrier de la
132) Jaspar:

Meuse".

134) T.a.P·
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protectionisme, in Den Haag stond hij de vrijhandel voor 135).
In het midden der zestiger jaren woedde in Maastricht de strijd
om het liberalisme op zijn hevigst. Bij de kamerverkiezingen van 1864
slaagde de groep Pijls er in haar candidaat, P. van der Maessen de
Sombreff, gekozen te krijgen. Deze verkiezing leidde echter tot een
geruchtmakend „brievenschandaal", waarover Van Zuylen van Nijevelt in de Kamer scherpe vragen stelde. De toenmalige minister van
FinanciEn Betz had, naar verluidt met medeweten van Thorbecke,
aan Pijls c.s. enige brieven geschreven, waarin hij beloofde dat de
grondbelasting in Limburg niet verhoogd zou worden, mits de liberaal
Van der Maessen de Sombreff gekozen zou worden. Deze brieven
schijnen bij de verkiezingen een belangrijke rol gespeeld te hebben en
de oorzaak er van te zijn geweest, dat het Maastrichtse Kamerlid Van
Wintershoven - een bestrijder van Thorbecke - niet werd herkozen 136 ,

De strijd tussen de Courrier de la Meuse en het in wel haast alles
daaraan tegengestelde ultramontaanse blad L'Ami du Limbourg,
tussen de „Pylsiens" en de Regout-groepering, was uitermate fel. In
1867 wist de laatste, waarbij zich o.a. Van Wintershoven, J. Rulsel,
L. Polis en de Sociateit Momus hadden aangesloten, een dubbele
overwinning te behalen. Allereerst wist zij, daarbij begunstigd door
het optreden van het anti-liberale ministerie Van Zuylen-Heemskerk,
te bewerkstelligen dat Pijls niet als burgemeester werd herbenoemd
en in de tweede plaats gelukte het haar om bij een verkiezing voor
een aantal vacante gemeenteraadszetels alle Courrier-candidaten te
verslaan 137). Had de Maastrichtse liberale groepering - die aangevoerd werd door Pijls, de gemeente-secretaris A. van Osch, de
secretaris van het armbestuur F. Marckx, Ch. Hollman en VerduchBne

- hiermee dan ook

een nederlaag geleden, geheel verslagen
was ze niet. Spoedig na zijn ontslag als burgemeester keerde Pijls als

133) L'Ami du Limbourg d.d. 24-1-1865, 13-12-1868, 26-11-1872 en Russel: De
Limburgsche c6terie, p. 48 e.v. Typische voorbeelden van Pijls' onbetrouwbaarheid worden gereleveerd in: Cornips: Honderd jaar Gemeente-Spaarbank van
Maastricht, p. 94 e.v. en in de Limburger Koerier d.d. 11 en 13-7-1899, waarin
Pastoor Thissen Pijls' liberale en voor het katholicisme weinig voordelige beleid
ernstig aan de kaak stelde.
138) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 69. Russel: Hoe men de kiezers wil verschalken,
p. 9. Idem, La visite de M. Thorbecke au Duch6 de Limbourg. Idem, De Limburgsche c6terie, p. 38 e.v. Verg. Cramer: Parlement en Pers, p. 119 e.v.
137
) Courrier de la Meuse d.d. 17-7-1867.
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wethouder en loco-burgemeester terug, zodat hij een zekere invloed
kon blijven uitoefenen.
In het jaar 1872 voltrokken er zich te Maastricht enige veranderingen. In Juni van dat jaar verwisselde de Courrier de la Meuse van
eigenaar, tengevolge waarvan dit machtig wapen uit Pijls handen
geslagen werd 138 ) Pijls heeft dit zijn vriend Hollman, de voormalige
eigenaar van die krant, kennelijk zeer kwalijk genomen, want enige
tijd later schreef hij onder pseudoniem een fel artikel tegen de Courrier-oude-stijl, waarin hij Hollman als de werkende oorzaak van des
Courriers liberale koers aanduidde 139).
In de loop van dat jaar veranderde de Momus, de sociEteit van
de gezeten burgerij, van koers. Deze sociateit speelde in het Maastrichtse openbare leven een zeer belangrijke rol; zij gaf de toon aan
in het Maastrichtse gezelligheidsleven, was tevens een soort carnavalsvereniging en had op philantropisch terrein een grote vermaardheid
verworven 140). In 1864 had hij zich achter L'Ami du Limbourg
geschaard en bijgevolg stelling genomen tegen de liberale groepering 141 ). In 1872 nu maakte de Momus een ommezwaai in liberale
richting. De katholieke tijdschriften verdwenen van haar leestafels en
werden door liberale, anti- of ongodsdienstige, bladen vervangen 142),
„Telle qu'elle est dirig6e aujourd'hui, elle d6moralise la ville de
Maestricht... Elle implante dans les coeurs les id6es d'opposition aux
institutions religieuses, verse dans les Ames les thdories modernes par
les 6crits qu'elle dapose A la lecture des visiteurs, et communique
l'esprit d'athlisme et d'irr61igion dont sont anim6 ses chefs de file,
A tous ceux qui viennent en contact avec eux" 143 .
Enige maanden later, in Februari 1873, werd de conservatieve
liberaal Pijls weer opnieuw tot burgemeester van Maastricht benoemd,
welke functie hij tot in het jaar 1900 bleef bekleden.
Het komt ons voor, dat in Maastricht de koersverandering van de
Momus van 1872 het beslissend moment is geweest in de strijd om
.

138) L'Ami du Limbourg en Courrier de la Meuse Juni-Juli 1872.
139) L'Ami du Limbourg d.d. 18-12-1872.
140) SociEteit Momus-Maastricht (brochure, 1889).
141) L'Ami du Limbourg d.d. 15-12-1872 en Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 345.
142) L'Ami du Limbourg d.d. 22-3, 15 en 22-12-1872. Courrier de la Meuse
d.d. 7 t/m 20-12-1872. Verg. G. A. M.: Arch. Momus, inv. no. 66 ( 17 Maart en
Dec. 1872) en inv. no. 77.
143) L'Ami du Limbourg d.d. 22-12-1872.
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het liberalisme en geleid heeft tot het volledig doorbreken van een
liberale geestesgesteldheid, waarvan in latere decennia de wrange
vruchten geplukt werden. In de jaren zestig voerden er de liberale
denkbeelden nog niet de boventoon, maar werden zij zelfs nog enigszins teruggedrongen. Het feit, dat Pijls in 1869 niet in Maastricht,
doch in het meer liberale stadje Roermond in de Tweede Kamer werd
gekozen, is in deze misschien niet van betekenis ontbloot.

Par. 3. Petrus Regout en zijn tijdgenoten
In onze tijd heeft men Petrus (Laurentius) Regout beoordeeld en
veroordeeld als de meest liberale en harde Nederlandse ondernemer
van de vorige eeuw, als de man, die een bedrijf leidde „waar toestanden werden aangetroffen, die veel geleken op de beruchte
Engelsche" 144 ), die een „citd ouvri&re" stichtte, waarmee sociale opheffing van de mensen zeker met werd bedoeld 145 ), en die zich, zoals
Gerard Brom het in zijn vernietigend oordeel over Regout formukerde, „Koning van Maastricht met Zuid-Limburg erbij" voelde 146)
Om van deze figuur een juist beeld te verkrijgen is het gewenst
o.a. na te gaan hoe de relaties van Regout tot enige van zijn tijdgenoten waren en hoe hij door zijn tijdgenoten zelf beoordeeld werd.

Met meerdere telgen uit het Huis van Oranje Nassau heeft Petrus
Regout - soms zeer goede - relaties gehad en aan hun steun en
medewerking is het voor een groot deel te danken, dat hij in moeilijke
tijden erin slaagde nieuwe industrieEn op te richten, in stand te
houden en uit te breiden.
De contacten, die Regout met koning Willem I heeft gehad, zijn
alle van zakelijke aard geweest en - op een enkele uitzondering na schriftelijk tot stand gekomen, wat gezien Maastrichts militaire situatie
voor de hand liggend was. In Regouts correspondentie wordt slechts
eenmaal ervan gewag gemaakt, dat hij bij de koning op audiEntie
is geweest en hem toen een rekest heeft overhandigd 147 ).
144) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 105.
145) Verberne: De Nederlandse arbeidersbeweging, p. 49.
140) Brom: Alfons AriEns, dl. I, p. 385.
147) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 3-6-1837, La 2/A, no. 744 (bijlage d.d. 26-51837).
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De „roi industriel", die het niet op een land van „bloote kruiers"
begrepen had, doch krachtig streefde naar een eigen inlandse nijverheid, heeft Regout de steun en de medewerking verleend, zonder
het realiseren van zijn plannen waarschijnlijk niet zou
welke
deze
in
zijn geslaagd. Met het toekennen van een aanzienlijk crediet maakte
de koning de oprichting van de kristal- en glasblazerij mede mogelijk,
daarmee de reeds langer bestaande kristalslijperij van totale onder-

gang reddend. Uit dank voor „de welwillende bescherming, welke hij
ondergeteekende van Uwe Majesteit heeft mogen genieten" en ten
bewijze „dat Hoogstdeszelfs weldaden niet te vergeefs besteed zijn"
offreerde Regout de eerste voortbrengselen van zijn blazerij aan de
koning 148 ) . Deze vereerde Regout spoedig daarna met enige grote
orders 149), opdat „hem op die wijze tevens den weg wordt geopend
om de voortbrengselen zijner fabrijk onder de ogen der voornaamste
bewoners des Rijks te brengen" 150),

Tot koning Willem II heeft Regout in een meer persoonlijke betrekking gestaan, die welhaast vriendschappelijk mag heten. Meerdere
malen bezocht deze koning Regouts fabrieken en begunstigde hij
hem met zeer grote orders.
's Konings eerste bezoek aan Maastricht in Juni 1841 ging met
grote luister gepaard en zoals overal elders in den lande werd hij er
begeleid door een uit de burgerij samengestelde erewacht, waarvan
Regout een der commandanten was 151 ). Tijdens dit staatsie-bezoek
bezocht de koning ook Regouts fabrieken, bij welke gelegenheid hij
aan Petrus de opdracht gaf om voor hem een buitengoed in Limburg
aan te kopen. Petrus is hierin spoedig geslaagd, want reeds twee
maanden later gaf de koning hem de volmacht om „voor Ons en in
Onzen eigen naam de aankoping te doen van het kasteel Vaasharteld"
voor de som van f 134.190,_152) Nadat de acte van verkoop gepasseerd was, werden aan Petrus en Thomas Regout de instructies
148) Kon. Huis Arch.: Depart. v. d. Hofmaarschalk, rekest van P. Regout d.d.
25-4-1839.

Idem, facturen van P. Regout d.d. 27-9-1839 ad f 1183,- en d.d. 13-121839 ad f 209,69.
150) Idem, rapport aan de Koning d.d. 23-7-1839, no. 430.
151) Dagblad Hertogdom Limburg en Journal du Limbourg d.d. 14 en 19-61841; P. Regout: Album dtdit A mes enfants.
152) R.A.L.: Not. Arch., Notaris C. A. R. De Flize, Maastricht, voorlopige lijst
no. 3032, 7-8-1841.

149)
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verstrekt voor de aan te brengen veranderingen 153 ) . Kort voordien
was Thomas benoemd tot intendant der koninklijke domeinen in het

Hertogdom Limburg 154). Toen in 1851 Vaeshartelt door de erfgenamen van Willem II in het openbaar verkocht werd, verwierf
Petrus het in eigendom 155 ),
Tijdens hetzelfde bezoek in Juni 1841 bloofde de koning het peterschap te zullen aanvaarden bij de doop van het kind, dat Petrus'
echtgenote Aldegonda toen verwachtte. De koning deed zijn woord
gestand en bu de doop van Wilhelmine Regout ( 1841-1868) in
Augustus van dat jaar liet hij zich vertegenwoordigen door de Maastrichtse schepen Engelen en de dochter van de gouverneur, Jkvr.
Gericke van Herivijnen 156), daarmede zijn goede verstandhouding
tot Regout onderstrepend.

Terugkerend van een bezoek aan Luxemburg bezocht de koning
Maastricht opnieuw in Juni 1842, bij welke gelegenheid hij ten
andere male Regouts fabrieken bezichtigde. Zijn
speciale belang-

stelling ging toen uit naar de geweerfabriek 157 ), die korte tijd te
voren in werking was gesteld en waarvan de oprichting het gevolg
zou zijn geweest van een verzoek van de koning, gedaan tijdens zijn
bezoek in het voorgaande jaar 158),

Tijdens een dezer bezoeken zou de koning - op Regout doelend tot zijn Limburgse gouverneur opgemerkt te hebben „que n'ai - je une
douzaine d'hommes si extraordinaires dans le pays, l'industrie
belge
perdue se reformerait bien ais6ment dans ma patrie" 159)

Van zijn goede gezindheid jegens Regout gaf Willem II ook op
andere wijze blijk: reeds kort na zijn Inhuldiging in October 1840
benoemde hij Petrus tot ridder in de orde van de Nederlandse
Leeuw 160), een onderscheiding die men „une juste r6compense due
aux efforts de cet industriel qui a enrichi notre cit6 d'un grand foyer
153) Journal du Limbourg d.d. 4 en 10-12-1841.
154) Dagblad Hertogdom Limburg d.d. 11-11-1841.
155) Journal du Limbourg d.d. 18 en 30-6-1851. Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 85,
86, 133.
156) Dagblad Hertogdom Limburg d.d. 28-8-1841 en Carrilre de M. Pierre
Regout.
157) Journal du Limbourg d.d. 15-6-1842.
158 ) CarriBre de M. Pierre Regout, p. 5.
159) Gustaaf Regout: Causerie h mes fils.
160) Bij K.B. van 28-11-1840, no. 8.
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*

d'activit6" 161) achtte, tenvijl de koning enige weken voor zijn overlijden Regout tot lid van de Eerste Kamer benoemde.
Herhaalde malen heeft Willem II Regout met belangrijke orders
vercerd. Kocht hij in 1841 „een vorstelijk dessert-servies in kristal,

rijk geslepen en gefestonneerd" aan ter waarde van f 1000,_ 162),
in 1842 bestelde hij 2 paar kristallen kandelabers - zij waren 15 voet
hoog en elk bevatte zes carcellampen 163) - met verguld koperen

ornamenten, die f 12.000,- per paar kostten 164), Kennelijk gedreven
door zijn „mysterious flirtation" met de Fransen, tot wie hij toen
juist toenadering zocht 165 schonk onze koning een paar hiervan
aan Louis Philippe I van Frankrijk, die Petrus daarvoor beloonde
met het Legioen van Eer 166 ) 0
In de jaren 1843-1845 trachtte Willem II door het zenden van een
persoonlijke brief aan de keizer van Japan de openstelling van de
Japanse havens voor de Nederlandse schepen te verkrijgen. Zijn brief
deed de koning vergezeld gaan van een groot aantal
geschenken,
waaronder kandelabers, bloemvazen en wapens, die afkomstig waren
uit Regouts fabrieken en een waarde van f 12.900,- vertegenwoordigden 167) Bedenkt men, dat deze orders geplaatst werden in een
tijdsgewricht, waarin het land zich in een diepe crisis bevond, dan
krijgen deze kostbare aankopen des te meer relief.
1

.

* *
*

Reeds als Prins van Oranje heeft Willem III Regouts fabrieken
bezocht en door middel van bestellingen verleende hij
enige steun
tijdens de crisis van 1848168 ), terwijl hij ook in later jaren van zijn
interesse in Regouts onderneming blijk gaf 169 ),
161) Journal du Limbourg d.d. 2-12-1840.
162) Dagblad Hertogdom Limburg d.d. 17-6-1841.
163) Een carcellamp was een lamp waarin de olie door een uurwerk werd opgevoerd. In het „Album dtdit A mes enfants" is een afbeelding van deze kandelabers opgenomen.

164) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 67.
165) Boogman Nederland en de Duitse Bond, p. 66 e.v.
106) A.R.A.G.: Buitenl. Zaken 1292, 8-3-1843, no. 9, en 1600, 19-12-1842, no. 1.
Journal du Limburg d.d. 16-8-1843; Carri&re de M. P. Regout.
10,) A.R.A.G.. KoloniEn 4294, 20-11-1843, no. 485, en 4295, 23-11-1843, no. 488.
188) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 16.
169) N.V Sphinx: Historische col. no. 1.
113

Willem III zijn,

ofschoon steeds goed,
vager en incidenteler geweest. In zekere zin is dat ook begrijpelijk:
tijdens de laatste regeringsjaren van Willem I richtte hij zijn belangrijkste bedrijven op en hierin zou hij in die bewogen jaren niet hebben

Regouts betrekkingen tot

klinnen slagen, indien hij toen geen medewerking, zo van de koning
als van burgerlijke en militaire instanties, ondervonden had.
- sociaal-economisch
De regering van Willem II kenmerkte zich
gezien - als een periode van crisis en armoede. Ondanks de felle concurrentie maakte Regouts onderneming toen echter een relatief gunstige tijd door, en werd alleen in de laatste twee jaar van het decennium door de crisis geteisterd. Regouts goede verstandhouding met
Willem II moet dan ook vooral gezocht worden in de persoon van
de vorst, die, in tegenstelling met zijn vader, meer naar een persoonlijke populariteit streefde 170 )
Na de crisis van 1849 trad een langdurige periode van bloei in en
nam Petrus' onderneming een hoge vlucht, zodat hij 's konings protectie niet zozeer nodig had. Wel heeft hij vaker op Willem III met wisselend succes - beroep gedaan, doch dan betrof het bijna
steeds kwesties van politiek karakter zoals zijn voortdurende strijd met
het gemeentebestuur, de herbenoeming van Pijls tot burgemeester of
het handhaven van de Nederlandse gezant aan het Vaticaan.
Uit dergelijke rekesten aan de koning, waarin Regout dan aandrong
kunnen afleiden,
op een persoonlijk ingrijpen van de vorst, zou men
het
dat
ondanks het feit,
parlementair werk nA
hijzelf aan
dat hij
1848 deel had - meer geporteerd was voor de constitutionele monarchie met monarchaal stelsel dan met parlementair stelsel. Men
"
kan zich dan afvragen of dit kwam omdat het „verlicht despotisme
het meest met zijn eigen inzichten en type strookte, 6f omdat hij zijn
denkbeelden in de eerste helft der eeuw ontwikkeld had en niet meer
voor de „nieuwigheden", die in 1848 hun intrede deden, openstond.
Vermoedelijk zal het cen kwestie van beide zijn geweest, waarbij de
van Willem I
goede herinneringen, die hij persoonlijk aan de regering
mede
II
en Willem
bewaarde,
bepalend zijn geweest.
Ook met prins Frederik, broeder van Willem II, heeft Petrus goed
geaccordeerd. Evenals de andere Oranjes deed deze tijdens het be170) Plemp van Duiveland: Willem Frederik, p. 122.
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narde crisisjaar 1848 bij Regout grote aankopen 171 , waaronder een
viertal kandelabers met een totale waarde van bijna f 20.000,_ 172
met welke kandelaars Regout op de in 1851 te Londen gehouden
wereldtentoonstelling een prijsmddaille won 173 ) .
Als voorzitter van de „Hoofdcommissie tot Oprichting van een
Nationaal Gedenkteken van 1813" benoemde hij Regout tot vicepresident 174), een uitverkiezing welke de laatste hoog govaardeerd
heeft en die er op duidt, dat hij toen een figuur van nationaal aanzien
was. Voor zijn werkzaam aandeel in de totstandkoming van het
monument, dat in 1869 te 's Gravenhage onthuld werd, begiftigde
de prins Petrus met een gouden gedenkpenning 175 ).

De Staatsraad Jhr. J. E. P. E. Gericke van Herwijnen ( 1785-1845)
heeft zich tegenover Maastricht buitengewoon verdienstelijk gemaakt,
vooral tijdens de status-quo-tijd toen de belangstelling, die „Den
Haag" in Maastricht stelde, kennelijk tot het militair-strategische beperkt bleef. Bij K.B. van 27 April 1831, nr. 87, werd hij door de
koning „belast met de tijdelijke zending van Buitengewoon Kommissaris bekleed met het opperste burgerlijke gezag in de provincie Limburg", welke functie in 1841 werd omgezet in die van Gouverneur
van het Hertogdom Limburg 176) Gericke, een Duitser van geboorte
en wellicht daardoor in staat een meer objectief standpunt met betrekking tot de controverse Noord-Zuid en ten aanzien van de Zuiderling in te nemen, had een hoge opvatting van de taak waarmee hij
in 1831 belast werd en wenste „door een doelmatige bescherming en,
zoo mogelijk bevordering der belangen van de ingezetenen der onder
het wettig gezag geblevene gewesten eenen goeden geest en belangstelling in den voorspoed der Nederlandsche regering te trachten
aan te kweeken en te bevestigen, door de ingezetenen, en voor 's hands
bepaaldelijk die van Maastricht, als eenige nog onder Hoogstderzelver

1Tl) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 16.
172) T.a.P., P. 67 a.
173) Journal du Limbourg d.d. 26-10-1851.
174) P Regout: Album dEdid A mes enfants (carriBre). Arch. P.R.: inv. no. 27,

p. 119 en inv. no. 28, p. 360.
175) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 248.
176) Nuijens: De staatkundige geschiedenis der provincie Limburg, p. 128-130.
Kemp: Van ploeg tot afbouwhamer, p. 10 e.v.
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regering gebleven gemeente in de Zuidelijk gewesten 177), zoo veel
mogelijk de uitwerking eener vaderlijke regering te doen ondervinden
en op deze wijze daar waar nodig den nadeeligen indruk der drogredenen van de belgischen opstandelingen en derzelver aanhangers,

uit de gemoederen weg te nemen" 178 ),
Naar deze zijn taakomschrijving heeft Gericke zich steeds nauwgezet gedragen. Voor een redelijk verzoek stond hij altijd open en hij
verleende het zijn steun zover het hem mogelijk was. Aan deze Buitengewoon Commissaris is het te danken dat Maastricht nog tijdens de
bestandperiode tot nieuw economisch leven kon komen, dat het bedrijfsleven weer op gang kwam en de mens er weer arbeid kon vinden.
Is generaal Dibbets in de jaren 1830-1839 de verdediger van de
vesting Maastricht geweest, aan Jhr. J. E. P. E. Gericke van Herwijnen
komt ongetwijfeld de eer toe toen de redder van het Maastrichtse

volk goveest te zijn.
Gericke's levendige interesse in alles wat het economisch leven te
Maastricht betrof is voor de ( potentiEle) ondernemers aldaar van
eminent belang geweest en Petrus Regout in het bijzonder heeft er
volop de vruchten van geplukt. Steeds vond hij Gericke aan zijn zijde
en bereid om zijn rekesten te ondersteunen. Toen de Administrateur
van de Nationale Nijverheid, die eigenlijk betwijfelde of Regout weI
voldoende capaciteiten bezat, een ongunstig advies uitbracht inzake
een door Regout gedaan verzoek om een rijksvoorschot repliccerde
Gericke: „De heer Regout, behoort tot die ijverige, kundige en tevens
voorzigtige industrieelen, welke een aanmoediging en ondersteuning
van wege de Regering alleszins waardig zijn. Hij heeft zich gedurende de hoogst ongelukkige positie der stad Maastricht bijzonder
welke mening het Maastrichtse geverdienstelijk gemaakt" 179
meentebestuur en de Kamer van Koophandel met hem deelden 180) .
Vervolgens erop wijzend, dat Regouts „goede denkwijze" jegens het
wettig gezag duidelijk bleek uit het feit, dat generaal Dibbets steeds
zijn verzoeken tot toelating van vreemde werklieden inwilligde en hen
zelfs onder diens toezicht en verantwoordelijkheid stelde, voegde
177
) Gericke laat hier een steek vallen door alleen de gemeente Maastricht en
niet ook de gemeente St. Pieter te vermelden.
178) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 31-10-1831, La 4/X.
179) Idem, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
180) G.A.M.: inv. no. 318, corresp. 10-3-1838, no. 303 B. en inv. no. 405, cor./
resp. 23-3-1838, no. 206 A.
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Gericke „met volle overtuiging" er aan toe: „Doorzigt, werkzaamheid,
orde en zuinigheid in zijne geheele levenswijze kenmerken hem en
maken hem waardig, met vertrouwen te worden vereerd" 181 ), Zon.
der enige zweem van overdrijving kon Regout dan ook aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij schrijven: „Door de gedurige medewerking en behulpzame hand, welke Zijne Excellentie den Staatsraad
Gouverneur onzer provincie, tot bevordering en uitbreiding mijner
Etablissementen, mij steeds getoond heeft, met altijd de gunstigste
inlichtingen en rapporten aan Zijne Majesteit en andere persoon aan
het Hof gekleefd, heb ik tot mijn innig genoegen mijne etablissementen, dagelijksch in verbetering en vergroting zien toe nemen" 1821

Johan Rudolf Thorbecke, wiens eerste ministerie in 1853 ten val
werd gebracht als gevolg van het door hem in de hand gewerkte
herstel der bisschoppelijke hiErarchie en mede daarom toen op de
steun der katholieken kon rekenen, werd op 18 Mei 1853 te Maastricht gekozen tot Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
- waarvan het heet, dat
Regouts aandeel in dit verkiezingsresultaat
zijn
moeilijk meer te beinvloed behaald werd 183 )
het onder
en
aardewerkfabrieken
van
Ofschoon
in
het
„Archief
der
glaspalen.
Petrus Regout" ( dat voor een aanzienlijk gedeelte uit particuliere
correspondentie bestaat) geen enkel stuk daarop betrekking hebbend
aangetroffen werd en de Maastrichtse kranten van dat jaar evenmin

-is

inlichtingen op dat punt verstrekken, komt het ons niettemin voor,
dat Regout hierin de hand gehad heeft. Te dien tijde was Regout lid
van de Eerste Kamer en genoot hij zowel te Maastricht als elders
groot aanzien, waardoor het hem mogelijk moet zi.in geweest om een
ten gunste van Thorbecke gevoerde actie kracht bij te zetten. Niet
alleen uit hoofde van zijn kamerlidmaatschap maar ook als industrieel
heeft Regout contacten met de grote staatsman gehad, hetgeen onder
andere blijkt uit het feit, dat Thorbecke meerdere malen de Maastrichtse glas- en aardewerkfabrieken bezocht 184). Van groter betekenis in deze is echter dat Regout toen „le chaud admirateur et plus
181) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
182) Arch. N.H.M.: Corresp. van Petrus Regout d.d. 16-10-1839.
183) C. W. de Vries: De strijd om het parlementaire stelsel, p. 200.
184) De eerste maal wordt hiervan melding gemaakt in Journal du Limbourg
d.d. 1-5-1851 en de Limburger d.d. 2-5-1851.
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que l'ami politique de M. Thorbecke" was 185) en dus zeker bereid
zal zijn geweest om Thorbecke's candidatuur te ondersteunen. Dat
Regout dit ook metterdaad gedaan heeft is wellicht hieruit af te
leiden dat, toen Thorbecke na zijn verkiezing zijn verbondenheid aan
Limburg wilde tonen door er zich te vestigen, hij Regout verzocht
hem een geschikt buitengoed in het Hertogdom te bezorgen 186 .
Nasporingen betreffende Regouts activiteiten ter gelegenheid van
Thorbecke's tweede verkiezing in Maastricht op 10 Juni 1856 - toen
Thorbecke ook een zetel in Deventer venvierf, waarvoor hij opteerde
- leverden geen enkel resultaat op.
In de loop der zestiger jaren komt aan Regouts sympathieEn voor
Thorbecke, in wiens houding jegens Limburg hij erg teleurgesteld
was, een definitief einde. Zijn grieven vonden hun neerslag in zijn

geschrift Wat heeft Limburg uoor den Heer Thorbecke, en de Heey
Thorbecke uoor Limburg gedaan? alsmede in enige andere brochures.
1863 met Belgia gesloten tractaat betreffende de wateraftappingen van de Maas, waardoor de Limburgse waterwegen in
een zeer ongunstige toestand kwamen te verkeren, is ongetwijfeld
Het in

Regouts ernstigste grief geweest. Meer dan tien jaar lang had hij deze
wateraftappingen fel bestreden, en ofschoon een parlementaire enquEte van 1861 de Limburgse grieven gegrond verklaard had en ook
Thorbecke toen in de Kamer verkondigde, dat door de Belgische
werken aan Nederland onrecht gedaan en nadeel toegebracht werd,
die herstel vorderden, kwam desondanks onder het tweede ministerie
Thorbecke ( 1862-1866) het tractaat tot stand, waardoor dit reeds
lang bestaande onrecht gesanctionneerd werd 187) .
Een tweede hoofdgrief van Regout jegens Thorbecke was gelegen
in de in 1862 tot stand gekomen herziening van de Tariefwetgeving,
waarbij de uitvoerrechten werden afgeschaft en de invoerrechten in
zeer belangrijke mate werden verlaagd, en waarmee in Nederland het
tijdperk van de vrijhandel werd ingeluid. Petrus, die in 1859 in de
Eerste Kamer een soortgelijk wetsontwerp met succes had bestreden,
was tegen een algemeen wettelijke regeling der tarieven mordicus
185) L'Ami du Limbourg d.d. 9-3-1865.
180) Russel: La visite de M. Thorbecke au Duch6 de Limbourg, p. 6. Regout
schijnt Thorbecke toen een buitengoed te Eijsden gesuggereerd te hebben.
p Regout: Nota betrekkelijk het ontwerp van wet... tot regeling van de
187
wateraftappingen uit de Maas ( 1-6-1863), p. 3 en diens: Wat heeft Limburg

voor dhr. Thorbecke gedaan, p. 21 e.v.
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afschaffing van in- en
gekant. Weliswaar prefereerde ook hij toen de
hij
wenste dit te bereiken door het sluiten van
uitvoerrechten, doch
handelsverdragen op basis van reciprociteit 188 L

Een ander punt waarop Regout het in genen dele eens was met
Thorbecke - onder wiens departement het spoorwegwezen ressorteerde - was de keuze van het spoorwegtraject Maastricht-Sittard.
Met klem betoogde Regout, dat deze spoorweg niet aan de te stellen
eisen van veiligheid beantwoordde omdat hij voerde door het bos
nabij Geulle-Elsloo, alwaar zich geregeld ernstige storingen in de
bodemtoestand voordeden, hetgeen een latent gevaar voor mens en
goed betekende. Reeds tijdens de aanleg van deze spoorlijn (en ook
nog lang daarna) traden er inderdaad grote grondverschuivingen en
-verzakkingen op, hetgeen voor Regout reden is geweest om nimmer
over dit traject te reizen 189),
Een aantal andere verwijten die Petrus - al dan niet terecht Thorbecke deed betrof Limburgs lidmaatschap van de Duitse Bond;
de herziening van de grondbelasting in Limburg; de machinatidn
tijdens de verkiezingen van 1864; de overstromingen van de Maas
ten gevolge van onvakkundige ophoging van een weg van 's Rijkswege en tenslotte de permanente afsluiting bij de St. Maartenspoort
van de weg naar Meerssen 190)
Een persoon, die in een volgend hoofdstuk nog ter sprake zal komen
en waarvan het gewenst is zijn verhouding tot Regout te kennen, was
Jhr. Mr. P. J. A. M. van der Does de Willebois ( 1816-1892), die van
1856 tot 1874 commissaris des konings in Limburg was 191 ).
In het begin van zijn verblijf te Maastricht schijnt Regout deze
commissaris goed gezind geweest te zijn: Regout was het, die hem
hier overal introduceerde en hem in vele aangelegenheden een raadsZijn handelspolitieke inzichten legde P. Regout in een groot aantal brochures neer.
p Regout: Peut-on se servir en toute sdcuritE de la ligne du chemin de
189
fer de 1'6tat de Maestricht A Sittard?; Wat heeft Limb. voor dhr. Thorbecke
gedaan, p. 42 e.v.; Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek dl. 6, kol. 1168.
gedaan; Stukken be190) P Regout: Wat heeft Limb. voor dhr. Thorbecke
trekkelijk de heropening van den Rijksweg buiten de St. Maartenspoort te
188)

Maastricht.

191) Door de Provinciale wet van 1850 werd de titel van gouverneur - die in
het Limburgs spraakgebruik gehandhaafd bleef - vervangen door die van
commissaris des konings ( der koningin).
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man en vriend was 192 ). Aan deze goede verstandhouding is echter
spoedig een einde gekomen. De reden hiervan moet misschien gezocht worden in de beruchte gaskwestie, die toen haar eindstadium
was ingetreden, maar misschien ook in een botsing van wereldbeschouwelijke en politieke inzichten. Van der Does de Willebois deed
zich kennen als een zeer liberaal man, die met kracht ijverde voor de
onafhankelijkheid van het burgerlijk gezag en voor het openbaar
onderwijs en die de invloed der geestelijken op het maatschappelijk
leven te groot vond. Het katholicisme was hij verre van vriendelijk
gezind en hij wachtte er zich wel voor om aan katholiek-kerkelijke
ceremoniEn deel te nemen 193) . Het heette zelfs dat hij op voorwaarde van nimmer aan dergelijke ceremoniEn te zullen deelnemen
van minister Simons bij zijn benoeming een groot bedrag voor aanschaffing van „equipaadje" ontvangen had 194 Hoe
).
het ook zij,
binnen enige jaren waren de commissaris en Regout elkaars antagonist
en het was vooral onder invloed van de commissaris dat Petrus door
de Provinciale Staten in 1859 niet tot lid van de Eerste Kamer herkozen werd. Regout, die dit de commissaris beslist kwalijk genomen
heeft, werd toen vervangen door de griffier der Staten, de liberaal
Jhr. Mr. F. B. H. Michiels van Kessenich, voor wiens benoeming tot
burgemeester van Maastricht de commissaris zich in 1860 zeer beijverde 195), Ofschoon Van der Does toen aan Pijls, de andere candidaat voor dit burgemeesterschap, zo'n min-gunstig getuigschrift
verstrekte, onderhield hij met deze toch uitstekende relaties en koos hij
voor hem partij in diens onenigheid met Regout. Had Regout het dan
ook helemaal niet begrepen op de commissaris en koesterde hij de
vurige wens „que l'heure ne sera pas loin 021 Maestricht se pourra
r6jouir Egalement dans la possession d'un autre repr6sentant du
Roi" 196), deze op zijn beurt mocht Regout al evenmin. Gezien zijn
opmerking betreffende „de aanmatiging van den Heer Regout, die,
in de beruchte gazkwestie, even als in andere zaken, slechts de belangen zijner fabrieken en zijne hevige hartstogten dienende, het onmogelijke heeft aangewend, om zoo hier, als vooral te 's Hage, de
192) L'Ami du Limbourg d.d. 13-5-1865.
193) A.R.A.G. Binnenl. Zaken, Kabinet dossier 5 74.
194) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 122.
195) A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet dossier 574.
196) Carribe de M. Pierre Regout.
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gemeente Maastricht te bemoeijelijken" 197 ) onderschreef hij de
mening van de courant De Limburger over „dien industriEel aan wien
Limburg en vooral Maastricht veel, ja zeer veel te danken heeft" 198)

allerminst.
Zoals we reeds zagen, boterde het tussen W. H. Pijls ( 1819-1903)
en Petrus Regout al heel slecht en het kan zijn nut hebben eens na
te gaan wat het toch was dat deze twee mannen tegen elkaar opzette.
Pijls was de talentvolle en zeer ambitieuze zoon van kleine winkeldrijvende ouders en hij had - evenals Regout - groot fortuin gemaakt, zij het dan als zeepzieder, koopman in koloniale waren en
meer nog als aannemer van spoorwegwerken in Duitsland 199). Reeds
uit hoofde van hun economische activiteiten hadden Pijls en Regout
zekere tegengestelde belangen: Pijls was als koopman de vrijhandel
toegedaan, tenvijl de fabrikant Regout zowel in de Kamer als daarbuiten de onvermoeibare pleitbezorger was van bescherming eerst en
reciprociteit later. Beide mannen waren eerzuchtig en tot aanzien ge-

komen en zij streefden er naar ook maatschappelijk aanvaard te worden door de heersende stand van adel en regenten, die in Maastricht
rijkelijk vertegenwoordigd was. Regout, achttien jaar ouder en gefortuneerder dan Pijls, was hierin ongetwijfeld verder gevorderd, hetgeen zo goed als zeker Pijls' afgunst heeft opgewekt. De jonge Pijls
had uitgesproken politieke adspiraties, hoopte misschien door middel
van een politieke carri&re tot macht en aanzien te komen en zal het
maar matig of niet geapprecieerd hebben, dat Regout reeds zitting in
de Eerste Kamer had. Na zelf eenmaal in raad, Provinciale Staten
en Kamer van Koophandel gekomen te zijn nam zijn macht zeer
snel toe.

In een tijd waarin de centrale overheid zich nauwelijks of niet in
sociaal-economische aangelegenheden mengde en waarin de gemeentelijke autonomie des te groter was, was het de raad - en hi.i
zoveel te meer mogelijk zich te doen gevoelen.
die deze beheerste
Zoals wij reeds eerder zagen is Pijls er inderdaad in geslaagd de raad
-

A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet dossier 574.
De Limburger d.d. 1-10-1859.
199) Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, dl. 4, (1918), kol. 1102 en dl. 9, (1933)
kol. 828. Tevens zij verwezen naar het rapport van Van der Does de W. in:
A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet dossier 574.
197)

198)
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zijn wil op te leggen: spoedig vertegenwoordigde hij in Maastricht de
administratieve macht en wist hij Regout in vele aangelegenheden van
zich afhankelijk, waardoor botsingen wel haast onvermijdelijk waren.
Des te meer onvermijdelijk, omdat Pijls en Regout zo zeer van elkaar
verschilden; Pijls was een „diplomaat", handig en sluw, die uitstekend
de kunst verstond om iets op de lange baan te schuiven. Regout
daarentegen was in politicis verre zijn mindere, die nimmer een blad
voor zijn mond nam en daardoor zijn tegenstrevers vaak een troef in
handen gaf en hen tegen zich in het harnas joeg. Hoe het effect van
een door Pijls gevoerde „langzaam-aan actie" op Petrus' gemoed moet
zijn geweest, bevroedt men pas ten volle als men zich de Regout voorstelt, zoals een tijdgenoot hem schilderde: „In ons midden wist hij
met eene hem eigenaardige vurigheid en voortvarendheid van geest
van de omstandigheden partij te trekken, en soms vergetende de bedaardheid en kalmte, eigen aan zijne leeftijd en aan den man van
rijpe ondervindingen, jaagde hij als een jeugdig man naar resultaten,
die bij een kalm nadenken en overleg zoo spoedig niet te venvachten
waren" 200). De eigenschap, die beide mannen gemeen hadden, was
een onbegrensde vasthoudendheid, waardoor controversen en moeilijkheden, die tussen hen bestonden, niet te overbuggen waren.

Niet onmogelijk hebben zich reeds vroeg politieke tegenstellingen
tussen Regout en Pijls ontwikkeld. Zoals de commissaris des konings,
Van der Does de Willebois, in zijn rapport schreef, boezemde Pijls

hem „onder het oogpunt zijner staatkundige eerlijkheid geen vertrouwen in", waaronder verstaan moet worden dat „zijn politieke gezindheid ten aanzien der Algemeene Regering" te wensen overliet 201).
Het is niet uitgesloten, dat deze opmerkingen hierop slaan, dat Pij Is
separatistische neigingen gehad heeft en geporteerd was voor een aansluiting van Limburg bij BelgiE of voor een volledig opgaan in de
Duitse Bond. Hierop wijst misschien ook de grote vriendschap die Pijls
gesloten had met de Maastrichtse advocaat Mr. P. F. E. van Wintershoven, die de familie-traditie hoog hield en dus een verbeten voor-

Aldus typeerde de nieuwe voorzitter van de Vereniging van en voor Ned.
Industrieelen, dhr. Eigeman, Regout na diens plotselinge af- en uittrede. L'Ami
du Limbourg d.d. 20-3-1866.
201) A.R.A.G.: Binnent. Zaken, Kabinet dozier 574. (Rapport en schr. van de
Minister d.d. 10-8-1860).
200)
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vechter van afscheiding was 202). Aan deze vriendschap kwam pas in
1864 een definitief einde, toen Van Wintershoven, die in 1853 gelijktijdig met Thorbecke in de Kamer gekozen was en tot rond 1860
dieIis aanhanger geweest was, aan Pijls weigerde hem zijn zetcl ter
beschikking te stellen 203). Hij haalde zich daardoor Pijls' ongenade
op de hals, hetgeen de reden was waarom hij zich nadien - tot enige
- aansloot bij de L'Ami du Limverbazing der Maastrichtenaren

B

1

bourg-groepering.
Indien Pijls inderdaad separatistisch georiEnteerd is geweest, dan
moet hem Regouts goede verstandhouding met de impopulaire Hollanders wel tegen de borst gestuit hebben. De goede betrekkingen van
Petrus Regout met de Nederlandse burgerlijke en militaire autoriteiten
tijdens de opstand, zijn vriendschap met de Oranjes, de steun die hij
tijdens de jaren veertig van hell ontving en zijn anti-separatistisch
optreden in de Eerste Kamer hebben hem in de kringen der afscheidingsgezinden gewis geen goed gedaan.
Tenslotte behoren botsingen tussen Regout en Pijls, voortkomend
uit divergerende wereldbeschouwingen, niet tot het rijk der onmogelijkheden. Regout was een diepgelovig man, cen uitgesproken clericaal
en ultramontaan, kortom een vurig katholiek en kwam daar steeds
en overal recht voor uit. Pijls was, misschien meer dan ieder ander,

een kind van zijn tijd, de negentiende eeuw, die men de eeuw der
verscheurdheid noemt. Wat men aantrof in de negentiende eeuwse
macrokosmos, de scheuring tussen ratio en fides, tussen kerk en staat
en tussen clerus en leken, vindt men terug in Pijls' microkosmos. Deze
verscheurdheid manifesteerde zich ook in zijn wereldbeschouwing; nu
eens was Pijls m66r dan een louter economisch of staatkundig liberaal,
dan weer was hij „un bon catholique". Dat Regout het op wereldbeschouwelijk terrein niet met Pijls eens was, liet hij duidelijk uitkomen in een schrijven aan de Bisschop van Roermond, Mgr. Paredis,
waarin hij verzocht „om toch de magtige hulp onzer eerwaarde geestelijkheid niet te laten verlenen aan de candidatuur van de Heer Pijls
voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, daar de keus van dezen
Boogman: Nederland en de Duitse Bond, p. 507. Diens mededeling, dat
v. Wintershoven een anti-Thorbeckiaan was (p. 507, noot 1) is slechts ten dele
juist.
203) Courrier de la Meuse, April-Mei 1864; Russel: De Limburgsche c6terie,
202)

f

p. 31.
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candidaat noodlottig voor Limburg zou maken. Zijne gehechtheid
aan
het valsche liberalismus, zijne dubbelzinnige houding in alle godsdienstige aangelegenheden, zijne voorliefde voor het Staatsonderwijs,
en zijne vriendschap met zoo veele vijanden van onzen
heiligen Godsdienst die God, Kerk en Overheden zoeken te vernielen, zouden zijne
keus een ongeluk maken voor het Katholieke Limburg" 204 )

204) Arch. P.R.: inv. no. 28,9 252 (d.d. 24-5-1869).
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HOOFDSTUK III

PETRUS REGOUT: DE ONDERNEMER
Regouts ondernemersactiviteit, die in dit hoofdstuk beschreven
wordt, was veelzijdig. Overzichtelijkheid en de samenhang der feiten
geboden tot het samenstellen van een afgerond overzicht per onderneming of bedrijf, waarin Regout was geinteresseerd.
Regout was in de eerste plaats een koopman, een wagend speculant
veelal; wij menen dan ook niet beter te doen dan hem eerst als zodanig te schetsen. Vervolgens zullen eerst die ondernemingen worden
beschreven, waarmee hij zich slechts tijdelijk heeft geoccupeerd, nl. de

geweerfabriek, de gasfabriek en de papierfabriek. Tot deze groep behoort ook de spijkerfabriek, waaraan vervolgens aandacht wordt besteed. Ofschoon zij opgericht werd v66r de voornoemde ondernemingen en bedrijven wordt zij pas hier aan de orde gesteld omdat
zij tot stand kwam tijdens de moeilijke status-quo-periode; zij preludeert daarmee als het ware op de onderneming, die het laatst beschreven wordt: de glas-, kristal- en aardewerkfabrieken, Regouts

belangrijkste onderneming. Hieraan zijn een drietal paragrafen gewijd, nl. de glas- en kristalfabriek tot 1850 , de aardewerkfabriek tot
1850 en de glas-, kristal- en aardewerkfabriek van 1850 tot 1875. In
1850 waren de moeilijkheden, die elk der bedrijven had gekend, overwonnen en ging de onderneming een periode van grote bloei tegemoet; omstreeks 1875 trok Petrus zich definitief uit de zaken terug.
Het besluit om deze onderneming het laatst te behandelen is gegrond
op de overweging, dat zodoende de meest gunstige aansluiting van dit
hoofdstuk met het volgende werd verkregen.

Par. 1. De Koopman
Petrus Regout was het uitgesproken type van de ondernemerkoopman. De aanleg, die reeds zijn voorouders en speciaal zijn vader
en moeder voor de koophandel bleken te bezitten, had zich als het
ware in Petrus samengebald. Als zakenman, speculant en berekenaar
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was hij als geen ander op de hoogte van prijzen, toestanden en mogelijkheden, zowel op de inkoop- als verkoopmarkt. Hij had een instinctieve en natuurlijke begaafdheid om lucratieve zaken te drijven en de
elasticiteit van de vraag te schatten 1) . Ofschoon Petrus zeer goed op
de hoogte was van de techniek van de glas- en aardewerkfabricage,
werden zijn fabrieken in technisch opzicht toch eigenlijk gedragen
door zijn medewerkers; zijn specialiteit was het commerciae.
Het mentaliteitsverschil tussen Regout en de andere Nederlandse
ondernemers kan men zich niet groot genoeg voorstellen. Terwijl
Petrus in de dertiger jaren zijn ondernemingen sticht, de eerste stoommachine in werking stelt en vreemde werklieden aantrekt, schetst
Hildebrand ons in oom Pieter Stastok het prototype van de Nederlandse „ondernemer" van die dagen. In zijn onverzettelijke afkeer
van stoommachines heeft oom Stastok - die op zolder nog een aanzienlijk partijtje oortjesband had liggen dat hij „liever daar zag verrotten dan haar onder de markt te verkoopen" - alle uitzicht op
verdere winsten opgegeven. Als rentenierend burger spreekt hij liever
over de stand der fondsen, over de laatste verkoping van huizen en
over de meerdere voortreffelijkheid van de inrichting der gilden, zoals
die vroeger bestond, boven die van de patenten, door minister Gogel
ingevoerd 2) . Volgens een rapport van het departement Rotterdam
der Ned. Maatschappij voor Handel en Nijverheid uit het jaar 1846
huldigt zijn meer actieve collega, „de fabrikant-dichter", „de heillooze stelling, dat er tot het opzetten eener industriEle onderneming
weinig meer behoeft wordt, dan een klein kapitaal, eene geringe
arbeidzaamheid en een ouden meesterknecht" 3) . Hij is met hart en
ziel aan traditie gebonden en een rationalistisch zoeken naar nieuwe
methoden blijft hem ten enenmale vreemd. Met nauwelijks verholen
minachting verneemt hij dat de Engelse waar w66r „improved" werd
en overtuigd van de superioriteit van zijn product siert hij zijn uithangbord met de mededeling, dat bij hem alles „als van ouds" is.
Rond het midden der eeuw is zijn mentaliteit dezelfde als die, waar1) Onder de elasticiteit van de vraag verstaat men de verhouding van de relatieve wijziging in de gevraagde hoeveelheid tot een relatieve wijziging in de
prijs van een goed; bij een „elastische vraag" gaat een dating in de prijs van
een goed gepaard met een meer dan evenredige stijging in de omzet en omgekeerd.

2) Hildebrand. Camera obscura, p. 51 en 73.
8) Bierens de Haan: Van Oeconomische Tak, p. 115.
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mee zijn grootvader drie-kwart eeuw eerder de crisis is ingegaan;
aan de inrichting van zijn werkwinkel is sindsdien evenmin iets veranderd als in de samenstelling en het uiterlijk van het product, dat
hij te koop aanbiedt. De Nederlander in het algemeen „laat den
ouden sleur zijnen gang gaan... hij sloft, terwijl anderen rennen, hij
draalt, waar anderen zich haasten" 4) . Op de algemene vergadering
der Maatschappij voor Handel en Nijverheid in 1843 werd de Nederlander aldus getypeerd: „De Nederlander, vooral in onze eeuw, is niet
ondernemend. De onzekerheid van de uitkomst houdt hem ligter terug
dan eenigen anderen landaart. Hij neemt het zekere voor het onzekere; leeft liever bekrompen, als klein rentenier, dan zijn fonds in
eenig bedrijf te wagen, dat elken dag aan nieuwe concurrentie blootstaat. Hij zoekt liever, met verbazende jagt, een klein postje, een
klerkplaats, alles, wat een klein maar zeker bestaan geeft, dan dat
hij een burgerlijk bedrijf bij de hand neemt, dat geld kost en geheel
onzeker is" 5) .
Op datzelfde moment is Regout echter al lang uit dit grote gesloten peleton van vaderlandse sloffers weggesprint; hen steeds verder
achter zich latend heeft hij de buitenlandse renners ingehaald en

kampt met hen op leven en dood voor de eerste plaats. Hij bouwt
nieuwe fabrieken, neemt het een na het ander en alles tegelijk ter
hand, vraagt octrooien op nieuwe vindingen, van verbeteringen en
van invoer, stelt reeds in 1840 zijn tweede stoommachine in bedrij f
en heeft rond 1843 een vierhonderdtal arbeiders in dienst. Niet Nederland, maar de grote wijde wereld weet hij zijn d6bouch6. Om die
echter te winnen is allereerst kennis nodig. Kennis, die hij in het
vaderland niet kan verwerven; dat heeft hem niets te leren, noch op
technisch gebied, noch ook inzake de typische problematiek van het
moderne grootbedrijf. Het Nederland van de eerste helft der negentiende eeuw leert hem alleen maar hoe het ni6t moet.
Al jong trekt Petrus naar het buitenland en doet daar zijn kennis
op en ontwikkelt er tegelijkertijd dat ondefinieerbare, dat „feeling"
en „Fingerspitzengefiihl" heet. De officiEle statistiek is nog nauwelijks
geboren. Men kent alleen het Jaarboekie van Lobatto en de daarin
vervatte cijfers zijn weinig betrouwbaar en min-gedetailleerd; des te
4) Geciteerd in Brugmans: Economische en maatschappelijke verhoudingen,
p. 253.

6) Bierens de Haan: a.w., p. 109.
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noodzakelijker is het om alles zelf en ter plaatse te onderzoeken. Hij
trekt al vroeg naar Belgia en Duitsland en wordt tijdens zijn veelvuldige afwezigheid, zoals Gericke in 1837 opmerkt, „op eene allezins
voldoende wijze vervangen door zijne schrandere echtgenoote" 6) .
Zijn eerste reis naar Frankrijk maakt hij vermoedelijk in het begin der
veertiger jaren; Engeland volgt spoedig daarna. Tot op vrij hoge
leeftijd blijft hij van het ene land naar het andere trekken. Ook zijn
zoons, eenmaal in de zaak gekomen, worden er op uitgezonden: Engeland, Frankrijk, Duitsland, Spanje en ItaliE 7) . Zijn zoon Eugdne,
die „alle wereldtentoonstellingen, te beginnen met die van 1851 te
Londen, bezocht, drie vier weken lang", ging zelfs naar Amerika 8) .
Petrus is er zich van bewust, dat hij op een „buyers-market" opereert: niet de traditie of zijn eigen smaak is richtsnoer voor de productie maar de wensen van de consument, de koning-klant. Dat hij
met deze wensen terdege rekening houdt blijkt uit het feit, dat hij in
1840 aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij monsters vraagt
van modellen en d6cors van in de koloniEn gebruikelijke kristallen en
aardewerken voorwerpen en zich regelmatig laat adviseren door een
voormalige factorij-directeur 9) . Dat een dergelijk „marktonderzoek"
geen overbodige voorzorg was, ondervindt Petrus nog eens in 1843
als hij een partij monsters aan de consul-generaal te Athene inzendt:
zijn zending blijkt „eene min gelukkige keuze te zijn geweest 10 ).
Zijn producten „voldoen in geene deele" aan de smaak der Grieken 1 1) , hetgeen volgens Regout te wijten is aan „volstrekt gemis van
genoegzame bescheiden uit dat land aangaande de soort en kwaliteit
der goederen welke aldaar meest gebruikelijk zijn". Bij het samenstellen van zijn monster-collectie had hij zich laten adviseren door
particulieren, die in Griekenland geweest waren, doch die blijkbaar
geen genoegzame commerciEle kennis bezaten 12 ) . Deze ervaring is
kennelijk voor Petrus een goede aansporing geweest: stee(is opnieuw
vraagt hij daarna monsters en handelsinlichtingen uit andere landen.
In 1846 krijgt hij een grote partij monsters binnen uit Macao en
33

6) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
7) Arch. P.R.: inv. no. 51.
8) Parl. enquEte 1887, vr. 7404.
e) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout 8-5-1839; 28-1-1841 en 17-8-1841.

10) G.A.M..inv. no. 412, corresp. 22-6-1843, no. 716 A.
11) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 21-6-1843, no. 15.
12) G.A.M..inv. no. 364, corresp. 24-6-1843, no. 950 B.
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Rc,mantischc· werrit:i,·e van Regouts falitiek,ii. 18'icl.

*ki/Ja'. I

Manilla, in 1847 is hij speciaal geinteresseerd in Chinees aardewerk,
een ander jaar weer in allerlei producten die in India gebruikt en hier
vervaardigd kunnen worden 13 ) . Het zich volledig instellen op de
smaak van de koper is een der voornaamste oorzaken van Regouts
succes geweest. Ook hierin onderscheidt hij zich van de andere Nederlandse ondernemers, die zoals de Twentse textielfabrikanten veelal
niet dachten over enige aanpassing aan de markt en aan de behoeften der consumenten. De klacht van de burgemeester van Hengelo
in 1841 : „Onze fabrikanten bleven zich, ook toen de tijden slecht
waren, alleen op de deugdelijkheid der waar toeleggen, en schenen
met te begrijpen, dat onze vrouwtjes... Never met een net kleedje
van uitlandsch maaksel zich twee of driemaal 's jaars wilden vernieuwen, dan Hengelosche bontjes te dragen, die tegelijk met haar
verouderden" 14 ), kan door wel bijna al zijn Nederlandse collega's
tot in de jaren zestig toe herhaald worden. Een instructief voorbeeld
van deze „verkooppolitiek" levert de Leidse firma J. C. Zaalberg, die
in de jaren 1856-1860 een behoorlijke hoeveelheid dekens naar China
exporteert, doch zich niet de minste moeite geeft om deze afzet te
bewaren. Van alle goede adviezen, die zij van haar handelsagent uit
Hongkong ontvangt, trekt zij zich niets aan en als tenslotte een zending nauwelijks meer winst oplevert, dan is dat voor de firma aanleiding om de aanvoer te stoppen, zeer tot misnoegen van de handelsagent 15 ,
Petrus reist niet alleen om kennis te vergaren, maar primair om
nieuwe inkoopmarkten van grondstoffen en halffabrikaten te vinden
en nieuwe afzetgebieden te ontsluiten.
Reeds voor de Belgische opstand heeft Petrus een opslagplaats te
Luik; in 1844 opent hij een depot in het pand Kloveniersburgwa150 te
Amsterdam, dat beheerd wordt door A. H. Muysenbeeck, die in 1837
als boekhouder bij hem in dienst getreden is 16 ). In datzelfde jaar
1844 blijkt hij ook reeds een reiziger in dienst te hebben, die dan met
de Groningse koopman B. Sorman een overeenkomst betreffende het
houden van een depot sluit 17 ). Te oordelen naar zijn naam is deze
13) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 151 en 154 en inv. no. 21, p. 81 e.v.
14) Geciteerd in Brugmans: a.w., p. 260.
15) Hoefnagels: Een eeuw sociale problematiek, p. 26.
10) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 13 en 31; ing no. 32.
17)

9

Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 12.
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reiziger E. Messcherschmit kennelijk een landgenoot van de Duitser
H. Mundt, die in dat jaar door Petrus als reiziger wordt aangesteld 18 ). Dat ook voor dergelijke functies vreemdelingen werden aangetrokken, wijst er wel op, dat in het eigen land geen bekwame handelsreizigers te vinden rvaren; het waren dus niet alleen vakarbeiders
en kantoorbedienden, die noodgedwongen vanuit den vreemde naar
ons land gehaald werden 19) .
Aan het maken van zakenreizen ten einde markten te verkennen
en te openen denkt Regouts Nederlandse collega niet; hij is het
roerend eens met die Hollandse koopman, die in 1838 tegenover een
Duits reiziger pocht: „Wir reisen nicht, wir bieten nicht feil, sondern
wir lassen uns suchen, denn wir denken: Das Werk muss den Meister
loben und nicht umgekehrt" 20) . In hun ogen moet Petrus, die er met
een monsterkoffertje op uit trekt en er zelfs speciale mensen voor in
dienst neemt, een argwaan wekkende figuur geweest zijn.
Van het begin af aan legt Petrus zich op de export toe: hij exporteert naar Duitsland en via de Nederlandsche Handel-Maatschappij naar de koloniEn 21 ). Reeds v66r 1850 verzendt hij zijn producten naar Manilla, Canton en Valparaiso; in 1855 beklaagt hij
zich dat gebrek aan Nederlandse scheepsruimte hem dwingt zijn
goederen bestemd voor Calcutta, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Singapore enz. via Antwerpen, Hamburg en Liverpool te verzenden en dat
hij door het ontbreken van verzendgelegenheid aanvragen uit Pernambuco, Bahia, Lima en andere plaatsen niet heeft kunnen behandelen 22). In 1850 importeert hij grondstoffen en allerlei andere
handelsgoederen uit Belgia, Duitsland, Frankrijk en Engeland, uit
New-York, Manilla en Hongkong 23 ). Vijftien jaar na de oprichting
van zijn eerste fabriek is de wereld zijn markt.
In 1854 zwicht Japan voor de bedreigingen van Amerika en stelt
een drietal havens voor het handelsverkeer open. Het Nederlandse

gouvernement, dat ook voordien onder beperkende voorwaarden met
Japan handel mocht drijven en een factorij op Decima bezat, sluit
18) Arch. P.R.: inv. no. 32 en R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-12-1845, La Q.
19) Verberne: Over de soc. econ. structuur van Nederland, p. 733 e.v.
20) Geciteerd in Brugmans: De arbeidende klasse, p. 70.
21) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 en Arch. N.H.M.:
Corresp. van P. Regout, 22-12-1836.
22) Arch· P.R.: inv. no. 20, 9 151 e.v.; inv. no. 41, p. 19 en inv. no. 23, p. 106.
23)
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Arch. P.R.: inv. no. 41.

in 1858 een nieuw handelstractaat, waardoor de handel op Japan
aan de particuliere ondernemer wordt overgelaten. Regout profiteert
onmiddellijk hien'an: hij chartert twee schepen, een met bestemming
Decima, een met Kanagawa tot einddoel. De vracht is samengesteld uit

voortbrengselen van zijn eigen fabrieken en een aantal andere door
hem aangekochte goederen, alles bij elkaar voor een waarde van circa
f 275.000,_ 24) Einde 1859 is er ecn nieuwe zending glas- en aardewerk ter waarde van f 110.000,- onderweg 25). Inmiddels heeft hij
in het begin van dat jaar een zekere Martin Dohmen in dienst genomen, die als „Raad-adviseur over de handelszaken" naar Japan zal
gaan om er Regouts belangen te behartigen. Behalve met de verkoop
dient hij er zich bezig te houden met „op de voordeligste wijze de
retourgoederen bijzonder goud en koper te helpen verschaffen". Daar-

voor geniet hij een salaris van f 2.500,-

's jaars, een premie in de
overwinst en vergoeding van reiskosten en „ongelden voor het onthalen van Japanse en Nederlandsche ambtenaren" 26). Petrus neemt
geen halve maatregelen: v66r zijn vertrek geeft hij Dohmen nog een
speciale handelsopleiding en laat hij hem bij Prof. Hoffman te Leiden
enige tijd Chinees en Japans studeren. Hoffmans onderwijs blijkt t6
goed besteed, want eenmaal in Japan pleegt Dohmen contractbreuk
door als tolk aan de Franse legatie te Jedo ( Tokio) een tweede functie
te aanvaarden 27 ). De rechtsgeldigheid van het ontslag, dat hij in
1861 krijgt, wordt door Dohmen aangevochten, doch de Hoge Raad
stelt hem uiteindelijk in het ongelijk 28 ) .

Als koopman toont Petrus belangstelling in de meest uiteenlopende
soorten van goederen. Hij koopt en verkoopt schepen, is in het patent
aangeslagen als koopman in pannen en leverancier van gastoestellen 29). In 1850 schrijft hij bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij in op de levering van 380.000 kg „best Luiks steenkolengruis
gemengd met dikke kolen" en importeert in hetzelfde jaar minstens
24) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 215 en P. Regout: Antwoord aan M. Dohmen.
25) Arch. P.R.: inv. no. 24, p. 67.

26) T.a.p., p. 140 e.v.
27) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 215; M. Dohmen: Open brief aan dhr. P. Regout,
en P. Regout: Antwoord aan M. Dohmen.

28) Courrier de la Meuse d.d. 8-3-1867 en L'Ami du Limbourg d.d. 9 en
12-3-1867.

29) Arch· P·R.: inv. no. 22, p. 112; inv. no. 23, p. 23 en inv. no. 24, p. 19.
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370.000 Manilla-sigaren 30 ). Hij exporteert spijkers - ook nog lang

nadat hij zich uit de spijkerfabriek heeft teruggetrokken - en allerlei
soorten papier, brillen en brandkasten tegelijk met zijn kristal- en
aardewerk 31 ). Hij is geinteresseerd in een nieuw Frans proc6d6 voor
leerbereiding en veriverft octrooien van invoer op allerhande werktuigen, waarvan meerdere die niet alleen voor de glas- en aardewerkindustrie van belang zijn 32 ).
Petrus Regout, de ondernemer-koopman, zou een man naar het
hart van Willem I, de koning-koopman, geweest zijn zo de tijd hen
dichter bij elkaar gebracht had.

Par. II. De GeweerfabTiek

De oprichting van de „geweerwinkel" in 1842 was het gevolg van
de onderhandelingen met betrekking tot het contract, dat Regout op

17 Juni van dat jaar krachtens K.B. van 26 Mei 1842, no. 181 met
het Rijk gesloten had. Bij dit contract nam Regout aan „binnen de
stad Maastricht de noodige inrigtingen daar te stellen om daarin,
gedurende den tijd van zes achtereenvolgende jaren, de vuurwapens
van het Rijk naar het aangenomen slagstelsel te veranderen, en
overigens zoodanige herstellingen aan dezelve te doen uitvoeren als
zouden kunnen vereischt worden" 33),
Hiermee waren, naar het heet op persoonlijk verzoek van de
koning 34 ), „het eerst de kiemen tot vestiging der wapenfabricatie op
Nederlandschen bodem gelegd" 35) en een bedrijfstak in Maastricht
gevestigd, die er in de loop van de vorige eeuw tot hoge bloei kwam.
Met het afsluiten van dit contract ging voor Petrus een wens in

vervulling die hij reeds enige jaren gekoesterd had. Zijn plannen
dienaangaande dateerden reeds van 1834, toen hij aan de koning het
aanbod deed om in de vesting Maastricht een geweerfabriek op te
richten. Kapitein Brade, die belast werd te onderzoeken of Regout
in staat zou zijn als aannemer van een op te richten wapenfabriek op
80) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 111; inv. no. 41, p. 15, 61, 84, 100 en 109.
31) Arch. P.R.: inv. no. 41, p. 3, 4, 19, 51, 244; M. Dohmen: Open brief aan
dhr. P. Regout en P. Regout: Antwoord aan M. Dohmen.
82) Arch. P.R.. inv. no. 21, p. 101 en inv. no. 22, p. 2.
33) A.R.A.G.: Oorlog, 1842, contracten no. 154. (art. 1.)
34) Carri&re de M. Pierre Regout.
35)
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Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 81.

te treden, adviseerde echter afwijzend. „De adressant", aldus motiveerde Brade zijn advies „ (is) fabriekant en koopman in glaswerk
en kristallen, doch geheel en al onbekend met het fabriceren van
wapenen, zoo dat hij, ingeval hem het onderhavig verzoek wierd toegestaan, het bestuur der door hem voorgestelde inrigting, aan een
ander zou moeten overlaten; eene omstandigheid welke het onmogelijk maakt, des adressants verzoek in gunstige ovenveging te nemen,
terwijl bovendien de vesting Maastricht, te ver afgelegen is, om aldaar, althans voor het tegenwoordige, eene geweerfabriek opterigten.
Zoals uit het voorgaande reeds bleek, werd overeenkomstig dit advies
gedisponeerd 36 ).
De intenties, die Regout had bij de oprichting van een geweerfabriek in 1834, zijn ongetwijfeld dezelfde geweest als die, welke bij
de grondvesting van zijn andere ondernemingen tijdens de status-quotijd voorzaten. Gebruik makend van de situatie van het ogenblik en
er op speculerend, dat de Zuidelijke Nederlanden - inclusief Luik,
waar de wapenindustrie gevestigd was - definitief van het Koninkrijk
zouden worden afgescheiden en de Belgische concurrentie zou worden
uitgeschakeld, trachtte hij een nieuwe industrie in de trouwgebleven
provincie te vestigen. Een industrie bovendien, die, gezien de staat
van oorlog waarin het land toen verkeerde, gunstige perspectieven
3,

bood.

Behalve Petrus Regout bleek er in 1841 ook nog een ander gegadigde voor het oprichten van een geweerfabriek te Maastricht te
Veertiendaags geheim Tapport aan den Koning d.d.
1841
deelde de gouverneur namelijk mede: „Zekere Heer
15 April
wapenfabrijkant
te Luik is reeds meermalen gekomen mij
Malherbes,

zijn. In

zijn

onderhouden omtrent een bij hem bestaand voornemen om zijne belangrijke fabriek van Luik geheel binnen de vesting over te brengen,
waartoe hij zich ook reeds bij voorraad van een doelmatig lokaal,
althans voor de eerste oprigting, heeft verzekerd. Hij hoopt met de
verandering der gewone infanteriegeweren in geweren A percussion te
worden belast en moet daaromtrent ook met den Heer Majoor Brade
inspecteur der draagbare wapenen hebben geraadpleegd. De Heer
Malherbes beweert reeds voorlang zich per rekest tot Uwe Majesteit
te hebben gewend om autorisatie tot de bedoelde overbrenging zijner
86) A.R.A.G.: Nat. Nijverheid 256, 7-8-1834, no. 3 A.
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fabrijk te bekomen, doch nopens hetzelfde ben ik, noch (voor zoo veel
ik heb kunnen inbrengen) de gewestelijke autoriteit tot dusverre geraadpleegd. De staatkundige beginselen van den Heer Malherbes zijn
gunstig bekend en ik zoude, onder eerbiedige verbetering, vermeenen
dat zijn voornemen de ondersteuning der hooge regering wel zoude
verdienen als een nieuw middel van bezigheid voor de mindere volksklasse en tevens een nuttige hulpbron voor het garnizoen in geval van
vijandelijke bewegingen van de zijde van BelgiE zullende kunnen aanbieden" 37 ) Mogelijk heeft een en ander er toe geleid dat men zich
Regouts verzoek weer herinnerde en dientengevolge met hem over de
oprichting van een ge,veerfabriek in onderhandeling trad.
Het tijdstip, waarop de geweerfabriek in werking trad, is niet exact
te bepalen. Er schijnt evenwel enige haast bij geweest te zijn, want
Regout heeft kennelijk niet gewacht tot 17 Juni, toen het definitier'e
contract werd gesloten. Op 31 Mei 1842 had hij zich namelijk reeds
tot het Departement van KoloniEn gewend met het verzoek aan het
koloniale leger onderdelen van 5000 A 6000 nieuwe vuursteengeweren,
waaraan in zijn fabriek inmiddels de nodige veranderingen waren
aangebracht, te mogen leveren en zulks „tegen eene vermindering van
vijftig percent op de prijs welke anders voor deze stukken nieuw word
betaald". Zijn offerte werd echter niet aangenomen omdat nog niet
was besloten of de vuursteengeweren ginds wel in gebruik zouden
blijven en niet in percussiegeweren zouden worden veranderd 38). Op
de haast, ivaarmee de gerveerfabriek tot stand was gebracht, beriep
Regout zich ook, toen in 1843 een contract betreffende de koop van
een gedeelte van de Rijks-entrepottuin dreigde geannuleerd te worden 39) Begin Maart 1842 had Regout een rekest ingediend tot het
in eigendom verkrijgen van het gedeelte van de tuin achter het entrep6t dat aan zijn fabrieken grensde, teneinde daarop een geweerfabriek te bouwen 40 ). Ofschoon al spoedig gunstig op dat rekest beschikt werd, kon tengevolge van moeilijkheden rond de afstand van
de op de tuin gevestigde pachtrechten het verkoopcontract pas in
October 1842 gepasseerd worden 41 ). In dit contract werd echter de
37) R.A.L.: Prov. Arch., Veertiendaags geheim rapport v. d. gouverneur aan
den Koning d.d. 15-4-1843.
38) A.R.A.G.. KoloniEn 1446, 11-6-1842, G 3.

39) Arch· P.R.: inv. no. 20, p. 25.

40) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 15-3-1842, no. 12.
41) Idem, verb. 12-9-1842, no. 34 en verb. 5-10-1842, no. 35.
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ontbindende voonvaarde opgenomen, dat met de bouw van de nieuwe
geweerfabriek v66r 1 Juli 1843 een begin moest zijn gemaakt. Toen
wellicht tenger'olge van het feit, dat
dit dan ook niet het geval was
Petrus pas in de maand Maart in de rechten van dc pachters gesubrogeerd was - werd Regout te kennen gegeven, dat de overeenkomst als vervallen beschouwd moest worden 42 ). Met succes beriep
Regout er zich onder meer op, dat destijds „het gouvernement aandrong om met de uitvoering der stelselverandering een dadelijke aanvang en spoedige voortgang te maken" 43).
De geweerfabriek werd ondergebracht in een gedeelte van de gebouwen, die voor de kristalslijperij waren ingericht, alsmede in de
gebouwen van de vroegere spijkerfabriek. Deze fabriek, waarin eens
meer dan 200 arbeiders werkzaam waren, was tengevolge van de felle
Belgische concurrentie in korte tijd vrijwel teniet gegaan. De mogelijkheid, die Regout geboden werd om aan deze leegstaande gebouwen
een nieuwe bestemming te geven, zal hij dan ook weI met beide
handen hebben aangegrepen. Voor de ruimte, die ten behoeve van
de geweerfabricage in de kristalslijperij in gebruik werd genomen,
betaalde de geweerfabriek - en hieruit blijkt haar zelfstandig karakter - huur 44 ). Vermoedelijk moesten deze lokaliteiten het ruinitegebrek opvangen, dat tengevolge van de achterwege gebleven nieuwbouw in de entrepottuin was ontstaan.
Het contract, waarbij Regout aannam vuursteengeweren te veranderen in percussiegeweren, bepaalde onder andere dat hij de verandering zou uitvoeren tegen de prijs van f 1,80 per geweer, waarin
tevens het leveren van de verwisselstukken begrepen was ( art. 2) .
Deze verrvisselstukken werden, totdat Regout in staat zou zijn ze zelf
in Maastricht te fabriceren, aangemaakt te Luik, alwaar ze door de
aldaar gevestigde Nederlandse keuringscommissie gekeurd werden
( art. 4) . Teneinde deze keuring mogelijk te maken verbond de aannemer zich om in Luik - en later eventueel te Maastricht - de
nodige geschikte lokalen te verstrekken en deze 's winters behoorlijk
te doen verwarmen ( art. 5) . Gebreken aan de slaggeweren, die door
de werklieden veroorzaakt werden, zouden voor rekening van de aan-

42) Idem, verb. 24-7-1843, no. 71.
43) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 25.
44) R.A.L.: Militair Arch., 1843, zonder inv. no. (Bilan de l'attelier d'armes de
P. Regout au 31-12-1842).
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nemer worden hersteld ( art. 6) . Artikel 10 bepaalde dat in de loop
van 1842 voor tenminste f 40.000,- verwerkt moest worden, waaronder de aan de wapens te verrichten herstellingen begrepen waren.
De vergoedingen voor deze extra reparaties werden in een bij het
contract gevoegd tarief vastgesteld, terwijl verder gestipuleerd werd
dat de som, die in een der volgende jaren verwerkt moest worden,
jaarlijks bij een additioneel artikel zou worden bepaald. Zou in een
bepaald jaar de vastgestelde omzet niet behaald worden, dan werd
de aannemer een boete van 5 % van de geheel verwerkte som opgelegd; mocht evenwel de omzet minder dan f 35.000,- belopen, dan
1 0% in rekening gebracht worden ( art. 1 1) .
bepaalde dat de verwisselstukken, maten en gereedschap-

zou een korting van

Artikel

13

pen vrijdom van invoerrechten zouden genieten, terwijl in het volgend
artikel de wijze van betaling werd geregeld 45 h Blijkens een speciaal
schrijven van het Departement van Oorlog was het Rijk niet bereid
de geweren, die zich in deze wapenfabriek bevonden, tegen brand te
verzekeren, zodat de kosten hieraan verbonden voor rekening van de
aannemer kwamen 46).
Omtrent de inrichting van de geweerfabriek en het aantal der
daarin te werk gestelde arbeiders is nauwelijks iets bekend. In de
werkplaatsen werd gebruik gemaakt „der beweegkracht van een
stoommachine voor het bedrijf van 2 loopenboorbanken elk van
4 loopen en een poleerbank voor 3 man" 47). Deze stoommachine
leverde haar drijfkracht echter niet uitsluitend aan de geweerfabriek
doch ook aan de andere fabrieken. Het in machines, banken, werktuigen en meubilair geinvesteerd kapitaal bedroeg per ultimo December 1842 ruim twaalf duizend francs, f 5670,_48).
Voor de geweerwinkel, waarvoor een niet nader genoemd „groot
aantal werklieden benodigd" was, werden in den vreemde vaklieden
aangeworven 49). Het lijdt wel nauwelijks twijfel dat deze geweermakers - evenals de vaklieden met wie Regout zijn andere fabrieken
begonnen was - uit Belgia afkomstig waren en aan de Luikse wapensmederijen onttrokken werden. Ook voor hen zal het motief voor hun
45) A.R.A.G.: Oorlog, 1842, contracten no. 154.
46) Arch. P.R.: inv. no. 4, schrijven d.d. 20-10-1842.
47) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 108.
48) R.A.L.: Militair Arch., 1843, zonder inv. no. (Bilan de l'attelier d'armes de

P. Regout au 31-12-1842).

49) Arch. P.R.: inv. no. 20, 9 25 en inv. no. 22, p. 81.
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komst naar Maastricht wel in gunstiger arbeidsvoorwaarden gelegen
hebben. Dat deze arbeidsvoorwaarden te Maastricht gunstiger waren

dan te Luik, blijkt uit een Aanteekening van door den aannemer
Regout genoten winst op de geweren begrepen in het bewijs van goedkeuring van 21 Januar# 1843 50) : "In andere werkplaatsen worden
alle stukken door de werklieden betaald welke zij bederven," aldus
werd in dat stuk vermeld. Met deze „andere werkplaatsen" werden

kennelijk geweerfabrieken bedoeld, waarbij in de eerste plaats wel
gedacht moet worden aan Belgische, daar in het eigen land geen
tweede geweerwinkel was. In tegenstelling met de usanties in de Belgische fabrieken kwamen dus in de Maastrichtse geweerfabriek de
afgekeurde werkstukken ni6t voor rekening van de arbeider, hetgeen
overigens geheel strookt met het voornoemde artikel 6 van het aannemingscontract. Wat deze bepaling in feite betekende blijkt het
duidelijkst uit deze zinsnede van de Aantekening: „Onder de afgekeurde verwisselstukken ten bedrage van f 1421,14 bevinden zich
slaghanen voor f 921,76 waaronder een groot aantal welke in de
harding verbrand zijn door de schuld van den harder, voorts een
gedeelte welke door eene gebrekkige wijze van polijsten zijn onbruik-

baar geworden".
De arbeidsvoorwaarde welke de arbeider destijds het meest gelegen
was betrof uiteraard de hoogte van het loon, het lokmiddel bij uitnemendheid. In de Aantekening wordt hieromtrent opgemerkt:
„Regout betaalt voor het inrigten der geweren 0,30 meer dan te Luik
of 20 prc." Aangezien in dit document blijkbaar in Nederlands geld
werd gerekend en niet in Belgische francs, wat in Maastricht vaak
voorkwam, is hieruit dus af te leiden, dat de geweermaker te Maastricht cen dagloon verdiende van f 1,80 tegen f 1,50 te Luik.
Petrus' rechter hand in deze onderneming was zijn vrouw Aldegonda, aan wie hij in October 1842 algemene procuratie verleende
en die hij speciaal machtigde „om in zijnen naam en als aannemer
der veranderingen van 's Rijks vuursteen en slagwapens, te tekenen
alle hoegenaamde stukken, gemelde aanneming betreffende" 51) .

60) R.A.L.: Militair Arch., 1843, zonder inv. no. (Bilan de l'attelier d'armes de
P. Regout au 31-12-1842).

61) R.A.L.: Not. Arch., Notaris C. A. R. De Flize, Maastricht, voorlopige lijst
no. 3033, 13-10-1842, akte no. 175.
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De Bilan ou Inventaire Gintral de l'attelier d'armes de P. Regout
au 31 Dicembre 1842 52 ) leert ons, dat op dat moment de geweren in
fabricatie een waarde vertegenwoordigden van circa B.frs. 11.000,( f 5198,-) en dat zich in het magazijn goederen bevonden ter

waarde van B.frs. 9.700,- ( f 4583,-). Een post „gebouwen" is niet
onder de activa opgenomen. De post „diverse debiteuren" vermeldt
Regout zelf voor een bedrag van ruim B.frs. 5.500,- ( f 2599,-)
hetgeen in verband zal hebben gestaan met artikel 12 van het aannemingscontract, waarbij de aannemer zich verplichtte om de onbruikbare verwisselstukken tegen bepaalde prijzen van het Rijk af
te nemen.
Op de passiefzijde van deze balans paraiseert slechts een post:
diverse crediteuren voor een bedrag van ruim B.frs. 46.600,(f 22019,-). Afgezien van de gebouwen bleek dus de gehele onderneming gefinancierd te zijn met vreemd kapitaal !
Een van de twee crediteuren was W. Clermont, van wie al
eerder sprake was, met een vordering van ruim 38 duizend francs

(f 17955,-).
In de reeds eerder aangehaalde Aantekening werd de volgende

winstberekening gemaakt: „De algemeene onkosten met intrest van
kapitalen bedragen 6500. Bij eene verwerking van 80.000 moet worden omgezet een kapitaal aan venvisselstukken en arbeidsloon van
66.000 hierbij voegende de algemeene onkosten 72.500 en dus zuivere
winst 7500 of 10 prc." Deze verwachting is echter allerminst in vervulling gegaan: de balans van 31 December 1842 sloot met een verliessaldo van circa 9 duizend francs ( f 4253,-), en terugblikkend op
deze onderneming zal Regout in later jaren opmerken dat zij „hem
alles behalve winst heeft opgebragt" 53),
De geweerfabriek is voor Regout op een flagrante mislukking uitgelopen. In Mei 1843 sloot hij met het Rijk een nieuwe overeenkomst,
waarbij hij van zijn verplichtingen als aannemer ontslagen werd en
de gebouwen der geweerfabriek in huur overdroeg aan het Rijk, dat
daarin met ingang van 1 Juli 1843 de stelselverandering van geweren
voor eigen rekening ter hand ging nemen 54 ). Dit huurcontract werd
52) R.A.L.: Militair Arch., 1843, zonder inv. no. (Bilan de l'attelier d'armes de
P. Regout au 31-12-1842).

53)

Arch· P.R.: inv. no. 22, p. 81.

54) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 25 en 108.
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aangegaan voor de tijd van zes jaar en kon desgewenst door het Rijk
verlengd worden, van welke mogelijkheid de huurder inderdaad gebruik gemaakt heeft 55). De huur van de gebouwen werd bepaald
op honderd gulden per maand, terwijl f 1.000,- 's jaars werd toegekend voor de „benuttiging van stoomkracht" van 's morgens 6 uur
tot 's avonds 8 uur, waarmee dan tevens de lengte van de werkdag inclusief rusttijden - is vastgesteld 56). Tot medio 1851 bleven
's Rijks geweerwinkels in Regouts fabrieksgebouwen gehuisvest en
werden toen elders in de stad ondergebracht 57 ). Deze geweerwinkels
kwamen nadien in het bezit van P. Stevens en leidden tevens tot de
oprichting van de wapenfabriek van De Beaumont.
De vraag, waarom Regout met zijn geweerfabriek zo'n 6chec geleden heeft, is moeilijk afdoend te beantwoorden. Aanleiding tot het

vernietigen van zijn aannemingscontract schijnt geweest te zijn „om
reden dat hij alle verdere botsingen met de (militaire) administratie
wilde voorkomen, alzoo hij reeds tijdens de geweerwinkels voor zijne
particuliere rekening werden gedreven, ruimschoots onaangenaamheden met dezelve had ondervonden" 58). Volgens een mededeling
van zijn zoon Gustaaf zou Regout herhaaldelijk in conflict gekomen
- hetzij uit haarkloverij, hetzij omdat
zijn met de overste Brade, die
er aan de voorgeschreven uitvoering der goveren gebreken kleefden
- de veranderde wapens niet wenste te accepteren 59). Overste
Brade, die, volgens generaal Dibbets, jegens de burgerij niet de rechte
toon wist aan te slaan en wiens gebrek aan bezadigdheid het zelfs
bedenkelijk zou maken om hem te Maastricht te laten, bekleedde omstreeks 1843 inderdaad de functie van Inspecteur der draagbare
wapenen en het is dus geenszins denkbeeldig dat er conflicten met
deze militair gerezen zijn 60 ). De bezwaren, die Brade gemaakt zou
hebben, blijken dan toch niet van alle grond ontbloot, want er werd
- aldus Gustaaf - een commissie van onderzoek ingesteld „qui
heureusernent se contenta d'une 16gdre modification", waarna de
affaire door integrale betaling werd afgedaan 61). Niet onmogelijk
53) Arch. P.R.: inv. no. 22,9 34.
56) Arch· P.R.: inv. no. 20, 9 108 en inv. no. 21, 9 13.
57) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 40.
58) T.a.p., p. 81.
59)

Gustaaf Regout: Causerie A mes fits.

61)

Gustaaf Regout: a.w.

60) v. d. Kemp: Bijdrage tot de kennis der militaire toestanden, p. 4.
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hangt de uitkering, die Regout eind 1843 nog ontving, hiermee samen.
Hem werd toen namelijk een toeslag van 15 ct. voor ieder door hem
veranderd geweer toegekend, hetgeen neerkwam op de uitbetaling
van een som van f 3.751,80, wat dus tevens wil zeggen, dat in Regouts
geweerwinkel 25012 vuursteengeweren veranderd werden in percussiegeweren 62)
Ofschoon de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat Regout voor de
verwisselstukken een relatief te hoge inkoopsprijs te Luik heeft moeten
betalen, zodat hij in de door het Rijk hiervoor betaalde tariefprijzen
geen adequate dekking vond en dientengevolge verliezen leed, wijst
alles er toch op, dat het productieproces zelf tot het fiasco geleid
heeft. In de geweerfabriek werd een groot aantal werklieden geemployeerd, en het is niet aan te nemen, dat dit uitsluitend bestond
uit vaklieden-geweermakers. Hoogstwaarschijnlijk heeft Regout te
Luik niet voldoende vaklieden kunnen of willen aanwerven, zodat hij
zich met een te groot aantal ondeskundige arbeiders
vermoedelijk
voormalige spijkersmeden
heeft moeten tevreden stellen. Het gevolg hiervan is dan geweest, dat er tijdens de productie te veel ver-

-

spillingen optraden en dat er aan de gereed gekomen slaggeweren
gebreken kleefden, die tot moeilijkheden met de controleurs leidden.
Tenslotte zal ook Regouts technische kennis van de geweerfabricage
te beperkt zijn geweest en heeft hij 6f de moeilijkheden, aan die fabricage verbonden, onderschat 6f is hij er niet in geslaagd een technisch
assistent met voldoende capaciteiten aan te trekken. En daarmee zou
dan Brade's advies van 1834 alleszins juist zijn geweest.

Par. III. De Gasfabriek
Werd in het vorige hoofdstuk geschetst hoe Regouts gasconcessie,
die de basis legde voor zijn gasfabriek, primair de inzet van een politieke en persoonlijke strijd is geweest, in deze paragraaf zal nader op
de economische aspecten van die fabriek ingegaan worden.
Regouts verzoek ter verkrijging van een concessie tot oprichting van
een gasfabriek kwam primair voort uit de behoefte zijn eigen fabrieken
van een betere verlichting te voorzien. Aangezien de extra-kosten, die
82) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 94. Verg. Album dtdi6 A mes enfants en Carri&re
de M. P. Regout, die resp. 23.500 en 25.350 geweren vermelden.
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aan een grotere capaciteit verbonden waren, relatief gering zouden
zijn, vatte hij tevens het plan op het gas ook aan derden te leveren 63).
Omtrent de motieven, die bij de gaslicht-voorziening van zijn fabrieken voorzaten, laat hij ons niet in het duister. Hij wenste dcze
verlichting aan te leggen „daar het algemeen gebruik reeds meer dan
genoegzaam bewezen heeft, dat dit licht niet alleen in deugdzaamheid
eene gewone verlichting met olie of kaarslicht verreweg overtreft,
maar ook uit een oeconomisch en finantiEel oogpunt belangrijke voordeelen oplevert" 64 ). Naar alle waarschijnlijkheid heeft hierbij ook
nog een ander motief een belangrijke rol gespeeld, namelijk dit, dat
hij door de concurrentie tot op zekere hoogte gedwongen werd van
de meest-moderne verlichtingstechniek gebruik te maken. Regouts
kristalfabriek ondervond, zoals we later zullen zien, de allerfelste concurrentie vanwege de „Cristallerie du Val Saint Lambert", waardoor
hij des te meer genoopt was zijn productie zowel kwalitatief als
kwantitatief op het hoogste peil te brengen. Om dit te bereiken was
voor de kristal- en glasblazerij - die tengevolge van het technisch
proc6d6 noodzakelijkerwijs ook 's nachts in bedrijf was - en voor de
slijperij tijdens de wintermaanden een goede verlichting een conditio
sine qua non. De Val St. Lambert had dienaangaande op Regout een
voorsprong behaald, doordat zij in 1843 voor eigen gebruik een gasfabriek in werking had gesteld 65).
De concessie, die Regout in December 1846 verleend werd, bepaalde o.a. dat de middellijn van de gashouder niet meer dan 8 meter
en de hoogte ervan niet meer dan 5 meter zou zijn 66). Reeds tijdens
de aanbouw bleek, dat de capaciteit van deze gashouder te klein zou
zijn om aan de vraag naar gas te voldoen, zodat Regout verzocht de
middellijn te mogen brengen op 12 meter, hetgeen hem toegestaan
werd 67 ). De gasfabriek, die aanvankelijk met vier, later met vijf gasovens werkte, werd gebouwd in de entrep6ttuin, die Regout destijds
met het oog op de bouw van de geweerfabriek ten dele verworven
had 68). Op 23 Februari 1848 werd de nieuwe fabriek in werking

63) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 111 en 117; Verslag Maastricht over 1856, p. 81.
64) Arch. P.R.. inv. no. 20,9 111.
65) Le centenaire du V. St. Lambert, p. 37.

66) Arch· P.R.. inv. no. 20, p. 131 en 175.

67) T.a.p., p. 148 en Verslag Maastricht over 1856, p. 81.
68) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 125; inv. no. 23, p. 9 en 168.
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gesteld en werden autoriteiten en burgens uitgenodigd om het effect
van de nieuwe fabrieksverlichting, die uit 400 lichtpunten bestond 69),
te komen bewonderen 70).
In verband met de oprichting van de gasfabriek wist Regout een
systeem van glazen buizen te ontwikkelen. Deze buizen beval hij aan
„voor geleidingen van water of van welke vloeibare stoffen ook, voor
gaz-leidingen, alsmede ter bewaring en leiding der draden van den
elektrieken telegraaph etc. etc." 71 ) . De groen-glazen buizen, die bij
een nuttige doorsnede van 15 cm een lengte van een tot anderhalve
meter hadden, werden - natuurlijk - in de eigen glasfabriek geblazen volgens een speciaal proc6d6, zodat de wand een egale dikte
van circa 2 cm verkreeg 72 ). Zij waren volgens Petrus boven alle
andere buizen te prefereren „door dien de glazenbuizen veel langer
dan die van iedere andere stof zullen duren, om de eenvoudige reden,
dat noch de dampkring noch de stoffen, welke door dezelve geleid
kunnen worden, niet de minste uitwerking op glas kunnen daarstellen
hetgene nochtans na verloop van weinige jaren de voornaamste oorzaak is der spoedige bederving van metale of andere buizen". Teneinde de ruimte tussen twee buizen, die enige centimeters over
elkander konden schuiven, zodanig op te vullen, dat een hermetische
afsluiting verkregen werd, stelde hij een speciale mastiek samen. Deze
bestond uit „geteerden hennep en eene zamenstelling van de helft

chineclaye, een kwart coblenzer- en een kwart gemalen plateelaarde,
well:e men door middel van eene houten stift indrijft; uitwendig

worden deze voegen nog bekleed met een dun bekleedsel van minium" 73) 0 Zij verraadde w61 de maker: chineclay, coblenzer- en
plateelaarde waren grondstoffen uit zijn aardewerkfabriek, teer een
afvalproduct van zijn gasfabriek, terwijl hij de menie ook nog zelf
produceerde ! De aardewerkfabrikant verloochende zich ook verder
niet; immers „voor de bogten, bezigt men korte stukken van verschillende vormen uit verglaasde gebakken aarde vervaardigd, welke tevens

69) R.A.L.. Prov. Arch., verb. 30-11-1846, La B. en Arch. P.R.: inv. no. 20,
p. 204.

70) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 224 en 230.
71) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 13.
72) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 80; inv. no. 21, p. 65 en inv. no. 22, p. 13.
73) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 13.
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ook dienen tot de verbinding der kleinere buizen voor de leiding naar
de particuliere gebouwen" 74 h
In Februari 1846, derhalve enige maanden voordat hij een gasconcessie aanvroeg, verleende de koning hem op zijn buizensysteem
cen octrooi voor de tijd van vijf jaar 75), hetgeen er wel op wijst, dat
hij reeds langer met plannen tot oprichting van een gasfabriek rondliep. Evenals BelgiE verleende ook Frankrijk hem al spoedig op zijn
vinding octrooi en beide landen kenden hem enige jaren later, in navolging van Nederland, een octrooi van verbetering toe 76 ). Kort na
het verkrijgen van zijn Belgisch octrooi sloot Petrus met de bekende
Brusselse fabrikant J. B. Cappellemans sr. een overeenkomst, waarbij
deze gemachtigd werd om voor gemene rekening de buizen in licentie
te vervaardigen 77 ).
Zware proeven, waaraan de buizen zowel te Luik als elders onderworpen werden, toonden de deugdelijkheid van Petrus' vinding overtuigend aan 78). Ook het Maastrichtse gemeentebestuur, dat tijdens
het proces betreffende de gasconcessie de kwaliteit van het systeem
ernstig in twijfel trok, gaf enige malen gunstige verklaringen omtrent
de deugdelijkheid ervan af 79). Op de befaamde wereldtentoonstelling
te Londen van 1851, toen Nederland opschrok door het treurig figuur
dat de Nederlandse nijverheid daar maakte 80), waren Regouts buizen
een der weinige Nederlandse inzendingen, die er bekroond werden 81).
Een andere nieuwe vinding, die Regout met succes in zijn gasfabriek toepaste, was het gebruik van aarden retorten in plaats van
de gebruikelijke ijzeren 82 L Na langdurig experimenteren was hij er in
geslaagd deze in zijn eigen fabriek te vervaardigen uit „namursche
potaarde" ( chamotte), doch ontdekte nadien tijdens een bezoek aan
een Parijse gasfabriek, dat men daar reeds hetzelfde idee in praktijk
gebracht had, zodat hij de koning verzocht hem „onder verband der
74

) T.a.p.

75) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 138.
76) Arch· P.R.: inv. no. 20, p. 133; inv. no. 21, p. 115 en 122; inv. no. 22, p. 5
en 12.

77) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 66.
78) Journal du Limbourg d.d. 18-11-1847 en Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 177 en
188 en inv. no. 21, p. 65 en 90.
79) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 9Ob; inv. no. 22, p. 172; inv. no. 24, p. 13.
80) Brugmans: Econ. en maatschappelijke verhoudingen, p. 266.
81) Journal du Limbourg d.d. 26-10-1851.
82) Verslag Ged. St. 1849, p. 119 en Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 61 b.
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gewone wettelijke bepalingen een brevet van invoer voor den tijd van
tien jaren te verleenen" 83 )
Nadat hij eind Mei 1848 met de gemeente tot een accoord gekomen was betreffende het leggen van zijn gasbuizen in stads straten

kon hij een aanvang maken met het leggen van een leidingnet en het
leveren van gas aan derden. Nauwelijks een jaar later lagen de gas-

buizen reeds onder het grootste gedeelte van Maastricht:s straten
84 ),
Ofschoon al spoedig overwogen werd de gasfabriek uit te breiden,
duurde het nog tot begin 1857 voordat hieraan gevolg gegeven kon
worden. In December 1856 gaf de koning verlof tot het oprichten
van een tweede gashouder, een uitbreiding, waarmee reeds van meet
af aan rekening gehouden was 85). Deze tweede gashouder had naar
alle waarschijnlijkheid een zelfde capaciteit als de
eerste 86).
Tot medio 1859 voorzag hij een onbekend aantal Maastrichtse gebouwen van gasverlichting; in Juni van dat jaar maakte het arrest
van de Hoge Raad een einde aan Regouts geschil met de gemeente,
waarbij hij verplicht werd om binnen de tijd van drie maanden zijn
gasbuizen te verwijderen. De gemeente was inmiddels in April 1858
begonnen haar eigen gasleidingen te leggen en nog voordat de Hoge
Raad arrest gewezen had, had zij reeds een begin gemaakt met het
opbreken van Regouts buizennet 87). De glazen buizen bleken zich
goed gehouden te hebben: na circa tien jaar in gebruik geweest te
zijn wees een algehele, door de stadsopzichter uitgevoerde, contr6le
uit, dat 19 van de 6500 buizen dienden vernieuwd te worden 88).
Regouts glazen buizen waren goedkoper dan de overeenkomstige
ijzeren. Hoe groot het verschil echter precies was, is moeilijk te bepalen. Ofschoon hij in 1847 meedeelde, dat de glazen buizen
„komende 1/3 minder te staan als de ijzere buizen" bood hij ze in
1852 aan voor f 238,50 per 100 m, terwijl de overeenkomstige ijzeren
toen echter f 267,79 per 100 m kostten 89) Volgens zijn opgave kon
hij tengevolge van zijn systeem het lichtgas aanmerkelijk goedkoper
leveren dan de andere gasfabrieken in den lande. In Rotterdam,
83) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 182.
84) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 61 en 90; inv. no. 22, p. 272.
85) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 181; inv. no. 21, p. 39 en inv. no. 23, p. 96 en 154.
86) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 175.
87) Arch. P.R.: inv. no. 24, p. 108 en 161.
88) T.a.p., p. 67.
89) Arch· P.R.: inv. no. 20, p. 148 en inv. no. 22, p. 212.
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Utrecht en Leeuwarden kostte eind 1847 het gas f 8,-, te Den Haag
f 7,- en te Amsterdam cerst f 8,- „doch thans ten gevolge van de
ontstane concurrentie door de oprichting eener tweede gazfabriek
f 6,-" per 1000 Engelse kubieke voet (ruim 28 m3). Zelf dacht hij
het nog 25 % goedkoper en dus voor f 4,50 te kunnen leveren 90).In
de zomer van 1848 maakte hij per advertentie zijn tarief bekend: zij
die drie pitten of minder brandden, betaalden f 5,- per 1000 kub.
voet, de overigen f 4,50. Hij wees tevens er op, dat men te Luik ongeveer dezelfde prijs betaalde en dat dit gas goedkoper was dan olie 91).
Eind December van dat jaar kondigde hij aan, dat tengevolge van de
recente prijsverlaging van de steenkolen de tarieven van het gas met
50 ct. verlaagd konden worden tot f 4,50, resp. f 4,- per 1000 kub.
voet 92). Met het Rijk kwam hij in 1849 overeen de geweerfabriek
van gaslicht te voorzien voor f 6,- per 1000 kub. voet, waarbij echter
de ter beschikking stelling en het onderhoud van de gehele inrichting
was inbegrepen; de „salle de spectacle" van de Com6die verlichtte
hij in 1852 nog steeds voor f 4,- per 1000 kub. voet 93). Onder de
speciale conditie „van 15 Sept. tot 15 Maart ad twee gulden, per
gasbek van 3 spruiten, zonder onderscheid te maken voor den tijd
van duur, dat dezelve branden" leverde Regout het lichtgas aan
andere Maastrichtse industriEle bedrijven 94). De prijs, die hij in de
jaren vijftig in rekening bracht, schijnt 1342 ct. per kub. meter te
zijn geweest, terwijl het Maastrichtse gemeentelijke gasbedrijf zich
naderhand genoopt zag om 14 ct. te vragen 95). Al met al kunnen
we constateren, dat Regout in vergelijking met andere gasfabrieken in
den lande het gas tegen lage prijs leverde, hetgeen natuurlijk ook
bevorderd werd door de relatief geringe transportkosten van de Luiker
steenkolen.

Dat Regout een modern ondernemer was toonde hij ook in de betalingscondities, waarop hij de gasinrichtingen aan derden leverde.
Terwijl men zich in het Nederland van die dagen op het standpunt
stelde, dat crediet nemen een goede zaak onwaardig en een sterke
indicatie tot insoliditeit was, opende Regout de mogelijkheid om de
90) Arch· P·R.: inv. no. 20, p. 203.
91) Journal du Limbourg d.d. 16-7-1848.
92) Idem d.d. 24-12-1848.
93) Arch· P.R.: inv. no. 21, p. 41 en inv. no. 22, 9 229.

94) Arch· P.R.: inv. no. 21,9 79.
95) L'Ami du Limbourg d.d. 13-5-1865.
10
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inrichtingskosten in maandelijkse termijnen te voldoen. Zo contracteerde hij met enige koffiehuishouders dat zij de door hem geleverde
inrichting in 12 of 24 termijnen, in grootte vari rend van f 2,23 tot
f 3,01, zouden aflossen. „Bij gebreke van hieraan te voldoen," zo
luidde de voonvaarde „geeft laatstgemelde ( de huurkoper) aan eerstgemelde het regt de door eerstgemelde geleverde voonverpen tot prorata van zijn goedvinden seffens na eene behoorlijke schriftelijke waarschuwing van eerstgemelde zonder verdere vervolgingen terug te
nemen" 99. Van een speciaal bedongen rente is in deze contracten
geen sprake, hetgeen natuurlijk niet uitsluit, dat deze niet reeds in de
prijs ingecalculeerd was. In het Journal du Limbourg d.d. 1 November
1849 bood Regout per advertentie het systeem van betaling in twaalf
maandelijkse termijnen aan alle stadsbewoners aan.
Evenals dat met zijn andere fabrieken het geval was, stond ook de
gasfabriek onder de technische leiding van een buitenlands expert.
In December 1848 berichtte Regout, dat hij hiervoor een zekere Ver16
gecontracteerd had, „un ing6nieur qui, pendant trente ans, avait
acquis une grande expdrience A Londres, A Lidge, A Verviers et A
Luxembourg" 97). Deze employ6 woonde, zoals gebruikelijk, bij de
fabriek; in het gebouw, waarin zijn woning was ondergebracht, bevond zich behalve een constructiewerkplaats de zuiveringskamer voor
het gas 9 8 )

Behalve de directeur telde de gasfabriek een mecanicien, twee
stokers en een wisselend aantal buizenleggers. Met uitzondering van
de directeur employeerde deze fabriek in:
1849:
17 mannen
1851:

14

"

1852:
1853:

14
9

.

1859: 16

N

N

99).

Voor het door deze arbeiders verdiende loon, dat alleen van het
jaar 1849 bekend is, zij verwezen naar hoofdstuk IV.
96) Arch· P.R.: inv. no. 21, p. 114, 121 a en b.
97) Journal du Limbourg d.d. 24 en 29-12-1848.
08) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 181; inv. no. 23, p. 9 en 168.
99) Deze getallen komen resp. voor in: Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 75; Verslag
Ged. St. 1851, p. 350 e.v.; Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 146 en 256; inv. no. 24,
p. 133.
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Het voornemen, dat Petrus in 1847 gehad heeft, om een gasfabriek

„binnen de stad 's Hertogenbosch tot stand te brengen" heeft hij
nimmer gerealiseerd 100). Evenmin is er iets terecht gekomen van zijn
plan om „zoowel de partikuliere als publieke gebouwen, straten en
pleinen in de naburige stad Roermond met de verlichting door middel
van loopend gaz te voorzien": van de concessie, die de koning hem in
Juni 1851 hiervoor verleende, heeft hij nimmer gebruik gemaakt 101 ).
De reden hiervan kan gelegen zijn in het feit dat hij 6f niet met de
gemeente Roermond tot een accoord gekomen is 6f dat hem door alle

strubbelingen, die hij in Maastricht ondervond, de lust daartoe vergaan was.
De in de gasonderneming geinvesteerde kapitalen beliepen de som
van 60 A 70 duizend gulden 102 ) . De vraag of, en zo ja in hoeverre,
Regout deze onderneming met vreemd kapitaal gefinancierd heeft, is
slechts met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid positief te be-

antwoorden. In zijn eerste concessie-aanvrage in het jaar 1846 berichtte hij immers dienaangaande „dat adressant over dit onderwerp
met andere personen gehandeld hebbende bereids kapitalisten gevonden heeft, die zeer wel genegen zouden zijn in deze zaak te deelen
en de benoodigde fondsen bij een te brengen" 103 Houdt men daarbij rekening met de precaire toestand van Regouts financilin in de
crisisjaren 1848 en 1849, zijnde juist de jaren, waarin hij in Maastricht zijn leidingnet legde en gas aan derden begon te leveren, dan

mag het uitgesloten geacht worden dat hij deze onderneming uitsluitend met eigen middelen gefinancierd heeft.
Door het intrekken van de vergunning om zijn gasbuizen in stads
straten te leggen, waardoor het hem onmogelijk werd nog langer aan
derden te leveren, leed de onderneming een verlies van 40 duizend
francs, bijna 19 duizend gulden 104 ) Sinds Juni 1859 werd het door
deze fabriek geproduceerde gas bij uitsluiting voor eigen verbruik aangewend.

100) Arch. P·R.: inv. no. 20, p. 207.
101) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 59 en 93.
102) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 272 en inv. no. 23, p. 21.
103)
104

Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 112.

p Regout: Album dEdit A mes enfants.
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Par. W. De Papierlabriek

De rol, die Petrus Regout bij de oprichting van de C. V. LhoEst
Weustenraad & Cie, de latere Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V., gespeeld heeft, is bescheiden geweest. Bij acte van
20 October 1850 werd de vennootschap opgericht, waarvan de heren
J. B. Lammens, G. Lhoat en A. Weustenraad de beherende vennoten
en E. Fr6art „en consorten" de stille vennoten zouden zijn. Een van
de vier consorten was Petrus Regout, die met twee aandelen, samen
f 15.000,- groot, deelnam in het kapitaal van f 187.500,-. Hij was
dus een van de acht oprichters van de nieuwe papierfabriek, doch
zeker niet de belangrijkste. Dat was ongetwijfeld de Luikse bankier
Emile Fr6sart, die bijna de helft van het kapitaal fourneerde.
Op 15 Mei 1852 begon de nieuwe fabriek te produceren, doch toen
was Petrus reeds uit de vennootschap getreden. Medio October 1851
had hij zijn aandelen, waarop inmiddels tien mille gestort was, overgedragen aan E. Fr6sart.
Aangenomen wordt dat Regouts uittrede verband houdt met het
feit, dat de vennoten in September 1851 het besluit namen zelf een
gasfabriek te bouwen. De installatie bestelden zij bij Le Prince te
Luik, die er een eigen systeem op na hield 105)
Het komt ook ons voor, dat beide gel)eurtenissen nauw met elkaar
hebben samengehangen: in 1851 stond immers de lichtgasvoorziening
in het middelpunt van de Maastrichtse belangstelling en met het aanschaffen van een eigen installatie raakte men bij Petrus een teer punt
aan. De juistheid van De Vries' mededeling dat de papierfabriek een
eigen gasfabriek bouwde „omdat men niet van de particuliere gasfabriek van Regout afhankelijk wilde zijn" meen ik echter te mogen
betwijfelen 106) . Bij schrijven van 7 Juni 1851 richtte Petrus zich tot
de Minister van Oorlog, waarin hij meedeelde „dat hem door de
eigenaren der in aanbouw zijnde papier-fabriek gedreven wordende
onder de firma van L'HoEst-Weustenraad &C o. . .d e aanvraag is
gedaan tot het inrigten der gaz verlichting in hunne gemelde fabriek".
Aangezien het echter onmogelijk was om de buizen in stads grond
te leggen „doordien dezelve de sluis van het nieuwe Kanaal op Luik
en die der Maas naar het Bassin zouden moeten traverseren", zo
105)
106)
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Honderd jaren papierfabriek K.N.P., p. 19 en 33.
De Vries: De Nederlandse papiernijverheid, p. 332.

vroeg hij de minister verlof om de leiding te mogen leggen langs de
hoofdwal der vesting, waartoe de walgang over een lengte van circa
300 meter zou moeten worden opengegraven 107 ) . Naar alle waarschijnlijkheid heeft de minister Regouts verzoek niet ingewilligd: ware
dat wel gebeurd, dan zou de ministeriEle beschikking - die destijds
normaliter niet langer dan een maand op zich liet wachten - zeker
in het register van ingekomen stukken zijn ingeschreven, hetgeen nu
niet is gebeurd. De onmogelijkheid het gas van Regouts fabriek te
betrekken zal dus naar alle waarschijnlijkheid geleid hebben tot het
besluit om zelf een gasfabriek te bouwen. Toen dan ook de vennoten
besloten de installatie bij Le Prince te bestellen, was het Petrus niet
weI mogelijk nog langer deelgenoot te blijven. De gemeente Maastricht was namelijk zelf ook voor het systeem Le Prince geporteerd,
terwijl Petrus begrijpelijkerwijs juist de kwaliteit hiervan in twijfel
handelwijze zijn getrok 108) . Het zou dus zeker geen verstandige
hier
het
bestreed,
dkar mee hielp insysteem, dat hij
weest als hij

voeren. Van een „breuk met zijn medevennoten" kan men eigenlijk
moeilijk spreken 109) Petrus blijkt de nieuwe onderneming zeer goed
gezind te zijn gebleven, want in Januari 1852 neemt hij het voor deze
papierfabriek in het bijzonder nog op als hij critiek levert op het verdrag van handel en scheepvaart met Belgia 110). Ook het feit, dat hij
als eerste afnemer van de nieuwe fabriek geboekt werd - zij het dan
wijst in deze richting 111 )
van een bescheiden partijtje pakpapier
De papierbranche was Regout, in tegenstelling met wat men aanneemt, niet geheel vreemd 112 Regout was op en top koopman en
ook de handel in papier had sedert lang zijn interesse gewekt. Reeds
in 1844 kwam hij met de Maastrichtse papierfabrikant Lekens overeen, dat hij in de uitgezonden partij papier naar het toenmalige
Nederlands Oost-IndiE ter waarde van bijna f 1.800,- voor „halve
winst en verlies" deelnam 113 ). In 1849 wendde hij zich tot het
ministerie van KoloniEn met het verzoek hem o.a. monsters toe te
zenden van het schrijf- en krantenpapier zoals dit in de kolonien ge-

107) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 78.
p Regout: Antwoord op het rapport der Commissie van Publ. Werken.
108
p. 33 noot.
109) Honderd jaren papierfabriek K.N.P.,
110) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 153.
p. 35.
111) Honderd jaren papierfabriek K.N.P.,
112) T.a.p., p. 15.
113) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 20.
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bruikt werd, waarna hij „de belanghebbende industrieelen zoude in
kennis stellen en hen aanmoedigen zich op de vervaardiging van dien
toe te leggen" 114 ), Gelijktijdig liet hij zich door een aantal papierfabrikanten monsters toezenden en voorlichten over papiersoorten en
-kwaliteiten 115). In de eerste helft van 1850 had hij reeds een partij
behangselpapier geExporteerd naar Valparaiso en druk-, schrijf- en
postpapier naar Batavia, waar deze voor zijn rekening verkocht
werden; andere grote partijen papier, die voor export bestemd moeten
zijn geweest, kocht hij in datzelfde jaar nog in 116 ) 0
Ten tijde van de oprichting van de C. V. LhoEst Weustenraad &
Cie was een der beherende vennoten, A. Weustenraad, reeds verloofd
met Regouts oudste dochter, met wie hij een half jaar later huwde.
Men veronderstelt, dat dit de reden van Petrus' deelname in de
papierfabriek geweest is 117 ). Op grond van Petrus' belangstelling in
papier in de jaren 1849 en 1850 zou men zich echter de gang van
zaken ook omgekeerd kunnen voorstellen, dus zo, dat Petrus zijn a.s.
schoonzoon geadviseerd heeft zich met de fabricage van papier te
gaan bezighouden. Weustenraad, die sedert 1846 samen met G. LhoEst
een fabriek in gegomde taf, wasdoek en „alles wat de verlakking betreft" dreef, kan het plan met zijn compagnon verder uitgewerkt
hebben, waarna Lhoast zijn familieleden Fr6sart en Lammens er in
betrokken heeft.

Par. V. De Spijkerfabriek
Met de stichting van de spijkerfabriek in het begin van 1834 keerde
er in Maastricht een bedrijfstak terug, die er ook in vroeger tijd geweest was. Nog in 1791 vermeldde Bachiene de aanwezigheid van
„nagelsmederijen" binnen deze stad 118 ). Deze smederijen blijken
echter kort v66r of tijdens de Franse Tijd teniet gegaan te zijn: Ca-

venne maakte er in zijn Statistique du DLpartement de la MeuseInflrieure van 1802 reeds geen melding meer van en evenmin is er
iets over te vinden in de Tabelle wegens den toestand der fabrijken,
werkwinkets en handeldoende ingezetenen van 1819, die een overzicht
114) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 81.
115) T.a.p., p. 94 e.v.

116) Arch. P.R.: inv. no. 41, p. 19, 30 en 51.
117) Honderd jaren papierfabriek K.N.P., p. 14 e.v.
118) Bachiene: Vaderlandsche geographie, dl. 5, p. 935.
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van de bedrijvigheid te Maastricht sinds 1814 geeft 119 Blijkens
enige andere staten van Maastrichtse fabrieken en trafieken zijn in de
periode 1815-1830 de nagelsmedcrijen er niet opnieuw tot leven gezodat de oprichting van de spijkerfabriek in 1834 in feite
wekt 120
neerkwam op de grondvesting van een voor de stad nieuwe nijverheidstak. Dit blijkt ook uit het feit, dat volgens de Maastrichtse bevolkingsregisters het beroep van spijkersmid toen geheel en al uitgestorven was, hetgeen verklaart waarom de vaklieden allen uit WalloniE gerecruteerd moesten worden.

Medio Maart 1834 richtte de meester-slotenmaker J. G. Lambriex
zich tot burgemeester en schepenen der stad Maastricht, aan wie hij
zijn voornemen kenbaar maakte „om zijn thans bestaande spijkerfabriek wegens te weinig ruimte in de werkplaats, gedeeltelijk over te
brengen op de Boschstraat 1303 toebehorende aan de heer P. Regout
alhier", met het verzoek „om aldaar drie ad vier smisjes te mogen
plaatsen" 121) . Nog die zelfde maand werden met gunstig gevolg de
informatiEn de commodo et incommodo ingewonnen 122 ) - waaruit dus blijkt, dat met „smisjes" smidsen en niet kleine smeden bedoeld werden -, zodat de nieuwe spijkersmederij reeds in de eerste
helft van April 1834 in werking kon treden 123 )
Meester-slotenmaker Lambriex - die gehuwd met Maria Anna
Hoeberechts en dus een zwager van Petrus Regout was - woonde in
de Kleine Staat 586, thans no. 7. Zoals toentertijd gebruikelijk heeft

hij hoogstwaarschijnlijk in hetzelfde pand ook zijn bedrijf uitgeoefend,
zodat dus daar een eerste begin met de spijkerfabricage gemaakt is.
Naar het zich laat aanzien is in deze werkplaats echter niet zo zeer
geproduceerd als weI geExperimenteerd geworden. Tengevolge van
de Opstand was immers het economisch leven te Maastricht volmaakt
lamgeslagen en bleef dit tot einde 1833, want toen eerst „kon de executie der uit de buitengewone gebeurtenissen voortvloeijende ernstige
maatregelen verzacht worden". „In dezen meer verligtenden staat van
119) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 13. Tabelle wegens den toestand der fabrijken, 1819.
120) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 26-4-1816, no. 1. G.A.M.: Arch. K. v. K., inv.
no. 72, 1829. R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-6-1829, no. 26.
121) G.A.M.: inv. no. 294, corresp. ingekomen 19-3-1834, no. 250 B.
122) Idem, 26-3-1834, no. 282 B.
123) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 13-5-1834, La 61/R.
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zaken nu, waagden eenige ijverige en vernuftige mannen... het, om
aan hunne vaderstad nieuwe bestanddelen van welvaart te geven, en

door het aanvoeren van in haar ( de stad) ontbrekende fabrijken en

trafijken den nedergeslagenen moed der burgerij op te beuren, de
lediggaande jeugd tot nuttige leden voor de maatschappij te vormen,

de handelsbetrekkingen te verlevendigen en door het aanhechten van
meer dadelijke betrekkingen de verknochtheid aan het vaderland te
vergrooten" 124 , Uiteraard ging er enige tijd overheen voordat de
( potentiifle) ondernemers van de gewijzigde data profijt konden trekken en voor zover het de spijkerfabricage bij Lambriex betreft, is er
geen enkele aanwijzing dat hiermee v66r Maart 1834 een begin gemaakt was. Zonder enige toespeling er op te maken, dat Lambriex
reeds eerder en alleen het spijkersmeden ter hand genomen zou hebben, vermeldde de Provinciale Inspecteur der Belastingen trouwens
uitdrukkelijk, dat „de Spijker- en nagelfabriek van Lambriex en Regout eerst in de maand Maart 1.1. begonnen is" 125 ). In de Kleine

Staat is de spijkersmederij dus maar kort in werking geweest, want
reeds in April werd het bedrijfje naar de Boschstraat overgebracht 126) 0

De bedoeling, die bij de oprichting van de spijkerfabriek voorzat,
was zoals steeds: Nederland onafhankelijk te maken van de import

van vreemde - voornamelijk Belgische - spijkers, en waar „een zodaanige fabriek op Nederlandsch grondgebied, van een niet onaanzienlijk belang voor den handel en nijverheid kan worden geacht",
daar zou winstmogelijkheid zeker aanwezig zijn. Als tweede motief
werd vermeld „dat daarbij een goed aantal behoeftige menschen binnen Maestricht die tengevolge der onlusten bijna geen werk hebben . .
aan werk zoude worden geholpen" 127 ),
Het tijdstip van oprichting was, tot op zekere hoogte, goed gekozen. Als gevolg van het toen vigerende verbod tot het drijven van
handel met de opstandige gewesten konden de Belgische
spijkers niet
Idem, zonder no., 11-11-1834 (Berigt van den Provincialen Inspecteur der
Belastingen over den staat der fabrijken en trafijken te
Maastricht).

124)

125) T.a.p.

Verg. Roemen: Maastricht, p. 167, die opmerkt: „Waar het bedrijf aanvankelijk lag, is niet meer bekend".
127) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 13-5-1834, La 61/R. en Arch. N.H.M.: cor120)

resp. van P. Regout d.d. 1-4-1835.
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langs de kortste weg naar het Noorden geExporteerd worden, doch
moest gebruik gemaakt worden van omwegen over land of zee, waardoor de kostprijs ongunstig beinvloed werd. Vanuit Maastricht konden de goederen daarentegen rechtstreeks via de Maas naar de Noordelijke provincies verzonden worden 128 ). De achterstand, die de

Maastrichtse spijkerindustrie op het stuk van transportkosten van
grond- en hulpstoffen had ten opzichte van de Luikse industrie, werd
hierdoor goed gemaakt. De industrie van Charleroi bleef daarentegen
in een voordeliger positie verkeren, zodat men terecht opmerkte:
„Beide steden ( Luik en Maastricht) intusschen worden in den NoordNederlandschen handel door de smederijen van Charleroi verplet" 129) . Op een en ander zal nog nader ingegaan worden.
De nieuw-opgerichte spijkerfabriek werd aanvankelijk gedreven
onder „De Firma van P. Regout en J. G. Lambriex" 130), doch nog
in de loop van hetzelfde jaar trad Petrus' broer Thomas tot de vennootschap toe 131 )

en nam de onderneming de naam aan van

„Nieuwe Nederlandsche Spijkerfabriek van P. en T. Regout & J. G.
Lambriex te Maastricht" 132 ). De mededeling van Roemen, dat de
spijkerfabriek in 1834 door Thomas Regout gesticht werd, blijkt dus
niet correct te zijn 133).
Hoe de werkzaamheden over de drie firmanten verdeeld waren, is
niet geheel bekend. Vermoedelijk heeft Lambriex, die als slotenmaker
toch kennis van materialen en metaalbewerking gehad heeft, de technische directie gevoerd, terwijl de in 1837 geplaatste opmerking, dat
„Lambriex het voor de spijkerfabriek benoodigd Engelsch stafijzer"
betrekt 134) , er op wijst, dat hij tevens met de inkoop der grondstoffen belast was. Toen in 1843 besloten werd de vennootschap te
liquideren en dat Thomas het bedrijf voor eigen rekening zou voortzetten, deelden de scheidende firmanten aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij mede, dat „onder het oude firma de bestiering van
de spijkerfabriek het meest op Z.Ed. (Thomas') zorgvuldigheid be128) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 48, p. 461 (d.d. 30-11-1839).
129) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 23-9-1834, La 76/G. (bijlage d.d. 23-5-1834).
130) Idem, 13-5-1834, La 61/R.
131) Idem, 14-3-1835, La 100/M. (bijlage rekest d.d. 17-12-1834).
132) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 1-4-1835 (prijscourant).
133) Roemen: Maastricht, p. 167.
134) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (bijlage d.d.
3-8-1837).
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rustte" 135

Aangezien het evenwel er om ging de relaties van de

spijkerfabriek met de Maatschappij te bestendigen, kan het zijn, dat
van Thomas' aandeel in de leiding een wat te ruim beeld gegeven
werd. Vergelijking van handschrift en signatuur van de correspondentie met de N.H.M. van v66r en nA de liquidatie der vennootschap
wijst uit, dat deze in ieder geval door Thomas gevoerd werd. Correspondentie met officitle overheidsinstanties is daarentegen kennelijk
van de hand van Petrus, die - zoals uit de briefwisseling blijkt ook de persoonlijke contacten met functionarissen van de N.H.M.
onderhield. Een en ander wijst in de richting, dat Thomas administratief directeur is geweest, terwijl Petrus de verkoop behartigde en
tevens de vroege voorloper van de moderne „public-relations officer
3,

was.

De uitvoerende arbeid. De eerste spijkersmeden waren afkomstig
uit BelgiE. De Maastrichtse bewolkingsregisters lichten ons precies omtrent de geboorteplaatsen van deze werklieden in: Jupille, Chaudfontaine, Vaux ( sous Chdvremont), Chenai ( Chan&), Grivignis

(Grivegn6e), Soumagne en Quedebois ( Queue-du-Bois), alle gelegen in het Luikerland 136 ) Ongetwijfeld hadden zij in hun geboortestreek ook het vak geleerd 137 h De spijkerindustrie in het
Luikerland maakte ten gevolge van de staatkundige en politieke omstandigheden een moeilijke tijd door, weshalve de werkloosheid onder
de daar gevestigde spijkersmeden toenam. Zij achtten zich in 1834-'35
dan ook gelukkig werk te vinden „ten einde het ondenvijs in hun
handwerk aan anderen te kunnen mededelen" 138 ) Niettemin bleken
zij slechts tegen betere arbeidsvoorwaarden dan die, welke voor de
nog tewerkgestelde smeden in Luik golden, bereid te zijn zich in
Maastricht te vestigen en er te blijven. Dat zij, werklozen, dergelijke
eisen stelden en konden stellen, is alleszins begrijpelijk: het leven
binnen de vesting was immers ree(is voor een Maastrichtenaar verre
van aantrekkelijk en dus zeker voor een Belg uitermate zwaar. Het
.

.

135) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 16-10-1843.
136) G.S.M. Bevolkingsregister Maastricht, 1835, dl. 2, fol. 494-497; Idem 1840,
Noord, fol. 350 v., 370, 385, 394, 436 v., 490, 503, 513 en 521. Tussen () de
huidige schrijfwijze.
137) G.A.M.: inv. no. 306, corresp. 19-4-1836, no. 405 B.
138) G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 48, p. 462.
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bracht dan ook grote kosten mee „bekwame arbeiders te zoeken, daar
ongelukkiger wijze die soort van menschen zeer veranderlijk van aard
is en voornamelijk moeijelijk te wennen aan de levenswijze, die zij
alhier verpligt zijn te volgen uithoofde der strenge discipline, die men
genoodzaakt is te houden" 139 ) Eenmaal hier, kostte het veel moeite
de vreemde arbeidskrachten te behouden, want „Belgia beijvert zich
zoo veel doenlijk het werkvolk aftetrekken en der fabrijkanten voornemens tegen te werken" 140),
Behalve de mogelijkheid om in Maastricht aan de slag te komen,
bestond er voor de Luikse spijkersmeden ook nog werkgelegenheid te
Charleroi. In tegenstelling met Luik maakte de spijkerindustrie didr
een tijd van hoogconjunctuur door. De verklaring van dit verschijnsel
moet - ten andere male
gezocht worden in de werking van het
K.B. van 20 November 1830, waarbij elk handelsverkeer met de opstandige gebieden verboden werd, alsmede in de hoogte van de transportkosten. Ondanks het handelsverbod bezaten „de Belgische fabricken nagenoeg uitsluitend, het debiet der spijkers in Noord-Nederland", want „onder de vlag van bevriende mogendheden, (werden)
goederen en koopwaren genoegzaam regtstreeks en zeer geregeld van
Antwerpen naar Noord-Nederland" overgebracht 141 ). Uit het oogpunt van de transportkosten verkeerde Luik, in vergelijking met
Charleroi, in een ongunstige positie. De transportweg Luik-Antwerpen liep over land en was aanmerkelijk langer dan die van Charleroi
naar Antwerpen, die bovendien grotendeels een - goedkopere waterweg was. (Het kanaal Charleroi-Brussel was in 1832 tot stand
gekomen.) Het was dus de werking van het verbod van ( rechtstreekse) handel, die de relatief gunstige geografische ligging van
Luik ten opzichte van de Nederlandse markt verloren deed gaan.
Luik kon dientengevolge de concurrentie van de Charleroise industrie
niet langer het hoofd bieden, waardoor de laatste een naar monopolie
tenderende positie op de Nederlandse markt verwierf. Terugkerend
tot ons uitgangspunt waren de Maastrichtse spijkerfabrikanten dus
genoopt om de Luikse smeden op aantrekkelijker voorwaarden aan le
nemen dan waarop zij te Charleroi aan het werk konden.
De firma Regout-Lambriex was zodoende allereerst genoopt grote
-

139) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 27-12-1837, La G. no. 1681.
140) Idem, zonder no., 11-11-1834. (Berigt v.d. Prov. Inspecteur der Bel.).
141) Idem, 12-6-1834, La 65/D.
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uitgaven te doen „tot aenwerving van vreemde werklieden, welke
zonder groote handgelden zich niet naer Maestricht zullen verplaatzen" 142 Behalve handgeld wensten de smeden ook hoger loon,
zodat te Maastricht 90 cent per dag moest worden betaald tegen
75 cent per dag te Luik. De concurrentie dwong echter al spoedig tot
kostprijsverlaging, waardoor het loon op de oude Luikse voet van
75 cent moest worden teruggebracht 143). Aangezien echter inmiddels ook in BelgiE de lonen gedaald waren 144
bleven de lonen te
Maastricht toch hun aantrekkelijkheid voor de Walen behouden. De
derde voorwaarde, die de Waalse smeden stelden, hield in dat zij te
Maastricht „vrij woning" zouden hebben 145),
De aanwerving van Belgische vaklieden was geen gemakkelijke
taak, omdat zij „niet zonder gevaar heeft konnen geschieden, daar
het zoogenaamd Belgisch bestuur, niet te vreden, dat die tak van
Nijverheid naer Maestricht wierd verplaets, strenge orders tegens
diergelijke aanwerving had uitgevaardigd" 146). Het „Lid van den
Provincialen Raad waarnemende de functien van Gouverneur der
Provincie Limburg", Jhr. P. A. S. Kerens, rapporteerde in 1838 hierover: „Men zal desaangaande geredelijk uit een navolgende staat afleiden, hoedanig de Luiksche fabrikanten hun (Regout-Lambriex)
fabriek benijden en tegenwerken. Men betracht slechts dat van de
227 waalsche nagelsmeden, die sedert de oprichting van het fabriek
door hun gebezigd werden, van die van 1834 de meesterknecht alleen,
van die van 1835 nog maar 12, van die van 1836 15, en van die van
1837, 8 overblijven" 147). Van Belgische zijde worden de hier gereleveerde moeilijkheden inderdaad bevestigd. Tijdens haar zitting van
19 December 1834 werd ten aanzien van de emigratie van spijkersmeden naar Maastricht door de Chambre de Commerce de Liage
immers geconcludeerd dat „Sur la requae des fabricans de clous, la
chambre est d'avis que quoique il serait A ddsirer de conserver au pays
la fabrication de clous elle ne voit pas la possibilit6 d'empEcher 1'6miIdem, 14-3-1835, La 100/M. (bijlage rekest d.d. 17-12-1834).
Idem, 23-9-1834, La 76/G. (bijlage rapport d.d. 23-5-1834).
144) Idem, 29-1-1835, La 93/T.
145) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 22-12-1837. R.A.L.: Prov.
Arch., Gericke, 13-5-1834, La 61/R.
146) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-3-1835, La 100/M. (bijlage d.d. 17-12149)
143)

1834).
147) Idem,
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12-3-1838, La A. no. 311.

gration des ouvriers" 148 ) . Aan de gouverneur van de Provincie
Luik berichtte de Kamer diezelfde dag nog: „Nous ne voyons separdant ( cependant, M.) pas la possibilit6 d'empEcher 1'6migration des
ouvriers et nous pensons que le refus de passeports ou de certificats de
moralit6 ne pourrait queres l'arr8ter" 149 )
De onmogelijkheid om de emigratie van vaklieden direct tegen te
gaan, hield natuurlijk niet in, dat men nu zonder meer met de gang
van zaken genoegen nam: nog in 1839 legden de autoriteiten te Luik
Regout vele moeilijkheden in de weg 150).

Niet alleen vanwege de Luikse spijkersmeden werden aan de gebroeders Regout en Lambriex bepaalde voorwaarden gesteld, doch
ook door de militaire autoriteiten van de vesting Maastricht. Opdat
ten aanzien van de Belgische werklieden „een strenge maar noodzakePolitie zou kunnen worden gehouden" werden zij slechts onder

lijke

de absolute voorwaarde, dat zij allen „vaste woningen in de Etablissementen zelve" zouden vinden, binnen de vesting toegelaten 151 ).
Dienovereenkomstig werden zij, aldus Gericke, „in een eigen daarvoor
opgericht spatieus gebouw der fabriek... gelogeerd" 152). Dit ge

bouw (men verwarre het niet met de cit6 ouvridre, die pas in 1863
gebouwd werd) bood plaats aan 200 mensen en was voor „eene aanzienlijke som" op kosten der firmanten neergezet 153). Ook de reeds
eerder aangehaalde Maastrichtse bevolkingsregisters wijzen uit, dat
alle vreemde spijkersmeden bij elkaar woonden: steevast wordt als
hun adres Boschstraat 1303 en 1304 vermeld. Het pand Boschstraat
1303 diende tevens tot woonhuis van Petrus Regout en zijn gezin: hij
woonde derhalve temidden van zijn arbeiders, zodat hij zich als geen
ander van hun „way of living" op de hoogte heeft kunnen stellen.
Behalve de wijze van kazernering der vreemdelingen schreef het
militaire gezag dwingend voor „om gelijktijdig met iederen zoodanigen vreemdeling, tenminste eenen jongeling binnen Maastricht
A.R.A.B.: Chambres de Commerce, notulen 446, Lidge 1825-1842 ( Zitting
van 19-12-1834).
149) Idem, corresp. 524 (LiBge, 19-12-1834).
160) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 47.
148)

G.A.M.: inv. no. 306, corresp. 19-4-1836, no. 405 B.
152) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 29-1-1835, La 93/T.
(bijlage rekest d.d. 17-12-1834).
153) Idem, 14-3-1835, La 100/M.
151)
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woonachtig als leerling in het werk te stellen" 154 ). Op die wijze werd
de werkloosheid te Maastricht ietwat verminderd en werden orde en
veiligheid binnen de vesting bevorderd, hetgeen uit een algemeen of
staatkundig oogpunt van groot belang geacht werd.
Teneinde aan de hun opgelegde verplichting te kunnen voldoen
waren de Maastrichtse spijkerfabrikanten genoopt aan de leerlingen
van meet af aan een relatief hoog loon te betalen, omdat zij zonder
„geldelijke aanmoediging" niet naar de fabriek kwamen 155) Zoals
uit een mededeling van de Provinciale Inspecteur der Belastingen van
medio 1834 blijkt, konden de leerlingen er „door den tijd" 56 A 60
cent per dag verdienen 156) . Een nadeel, dat aan de opleiding der leerlingen inhaerent was, was gelegen in het feit, dat „die jongens natuurlijk alvorens in staat te zijn, iets te kunnen verrichten, eene aanzienlijke hoeveelheid eyzer hebben bedorven... daar het eyzer hetwelk in het vuur geweest is om tot spijkers te worden gemaakt, als
geheel verbrand zijnde, hoegenaamd geene waarde meer heeft, en onbruikbaar is geworden" 157) . Ook door het verloop van de leerlingen
werden de verspillingen bevorderd. Tijdens de zomermaanden zochten zij veelal ander werk 158), hetgeen hun bekwaamheid natuurlijk
niet ten goede kwam, terwijl anderen reeds tijdens het leerjaar en nog
voordat zij productief werden, de fabriek verlieten 159 ) Daarbij
kwam nog, dat het schroot - bij afwezigheid van hoogovens - in
Nederland niet kon worden omgesmolten, zodat het naar Belgia
moest worden gebracht, waar het evenwel aan invoerrecht onderworpen was 160). Al met al werd er een ongunstige druk op de kostprijs uitgeoefend, wat, gezien de felle concurrentie, des te zwaarder
Woog.

Van het aantal buitenlandse en autochthone werklieden, dat tijdens
het bestaan van de Firma P. en T. Regout en J. G. Lambriex in de
spijkerfabriek tewerkgesteld was, geeft het volgende staatje een overzicht.
Idem, 29-1-1835, La 93/T.
Idem, 14-3-1835, La 100/M. (bijlage d.d. 17-12-1834).
166) Idem, 23-9-1834, La 76IG. (bijlage d.d. 23-5-1834).
157) Idem, 14-3-1835, La 100/M. (bijlage d.d. 17-12-1834).
158) Idem, 9-7-1836, La T, no. 783, (bijlage d.d. 3-8-1836) en Arch. N.H.M.:
Corresp. van P. Regout d.d. 16-1-1840.
159) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 12-3-1838, La A, no. 1311.
160) R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842 (bijlage adres d.d. 20-11-1840).
154)
155)

158

Aantal arbeiders in de spijkerfabriek 1834-1843

Mei 1834
Dec.

'34
'35

Jan.

Apr.

Maastrichtse
leerlingen

Vreemde
vaklieden

Per

9

30
50

12
40
*

'36

'36

Mrt.

'37

Dec.

'37
'38

Jan.

21
70
*

*

Aug. '36
*
Dec.

Totaal

83
*
36

Sept. '41
Aug. '42
*
'43
*
Juli
Aug. '43

25

76

*

gevormden
*

*

0

*

f

g
h

*

i

83
3= 23

j
k

20

0

e

160

gevormden

*

d

59
> 180

52
*

a
b
c

140

34 *

Bronnen:
noot 161

0

1

m

* = gegevens ontbreken.

Opmerkelijk in bovenstaande tabel is het sterke personeelsverloop
tussen April en Augustus 1836. De waarnemend-gouverneur Kerens
laat ons omtrent de oorzaak er van niet in het ongewisse door er bij aan
te tekenen: „Hetgeen nu, evenals in het vorig jaar, aan de oogst toe" 161, e
). Seizoenfluctuaties in de personeelsgeweten moet worden

bezetting van niet-seizoengevoelige industrieEn vindt men nog vele
jaren nadien vermeld, al nam de intensiteit er van in de loop der jaren
161) a. R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 23-9-1834, La 76/G. (bijlage d.d. 23-51834).

b.
c.

d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

1.
m.

Idem, 14-3-1835, La 100/M. (bijlage d.d. 17-12-1834).
Idem, 29-1-1835, La 93/T.
G.A.M.: inv. no. 306, corresp. 19-4-1836, no. 405.
R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 9-7-1836, La T. no. 783. (bijlage d.d.
3-8-1836).
Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 28-12-1836.
R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2 I, no. 507. (rekest aan
de Koning d.d. 15-3-1837).
Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 22-12-1837.
R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 12-3-1838, La A. no. 311.
R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
Idem, Kt. no. 424, 2-8-1842. (bijlage d.d. 20-11-1840).
G.A.M.: Arch. K. v. K., inv. no. 15, rekest van 3-6-1843.
A.R.A.G.: Koloni2n 1519, 5-8-1843, A 2.
Verg. Verslag Ged. St. 1843.
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ook af. Het wijst er op, dat de mens - om welke reden dan ook nog niet voldoende fabriek-„minded" was, terwijl door de nog niet
plaats gevonden hebbende mechanisatie van de landbouw het verloop
bevorderd werd en misschien zelfs noodzakelijk was. De beloning van
de arbeid speelde hierin natuurlijk een grote rol. Tijdens de oogstmaanden werd de Iandarbeid beter beloond dan de fabrieksarbeid,
zodat de arbeider de fabriek - die vast werk bood - verliet en het
risico nam de winter in werkloosheid te moeten doorbrengen. Slaagde
hij er niet in 's winters weer fabrieksarbeid te kunnen verrichten, dan
verdween het in de zomer gespaarde geld als sneeuw voor de zon en
wachtte hem de bitterste armoede. Ook in de Luikse spijkersmederijen
deed zich dit verschijnsel voor, maar daar was het de fabrikant die er
zijde bij spon. In 1843 deelde de Firma Regout-Lambriex aan de
Kamer van Koophandel mede, dat zij de concurrentie tegen Luik niet
langer kon volhouden, hetgeen onder andere kwam doordat ginds de
lonen „zeer gering" waren „alzoo de spijkers ( er) meestal des winters
vervaardigd worden door een groot aantal werklieden, welke des
zomers andere meer winstgevende arbeid omhanden hebben en slechts
in den winter zich met spijkers maken bezighouden ten einde niet geheel zonder werk te zijn" 161,1). Het feit, dat de arbeiders er 's zomers
hogere lonen verdienden, was dus voor de Luikse fabrikanten aanleiding om hen 's winters naar verhouding minder te betalen. In feite
kwam het er dus op neer, dat de fabrikanten er van de boeren via de
arbeiders een subsidie op het loon ontvingen.

Keren wij terug naar voorgaande tabel en naar het jaar 1836.
Sedert de oprichting tot Juli van dat jaar waren er 80 vreemde vaklieden en 90 Maastrichtse leerlingen aangenomen 161, e waarmee
wel de 66rste aannamen bedoeld zullen zijn. Nemen we aan, dat tussen April en Augustus 1836 geen nieuwkomers werden tewerkgesteld,
dan zouden dus in twee jaar tijd ( Maart 1834-April 1836) slechts
30 personen vertrokken zijn. In Augustus 1836 waren er van de vaklieden nog 34 en van de 90 leerlingen nog 25 over; het verloop van de
leerlingen bleek dus groter te zijn dan dat van de vaklieden. In zoverre dit grotere leerlingen-verloop veroorzaakt werd door seizoenarbeid in de landbouw, zal de verklaring ervan gezocht moeten worden in het feit, dat het verschil in loon, dat zij als seizoenarbeider en
als fabrieksarbeider konden verdienen, voor de leerlingen groter was
160

dan voor de spijkersmeden-vaklieden. In de fabriek verdienden de
leerlingen immers minder dan de vaklieden, terwijl hun fabrieksstatus
in de landbouw uiteraard geen rol speelde.
Het juiste aantal arbeiders in December 1836 is niet bekend. Vcrmeld wordt slechts dat dan „meer dan 1 8 0 menschen . . . werkzaam
zijn, welk aanbod nog dagelijx word vermeerderd door de aankomst
van vreemde werklieden" 161, f) . Het totaal aantal werklieden in
Maart 1837 is
evenals in Januari 1838 - niet vast te stellen, daar
in beide gevallen het aantal uit Maastricht afkomstige arbeiders betrekking heeft op reeds gevormde spijkermakers; het aantal leerlingen
is niet bekend.
De 36 vreemdelingen, die in Januari 1838 in dienst waren, waren
de overblijvers van de 227 Waalse nagelsmeden, die sinds de oprichting van de Maastrichtse fabriek tewerkgesteld waren. Naar het heette
waren zij „voor het bewerken van zekeren soort spijkers voor de
Marine nog niet te ontberen "161, i In verband met de 76 gevormde
smeden, die in Januari 1838 tewerkgesteld waren, merkte de waarnemend Gouverneur Kerens op: „Om tot dien voor de burgerij zoo
gunstigen staat te geraken, moeten de adressanten ( de fabrikanten,
M.) zich meer dan eene opoffering laten welgevallen. Zoo hebben
zij, behalve de vooraangehaalde inboorlingen nog 55 anderen er toe
opgeleid, die echter het leerjaar niet hebben uitgehouden" 161, i)
In de jaren 1836-'38 heeft de spijkerfabriek zijn grootste omvang
gehad: het aantal arbeiders schijnt tot 200 geklommen te zijn 161,1 ) 0
In 1839 keerde echter het getij: het eindverdrag met Belgia ( 19 April
1839) opende de Nederlandse grenzen voor het Belgische product.
Tegen de felle Luikse concurrentie was de Maastrichtse spijkerfabriek niet bestand; zij brokkelde dientengevolge mel af. In 1841
bedroeg het aantal werklieden nog 83, het jaar daarna tekent Regout
aan dat hij sindsdien 60 spijkermakers heeft moeten wegzenden 161, j) .
In 1843 komt het einde. Op 3 Juni wordt aan de Kamer van Koophandel gemeld: „De werkplaatsen der ondergeteekenden, in welke
vroeger een drukke bezigheid heerschte, staan thans ledig en van 150
A 200 werklieden, die vroeger in dezelve een eerlijk bestaan vonden . .
zijn thans nog hoogstens een twintigtal aanwezig, en deze weinige
verdienen nog naauwelijks half daggeld" 161,1) Begin Augustus deelt
Petrus mede genoodzaakt te zijn „minstens voor zes maanden, de
werkplaatsen der spijkerfabriek te sluiten en het is te voorzien, indien
-

.

0

11

161

er geene verandering voorkomt, dat tegen den naderenden winter de
aan deze nijverheidstak gebezigde werklieden, welke alle nagenoeg

Maastrichtenaars zijn, niet opnieuw zullen kunnen in het werk ge-

steld worden" 161, m)

In de loop van haar bestaan had de fabriek aan 263 Maastrichtenaren, „zoo mannen, jongelingen als kinderen" werk verschaft 162 ),
Zoals Gericke reeds in 1835 opmerkte, hadden de fabrikanten aan de
verplichting om gelijktijdig met iedere vreemdeling een Maastrichts
leerling aan te nemen „dan ook getrouwelijk voldaan" 163) .

Ten tijde van de oprichting der fabriek bedroeg het loon van de

tijd teruggebracht
werd op 75 cent, waarbij evenwel kwam, dat hij vrij wonen had. De
leerlingen konden er - zoals eveneens reeds vermeld werd - „door
den tijd" 56 A 60 cent per dag verdienen. Hoe hoog hun loon in den
beginne in feite was, is niet bekend. Een vage aanduiding geeft ons
Joppen in Mei 1834 door zijn opmerking dat de leerjongens "nu
reeds in staat gesteld worden buiten kosten hunner ouders te leven,
ja hun zelf bij te staan" 164 , Medio 1836 werd met betrekking tot
de leerlingen opgemerkt dat zij „allen cen billijk weekloon ontvangen,
terwijl onderscheidene reeds vier gulden per week verdienen", dus
maximaal 665 cent per werkdag 165),
Over de stand van zaken op 14 Augustus 1841 zijn we volledig
ingelicht tengevolge van de toen gehouden ministritle enquBte 106),
die ook in het volgende hoofdstuk nog ter sprake zal komen. Op dat
moment waren in totaal 83 personen in de spijkerfabriek tewerkWaalse vakman 90 cent per dag, hetgeen na korte

gesteld, te weten

20 mannen
50 jongens boven 15 jaar (tot 18 jaar?)

13 jongens van 9-15 jaar
162) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 15, rekest d.d. 3-6-1843; A.R.A.G.: KoloniEn 1536, 6-11-1843, F. 15; R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.

163) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 29-1-1835, La 93/T.
104) Idem, 23-9-1834, La 16!G. (bijlage d.d. 24-5-1834). H. P. E. de Joppen de
Beegden was „Lid van den Provincialen Raad, ad interim belast met de waarneming van het Gouvernement der Provincie Limburg". Hij verving Jhr.
P. A. S. Kerens - die t.g.v. Gerickes afwezigheid belast was met de waarneming der gouvernementsfuncties
tijdens diens afwezigheid.
165) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 9-7-1836, La T., no. 783.
166) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
-
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'

Zij arbeidden 6 dagen per week en 12 uren per dag, waarbij gepauseerd werd van 8 uur tot 8.30 uur, van 12 tot 1 uur en van 16 uur
tot 16.30 uur.

Het loon der mannen bedroeg 100-125 cent per dag,
der grote jongens 40- 60 cent per dag.

der kinderen 25- 40 cent per dag.
Als maatschappelijke stand der ouders werd vermeld „grotendeels
daglooner," terwijl op de vraag, of er gelegenheid tot het volgen
van godsdienst- en schoolonderwijs gegeven werd, geantwoord werd:
„het is alle werklieden en leerlingen toegelaten vrije uren te nemen tot
Godsdienst- en schoolonderwijs voor zoo verre deze uren ten dien
einde besteed worden".
In de kolom „opmerkingen" werden oorzaken en gevolgen van het
snelle verval aldus geschetst: „Er zijn 263 jonge lieden alle Maastrichtenaren bij ons geoefend en in werking geweest voor welk getal
de Fabriek ingericht is, maar omreden dat op onze markten de
vreemde spijkers met 't nietige ingaande regt van 2 % op de waarde
over de Maas en Schelde uit BelgiE ingevoerd worden, en als wij bij
hen op onze beurt willen verkoopen, dat ons dan 6 F.p. % Nederlandsche ponden (F. 6,- per 100 kg, M.) staande gelijk met 25 %
afgevergd wordt, en zoodoende zijn onze eigene behoeftige kinders,
die alreeds aan hunne ouders door onze inrigting vrij wat ondersteuning gaven, niet gebezigd. Hetwelk 't zelfde geval is bij de
spijkermakers in Gelderland, Groningen en 's Hage etc. etc."

Aanvankelijk werd het ijzer, benodigd voor de spijkerfabricage,
uit Belgia betrokken; het was afkomstig uit de ijzergroeven Ivoiri
nabij Namen. Van meet af aan overwogen de fabrikanten echter
om proeven te nemen met Engels ijzer „en dit naar hun wensch uitvallende, daaraan de voorkeur te zullen geven" 167 ). Nog in de loop
van 1834 werd op Engels stafijzer overgeschakeld 168 ). In prijs
verschilde het slechts weinig met het Belgische ijzer, terwijl het
bovendien van een betere kwaliteit was, en het kon - evenals de
167) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 23-9-1834, La 76/G (bijlage d.d. 23-5-1834).
168)

Idem, 29-1-1835, La 93/T.
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steenkolen
zonder betaling van invoerrecht betrokken worden 169 )
De steenkolen, practisch het enige product dat ook in de tijd van de
-

scherpste blokkade in Maastricht mocht worden aangevoerd, waren
afkomstig uit Belgie. Zij werden geleverd door de mijnen „La Chartreuse"', „Delarge" en „Les Grands Makets", alle gelegen in het
Luikerland. De voor de spijkerfabriek ingekochte hoeveelheden kolen
zijn alleen over de eerste vijf jaren bekend:
1834
1835
1836
1837
1838

136.000 kg

232.000 „
108.800 „

198.400 „
248.000 „

170 *

In het oog springend is de relatief grote aankoop van steenkolen in
1835; het zal vermoedelijk toe te schrijven zijn aan het feit, dat kort
voor de jaarwisseling nieuwe voorraden, bestemd voor verbruik in
1836, werden aangelegd. Gemiddeld werden in 1835 en in 1836
circa 170.000 kg steenkolen ingekocht. De stijgende steenkoolaankopen, weerspiegeling van stijgende productie, bevestigen de verwachting, dat de spijkerfabriek ten tijde van het eindverdrag met
BelgiE haar grootste omvang had.
Aan de 4 „smisjes", die in April 1834 naar de Boschstraat werden
overgebracht, werden in Augustus van dat jaar 5 nieuwe toegevoegd 171 ) . Medio November 1834 waren zelfs reeds 13 smidsen in
gebruik 172), welk aantal uiteindelijk steeg tot 25 173). Tegen die
tijd had de Maastrichtse spijkerfabriek een capaciteit van 1200 A
1400 kg spijkers van allerlei soort per dag 174

In het jaar van oprichting werden 16.378 kg spijkers naar de noordelijke provincies afgezet 175). Dank zij een warme aanbeveling van
169) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 48, p. 463.

170) G.A.M.: inv. no. 346, corresp. 4-12-1841, no. 2194 B.
171) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 23-9-1834, La 76/G (bijlage d.d. 23-5-1834).
172) Idem, zonder no. 11-11-1834 (Berigt v. d. Prov. Inspecteur der Bel.).
1 73

)

R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.

174) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 23-12-1839 en 16-1-1840;
R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842 (bijlage d.d. 20-11-1840).
173) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-3-1835, La 100/M (bijlage d.d. 9-1-1835).
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Gericke bij de Directeuren van de Nederlandsche Handel-Maat176
schappij
) kregen de firmanten met de Maatschappij contact,
hetgeen tot uitgebreide handelsrelaties leidde. De eerste transactie
kwam in 1836 tot stand en had betrekking op een hoeveelheid spijkers
ter waarde van f 1849,14177 ). Door de jaren heen bleven zij met
elkander zaken doen.
Productiecijfers van de spijkerfabriek zijn niet bekend. Weliswaar
berichtten Regout-Lambriex begin 1840 ( sic) dat „dagelijksch ruim
1400 Nederlandsche ponden Spijkers en dus meer dan 400.000
Ned. Pond 's jaars van allerlei aard worden vervaardigd" 178), doch
het is wel zeker, dat hier het woordje „kunnen" verzwegen is.
Een aanknopingspunt omtrent de jaarlijks geproduceerde hoeveelheden spijkers geven ons echter de cijfers van de naar het Noorden
verzonden hoeveelheden, die alleen van de jaren 1836 en 1837
bekend zijn. Het afzetgebied van de Maastrichtse spijkers was beperkt
tot Maastricht zelf en de noordelijke provincies, met inbegrip van de
aankopen door de N.H.M. ten behoeve van de koloniEn. Export naar
de opstandige gebieden was immers uitgesloten, terwijl afzet in het
land van Aken niet wel mogelijk was i.v.m. de Pruisische invoerrechten en de concurrentie van de Duitse en Luikse spijkers.
Inclusief de leveranties aan de N.H.M. bedroeg de naar het Noorden verzonden hoeveelheid spijkers in
1836
1837

157.000 kg
200.000 „ 179

Verondersteld, dat de begin- en eindvoorraad in beide jaren nagenoeg gelijk was, dan zal de totale productie in de jaren 1836 en
1837 niet veel groter geweest zijn dan 157.000 kg resp. 200.000 kg.
De Maastrichtse markt was immers te eng om er een aanzienlijk
quantum af te zetten, temeer daar de inhaalvraag, die t.g.v. de langdurige staat van afzondering van de stad ontstaan was, bevredigd had
kunnen worden in de jaren 1834 en '35, toen de verkoop in het
Noorden nog georganiseerd moest worden.
De vraag dringt zicht op of, gegeven de combinatie van Engels ijzer
Idem, 3-7-1835, La M., no. 344.
177) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 22-12-1836.
lTS) R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842 (bijlage d.d. 20-11-1840). Eveneens in Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 23-12-1839 en 16-1-1840)
179) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 12-3-1838, La A, no. 311. Idem, 14-4-1837,
La 2/I, no. 507 (rekest aan de Koning d.d. 15-3-1837).
176)
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met Luikse steenkool, Maastricht uit het oogpunt van transportkosten
wel de meest gunstige vestigingsplaats voor de spijkerfabricage in ons
land was. Bij het beantwoorden van deze vraag dient zowel gelet te
worden op de transportkosten der grond- en hulpstoffen als op die
der gerede producten; verondersteld wordt, dat de transportkosten
zich richtten naar het gewicht - en niet bijv. naar de waarde der goederen en naar de afstand, waarover zij vervoerd moesten

worden.
Gezien de in het productieproces benodigde grond- en hulpstoffen
was de spijkerindustrie „MaterialoriEntiert": vestiging nabij de
inkoopmarkt zou economischer zijn dan vestiging nabij de verkoopmarkt. In het onderhavige geval kan men als inkoopmarkten beschouwen enerzijds het Luikse steenkolenbekken, anderzijds de zeehaven ( Rotterdam of Amsterdam) waar het Engels ijzer aangevoerd
werd. Nu rijst de vraag welke van deze twee inkoopmarkten doorslaggevend was, m.a.w. wat verwerkte de spijkerfabriek het meest, steenkolen of ijzer? In het eerste geval - het geval dat deze bedrijfstak
primair „Brennstoff-orientiert" was - verdiende vestiging nabij de
steenkolenmijnen de voorkeur omdat daar de transportkosten in
economisch opzicht optimaal zouden zijn; in het tweede geval, wanneer het bedrijf primair „Rohstofforientiert" was, zou vestiging nabij
de zeehaven economischer zijn.
Woekerend met de schaarse en grove cijfers, die ter beschikking
staan, kan met de nodige reserve het volgende opgemerkt worden.
De inkoop van steenkolen bedroeg in
1836
170.000 kg (gemiddelde van 1835 en 1836)
1837

198.400 kg

Gesteld, dat begin- en eindvoorraad in beide jaren gelijk gebleven
is, dan geven deze cijfers tevens de verbruikte hoeveelheden steenkolen weer. Plaatst men hier tegenover de reeds benaderde productiecijfers van spijkers, namelijk in
1836

> 157.000 kg

1837

> 200.000 kg,

en houdt men daarbij rekening met de tijdens het productie-proces
ontstane afval en verspillingen, dan krijgt men toch wel sterk de
indruk, dat de spijkerfabricage in dezelfde of nagenoeg dezelfde mate
Rohstoff- als Brennstofforientiert was, dat dus de verbruikte hoeveelheden ijzer zich tot de verbruikte hoeveelheden steenkool verhielden
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als ten naaste bij 1 : 1. Het was bijgevolg volkomen indifferent of men
als vestigingsplaats de aankomsthaven van het ijzer ( R'dam) dan wel
de Luiker mijnstreek gekozen had, daar in beide gevallen de transportkosten gelijk waren. In het eerste geval diende men immers X kg

steenkool te verzenden over de afstand Luik-Rotterdam, in het tweede
geval X kg ijzer over dezelfde afstand in omgekeerde richting. Vestiging op elk ander punt aan de transportweg Rotterdam-Luik ( Maas
en Zuid-Willemsvaart) zou steeds, en voor elke plaats in gelijke mate,
onvoordeliger zijn. Het vervoer van X kg ijzer over de afstand
Rotterdam - plaats A en van X kg steenkool over de afstand Luik plaats A (= het vervoer van X kg over de afstand Rotterdam-Luik)
bracht immers mee, dat de kosten, verbonden aan laden en lossen
van de binnenschepen verdubbeld werden.
Bij de fabricage van spijkers gaat de grondstof, het ijzer, nagenoeg
geheel in het gereed product op. De bedrijfseconomie leert, dat in een
.\
dergelijk geval ( afgezien van de mate van „Brennstofforientierung
het bedrijf gevestigd moet worden hetzij nabij de inkoopmarkt, hetzij
nabij de verkoopmarkt, omdat in beide gevallen practisch hetzelfde
gewicht over dezelfde afstand vervoerd moet worden. De afzetmarkt
van de Maastrichtse spijkerfabriek was voornamelijk gelegen in Holland; daar waren de belangrijkste afnemens zoals leger en marine,
N.H.M., ministerie van KoloniEn en scheepstimmerwerven, gevestigd.
OriEntering naar het afzetgebied, in het hart waarvan de aankomsthaven van het ijzer gelegen was, ware dan ook economisch geweest.
Irrationeel was het, zich daarbuiten te vestigen; vooral in het onderhavige geval, waar het uit het oogpunt van transportkosten geen verschil maakte of men het ijzer dan wel de steenkool transporteerde.
Immers, bij vestiging in het afzetgebied hoefde men slechts X kg kolen
aan te voeren, tel'wijl men bij vestiging daarbuiten eerst X kg metaal

vervoerde en daarna weer nagenoeg X kg spijkers retourneerde. De
transportkosten werden dientengevolge onnodig verhoogd en wel naar
mate men zich verder van de afzetmarkt vestigde. Dientengevolge
beliepen de transportkosten voor een spijkersmederij te Maastricht
practisch het dubbele van die, welke er te Rotterdam gemaakt zouden
ZUn.

Geconcludeerd moet worden, dat uit het oogpunt van transportkosten en gegeven de combinatie van Engels ijzer met Luikse steenkool op de transportweg Maastricht-Rotterdam, de stad Maastricht
167

de meest ongunstige vestigingsplaats voor de spijkerindustrie was 180).
Aan de foutieve keuze van de vestigingsplaats is het m.i. voor een

deel toe te schrijven, dat de Maastrichtse spijkerfabriek de Belgische
concurrentie, die na 1839 opstak, niet kon weerstaan. Ware de
fabriek te Rotterdam gevestigd geworden, dan zou zij
ondanks
en dank zij de lage invoerrechten van 2 % op de waarde der Belgische
spijkers - misschien in staat geweest zijn om haar afzet op de Hollandse markt te behouden.
Aanhakend aan bovenstaande gedachtengang kan een en ander met
behulp van officiale cijfers aldus benaderd worden
181 ). Het transport
van te Luik geslagen spijkers naar Rotterdam bedroeg 90 cent per
100 kg. Hierbij kwam nog 2 % invoerrecht,
hetgeen voor een gangbare soort spijkers van normale
kwaliteit (ad f. 25,- per 100 kg)
50 cent bedroeg, zodat 100 kg Luikse spijkers te Rotterdam 140 cent
duurder waren dan te Luik. Het kwalitatief betere Engelse ijzer kostte
te Maastricht ongeveer hetzelfde als het Luikse ijzer; 100 kg Luiks
ijzer kostte te Maastricht t.g.v. het transport 33 cent duurder dan te
Luik. Voor de Luikse steenkool, te Maastricht verbruikt, gold hetzelfde. Rekening houdend met 10 % materiaalverlies bedroegen t.g.v.
het transport van grond- en hulpstoffen de productiekosten te Maastricht 66 cent per 90 kg of 73 cent per 100 kg spijkers meer dan te
Luik. Het transport Maastricht-Rotterdam kostte 65 cent per 100 kg,
zodat 100 kg Maastrichtse spijkers te Rotterdam 140 cent ( 73 cent
+ 65 cent ) = 2 cent voordeel hadden op een zelfde hoeveelheid
Luikse spijkers. Bij vestiging te Rotterdam had men zich, zoals eerder
betoogd, de transportkosten Maastricht-Rotterdam van het gereed
product kunnen besparen, zodat dan het voordeel - ongerekend
andere besparingen ad 9 cent 182) - 67 cent per 100 kg geweest was,
-

180) OriEntering van de spijkerindustrie op Maastricht zou economisch geweest
zijn indien tijdens het productie-proces minstens tweemaal zoveel kolen als ijzer
benodigd waren geweest. Al zou het aanvechtbaar zijn
de schaarse en grove
cijfers, die ter beschikking stonden, af te leiden, dat de uit
brandstoffen zich tot de
grondstoffen verhielden als 1.1, zij wettigen in genen dele de veronderstelling,
dat de verhouding 2 2: 1 geweest is en dat bijgevolg de keuze van Maastricht
als vestigingsplaats juist zou zijn geweest.
181
) De cijfers werden ontleend aan R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 23-9-1834,
La 76/G (bijlage d.d. 23-5-1834).
182
) Aangezien de transportkosten Luik-Maastricht 33 ct., Maastricht-Rotterdam 65 ct. en Luik-Rotterdam 90 ct. per 100 kg bedroegen, was te Rotterdam
het Engels ijzer 65 ct. per 100 kg voordeliger, de Luikse steenkool echter 57 ct.
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in welk bedrag gehele of gedeeltelijke dekking van het ongunstig verschil tussen de Maastrichtse en Luikse lonen en andere kostprijscomponenten gevonden had kunnen worden.
Tijdens de Belgische opstand waren de Maastrichtse fabrikanten bij
de terreinkeuze uiteraard beperkt tot het gebied binnen de vesting,
omdat anders de fabrieken immers niet op Nederlands doch op
Belgisch territoir waren komen te liggen. Ook na 1839 en tot aan de
opheffing der vesting in 1867 hadden zij nauwelijks een grotere
keuze. Bebouwing binnen een bepaalde afstand buiten de 200 meter
brede vestinggordel was namelijk om militaire redenen verboden 183),
zodat mede door de nabijheid der staatsgrenzen ten Westen van de
Maas geen nieuwe terreinen vrij kwamen, terwijl vestiging op de
Oostelijke Maasoever weinig aantrekkelijk was. Afgezien van het

feit, dat men zich in dat geval niet langer meer in de gemeente
Maastricht bevond, verwijderde men zich dan te ver van de tussen
Maas en Nederlands-Belgische grens gelegen Zuid-Willemsvaart en
van de bestaande kaden 184),
Petrus' terreinkeuze - en dat geldt voor al zijn fabrieken - was
uitstekend. Het pand Boschstraat 1303, waarin hij in 1827 een
handslijperij begon en van waaruit zijn bezittingen aan industrieterrein zich als een olievlek uitbreidden, was pal tegenover het Bassin,
de havenkom der Zuid-Willemsvaart, gelegen, zodat het laden en
lossen der schepen letterlijk voor de deur kon geschieden. Van deze
gunstige ligging wist hij later een handig gebruik te maken. Na
verlof daartoe ontvangen te hebben legde hij in 1849 een „ingezonken" spoorwegverbinding tussen Bassin en fabrieksgebouwen aan.
Met behulp van een stoomwerktuig van 10 p.k. werden de wagons
tegen de helling der havenkom opgetrokken en vervolgden dan dank
per 100 kg duurder dan te Maastricht. Per 90 kg spijkers (verkregen uit 100 kg
ijzer en 100 kg steenkool) zouden, bij productie te Rotterdam, de transportkosten van grond- en hulpstoffen dus 8 ct. minder zijn geweest dan te Maastricht; per 100 kg spijkers derhalve bijna 9 ct. Te Rotterdam zouden de productiekosten zodoende 64 cent per 100 kg spijkers hoger zijn geweest dan te
Luik. Daar 100 kg Luikse spijkers te Rotterdam 140 ct. duurder waren dan te
Luik, zouden de te Rotterdam vervaardigde en aldaar verkochte spijkers uiteindelijk 140 ct.-64 ct. per 100 kg voordeliger dan de Luikse zijn geweest.
183 Oomes: Declassering en reclassering, p. 19.
184) Roemen: Maastricht, p. 159, heeft deze punten over het hoofd gezien en
geeft zodoende een onbevredigende verklaring van Regouts terreinkeuze.
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zij een „plan inclin6" op eigen kracht hun weg naar de diverse
fabrieksgebouwen 185) . De lengte van dit interne spoorlijntje was
4000 voet 186).
Reeds direct na de oprichting van de spijkerfabriek richtten Petrus
Regout en J. Lambriex een rekest tot de koning, waarin zij er op
wezen, dat tengevolge van de bijzondere kosten, die zij moesten maken
en van de lage invoerrechten op de Belgische spijkers, die bovendien
via Antwerpen voordelig konden worden verzonden, hun onderneming protectie nodig had. Zij verzochten daarom de Koning „te
worden begunstigd, 't zij met eene voordurende premie door Uw
Majesteit te bepalen, voor iedere hondert Nederlandsche ponden
spijkers, die in der suppleanten fabriek zullen worden vervaardigd en
die in Nederland zullen blijven, 't zij met een zoodaenige gift uit 't
fonds voor de Nationale Nijverheid, waarmede de suppleanten tegen
de vreemdelingen zoude kunnen medeijveren" 187). De Buitengewoon
Commissaris Gericke, dienaangaande om advies gevraagd, was van
mening, dat het verzoek „in meer dan een opzigt met bijzondere belangstelling in overweging (moest) worden genomen". De grote
voordelen, welke „uit de ondersteuning van zoodanige fabriek zoowel
voor den inwendigen Nederlandschen handel in het algemeen, als
ter bevordering der onafhankelijkheid onzer reederijen en verdere
groote 6tablissementen van buitenlandsche leveranciers zullen voortvloeijen," behoefden zijns inziens geen betoog. Ofschoon hij een herziening van het tarief van invoerrechten „desnoods tot op denzelfden
tax welke v66r de staatsgebeurtenissen met Belgia heeft bestaan" prefereerde, achtte hij het toch gewenst, dat in afwachting daarvan een
billijke premie uit het Nationale Nijverheisfonds op het debiet van
spijkers in Noord-Nederland zou worden toegekend. Tevens wees hij
er op, dat bij aankopen van spijkers ten behoeve van het Rijk de
voorkeur, waar mogelijk, naar het vaderlandse product diende uit te
gaan. Aan de hand van in het Noorden in omloop zijnde Charleroise
prijscouranten toonde hij aan, dat concurrentie met Charleroise
industrieitn tengevolge van hun „natuurlijke gunstige ligging, zoo met
opzigt tot de benoodigde materialen als het arbeidsloon en het
185) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 53 en 79-87.
p, Regout: Album d6dit h mes enfants, noot pl. 1.
187) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 13-5-1834, La 61/R.
186
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vervoer" schier onmogelijk was. Terwijl bijv. een bepaald soort
spijkers (36 i 40 ponders) uit Charleroi te Rotterdam f. 20,98 kostte
(inclusief winstopslag), kostte dezelfde soort Maastrichtse spijkers er
f. 25,50 (excl. winstopslag) ;d e 1 8 A 2 0 ponders deden er f. 25,75
resp. f. 27,40 en de 10 ponders f. 28,90 resp. f. 30,-.
Hoezeer de Luikse spijkers t.o.v. de Charloise in het nadeel verkeerden, komt in Gericke's rapport duidelijk naar voren. Terwijl het
transport van Charleroi naar Rotterdam 60 cent per centenaar kostte,
kwam de vracht Luik-Antwerpen op f. 1,75 te staan en Luik-Rotter-

dam zodoende op f. 2,25 per 100 kg.
Het politiek motief werd door Gericke in zijn advies intussen niet
verzwegen. Uitdrukkelijk wees hij crop, dat het verzoek niet alleen
„uit een loutere beschouwing in verband met de Nationale Nijverheid, reeds mede brengt de aanbeveling van de aangelegenheden der
Nederlandsche spijkerfabrieken", maar dat tevens „eene krachtdadige
ondersteuning derzelven als den eenigen weg moet worden aangemerkt aan BelgiE ook in dat vak van handel afbreuk te doen." 188).
( Stbl. no. 15) werden enige wijzigingen
aangebracht in het tarief der rechten van in-, uit- en doorvoer. Het
doel hiervan is kennelijk geweest om de bescherming, die ten behoeve
van de Zuid-Nederlandse industrie van de basistariefwet van 26
Augustus 1822 (Stbl. no. 38) uitging, ongedaan te maken en de
invoer van elders te stimuleren. De losscheuring van het Zuiden uit
het Verenigd Koninkrijk maakte de beschermende maatregelen niet
alleen zinloos, maar zelfs strijdig met de belangen van het Noorden,
dat bij gebrek aan eigen industrie geheel op import was aangewezen.
Het verbod tot handelsgemeenschap met Belgia ( K.B. 20 November
1830, Stbl. no. 80) was een aansporing te meer om de Noordnederlandse markt voor andere landen open te stellen. Artikel 2 van
de wet van 8 Juni 1831 bracht het invoerrecht op nagels of spijkers
Bij Wet van 8 Juni 1831

terug tot 2 % van de waarde. In feite betekende dit, dat het invoerrecht op een bepaalde soort spijkers gereduceerd werd van f. 6,30 tot
40 cent per 100 kg 189) . Door zijn relatief gunstige ligging ten
opzichte van de Noord-Nederlandse markt en de absolute mislukking
van het Nederlandse verbod tot handelsgemeenschap wist BelgiE
188)
189)

Idem, 12-6-1834, La 65/D.
Idem, 23-9-1834, La 76/G (bijlage d.d. 24-5-1834).
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onder betaling van 2 % invoerrechten zijn debiet van spijkers in
Noord-Nederland te behouden. De wens door Gericke en Regout,
door het Limburgse provinciale bestuur en de Maastrichtse industrie
in het algemeen, uitgesproken om dc invoerrechten te verhogen, is
dan ook alleszins begrijpelijk.

De Administrateur voor de Nationale Nijverheid, Netscher, bleek
het met Gericke's advies in het geheel niet eens te zijn. Uit inlich-

tingen, die hij o. a. bij de spijkerfabriek Van Enthoven en Co te
's Gravenhage had ingewonnen, was ook hem gebleken, dat de
Nederlandse spijkens te duur waren om tegen de Belgische met
succes te concurreren en dat daarom de Nederlandse
fabrikanten op
bescherming zonnen. Bij een eventuele herziening van het tarief van
invoerrechten
welke z.i. niet tussentijds diende te geschieden zou zich echter „de bedenking op (-doen) dat men bezwaarlijk een
artikel zou kunnen noemen van een meer algemeen en onmisbaar
gebruik, hetwelk, uit dien hoofde, minder dan andere objecten,
zou moeten bezwaard worden." Het toekennen van een premie uit
het Nijverheidsfonds op de voor het Noorden bestemde Maastrichtse
spijkers kon in zijn ogen helemaal geen genade vinden. Afgezien van
het feit, dat men bij toekenning er van een overeenkomstige gunst,
mits gegronde redenen, aan anderen niet zou kunnen weigeren, was de
Administrateur van mening dat het onmogelijk was de herkomst van
de spijkers vast te stellen, daar te Maastricht „dagelijks de gelegenheid
bestaat om Luiksche spijkers in te voeren, die al spoedig voor Maastrichtse spijkers zouden worden opgegeven .
Daarentegen was hij van mening, dat een ander middel „welligt in
het algemeen belang der Nijverheid in overweging kan komen . Hem
was namelijk gebleken, dat de firma Enthoven en Co, die reeds 60
spijkersmeden in dienst had, „niet ongenegen (was) om eene
afzonderlijke inrigting bepaaldelijk voor de spijkermakerij aanteleggen, doch de groote schaal waarop dezelve zou dienen te worden
aangelegd" ging haar middelen te boven. Al had hij „de Heeren
Enthoven en Cie over dit onderwerp nog niet bepaaldelijk onderhouden", zo stelde de Administrateur toch voor om de benodigde
gelden uit het Nationale Nijverheidsfonds te fourneren, weshalve hij
de Minister verzocht de Koning dienaangaande te polsen. „Mogt
Zijne Majesteit het evengemelde denkbeeld niet onaannemelijk
-

3,

33
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achten, dan zou met genoemde fabrikanten in nader overleg kunnen
worden getreden zoo omtrent de wijze waarop de beoogde oprigting
het best zou te bewerkstelligen zijn, als ten aanzien van het bedrag der
fondsen, die daartoe zouden vereischt worden." Welke nu waren
des Administrateurs „gegronde redenen" om aan Enthoven en Co de
( ongevraagde) steun uit het Nijverheidsfonds te verstrekken, die hij
aan de Maastrichtse fabriek weigerde? Deze, dat de Administrateur
oordeelde, dat de Haagse fabriek „in het algemeen belang te beter
vruchten zou mogen beloven, daar de bedoelde spijkerfabriek, behalve
dat dezelve meer in het middelpunt des Rijks zou worden opgerigt
en hare plaatsing reeds uit dezen hoofde meer geschikt, dan de
fabrijk van de Heeren Regout en Lambriex, zoude zijn, ook overigens
eene doelmatige kweekschool zou worden voor een aantal werklieden die, na daarin eenigen tijd doorgebragt en zich de vereischte
bekwaamheden venvorven te hebben, zich in onderscheidene gemeenten zullen verspreiden en daar hun aangeleerd bedrijf uitoefenen" 190)

Dat de door de Administrateur aangehaalde reden, dat vestiging
in „het middelpunt des Rijks" beter zou zijn, gegrond was op
economische overwegingen, blijkt nergens uit. Zij zal m.i. veeleer
gezocht moeten worden in het feit, dat Netscher Maastricht niet
welgezind was en het, zoals hij in later jaren onder woorden bracht,
„in den tegenwoordigen staatkundigen toestand van Maastricht"
niet raadzaam achtte er de oprichting van fabrieken aan te moedien" 191

De Minister van Buitenlandse Zaken, Verstolk van Soelen, onder
wiens departement de administratie van het Fonds der Nationale
Nijverheid ressorteerde, kon zich „zeer wel" met het rapport van de
Administrateur verenigen. Zijn ambtgenoot van FinanciEn, Tets van
Goudriaan, adviseerde eveneens het verzoek van Regout en Lambriex
af te wijzen, doch was daarentegen van mening, dat het voorstel om
aan Enthoven en comp. uit het Fonds gelden tot oprichting van
een spijkerfabriek ter beschikking te stellen „weinig aannemelijk"
was en „dat alle overwegingen dienaangaande zouden kunnen worden
190)

191)

Idem, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (bijlage rapport Adm. Nat. Nijverheid).
Idem, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
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uitgesteld, tot gunstiger tijd, en meer geregelde vestiging der betrekkingen van Noord-Nederland".
Overeenkomstig het advies van de Minister van FinanciEn werd
door de koning beschikt 192 ).

Enige maanden later, op 17 December 1834, wendden P. en T.
Regout en J. G. Lambriex zich met een nieuw rekest tot de Koning.
Zij wezen erop, dat zij „zedert het door hun ingediend verzoek uit
eigene middelen zijn voortgegaan met de oprichting van een 6tablissement, het welke voorzeker van het grootste belang voor den Nederlandschen Handel en Nijverheid is, daar de getrouwe Nederlanders,
zedert den Opstand in de zuidelijke provintiEn van het Koningrijk der
Nederlanden, verplicht zijn de spijkers uit vreemde landen, en noch
wel bijna uitsluitend uit de zelve oproerige provintien te doen komen. "
Zij dachten, dat ze nu wel in staat waren „om in de prijzen van hunne
spijkers met die, voortskoomende van vreemde fabrieken, zelfs met
die van de in opstand zijnde Zuidelijke provintien te kunnen wed.
ijveren, e n. . . aldus daartoe geenen onderstand meer behoeven.
Teneinde in staat te zijn voldoende spijkers aan de Nederlandse
handel te leveren moesten zij echter tegen zware kosten nog meer
vreemde werklieden aantrekken. FinanciEel waren zij echter niet
bij machte „ verdere uitbreiding aan die Nationale onderneming,
welke reeds zulke groote resultaten heeft opgeleverd, te geven",
weshalve zij de koning verzochten „wel eene premie te willen
verleenen voor ieder honderd ponden spijkers, die de fabriek van
hun supplianten voor het verbruik in het Koningrijk der Nederlanden vervaardigt, ten einde uitsluitend te dienen tot aenwerving
van vreemde werklieden, welke zonder groote handgelden zich niet
naer Maestricht zullen verplaatzen" 193 )
Dienaangaande om advies gevraagd 194) deelde de waarnemend
gouverneur Kerens aan Gericke mede, dat de fabrikanten hem
hadden aangetoond, dat, door de bijzondere opofferingen welke zij
zich moesten getroosten, het smeedloon te Maastricht 85 cent per
100 kg spijkers hoger was dan te Luik. In het belang der stad, van
het rijk en „hoofdzakelijk in dat der volksklasse, welke in deze gevaar192)
193)
194)
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Idem, 23-9-1834, La 76/G.
Idem, 14-3-1835, La 100/M (bijlage d.d. 17-12-1834).
Idem, 22-12-1834, La 88/C.
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volle tijden een voornaam middel van bestaan in dit fabrijk heeft
gevonden" stelde hij voor een premie van 50 cent op iedere 100 kg
voor verbruik in het Noorden bestemde spijkers uit te loven 195 o
Dit tweede rekest aan de koning bood Gericke de gelegenheid om
het rapport door de Administrateur voor de Nationale Nijverheid,
naar aanleiding van de eerste subsidie-aanvrage uitgebracht, fel te
critiseren. Eerst uit dit rapport was hem gebleken, dat er in het
Noorden nog meer spijkerfabrieken bestonden, „van welke evenwel
allddn die van de Heeren Eindhoven en Comp. te 's Gravenhage
bijzondere aandacht schijnt waardig gekeurd te zijn". Hij zag niet
in waarom „de voornoemde administratie, een uitsluitend voorregt
aan de Heeren Eindhoven heeft willen verzekerd hebben". Doordat
deze firma inmiddels met verschillende belangrijke orders vanwege
het Rijk vereerd was, had zij een voorrecht genoten, dat hij, Gericke,
voor de Nederlandse spijkerfabrieken in het algemeen bepleit had.
Aan „dat voorregt moet dan ook de 's Gravenhaagsche fabriek wel
voor een groot gedeelte derzelver aanwas van werklieden, tot op het
getal van zestig, te danken hebben".
De mogelijkheid om vanuit Maastricht Luikse spijkers te verzenden en die voor Maastrichtse te laten doorgaan, achtte hij, met
het oog op de zeer strenge contr6le, absoluut uitgesloten. Daarenboven
was contr6le nog altijd mogelijk aan de hand van „de bekende
verhouding van gewigt tusschen het onbewerkte ijzer hetwelk is
ingeslagen, en de daaruit vervaardigde spijkers". Bezwaren ten opzicht van gebrekkige contr6le konden z.i. niet voor Maastricht,
maar wel voor Holland aangevoerd worden, aangezien daar geen
toezicht mogelijk was op het ingevoerde Belgische ijzer en de daaruit
geslagen spijkers. Dat voor de firma Enthoven „de meerdere uitgebreidheid een meerdere belangstelling kan verdienen" achtte Gericke
absurd. De Maastrichtse fabriek is immers „ingerigt voor twee
honderd werklieden en welks omvang desnoods zonder expressen
onderstand van 's Rijkswege zou kunnen worden verdubbeld. Te

Maastricht bestaat dus reeds dat in welks ontbering alleen het
bezwaar voor de Heeren Eindhoven gelegen is."
Uit een algemeen of staatkundig oogpunt oordeelde Gericke het
uiterst noodzakelijk, dat te Maastricht werkgelegenheid gecreEerd
werd. Zelfs als „de ligging der fabriek van de Heeren Eindhoven
195)

Idem, 14-3-1835, La 100/M.
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betere vruchten in het algemeen belang zoude kunnen beloven, iets
hetwelk toch nog geenszins als bewezen kan worden genomen, behoeft
het evenwel... geen verder betoog, dat het thans volstrekt noodzakelijk geworden is te Maastricht fabrieken te bezitten terwijl die
te 's Gravenhage zonder nadeel van het algemeen zeer wel kunnen
worden ontbeerd." Gericke achtte het niet wenselijk een premie, die
zich regelde naar de afwisselende leveringen in Nederland, uit te
loven, doch deze in verband te brengen met de meerdere kosten
van arbeidsloon. Het door hem opgestelde ontwerp K.B. werd met
een kleine wijziging door de koning goedgekeurd 196).
Dit K.B. van 6 Maart 1835, nr. 96, hidde aldus:
„Hebben goedgevonden en verstaan met afwijzing van het voormelde verzoek, zoo als het is liggende, aan de Rekestranten uit
aanmerking van den bijzonderen toestand van Maastricht, en de
noodzakelijkheid waarin dezelve daardoor worden gebragt van buitengewoone opofferingen te doen, tot het verkrijgen van geoefende
arbeiders gepaard met de verpligting tot het aankweken van een
evenredig getal leerlingen tegen genot van werkloon, voorlopig voor
den tijd van een jaar gerekend te zijn ingegaan, met den 1 Januari
1835 en ook nog voor een volgend jaar, de omstandigheden dezelfde
blijvende te verleenen een tegemoetkoming van vijf honderd guldens
( f 500,-) 's jaars uit den post van onvoorziene uitgaven der speciale
begrooting voor de Gemeenten Maastricht en St. Pieter, onder
verplichting voor de rekestranten, om, behoudens Onze nadere
beoordeling, gelijktijdig met iederen geoefenden nieuwen vreemden
spijkersmid tevens, ten minste, eenen jongeling uit Maastricht als
leerling met een billijk werkloon in hunne bedoelde fabriek op te
nemen." 197
Gericke's voorstel om de premie uit „den post van onvoorziene
uitgaven der speciale begroting voor de gemeenten Maastricht en
St. Pieter" en niet uit het Nationale Nijverheidsfonds toe te kennen,
mag zeker een handige zet genoemd worden. Hiermee toch voorkwam
hij, dat op het rekest advies aan de Minister van Buitenlandse
Zaken en aan de Administrateur voor Nationale Nijverheid gevraagd
werd, waardoor de kans op bekrachtiging van het ontwerp door „le

Roi industriel" aanmerkelijk steeg.
190)
197)
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Idem, 29-1-1835, La 93/T.
Idem, 14-3-1835, La 100/M.

In de loop van 1836 verzochten de Maastrichtse spijkerfabrikanten
de toekenning van de in het vooruitzicht gestelde tegemoetkoming
voor dat jaar 198). „De tijdsomstandigheden dezelve zijnde" werd in
Augustus

1836 ten tweede male de premie

ad f.

500,-

toege-

kend 199)
Een derde rekest aan de koning volgde in December 1837. Daarin
wezen de fabrikanten er op, dat zij sedert de oprichting der spijker„gelijk zij op dat tijdstip
smederij tot aan 20 Augustus 1836
aan Zijne Excellentie den Staatsraad Buitengewoon Kommissaris...
hebben aangetoond" een bedrag van f. 3.075,- opgeofferd hadden
„ten einde leerlingen aan te kweken, en bekwame arbeiders te
"
werven. Sedertdien hadden zij tot op 1 November 1837 om dezelfde
reden opnieuw een bedrag ad f. 1.340,- uitgegeven, op grond waarvan zij een nieuwe tegemoetkoming ten bedrage van f. 500,-

verzochten 200).

Gericke, er op wijzend dat het nog noodzakelijk was Luikse vaklieden in dienst te houden of te nemen, adviseerde om over 1837 een
premie van f. 300,- te verlenen 201). Bij K.B. van 1 Maart 1838,
nr. 121, werd dienovereenkomstig besloten, waarna Gericke opdracht
tot betaling kon geven 202).

Zoals uit de groei der Maastrichtse spijkerfabriek in de periode
1834-1839 duidelijk blijkt, had het „etablissement gedurende de
onlusten met BelgiE eene hooge graad van welvaart... bekomen"203). De vraag, aan welke factoren het moet worden toegeschreven, dat zij, ondanks de scherpe concurrentie van de
Charleroise spijkers „een aanzienlijk debiet van spijkers in
Holland" 204) wist te venverven, is niet te beantwoorden. Aangenomen mag wel worden, dat men de kostprijs o.a. wist te drukken
198)

Idem, 9-7-1836, La T no. 783.

199) T.a.p

200) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 27-12-1837, La G, no. 1681.
201) Idem, 20-1-1838, La N/64.
202) Idem, 12-3-1838, La A/311.
203) G.A.M.: Arch, K.v.K., inv. no. 15 (brief van Regout-Lambriex d.d, 3-61843).

204) Idem, inv. no. 48, p. 463.
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door de overschakeling van het Luikse ijzer op het kwalitatief betere
Engelse, waardoor het materiaalverlies, dat eerst 12% bedroeg,
behoorlijk verminderd werd 205

De ondertekening van het verdrag van Londen op 19 April 1839
luidde het verval van de spijkersmederij te Maastricht in. Spoedig
verschenen de Luikse spijkers, die nu niet meer de dure omweg over
Antwerpen en de zee behoefden te maken, doch rechtstreeks via
Maas en Zuid-Willernsvaart aangevoerd konden worden, op de
Nederlandse markt. De gunstige ligging t.o.v. ijzer- en steenkolenmijnen en de lagere lonen maakten, dat de Luikenaars veel voordeliger konden produceren en tegen lagere prijzen afzetten. Van het
lage Nederlandse invoerrecht van 2 9 op de waarde ( terwijl Belgia

zelf 25 % eiste) ging geen bescherming uit. In November 1839
verzochten de gebroeders Regout en Lambriex de koning om de
Belgische spijkers te belasten met f. 2,25 per 100 kg of 10 % van de
waarde, „zonder welke beschermende regten... hun thans zo
bloeyende fabriek weldra zal te gronde gaan" 206 ). Een jaar later
wezen zij de Staten-Generaal er op „dat alleen eene krachtdadige
bescherming de nationale fabrieken kan in staat stellen op eene voordelige wijze te wedijveren".
Een invoerrecht van tenminste 1 5% of f. 4,50 per 1 0 0 kg achtten
zij noodzakelijk 207). Einde 1841 was aller hoop gevestigd op het
nieuwe handelsverdrag, dat op het punt stond gesloten te worden
tussen Nederland en BelgiE. Het Journal du Limbourg vertolkte de
Maastrichtse gevoclens toen het schreef „Il est A esperer seulement
que l'on aura eu 6gard A l'industrie du Limbourg, qui, faible encore,
a besoin de protection pendant quelques ann6es, et qu'on n'ouvrira
pas imprudemment nos frontiBres aux produits de l'industrie belge,
avec laquelle nous ne pourrions encore soutenir la concurrence." 208 )
Toen zij in de loop van 1843 inmiddels hun fabriek hadden stil-

j

203

) Uit 467 kg Luiks ijzer sloeg men 411 kg spijkers: R.A.L.: Prov. Arch.
Gericke, 23-9-1834, La 16IG. (bijlage d.d. 23-5-1834).

206) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 1, p. 343.

207) R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842 (bijlage d.d. 20-11-1840).
208) Journal du Limbourg d.d. 19-12-1841.
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gelegd, vroegen onze spijkerfabrikanten zich echter nog steeds af
„Wat toch is een inkomend regt van 2% op de waarde?" 209)
Bij onderhandse acte van 1 Juni 1842 kwamen Petrus en Thomas
Regout en J. G. Lambriex overeen, dat dc tussen hen aangegane
vennootschap onder firma per 1 Juni 1843 ontbonden zou worden.
Nadien zette Thomas, die met de algemene liquidatie belast werd,
de fabricage van en handel in spijkers voor eigen rekening voort 210 )
Jacques Lambriex was al eerder een vertinnerij van ijzeren producten

begonnen die nu zijn volle aandacht kreeg 211 ; Petrus had in 1842
en 1843 inmiddels
tevergeefs
getracht het voortschrijdende
verval van de spijkersmederij te compenseren met de fabricage van
-

-

percussiegeweren. Aangezien de gebouwen van de spijkerfabriek hiervoor gebruikt werden, heeft Thomas vermoedelijk al spoedig na de
ontbinding der vennootschap de spijkersmederij overgebracht naar
een pand, gelegen tussen de Drie-emmerstraat en de Gubbelstraat in

het centrum der stad 212 ).
In de tweede helft van 1843 waren er

-

zoals reeds

vermeld -

geen arbeiders meer in de spijkerfabriek tewerkgesteld. Het Verslag
van Gedeputeerde Staten over de periode Juni 1843-Juni 1844
constateerde slechts in het algemeen ten aanzien van het Maastrichtse
fabriekswezen, dat er geen achteruitgang, doch ook geen verbetering
te bespeuren was. Het jaar daarna konden Gedeputeerde Staten echter
vooruitgang melden en heette het, dat de spijkerfabriek „ook bedrijvig
bleef" 213 ). Dat er in 1844 - zij het op bescheiden schaal - weer
spijkers geproduceerd werden, blijkt ook uit Thomas' correspondentie 2 1 4) ,

In het eerste hoofdstuk werd de spijkerfabriek aangeduid als een
der Maastrichtse bedrijven, die reeds in de jaren veertig gevoelig
bleken voor de modern kapitalistische conjunctuur. Opmerkelijk is,
dat in 1839 een baisse inzette, die in 1843 - toen de spijkerfabriek
209) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no.

15

(brief van Regout-Lambriex d.d. 3-6-

1843).

210) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 16-10-1843; A.R.A.G.: KoloniEn, 1536, 6-11-1843, F. 15.
211) Journal du Limbourg d.d. 6-9-1841; Verslag Ged. St. 1849, p. 116.
212) Roemen: Maastricht, p. 167.
213) Verslag Ged. St. 1845, p. 111.
214) A.R.A.G.: KoloniEn, 31-7-1844, 1581, F. 16. Arch. N.H.M.: Corresp.
van Th. Regout 1844.
179

tijdelijk kwam stil te liggen - haar dieptepunt bereikte 215 ). Het
komt ons voor, dat het verval van de Maastrichtse spijkerfabriek na
1839 niet zonder meer aan de lage invoerrechten en een verkeerd gekozen vestigingsplaats moet worden toegeschreven, maar dat zij tevens
middels de Belgische concurrenten ( die, naar mate zij zelf meer van
de crisis te lijden kregen, meer hun heil op de Nederlandse markt
zochten) werd meegesleept in haar eerste conjuncturele avontuur.
De „Nieuwe Nederlandsche Spijkerfabriek", in 1843 door Thomas
Regout alleen voortgezet, telde in 1859 voor het eerst weer 50 werklieden 216 ). Als „Maastrichtsche Spijker- en Draadnagelfabriek v.h.
Thomas Regout & Co. N.V." neemt zij ook nu nog haar plaats in het
Maastrichtse bedrijfsleven in.

Par. VI. De Kristal- en Glasfabriek tot 1850
Blijkens een Opgaue van het aantal en soort te Maastricht aanwezige Instellingen van Njuerheid, Fabr#ken, Enz. van 1829 was er
in de stad in dat jaar een slijperij van glas of kristal gevestigd, waarin
4 arbeiders werk vonden 217 ). Zij behoorde toe aan Petrus Regout,
die haar 6f in de loop van 1826 in de Jodenstraat 6f in de eerste
maanden van 1827, nadat hij het grote pand Boschstraat 1303 betrokken had, opgericht had 218 ). Deze trafiek was dus de eerste aanzet van de fabriek, die hij in de dertiger jaren stichtte; zij kwam tot
stand in de jaren toen de Zuidelijke industrie onder invloed van de
actieve welvaartspolitiek van Willem I zich krachtig ontwikkelde en
waartoe de opening van de Zuid-Willemsvaart ( 1826) krachtig bijdroeg. Samenhang tussen de oprichting van de „Cristalleries du Val

Saint-Lambert" in 1826 en die van Regouts handslijperij acht ik niet
uitgesloten; waarschijnlijk werd het door „Le Val" Regout gemakkelijker gemaakt om ongeslepen glas te betrekken, terwijl het voorbeeld, door de ondernemers van Val St.-Lambert gegeven, hem tevens
geprikkeld heeft.
215) Brugmans: De econ. conjunctuur, p. 5.
Verslag Maastricht over 1859.
217) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-6-1829, no. 26.
218) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 13-5-1834, La 61/S en Gericke 14-4-1837,
216)

La 2/I, no. 507.
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De vier kristalslijpers waren allen uit het buitenland afkomstig:
J. Raphin, 32 jaar oud, werd geboren te Montblanc ( Montblanch,
Spanje?) ; J. Mues, 28 jaar te Thienen (Tirlemont, B.) ; H. Dubois,
37 jaar, te Herdinnen ( H6rinnes, B.) en J. Masson, 29 jaar oud,
werd geboren in de Belgische plaats VisE 219). Het is wel haast zeker,
dat zij het vak in de eens zo befaamde „Cristallerie de Von6che" geleerd hadden 220 ) 0
De slijperij, hoewel een succesvolle inrichting 221), speelde natuurlijk een ondergeschikte rol in het geheel van Regouts affaires; de handel in glas, kristal en aardewerk was primair. Tijdens en tengevolge
van de Belgische Opstand zouden de zaken echter een geheel andere
wending nemen.

Met het uitbreken van de Opstand ging Petrus' handel een moeilijke tijd tegemoet. Al spoedig ondervond hij, dat het K.B. van 28 October 1830 ( Stbl. no. 73) ook op de uit Maastricht afkomstige goederen werd toegepast, want reeds medio November 1830 deelde hij
mede, dat zijn handelswaren „te Bommel worden opgehouden, als uit
Belgien komende". Daar hij echter meende, dat „de van Maastricht
herkomstige goederen aan geenerlei regten bij den invoer naar Holland
kunnen onderworpen worden" verzocht hij de betrokken autoriteiten
hem een certificaat van oorsprong te verlenen 222 )
Zijn verzendingen naar het Noorden in 1831 geven een weerspiegeling van de krijgsgebeurtenissen in dat jaar te zien. Van December 1830 tot Maart 1831 werd Maastricht door de opstandelingen belegerd; het verkeer met het Noorden werd eerst weer mogelijk nadat
de vijandige troepen zich tengevolge van de Januari-protocollen terug-

trokken en de weg naar Noord-Brabant en die naar Aken vrijgaven.
Tot medio Juni ging alles redelijk goed, daarna spitste het conflict
zich weer toe, hetgeen leidde tot de Tiendaagse Veldtocht ( 2-12 Aug.
1831), waarna de gemoederen allengs weer tot bedaren kwamen 223)

In het

eerste en derde kwartaal van 1831 hadden dientengevolge geen

219) G.S.M.: Bevolkingsregister Maastricht 1828, fol. 147, 157 en 169. Onder
buitenland wordt hier verstaan het gebied, dat buiten de huidige Nederlandse
staatsgrenzen lag, dus ook de Zuidelijke Nederlanden (BelgiE).
220) Pholien: La verrerie au pays de Li&ge, p. 135 e.v.
221) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
222) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-11-1830, no. 9.
223) V. d. Kemp: Maastrichts belegstaat, p. 89, 132 e.v., 155, 166, 198 en 247.
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verzendingen van glaswerk van Maastricht naar het Noorden plaats;
in het tweede kwartaal werd 10.050 kg glaswerk verzonden en in de
laatste drie maanden 2.410 kg 224), Begin October 1831 deelde Regout aan Gericke mede dat „hij aanhoudend altoos zijne werklieden
die hij tot het slijpen van cristal en glas benodigde, tot heden nog in
werkzaamheid houd." Aangezien hem voor het verzenden van zijn
goederen naar Holland binnenlandse paspoorten geweigerd werden,
was hij daarheen moeten gaan „om aan zijne vrienden de onmogelijkheid wegens de verzending hunner commissiEn voor oogen te seggen,

en dat hij als een eerlijk koopman zijn woord wilde houden, zoo hij niet
. - te leur
gesteld was." Hierdoor was hij zelfs genoopt geweest om de
goederen, die hij in de afgelopen zomer ontvangen had, aan zijn leveranciers terug te zenden, omdat hij anders niet in staat was geweest
„om de zelve op zijnen tijd te konnen betaalen." Dringend verzocht
hij Gericke hem paspoorten ter beschikking te stellen voor de goederen, die hij reeds van voor de revolutie in voorraad had 225). Om de
orders volledig te maken was het evenwel nodig, dat iedere partij voor
ongeveer een vierde gedeelte uit ongeslepen glas bestond. Ten aanzien
van de in Maastricht geslepen glaswerken waren de autoriteiten van
oordeel, dat het onverschillig was van waar en wanneer de ongeslepen
glazen ontvangen werden, daar zij „uithoofde van de nadere behandeling die dezelven in des adressants christal en glasslijperij ondergaan, met ander Maastrichtsch fabrijkaat kunnen of moeten worden
gelijk gesteld." Wat betreft de uitvoer van ongeslepen glas, lag de
zaak echter geheel anders; deze was alleen dan geoorloofd, indien het
glas v66r 20 November 1830 reeds in de magazijnen opgeslagen
was 226) Gericke stond het verzoek bij de koning warm voor. In zijn
missive ging hij uitgebreid in op de precaire situatie waarin Maastricht zich bevond, terwijl hij er op wees, dat er spoedig iets tot opbeuring van de stad en haar ingezetenen diende te geschieden, temeer
daar het ogenblik niet ver meer was waarop de goederen, die reeds
voor de insluiting der vesting aanwezig waren, zouden zijn gesleten 227) Niettemin werd Regouts verzoek afgewezen, omdat niet
kon worden vastgesteld of het ongeslepen glas reeds voor 20 Novem224) A.R.A.G.: Staatssecretarie 5783, 24-9-1833, L. 31 (bijlage 11).
225) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 31-10-1831, La 4/X (bijlage 4-10-1831).
226) T.a.p (bijlage 8 en 24-10-1831).
227) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 31-10-1831, La 4/X.
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ber 1830 aanwezig was geweest 228 temeer daar Regout „van tijd
tot tijd en nog gedurig" glas uit BelgiE ontvangen had 229 ) Regout,
vrezend „zijne werkzaamheid, bij gebrek aan geld middelen, te moeten staaken", wendde zich toen met cen nieuw rekest tot Gericke,
waarin hij om binnenlandse paspoorten verzocht „en weI bepaaldelijk
uitsluitend van het geslepen cristal en glas dat in zijne fabriek alhier
is en zal zijn bewerkt" 230) Gericke had hiertegen geen bezwaar en
deed hem de paspoorten uitreiken. Nog even dreigde er een kink in de
kabel te komen omdat generaal Dibbets zich er tegen verzette dat goederen over Tongeren en Hasselt „en alzoo langs de vijandelijke operatie linie" zouden worden vervoerd 231). Ook tegen verzending over
de heide naar Valkenswaard had hij aanvankelijk bezwaren, omdat
ook daar vijandelijke troepen aanwezig konden zijn en er dientengevolge geen vrije gemeenschapsroute meer bestond. Uiteindelijk
stond hij het vervoer over de laatste weg toe, zonder evenwel de pas.

poorten van zijn visa te voorzien 232
Onder het gebrek aan transportwegen naar het Noorden en
onder de in- en uitvoerrechten, door Belgen en Noord-Nederlanders
geheven, had Petrus' afzet zwaar te lijden. In 1832 bedroeg het met
binnenlandse paspoorten naar het Noorden verzonden glaswerk minder dan 9900 kg, in het eerste kwartaal van 1833 rond 1600 kg 233).

Aan de opleving, die van de openstelling van de Maas en van het
koninklijk rescript van 24 September 1833 uitging, hadden zijn handel
en slijperij aanvankelijk geen deel; hierin zal dan ook de verklaring
gezocht moeten worden, dat hij zich met de fabricage van spijkers

ging bezighouden.
Nadat zijn verzoek om met betaling van rechten „hoe die ook
weezen mogten" het geheel geslepen kristal uit BelgiE voor de Noordelijke provinciEn te mogen betrekken, was afgewezen 234), richtte
Regout in Mei 1834 een nieuw rekest tot de koning. Daarin verzocht
hij om „tegen betaling bij de aankomst te Maastricht der zelfde inkomende regten, waarmede ook het van den Rhijnkant komende glasIdem, 22-11-1831, La 5/M.
Idem, 31-10-1831, La 4/X (bijlage 24-10-1831).
Idem, 22-11-1831, La 5/M.
Idem, 25-11-1831, La 5/S.
Idem, 27-11-1831, La 5/W.
A.R.A.G.: Staatssecretarie 5783, 24-9-1833, L. 31 (bijlage 11)
234) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 3-6-1837, La 2/A, no. 744.

2•28)

229)
230)
231)
232)
233)
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werk is belast" ruw glaswerk uit Val St.-Lambert te mogen invoeren
en dit met zijn eigen geslepen producten naar het Noorden te mogen
verzenden. Dit achtte hij nodig, omdat hij alleen din geslepen glas en
kristal kon afzetten, indien hij er ter sortering ook ongeslepen glas bij
kon leveren. Terwijl Val St.-Lambert „zijne producten bij voortduring langs den Rhijn als van Duitsche oorsprong aan Holland"
bleef leveren, werd zijn slijperij
waarin nog maar twee slijpmolens
in werking waren - te gronde gericht 235 ). In zijn commissoriaal aan
de koning pleitte Gericke voor het inwilligen van Regouts verzoek:
z.i. moesten de goederen, die eenmaal in Maastricht waren binnengebracht, beschouwd worden als aldaar genationaliseerd, zodat men
bij verder vervoer niet meer hoefde te onderzoeken, waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen. Waar bovendien Val St.-Lambert zijn
producten via de Rijn bleef invoeren, daar miste het verbod tot invoer
uit BelgiE toch zijn staatkundig doel. De Minister van FinanciEn ivas
echter van mening, dat de handel in Belgisch ongeslepen glaswerk
Regouts hoofddoel was en voegde daaraan toe „dat het niets ter zake
doct, of het Belgisch glaswerk over Pruisen of andere kostbare omwegen alhier wordt aangebragt, daar toch deze wegen open staan
voor elk een, die daarvan verkiest gebruik te maken" 236) . Het verzoek werd afgewezen, temeer „naar dien hij rekestrant reeds de niet
onbelangrijke gunst geniet van als Maastrichtsche fabrikant vrij van
regten in Noord-Nederland te mogen invoeren geslepen glazen, welke
in derzelver ongeslepen staat te Maastricht inkomende mede vrij van
regten uit de belgische fabrieken getrokken zijn" 237 ). Het privilege
van vrije invoer van o.a. ruw kristal uit Belgia - immers een ontheffing van het handelsverbod van 20 November 1830 - was, zoals
we reeds zagen, de Maastrichtse fabrikanten in 1834 verleend, terwijl
de vrije invoer van zijn geslepen producten in Holland toegestaan was
op grond van het geheim rescript van 24 September 1833.
Petrus schijnt toen, in 1834, het plan gekoesterd te hebben om een
eigen glasblazerij op te richten. Aangezien hij echter verwachtte in
Nederland onvoldoende vertier te vinden en de kans op
export - tengevolge van de hoge invoerrechten elders - gering schatte en daarbij
-

233)
236)
237)
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Idem, 13-5-1834, La 61/S.
Idem, 5-6-1834, La 64/H.
Idem, 5-7-1834, La 67/E.

/

zou moeten concurreren tegen gerenommeerde Belgische glasfabrieken
zag hij van zijn plan af 238 ) 0
De handel in glas en kristal op Noord-Nederland was voor Regout
dus nog maar alleen mogelijk voor zover het zelf geslepen producten
betrof. Wilde hij die handel echter weer doen floreren, dan moest het
nadeel van de assortimentsbeperking genivelleerd worden. Petrus heeft

dit in prijsverlaging van de geslepen artikelen gezocht, een verlaging,
die alleen dAn verkregen kon worden indien hij op grote schaal en
machinaal ging slijpen. Het was dan ook daarom, dat „ik ( Regout)
heb moeten besluiten eene slijperij met beduidende opoffering alhierop te rigten, wilde ik mijne glashandel ( door mijne voorouders en
mij gedreven) niet zien te niet gaan" 239). Medio 1834 vroeg hij aan
de Maastrichtse overheid vergunning tot het plaatsen van een stoommachine „ten einde in staat te zijn met eenige hoop op goede uitslag
te kunnen werken" 240) . Een nieuw „colossaal" gebouw werd opgetrokken en zou, als het klaar was, 80 door stoom bewogen slijpstoelen
bevatten; van de 16 met de voet bewogen slijpstoelen, die in November 1834 reeds in gebruik waren, zouden er daarna 8 voor speciaal
werk gehandhaafd blijven 241). Op

31

Januari 1835 kon Regout zijn

stoommachine - die een vermogen van 8 P.K. had en door
John Cockerill & Cie te Seraing vervaardigd was - in bedrijf steleerste

len 242 ). Drie maanden later werkte het nieuwe 6tablissement op volle
toeren en waren er 80 personen tewerkgesteld 243). Ook deze vaklieden waren allen uit het buitenland afkomstig; de meesten waren ge-

boren te Angelo, Havr6, Huy, Namen of Von2che in BelgiE of te
Baccarat in Frankrijk 244 ).
Regouts besluit tot het oprichten van een grote stoomslijperij was
geenszins naar de zin van Kemlin, de administrateur van de „Cristalleries du Val Saint-Lambert". Deze „Cristalleries" was Petrus' voornaamste leverancier van glas en kristal: in weinige jaren tijds namelijk van 1826 tot 1835, waarvan de jaren van de opstand nauIdem, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (bijlage 3-8-1837).
Idem, 3-6-1837, La 21A, no. 744 (bijlage 26-5-1837).
240) G.A.M.: inv. no. 364, corresp. 30-6-1834, no. 580 B.
941) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, zonder no., 11-11-1834. Idem, 16-8-1837,
La 2/R, no. 1045 (bijlage 3-8-1837).
242) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 12-7-1834, no. 6. Idem, verb. 18-3-1835, no. 1.
243) Arch. N.H.M. Corresp. van P. Regout d.d. 1-4-1835.
244) G.S.M.: Bevolkingsregister Maastricht 1835, dl. 2.
238)
239)
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rvelijks kunnen meetellen - had hij voor meer dan frs. 700.000 van
haar betrokken 245). Vrezend nu, dat Regouts stoomslijperij een geduchte knauw aan de afzet van zijn geslepen kristal in de
Noordelijke
ProvinciEn zou toebrengen, deelde Kemlin aan Regout mede de oprichting van dat 6tablissement „ongaarne te zullen zien gebeuren, als
regtstreeks tegen het belang van Val St. Lambert en van Belgien inloopende, en dat daarom de executie van dat voornemen het ophouden hunner relatien ten gevolge zoud kunnen hebben" 246 Enige
),
maanden later voegde Kemlin de daad bij het woord; de
politiek,
door hem bedreven, leidde er tenslotte toe, dat Regout een eigen glasen kristalblazerij stichtte. Deze gebeurtenis kan alleen verklaard worden in haar samenhang met de ontwikkeling van de
Belgische glas-

industrie, waarin de „Cristalleries du Val Saint-Lambert" en haar
administrateur Frangois Kemlin een belangrijke rol
speelden.

De „Cristallerie de Vonkhe" werd onder de leiding van Aim6
Gabriel d'Artigues een van de belangrijkste manufactures van het
Franse Keizerrijk. Reeds in 1810 telde zij 500 arbeiders en werden
haar producten naar alle landen van de wereld geExporteerd. De
grens, getrokken door het Congres van Wenen, scheidde Von8che
( tussen Dinant en Beauraing gelegen) tengevolge van een invoerverbod van haar Franse markt. De beroemde Cristalleric kwam tot
verval en de maatregelen, door Willem I in de jaren twintig getroffen,
konden haar niet redden: ten opzichte van de Nederlandse markt was
zij te ongunstig gelegen. De opstand van 1830 gaf haar de doodsteek. In December van dat jaar
werd de fabriek, die in de loop van
haar bestaan voor 80 millioen francs geproduceerd had,
definitief gesloten. Inmiddels was d'Artigues met wie Regout goede relaties
onderhield en door wic hij in later jaren waarschijnlijk geadviseerd
iverd 247
daarnaast in 1822 de Verrerie Sainte Anne te Baccarat
in de Vogezen begonnen. Zijn twee voornaamste medewerkers,
de
administrateur F. Kemlin en de onderdirecteur A. Leli8vre, hadden
hem in 1825 verlaten en stichtten de „Soci6t6 des Verreries et Cristal243) R.A.L.. Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 21R, no. 1045 (bijlage 3-81837).
246) T.a.p.
247

) Gustaaf Regout: Causerie 4 mes fils. R.A.L.: Prov. Arch., Gericke,
3-61837, La 2/A, no. 744 (bijlage 26-5-1837).
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leries du Val Saint-Lambert", genaamd naar de oude abdij nabij
Seraing, waarin zij de bedrijven onderbrachten. Het maatschappelijk
der
kapitaal van deze nieuwe onderneming - die als de voortzetster
f
bepaald
op
werd
bcschouwd
werd
600.000;
Vonache
van
tradities
het gestorte kapitaal bedroeg in 1826, het jaar waarin de productie
aangevangen werd, bijna een ton. Een der aandeelhouders was koning

Willem I.
De nieuwe fabriek had als het ware alles mee: bij Wet van 8 Jan.
Franse
1824 ( Stbl. no. 4) was een invoerverbod op alle glaswerk van
concurrent
ran
de
een
geduchte
oorsprong afgekondigd, waardoor
Maas
werd
nog
Nederlandse markt verdween 248 ) ;de ligging aan de
gunstiger nadat in 1826 de transportiveg naar het Noorden verkort
en versneld werd door de opening van de Zuid-Willemsraart; zij was
voortreffelijk gelegen ten opzichte van de vindplaatsen van grond- en

hulpstoffen; de internationale spoonvegverbinding Duitsland-BelgiEFrankrijk kwam naderhand pal langs de fabriek te lopen; haar leiders
hadden bij d'Artigues de beste leerschool op hun gebied doorlopen.
In 1829 boekte de onderneming een netto winst van f 25.000,-.
De resultaten over het revolutiejaar 1831 waren nihil, doch daarna
frs. 190.000
stegen zij weer, zodat in 1836 de gevormde reserves circa
francs: in
millioen
beliepen. Haar omzet bedroeg in dat jaar ruim V
weinige jaren tijds was „Le Val" verreweg de belangrijkste glas- en
kristalfabriek van Belgia geworden 249 )
De Algemene Nederlandsche Maatschappij teT begunstiging uan de
Volksulijt, door Willem I in 1822 te Brussel opgericht, werd na de

revolutie omgezet in de SocittL Glntrale pouT favoriser l'Industrie
Nationale, later SociAti Gin6rate de Belgique geheten, die zich na
1835 meer bewust op credietverlening aan en deelneming in de industrie ging toeleggen 250). Een van haar eerste dochterinstellingen
was de Sociit6 Nationale pour entreprises industrielles et commerciales, een trust, die in 1835 te Brussel werd opgericht met een kapi248) Deze

verbodsbepaling werd opgeheven bij Wet van 8-6-1831 (Stbl. no. 15),

art. 1.

Dit summiere overzicht werd samengesteld uit: Chambon: L'histoire de la
verrerie en Belgique, p. 171 e.v.; Le centenaire du V. St. Lambert, p. 8-26;
Le Val St. Lambert; Pholien: Le verrerie au pays de Li8ge, p 145-139;
v. d. Maelen: Dictionnaire gdographique de la province de Li&ge, p. 55; Demoulin: Guillaume I et la transformation 6conomique, p. 178 en 238.
230) v. Houtte: Het econ. leven in BelgiE 1830-1880, p. 229.

249)
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taal van 15 A 25 millioen francs. Deze Soci6t6 Nationale stichtte
op
haar beurt de Socitti Anonyme des Manufactures de Glaces, Ve*rres
A uitres, Cristaux et Gobelete*ries, aan wie de Soci 6 Nationale de
Cristalleries du Val St.-Lambert - door haar in Augustus 1836 opgekocht voor frs. 600.000,- (circa f 280.000,-) 251
overdroeg,
waardoor Le Val financieel zeer sterk kwam te staan 252) Binnen
weinige jaren beheerde de S.A. des Manufactures de Glaces de gehele Belgische glasnijverheid. „C'est IA une des
premiBres manifestations du phdnom&ne d6sign6 sous l'appellation
"Complexe BanqueIndustrie 33" aldus merkt R. Chambon hierover op 253 ) ,
_

,

Nadat het Regout in 1834 mogelijk geworden was om ruw Belgisch
in Maastricht in te voeren en dit - in Maastricht geslepen zijnde
- vervolgens naar het Noorden kon verhandelen, wendde Kemlin
zich met een rekest tot de koning. Daarin wees hij er op, dat „les
6tablissements de Val Saint-Lambert,... ont continu6 de fournir des
produits de leurs fabrications aux provinces Septentrionals en aussi
grande quantit6 qu'avant la r6volution. Mais seulement les expdditions s'en font par des vois indirectes et avec augmentation considerable
de frais pour les consommateurs." Hij vroeg verlof tot het verzenden
van zijn koopwaren over de Maas - die voor de Belgen te Mook
afgesloten was -, een „gunst", welke men ook aan Regout verleend
had. Deze gunst kwam, aldus Kemlin, uitsluitend ten
goede aan
Regout en niet aan de verbruikers, „ni meme A la fabrique, qui par
suite de cette exception se trouveroit en rivalit6, pour la vente,
avec
l'un de ses marchands" 254) Zowel de Administrateur voor de
Nationale Nijverheid, Netscher 255 ), als Gericke adviseerden afwijzend 256) Beiden waren van mening, dat het, gezien de feitelijke
gang van zaken, aanbeveling verdiende om het handelsverbod geheel
op te heffen, doch waren niet geporteerd voor het toekennen van
glas

privileges aan Belgische industrieEn.
231) Arch. Soc. Gdndrale Brussel: Koopacte van V. St. Lambert d.d. 23-8-1836,
en corresp. Kemlin 1836, inv. no. 1562 en inv.
no. 1587.
252) Le centenaire du V. St. Lambert, p. 29.
253) Chambon: L'histoire de la verrerie en Belgique, p. 172.
234) A.R.A.G.: Staatssecretarie 3964, 17-10-1834, no. 11.

255) Idem.
256) R.A.L. : Prov. Arch., Gericke, 6-10-1834, La 78/H.
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Kemlin, die zijn verzoek afgewezen zag en tevens constateerde dat
Regout zijn plannen betreffende de stoomslijperij ten uitvoer bracht,
gooide het daarna over een andere boeg. Op 1 Januari 1835 deelde
hij Regout plotseling mede, dat hij besloten had hem niet langer meer
glas te zullen leveren 257 ). Door het Regout onmogelijk te maken
zijn toenemende behoefte aan ruw glaswerk in BelgiE te dekken en/of
hem te dwingen zijn halffabrikaten over een grotere afstand aan te
voeren - waardoor de kostprijs zou stijgen - hoopte Kemlin de
Maastrichtse concurrent uit te schakelen. Toen Petrus echter er in
slaagde in Namen een nieuwe leverancier te vinden, greep Kemlin
naar een ander middel: met hulp van enige stromannen vestigde hij

een slijperij in 's-Hertogenbosch.

In 1835 richtte L. Vernert zich in een missive tot de burgemeester
van Den Bosch, aan wie hij zijn voornemen kenbaar maakte om zijn
fabriek voor kristalwerk, welke op dat ogenblik te F16malle-Grande
gevestigd was, naar die stad over te plaatsen. Vernert vroeg de medewerking van het stadsbestuur voor deze onderneming, welke de enige
in geheel Noord-Nederland zou zijn 258 ). Het jaar daarna trad zijn
slijperij in werking: bij dispositie van 2 Maart 1836 werd hem toegestaan om zijn voorraad ruw en geslepen glas en kristal ter waarde
van f 31.000,-, die te Fldmalle nog aanwezig was, naar 's-Hertogenbosch over te brengen 259). Zijn eerste slijpers, vijf in getal, haalde hij
weg bij Petrus Regout 260). Ruim een jaar later - in Augustus 1837
- werd hem verlof verleend tot het rechtstreeks invoeren, tegen betaling van rechten, van ruwe voorwerpen langs de Maas of desgewenst langs het kantoor te Valkenswaard, alsmede tot vrije invoer
van de fabriekswerktuigen, welke zich nog in zijn te supprimeren
fabriek te F16malle bevonden. Afgewezen daarentegen werd zijn verzoek om zijn aldaar aanwezige geslepen goederen rechtstreeks te
mogen invoeren, „zullende het... aan den adressant vrijstaan om,
zijne bewerkte kristallen, langs eenen anderen weg en onder vol257) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 2/R, no.

1045

(bijlage 3-8-

1837).

258) V. d. Eerenbeemt: 's-Hertogenbosch, p. 112.
239) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (bijlage 17-61837). A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108 (bijlage 7-10-1838,
110.

88).

260) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (bijlage 3-81837).
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doening der regten, in te voeren" 261 ; officieel wees men hem dus op
de mogelijkheid van invoer van verboden goederen over de Rijn of
vii zee.
J. B. L. Vernert zou zich in Februari 1830 geassocieerd hebben met

J. K. M. Mirion te Fldmalle-Grande met het doel om aldaar een slijperij van en handel in glas en kristal te drijven. In Augustus 1837
gingen zij benevens H. T. J. van der Ven, lid van de stedelijke raad
van 's-Hertogenbosch, tevens een vennootschap aan met betrekking
tot de Bossche slijperij. Vernert trok zich einde 1838 uit deze vennootschap terug en verzocht om overschrijving van de hem verleende
invoervergunningen op de firma Mirion en van der Ven 262).
Petrus Regout diende in Mei 1837 bij Gericke zijn beklag in over
het feit, dat de „Belgische Bank" 263) haar geheel geslepen glas- en

kristalwerk middels Vernert rechtstreeks in ons land invoerde, een
voorrecht, dat men hem destijds geweigerd had. Aangezien het doel
hiervan was „tot den ondergang der Maastrichtse Nijverheid te geraken" verzocht hij Gericke om Vernert de heimelijke invoer van geslepen goed te beletten 269. Gericke, die hierover rapport uitbracht en
protest aantekende 265 ), kreeg evenwel te horen, dat er van frauduleuze invoer geen sprake was, aangezien het Vernert vergund was om
voor f 31.000,-, waaronder geslepen glaswerk ter waarde van circa
f 23.000,- uit zijn slijperij te F16malle in te voeren 266). Met het
rapport dienaangaande door de Gouverneur van Noord-Brabant uitgebracht en waarin de belangen van Vernert voorgestaan werden,
was Gericke het niet eens, weshalve hij op een nader onderzoek aandrong. De Provinciale Inspecteur van Belastingen, Vrijthoff, stelde dit
onderzoek in en kwam tot de conclusie, dat de slijperij te Den Bosch
zonder enige twijfel het eigendom van Val St.-Lambert was en dat
„Vernert en Mirion alleen de naamleeners zijn, en de eerste, die geen
261)
262)

A.R.A.G.: Staatssecretarie 4259, 17-7-1837, no. 53.
A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108 (bijlage 7-10-1838,

no. 88).

263) De S.A. des Manufactures de Glaces, etc. wordt in de stukken steeds abusievelijk aangeduid als „Belgische Bank" ( 1835-1885) of als „Brusselse Bank";
de Banque de Bruxelles werd eerst in 1871 opgericht.
264) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 3-6-1837, La 2/A, no. 744 (bijlage 26-51837).

Idem, 3-6-1837, La 2/A, no. 744.
Idem, 20-7-1837, La P, no. 949. Idem, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (biilage 17-6-1837).
265)
260)
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1

1

vertrouwen inboezemt, het fabrijk enkel dirigeert, doch de laatste,
grondeigenaar te Chokier, de administrateur, correspondent en vertrouweling der bank is,... die in alle geval eene vijandige bank werktuigelijk helpen om Neerlands fabrijkwezen te ondermijnen." Vernert
was volgens zijn inlichtingen een oud Frans officier, die te Fltmalle
enige tijd een slijperijtje gehad had, doch dit bij gebrek aan kapitaal
had moeten sluiten; het was dus zeker niet aan te nemen, dat hij
daar nu ineens een voorraad van meer dan f 31.000,- had liggen 267)

Vernert blijkt inderdaad een medewerker van Val St.-Lambert
geweest te zijn: in een gedenkboek van deze onderneming wordt hij
terloops vermeld als de reiziger of agent, die te dien tijde zorgde voor
de afzet in Noord-Nederland 268). In hoeverre Regout van zijn activiteiten nadeel ondervonden heeft, is moeilijk te zeggen. De slijperij,
die plaats bood aan 88 slijpers, gaf in April 1835 aan 80 en in April
1836 aan 70 personen werk 269). Medio Maart 1837 waren er 57
tewerkgesteld 270 )
waaronder 32 Maastrichtenaren
arbeiders
en in December d.a.v. waren er 46 slijpstoelen bezet 271). Deze vermindering kan echter ook verband gehouden hebben met het feit, dat
Petrus niet voldoende geschoolde arbeiders ter vervanging van hen,
die weggelokt werden of om andere reden vertrokken, heeft kunnen
aanwerven, terwijl misschien ook de moeilijkheid om voldoende halffabrikaten te kopen een rol gespeeld heeft.
de oprichting van zijn glas- en kristalblazerij ( einde 1838) verzocht Regout om de vergunning tot het invoeren van Belgisch ruw
glaswerk
aan Vernert c.s. verleend, in te trekken, daar zij deze nu in
Na
eigen land en tegen dezelfde prijzen zouden kunnen kopen 272). Hij
vond bij Gericke steun. Deze wees er tevens op, dat door het vertrek
van Vernert uit Den Bosch diens invoervergunning vervallen was en
dat dus van overdraging daarvan aan Mirion en van der Ven - een
verzoek dat juist aanhangig was - geen sprake kon zijn; het verlenen
van een nieuwe invoervergunning zou nu niet langer meer te recht-

207) Idem, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (bijlage
268) Le centenaire du V. St. Lambert, p. 21.

-

3-8-1837).

969) G.A.M.: inv. no. 306, corresp. 19-4-1836, no. 405 B.
270) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest a. d.
Koning d.d. 15-3-1837).
2Tl) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout d.d. 22-12-1837.
(bijlage 29-9-1838).
272) A.R.A.G.: Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108
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vaardigen zijn 273). De Gouverneur van Noord-Brabant en de Administrateur van de Nationale Nijverheid waren hiertegen gekant;
de Minister ran Financien adviseerde ook afwijzend omdat het
verbod tot invoer uit BelgiE „blootelijk" met een staatkundig doel
genomen was en derhalve niet moest strekken tot bescherming van
de inlandse nijverheid 274). De Inspecteur Vrijthoff verdedigde met
kracht Regouts belangen en wees er op, dat hij „het allereerst den
steen tot de meer en meer toenemende nijverheid gelegd ( heeft),
welke dezer stad in zeer behoeftige oogenblikken van diepe armoede
gered heeft, en verdere meerdere en grootere welvaart belooft. Want,

niet alleen dat de kapitalen daarin gebezigd ten nutte ran het algemeen zijn gekomen, vinden buitendien honderde menschen, die van
ellende en kommer hadden moeten vergaan of elders hun brood gaan
zoeken, in deze en andere sedert 1830 hier geplaatste fabrijken, eene
eerlijke en winstgevende kostwinning. Men verwondert zich dus niet
dat de adressant in BelgiE met een nijdig oog bezien wordt en de afgunst niets onbeproefd laat om zijne plannen te verijdelen " 275),.
Ook nog nadat in de overdracht van Vernerts vergunning op

Mirion was toegestemd 276), bleef Petrus' verzoek een punt van
bespreking 277 ). Tot een beschikking is het echter niet meer gekomen;
het eindverdrag met BelgiE en de daarop volgende regeling der
handelsbetrekkingen maakten de zaak afgedaan.

Kemlins streven om Regout de aankoop van ruw glas- en kristalwerk in BelgiE te beletten en diens slijperij te gronde te richten
werd door de S.A. des Manufactures de Glaces consequent en
energiek voortgezet. In vrij korte tijd rvist zij de gehele
Belgische
glijsnijverheid in haar macht te krijgen; reeds in de loop van
1838
en dus twee jaar na haar oprichting verwierf zij de laatste nog niet
onder haar controle staande glasfabriek. Het was die van L.

/;

Zoude

273) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 31-10-1838, La Y, no. 1370. A.R.A.G.:
Staatssecretarie 4491, 21-6-1839, no. 108 (bijlage 7-2-1839, no. 184).
274) A.R.A.G. Staatssecretarie 4491, 21-6-1839. no. 108.
273) T.a.p. (bijlage 18-10-1838, no. 13).
276) A.R.A.G.: Nat. Nijverheid, 276, 23-12-1838, no. lA.
277) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 17-1-1839, La Z, no. 49. Idem, 7-2-1839, La
3/B, no. 184.
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& Cie te Namen, waarvan Petrus het ongeslepen glas en kristal betrok
Val St.-Lambert hem van haar leveranties had uitgesloten.
Reeds in 1836 was de firma L. Zoude & Cie door „de bank"
aangezocht om haar de gehele of gedeeltelijke productie te leveren,
onder voorwaarde evenwel dat zij geen glaswerk meer aan Regout
zou verzenden. L. Zoude wees dit aanbod van de hand en sloot met
Regout een contract, waardoor het de eerste mogelijk werd zijn
bedrijf met een tweede glasoven uit te breiden 278). Bij onderhandse
acte, opgemaakt op 26 September 1836, verbond Regout zich om
in de periode van 1 October 1836 tot 1 Januari 1838 kristallen en
halfkristallen artikelen ter waarde van frs. 120.000 af te nemen. In
sinds

November 1836 werd op verzoek van Regout een nieuwe clausule
er aan toegevoegd, waarbij L. Zoude zich verplichtte om aan Regout
ook voor een gelijk bedrag te zullen leveren. Dit contract werd een-

maal, voor het jaar 1836, verlengd; de waarde van de in dat jaar af
te nemen c.q. te leveren goederen werd bepaald op frs. 100.000 279 I
De overname van Zoude's bedrijf door de S.A. des Manufactures
de Glaces betekende dat Petrus na 31 December 1838, de dag waarop
zijn contract expireerde, geen ongeslepen glas uit BelgiE meer kon
betrekken 280). Daarmee werd hij voor het alternatief gesteld zijn
glas- en kristalslijperij te sluiten en zich mettertijd weer alleen met de
handel in glaswerk te occuperen 6f de slijperij te redden door een
eigen glas- en kristalblazerij op te richten. Petrus Regout bewees
een ondememer te zijn: op 1 Januari 1839 was zijn nieuwe blazerij
in volle werking. Men onderschatte de risico's, die hij daarbij nam,
niet: terwijl de eindregeling met Belgie en daarmee de openstelling
van de Nederlandse markt voor het Belgische product elk ogenblik
verwacht kon worden - in Maart 1838 had Willem I immers
verklaard het verdrag der XXIV artikelen te aanvaarden
besloot
-

Idem, 16-8-1837, La 2/R, no. 1045 (bijlage 3-8-1837). Kerens vermeldt in
dit rapport dat L. Zoude in 1835 door de bank benaderd werd, doch hij moet
zich in het jaartal vergist hebben zoals uit de contracten met L. Zoude, het jaar
van oprichting van de bank en de overname door haar van V. St. Lambert blijkt.
278)

279) Deze acte werd teruggevonden door de specialist in de geschiedenis van de
Belgische glasnijverheid, Dhr. R. Chambon te Marcinelle, die een copie daarvan aan Dhr. J. v. d. Venne deed toekomen. (Rijksarch. Namen: Fonds Douxchamps; Soc. L. Zoude et Cie).
280) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest a.d.
Koning d.d. 15-3-1837). Idem, 24-2-1838, La 2/K, no. 262. G.A.M.: Arch.

K.v.K.,inv. no. 1, p. 323.
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Regout de zo ongelijke strijd met de hoog ontwikkelde en financiEel
zeer sterke Belgische glasnijverheid aan te binden, waartoe hij zijn
gehele vermogen op het spel zette. Zo zijn Belgische tegenstrevers toen

in hun opzet om Regout te ruineren geslaagd waren, dan was daarmee
tevens zo goed als zeker de industrialisatie van Maastricht in de kiem
gesmoord geworden, hetgeen de economische ondergang van de stad
tengevolge zou hebben gehad. Zo groot als Regouts overwinning in
deze concurrentiestrijd is geweest, zo zwaar was de nederlaag die de
S.A. des Manufactures de Glaces leed; de politiek door haar op
instigatie van Val St.-Lambert bedreven had tot een averechts resul-

taat geleid.
Petrus heeft het gevaar, dat hem en zijn slijperij bedreigde, tijdig
ingezien. Het knelpunt in de oprichting van een eigen blazerij was
echter gelegen in de financiering ervan. Zoals reeds vermeld erfde
Petrus in 1835 een kapitaal van f 35.490,- ( waarop hij reeds een
voorschot van ruim 28 mille ontvangen had) ; de erfenis, die zijn
vrouw Aldegonda in 1842 toeviel, bedroeg f 5.704,-, waarvan zij
als bruidsschat - f 4.584,- vooruit ontvangen had.
Inclusief zijn eigen besparingen zou hij aan het begin van zijn industrifle carri8re de beschikking over f 45.000,- hebben gehad 281)
Doch toen Petrus aan de oprichting van een blazerij toe was, had hij
reeds de slijperij, de aardewerkfabriek en een meniefabriekje gesticht
en was hij mede-vennoot in de spijkerfabriek; op de Boschstraat bezat
hij in Maart 1838 reeds de panden 1297 t/m 1305, 9 aan elkaar
grenzende percelen met een totale oppervlakte van meer dan 55 are,
waarvoor hij in totaal f 25.000,- had neergeteld 282 ) ; er was
gebouwd en verbouwd; voor het vervoer van zijn koopwaren had
hij „het benoodigd getal" schepen aangeschaft 283 ). Dientengevolge
waren aan de vooravond van de stichting van zijn glasblazerij zijn
financiEn dan ook practisch uitgeput.
Medio Maart 1837 richtte Regout zich in een rekest tot de
koning, waarin hij meedeelde, dat hij genoopt was nu zelf een
blazerij op te richten, hetgeen hij niet van zin geweest was „indien
niet de Brusselsche Bank, naijverig op den bloei der aan hem sup-

- vermoedelijk

281) Neideck: De aarde- en glaswerkfabrieken te Maastricht. In Eigen Haard,
April 1887, p. 235.
282) Arch. P.R.: inv. no. 1 en no. 2.
283) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 7-10-1837, La IJ, no. 1302.
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pliant toebehorende glas- en kristalslijperije, alles in het werk stelde
om hem te bederven, hetwelk haar ook onfeilbaar zal gelukken, bij
aldien hij suppliant niet het middel vind zich geheel onafhankelijk
te maken". De offers, die hij had moeten brengen om zijn reeds
bestaande fabrieken op te richten en om meer dan 130 vreemde
werklieden te bewegen zich te Maastricht te vestigen en allen aldaar
te huisvesten, waren echter „te groot geweest om nog uit eigene
middelen a116en diergelijke kolossale ondernemingen te bekostigen".

Op grond daarvan verzocht hij de koning hem uit het Nationale
Nijverheidsfonds voor de tijd van 12 jaar een renteloos voorschot ad
f 50.000,- te verlenen. Tevens verzocht hij een tienjarig octrooi op
de vestiging van een blazerij. Aangezien het met het oog op „de
bank" niet gewenst was, dat publiek bekend werd dat hij de octrooihouder was, diende hem dit verleend te worden onder de naam
„Peterson", daartoe gedomicilieerd bij Mr. Dr. A. Walraven te Amsterdam 284 ). De Administrateur voor de Nationale Nijverheid,
Netscher, rapporteerde in afwijzende zin. Kennelijk was hem de
reden van Regouts verzoek ontgaan toen hij zich afvroeg: „Waarom
heeft de adressant, indien de beide eerste fabrijken inderdaad zoo
belangrijk zijn en derzelver voortbrengselen zooveel aftrek hebben
als hij voorgeeft, zich niet enkel blijven bepalen tot die soort van
fabricatie waarin hij, indien hij dezelve bleef behartigen, genoeg
werk kon vinden dan dadelijk weer over te gaan tot een derde soort
van fabricatie, door welke min gunstige uitkomst hij zooals hij zegt
genoodzaakt is ook een vierde bij de hand te zetten. Op deze wijze
voortgaande zou de Heer Regout moeten eindigen met de fabricatie
van alles wat men in Maastricht vindt of vandaar getrokken wordt
voor zijne rekening te nemen. Waarvoor indien hij zich met zulke
reusachtige ondernemingen wil onledig houden, niet vooraf berekend,
of hij hiertoe de genoegzame middelen en eigen vermogen bezit of
dezelve bij particuliere deelnemers kan vinden?" Ook vroeg hij zich
af „of het in den tegenwoordigen staatkundigen toestand van Maastricht wel raadzaam kan zijn om in die Stad de oprigting van
fabrijken van Gouvernementswege door voorschotten aan te moedigen
en of aan den anderen kant door eene schijnbare oprigting van
fabrijken in de nabijheid der grenzen de weg niet gemakkelijk zou
284)

Idem, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest a.d. Koning d.d. 15-3-1837).
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worden gemaakt voor den sluikschen invoer van Fransche, Belgische
en Duitsche voortbrengselen?" 285 ).
Gericke, die des Administrateurs voorstelling van zaken onjuist en
misleidend achtte, wees in zijn advies op de grote verdiensten die
Regout zich in Maastricht middels zijn ondernemingen verworven
had en beklemtoonde de noodzaak van de oprichting van een blaZerij 286 ) Ondanks al zijn argumenten werd Petrus' verzoek echter
„voorlopig" niet vatbaar voor inwilliging bevonden 287).

Zich beroepende op de wet van 25 Januari 1817 (Stbl. No. 6)

verzocht Petrus in Februari 1838 de koning opnieuw hem voor de
tijd van 10 jaar een uitsluitend recht tot fabricatie van glas en kristal
exclusief vensterglas en flessen - te verlenen. Daar hij erin
geslaagd was om zich „zowel door het realiseren der aan hem
suppliant toebehorende goederen als door zijn crediet een kapitaal
te verschaffen, voldoende tot de opbouwing van die zoo hoogst nuttige
als onmisbare inrigting" achtte hij een dergelijke bescherming nodig;
het gevaar was anders groot dat die „vijandige associatien" hier zelf
een blazerij zouden oprichten met het doel om de zijne te vernietigen 288) Zowel de Kamer van Koophandel 289) als de burgemeester
van Maastricht ondersteunde zijn verzoek. De laatste wees er op, dat
Petrus door het verschaffen van arbeid aan de minvermogende klasse
een „onbeschrijfelijk voordeel" aan de stad toebracht „en het zou
onvergetelijk zijn, dat door kuiperijen van hen, die in de afgevallen
gewesten verblijven, deze trouw gebleven stad den ondergang zoude
moeten aanschouwen van bestaand bloeyende fabrieken en met haar
de ruine van eenen zoo zeer uitmuntende Burger als Adressant" 290) .
De beschikking luidde, dat op grond van de beginselen van de
octrooiwet het verzoek niet ingewilligd kon worden, „doch dat,
ingeval de door hem bedoelde kristal en glasblazerij desniettegenstaande mogt worden tot stand gebragt, Zijne Majesteit niet onge-

14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rapport v. d. Adm.).
14-4-1837, La 2/I, no. 507.
26-5-1837, La H, no. 701. Idem, 3-6-1837, La 2/A, no. 744.
24-2-1838, La 2/K, no. 262 (bijlage 10-2-1838). R.A.L.: Prov. Arch.,
verb. 27-3-1838, no. 3.

285)
986)
287)
288)

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

289) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 1, p. 323. G.A.M.: inv. no.
10-3-1838, no. 303 B

290) G.A.M.. inv. no. 405, corresp. 23-3-1838, no. 206 B.
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318, corresp.

1

1

negen bevonden zal worden om zijne belangen, in verband met die
van de reeds bestaande soortgelijke inrigtingen, in zooverre de
omstandigheden zulks dan zouden veroorloven, te helpen bevor-

deren" 291)

Was het op grond hiervan, dat glasblazerijen bij K.B. van 29 Mei
1845 ( Stbl. no. 19) opgenomen werden onder de inrichtingen, tot
welker oprichting volgens K.B. van 31 Januari 1824 ( Stbl. no. 19),
art. 2, de voorafgaande toestemming van Gedeputeerde Staten vereist werd?

Met het oog op

de

financiering van de op te richten blazerij

sloot Petrus op 4 Juli 1838 een hypothecaire lening met A. Roberti,
hoofdinspecteur van het kadaster en ontvanger der in- en uitgaande
rechten te Maastricht. Deze lening, groot f 23.625,- A 496 %, zou
na verloop van 5 jaar in vijf gelijke jaarlijkse termijnen afgelost
dienen te worden; de eerste termijn was derhalve vorderbaar in
1844, de laatste in 1848. De hypotheek werd gevestigd op alle
fabrieksgebouwen en de er toe behorende werktuigen, op tuinen, stallingen en woningen; uitdrukkelijk uitgesloten werden slechts ten
tweetal huisjes met tuin, gelegen Boschstraat 1298-1299 en 1300,
welke plaats moesten maken voor de reeds in constructie zijnde
blazerij 292),
Voor het resterend benodigd kapitaal wendde Petrus zich eind
October 1838, opnieuw tot de koning. Aangezien hij slechts in staat
terwijl er
was tot het in werking brengen van 66n glassmeltoven
waren
zo
hij
wilde
treffen
maatregelen
benodigd
halve
geen
twee
een
lening
verzocht hij hem uit het Fonds der Nationale Nijverheid
onder hypothecair verband ter grootte van f 30.000,- te verstrekken,
terug te betalen in twee gelijke termijnen in het zevende en tiende
jaar, tegen een rente van 1,2 293). Gericke - met wie Regout
een jaar eerder al overleg gepleegd had omtrent een even grote
-

291) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 11-8-1838, La S, no. 867. Idem, 20-6-1838,

La M, no. 779.
992) R.A.L.: Not. Arch., Notaris C. A. R. De Flize, Maastricht, voorlopige lijst
no. 3027, akte 102 (4-7-1838). G.A.M.: inv. no. 318, corresp. 15-3-1838,
no. 302 B.

993) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 11-12-1838, La C, no. 1594.
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lening A 2% voor de tijd van 1 2 jaar 294 )
verleende hem ook nu
weer volle medewerking. In zijn commisoriaal bracht hij vooral het
politieke motief tot tockenning van de lening naar voren, namelijk dit,
dat de inwilliging van Regouts verzoek „niet alleen te Maastricht algemeen met belangstelling zal vernomen worden, maar daarenboven
heilzaam zal moeten werken op de gemoederen der buitengemeenten
wier herstel onder de wettige regering wordt tegemoet gezien, als een
voorlopig blijk daarstellende van datgeen wat die streken van de
_

vaderlijke zorg van Uwe Majesteit mogen verwachten wanneer het
er op zal aankomen haar belangen tegen de overmagt der belgische
speculatien te doen beschermen". In afwijking van Petrus' rekest
stelde hij voor (wilde hij de Adrninistrateur voor de Nationale
Nijverheid niet er in mengen?) de gelden te verlenen uit de fondsen
der speciale begroting voor de gemeenten Maastricht en St. Pieter 295).
Regouts adres leverde het verlangde resultaat op: bij K.B. van
29 November 1838, no. 92 werd hem een hypothecair voorschot van
f 30.000,-, te betalen uit een nader aan te wijzen post der speciale

begroting voor de gemeenten Maastricht en St. Pieter, verleend, zij
het dan tegen een rente van 2 y %. De aflossing diende plaats te
vinden in twee termijnen van f 15.000,- elk in 1846 en 1849. De
hypotheek werd gevestigd op de blazerij, op een fabriek van kroezen
en een potasfabriek met de daarin aanwezige installaties en werktuigen, met een gezamenlijke waarde van f 42.500,_ 296)
In Januari 1839 kon Petrus aan Gericke dankbaar meedelen „dat
mijne Cristal en Glasblazerijen voor den Eersten dezer maand in volle
werking zijn gebrag, dat de qualiteit der goederen geheel voldoet,
zoo dat ik nu ( God zij dank) van die belgische fabrikanten niet
meer afhankelijk ben" 297 ). Voor het eerst sedert het verdwijnen van
de inrichting van de beroemde glasblazer Bonhomme in het begin van
de achttiende eeuw was Maastricht weer een glasblazerij rijk 298).

Idem, 23-12-1837, La L, no. 1684.
Idem, 19-11-1838, La 3/R, no. 1486.
290) R.A.L.: Not. Arch., Notaris C. A. R. De Flize, Maastricht, voorlopige lijst
no. 3029, akten 2 en 27 (5-1 en 15-2-'39). R.A.L.: Prov. Arch., Gericke,
26-1-1839, La 2/P, no. 131.
297) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 26-1-1839, La X, no. 117.
298) Pholien: La verrerie au pays de LRge, p. 84.
294)
295)
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Opmerkelijk is de intregatie en parallelisatie van productieprocessen, waartoe Petrus overging. De oprichting van de ene fabriek

dwong hem echter tot de stichting van andere bedrijfjes, hetzij omdat
bepaalde grond- en hulpstoffen in Nederland in het geheel niet
geproduceerd werden, hetzij omdat de kwaliteit van het Nederlandse
product te wensen overliet. In later jaren waren het vooral kostenoverwegingen die tot combinatie leidden.
Als eerste secundaire bedrijf kwam in 1837 een menie-fabriekje
met twee ovens en twee molens tot stand, waarin dagelijks rond
900 kg lood tot menie (loodoxyde) venverkt kon worden 299). Het
lood was afkomstig uit Stolberg nabij Aken en uit Luik 300). Reeds in
1838 vroeg Regout, die toen de enige menie-fabrikant in het land
was, een octrooi van verbetering aan 301). De menie, die zowel voor
de aardewerk- als kristalfabricage benodigd was, leverde hij ook aan
derden; een zijner belangrijkste afnemers was de Koninklijke
Marine 302 )
Eerst nadat een zandwasserij, cen „bewerking van sterk water",
een potasfabriek met twee ovens en een kroezenfabriek in bedrijf
gesteld waren kon Regout zelf glas en kristal gaan vervaardigen 303).
In de fabriek van kroezen ( zeer grote vuurvaste glassmeltpotten)
werd ook het vuurvaste materiaal voor de aardewerkfabriek vervaardigd; zij was ondergebracht in een groot nieuw gebouw, hetwelk
een investering van f 9.000,- gevergd had 304). De grondstoffen
voor de vuurvaste producten waren afkomstig uit het Belgische
plaatsje Andenne 305). Aangezien hij elders niet die zuivere kalk kon
betrekken, die voor de kristalfabricage vereist was 306), werd in
299) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest a. d.
Koning d.d. 15-3-1837). Idem, 7-10-1837, La IJ, no. 1302. Arch. N.H.M.
Corresp. van P. Regout, 22-12-1837.
300) Arch. P.R.: inv. no. 41, 9 22 en 39.

801) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 30-5-1838, no. 2.
302) A.R.A.G.: KoloniEn 1507, 22-5-1843, F. 7.
303) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 24-2-1838, La 2/K, no. 262, (bijlage 10-21838). R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842.
304) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 26-1-1839, La 2/P, no. 131. R.A.L.: Not.
Arch., Notaris C. A. R. De Flize, Maastricht, voorlopige lijst no. 3029, akte
2 (5-1-1839).

303) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 19-11-1839, La Q, no. 1489. Arch. P.R.: inv.
no. 41, p. 70. Pholien: La ctramique au pays de Li&ge, p. 96. (Andenne is gelegen tussen Luik en Namen aan de Maas).
306) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-10-1845, La Q (rekest van P. Regout d.d.
13-10-1845).
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Maart 1839 een eigen kalkbranderij met een
oven in gel)ruik
genomen 307). De productie van 28 A 29 mud daags overtrof de
eigen behoefte aan kalk, zodat hiervan ook „naar het innere" verzonden kon worden 308 )
Behalve de zelf gefabriceerde potas werd
ook nog Russische en
Amerikaanse potas bij de kristalfabricage gebruikt 309). Het in deze
fabricage benodigde witte zand werd te Herzogenrath nabij Kerkrade
gedolven 310 ), terwijl de hulpstoffen steenkool en hout uit het Luiker
steenkolenbekken, resp. de Ardennen aangevoerd
werden 311 ),
De glas- en kristalnijverheid is sterk „Materialorientiert" want
voor de productie van 1000 kg glas zijn
ongeveer 1250 kg zand,
500 kg andere grondstoffen en 5000 kg steenkolen
nodig. Voor de
vestiging van een glas- en kristalfabriek in ons land was Maastricht
dan ook uiterst gunstig gelegen: niet alleen dat deze
plaats dicht bij
het kolenbekken lag - de „Brennstofforientierung" van deze bedrijfstak is wel evident - en daarmee een goedkope verbinding had, maar
bovendien lag zij ook nog op niet te grote afstand van de vindplaatsen der grondstoffen verwijderd 312 ).

Ook de eerste glasblazers kwarnen - natuurlij
k - weer uit het
buitenland. Luik, Cerfontaine, Namen, Von8che, Warmonton en
Yvoir in Belgia, Givet en Baccarat in Frankrijk waren de meest
voorkomende plaatsen van herkomst 313 ). Ook deze vaklui wist
Regout niet aan te trekken „sans de grands frais et de leur assurant
une meilleure position et un meilleur avenir
qu'ils n'avaient dans
leur propre pays" 314 ) . De „aanmerkelijk groote opofferingen",
welke hij zich moest getroosten om Franse en Belgische werklieden
over te halen naar Maastricht te komen, kwamen hierop neer dat
hij „alle hunnen reiskosten, en vrij vervoer van huisboedel
(moest)
807) G.A.M.. inv. no. 324, corresp. 26-3-1839, no. 381 B; inv. no. 406, 3-6-1839,
no.
419 A.

308) R.A.L.: Prov. Arch.,verb. 25-5-1839, La A.
309) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 24-2-1838, La 2/K, no. 262 (bijlage 10-21838). Arch. P.R.: inv. no. 41, p. 9.
310) Arch. P.R.: inv. no. 22, p.
52.
311) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 19-11-1839, La Q, no. 1489.
312) Roemen: Maastricht, p. 158 e.v.
313) G.S.M.: Bevolkingsregister Maastricht 1840, Noord.
814) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 15 (rekest 29-7-1839) en inv. no. 48, p. 451.
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betalen, buitendien de zeer beduidende sterke verhoging van arbeidsloon en hunne vrije woning en geneesheer, ingeval van ongesteldheid" 315). Wie zich de moeilijkheden herinnert, die Regout ondervond bij het aanwerven van spijkersmeden, zal licht bergijpen, dat,
waar hij hier met een machtig lichaam als de S.A. des Manufactures
de Glaces te maken kreeg, het aantrekken van blazers en slijpers op
nog veel meer tegenwerking stuitte. Het ging er hard toe: „niets is
door zijne mededingers verwaarloosd geworden om zijne onderneming
te doen mislukken zodanig zelfs, dat in de eerste dagen der oprigting
zijner glasblazerij zich voor zaken te Luik bevindende hij aldaar door
de policie nagespoord en zelfs met geregtelijke vervolgingen bedreigd
werd" 316) Desondanks waren er medio September 1839 in de
blazerij 89 werklieden, in de slijperij 58 en 10 graveurs tewerk7)
gesteld 31

De technische leiding van de glasfabriek moet van meet af aan
in goede handen gelegen hebben. Het is zelfs niet uitgesloten dat
deze functie vervuld werd door de befaamde A. G. d'Artigues uit
Von6che; reeds in 1837 vermeldde Gericke dat Regout zich van de
diensten van „de hoofddirigent van Voneche" verzekerd had 318 ),
terwijl Petrus zelf een maand later berichtte dat „de eenigste Man
die ik tot de fabricatie gebruiken kan ( zijnde de geweezen Directeur

der glasblazerije te VonBche) hier in 't land is " 319 ). Zijn aanwezigheid te Maastricht zou tevens kunnen verklaren, hoe het
mogelijk was dat Regout reeds in Mei 1838 een octrooi op een
verbeterd soort kristal en halfkristal kon aanvragen 320 ). Wie die
eerste fabrieksdirecteur ook geweest moge zijn, hij wist in ieder geval
al direct een product van goede kwaliteit te fabriceren. Reeds een
paar maanden na de oprichting van de blazerij kon de hofmaarschalk aan de koning melden, dat een ingesteld onderzoek naar de
kwaliteit van Regouts kristal uitgewezen had, dat het met het Engelse

315) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 19-11-1839, La Q, no. 1489.
316) Arch. P.R.: inv. no. 20, 9 47. G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no.

15

(rekest

7-11-1844).

N.V. Sphinx: Historische col. no. 2.
318) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507.
319) Idem, 3-6-1837, La 2/A, no. 744 (bijlage 26-5-1837).
320) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 30-5-1838, no. 2.
317)
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kon wedijveren, terwijl het daarenboven nog goedkoper was 321). Op
de in 1841 te Maastricht gehouden Tentoonstelling van Voortbreng-

selen uan Kunst en Nijuerheid uit het Hertogdom Limburg werd aan
Regouts inzending van kristallen voorwerpen de hoogste prijs toegekend; „de eenige aanmerking, die men op de producten zoude
kunnen maken", zo oordeelde de jury, „is dat de kleur misschien nog
iets te wenschen overlaat" 322 ). Teneinde de felle concurrentie van
de Belgische artikelen aan te kunnen was het trouwens bittere noodzaak, dat zijn fabrikaat op een kwalitatief hoog peil stond.

Ten tijde dat Petrus' glasblazerij in werking gesteld werd waren
de perspectieven voor een Nederlandse glas- en kristalfabriek bepaald
ongunstig. De Belgische glasnijverheid - en met name Val St.Lambert -, die in 1833 nog in gunstige toestand verkeerde 323 ) en
melding maakte van uitvoer naar de Noordelijke ProvinciEn
324 ),
geraakte na 1835 in moeilijkheden. De klacht, in 1836 door Val St.Lambert geuit, dat zij door de afscheiding zivaar te lijden had en
de export steeds minder werd 325 ), nam nadien in
intensiteit toe 326).
Aan het eind van de status-quo-tijd verkeerde deze onderneming,
aldus de Luikse Kamer van Koophandel, in een financiEle en commerciEle crisis 327 ), zodat de directie
vastbesloten als zij was om
het verloren gegane afzetgebied snel te heroveren - des te vuriger
het moment verbeidde waarop het Nederlandse verbod tot handelsgemeenschap zou worden ingetrokken.
Opmerkelijk in de hier weergegeven gang van zaken is, dat Le
Val's klachten ontstonden nadat Regouts stoomslijperij in werking
was getreden en toenamen naarmate dat 6tablissement zich uitbreidde. Ofschoon de activiteit van die slijperij wel niet de
enige
factor zal geweest zijn waardoor de afzet van Val St.-Lambert terugliep, is zij waarschijnlijk wel een van de voornaamste factoren
-

311) Kon. Huis Arch.: Depart. v. d. Hofmaarschalk, rapport d.d. 23-7-1839, no.
430.

Dagblad Hertogdom Limburg d.d. 17-6 en 6-9-1841. Journal du Limbourg
d.d. 8-5 en 6-9-1841.
323) A.R.A.B.: Chambres de Commerce, corresp. 524, no. 328 (Li2ge, 2-12322)

1833).

321)
325)
326)
327)
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Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

corresp. 524, no. 294 (Liage, 19-4-1833).
corresp. 524 (Rapport Liage 31-8-1836).
corresp. 525, (LiEge, 30-4-1838).
corresp. 515 (Liage 31-1 en 12-6-1839).

Val St.-Lambert, die in de jaren dertig een gemiddelde
jaarproductie had van frs. 500.000, verloor in Regout immers niet
alleen een grote klant, maar met hem - gezien diens grote aankopen
geweest.

bij L. Zoude, welke circa 20 % van Le Val's jaarproductie bedroegen - tevens een aanzienlijk decl van haar afzetmarkt. Voor de
Belgische glasnijverheid in haar geheel, destijds identiek met de S.A.
des Manufactures de Glaces, ging deze afzet verloren toen Regout
zelf glas ging vervaardigen. Herovering van de Nederlandse markt
betekende daarom zonder meer, dat aan de Maastrichtse glasfabriek
de nekslag moest worden toegebracht.

Bij de intrekking van het verbod tot handelsgemeenschap met
Belgie op 6 Juni 1839 leek Petrus glasfabriek een gemakkelijke prooi
voor de Belgische concurrent, aangezien het Nederlands invoerrecht
op vreemd glaswerk slechts 6% van de waarde bedroeg als het via
zee of over land werd aangevoerd en 4% zo het langs de Rijn het
land binnenkwam. Daarentegen was export van Nederlands glaswerk
naar de omringende landen nauwelijks mogelijk. Terwijl invoer in
Frankrijk en Engeland geheel verboden was, bedroeg het invoerrecht

in BelgiE Frs. 40.- en Frs. 100.- per 100 kg voor ruw, resp.

geslepen kristal en in Duitsland resp. 3 Thaler en 6 Thaler per 100 kg.
Een en ander kwam hierop neer, dat de invoerrechten per 100 kg inclusief eventueel syndicaat - voor ruw, resp. geslepen kristal in

Nederland
Duitsland

f 3,94 resp. f 5,17

BelgiE

f 23,18 resp. f 53,33

f 11,94 resp. f 22,47

bedroegen 328), zodat het er wel naar uitzag, dat Regout bij gebrek
aan afzetmogelijkheden en onder invloed van de buitenlandse concurrentie - en wel voornamelijk de Belgische, omdat de Duitse e.a.
strijd spoedig
minder hevig was t.g. v. de transportkosten 329 )
zou moeten staken. Daarbij kwam nog dat het Nederlandse invoerrecht, dat naar de waarde geheven werd, ontduiking op grote schaal
mogelijk maakte en zelfs in de hand werkte. Weliswaar had de wet
in de mogelijkheid van benadering van de waarde van de aangeboden goederen door de belastingambtenaren voorzien, doch in de
practijk kon hiervan, zeker als het enigszins grote partijen betrof,

-de

328) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 19-11-1839, La Q, no. 1489.
329) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 48, p. 449.
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geen sprake zijn 330 ) Regout, die de nadelen, welke aan het heffen
van ad-valorem rechten verbonden, maar al te zeer ondervond, is
tot aan zijn dood toe een fel tegenstander van deze wijze van
heffing geweest. Het zou echter nog tot 1845 duren voordat het
vreemde glaswerk met specifieke rechten belast werd.
Reeds in de zomer van 1839 verzocht Regout de koning om
het invoerrecht op Belgisch kristal te herzien en op te trekken tot
het Belgische peil 331). Ofschoon van mening zijnde, dat bescherming
geboden was en een dergelijke verhoging doeltreffend zou zijn, stelde
Gericke daarentegen voor om de Nederlandse invoerrechten te verhogen tot Duits peil, omdat een tegen BelgiE gerichte retorsieve
maatregel „geenszins tot het aankweken van een goede verstandhouding tusschen de beide Rijken zoude strekken" 332) Ondanks alle
steun, die zowel de Kamer van Koophandel als het Journal du
Limbourg hem verleenden 333), liet de herziening echter nog jaren
op zich wachten.
0

Petrus was er de man niet naar om zich door de toenemende
concurrentie uit het veld te laten slaan. „Integendeel was dit voor
hem eenen prikkel te meer om met volharding op het eenmaal
ingeslagen voetspoor voorttegaan, in de overtuiging dat onvermoeide
vlijt en arbeid alle hinderpalen zouden te boven komen" 334 ), Onverstoorbaar bouwde hij zijn glasfabriek verder uit. In 1840 nam hij de
tweede glassmeltoven 335) en de tweede stoommachine in gebruik 336), de glaswerkproductie werd van f 700,- per dag in 1840
verhoogd tot f 900,- per dag in 1841 337) . De slijperij verschafte in
De tariefwet van 26 Augustus 1822, Stbl. no. 38, verstond onder benaderen
„Goederen, welke naar de waarde belast zijn, zullen door de ambtenaren, indien
zij, bij summiere visitatie, vermeenden dat dezelve te laag in waarde zijn aangegeven, mogen worden benaderd, dat is zich toegeEigend, tegen betaling en in
maniere als bij de volgende artikelen is verstaan" (Hoofdst. 22, art. CCLIV).
330)

331) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 1, p. 337.
832) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 19-11-1839, La Q, no. 1489.
333) Journal du Limbourg d.d. 24-12-1840 en 16-5-1841. G.A.M.: Arch. K.v.K.,

inv. no. 13, p. 449.
A.R.A.G.: KoloniEn 1519, 5-8-1843, A 2 (bijIage 13-7-1843).
335) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout, 16-10-1839.
338) R.A.L.: Prov. Arch.,verb. 22-8-1840, no. 23 en verb. 24-5-1841 no. 76. Deze
tweede stoommachine had een vermogen van 16 P.K. (Kunstenaarsreisje in
334)

1841, p. 15).
337) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout, 22-9-1840 en 17-4-1841.
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1

- waaronder 23 inpakSeptember 1841 werk aan 106 personen
sters - en de blazerij aan 92 338 ). Toen werd ook deze Maastrichtse industrie in de modern kapitalistische conjunctuur opge-

nomen.
De baisse, die tegen 1839 inzette ( Engeland, U.S.A.) en eind 1842begin 1843 haar dieptepunt bereikte 339), trof ook Regouts glasfabriek. De toestand verergerde snel. De Belgische glasfabrikanten,
die sedert 1840 de prijzen van de in Nederland af te zetten goederen
steeds meer verlaagd hadden, gingen tot dumping op de Nederlandse markt over om zo een definitief einde aan Regouts fabriek

te maken 340). In Mei 1842 oordeelde Gericke het nodig zich onverwijld met de Minister van FinanciEn in verbinding te stellen met het
dringende verzoek om een speciaal wetsontwerp tot verhoging van de
invoerrechten op Belgisch glaswerk in te dienen, daar hij vreesde dat
Regout, die op het punt stond om een zijner ovens te doven, anders
de concurrentie niet zou kunnen doorstaan 341). Het verzoek werd
echter afgewezen; herziening van het invoerrecht op glaswerk kon
niet eerder aan de orde komen dan bij een algemene herziening van
de tariefwet 342 ).
Spoedig daarna moest Regout inderdaad een van de twee glasovens stilleggen en aan 60 arbeiders in de glasfabriek hun cong6
geven 343
tengevolge waarvan de productie gehalveerd werd 344 ) 0
Desondanks hoopte de onverkochte voorraad glas- en kristalwerk
zich op en vertegenwoordigde tegen het eind van het jaar een
waarde van ruim f 40.000,_ 345) Naarstig zocht Regout naar
andere afzetmarkten nu het debiet op de Nederlandse markt steeds

moeilijker werd. Allereerst richtte hij natuurlijk zijn aandacht op de

338) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
339) Brugmans: De econ. conjunctuur, p. 5.
340) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 20-5-1842, no. 23 en Prov. Arch.; Kt. no. 424,
2-8-1842. A.R.A.G.: KoloniEn 1519, 5-8-1843, A 2 (bijlage 26-7-1843).
R.A.L.: Prov. Arch., verb. 20-5-1842, no. 23.
342) Idem, verb. 27-6-1842, no. 17.
343) R.A.L.. Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842. A.R.A.G.: KoloniEn 1519, 5-81843, A 2 (bijlage 13-7-1843).
341)

344) Verslag Ged. St. 1843, p. 129.

345) Arch. P.R.: inv. no. 4 (Dec. 1842).
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Nederlandse koloniEn 346 ). Daar het evenwel erg moeilijk was om

vanuit IndiE geld naar het moederland over te maken, tenzij met een
koersverlies van 25 A 30 90 347), bood export naar de Oost geen
oplossing. Een verzoek door Regout, die toen ruim 25 mille op

Batavia te vorderen had, medio 1843 gedaan om tegen een door de
Minister vast te stellen koers geld op Nederland via de gouvernementskas te mogen remitteren werd echter afgewezen, zodat deze
moeilijkheid vooralsnog niet opgelost werd 348). In de tweede helft
van het jaar 1843 zette evenwel een nieuwe hausse in - die aanhield tot 1847
waardoor Petrus Regout nog juist op tijd de dans
ontsprong 349
-

Het mag een wonder heten dat de Belgische concurrentie, beheerst
door de multimillionairre S.A. des Manufactures de Glaces, ondanks
dumping, de lage Nederlandse ad-valorem rechten en de zeer
gunstige ligging van het belangr ikste Belgische bedrijf Val SaintLambert
welks totale transportkosten toch altijd nog lager waren
dan die van een Maastrichtse glasfabriek - er niet in geslaagd
is
Regouts onderneming te vernietigen. Het tegendeel was het geval.
In 1843 moest de Luikse Kamer van Koophandel berichten, dat Le
Val's productie nog maar de helft bedroeg van die van 1830 en
dat men er ondanks een prijsverlaging niet in geslaagd was de afzet
te vergroten. De Kamer wees er op, dat de prijzen van het vreemde
glas en kristal te laag waren en dat „La Hollande a son Tour menace
les verreries Belges" 350 En „Nederland" betekende in deze
Regout,
want hij was de enige in den lande die een concurrerende glas- en
kristalblazerij annex-slijperij dreef. ( Mirion en van der Ven in
's Hertogenbosch hadden destijds alleen maar een
slijperij). Hoe
Petrus deze bewonderingswaardige prestatie heeft kunnen leveren,
is niet geheel duidelijk. Heeft de koopman Regout tijdens de crisis
misschien een grote, tegen uiterst lage kosten geproduceerde speculatieve voorraad aangelegd en deze tegen relatief lage prijzen op de
-

.

346) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout, 19-7-1841. A.R.A.G.: KoloniEn
1469, 25-10-1842, G. 8.
347) A.R.A.G.: KoloniEn 1392,

17-9-1841, no. 13.
348) Idem 1519, 5-8-1843, A 2.
349) verg. hoofdstuk I, par. 1.
350) A.R.A.B.: Chambres de Commerce, no. 528, rapports 1838-1848 ( 1843),
p. 17.
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oplopende markt gebracht? Het antwoord hierop geeft ons misschien
zijn gedrag in de crisis van 1848, dat nog nader ter sprake komt.
Feit is in ieder geval dat de felle Belgische concurrentie hem tot de
grootst mogelijke efficiency dwong. Deed zij hem enerzijds „meer
en meer op alle mogelijke bezuinigingen der grondstoffen reflec"
teren 351 ), anderzijds bevorderde zij dat Petrus met genoegen kon
aantonen „met welke economie dat door de 2 stoomwerktuigen

gewerkt word 3 52 ). Uitdrukkingen, welke bepaald niet aan de vocabulaire van de Nederlandse ondernemer anno 1841 ontleend werden !
Lettend op de hoge Belgische invoerrechten is het wel uitgesloten,
dat Regout de Belgen op hun eigen nationale markt bedreigde, zodat
men moet aannemen, dat hij hen op hun exportmarkten concurrentie
aandeed. En in 1840 exporteerde Val St.-Lambert reeds naar VeraCruz, Lima, Valparaiso, Bahia, Rio de Janeiro, Batavia, New York,
Calcutta en Bombay ! 353
In de zomer van 1842, toen alles er op wees dat hij ook zijn tweede
glasoven zou moeten stilleggen 354), vroeg Regout om hem - in
afwachting van een nieuwe tariefwet - een premie van 1 0% op de
waarde van het glaswerk, dat hij sedert begin 1841 naar het Noorden
verzonden had, toe te kennen. Gericke, vrezend dat „zonder dadelijke
afdoende maatregelen van voorziening" de algehele ondergang van
de glasfabriek en daarmee waarschijnlijk ook die van Regouts andere
fabrieken zeer nabij was, stelde in zijn advies voor om hem een

premie voor de toekomstige en een tegemoetkoming ad f 20.000,voor de vroegere transacties te verlenen. „Wat de premie betreft",
zo stelde Gericke voor, „hiertoe zijn de middelen te vinden in het
voorschot van fl. 30.000,- hetwelk uit kracht van het K.B. van 29
November 1838, nr. 92, aan den requestrant is verstrekt geworden . . .
alles met dien verstande dat de premien op geene andere wijzen zullen
worden gekweten zoodat zij, over welk langer of korter tijdvak
dezelven ook mogten loopen, nimmer te zamen het bedrag van dat
voorschot met de daarop berekenbare renten zullen kunnen overschrijden" 355 ). De Ministers van FinanciEn en van Binnenlandse
351) G.A.M.: inv. no. 353, corresp. 11-6-1842, no. 1179 B.
352) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout, 19-7-1841.

Le centenaire du V. St.Lambert, p. 37.
354) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 20-5-1842, no. 23.
355) R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 424, 2-8-1842 en Kt. no. 458, 24-9-1842.

353)
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Zaken konden echter „niet onvoorwaardelijk toestemmen, dat de
fabrijkant Regout regtstreeks eene aanspraak op schadeloosstelling ten
laste van het Rijk zoude kunnen doen gelden". Rekening houdend
met het feit dat het „toch voor Maastricht niet alleen maar zelfs voor
het Hertogdom Limburg belangrijk (is) dat eene
onderneming in
stand blijve die, uitmuntend in hare soort, aan een zeer aanzienlijk
getal personen het dagelijksch onderhoud verschaft" stelden zij evenwel voor om Regout onder bepaalde voorwaarden de helft van zijn
schuld kwijt te schelden 356 j Overeenkomstig hun advies besloot de
koning aan Regout de helft van zijn rijksvoorschot als werkelijke
subsidie toe te kennen, mis de resterende f 15.000,-tijdig in twee
gelijke termijnen zouden worden afgelost in 1846 en 1849 357). Teneinde evenwel in staat te zijn een nieuwe hypothecaire lening ter
financiering van voorgenomen uitbreidingen aan te gaan 358) loste
Petrus de gehele schuld ad f 15.000,- einde 1845 vervroegd af 359)
.

Het ontwerp tariefwet, winter 1844 aan de Kamer aangeboden,
stelde o.a. voor om het ongeslepen glaswerk bij invoer te belasten met
f 5,- per 100 kg en het geslepen glas met f 10,- per 100 kg.
Regout juichte de voorgestelde verhoging van het recht - dat nu
bovendien niet meer naar de waarde geheven zou worden - uiteraard van harte toe en stelde, dat, zo onze export door hoge invoerrechten elders onmogelijk was, het invoerrecht hier dusdanig moest
zijn, dat de fabrikant zijn product op de binnenlandse markt kwijt
zou kunnen, zonder dat hij daardoor een monopolie zou verwerven
en de consumptie bijgevolg geheel en al van zijn willekeur afhankelijk
zou zijn 360). Het ontwerp werd in de Kamer, waar men van bescherming nauwelijks wilde weten, slecht ontvangen. Na ampele
overwegingen kwam op 19 Juni 1845 (Stbl. no. 28) echter de langverwachte nieuwe tariefwet tot stand, die enige stappen in liberale
richting zette zonder nochtans de vrijhandel te brengen. Met betrek356) A.R.A.G.: FinanciEn, Geheim, 6-9-1842, no. 2931757. A.R.A.G.: Binnenl.
Zaken, Geheim 56, 9-9-1842, no. 302.

857) R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 48, 20-10-1842.
858) Idem, Kt. no. 1299, 12-8-1845.
359) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 15-1-1846, no. 25; R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no.
1381,18-2-1846, en Kt. no. 1396, 22-3-1846.
360) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 42 e.v.
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51

king tot

de invoerrechten op ongeslepen en op geslepen glaswerk
bracht zij een gunstige verandering: de lage ad-valorem rechten van
6% werden vervangen door specifieke rechten ten bedrage van f 4,-,
resp. f 8,- per 100 kg. Regout, die tengevolge daarvan zijn binncn-

landse onnzet zag stijgen en zijn fabriek kon uitbreiden 361), had
nadien nog reden tot extra juichen. Immers bij K.B. van 5
Januari
1846 ( Stbl. no. 1 ) werd, bij wijze van repressaille tegen de discriminerende rechten in enige staten op de Nederlandse producten
geheven, het tarief van invoerrechten op een aantal goederen voor-

waardelijk verhoogd. Dientengevolge werd het invoerrecht op glaswerk uit BelgiE afkomstig
tegen welk land de maatregel primair
-

gericht was, hetgeen nog gepreciseerd werd bij Wet van 9 Mei 1846
( Stbl. no. 3 7) - verdubbeld. Deze Regout zo welgevallige maatregel werd evenwel weer afgeschaft, toen in Juli van dat jaar een
nieuw handelsverdrag met Belgia tot stand kwam ( K.B. van 20
Augustus 1846 ( Stbl. no. 51) art. XXVII).
Nog in de loop van 1845 werd de glasfabriek verder uitgebreid. In
de glasblazerij werd de derde glassmeltoven in gebruik genomen en in
de slijperij werd de capaciteit van de twee stoommachines opgevoerd
door de toevoeging van een derde stoomktel 362 ). Ook het aantal
arbeiders nam toe, zodat rond de jaarwisseling in de blazerij 173
personen en in de slijperij 119 personen tewerkgesteld
waren 363
Petrus blukt toen van plan geweest te zijn om ook vensterglas te gaan
vervaardigen, want in dat jaar trad een zekere August Soupart,
oud-directeur van een vensterglasfabriek, in dienst met het doel om
er een dergelijk bedrijf op te zetten en te leiden, waarvoor hij een
salaris van frs. 3.000,- (f 1.417,50) 's jaars ontving 364 ). Om een
of andere duistere reden is dit plan echter niet verwezenlijkt
; in
Januari 1846 blijkt Soupart een der acht bureau-beambten te zijn 365 )
en van de productie van vensterglas is er nimrner meer sprake
geweest.
3(11 ) T.a.p., p. 84.

362) Arch. P.R.: inv. no. 4 (nota d.d. 26-7-1845). R.A.L.: Prov. Arch., verb.
23-8-1845, no. 5.
3(13) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 15, nominatieve staat d.d. 20-1-1846.

364) Arch. P.R.: inv. no. 20,9 72
365) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no.
14

15,

nominatieve staat d.d. 20-1-1846.
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De crisis, die op de jaren van misoogsten en hongersnood volgde
en die zijn ontstaan voornamelijk te danken had aan het stilleggen
van de grootscheepse spoorwegaanleg in Frankrijk, waardoor de
ontwricht
Engelse en Franse mijn- en metaalindustrie ernstig

werden 366), trof ook Regouts onderneming. In de loop van 1847
Stokte de afzet steeds meer 367 ), en in December van dat jaar moest
Petrus dan ook meedelen „dat hij in de tegenwoordige tijdsomstandigheden waarin handel en nijverheid zoo zeer zijn geschokt geworden
door den hevigen crisis die bijna geheel Europa heeft getroffen,
genoodzaakt is alle middelen in het werk te stellen ten einde zijne

etablissementen behoorlijk staande te houden en vooral bij de naderende winter het groot aantal werklieden bij hem gebezigd, voortdurend arbeid te kunnen verschaffen" 368) . De moeilijkheden in
1847 ondervonden vormden echter nog maar een voorproefje van
wat hem in het bewogen jaar 1848 te wachten stond. Tengevolge
van de revolutiegolf, die in Februari-Maart over Europa spoelde,

werden ook reeds geplaatste orders geannuleerd en kwam zijn handel
practisch geheel stil te liggen 369). In Maart deelde Petrus de
gouverneur mede, dat hij reeds aan 87 mannelijke en aan 41
vrouwelijke personen ontslag had moeten verlenen en dat er spoedig
nog meer zouden volgen zo er geen bestellingen ontvangen werden;
daarom riep hij 's gouverneurs voorspraak in voor het verkrijgen
van legerorders 370 ). Aangezien de Minister van Oorlog van mening
was „dat in het algemeen de plaatselijke autoriteit middelen dient te
beramen om werk te verschaffen, en zoo het centraal bestuur deze
kan bevorderen, daartoe eene bepaalde aanvrage dient te doen" 371 )
verzocht de gouverneur het gemeentebestuur hem mede te delen,
op welke wijze de werkloosheid verlicht kon worden. „Met de
meeste omzigtigheid" stelde dit bestuur een onderzoek in, „daar de
meer algemeene veldwinnende openbare verkondiging van zorgzame
belangstelling voor het lot van den werkman, onzes inziens, vooral
hier ter stede, geen afdoende grond kan vinden in den wezenlijken
stand van zaken; daar, tot dusverre toch, iedere werkman, die het
366) Brugmans: Econ. conjunctuur, p. 5 e.v.

367) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 136, 206 en 213.
368) T.a.p., p. 208.
369) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 1 en 16.

370) R.A.L.: Prov. Arch., Kt. no. 1965, 25-3-1848.
371) Idem, Kt. no. 1987, 29-3-1848.
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met ernst begeert, voldoende arbeid kan vinden. Tenminste wij hebben
nergens het tegendeel aangetoond kunnen krijgen". Met betrekking
tot de ontslagen op Regouts fabriek werd opgemerkt, dat dit merendeels aan vrouwen en kinderen gegeven was en dat gebrek aan
bestellingen ongetwijfeld „hiervan eene afdoende oorzaak (is), doch
de eenige, ja de voornaamste schijnt zij niet genoemd te kunnen
worden. Veel eer geloven wij dat dit fabriek de ongelegenheid ondervindt van de algemeen heerschende moeijelijkheid om wissels geescompteerd te krijgen, en daarmede dus van toereikende beschikbare
gelden om de dagelijksche behoefte voor een zoo groot getal werklieden, regelmatig het hoofd te kunnen blijven bieden". Al met al
was het gemeentebestuur van oordeel dat „de vraag naar voorzieningen om ledige handen werk te verschaffen, hier ter stede,
tot dus verre tenminste, geene opzettelijke overweging vordert, te
meer daar, indien zelfs die noodzakelijkheid kon bestaan, het niet
alleen hoogst moeijelijk zou blijven om maatregelen ter voorziening
aan te wijzen, maar het altijd zeer bedenkelijk zou voorkomen, zonder
de dringendste redenen, daar waar het nodig zoude zijn een punt
aan te roeren, waarvan de tedere aard elders maar al te zeer is
bewezen" 372 ) Bedenkt men echter, dat te zelfder tijd de helft der
Maastrichtse bevolking bedeeld moest worden en dat de plaatselijke
nieuwsbladen herhaaldelijk de noodkreten van het verpauperde volk
overnamen, dan kan men zich moeilijk aan de indruk onttrekken,
dat het gemeentebestuur met al te veel „omzigtigheid" het probleem
benaderd heeft en waarschijnlijk ook te ver van de arbeidende klasse
afstond om haar noden te begrijpen.
Enige dagen later deelde Regout mede, dat hij gedwongen was
geweest „na alle pogingen tot verbetering te hebben aangewend en
zoveel in zijne magt was geldelijke opofferingen te getroosten een
getal van 136 voor eerst weg te zenden, die thans allen zonder werk
en misschien veele zonder brood loopen zonder noch vooruitzigt te
kunnen voeden naar betere tijden", terwijl hij zijn overige 461 werklieden slechts halve dagen werk kon verschaffen „en hoe gering dan
hunnen verdiensten ook zijn, door de goedkoopheid der levensmiddelen, hetwelk bijna de helft van het voorgaande jaar ver372) Idem, Kt. no. 2107,14-4-1848.
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scheelt 373,),
huisgezinnen

gebrek voor hun en hunnen
behoedt, hetwelk adressant zoodoende oneindelijk
achtte,
dan van deze omstreeks 500 werklieden nog de
verkieselijk
helft ook aan te moeten bedelen over te laten 374 ),
Geen middel liet Regout onbeproefd om de fabrieken ook tijdens
de zomermaanden aan de gang te houden, waardoor het hem in Juni
- toen het tijdstip reeds bepaald was waarop de gehele glasfabriek en
een gedeelte van de aardewerkfabriek zouden worden stilgelegd mocht gelukken „met de volstrekte opoffering van alle winst voor
zichzelve, met het eenig doel om zijne arbeiders brood te verschaffen,
eenige vrij aanzienlijke bestellingen te erlangen, waardoor hij in staat
gesteld werd alsnog de slag die zijne werklieden bedreigden af te weren" 375 ). In Augustus 1848 waren er dan ook weer 520 personen
tewerkgesteld 376) . De ruiming van de voorraden en de daaraan gezijn

zij

toch van

paard gaande verbetering van de liquiditeitspositie maakte het mede
mogelijk dat tijdens de winter opnieuw alle 600 werklieden in zijn
fabrieken werden gebezigd, „hetwelk echter den eigenaar dier
fabrijken groote inspanning en opoffering heeft gekost", aldus
Tengevolge van de enorme voorraadGedeputeerde Staten 377
vorming, die tijdens de winter had plaatsgevonden, en gebrek aan
geldmiddelen moest omstreeks April 1849 het personeel weer ingekrompen worden tot 538 personen in Juli van dat jaar 378 ). Korte
tijd later waren de moeilijkheden definitief overwonnen en gingen
Regouts fabrieken een periode van grote bloei tegemoet.

Op de keper beschouwd was Petrus Regout, de koopman met het
hoogontwikkelde Fingerspitzengefuhl voor de toekomstige marktsituatie, een speculant, die door zijn roekeloze speculaties tijdens de
jaren 1848-1849 in weinige maanden tijds een fortuin verdiende.
In

zijn Gedinksirifte 379)

verhaalt J. H. Schuhmacher

( 1851-1939)

ons hoe Petrus Regout tijdens de oorlog van 1870-1871 maar d66r
373)

Het prijsverloop van enige levensmiddelen wordt gegeven in hoofdstuk IV,

par. 3.

874) Arch. P.R.: inv. no. 21, 9 1.

375) T.a.p., p. 16.
376) T.a.p., p. 22.
377) Verslag Ged. St. 1849, p. 117 e.v. en Journal du Limbourg d.d. 4-7-1849.

378) T.a.p. en Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 17, 61 70 e.v.
879) Schuhmachers Gedinksjrifte (m6moires) werden gepubliceerd in „Veldeke", jrg. 11 en 12, 1937 e.v. en in Endepols: Mestreechter Spraok, p. 61 e.v.
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bleef produceren ondanks het feit dat van afzet nauwelijks sprake
was. Na verloop van tijd waren niet alleen de magazijnen maar ook
de losplaats aan de havenkom en zelfs zijn woning volgepropt met
manden vol goederen, zodat de familie zich ernstige zorgen maakte
over het risico, dat Petrus nam. Nauwelijks was de oorlog echter
afgelopen, aldus Schuhmacher, of de gehele voorraad was verkocht,
zodat op de fabriek met dubbele kracht moest worden doorgewerkt.
Schuhmacher maakte in zijn verhaal echter 66n fout: hij vergiste zich
in het jaartal. Blijkens de bedrijfsstatistieken over de jaren 18681875380) ondervond de onderneming slechts een zeer geringe weerslag van de Frans-Duitse oorlog, waarbij nog komt dat Petrus zich
toen reeds met zijn zoons geassociEerd had en aan hen de zaken meer

en meer overliet. Alles wijst er evenwel op dat Schuhmachers relaas
betrekking heeft op de jaren 1848-1849, toen inderdaad een geweldige voorraadvorming plaats vond, tengevolge waarvan Petrus'
geldmiddelen uitgeput raakten. Einde 1849 sloeg niet alleen de korte
(Juglar) maar ook de lange conjunctuurgolf (Kondratieff) in opwaartse richting om, waardoor de prijzen extra snel stegen. Toen
sloeg Petrus de slag van zijn leven: tegen gunstige prijzen werden
de voorraden - geproduceerd in een tijd dat zowel de grondstoffen
als de steenkolen uiterst goedkoop waren - snel afgezet en behaalde

hij

een enorme winst 381) 0
De zeer gunstige wijziging van zijn financiEle positie komt op vele

wijzen tot uiting. In 1850-'51 was hij in staat om het kapitale buitengoed „Vaeshartelt" van de erfgenamen van Willem II alsmede de
„Refugie van Hocht" en enige andere huizen te Maastricht te kopen
en omvangrijke verbouwingen van woonhuizen aan de Boschstraat
en van de watermolen te Sint Pieter te doen plaatsvinden; de
fabrieken werden uitgebreid met nieuwe ovens en de derde stoommachine werd aangeschaft, terwijl tevens een nieuwe stoomzagerij
werd opgericht 382 ). Het groeitempo daarna is verbluffend: in 1853
telt men in Regouts bedrijven reeds 11 stoommachines met een
gezamenlijk vermogen van circa 130 p.k. en 13 stoomketels 383 ). De
380) Arch. P.R.: inv. no. 59.
381) Verg. Necrologie van P. Regout, anoniem handschr. 1907, arch. P. H. G.
Regout.

382) Arch. P.R.: inv. no. 2; inv. no. 21, p. 82, 117 en 123; inv. no. 22, p. 19,
20 en 85. Verslagen Ged. St. 1850-1852.
363) Verslag Ged. St. 1853, 9 279 en Verslag Maastricht over 1853.
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personeelsbezetting steeg tot 760 arbeiders in Augustus 1851 en tot
826 op 31 December van dat jaar 384). Nauwelijks een jaar later
werd het getal 1000 ruim overschreden 385). Duidelijk komt ook een
en ander naar voren in de plaats, die Regouts naam op de L#sten

van hoogst-aangestagenen in de Prouincie Limburg in's Rijks directe
belastingen innam. In 1848 stond zijn naam achter no. 18 vermeld,
in 1851 no. 14, in 1853 no. 11 en in 1854 no. 3 386). Het „time-lag"
dat men hier constateert, vindt zijn verklaring in het feit dat de
directe belastingen destijds uitsluitend geheven werden
op de
grond, het personeel en het patent, zodat het nieuw-gevormde inkomen eerst dan belast werd als het na verloop van korter of
langer
tijd zijn besteding in cnkele, zeer bepaalde, richtingen gevonden had.
Ongetwijfeld heeft Regouts succes, dat in de kleine vestingstad toch
wel lange tijd het gesprek van de dag geweest moet zijn 387 ), een
forse stoot tot Maastrichts verdere industrialisatie gegeven.

Par. VII. De aardewerkfabriek tot 1850
Aan de groothandel in aardewerk van de „Weduwe P. Regout
en
Zoonen", welke evenals die in het glaswerk aan de zorgen van Petrus

was toevertrouwd, kwam in de loop van de eerste jaren van de
Belgische opstand nagenoeg een einde. In Juni 1833 vroeg Regout
aan Gericke verlof om, nu de Maas weer bevaarbaar was, een
partij
porcelein en aardewerk met een gezamenlijk gewicht van 13.400 kg
vrij van rechten in het Noorden te mogen invoeren, waarbij hij er op
wees, dat „zij tot heden toe van hun geheel magazijn zedert de
onlusten niets hebben na de Noordelijke provinties verzonden"
388) .
De verzending der goederen zou gedaan worden „in hun eigene
aakje, houdende omtrend de 10 tonnen" 389 ) Gericke bleek bcreid
de paspoorten te verlenen, mits aangetoond kon worden dat de
384) Journal du Limbourg d.d. 31-8-1851 en Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 146.
385) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 256.
386) De lijst van 1848 in het Journal du Limbourg d.d. 23-10-1848, de andere
lijsten werden door het Soc. Hist. Centrum opgespoord in de resp. Staatscouranten ( maanden Juni-Juli.)

Zou Schuhmacher - die pas op 80-jarige leeftijd zijn m6moires schreef het „sterke verhaal" in zijn jeugdjaren misschien niet zo vaak gehoord hebben
dat hij het tenslotte als een eigen belevenis heeft beschouwd en het zodoende
plaatste in een tijd, die voor hem aannemelijk was?
388) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 22-6-1833, La 35/H.
389) Idem, 25-10-1833, La 42/A.
387)
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koopwaren zich reeds ten tijde van het uitbreken der opstand in
Maastricht bevonden, dat er sedertdien geen verzendingen naar het
Noorden waren geweest en dat, zo er aanvoer uit BelgiE had plaats
gehad, deze niet de hoeveelheden, welke voor de behoeftebevrediging
der Maastrichtenaren waren nodig geweest, overtrof 390).De Minister
van FinanciEn kon zich met deze door Gericke gestelde voonvaarden
accoord verklaren 3 9 1) . Blijkens een door de Provinciale Inspecteur
der Belastingen opgestelde Staat van uit Belgien en Pruissen inge-

uoerde porcelein en fijn aardewerk, door de Wed. P. Regout en

Zoonen had er sedert het uitbarsten der onlusten tot September 1831
geen invoer plaats gehad en was er sindsdien tot Juli 1833 in totaal
slechts 12.105 kg aangevocrd 392). De waarnemende gouverneur
Kerens deelde aan Gericke op diens verzoek mede, dat er tot dan toe
geen verzendingen „voor het innere" waren gedaan „en mits men
berekenen kan, dat de ingevoerde hoeveelheid, zelf het vertier van
haren wel-gekalanten winkel in de drie jaren niet heeft kunnen
bereiken, bestaan gegronde redenen om te vermoeden, dat de door
haar aangekondigde hoeveelheid v66r het vooraangehaalde tijdpunt
in hare magazijnen hecft bestaan" 393), waarna aan Regout de paspoorten werden uitgereikt 394 ).
Het is nochtans de vraag of de mededeling, dat er door Regout
geen verzendingen naar het Noorden waren gedaan, niet met een
korreltje zout moet worden genomen. Volgens een Staat uan koop-

mansgoederen met binnenlandsche paspoorten van Maast,icht naar
de Noordelijke Prouintilin ueruoerd werd in het tweede kwartaal
van 1831 in totaal 35.406 kg en in het laatste kwartaal van dat
jaar 513 kg aardewerk verzonden, in 1832 in totaal slechts 760 kg
en in het eerste kwartaal van 1833 totaal 500 kg aardewerk 395
Kennelijk onder de druk der militaire gebeurtenissen hadden er
tijdens de laatste maanden van 1830 en in het eerste en derde
kwartaal van 1831 geen verzendingen van aardewerk vanuit Maastricht naar het Noorden plaats. Van wie de gedane verzendingen
afkomstig waren, is op die staat niet vermeld. Ondanks alle na390)
391)
392)
393)
394)

393)

Idem, 29-6-1833, La 31/W.
Idem, 24-7-1833, La 33/T.
Idem, 22-6-1833, La 35/H, (bijlage 29-7-1833).
T.a.p. (bijlage 11-7-1833).
T.a.p., (bijlage 9-8-1833).
A.R.A.G.: Staatssecretarie 5783, 24-9-1833, L. 31 (bijlage 11).
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zoekingen is ons echter van het bestaan van een tweede groothandelaar in aardewerk te Maastricht niet gebleken, terwijl Regout
er allerminst de man naar was om zijn handel te laten verlopen en
de verzendingen naar het Noorden uitsluitend aan een ander over te
laten. Uit Regouts rekest, waarin wordt
medegedeeld, dat er geen
verzendingen hebben plaats gehad, blijkt trouwens het tegendeel waar
hij opmerkt „dat zedert alle deze ongustige tijden omtrend
niets bij
hun omgaat, dat zij in de eerste maanden huiverig waeren voor door
Belgien hunnen goederen na Hollantsche provintien te verzenden" 396) (cursief van ons, M.).
In tegenstelling met het grote aantal stukken, dat op Regouts
glashandel betrekking had, zijn er over zijn aardewerkhandel
practisch geen archivalia teruggevonden; na 1833 blij ft deze zelfs
geheel in het duister. Het is zeer goed mogelijk, dat zijn voorraden
toen waren uitgeput, zodat er geen verzendin
gen naar het Noorden
meer konden worden gedaan. Goederen konden immers alleen dan
vanuit Maastricht naar het Noorden worden verhandeld,
indien zij
in die stad waren voortgebracht of verder bewerkt en waarvoor
krachtens een aan Maastricht toegekend privilege grondstoffen en
halffabrikaten uit BelgiE mochten worden betrokken; invoer van
Belgische gerede producten was en bleef verboden. Deze voorschriften
zullen aan Petrus' aardewerkhandel een cinde
gemaakt hebben,
aangezien het Belgische aardewerk zich moeilijk er toe leende om
elders nog een verdere bewerking - die op glazuren en/of decoreren
zou neerkomen - te ondergaan. Ongetwijfeld heeft ook hier de
wens om de handel te redden er toe geleid, dat Regout een aardewerkfabriek stichtte.

In April 1836 maakte Regout voor het eerst er van gewag dat hij
een fabriek van geschilderd aardewerk op te
richten 397) Reeds enige weken later diende hij overeenkomstig het

van plan was

K.B. van 31 Januari 1824 ( Stbl. no. 19)
waarbij bepaald was
dat de oprichting van aardewerkfabrieken aan de
voorafgaande toestemming van Gedeputeerde Staten onderworpen was - een rekest
in tot het mogen plaatsen van een aardewerkoven „in hetzelfde
etablissement waar zich thans zijne kristale slijperije met de daartoe
-

390) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 22-6-1833, La 35/H.
897) G.A.M.: inv. no. 306, corresp. 19-4-1836, no. 405 B.
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nodige stoommachine bevind". Gaarne zou hij in de loop van de
zomer die fabriek nog in volle werking zien „en op die wijze in de
stad Maastricht eenen nieuwen tak van nijverheid te doen bloeyen,
welke weder aan onderscheidene inwoonders een voordelig bestaen
zal kunnen opleveren" 398 ) Reeds bij resolutie van de Provinciale
Raad van Limburg van 3 Juni 1836 werd Regouts verzoek ingewilligd 399), zodat inderdaad nog in de zomer van datzelfde jaar de
nieuwe fabriek in werking kon treden 400).

Ook voor deze tak van nijverheid moesten de vaklieden weer uit
het buitenland komen; het merendeel kwam uit Andenne, enige
andere uit Nassau en Luxemburg, een enkele uit Metz 401). Niet
onmogelijk hebben er zich ook reeds enige Maastrichtenaren onder
bevonden, want in 1829 bestond er in de stad een aardewerkfabriekje met 11 werklieden 402 L hetwelk toebehoorde aan een
zekere Marchal en gelegen was in de Hoogbrugstraat te Wijk 403 ).
Van dit fabriekje werd nadien nimmer meer gerept, zodat aangenomen mag worden dat het al spoedig na het uitbreken van de
revolutie heeft opgehouden te bestaan. Ook in het pand Rechtstraat
no. 257 (thans no. 69) te Wijk was omstreeks 1828 een dergelijk

bedrijf ondergebracht. In October van dat jaar vroeg de logementhouder L. Debeij aan Gedeputeerde Staten verlof om in „het te dezer
stad nog bestaande porcelein fabrijk door den Heer A. Jacobs, tans
overleden, opgerigt, en welk zedert eenige jaren buiten werking is
gesteld geworden, eenen aanvang te ( mogen) maken tot het fabriceren van porceleinen goederen; vermits den oven, en verdere gereedschappen, en eene menigte stoffen, dienende tot de fabricatie in
gemelde manufactuur nog voorhanden zijn" 404 ). Ofschoon de
vergunning werd verleend 405) is er vermoedelijk geen gebruik van
398) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 6-5-1836, La D.
·399) Arch. P.R.: inv. no. 5. R.A.L.: Prov. Arch., verb. 3-6-1836, La E. G.A.M.:
inv. no. 307, corresp. 3-6-1836, no. 582 B.
400) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout, 22-11-1836.
401) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest aan de
Koning d.d. 15-3-1837). G.S.M.: Bevolkingsregister Maastricht 1840, Noord,
fol. 345 en 346 Gustaaf Regout: Causerie h mes fils.
402) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-6-1829, no. 26.
403) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 72,1829.
404) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 14-10-1828, La R.
403) Idem, verb. 31-10-1828, La UU.
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gemaakt; in een tweetal nijverheidsstaten uit het jaar 1829 wordt
zij althans niet vermeld.

Het aantal arbeiders, dat in de eerste jaren van haar bestaan
in de aardewerkfabriek was tewerkgesteld, is niet met zekerheid
bekend, omdat men blijkbaar niet steeds dezelfde maatstaven bij de
tellingen heeft aangelegd. Medio Maart 1837 zouden er 62 personen,
nl. 28 vreemdelingen en 34 Maastrichtenaren, werkzaam zijn
geweest 406) tegen 45 personen aan het einde van het jaar 407 ). In
September 1839 telde de aardewerkfabriek 30 werklieden, de menie-

en de potasfabriek ieder 2 werklieden en waren er afgezien van de
arbeiders in de glasfabriek en de spijkerfabriek voorts nog 120
„afwisselende" werklieden 408 ). Wat hieronder dient te worden
verstaan, is niet duidelijk: waren het echte dagloners of waren het

ongeschoolden, die nu eens in deze, dan weer in gene fabriek werkzaam waren? Die wisselende getallen zijn daarom zo
merkwaardig,
omdat er geen enkele indicatie is dat dit bedrijf destijds perioden
van meer of minder activiteit heeft doorgemaakt; alleen met
betrekking tot de cij fers van September 1839 zou er sprake kunnen
zijn van een seizoensinvloed, waarop reeds bij de spijkerfabriek
gewezen werd.
Tot omstreeks 1850 vervaardigde Regout de zogenaamde
Belgische
fayence, waarvoor hij de grondstoffen betrok uit Andenne, Charleroi
en uit Duitsland ( Coblenzer-aarde) 409) ; materialen waarmee zijn
Belgische arbeiders vertrouwd waren. Daarnaast maakte hij ook
gebruik van grondstoffen, die in de nabijheid van Maastricht werden
gedolven. Zo deelde hij in een rekest van Maart 1837 mee „dat de
vuursteenen, de zoo genaamde klaauwe steenen en krijt, noodzakelijk
voor die Fabriek, voldoende in de St. Pietersberg worden
gevonden" 410) Aangezien de hulpstoffen evenals het gros der grondstoffen via de Maas uit Belgia werden aangevoerd, was de keuze

406) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest aan de
Koning d.d. 15-3-1837).
407) Arch. N.H.M.: Corresp. van P. Regout, 22-12-1837.
408) N.V. Sphinx: Historische col. no. 2.
409) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 21; inv. no. 41, 9 70 en inv. no. 44.
410) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest aan de
Koning d.d. 15-3-1837).
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van Maastricht als vestigingsplaats van een aardewerkfabriek in ons
land zeker rationeel 411 )
De opmerking, die reeds met betrekking tot Regouts aardewerkhandel werd gemaakt, geldt in even sterke mate voor zijn fayencefabriek: ook hierover is - in vergelijking met de glasfabriek slechts weinig bekend. In het geval van de aardewerkfabriek moet dit
echter worden toegeschreven aan het feit, dat het haar redelijk voor
de wind ging en het is nu eenmaal zo, dat men aanmerkelijk minder
en veelal zelfs geen behoefte gevoelt te vertellen hoe goed dan hoe
slecht het weI gaat.
De glasfabriek werd onder moeilijke omstandigheden opgericht en
tot ontplooiing gebracht; zij was - en is het strikt genomen steeds
gebleven - een echt zorgenkind, waar het hart vol van was. De
moeilijkheden, waarmee zij te kampen had, lagen bijna uitsluitend
in het economische vlak ( financiering, Belgische concurrentie,
handelspolitiek en conjunctuur), voor welker oplossing men alle heil
van buiten verwachtte. Geheel anders was het echter gesteld met het
aardewerk. De moeilijkheden, die zich hierbij voordeden, waren
niet van economische doch van technische aard, welke hun neerslag
vonden in de kwaliteit van het product, en dergelijke moeilijkheden
pleegt men niet openbaar te maken. Integendeel, met het oog op de
afzet zal men eerder geneigd zijn deze te verdoezelen en te vcrzwijgen dan de koper op de gebreken van het artikel te attenderen.
Sinds de bekende master-potter Josiah Wedgewood ( 1730-1795)
de Engelse aardewerkindustrie nieuw leven had ingeblazen door de
onder doorvoering van de nieuwste technische vinproductie
dingen - op fabriekmatige basis te organiseren, wist het Engelse
massa-artikel, dat aan hoge eisen voldeed, spoedig na de Franse Tijd
en de daaraan gepaard gaande opheffing van het continentaal
stelsel de Europese markt te veroveren. De Europese aardewerk-

manufacturen, die een goed kwaliteitsartikel fabriceerden, konden de
concurrentie van het zogenaamde Wedgewood-aardewerk niet aan
en kwijnden weg, terwijl de later opkomende Europese aardewerkfabriekjes slechts een goedkoop massaproduct ten koste van de
Verg. Roemen: Maastricht, p. 159 en Everwun: Beschr ving van Handel
en Nijverheid, dl. 1, p. 147.
411)
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kwaliteit wisten te vervaardigen, dat onder de naam van fayencecommune zijn weg naar het „mindere" volk vond.
Ook Regouts „Belgische aardewerk" was, zoals
nog nader zal
blijken, fayence-commune, bijgevolg inferieur aan het Engelse product
en ongeschikt voor export. Daar stond evenwel tegenover, dat het op
de binnenlandse markt, waar de concurrentie in het volksaardewerk
slechts matig was, een goede afzet had. Een eerste
vereiste, waaraan
het volksaardewerk moest voldoen, was immers dat het
zeer goedkoop
moest zijn, zodat import in Nederland tengevolge van de invoerrechten en de hoge transportkosten niet wel mogelijk was, terwijl de

aardewerkindustrie elders in den lande tot diep in de negentiende
ceuw in een vervallen staat verkeerde 412 ). Aan deze omstandigheden
zal het dan ook moeten worden toegeschreven, dat Regout in zijn
vele rekesten met betrekking tot de Nederlandse invoerrechten tot
rond 1850 toe nimmer over die op het aardewerk gewaagde.
Petrus, de koopman met een mondiale instelling, heeft zich noch
met de kwaliteit van zijn product noch met een
afzet op de binnenlandse markt alleen tevreden gesteld. Export van zijn aardewerk zou
echter alleen dan tot Succes leiden, indien hij de kwaliteit ervan op
Wedgewood-peil bracht, een product waarop bovendien ongetwijfeld
meer winst te behalen was.
Omstreeks 1850 - een dertigtal jaren eerder dan de eens zo
vermaarde Delftse nijverheid! 413)
slaagde hij inderdaad er in een
volkomen substituut voor het Engelse artikel te
fabriceren 414 ).
Aangezien hij met zijn nieuwe fabrikaat w61 concurrentie op de
binnenlandse markt ondervond, daar is het verklaarbaar
waarom hij
in de daaraanvolgende jaren ook het aardewerk in zijn handelspolitieke beschouwingen betrok. Ongetwijfeld heeft hierbij ook nog
een andere factor een rol gespeeld. Aangezie
n voor zijn nieuwe
product bepaalde grondstoffen ( o.a. kaolien) uit Engeland moesten
worden aangevoerd 415 ), stegen de transportkosten en bijgevolg de
kostprijzen, zodat de Maastrichtse aardewerk-industrie ten opzichte
-

Brugmans. Statistieken, R.G.P. dl. 98, p. 248 e.v.,354 e.v.; R.G.P. dl. 99,
p. 740 e.v. Everwijn: Beschrijving van handel en nijverheid, dl. 1, p. 146 e.v.
413) Verberne. Geschiedenis van Nederland 1850-1925, dl. 1, 9 109.
414) N.V. Sphinx: Rapport van G. Olivier over de ontwikkeling van het
Regout-aardewerk ( 1958).
412)

415) Arch. P.R.: inv. no. 41, p. 1.
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van de Engelse concurrentie in een ongunstige positie kwam te
verkeren. Als vestigingsplaats van de aardewerkindustrie in ons land
bleef Maastricht evenwel ook toen gunstig; niet alleen is deze bedrij fstak primair „Brennstofforientiert" - in het meest gunstige geval heeft
men ruim 2 ton steenkolen nodig om 1000 kg aardewerk te produceren - maar tevens bleef men aanzienlijke quanta grondstoffen uit
BelgiE en van nabij gelegen Duitse vindplaatsen betrekken 416 ).
Reeds enige maanden na het in bedrijf stellen van de aardewerkfabriek meldde Regout, dat zij „volkomen aan de verwachting"
beantwoordde en een goed debiet had in Nederland en in Duitsland 417). Nog in 1836 stelde hij zich met de Nederlandsche HandelMaatschappij in verbinding, die hem een proefbestelling deed
toekomen 418 ). Ook al berichtte Regout nadien de Maatschappij op
gezette tijden dat „de kwaliteit merkelijk verbeterd is" 419), toch heeft
hij de eerste jaren geen orders van haar op het aardewerk geboekt,

omdat dit niet aan de te stellen eisen voldeed. Eerst in 1840, toen hij
in staat was „na alle Chinese Modellen te werken" 420 ), ontving hij
van haar een order ter waarde van circa f 500,-, die Petrus deed
opmerken: „Ik twijfel niet, of deze eerste expeditie zal aanleiding
geven tot veele volgende van grooter belang, tot welker beste uitvoering mijne aardewerkfabriek, volkomen goed is ingericht" 421) .

Hij was zich cr w61 van bewust, dat hij in kwaliteit nog niet met het
Engelse aardewerk kon concurreren en hoopte daarom des te meer in
korte tijd zijn product door middel van „Engelsche ovens" nog veel
te verbeteren 422). Afgezien van het Engelse aardewerk was hij er
van overtuigd zowel in prijs als in kwaliteit de concurrentie met alle
andere vreemde producten goed aan te kunnen 423) Teneinde een
product te brengen, dat naar model en d6cor aan de wensen van de
Indische verbruikers beantwoordde, liet hij zich dienaangaande geVerg. Roemen: a.w., p. 159.
417) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-4-1837, La 2/I, no. 507 (rekest a.d.
Koning d.d. 15-3-1837).
418) Arch. N.H.M: Corresp. van P. Regout, 28-10 en 22-11-1836.
419) Idem, 22-12-1837.
420) Idem, 23-12-1839.
421) Idem, 18-4-1840.
422) Idem, 9-5-1840.
423) Idem, 22-9-1840.
410)
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regeld door voormalige factorij-directeuren van de N.H.M. voorlichten, hetgeen er ongetwijfeld toe heeft bijgedragen, dat hij sinds
1840 regelmatig met orders van de Maatschappij werd vereerd.

De eerste aardewerkoven, die door
Regout in 1836 in gebruik genomen was, werd zo goed als zeker gestookt met hout 424 ), dat via de
Maas uit de Ardennen werd aangevoerd. Weliswaar was omstreeks
1834 door de Firma Boch in Luxemb
urg de veel economischer steenkooloven uitgevonden 425 ), doch de omstandigheden zullen verhinderd hebben, dat Regout tijdig van dit nieuwe systeem op de hoogte
is geweest. In 1841 werd hem evenwel vergunning tot het plaatsen

van een „aardewerks-ronde-kolenoven" verleend 426 waardoor hij
),
in vergelijking met de andere Nederlandse aardewerk-producenten in
een zeer gunstige positie kwam te verkeren, vooral ook omdat tengevolge van de transportkosten de kolen te Maastricht slechts de helft
kostten van die in het Westen des lands 427
)
Het was Petrus een doorn in het oog, dat te Maastricht op de
brandstoffen, die in zijn fabrieken verbruikt werden, stedelijke impost
werd geheven, waardoor zijn concurre
ntie-positie - vooral wat de
het
spijkers en
glaswerk betrof - werd aangetast. Nadat hij reeds in
1836 een verzoek om vrijstelling hiervan had ingediend
428), hetwelk
hij echter spoedig nadien om onbekende redenen weer
introk 429),
verzocht hij in 1839 het gemeentebestuur opnieuw hem ontheffing
van deze accijnsbelasting te verlenen, waarbij hij er op wees, dat bijvoorbeeld in Utrecht en Den Haag slechts 1/8 deel der
stedelijke belasting op de brandstoffen verschuldigd was, wanneer deze voor industrieel verbruik diende 430). Ruim twee jaar later beklaagde hij
zich er over dat hij op dat adres nog steeds geen antwoord had ontvangen en wees er daarbij tevens op, dat de raad inconsequent handelde; immers waar men vrijdom van stedelijke brandstofbelasting
424) Verg. G.A.M.: inv. no. 441, agenda corresp. 1-9-1841, no.
1632 B. en inv.
no. 346, corresp. 4-12-1841, no. 2194 B.

425) pholien: La ctramique au pays de Li&ge, p. 131.
420) Arch. P.R.: inv. no. 5 en R.A.L.: Prov. Arch., verb. 9-11-1841, La C.
427) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 10-9-1844, La A.
428) G.A.M.. inv. no. 306, corresp. 19-4-1836, no. 405 B.
429) G.A.M.: inv. no. 307, corresp. 27-5-1836, no. 553 B.; inv. no. 71, Raadsvergadering 24 en 27-5-1836.
430) G.A.M.. inv. no. 325, corresp. 18-5-1839, no. 599 B.
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verleende aan distillateurs, brouwers en vele andere fabrikanten, indien zij hun voortbrengselen „extra muros" brachten, dan was het
niet meer dan redelijk dat men ook hem die vrijstelling verleende. Het
was evident, aldus Regout, dat het systeem der gemeentelijke ver-

bruiksbelastingen op de „interieure consumptie" berustte en het systeem van de entrep6t-wetten volgde, zodat dus vrijstelling van belasting moest worden verleend als de goederen weer werden uitgevoerd. Hij stelde, dat de kolen tijdens het productieproces slechts
een metamorphose ondergingen en in het eindproduct opgingen,
zodat ze derhalve tegelijk hiermee weer werden uitgevoerd. Het door
hem ingevoerde hout, dat eveneens belast werd, diende voornamelijk
tot het vervaardigen van kisten en verliet als zodanig weer de
Vermoedelijk bleef ook op dit rekest een antwoord uit,
stad 431
want medio 1842 diende hij opnieuw een verzoek bij de burgemeester
in 432 ). Het door het Maastrichtse gemeentebestuur gehuldigde systeem, zo betoogde hij een ander maal 433), doorkruiste de wet van
26 December 1833 (Stbl. no. 73), waarbij aan aardewerkfabrieken,
glasblazerijen enz. voor 19/20 decl vrijdom van de rijksaccijns op
steenkool werd verleend 434 ) . Deze wet baseerde zich namelijk op het
Souverein Besluit van 19 Maart 1814 (Stbl. no. 37), waarbij tot opbeuring en ondersteuning van handel en nijverheid vrijdom van rijksaccijns op steenkolen aan fabrieken en trafieken werd toegekend. In
eindelijk in de stedelijke raad ter
Juni 1843 kwam Petrus' verzoek
sprake. Omdat Regout pas in 1839 voor het eerst gereclameerd had,
achtte de raad het niet juist om nog over restitutie van belastingen
v66r 1839 betaald te delibereren, waardoor het bedrag, dat eventueel
gerestitueerd moest worden, gereduceerd werd van circa f 2.550,tot f 1.900,-. Enig recht op restitutie, zoals deze door andere handelaren genoten werd, kon Regout volgens haar niet doen gelden,
omdat het in het onderhavige geval handelde over een reeds lang
bestaande gemeentelijke belasting, waarop de nieuwere wetten niet
van toepassing waren. Op grond hiervan besloot de raad Regouts
431) G.A.M.: inv. no. 346, corresp. 4-12-1841, no. 2194 B.
432) G.A.M.: inv. no. 352, corresp. 11-6-1842, no. 1179 B.
433) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 6.
vrijdom van accijns op steenkolen
434) OP grond van de bij de wet verleende
benodigd in de aardewerkfabrieken mag niet tot het bestaan van steenkolenovens geconcludeerd worden; men denke aan de stoomwerktuigen en verwarming.
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verzoek af te wijzen. Overwegende echter dat hij zowel direct als
indirect de welvaart der stad „niet weinig
vergroot" had, besloot de
raad hem een aanmoedigingspremie van f 1.000,- toe te
kennen,
met de bepaling, dat hij zich elk volgend jaar tot het stadsbestuur
kon wenden met het verzoek hem een nieuwe premie te
verlenen 435),
een regeling waarmee Petrus in principe niet accoord ging 436).
Nog
eenmaal, in Maart 1844, kende de raad hem een premie van f
200,toe 437

Restitutie van de door hem betaalde imposten bleef zij van
wijzen „al ware zulks alleen maar uit hoofde van den bekrompen toestand van stads-finantien" 438 Petrus richtte over deze
).
kwestie een rekest tot de Minister van Binnenlandse
Zaken, waarop
evenwel afwijzend werd gedisponeerd 439). In haar verweerschrift
haalde het gemeentebestuur onder meer aan
„dat wij vroeger, niet
zo geheel ten onregte, hebben beweerd,
dat de requestrant, bij de
de hand

oprichting zijner fabrieken in 1834, werkelijk teveel heeft gerekend op
de toenmalige staatkundige omstandigheden, om daarmede eigen

voordeel te doen, afgescheiden van elk ander denkbeeld aan voor- of

nadeel voor de Stad, het Rijk of hare ingezetenen" en dat „voor-

namelijk een groot gedeelte der vreemde fabrieksarbeiders van den
requestrant doorgaans achterlijk blijven in de betaling hunner
hoofdelijke aanslagen in de admodiatie van den rijksaccijns op de
brandstoffen en hun daarzijn is gevolglijk des te meer een regtstreeksch nadeel voor de Stedelijke fondsen;
vermits, bij gedane
stellige weigering van de zijde van den requestrant, om mede te
werken, tot verhaal dier aanslagen op het loon dier arbeiders, de aansprakelijke bezittingen dezer laatsten te gering zijn, om daaraan de
kosten eener geregtelijke in beslagneming voor de Stad te mogen
wagen" 440). Een critiek, die wel vreemd aandoet als men
bedenkt,
dat datzelfde bestuur nog geen twee jaren van te voren waarderend
opmerkte: „Trouwens, de Heer Regout heeft alhier op eene groote
Schaal, belangrijke fabrijken gevestigd, die nimmer alhier bestonden,
435) G.A.M.: inv. no. 74, deliberatitn v. d. Stedelijke Raad, 17-6-1843 en inv.
no. 412, corresp. 24-6-1843, no. 721
A. R.A.L.: Prov. Arch., verb. 27-6-1843,
La G.
430) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 17.
437) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 29-3-1844, La P.
438) Idem, verb. 10-9-1844, La A.
439) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 34. R.A.L.: Prov. Arch., verb.
22-3-1845, La Q.
440) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 15-2-1845, La U.
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„Kristal eli Glasi,lazerii eli Sliil,erii. Fabriek,·11 ,·ati wit eli g,·sc·hild,·rd Aard,·,·prk. li·tii,·, V,·n,·st(,f, Refractair- Steriwii, i iz,·r,·11 <t'.Nlag,·11 Spiikers e,i 's Riiks

4,· ·c·,·rfabriek.-

Fac·tuur d.d. 23-5-1842 aan di· Xi'clerland,c·Iii' Handel- laat<c·happil

en tot welker aanleg en voortzetting aanzienlijke kapitalen benoodigd
zijn. Een zeer groot aantal onzer behoeftige Ingezetenen vindt daar
arbeid. Andere alhier gevoerd wordende bedrijven erlangen eene vermeerdering van werk. De bevolking wordt vermeerderd door het herwaards roepen van vele vreemde kundige Arbeiders. De consumtie
van levensmiddelen, waarop de Stedelijke Belastingen drukken, vermenigvuldigt zich. En de welvaart der stad wordt alzoo niet weinig
vergroot" 441 ). Petrus, die nimmer losliet wat hij eenmaal aangepakt
had, bracht tenslotte de zaak voor de rechter, die hem uiteindelijk in
1848 in het ongelijk stelde 442 ) Inmiddels was met ingang van 1 Jan.
1845 een nieuwe stedelijke belasting op de brandstoffen ingevoerd,
waarbij aan fabrikanten vrijdom van deze belasting werd toegekend 443),

In Augustus 1841 werkten op Regouts fabrieken ( exclusief de
spijkerfabriek) 340 personen. De aardewerkfabriek telde 59, de meniefabriek 6 en de kristalfabriek 198 werklieden; ten aanzien van de
resterende 77 personen werden de werkzaamheden met „afwisselend"
aangeduid 444). In tegenstelling met de kristalfabriek heeft de aardewerkfabriek niet onder de crisis van 1842 te lijden gehad; er is althans
geen enkele aanwijzing in die richting te vinden. Aan de hausse, die
daarna inzette, heeft zij daarentegen w81 decl gehad 445) Medio 1845
waren er reeds 3 aardewerk-ovens in gebruik en een vierde in aanbouw 446 ). Het aantal arbeiders werkzaam in de aardewerkfabriek
bedroeg in Januari 1846 reeds 177, ongerekend de 57 arbeiders, die
in de „verschillende ateliers" werkten, zoals 9 timmerlieden, 6 smeden,
"
9 metselaars en 22 „cour- en kaaywerkers 447 ). Einde 1848 - toen
de fabrieken tijdelijk weer volledig bezet waren
waren in de
fayence-fabriek 295 personen tewerkgesteld 448
Uit Regouts opmerkingen blijkt duidelijk, dat de aardewerkfabriek
-

441) G.A.M.: inv. no. 74, deliberatiEn v. d. stedelijke raad, 17-6-1843. R.A.L.:
Prov. Arch., verb. 27-6-18+3, La G.
442) Arch. P.R.: inv. no. 18.
443) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 6-11-1844, La T.
444) Idem, verb. 17-9-1841, no. 41.

Zie hoofdstuk I, par. 1.
446) Arch. P.R.: inv. no. 4, nota d.d. 26-7-1845.
447) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 15, nominatieve staat d.d. 20-1-1846.
448) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 5-10-1848, no. 13.
445)

is
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bij lange na niet zo zwaar door de crisis van 1848 getroffen werd als
de kristal- en glasfabriek 449 ). Dit is ook wel verklaarbaar. Kristal
was ten enenmale een uitgesproken luxe-artikel en bijgevolg veel meer
conjunctuurgevoelig dan het goedkope aardewerk. Dit laatste artikel
werd daarenboven voornamelijk op de binnenlandse markt afgezet,
die heel wat minder sterk werd geschokt dan de buitenlandse markt,
waarop het kristal zijn afzet vond.
Een van de uitbreidingen, die de aardewerkfabriek in 1846 onderging, was de aankoop van een watermolen te Sint Pieter. Deze molen
werd ingericht tot het malen en mengen der fayence-gondstoffen 450),
hetgeen voordien in de fabriek aan de Boschstraat geschiedde, alwaar
men te dien einde gebruik had gemaakt van de energie van een
stoommachine 451), welke nu voor andere doeleinden vrijkwam. Het
voordeel, dat hiermee verkregen werd, moet wel tegen de transportkosten hebben opgewogen, want tien jaar later werd een tweede grote
watermolen te Oud-Vroenhoven in gebruik genomen 452). De eerste
molen bleeft tot aan het einde der zestiger jaren in gebruik, de laatste
werd eerst omstreeks 1630 definitief buiten bedrijf gesteld. Een pendeldienst van een drietal tweespannen zorgde voor het vervoer van de
grondstoffen van en naar de molens 453), terwijl de weg onder de
gemeente Sint Pieter - die ondanks herhaald aandringen van Gedeputeerde Staten door de gemeente verwaarloosd werd - door een
door Regout aangesteld kantonnier werd onderhouden 454 ). Per
1 Januari 1848 werkten in de oudste molen 6 arbeiders aan de aardbereiding en telden de daar gevestigde meniefabriek en vernisglazuur-) makerij ieder 2 werklieden 455).
Een aanwijzing omtrent het kapitaal, dat in 1845 in totaal in de

(=

onderneming geinvesteerd was, geven ons de branda&surantiepolissen
en de daarbij behorende taxatierapporten van dat jaar. Het totaal
449) Arch· P.R.: inv. no. 21, p. 16.
450) Arch. P.R.: inv. no. 2, p. 56 en inv. no. 20, p.

73. Verslag Ged. St. 1847,

p. 112.

451) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
452) Arch. P.R.: inv. no. 2, p. 201; inv. no. 23, 9 160 en inv. no. 28, p. 308.
P. Regout: Album dEdit & mes enfants.
453) Notice sur M. Pierre Regout.
454) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 246.
455) G.A.M.: Arch. St. Pieter, inv. no. 48, staat der mutatien, welke in de
fabrijken en bedrijven in de gemeente St. Pieter hebben plaats gehad sedert
1-1-1843 tot 1-1-1848.
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verzekerd bedrag beliep toen f 203.905,_ 456) ; hieronder waren
echter niet begrepen de kleinere werktuigen, de grondstoffen en de
voorraden aardewerk, zodat het geinvesteerde kapitaal op f 250.000,kan worden geschat.

Het Departement van KoloniEn was een der afnemers van Regouts
aardewerk. Aan een van de ambtenaren van dit departement, de
Inspecteur van de afdeling Personeel Militair, danken wij een interessant staatje, waarin een vergelijking werd getrokken tussen de
prijzen van dit aardewerk in Januari 1841 en de „Indische prijzen",
waaronder verstaan werden „de prijzen welke bij de begrooting van
1840 daarvoor in India werden berekend" 457)*
Nota der Aarde en Glaswerken ingezonden door den fabrikant Petrus Regout
Benaming

Prijs van Regout

Indische prijzen

Verschil

kleine borden

4 cent

27 cent

23 cent

soepborden

6

34

28

platte borden

6

theepotten

22>5

melkkannen
suikerpotten

theekopjes met

10

schotel

16

34

28

217

1941/2

94

5

95

44

84
79

39

nachtpotten
koffiekommen

22%

waterglazen

179

425

25

wijnglazen

10

41

31

5

49

44

medicijnkopje

zoutvaten

25

2

127

24

8

1041/6

215

6 (sic)

Bij het vergelijken van deze prijzen dient men echter wel te bedenken, dat in de Indische prijzen de transportkosten verdisconteerd
waren, terwijl het evenmin vaststaat of de kwaliteit der artikelen,
waarop de Indische prijzen betrekking hadden, wel dezelfde was als
die van Regouts fayence. Regout produceerde immers volksaarde-

werk, dat zich met het Engelse aardewerk niet kon meten, doch
daarentegen het voordeel had van 40 0 50% goedkoper te zijn 458 ).
456) Arch. P.R.: inv. no. 4, nota d.d. 26-7-1845.
457) A.R.A.G.: KoloniEn 1345, 12-1-1841, no. 9/18 (bolage 4-1-1841).
458) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 42.

227

Bepaald tevreden over de kwaliteit van het Maastrichtse product
was men in IndiE niet. In 1844 bereikte het departement een rapport,
waarin er over geklaagd werd dat bij aankomst van een zending
aardewerk een aanzienlijk deel gebroken bevonden was, hetgeen uitsluitend aan de slechte kwaliteit geweten moest worden „ten bewijze

waarvan strekt, dat men van de reeds gebroken deelen, met de hand
zonder eenige inspanning naar verkiezing grootere of kleinere stukken
kan afbreken" 459).
De ontwikkelingsgang van Petrus' aardewerk werd vrij juist geschetst door het Journal du Limbourg, dat een beschouwing wijdde
aan de nationale industrietentoonstelling, die in 1847 te Utrecht gehouden werd. Na zich zeer prijzend over Regouts kristal uitgelaten
te hebben, vervolgde dit blad: „Mais ce que l'on ne connait pas si
bien, quoique la fabrique soit 6tablie dans cette ville, ce sont les products de sa faiencerie. Ici nous ne voyons que des objets ordinaires,
bons et solides, il est vrai, mais A l'usage de la classe inf6rieure, et sur
lesquels on daigne rarement jeter un regard; mais A Utrecht M.
Pierre Regout a envoy6 des services complets de table en faience
blanche et imprim6e qui pourront rivaliser avec succas avec la
faience si renomm6e de l'Angleterre, aussi bien sous le rapport de
1'616gance de la forme que sous celui de la puret6 des dessins. Il est A
esp6rer que ces constants efforts pour l'am61ioration de ses fabriques,
si utiles pour le bien-etre de la classe ouvri8re de notre ville, seront
couronn6s d'un plein succas" 460) De mededeling, dat dit aardewerk nu met het Engelse kon wedijveren, was echter wel voorbarig.
Medio 1849 deelde Petrus immers nog aan de Minister van KoloniEn mede, dat het hern leed deed te vernemen dat zijn aardewerk
nog steeds niet voldeed en inferieur aan het Engelse product geacht
.
van nieuw binnengekomen klachten over de
werd 461) Op grond
onvoldoende kwaliteit der goederen had het departement zich zelfs
genoopt gezien - en dat nog wel in het jaar waarin de Utrechtse
expositie plaatsvond - om geen Maastrichts aardewerk meer te betrekken. Enige jaren later, in 1851, kon Regout evenwel meedelen,
dat sindsdien de kwaliteit aanzienlijk verbeterd was en nu met de
Engelse fabrikaten, uitgezonderd het originele Wedgwood, vergeleken
A.R.A.G.: KoloniEn 1553, 16-2-1844, no. 19.
460) Journal du Limbourg d.d. 1-7-1847.

459)

461)
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Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 68.

kon worden 462 ). De juistheid van dit bericht is onloochenbaar; het
blijkt zowel uit de aanvoer van Engelse grondstoffen als uit de toepassing van Engelse recepten voor de bereiding der aardemassa's en
der glazuren 463). Over de gehele lijn had trouwcns in de jaren veertig een geleidelijke overgang op Engelse proc6d6s en systemen plaatsgevonden; er werden Engelse ovens gebouwd, keramische verven en
gravures voor fayence-drukwerk werden uit Engeland ingevoerd 464),
terwijl last not least de continentale technische experts door Engelse
vervangen werden. De eerste tien jaar kon Regout er niet in slagen de
juiste man aan te terkken 465 ), totdat omstreeks 1845 de Engelsman
William Crisp in dienst trad, die tot 1856 de fabriek leidde 466) en
aan wie de dus de omschakeling op het Engels aardewerk moct worden toegeschreven.

Ook de Nederlandse keramiek-deskundige, F. W. Hudig, stelde
vast, dat Regouts borden uit het jaar 1851 zowel naar vorm en
d6cor als naar kwaliteit zuivere imitaties van het Engelse fabrikaat
waren en merkte daarbij op, dat zelfs „the mark clearly exhibits an
endeavor tot pass off the product as of English make" 647) Waarmee
in weinig woorden de ongebreidelde concurrentiestrijd van die dagen
- waartegen de Merchandise Marks Act van 1887, die bij afzet op
de Engelse markt de herkomstaanduiding zoals „made in England"
- scherp getekend is. Onjuist is echter
verplicht stelde, zich richtte
Hudigs mededeling, dat aan Regouts aardewerk op de Wereldtentoonstelling te Londen in 1851 een prijs werd toegekend. Kennelijk
heeft hij zich daarbij laten verleiden door de woorden „Prize medal
1851", die Regout ten onrechte aan zijn aardewerk-handelsmerk
toevoegde. De twee prijsmddailles, die Petrus op die tentoonstelling
verwierf, werden namelijk niet aan zijn aardewerk maar aan zijn
kristal- en glasproducten toegekend 468 ).
0

462) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 102.
463) Arch. P.R.: inv. no. 41, 9 1. N.V. Sphinx: Rapport van G. Olivier, 1958.
464) N.V. Sphinx: t.a.p.
465) Gustaaf Regout: Causerie A mes fils, alsmede anonieme necrologie van P.
Regout (Arch. P. G. H. Regout).
466) G.A.M.: Arch. K.v.K ., inv. no. 15, nominatieve staat d.d. 20-1-1846. Arch.
P.R.: inv. no. 22, p. 344, inv. no. 41, p. 272 en inv. no. 51, verslag Oct. 1861.
467) Hudig: Maastricht Pottery.
468) Journal du Limbourg d.d. 26-10-1851.
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Die Londense expositie heeft Regout ongetwijfeld
m66r dan een
tweetal prijzen opgeleverd, met name een verrijking van zijn technische kennis. In October 1851 liet hij weten, dat hij tijdens een
recente studiereis door Engeland - waar hij met een
of meer van zijn
zoons een uitgebreid bezoek aan de wereldtentoonstelling
had geenige nieuwe technieken op het gebied van de aardewerkbracht
productie had leren kennen, welke hem deden besluiten een octrooi
van eerste invoer van een aantal hier onbekende apparaten
aan te
-

vragen 469

Gcdurende de eerste jaren van het bestaan van zijn fabriek vervaardigde Regout alleen effen-wit en geschilderd aardewerk, doch na
1845 bracht hij ook artikelen met gedrukte d6cors op de markt, hetgeen onder andere uitdrukkelijk in een geillustreerde prijscourant
van 1846 wordt vermeld 470 ). De eerste keramisch-graveur en drukker, de Duitser Peter Schellenbach, trad in Februari 1844 in dienst;
behalve tot het graveren van koperplaten verbond hij zich ook tot
het oprichten van een fayence-drukkerij, waarin 2 mannen en 12
meisjes zouden worden tewerkgesteld en waarover hij de directie zou
voeren. Aangezien hij er niet in slaagde een dergelijke drukkerij tot
stand te brengen, werd hij reeds na een jaar vervangen
door de
Luxemburger Cranenwitter 471), die op zijn beurt al spoedig plaats
moest maken voor de Engelsman Michael Tulloch 472 h terwijl men
er tevens toe overging om gegraveerde platen van Engelse toeleveringsbedrijven te betrekken 473).
In het all)eidscontract, dat met Schellenbach gesloten werd 474),
komen twee bepalingen voor, die men ook steeds in de contracten
van andere experts bij Regout aantreft 475 ) Enerzijds namelijk de
verplichting om aan het personeel van zijn afdeling een gedegen opleiding te geven en anderzijds om hetzij aan Petrus zelf hetzij aan een
of meer zijner zoons „de volledige kunst" van zijn vak over te dragen,
wat inhield dat hij zijn composities uitsluitend in tegenwoordigheid
469) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 116.
470) Arch. P.R.: inv. no. 54.
471) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 41.

472) T.a.p., p. 116.
473) N.V. Sphinx: Rapport van G. Olivier, 1958.
474)
475)
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Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 10.
Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 41 en inv. no. 23, p. 79.

van de „leerling" zou samenstellen en hem daarbij alles omtrent zijn
recepten zou verklaren.
Reeds eerder werd gewezen op het aandeel dat Petrus' echtgenote,
Aldegonda Hoeberechts, in de leiding van de onderneming had. Deze

bijzondere positie van haar werd nog eens onderstreept in het contract
van Schellenbach, waarin uitdrukkelijk gestipuleerd werd dat hij uitsluitend Petrus' directieven in ontvangst had te nemen en tijdens diens
afwezigheid bij uitsluiting onder Aldegonda's directie stond. In 1837
werd zij in haar administratieve taak bijgestaan door minstens 2
schrijvers 476 ), welk aantal steeg tot 9 in 1846; onder dit negental
bevonden zich minstens een Duitser, een Luxemburger en een Fransman 477. Twee der administratieve beambten, H. Mundt en A.
Rutten, beiden in 1844 in dienst getreden, zouden het na verloop van
tijd tot secretaris-administrateur brengen.
Voor het weinig-spectaculaire administratieve werk heeft geen
der zonen Regout, die successievelijk hun intrede in het bedrijf deden,
belangstelling getoond, wat gezien de toenmalige taak der administratie en de stand der administratieve techniek verklaarbaar is. Een
zo uitgebreide kennis als de vader van de onderneming in haar geheel
en van de bedrijven en algemene diensten afzonderlijk had, hebben de
zoons niet bezeten. Zij waren veel meer gespecialiseerd en ieder
hunner had zijn eigen, scherp afgebakend werkterrein en verantwoordelijkheden, waardoor de een zich slechts zelden met de interne gang
van zaken in het bedrijf dat onder een ander ressorteerde bemoeide,
hetgeen overigens ook niet geduld werd. Waar deze taakverdeling
echter alleen betrekking had op het technische en commerciEle, daar
bleef - nadat Aldegonda zich niet meer met de zaak kon bemoeien
- de administratie, voor een gedeelte althans, niemandsland en dus
terra incognita voor hen, wat natuurlijk niet insluit dat zij geen waardering voor de administratieve arbeid hebben gehad.
De oudste zoon, Petrus Alexander, kwam in 1844 in de kristal- en
glasfabriek, waarvan hij naderhand tot aan zijn dood in 1897 directeur was. In 1857 werd ook Gustaaf aan deze fabriek verbonden, die
zich speciaal met de slijperij occupeerde; in 1870 trok hij zich echter
476) Arch. P.R.: inv. no. 32, reg. employ6's.

477) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no.

15, nominatieve staat d.d. 20-1-1846 en

Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 13
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reeds uit het

bedrijf terug. Eduard kwam in 1845 en Louis in 1850 in
de aardewerkfabriek. De eerste voerde de directie over de
afdelingen
grondstoffenbereiding en fayencerie ( de afdeling waar de voorwerpen
gevorrnd en gedroogd worden, waarna ze in de oven tot
biscuit, d.i.
onverglaasd aardewerk, gebakken warden) ; hij overleed in 1878 aan
de gevolgen van silicose. Onder zijn broer Louis ressorteerden de
ovens, ddcor- en glazuurafdeling en de aardewerkverkoop. Eugane,
die in 1848 zijn intrede deed, nam de technische dienst voor zijn
rekening.
Petrus Alexander, Eugdne en Louis - die zich evenals Eduard in
1870 met hun vader associeerden
werden de beherende vennoten
van de C.V. Petrus Regout & Co ( 1878-1898
). Toen deze vennootschap per 1 Januari 1899 omgezet werd in de N.V.
Kristal-, Glas- en
Aardewerkfabrieken De Sphinx, v/h Petrus Regout & Co 478) werd
Louis voorzitter van haar Raad van Bestuur, welke
functie hij tot
einde 1901 bekleedde; Eugane Regout was tot aan zijn overlijden in
1908 lid van deze Raad.
-

Par. VIII. De Kristal-, Glas- en Aardewerk
fabrieken 1850-1875
Na 1850 brak er zowel voor de kristal- en
glasfabriek als voor de
aardewerkfabriek een nieuwe tijd aan. Alle concurrentie en crisis ten
spijt had de eerste zich niet alleen staande kunnen houden, maar
middels regelmatige uitbreidingen haar positie aanmerkelijk weten te
verbeteren. Terwijl zij zich ten tijde van haar tiende jaardag op de

rand van de afgrond bevond, was zij het jaar daarna
gezonder dan
ooit en ging zij een veelbelovende toekomst tegemoet. De aardewerkfabriek had toen een weinig bewogen leven achter zich. Noch noemenswaardige concurrentie, noch ernstige conjuncturele perikels
waren haar deel geweest. De technische moeilijkheden, waarmee zij al
die tijd te kampen had gehad, waren omstreeks 1850 eindelijk opgelost. Gelijk in kwaliteit aan het Engelse product begon het Regoutaardewerk over de gehele wereld zijn weg te vinden en vreemde markten te veroveren.

Conjunctureel gezien had de onderneming in de periode 18501875 de wind in de zeilen. De Kondratieff, de
lange conjunctuurgolf,
478) Sinds haar fusie met de N.V. C6ramique Maastricht in
N.V. Sphinx-Cjramique v/h Petrus Regout.
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1958 geheten

bewoog zich in opwaartse richting met alle gunstige gevolgen van
dien op de Juglar; de baisse-perioden waren van betrekkelijk korte
duur en ontwrichtten de bedrijvigheid in min-ernstige mate, terwijl
de hausses des te levendiger waren.
Ook anderszins was het getij gunstig. Omstreeks 1850 zette zich
een „democratisering van de luxe" in en nam de vraag naar glad en
geslepen kristal- en glaswerk sterk toe 479 ), terwijl tegelijkertijd het
aardewerkservies steeds populairder werd en de gemeenschappelijke
voedselkom
waarmee „De Aardappeleters" voor Vincent van
Gogh poseerden - van de tafel verdrong, hetgeen mogelijk was
omdat massa-productie toch immers ook productie voor de massa betekende. Terwijl Regout dus enerzijds, en wel dank zij productverbetering, een gedeelte van de vraag naar Engels aardewerk naar
zich toetrok, zag hij anderzijds de vraag naar zijn volksaardewerk toenemen. De eenmaal veroverde markt van fayence-commune had
Regout, ook nadat hij in staat was om Engelse waar te fabriceren,
immers niet prijsgegeven; het volksaardewerk behield zijn aandacht
en de kwaliteit hiervan zocht hij evenzeer te verbeteren als die van
zijn duurdere producten 480). Al met al was Regouts artikelkeuze
allergelukkigst geweest en mede hieraan is het toe te schrijven, dat hij
zulke goede zaken deed.
Leed in 1859, door toedoen van de oppositie uit Limburg en Brabant minister Van Bosse in de Eerste Kamer nog een 6chec met zijn
liberaal tariefontwerp, in 1862 was een nieuwe en liberale algemene
tariefwet niet meer langer tegen te houden. Regout, die in 1859 nog
het protectionistische standpunt hartstochtelijk verdedigd had, begreep dat hij voor een verloren zaak streed en verzoende zich met deze
nieuwe richting in de handelspolitiek, mits daarbij van reciprociteit
sprake zou zijn. Hij liet er zich allerminst door uit het veld slaan; door
zijn fabrieken steeds verder uit te breiden trachtte hij zijn concurrentie-positie te verstevigen, een streven ivaarin hij alleszins geslaagd is.
Afgezien van Regouts voortdurende moeilijkheden met het Maastrichtse gemeentebestuur hadden er in de periode 1850-1875 weinig
intrigerende gebeurtenissen plaats. Het was een tijdvak van grote
bloei en voorspoed, welke hun neerslag vonden in een snelle expansie, waarvan in deze paragraaf een beeld zal worden gegeven.
-

479) V. Houtte: Het econ. leven in BelgiE 1830-1880, p. 209.
480) Arch. P.R.: inv. no. 51, rapport van Mei 1859.
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Een van de grootste moeilijkheden, waarmee Regout bij de uitbreiding van zijn fabrieken te kampen heeft gehad, was ongetwijfeld
gelegen in de schaarsheid der.bouwterreinen binnen de vesting. Het
eerste pand aan de Boschstraat, dat hij in eigendom verwierf, bevond
zich op een vrij smalle strook grond tussen de hoofdwal en het Bassin,
de havenkom van de Zuid-Willemsvaart. Samen met de er bij behorende tuin besloeg dit huis, waarin hij zijn slijperij onderbracht,
een oppervlakte van 2234 m2. Door regelmatige aankopen van belendende percelen breidde hij zijn bezittingen uit, zodat in 1850 het
fabrieksterrein bijna 1,6 ha groot was. In het daaraanvolgende decennium slaagde hij er slechts na grote moeite in om in totaal 45 are
te verwerven en zijn fabrieksterrein dus te vergroten tot ruim
2 ha 481 )

Tijdens de zestiger jaren kon aan het fabrieksterrein een behoorlijke uitbreiding worden gegeven, onder andere door de aankoop van
de Penitenten-kazerne en het Rijksentrep6t, over de aankoop waarvan
Regout reeds sedert 1855 met de betrokken ministers had gecorrespondeerd 482 ). De voormalige kazerne wist hij op een openbare verkoop tijdig te munen 483), het bouwvallige entrep6t dat tengevolge
van de reeds eerder door Regout verworven entrep6ttuinen geheel
door diens fabrieken was ingesloten 484), kon hij daarentegen dank zij

de goedkeuring van de Staten-Generaal ondershands van de overheid
kopen.

Mede door de aankoop van ruim 1 y ha vestinggronden in 1872
en 2,3 ha van het St. Andriespark in 1876 besloeg het fabrieksterrein
ten tijde van Petrus' overlijden in 1878 een oppervlakte van ruim
9,8 ha 485 ). Het aantal gebouwen, dat op fabrieksterrein gelegen was,
bedroeg in 1860 reeds 50486) en steeg tot 57 in 1866487); sommige
hiervan telden vier of vijf verdiepingen 488). Door brand werden in
481) Arch. P.R.: inv. no. 1 en N.V. Sphinx: inv. onroerende goederen 1827-1949.
482) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 60.
483) Arch. P.R.inv. no. 2 en inv. no. 26, p. 159.

484) Arch. P.R.: inv. no. 2, inv. no. 20, p. 160 en inv. no. 23, p. 142. N.V.
Sphinx: inv. onroerende goederen 1827-1949.
485) N.V. Sphinx: t.a.p. Arr. Rechtbank Maastricht: Not. Arch., Notaris P. J.
H. Jess6, Maastricht, Acte van Regout d.d. 30-10-1879.
486) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 236.
487) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 267.
488) Arch. P.R.: inv. no. 24, polis no. 2635 en inv. no. 28, p. 350.
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laatstgenoemd jaar een zestal gebouwen, waarin verschillende werkplaatsen, magazijnen en stallen waren ondergebracht, verwoest 489 ;
de schade, welke f 41.500,- beliep 490), werd spoedig hersteld 491),
Daarna steeg het aantal gebouwen tot + 70 in het jaar 1870 492);
tussen 1860 en 1885 werden practisch alle oudere gebouwen door
nieuwe Vervangen 493
De snelle uitbreiding van Regouts bedrijven na 1850 komt sterk tot
uitdrukking in het aantal ovens en in dat der stoomwerktuigen. Sindsdien verscheen er nauwelijks een jaarverslag van Gedeputeerde Staten
of van de gemeente Maastricht zonder dat daarin melding werd gemaakt van aan Regout verleende concessies.
Aan het einde van de crisis in 1849 waren er 4 aardewerkovens en
3 glassmeltovens in bedrijf. Drie jaren later, in Mei 1852, waren er
4 glassmeltovens 494) en reeds 10 aardewerkovens in werking 495 ,
welk laatste getal opliep tot 12 in 1856. Daarnaast waren er nog een
oven voor chamottemateriaal en bakstenen, moffelovens, cen calcineeroven enz. in gebruik 496). In de daaraanvolgende jaren werden
steeds meer ovens bijgebouwd en de oudere kleine ovens vervangen
door grotere, zodat men in 1878 over 22 aardewerkovens beschikte 4 9 7) ,

In 1862 waren er vermoedijlk niet meer dan 5 glassmeltovens in
gebruik 498). De toename van het aantal glasovens is moeilijk vast te
stellen, omdat uit de vergunningen die aan Regout verstrekt werden
niet blijkt of deze dienden tot uitbreiding dan wel tot vervanging der
ovens, terwijl het daarenboven niet zeker is of van de afgegeven vergunningen steeds gebruik gemaakt werd 499). Ook omtrent het aantal

489) Courrier de la Meuse d.d. 14-6-1866. Verslag Maastricht over 1867.
490) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 150.
p, Regout: Album dEdit A mes enfants.
491
492) Notice sur M. P. Regout.
493) Parl. enquEte 1887, vr. 7401.

494) Arch. P.R.: inv. no. 4, Mei 1850 en Verslag Ged. St. 1850, p. 142.
493) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 123; inv. no. 22, 9 184 en inv. no. 5. Verg.
Verslag Ged. St. 1851, p. 364.
496) NV. Sphinx: Rapport van G. Olivier 1958.
497) T.a.P.

498) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 255 en Verslag Maastricht over 1863.

499) Verslag Ged. St. 1858, nijverheid.
235

kroezen, dat in elke oven geplaatst was, geven de vergunningen geen
bescheid. Een andere moeilijkheid bij het bepalen van het aantal
ovens is, dat zowel in 1863 als in 1871 op ovens van een nieuw
systeem werd overgegaan.
Met betrekking tot de „geheel nieuwe glasoven van een geheel
nieuw systeem" welke begin 1863 ontstoken werd 500), deelt het verslag van de gemeente Maastricht mede, dat er toen aan Regout een
concessie verleend werd voor 1 glasoven „benevens 14 gazovens be-

stemd tot stoking van dien en van andere glasovens" 501). Ongetwijfeld hebben we hier echter niet met glassmeltovens doch met glaskoelovens te doen 502 ), Herinneren we ons dat Petrus' concessie tot
het leveren van gas aan particuliere en openbare gebouwen in 1859
werd ingetrokken, dan geeft bovenstaande mededeling tevens antwoord op de vraag welke aanwending Petrus gegeven heeft aan dat
deel van de gasproductie, dat hij voorheen aan derden leverde. Een
aanwending welke toentertijd onbetwist als hoogst-modern heeft gegolden.
In 1871 werden er glassmeltovens van het systeem Boetius in bedrijf gesteld 503 ), welk systeem tot 1925 toe in gebruik bleef.
Begin 1850 werd het derde stoomwerktuig - met een vermogen
van 10 pk en dienende tot het optrekken van spoorwagens tegen het
hellend vlak bij het Bassin
aangeschaft 504). Over de daaraanvolgende jaren zijn de gegevens omtrent het in Regouts fabrieken aanwezige aantal stoommachines zo onduidelijk en dusdanig met elkander in strijd, dat het niet wel mogelijk is hiervan een duidelijk beeld
te krijgen. Op het stuk der stoomwerktuigen zijn de Verslagen van
Gedeputeerde Staten en van de gemeente Maastricht geheel en al
onbruikbaar; niet alleen spreken zij elkander maar ook zich zelve
-

soo) Arch. P.R.: inv. no. 26,0 55.

Verslag Maastricht over 1863, concessies.
Een glaskoeloven is een oven met geringere hitte dan een smeltoven,
waarin de geblazen voorwerpen venvarmd worden, zodat de ongelijkmatige
2rning er in verdwijnt, om daarna langzaam af te koelen.
) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 200. De BoEtius-oven was een semi-generator
waarmee temperaturen bereikt werden die hoger waren dan bij de ovens met
directe vuurhaar(len en die het mogelijk maakte om de warmte, die anders
verloren ging, ten dele te gebruiken.
504) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 82.
501)

502)
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in Petrus'
tegen. Volgens Gedeputeerde Staten zouden er in 1853
vermogen
van
126 pk en
fabrieken 11 stoommachines met een totaal
13 stoomketels aanwezig zijn geweest. Daarin was begrepen een
stoomwerktuig van 12 pk, dat in de houtzagerij te Vaeshartelt geplaatst was. Elders in hetzelfde verslag wordt evenwel meegedeeld,
dat dit een machine van 6 pk was 505 ). Onder die 11 stoomwerktuigen komt er 1 van 2 pk voor, dat gebruikt werd in de fayence-

drukkerij. De vergunning die op dit apparaat betrekking had, gold
evenwel voor „een stoomketel van 2 pk", dienend voor verwarming
van de kleurstoffen 506) . De fout, die in dit geval evident is, ligt
hierin dat men sprak van paardekracht in plaats van atmosfeer en
dientengevolge stoomketels bij stoommachines optelde. In de genoemde verslagen wordt deze fout zeer vaak gemaakt, ook ten aanzien van
andere 6tablissementen, waar met stoom werd gewerkt. Aangezien
waaruit de juiste
in de meeste gevallen een nadere toevoeging
- ontbreekt,
worden
kan
soort van het betrokken apparaat
vastgesteld
is correctie niet meer mogelijk. Zonder alle uitgereikte vergunningen te
raadplegen zal men immers nooit met zekerheid kunnen zeggen of nu
een stoomketel van x atm. dan wel een stoomwerktuig van x pk.
bedoeld werd. Het gevolg van de hier gesignaleerde nonchalance is,
dat de waarde van alle tellingen der stoommachines in ons land, voor
zover daarbij gebruik gemaakt werd van de gegevens voorkomende
in dergelijke verslagen, twijfelachtig is. Men kan slechts hopen dat
er z6veel fouten gemaakt zijn, dat ze elkander hebben opgeheven.
-

De gegevens opgenomen in de Verslagen van Gedeputeerde Staten
stemmen nimmer overeen met die van de gemeente Maastricht.
Ofschoon er geregeld nieuwe vergunningen aan Regout werden
aantal
afgegeven, vermeldden de eersten vanaf 1856 steeds hetzelfde
van 5 stoommachines, de gemeente-verslagen maken daarentegen
melding van nu eens 3, dan weer 9 stoommachines.
Het archief der fabrieken van Petrus Regout verschaft ons op dit
punt over de jaren vijftig geen afdoende kennis. Vele van de hem
verleende vergunningen zijn noch in originali, noch in copie meer
aanwezig, terwijl uit de talloze brandassurantie-polissen, die alle een
andere looptijd hadden, het aantal stoomwerktuigen, dat op een be503) Verslag Ged. St. 1853, p. 279 e.v.
506) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 165.
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paald moment aanwezig was, niet exact is te distilleren. In 1860 waren
evenwel 5 stoomwerktuigen en 8 ketels in
bedrijf. Naar aantal waren
de stoommachines in 10 jaar tijds dus maar met 2 gestegen, het

vermogen was echter opgevoerd van 34 pk tot 143 pk 507). Uit een
„proposition pour l'assurance de ses 6tablissements etc." van
September 1866 508) blijkt duidelijk, dat er toen tenminste 7 stoommachines in bedrijf waren. Het aantal
paardekracht dezer machines
werd er niet bij vermeld.
In 1872 zouden er 12 stoomwerktuigen met een
gezamenlijk
vermogen van 200 pk in bedrijf zijn geweest 509). Niet duidelijk is,
of daarin ook de stoombrandspuit van 50 pk, die aan de fabriek was
verbonden, was inbegrepen 510). Toen na de ontmanteling dervesting
in de nabijheid der fabrieken een goederenstation werd gebouwd,
kreeg de fabriek haar eigen spoorwegaansluiting, waarvoor in 1875
een stoomlocomotief van 8 pk. werd aangeschaft 5 1 1) .
Reeds eerder werd er op gewezen dat
Petrus, vaak door de omstandigheden gedwongen, vele nevenbedrijven oprichtte. Er verrezen
grote timmerwerkplaatsen en smederijen
waaraan een tijd lang
ook een ijzergieterij verbonden was - naast een
eigen sodaraffinaderij,
een loodwitfabriek, een steenbakkerij enz 512 ). Van een opmerkelijke
prestatie getuigde zijn aanvrage om een vergunning tot het plaatsen
van „een stoomwerktuig, verticaal systeem hooge drukking, van twee
paardekrachten, vervaardigd in adressants 6tablissementen... gevoed
-

wordende door de stoomketels nr. 16 a en
16 b" 513).
Behalve van stoom- en waterkracht ( 2 molens met 80 pk.) maakte
Regout ook gebruik van windkracht. In 1854 werd hem een vergunning tot het bouwen van een houten windmolen
verleend 514
Vermoedelijk leverde deze zijn energie aan de houtzagerij, die in
1855 van Vaeshartelt naar de Boschstraat werd overgebracht 515).

507) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 224.
508) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 250.
509) Notice sur M. Pierre Regout.
510) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 183.
511) Verslag Ged. St. 1875. Arch. P.R.: inv. no. 30, p. 114, 136 en 188.
519) Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 238 en inv. no. 28, 9 90,100 en 135.
513) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 14-1-1863, La M.
514) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 20. Verslag Maastricht over 1854.
515) Verslag Ged. St. 1855.
238

De houtzagerij te Vaeshartelt, door stoom bewogen, was in 1851 tot
stand gekomen 516 ). Het aantal werklieden hierin tewerkgesteld
bedroeg volgens Gedeputeerde Staten 6 in 1853 en 8 in 1854 517).
Een personeelstelling van 1 April 1853 levcrde echter het getal 56
op; 55 hiervan behoorden tot het mannelijk, 1 tot het vrouwelijk
geslacht 518 .
De groei van Regouts fabrieken in het algemeen en de stijging van
het aantal ovens en stoomapparaten in het bijzonder laat zich duidelijk
demonstreren met behulp van de cijfers van de verbruikte hoeveelheden steenkolen in de verschillende jaren.
In de loop van het jaar 1834 bedroeg het steenkoolverbruik in
de spijkerfabriek 136.000 kg, welk verbruik in die fabriek steeg tot
248.000 kg in 1838. Onder invloed van de per 1 Januari 1839 in
gebruik genomen kristal- en glasblazerij bedroeg het verbruik in
1839 in de blazerij, de slijperij en in de spijkerfabriek - exclusief de
aardewerkfabriek, wier oven immers met hout werd gestookt - reeds
2.427.000 kg, derhalve bijna het tienvoudige van het voorgaande jaar.
In het jaar 1842, toen tevens een aardewerk-kolenoven in gebruik
was en de geweerfabriek het verval van de spijkersmederij moest
compenseren, beliep het kolenverbruik ruim 3.600 ton 519). De
kristal-, glas- en aardewerkfabrieken verbruikten circa 4.500 ton in
1845 520 ) ; tien jaar later was dit verbruik gestegen tot 15.750 ton,
met inbegrip van de 2.250 ton welke voor de gasfabriek, die toen nog
aan derden leverde, benodigd waren geweest 521 In 1866-1867 was
dit verbruik toegenomen tot gemiddeld 20.000 ton per jaar 522 ). De
in de jaren 1871-1880 ontvangen hoeveelheden steenkolen en de daarvoor betaalde geldbedragen 523 ), alsmede de prijs per ton worden
in de navolgende tabel weergegeven.

516) Arch. P.R.: inv. no. 22, p.

126.

Verslag Ged. St. 1851, p. 364 en 1852,

p. 266.

517) Verslag Ged. St. 1853 en 1854.

518) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 256.
519) G.A.M.: inv. no. 346, corresp. 4-12-1841, no. 21941 B.
520) Arch. P.R.: inv. no. 20, 9 106.
521) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 111.
522) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 44.
623) Arch. P.R.: inv. no. 59, p. 1 en 21.
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Door Regout ontvangen steenkolen 1871-1880
Jaar

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880

Ontvangen
hoeveelheid
23.393 ton
25.842
24.269
19.869
24.308
25.853
27.929
28.124
26.929
27.100

Totaal

Prijs

geldbedrag

per ton

f

150.000
197.000
244.000
258.000
219.000
219.000
177.000
160.000
140.000
159.000

f 6,41
7,62
10,05

12,99
9,01

8,47

6,34
5,69

5,20
5,87

Zoals uit de tabel duidelijk naar voren komt, hebben de prijzen
van de door Regout 524) ingekochten steenkolen - die van uiteenlopende kwaliteit waren en die gemiddeld voor 1/5 decl uit Duitsland
en voor de rest uit BelgiE afkomstig waren - in de periode 1870-1880
hevig gefluctueerd. Na de Frans-Duitse oorlog brak een tijd van zeer
grote activiteit aan, de zogenaamde „Griinderperiode", die zich
kenmerkte door abnormale speculatiezucht en door veel te gemakkelijke verlening van bankcrediet. Bijzonder hevig was dan ook de
crisis van 1873 - toen ook de lange conjunctuurgolf haar upperturning point bereikt had -, die ingeluid werd door de krach op
de beurs van Wenen en de val van het grote Amerikaanse huis Jay
Cooke & Co 525 ). Bovenstaande steenkolenprijzen geven ons van
het conjunctuurverloop in die jaren een duidelijk beeld, dat evenwel
nog contrastrijker wordt als men de prijsontwikkeling van een
bepaalde gangbare kwaliteit steenkolen nagaat. De door Regout
betaalde inkoopprijs per ton steenkool, afkomstig uit de nabij Luik
gelegen mijn Marihaye, bedroeg gemiddeld in:

624

) Met Regout wordt hier niet

zo zeer Petrus (Laurentius) bedoeld, als weI

de firma. Tussen 1870 en '75 trok Petrus zich immers geleidelijk uit zaken
terug.
525) Verron Stuart: De conjunctuur in het econ. leven, dl. 1,9 37. Brugmans:
De econ. conjunctuur, p. 8.
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Gemiddelde prijs per ton steenkool afkomstig uit de mijn Marihaye 526)

1868 . . . . . . . .f

4,37

1875 . . . . . . . .f 6,26

1869

4,37

1876

5,20

1877

1870

.

.

.

.

. . .

.

.

. . .

.

.

. .

1871 . . . . . . . .
1872 . . · · · · · ·
1873 . . . . . . . .
1874

. . . .

. .

. .

5,20
6,62
11,34
7,23

1878

.
.

.

.

1879

. . .

.

.

.

.

. . .

.

. . . .

1880 .

. .

.

1881

.

.

.

.

. . .
.

.

.

5,86
4,93

. . .
. . .

4,49

. . . .

4,58

.

.

.

.

.

4,13
4,49

Beziet men deze cijfers, dan wordt het verklaarbaar hoe Regout
reeds in een circulaire van September 1872 - waarin een prijs-

verhoging werd geannonceerd - kon opmerken: „Het is van
algemeene bekendheid dat de prijzen der steenkolen in den laatsten
tijd eene ongekende hoogte hebben bereikt, ja zelfs niet te bekomen
zijn" 527 ). Toch was de gemiddelde prijs van alle door Regout in
1872 ontvangen steenkolen, f 7,62 per ton, ook al eens eerder
genoteerd. In het haussejaar 1866 had hij gemiddeld f 7,57 per ton
betaald en in 1867, het jaar waarin de crisis uitbrak, was de gemiddelde prijs per ton nog altijd f 7,46 geweest 528). Het is algemeen
bekend, dat de hausse in het begin der zeventiger jaren zeer krachtig
is geweest en die van 1866 verre overtrof. In de hoogste gemiddelde
prijzen, die Regout in beide hausses betaalde, n.1. f 12,99 in 1874
en f 7,57 in 1866, komt dit al heel sterk tot uiting.
Vergelijkt men het verloop van de gemiddelde prijzen van de
Marihaye-kolen met dat van de gemiddelde prijzen, die Regout voor
alle ontvangen steenkolen betaalde, dan valt het op dat Regouts
prijzen in de jaren 1873-1876 aanmerkelijk grotere afwijkingen van
de Marihaye-prijzen vertonen dan in de andere jaren. Van het
verschijnsel, dat Regouts prijs in de jaren 1871, 1872 en 1877-1880
steeds gemiddeld f 1,20 hoger lag dan die van Marihaye - hetgeen
toegeschreven kan worden aan het feit, dat Regout ook andere en
duurdere kolen dan die van Marihaye inkocht - is in de jaren
1873-1876 niets te constateren. De piek van Regouts kolenprijzen
ligt een jaar later dan die van Marihaye; mogelijk heeft hij kort
voor de ineenstorting van de prijzen nog een grote hoeveelheid
steenkool, bestemd voor verbruik in 1874, ingekocht. Dit heeft hij
528) Arch. P.R.: inv. no. 59, p. 5.
527) Arch. P.R.: inv. no. 19, bijlage 26-9-1872. Verg. inv. no. 57, p. 1.
r#8) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 44.
16
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kennelijk ook v66r 1873 gedaan, waardoor zijn gemiddelde prijs
toen lager kwam te liggen dan die van Marihaye. Een zelfde redenering ten aanzien van de jaren 1875 en 1876 kan echter geen
verklaring van het dan zo grote prijsverschil geven. Vermoedelijk
heeft men toen, om welke duistere redenen dan ook, betrekkelijk
weinig kolen van Marihaye betrokken en elders een duurdere
kwaliteit ingekocht. De sterk verminderde inkoop van steenkool in
1874 wijst er duidelijk op, dat men in dat jaar de productie ingekrompen heeft, wat gezien de crisis alleszins voor de hand ligt.
Een artikel dat in de loop van de jaren zeventig eveneens sterk in

prijs steeg was het wishout, waarvan 20.000 i 25.000 bossen 's jaars
in Regouts vlechterij van manden, die tot emballage dienden, werden
verwerkt.
Gemiddelde prijs van wishout per bos 529)
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. . . .
. . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

.

.
.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.
.

32
34
33
37
39
54
57

ct.

1875

.

1876

.

.

.

1877

........63

1878
1879
1880
1881

. .
. .
. .
. .

. .

.

.

. .

. .
. .
. .
. .

.
.
.
.

.

.

.

. . .
. . .
. . .
. .

.

. . .

73 ct.

66
51
49
46
39

De prijsstijging van dit artikel was ongetwijfeld een gevolg van
de duurte der steenkolen. Aangezien deze voor de volksklasse schier
onbetaalbaar werden, ging men op grote schaal hout als brandstof
gebruiken 530). De aanmerkelijke prijsstijging in 1873 ten opzichte
van 1872 wijst er op, dat hiertoe vooral met ingang van de winter
1872-'73 overgegaan werd. De prijzen van dit hout daalden eerst,
nadat de steenkolen weer goedkoop waren geworden en naarmate
de schade, aan het houtwas toegebracht, hersteld was en de jonge
aanplantingen weer kaprijp werden.
529) Arch. P.R.: inv. no. 59, 95.

530) Dat o.a. het wishout in tijden van grote duurte niet veilig was, was ook in
de jaren rond 1847 gebleken: „De honderden veroordelingen, die (toen door de
Belgische rechters) werden uitgesproken wegens het stelen van „mastespellen
en strooysel", gras, hout, brem, bladeren, wissen en wishout, hei, mest, hooigras,
moer, e.a. zijn eveneens kenschetsend (voor de bittere nood). Het grootste
werk van de rechtbanken bestond in dergelijke zaken en jachtdelicten". (Scholl:
De werknemers in de Kempen).
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Aan de vrijdom van stedelijke belasting op de brandstoffen, met
ingang van 1845 aan de fabrikanten verleend, kwam een einde toen
de Maastrichtse raad op 21 Mei 1856 besloot om alle steenkolen,
die in de stad zouden worden ingevoerd, te belasten 531). De
geschiedenis heeft zich - ten dele
herhaald. Zonder dralen
tekende Regout tegen deze nieuwe maatregel protest aan, zich daarbij
-

wederom er op beroepend dat men zich volgens de beginselen
,,

der gemeente-belastingen tot de eigenlijke „consommation locale
behoorde te beperken. En aangezien de in zijn fabriek verbruikte
steenkolen als zijnde in de eindproducten geincorporeerd de stad weer
verlieten, zo meende hij aanspraak op vrijdom van accijns en eventuele
restitutie daarvan te kunnen maken 532 ). Vond Petrus in de gelijksoortige affaire in de eerste helft der veertiger jaren nog gedeeltelijk
compensatie in de hem toegekende premies, ditmaal hield het gemeentebestuur voet bij stuk. Eerst de afschaffing van de stedelijke
accijnzen per 1 October 1866 maakte aan het hierover heersende
meningsverschil een einde 583
Ofschoon het volgende hoofdstuk speciaal aan de arbeid en arbeider
in Regouts fabrieken zal zijn gewijd, moge hier toch aan de hand van
enkele personeelscijfers de groei der bedrijven worden aangetoond.
Einde 1849, toen de crisis-moeilijkheden overwonnen waren, telde
men in Petrus' fabrieken evenals v66r de baisse weer 600 arbeiders.
Twee jaar nadien, op 1 Januari 1852, was hun aantal gestegen tot
826534 ). De telling der werklieden van 1 April 1853 wees uit, dat
er op die dag reeds 1046 personen werkzaam waren 535). In het
crisisjaar 1857 daalde het aantal werknemers van 1200 (in 1856)
tot 1100, doch daarna steeg het opnieuw tot 1300 in 1858 536) en

tot 1469 per 1 Januari 1859

537). Medio 1860 waren er 1535
personen in dienst 538) tegen 1888 in het jaar 1864 539). Op 1
p. Regout: Een woord over enige Maastrichtse belangen, 9 40.
532) Arch. P.R.. inv. no. 23, p. 111.
531

533)

Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 309.

534) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 146.
535) T.a.p., p. 256.
530) Verslagen Maastricht, fabrieksnijverheid.
537)
538)

Arch. P.R.: inv. no. 24, p. 133.
Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 143.
539) T.a.p., p. 34 De gegevens betreffende Regouts personeel, opgenomen in de
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Januari 1870 telden Regouts fabrieken 2067 werknemers 540) ; het
is niet bekend of deze toename van het personeel met bijna 200
personen plaats vond v66r, tijdens of direct na de baisse die zich
in de tweede helft van de zestiger jaren deed gevoelen. Daarna zette
opnieuw een stijging in, zodat einde 1872 reeds 2368 werknemers
werden geteld. In December 1877, enige maanden voor zijn overlijden, had Petrus Regout aan 2573 mensen werk bezorgd in zijn
kristal-, glas- en aardewerkfabrieken 541 ).
In de loop der jaren steeg natuurlijk ook het aantal employ6's,
waaronder verstaan werden de bureau-beambten, afdeling-chefs en
directeuren met uitzondering van de zoons Regout. In 1846 waren
er 12 employ6's nl. 9 beambten en drie directeuren in dienst, en in
1849 vermoedelijk 14 542 ). Begin 1859 waren reeds 41 employ6's
ingeschreven tegen 55 in 1864 en 60 op 1 Januari 1870. In de
periode 1870-1878 waren er gemiddeld 75 employ6's werkzaam.
Onder hen bevonden zich ook Petrus' kleinzonen Adrien, PetrusHubertus en William die resp. in 1871, 1873 en 1875 hun intrede
in het bedrij f hadden gedaan 543)
'

Toen Petrus Regout rond 1850 na langdurig experimenteren einde-

lijk er in geslaagd was om Engels aardewerk te vervaardigen was dit
voor hem een aansporing te meer om op de ingeslagen weg voort te
gaan en de Engelse keramische industrie naar de kroon te steken. In

het jaar 1856 ging zijn wens in vervulling: vanaf dat jaar werd in
zijn fabriek het echte Wedgewood-aardewerk, dat de topklasse
vormde, in zijn verschillende variEteiten gefabriceerd 544). Zoals
Regouts Engels aardewerk door de Engelsman William Crisp was
samengesteld en tot ontwikkeling gebracht, zo was het ook nu weer
een Engelsman die het Wedgewood-aardewerk introduceerde. Crisps
opvolger, Edwin Abington, die op 1 Januari 1856 als directeur van
de aardewerkfabriek werd aangesteld 545) en toen vermoedelijk reeds
Verslagen Maastricht en van Ged. St. van 1862 en volgende jaren, zijn geheel
en al onjuist; t.g.v. zijn slechte verstandhouding met Pijls heeft Regout fictieve
gegevens verstrekt.
540) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 396.

541) Arch. P.R.: inv. no. 32, La Z. en inv. no. 59, p. 15.
542) Arch. P.R.: inv. no. 32, p. 1
543) T.a.p.

N.V. Sphinx: Rapport van G. Olivier 1958.
545) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 79.

544)
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enige tijd bij Regout werkzaam was, wist er het nieuwe kwaliteitsproduct al spoedig samen te stellen. Niet ongegrond dus betitelde
Gustaaf Regout hem als „le fameus Anglais", van wie hij meedeelde,
dat hij in een Russische fayencerie gewerkt had en daarbij de grootste
fabricage-geheimen van Staffordshire kende 546 )
Te zelfder tijd was ook een atelier voor het vergulden van aardewerk opgezet 547 ), zodat toen eveneens artikelen met de fijnste en
kostbaarste d6cors op de markt konden worden gebracht. Raadpleegt

men een prijscourant uit die tijd 548 ), dan valt het zeer uitgebreide
assortiment sterk op. VariErend van de goedkoopste tot de duurste
soort bood men een grote verscheidenheid van artikelen in velerlei
modellen en d6cors aan, waarmee de basis van het succes van de enige
aardewerkfabriek van betekenis in den lande was gelegd 549 ). Toen
brak ook de tijd aan, dat op internationale exposities het Regoutaardewerk onderscheidingen ten deel vielen 550)
Ook de kristal- en glasfabriek bracht nieuwe artikelen en voerde
nieuwe technieken in. Zo werd in 1850 uitdrukkelijk vermeld, dat
men de fabricage van ronde, ovale en vierkante stolpen ter hand had '
genomen, „welke voorwerpen tot dusverre in Nederland niet werden

vervaardigd" 551). De grote concurrent van de kristal- en glasfabriek
was en bleef de Cristalleries du Val Saint-Lambert, die tot Augustus
1879 deel bleef uitmaken van de „Soci6t6 Anonyme des Manufactures
de Glaces, Verres h vitres, Cristaux et Gobeleteries" 552 ), waarin Le
Val, die verreweg de grootste der Belgische ondernemingen op dit
gebied was, de leidende rol speelde. In 1850 bedroeg de omzet van
Val St.-Lambert reeds 1,5 millioen francs, tien jaar later was die
gestegen tot 2 millioen francs en in 1870 tot ruim 2,5 millioen
francs 553). In 1879 werkten er in deze cristallerie reeds 2800
arbeiders 554 ) ; zij was toen dus groter dan Regouts kristal-, glas- en
546) Gustaaf Regout: Causerie A mes fils.
847) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 3.
548) Arch. P·R.: inv. no. 54.
549) In 1856 telde de aardewerkfabriek van Clermont en Chainaye 243 werklieden en die van N. A. Bosch 65; in 1863 resp. 183 en 131 arbeiders (Verslagen Maastricht).
550) Verg: Carri&re de M. P. Regout en Notice sur M. P. Regout.
551) Verslag Ged. St. 1851, p. 142.
552 ) Pholien: La verrerie au pays de LiBge, p. 139.
553) T.a.p., p. 141.
554) Le centenaire du V. St. Lambert, p. 49.
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aardewerkfabrieken tezamen. Een zekere Jules Deprez, die sinds
1857 aan de befaamde cristallerie verbonden was en „ambitionnait de

faire du Val Saint-Lambert la plus puissante cristallerie du

1863 tot haar directeur-generaal benoemd.
„L'influence du nouveau chef se fit rapidement sentir dans le rendement du travail des fours. Sans augmentation sensible dans les moyens
de production, il parvint A intensifier sensiblement le travail". In
1864 werd gerapporteerd dat „1'6tablissement du Val Saint-Lambert
a conserv6 l'activit6 extraordinaire qu'il a prise depuis environ un
an" 556). Het is niet aan twijfel onderhevig dat aan zijn komst een
verscherping van de concurrentie gepaard ging. Opmerkelijk is het
dat Regout op technisch gebied de Val St.-Lambert steeds v66r was.
Eerst twee jaar na Regout, in 1837, werd er in de slijperij de eerste
stoommachine geinstalleerd; de BoEtius-ovens, in Maastricht sedert
1871 in gebruik, kwamen er een zestal jaren later, evenals een zuurpoleerderij 557) ; minstens twee jaar eerder was Petrus in het bezit
van calcineer-ovens. Van gasverlichting werd daarentegen reeds sedert
1843 in de fabrieken te Val St.-Lambert profijt getrokken 558),
hetgeen voor Regout een prikkel zal zijn geweest om tenslotte zelf
een concessie voor een gasfabriek aan te vragen. Aan overdrijving
...
maakte Petrus zich beslist niet schuldig toen niJ eens neerschreef:
„Ik heb dan ook geene moeite en geene onkosten gespaard om mij uit
de vreemde landen alle nieuwe vindingen en verbeteringen op het
gebied mijner industrie ten nutte te maken "559),.
Uit de betrekkelijk weinige archivalia die van Regouts glasfabriek
bewaard bleven 560) blijkt, dat de concurrentie in het glas- en
kristalwerk dusdanige proporties aannam, dat een aantal WestEuropese producenten het tenslotte nodig oordeelde enige beperkingen
hierin aan te brengen. In 1871 kwam een conventie tot stand, waarin
monde" 555)

werd in

555

)

T.a.p., p. 51.

556) T.a.p., p. 43.
557) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 185 en 201. Zuurpoleerderij: een inrichting voor

het polijsten van glas en kristal d.m.v. fluor waterstofzuur.
558) Le centenaire du V. St. Lambert, p. 37 e.v.
559) Arch. P.R.: inv. no. 25, 9 236.
560) Vermoedelijk werd het archief van Regouts glasfabriek na de fusie met de
voormalige Maastrichtse glasfabriek „Stella" in 1925 overgedragen aan de nieuw
opgerichte N.V. Kristalunie Maastricht, die haar archieven tijdens de oorlog
door brand verloren zag gaan.
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en verkoopbepalingen werden opgenomen aangaande prijzen
condities in zoverre het de afzet op het Europese vasteland betrof,
Deelnemers aan deze conventie waren Burgun, Schwerer & Comp.,
Meissenthal; S.A. Val St.-Lambert, Val St.-Lambert; S.A. des Crystalleries et Verreries Namuroises, Namur; Villeroy, Bosch, Karcher
St. Louis, St.
& Comp., Wadgassen; Comp. des Crystalleries de
Rheinische
A.G.,
Glashiitten
Fenn;
Louis; Raspiller & Comp.,
A.G.
Petrus
Glashiitten,
Stolberg;
Regout, Maastricht;
Ehrenfeld;
S.A. de Vall6rysthal, Vall6rysthal; Wisthoff & Comp., Kkinigssteele 561 )

Omtrent de omvang van de afzet van glas- en aardewerk v66r
1863 is nauwelijks iets bekend. De enige cijfers die dienaangaande ter
beschikking staan betreffen de export naar Nederlands Oost-IndiE in
de jaren 1858-1865 en komen voor in de respectieve Verslagen van
de gemeente Maastricht. Zoals reeds vaker werd aangetoond zijn
daar
deze Verslagen op het gebied van handel en nijverheid, althans
waar het Regouts onderneming betreft, minder betrouwbaar. Ofschoon
contr6le op de juistheid van deze cijfers dus niet mogelijk was,
mogen ze hier toch volgen.
Regouts export naar Nederlands Oost-IndiE 1858-1865

Jaar

1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865

Aardewerk

389.404 kg
661.107
453.206
798.708
835.287
1.143.336

693.367
767.240

Kristal en glas

94.647 kg
145.430
285.723
365.140
646.253
351.031
255.719
190.779

Totaal

484.051 kg
806.537
738.929
1.163.848
1.481.540
1.494.367

949.086
958.019

Volgens deze cijfers bleek de export naar Nederlands Oost-India
de grote export
factoren
Welke
1863.
hierop van invloed
in de jaren 1861, 1862 en
te
zijn geweest, is niet zeggen.

van jaar tot jaar sterk te verschillen. Opvallend is

661) Arch. P.R.: inv. no. 19.
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Over de omvang van de afzet in de periode 1863-1878 bleken
in het bedrijfsarchief daarentegen wel nog een aantal
gegevens
bewaard te zijn, zodat het mogelijk was om hiervan het volgend
overzicht op te stellen 562
Afzet van Kristal-, Glas- en Aardewerk 1863-1878
0

t 5 -'

a

.0

.

> O·-0 ·8 ° .E g E

Jaar

1 & 95 4 49 3

4 .5 4 8 N.6 5
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

:

2,4 -C
A
E. .0 9 E S §
k.

5.072

1.252

24,6

1.230

24,8

1.280

24,2

1.252

25,1

1.295

24,8
24,5

1.475

24,8

1.401

25,3

735
730
745
716
795
835
858
843

1.585

25,1

904

1.897

27,9

1.949

30,1

1.055
1.156

1.425

E 1 1 3

-14

X ... t
.8 8.

.j & O 6 5 0 41£ a , 0 8

4.953
5.295

4.970
5.214
5.814
5.943
5.526
6.292
6.797
6.462
6.441
6.883
7.079
7.506
7.332

E JE 3 3
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NtO8

517
500
535
536
500
590
617
558

1.875

29,1

1.113

1.937

28,1

1.236

681
842
793
762
701

2.006
2.094
1.979

28,3

1.386

27,9

1.379

27,0

1.328

Y .0
f

100,0

100,0

99,3

96,7

101,4

103,5

97,4

103,7

108,2

96,7

113,6

114,1
119.3

116,7
114,7

107,9

123,0

131,7

143,5

162,9

157,3

153,4

151,4

147,4

168,2

135,6

620

188,6

715
651

187,6

119,9
138,3

180,7

125,9

Zoals uit de tabel blijkt steeg de totaal verkochte hoeveelheid van
5.072.000 kg in 1863 tot 7.332.000 kg in 1878, hetgeen een toename
met 44,6% betekende. De geldomzet steeg van f 1.252.000,- in
1863 tot f 1.979.000,- in 1878 en nam derhalve
met 58,1% toe.
Dit impliceert, dat de gemiddelde prijs per kg. een stijging onderging
waarbij verondersteld wordt dat de verhouding tussen de verkochte
hoeveelheden kristal- en glaswerk en die van het aardewerk
van jaar
op jaar constant bleef -, wat in de tabel ook duidelijk tot uiting
komt. Tot 1871 onderging de gemiddelde prijs slechts kleine veranderingen, daarna steeg hij snel tot 30,1 cent in het „boom"-jaar 1873.
-

502) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 315; inv. no. 27, p. 302; inv. no. 28, 9 192;
inv. no. 59, p. 1,7 en 21.
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Tijdens de baisse, die daarop volgde, brokkelde de gemiddelde prijs
minder snel af dan men zou mogen verwachten.
De keerpunten in de conjunctuur laten zich in de tabel goed
onderscheiden: het crisisjaar 1866-1867; de hausse die inzette na
1870, in welk jaar de zaken onder invloed van de Frans-Duitse
oorlog enigszins gedrukt waren; de crisis van 1873-1874.
Van de aardewerk-omzet en van de omzet van kristal en glas werden
indices, die een beter inzicht in de mutaties geven, berekend, waarbij
de omzetten in het basisjaar 1863 gelijk aan 100 werden gesteld.
Vergelijking van de indexcijfers van de glas-omzet met die van de
aardewerk-omzet toont aan, dat het kristal- en glaswerk aanzienlijk
sterker reageerde: het noodlot van luxe-artikelen. Het aardewerk
blijkt een opvallend sterker positie in te nemen; het is een artikel in
volle opmars. Niet onmogelijk werd vooral de omzet van het kristalen glaswerk in de jaren 1877 en 1878 verhoogd door middel van

het verlagen van de prijzen.

Ten aanzien van de afzetmarkten van het kristal en glas, respectievelijk van het aardewerk geven ons de onderstaande staatjes enig
idee. Opgemerkt dient te worden, dat de statistiek destijds in het
bedrijf kennelijk niet hoog genoteerd stond. In het ene geval heeft
men de cijfers meer gespecificeerd dan in het andere; de totaaltellingen stemmen niet overeen met andere gegevens en zoals ze
opgenomen werden in de vorige tabel.
Afzet van Kristal- en Glaswerk naar plaats, 1873-1878 503)
Nederland
Export
Totaal
Maastricht
exclusief
BelgiE
excl. BelgiE
Jaar
x f 1000
x f 1000
x f 1000
Maastricht
x f 1000
x f 1000
1873
1874
1875
1876
1877
1878

16
13
9
11
13
10

368
352
351
372
400
381

9
5
5
6
7
7

386
389
336
230
294
253

779
759
701

619
714
651

De afzet naar BelgiE bleek in deze jaren van zeer geringe betekenis
563) Arch. P.R.. inv. no. 59, p. 23.
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te zijn en deed zelfs onder voor die op de locale Maastrichtse markt.
De export, die in 1873 en 1874 de afzet op de binnenlandse markt
overtrof, daalde daarna geleidelijk en bedroeg in 1878 nog maar 40%
van de totale omzet.
Afzet van aardewerk naar plaats, 1870-1878564)
Nederland

Ned.

Jaar

x f 1000

KoloniEn
x f 1000

1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

568
606

148
156
187
215
169
225
296
257
284

725
802
825
866
952
939
876

BelgiE

xf

1000

63
77
78
73
87
92
92
100
111

Export

Totaal

naar elders
x f 1000

x f 1000

63
64
64
66
32
52
45
67
42

842
903
1054
1156
1113
1235
1385
1363
1313

Het aandeel, dat de Nederlandse markt in de ornzet van het aardewerk had, bleek in deze jaren 43 tot 314 van de totale omzet te zijn.
Ruim 85% van de omzet werd in Nederland en zijn koloniEn afgenomen. Meer dan zijn kristal- en glasfabriek bleek Regouts aardewerkfabriek een industrie werkend voor de nationale markt te zijn.
Het ontbreken van een grote concurrent, zoals Val Saint-Lambert in
het glaswerk, komt in de omzetten op de Belgische markt duidelijk
naar voren.
De toenmalige „bedrijfsstatisticus" heeft zich de moeite getroost om
over een aantal opvolgende jaren de procentuele aandelen te berekenen, welke het totaal ( aan arbeiders en employ6's, excl. zonen Regout)
verloonde geldbedrag en de voor steenkolen uitgegeven geldsommen
in de totale omzet hadden. De vrucht van zijn arbeid
waarvan
betreurd mag worden dat deze zich niet ook over de vele andere
kostprijs-elementen heeft uitgestrekt - is te interessant om hier niet
te vermelden.
-

564) T.a.B, p. 7.
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Omzetten, loonsommen en steenkooluitgaven 1868-1878 565)

Totale
Jaar

1868
1869
1870
1871
1872
1873

1874
1875
1876
1877
1878

onnzet

x f 1000

Loonsom
x f 1000

Lonen in

Steenkool-

Steenkool-

06 van de

uitgaven

uitg. in %
v.d. omzet

onlzet

x

f

1000

1.425

577

4 0 5

*

*

1.475

42,8

*

*

*

*

1.897

631
625
641
671

1.949
1.875

748
801

1.401
1.585

1.937

2.006
2.094
1.979

846
837
850
889

44,5

9,6

40,4

150

35,3

197

10,4

38,4
42,8
43,7
41,6
40,5
46,8

244
258
219
219

12,6
13,7
11,3
10,9

177

8,5

160

8

De cijfers spreken klare taal over de sterke arbeidsintensiviteit van
de kristal-, glas- en aardewerkindustrie en onderstrepen tevens nog
eens van welk groot belang Regouts fabrieken voor Maastricht waren.
In de periode 1868-1878 bedroeg de totaal verloonde geldsom gemiddeld 41,6% van de omzet: een percentage dat zelfs nog iets hoger
was dan het overeenkomstige van 1958 1 566). Welke de repercussies

van een algemene loonsverhoging voor deze onderneming waren, laat
zich licht begrijpen: een verhoging van alle lonen met 10 cent per dag
betekende dat daarmee op rond 4% van de totale omzet werd beslag
gelegd.

De uitgaven aan steenkolen, uitgedrukt in een percentage van de
omzet, benadrukken weer eens, dat deze glas- en keramiek-industrie
een echte „ovenindustrie" is 567). Het aandeel van ruim 51% in de
totale omzet dat slechts twee van de vele kostprijs-elementen, namelijk
lonen en steenkolen, gemiddeld in de jaren 1871-1878 samen hadden,
tekent deze bedrijfstak: arbeidsintensief en „Brennstofforientiert".
De winst in de jaren 1871-1878 werd sterk beinvloed door de
conjunctuur. In de respectieve jaren bedroeg zij:

565) T.a.p., p. 1.
gratificaties,. ex566) Voor 1958 werd dit berekend over lonen, salarissen en
clusief sociale lasten.
567
Roemen: Maastricht, p. 182.
)
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1871

14,5%

1872

14,5

1873

1874

%

6,5%
6,5%

1875
1876
1877
1878

9,7%
9,7%
7,6%
7,690 568

I

Voor de waardering van alle activa op de balans - die, zoals de
cijfers reeds doen zien, tweejaarlijks werd opgemaakt - gold de regel
„dat alle zaken naar de waarde van de dag worden getaxeerd in plaats
van de werkelijk gekost hebbende pruzen daarvoor te berekenen" 569 ).
Deze regel werd consequent toegepast, 66k als de marktprijs hoger
dan de aanschaffingsprijs was; toepassing van het zogenaamde
„Niederstwertprinzip" 570) had dus niet plaats. Dit leidde er toe, dat
in jaren van hausse de activa - met name die welke in goedkoper
jaren waren aangeschaft - te hoog werden gewaardeerd, tengevolge
waarvan de winst een geflatteerd beeld vertoonde. In baisse-jaren
was daarentegen de winst lager dan wanneer tegen aanschaffingsprijs
werd gecalculeerd. De gemiddelde winst van die jaren, zijnde 9,6%
- de toevoeging "voor aftrek van de belastingen" was toentertijd
zinloos - geeft daarom een beter beeld van de rentabiliteit.
Petrus ( Laurentius) Regout, die op een van de somberste momenten in Maastrichts verleden aan de stad en haar bewoners een nieuwe
toekomst schonk, overleed op 18 Februari 1878. Van zijn vermogen
dat toen bijna f 3 millioen bedroeg, had hij rond f 2,5 millioen in
zijn onderneming geinvesteerd 571). Voor ruim 2500 arbeiders had
hij werkgelegenheid gecreEerd; per arbeider was dit derhalve een
investering van f 1.000,-.

568) Arch. P.R.: inv. no. 60-63.
509) Arch. P.R.: inv. no. 60, bijlage.
570) Volgens het Niederstwertprincipe worden de activa steeds op de balans
opgenomen hetzij tegen de aanschaffingsprijs, hetzij tegen de huidige marktprijs,
en wel steeds tegen de laagste van de twee. Winsten komen zodoende tot uitdrukking in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn, verliezen daarentegen in het
jaar, waarin de kapitaalvermindering is geconstateerd. Verg.: J. L. Mey:

Theoretische bedrijfseconomie, dl. 1, p. 214. ('s Hage,
1947).
Arr. Rechtbank Maastricht; Not. Arch., Notaris P. J. H. jess6, Maastricht,
akte van Regout d.d. 30-10-1879.
Statuten C.V. Petrus Regout & Co., 30-10-1879.
Notice sur M. Pierre Regout.
571)
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HOOFDSTUK IV

ARBEID EN ARBEIDER IN REGOUTS FABRIEKEN
Par. 1. De sociaal-economische positie uan de a*rbeidende klasse
in het algemeen

De sociaal-economische positie van de arbeidende klasse was tot
diep in de negentiende eeuw ellendig; eerst tegen het einde van de
eeuw traden er verbeteringen in waardoor het lot van de arbeider
draaglijker en zijn bestaan menswaardiger werd. De sociale wantoestanden waren talrijk en van ernstige aard: een afzichtelijk pauperisme had van de volksklasse bezit genomen; huisvesting, hygiEne
en medische verzorging lieten alles te wensen over; de arbeidsdagen
waren veel te lang en de lonen te laag; behalve de vrouw was ook
het kind in het productie-proces ingeschakeld, soms zelfs met nachtarbeid; onderwijs werd nauwelijks of niet genoten. Het is een veel
verbreid misverstand, dat dit gehele complex van wantoestanden eerst
in de loop van de negentiende eeuw ontstond en de wrange vrucht
was van liberalisme en modern kapitalisme.
Het pauperisme loopt als een rode draad door de geschiedenis van
de mensheid, ook door die van het Nederlandse volk. Door de eeuwen
heen leefde steeds een groot deel van de bevolking in de uiterste
armoede en er ging haast geen decennium voorbij zonder dat de gesel
van hongersnood of epidemie het volk getroffen had. Middeleeuwen
en Renaissance verliezen hun glans als men zich „de bittere armoe
der uitgemerghelde gemeente" voor ogen stelt 1) . Zelfs in onze roemruchte Gouden Eeuw bleef de armoede ontstellend groot. De grote
winsten, door de IndiE-handel gemaakt, vielen slechts aan weinigen
toe en leidden niet tot een algemene welvaartsverhoging. Evenals in
Leiden - waar 20.000 van de rond 50.000 inwoners in 1638 in de
diepste armoede leefden en vanwege het stadsbestuur bedeling ontvingen
moest ook overal elders in het land een groot gedeelte
de
van
bevolking gedurende de zeventiende eeuw bedeeld worden;

2) -

1) De Bosch Kemper: Geschiedk. onderzoek, p. 79.

2) V. d. Poel: Hoofdlijnen soc. en econ. geschied., dl. II, p. 25.
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de bedelarij nam eer toe dan af, zo, dat

steeds weer klopjachten

op bedelaars werden georganiseerd. Ook de achttiende eeuw bracht
geen verbetering: „Het gemeen arbeidsvolk vergaat van kommer en
gebrek, de armenhuizen liggen opgepropt" 3) . Aan het eind der eeuw
was de armoede nog toegenomen en was het zelfs niet vreemd
families aan te treffen die in het vierde en vijfde geslacht bedeeld
werden 4) . Rond de eeuwwende, in een tijd van hoge graanprijzen,
moest meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking bedeling
ontvangen 5) : een percentage dat zelfs tijdens de voedselschaarste
van de jaren 1840 niet werd bereikt. De economische ontreddering
- niet van conjuncturele doch van structurele aard -, welke
sinds het laatste kwart van de achttiende eeuw in ons land heerste,
deed de armoede in omvang toenemen. „De toestand der arbeiders
en daglooners vordert thans geene meerdere hulp dan voor vijftig
jaren; zij waren en zijn altijd op de grenzen der armoede, toen gelijk
nu; maar de toenemende verarming gaat uit van den middelstand",
aldus deelde een der departementen van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Mandel in 1843 mede 6) .
Het verschijnsel der urbanisatie heeft zich ook in vroeger tijd
voorgedaan. Zo steeg het inwonertal van Amsterdam van 50.000 in
1600 tot 200.000 in het jaar 1660; Leiden telde in 1580 niet meer
dan 12.000 inwoners, in 1630 circa 44.000 en in 1660 reeds 70.000
inwoners 7) . Het is aan geen twijfel onderhevig, dat hieraan een
stijgende woningnood gepaard ging. Ook de lage lonen, die nauwelijks
een minimum-bestaan garandeerden en dientengevolge tot besparing
op de huur dwongen, zullen de bouwbedrijvigheid niet gestimuleerd
hebben. Ten plattelande, waar de armoede schier algemeen was, is
de huisvesting zeker niet beter geweest; daar zocht het volk veelal
beschutting in plaggenhutten of in woningen van leem. Vandaar
ook dat er buiten de oude steden, op het - voormalige - platteland,
zo betrekkelijk weinig historische gebouwen, die tot huisvesting van
de volksklasse dienden, worden aangetroffen.
Mede tengevolge van de primitieve stand der medische wetenschap,
3) De Bosch Kemper: a.w., p. 117.
4) T.a.9, p. 121.
5) T.a·p; P. 121 e.v.

6) Bierens de Haan: Van Oeconomische Tak, p. 107.
7) Bouman: Leerboek voor econ. geschied., p. 81 en 83.
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die zich niet tot de preventieve gezondheidszorg uitstrekte, heeft men
eeuwenlang niet de minste aandacht aan de hy#ne geschonken. Na
de dertiende eeuw, die te dien opzichte voorbeeldig was, nam de onzindelijkheid hand over hand toe. Z6 zelfs, dat men het in de zeventiende eeuw niet eens meer nodig oordeelde om het paleis van
Versailles ook maar van een enkel privaat te voorzien 8) . Elke gang
placht men daar als privaat te gebruiken; het kwaad trachtte men
te keren door zich te hullen in een waas van zware parfum. En waar
de onreinheid zelfs onder de hoogste standen zulk een ontstellend
beeld vertoonde, laat het zich licht raden hoe ernstig de toestand
onder het arme en slecht gehuisveste volk moet zijn geweest, die
leidde tot „de weerzinwekkende onzindelijkheid van de zestiende en
volgende eeuwen tot aan onze eigen tijd toe" 9) . Het zeer frequente
en uitgebreide optreden van epidemieEn - waarbij niet alleen gedacht
moet worden aan pest, cholera of pokken, doch ook aan tuberculose spreekt hierover maar al te duidelijke taal.
De fabriek en het grootbedrijf zijn niet als modern kapitalistische I
vindingen uit de lucht komen vallen, doch waren het product van
een langdurige evolutie, dat zijn oorsprong vond in de huisindustrie,
het zogenaamde Verlag-systeem. Aangezien de gilden niet de gehele
productieve bevolking omvatten - op het platteland kwamen zij niet
voor; zij waren slechts in de steden belangrijk - was er een groot
aantal arbeiders, dat zijn beroep vrij uitoefende. Vergroting van de
markt leidde echter tot scheiding van voortbrenging en afzet en deed
in de 14e eeuw een nieuw ondernemerstype, de Verleger, ontstaan,
die steevast naar een verkoopmonopolie streefde. De Verleger kocht
de producten van de zelfstandige handwerkers en der huisvlijtbeoefenaars op en door hen in een schuldenaarspositie te brengen
wist hij hen geheel van zich afhankelijk te maken 10 ). Onder invloed
8) Pernoud: De glans der Middeleeuwen, p. 171.

9) T.a.p., p. 173.
10)

ontwikkeling binnen de
In bepaalde Europese steden vond een soortgelijke

gilden zelf plaats. Sommige gildemeesters gingen zich daar speciaal met de
afzet van de producten der andere meesters belasten, waardoor een scheiding
ontstond tussen „mattres-marchan(is" en „maitres-ouvriers", die van de eersten
afhankelijk werden. Zo moesten in 1712 in Lyon 3 A 4000 maitres-ouvriers
hun producten leveren aan 200 maitres-marchands. Soms ook slaagde een Verleger er in als maitre-marchand in een gilde opgenomen te worden. Daarbii
kwam dan nog, dat een oligarchie van rijke ambachtslieden steeds meer het
meesterschap tot een afgesloten kaste ging maken, waardoor de gezellen steeds
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van deze vroeg kapitalistische ondernemers, die een steeds belangrijker rol in het nijverheidsleven gingen spelen, werd de toestand van
de volksklasse steeds slechter en namen de sociale wantoestanden in
omvang en aantal toe 11 ). Door de Verleger werden ook de vrouwen
en kinderen, hetzij direct, hetzij indirect, in de nijverheid opgenomen.
De lonen, die zij aan de van hen afhankelijke huisindustrie-arbeiders
betaalden, waren laag en bleven lang constant en werden soms nog
in natura uitbetaald ( truckstelsel). De inflatie, die er tengevolge van
de steeds toenemende voorraad edel metaal plaats had, deed het reEle
loon voortdurend dalen. De arbeider moest daardoor steeds harder
en langer werken en was tenslotte genoodzaakt ook vrouw en
kinderen er in te betrekken, hetgeen tot indirecte uitbuiting door de
Verleger leidde. De lage lonen werden door het „denkende" volksdeel als gunstig beschouwd; het voorkwam immers luiheid en drankzucht en werkte stimulerend op het aanbod van arbeidskrachten, i.c.
vrouwen en kinderen. Ook direct werd vrouwenarbeid in grote omvang door de Verleger aangetrokken, daar deze behalve het lagere
loon tevens het voordeel had, dat vrouwen niet bij een gilde waren
aangesloten en als zodanig dus buiten de desbetreffende bepalingen
vielen 12 ) . In het algemeen werd de arbeid van de vrouw steeds
slechter betaald dan die van de man. In de veertiende eeuw verdienden
de vrouwen nog drie vierde van het loon van een man, doch in de
vijftiende eeuw nog maar de helft. Het vrouwenloon schijnt nog
verder gedaald te zijn in de daaraanvolgende eeuw; in de negentiende
eeuw was het weer rond drie vijfde geworden 13 ) .
Daar sommige gilden leerlingen van 8 jaar toelieten kwam kinderarbeid reeds in de Middeleeuwen, zij het op beperkte schaal, voor. Een
ernstig probleem werd de kinderarbeid echter pas toen de Verleger
haar in grote omvang ging gebruiken 14 ). Rond 1650 was deze arbeid
in Leiden reeds zo algemeen, dat men er kinderen tekort kwam en
hen uit Brabant en uit het land van Luik aanvoerde. In een Amstertalrijker werden, hetgeen de vorming van een „industrieel" proletariaat tengevolge had. (v. d. Poel: a.w., p. 55 e.v.; Pernoud: a.w., p. 50; Pirenne: De
Middeleeuwen, p. 263).

11) v. Houtte: Van ruilverkeer tot wereldhandel, p. 61-67. v. d. Poel: a.w., p.
49-65.

12) v. d. Poel: a.w., 9 55.
13) Lefranc: Het dagelijks leven in de Renaissance, p. 175.
14)
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damse keur van 1597 werd reeds op de ernstige uitbuiting van deze
kinderen gewezen en hun toestand vergeleken met die van slavernij;
in Leiden zag men zich in 1636 genoodzaakt opzichters aan te stellen
om althans enig toezicht op de kinderexploitatie uit te oefenen 1 5) .
De arbeidsdagen waren, ook voor kinderen, buitengewoon lang:
draaide onze Michiel de Ruyter niet reeds in zijn kinderjaren „de
ganse dag" het grote wiel? In de manufacturen was een arbeidsdag
van 1 3 A 1 4 uren normaal ; in de huisindustrie dwongen de lage
lonen te werken zo lang men kon. De arbeid van kinderen van vier
en vijf jaar af werd ethisch gemotiveerd met de wenselijkheid hen
hierdoor voor lediggang te bewaren en hen zo vroeg mogelijk de zegen
te leren kennen van geregelde arbeid, die op deze wijze een „tweede
natuur" werd, terwijl daardoor tevens de zorgen der ouders werden
verlicht 16 ). Motieven, die reeds v66r de zeventiende eeuw werden
geformuleerd en waarmee de grote Abraham Kuyper nog in 1874 )
het „Kinderwetje" van S. van Houten bestreed 17 ). Hun ethische
grondslag vonden deze motieven in de leer van Calvijn, die de mens

slechts belangrijk acht in zoverre hij naar Gods souvereine wil tot f
zaligheid is uitverkoren. Maar ook buiten dit verborgen raadsbesluit
om is, volgens Calvijn, de gepredestineerde mens verplicht God de
eer te geven die Hem op alle gebieden des leven toekomt, naar de

ordonnantiEn van Zijn Woord. Ter ere Gods is het de mens niet
alleen geoorloofd, maar zelfs geboden om ook op het gebied van het
economisch leven te woekeren met de hem toevertrouwde talenten.
Dat gebod geldt voor het kind in even sterke mate als voor de
volwassene; daarom diende dus ook het kind zo spoedig mogelijk
in het arbeidsproces ingeschakeld te worden 18 ) . Uit deze calvinistische leer, die in ons land in ruime mate de zakelijke voorwaarden
vond om tot ontplooiing te komen, werden ook de lage arbeidslonen
zedelijk gemotiveerd: zij dwongen de arbeiders tot grotere vlijt en
spaarzaamheid 19 ). Eveneens leidde hij tot het ontstaan van armenhuizen, tuchthuizen, wees- en werkhuizen, waarin valide personen
15) V. d. Poel: a.w., p. 64.
16) Kath. Encyclopedie: s.v. Kinderarbeid. v. d. Poel: a.w., p. 64.
17) v. d. Poel: a.w., p. 184.
18) Lindeboom: Reformatie en Contra-reformatie, p. 212-215. Bouman: Van
Renaissance tot Wereldoorlog, p. 69-74.
19) V. d. Poel: a.w., p. 21.

17
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tot arbeid werden gedwongen. Deze inrichtingen, die vaak naast
leveranciers van daar vervaardigde goederen ook leveranciers van
arbeidskrachten waren en zelfs regelrecht aan ondernemers werden
verpacht, hebben tot de opkomst van het manufactuurwezen bijgedragen. „Die Heimat der Arbeitshausgriindung ist das kalvinische
Holland: hier entstand bereits 1589 dat erste Arbeitshaus in Amsterdam. Das Werk- und Armenhaus sollte zunachst, gemiisz der reformierten Ethik, den Armen, den Bettler, den Verbrecher durch
Arbeitserziehung wieder zum niitzlichen Glied der biirgerlichen
Gesellschaft machen. Dieser erzieherische Gedanke trat im Verlauf
des 17. Jahrhunderts immer starker hinter den sachlichen Bediirfnissen der Industrie nach Arbeitskraften fur die neue groszbetriebliche Form der Manufaktur zuruck" 20).

De huisindustrie, Verlag, was een vorm van gedecentraliseerd
grootbedrijf. Vele honderden, soms duizend en meer 21 ), huisarbeiders waren werkzaam voor 66n Verleger, die hetzij direct, hetzij
middels een tussenpersoon, de sweater, contact met de arbeiders
onderhield. Uit deze huisindustrie groeide in de loop van de zeventiende eeuw de manufactuur: de eerste vorm van industriEel grootbedrijf, waarbij de arbeiders onder de technische leiding van de
ondernemer in 66n bedrijfsruimte werden gecentraliseerd. De manufactuur was de voorloopster van de fabriek; zij onderscheidde zich
van de laatste doordat zij geen eigenlijke arbeidsverdeling kende en
door gemis aan machines. Men denke zich de evolutie van huisindustrie tot fabriek echter niet te schematisch. Huisindustrie,
manufactuur - die niet zo wijd verbreid is geweest - en fabriek
hebben in de vorige eeuw nog lange tijd naast elkaar bestaan. Vooral
door het drukken van de lonen wisten de - arbeidsintensieve - huisindustrie en manufactuur zich nog geruime tijd te handhaven naast

20) Michel: Sozialgeschichte, p. 55.
21) In de 18e eeuw werkten in St. Gallen 80.000 huisarbeiders voor een 60-taI
en in Ziirich 40.000 voor 30-50 Verleger (v. d. Poel: a.w., p. 56). In 1835 had
Pr6vinaire in Haarlem 2587 arbeiders in dienst: hiervan werkten er 600 in zijn
fabriek, de anderen waren huisarbeider. ( Brugmans: De arbeidende klasse,
p. 58).
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de fabriek, die in de loop van de negentiende eeuw in ons land
opkwam 22 ) en haar tenslotte geheel verdrong 23)
Al met al waren aan het eind van de vroeg-kapitalistische periode
- dat in ons land rond het midden van de negentiende eeuw viel de sociale toestanden erbarmelijk. Wantoestanden, die reeds eeuwen
lang bestaan hadden, werden als zodanig niet meer onderkend doch
sinds lang als normaal ervaren. De volksklasse was geheel en al u
verpauperd en leefde in doffe berusting. God zelf had immers de i
standen gewild en ook de armen; stond niet in het Evangelie „Armen

zult gij altijd bij u hebben"? Gedachtig dit woord zocht men de
oplossing van het armenprobleem niet in het uitroeien van de
armoede, maar in het bedenken van middelen om het getal armen
zo beperkt mogelijk te houden en in het lenigen van armoede 24).
Het was een voorname deugd tevreden te zijn in zijn stand en te weten
wat daarin volgens vaderlandse zeden paste. Dankbaar en met ontzag
behoorde de arme op te zien tegen de hogere standen, die de weldoeners der lagere waren. De fabrikant, die werk verschafte en
kinderen in dienst nam, beschouwde men als een prijzenswaardig
filantroop, die het zijne er toe bijdroeg om het pauperisme te
beteugelen 25). Nog in het midden der negentiende eeuw waren deze
ideeifn gemeengoed in ons land, en ook in Maastricht dacht men er
niet anders over. In een serie artikelen over het pauperisme meende in
1849 de te Maastricht verschijnende krant De Limburger hiertegen

allereerst te moeten stellen „een goed godsdienstig en zedelijk onderwijs... dewijl daardoor de mensch meerdere gelatenheid in zijn
lot en dus minder morren en wrevel tegen de rampen, welke hem
treffen, zoude verkrijgen". Pas in het derde en laatste artikel wees
men er op dat men zich moest beijveren hen nuttige arbeid te
verschaffen 26). Naar aanleiding van Regouts candidatuur voor de
Eerste Kamer schreef het Journal du Limbourg in datzelfde jaar
22) Het nut van de arbeidsverdeling was door Adam Smith uiteengezet in zijn
Wealth of Nations, 1776; de mechanisering zette in ons land pas door na 1850.

Kath. Encyclopedie: s.v. Fabriek; Huisindustrie; Manufactuur: Trafiek.
v. d. Poel· a.w., p. 141 e.v. v. Houtte: a.w., p. 121, 174.
24) Cornips: Honderd jaar Gemeente-Spaarbank van Maastricht, p. 22.
25) Verg. Brugmans: Econ. en maatschappelijke verhoudingen, p. 263. Levenbach: Het Burgerlijk Wetboek, par. 2.
26) De Limburger d.d. 18, 19 en 21-1-1849.
23)
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1849: " M. P. Regout est un grand industriel; . . . Un
fabriquant est plus q'un citoyen ordinaire; c'est le bienfaiteur
classe pauvre; c'est un soutien de la soci6t6. C'est pour ce
que M. P. Regout nous a paru m6riter les souffrages de ses

grand
de la

motif
conci-

toyens" 27

De huisvesting der arbeidende klasse was in de vorige eeuw
erbarmelijk, en zo mogelijk nog meer dan dat. Sinds 1700 was de
bevolking sterk toegenomen: in 1700 telde Europa 130 millioen
inwoners, in 1850 het dubbele. De Nederlandse bevolking steeg tussen
1815 en 1850 met 3890 28). Daar de bouwbedrijvigheid hiermee geen
gelijke tred hield, werd de huisvesting nog steeds slechter. Dit gold
temeer voor de steden, die vaak nog binnen het strakke keurslijf
der vestingwerken lagen. Tengevolge van de onvoldoende bestaansmogelijkheden op het platteland en de opbloei van het bedrijfsleven
zette hier te lande na 1850 een sterke trek van het platteland naar de
stad in, welke de vraag naar woonruimte deed toenemen en bijgevolg
de huurprijzen deed stijgen. De relatief hoge huren dwongen de
arbeiders genoegen te nemen met slecht gebouwde huisjes aan gangen
en stegen of met een vertrek in de uitgewoonde burgerhuizen 29).
De medicus Coronel beschreef in een hygiEnisch-sociale studie de
behuizing der Hilversumse huisarbeiders als ware spelonken, meestal
slechts 66n klein vertrek bevattende, waarin het gehele gezin at en
woonde, sliep en werkte en dat vaker al meer dan een ecuw als
zodanig in gebruik was geweest. Toetreding van licht en lucht
was nauwelijks mogelijk zodat het er ook op de zonnigste dagen
schemerig was. Ze waren in hoge mate vochtig en vaak te laag om er
rechtop in te staan. De schoorsteen weigerde in dit broeinest van
wandgedierte dikwijls zijn dienst,'s avonds verspreidde er cen walmend
lampje zijn schaarse licht. Onder de bedstede bevond zich de bewaarplaats der winteraardappelen, die bij hun uitlopen de atmosfeer
nog meer bedierven, zo dit althans nog mogelijk was in een vertrek,
waarin zich ook nog een openstaande sekreetkuil kon bevinden en
dat niet zelden een of twee meter onder het straatniveau gelegen
was. In die zelfde ruimte werd te Hilversum - 's winters met
gesloten deur - de gehele dag het koehaar geklopt, gekaard en tot
27) Journal du Limbourg d.d. 2-5-1849.
28) v. d. Poel: am; p. 124. Brugmans: De arbeidende klasse, p. 141.
29) v. d. Eerenbeemt: De huisvesting van arbeiders, p. 3 e.v.
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matten en kleden verwerkt, waardoor er cen dikke stofwolk hing 30).
Dat de arbeider, wiens voedsel voornamelijk bestond uit aardappelen met azijnsaus, krachteloos, zwak en klein was en omstreeks
1850 - toen tengevolge van de ontwikkeling der medische wetcnschap en verbeterde openbare gezondheidszorg het sterftecijfer reeds
was gedaald 31 ) - een gemiddelde levensduur van slechts 32 jaar
had 32 ), kon onder deze omstandigheden niet uitblijven. Ook de
kindersterfte bij de arbeidersklasse was ontstellend groot. Toch was de
armoede vaak zo nijpend, dat deze sterfte in sommige streken onder
het verpauperde volk, in het vooruitzicht op de uitkering der begrafenisfondsen, tot een ware speculatie was geworden; de dood van een
jong kind kon hierdoor vervormd worden tot een welkom iets 33).
' De lonen, die door de eeuwen heen te laag waren geweest, waren
zowel oorzaak als gevolg van de bittere ellende. De volksklasse kenmerkte zich door arbeidsschuwheid, luiheid, geestelijke minderwaardigheid en zwakke lichaamskracht. Het analphabetisme was
wijd verbreid; veel vakkennis was gedurende de langdurige periode
van economische stagnatie verloren gegaan, zodat de Nederlandse
arbeider voor talrijke werkzaamheden ongeschikt was en vervangen
moest worden door buitenlandse vaklieden 34 ) 0 Het volslagen gebrek
aan elementaire ontwikkeling leidde tot „die menigvuldige klagten
der fabrijkanten en ook van bekwame werkbazen, dat zij door de
onbekwaamheid van het werkvolk verhinderd worden, om die verbeteringen in hunne fabrijkmatige bewerkingen, en in hunnen timmeren metsel-arbeid, enz. in te voeren, die latere ondervinding heeft
aangeraden" 35). De drank, waarin de arbeider gedurig zijn toevlucht uit de gore ellende zocht, verergerde het kwaad en werd op '
zijn beurt weer oorzaak van de kinderarbeid: het gat, dat door het
frequente kroegbezoek in de gezinsfinanciEn werd geslagen, moest
door de verdiensten van het kind weer worden opgevuld 86) 0 „Een
30) Coronel: De Hilversumsche industrie. Herdruk in: Ned. Tijdschr. v.
Geneesk., 5-1-1957.

31) Verg· Huhnerfeld: Korte geschiedenis v. d. geneeskunde. v. d. Poel: a.w.,
p. 124 e.v.

32) Brugmans: a.w; p. 160 e.v.
83) Coronel: a.w.
34) Brugmans: a.w., p. 85 e.v., 177 e.v.
23) Bierens de Haan: Van Oeconomische Tak, p. 117.
30) Wijnen: De arbeid der kinderen, p. 26 e.v. Arch. Tweede Kamer: Arch.
Parl. enquEte 1887, verslag bijlage D. 2 (Brief van J. H. Wijnen d.d. 8-11-1886).
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groot deel van de zuur verdiende penningen, door zes of meer dagen
arbeid, ziet men niet zelden in 66n etmaal in ongebondenheid en
verkwisting verteren, en hierdoor gansche gezinnen aan de ellende
en het gebrek ten prooi blijven, bovendien oud en jong, ouders en
kinderen, zedelijk en ligchamelijk in het verderf storten", aldus de
medicus S. Sr. Coronel 37)
In tegenstelling met andere landen, met Engeland vooral, was de
sociale ellende in ons land in de vorige eeuw niet een gevolg van de
economische vooruitgang, maar van de economische achterlijkheid 38). De hoofdoorzaak van het lage loonniveau lag niet in de
eerste plaats in winzucht van de werkgevers, maar in de geringe
prestaties van de arbeiders 39). Men bevond zich in een vicieuze
cirkel: de lonen waren te laag en daardoor was de productiviteit van
de arbeid te gering; de te geringe productiviteit stond geen loonsverhoging toe. Het bedrijfsleven verkeerde ten onzent in een staat van
achterlijkheid en was in het algemeen veel arbeidsintensiever dan
elders het geval was; verhoging van het loon zou de concurrentie,

die toch al uiterst moeilijk was, geheel onmogelijk maken. Zolang de
verouderde bedrijven, Verlag en manufactuur, waar de machine nog
geen ingang had gevonden, overheersend waren
hetgeen tot rond
-

1860 zo was - ging er van hen een druk op de lonen uit. In de
grote fabrieken waren de lonen altijd hoger, niet zelden belangrijk
hoger dan in de verouderde en kleinere bedrijven 40).
V66r 1870 vertoonden de lonen een grote stabiliteit. Daar de
prijzen in de periode 1820-1870 echter minstens met 5090 stegen
had er een sterke daling van het reitle loon plaats 41 ). Een ander
euvel was gelegen in de wijze van belastingheffing: minstens de helft
van de opbrengst van 's Rijks belastingen werd verkregen uit de
accijnzen 42 ) Hiervan ging een zware druk op het arbeidersbudget
uit; circa een achtste deel van het loon van de arbeider vloeide in de
staatskas 43). Daarenboven werden er tot 1866 toe ook nog gemeen27) Coronel: De gezondheidsleer, p. 179.
88) Verberne: Over de soc. econ. structuur, p. 733.
39) Brugmans: Econ. en maatschappelijke verhoudingen, p. 263.
40) T.a.P·, P· 262.
De arbeidende klasse, p. 138 e.v.
) Brugmans:
) Brugmans: Econ. en maatschappelijke verhoudingen, p. 271.
43) Verberne: Geschiedenis van Nederland 1813-1850, dl. I, p. 194. L'Ami du
Limbourg d.d. 20-5-1865.
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telijke accijnzen geheven, die niet alleen prijsverhogend maar ook
verkeersstremmend werkten 44 ), en die van plaats tot plaats sterk
verschilden 45). Zo mogelijk nog groter verschillen vertoonden de
prijzen der gocderen; men denke daarbij niet alleen aan de hoge
transportkosten, doch eveneens aan de moeilijke en trage wijze van
transporteren, waardoor bijvoorbeeld bederfelijke goederen, die hier
overvloedig en ginds uiterst schaars waren, alleen maar in de naaste
omgeving afgezet konden worden. De grote locale verschillen in

consumenten-prijzen maken elke vergelijking van reEle lonen practisch
onmogelijk. Men kan slechts constateren, dat deze niet alleen een
dalende tendens vertoonden, maar bovendien hevig fluctueerden, wat
voornamelijk toe te schrijven was aan het prijsverloop van -- een
klein aantal - voedingsmiddelen. Zodoende blijft alleen een vergelijking van nominale lonen mogelijk. Vanuit het gezichtspunt van
ondernemer en onderneming bekeken zijn vergelijkingen van de
nominale lonen uiteraard wel van belang. Volgens Brugmans zou
in het midden der eeuw, zeer in het algemeen, de verdienste voor
volwassen mannen gemiddeld f 1,- per dag hebben bedragen 46).

Moreau-Christophe schatte in 1851 echter dat in onze steden het
gemiddeld dagloon van een man toen niet hoger dan frs. 1,25 of 60 ct.
was 47 L Het laatste lijkt mij aan de lage, het eerste aan de hoge kant
te liggen 48). Vermoedelijk heeft Moreau-Christophe m66r dan Brugmans met de huisarbeiders rekening gehouden.
Waar het loon van de werkman in de meeste gevallen te weinig was
om van te leven en teveel om te sterven, daar moest de liefdadigheid,
die in ons land ruim beoefend en alom hoog geprezen werd, aanvullend werken. Vaker heeft men er op gewezen, dat de rechtvaardigheid aan de liefdadigheid vooraf dient te gaan en op grond van deze
stelling heeft men dan de negentiende eeuwse werkgever beoordeeld
en veroordeeld. Objectief gezien en naar de opvattingen van onze
tijd is die stelling alleszins juist; nimmer mag echter uit het oog
verloren worden, dat dit inzicht tot de verworvenheden van de laatste
60 A 70 jaren behoort en het is dus historisch geheel onjuist het als
44) Brugmans: a.w., p. 272.
45) EnquEte De Vries Robb6, p. 95.
40) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 133.

47) Moreau-Christophe: Du probl&me de la misdre, dl. III, p. 239.
48) Verg. Verberne: Geschiedenis van

Nederland 1850-1925, dl. I, p. 125.
263

maatstaf voor het handelen in vroeger tijden aan te leggen. Nog rond
het midden van de eeuw zocht men de oplossing van het armenprobleem in de caritas en mEt Mgr. Von Ketteler was men dien-

aangaande de mening toegedaan: „Nicht der Staat k6nne die soziale
Frage 18sen mit seiner biirokratischen Wohlfahrtspflege, nur die Kirche
sei imstande, in der Caritas die sittlichen Kriifte zur Bannung der
sozialen Not wachzurufen" 49) . Voordat de stelling „rechtvaardig-

heid v66r liefdadigheid" in Rerum Novarum werd geformuleerd,
had er een felle strijd gewoed over de vraag, welke van de twee er
prevaleerde. Een strijd, welke eerst ontbrand was nadat de sociale
kwestie aan de orde was gesteld. De School van Angers, waartoe zeer
prominente personen behoorden, stond hierin diametraal tegenover
de School van Luik en poneerde, dat de sociale kwestie alleen opgelost
kon worden door het beoefenen der naastenliefde, i.c. door het
verrichten van caritatieve werken en het geven van aalmoezen, en
dat Staatsinvloed op sociaal terrein niet geduld kon worden. De
School van Luik stelde daarentegen dat de mens rechten had, dat
hem onrecht werd aangedaan en dat voor herstel hiervan rechtvaardigheid vereist was, die echter zonder tussenkomst van de Staat
niet gerealiseerd kon worden. Rerum Novarum, waarin de ideeEn
van de School van Luik werden overgenomen, maakte in 1891 aan
deze strijd formeel een einde. In later jaren zou men beide
meningen
samenvatten door te stellen, dat de liefde niet tegenover de rechtvaardigheid staat doch haar impliceert 50).
Ook na het verschijnen van Rerum Novarum was men het in
katholieke kringen niet er over eens wat men onder „rechtvaardig
loon" moest verstaan. Was aan de rechtvaardigheid voldaan als
men de werknemer een persoonlijk loon toekende - het loon mag
niet ontoereikend zijn voor het onderhoud van een sober en oppassend
werkman, R.N. par. 34 - of had hij recht op een gezinsloon? Zij,
die de laatste mening verdedigden, beriepen zich daarbij niet rechtstreeks op de tekst van de encycliek - „Als de arbeider een loon
49) Messner: Die soziale Frage, p. 302.
60) „L'£cole de la libert6 (Angers, M.) s'appuie davantage sur la charit6,
l'autre (Luik, M.) davantage sur la justice. Aux prolttaires qui rdclament la
justice, la premi&re promet la charit6 et l'aum6ne; la seconde rdpond par la
justice sociale et une 16gislation sociale". (Antoine: Cours d'6conomie sociale,
p. 274). Verg. Kothen: La penste et l'action sociales des catholiques, p. 123 e.v.
en 292 e.v. Keulemans: Maatschappijleer, p. 8, 219, 305-307, 341, 354.
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ontvangt, ruim genoeg om daarmee zich zelf en zijn vrouw en
kinderen behoorlijk te kunnen onderhouden, zal hij licht, als hij
verstandig is, de spaarzaamheid beoefenen en zorg dragen dat na
aftrek van zijn uitgaven, nog iets overblijve, waardoor hij tot een
bescheiden vermogen kunne geraken", R.N. par. 35 - omdat men
meende, dat hierin niet uitdrukkelijk het gezinsloon werd geEist,
doch alleen op het goede en gelukkige gevolg er van werd gewezen.
Zij beredeneerden dit vanuit de natuurwet, die vergt, dat de werknemer niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin kan zorgdragen 51 ) Evenwel, ook zij verstonden onder gezinsloon niet meer
dan „een loon, toereikend tot het onderhoud des huisgezins, althans
indien men mederekent wat de vrouw en de kinderen misschien
kunnen winnen zonder hunne huiselijke plichten te verontachtzamen,
zonder hunne lichaams- en geestesontwikkeling te benadeelen, of
hunne opvoeding, overeenkomstig met hunnen staat, te verwaarloozen" 52 ). In zijn veel geprezen werk „Het maatschappelijk
Vraagstuk", 1902, verstond J. Biederlack onder persoonlijk loon daarentegen - het onderscheid is subtieler dan men zou verwachten cen loon dat „doorgaans tenminste omtrent voldoende zal zijn, om
eene middelmatig talrijke familie van 6 of 7 leden te onderhouden,
indien men datgene mederekent wat de vrouw - na voldoende zorg
besteed te hebben voor haar huisgezin - en wellicht ook de kinderen
afzonderlijk kunnen verdienen" 53). In 1895 schreef de bekende
oud-kapelaan van de Maastrichtse St. Matthiasparochie, J. H.
Wijnen ( 1838-1909) : „Het is geen schande voor den braven werkman, in de eerste 14 jaren van zijn huwelijk, als vrouw en kinderen
niets verdienen, door bijzondere of openbare liefdadigheid ondersteund te worden" 54) . Deze uitlating ontlokte G. Brom de critiek:
„Pastoor Wijnen, indertijd de eerste om de toestanden te brandmerken, kon de hervormingen niet meer bijhouden. Hij bestreed
zelfs de rechtvaardigheid van de eis, dat een arbeider zijn gezin van
het loon moest kunnen onderhouden" 55 ). Als men evenwel bedenkt
dat ook J. Biederlack, die „een der beroemdste leeraren aan de
51) Biederlack: Het maatschappelijk vraagstuk, p. 182 e.v.
52) T.a.p, p. 181.
53) T.a.p.

54)

55)

Wijnen: Moderne toestanden, p. 59.
Brom: Alfons AriEns, dl. I, p. 406.
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gregoriaanse hoogeschool van Rome" was en van wiens gedachten
men overtuigd was dat ze „in de hooge kerkelijke kringen heerschen" 56), zich niet v66r het gezinsloon uitsprak, dan moet men
Broms critiek toch als te scherp van de hand wijzen.

Tussen 1850 en 1870 voltrok zich in ons land de overgang van
vroeg naar modern kapitalisme 57 ). Wanneer omstreeks 1850 de
bevrijding van de arbeidende klasse uit het pauperisme begint - cerst
traag, na 1870 sneller _ 58 ), dan is dat niet te danken aan de
verouderde vroeg kapitalistische ondernemingen, die zeer arbeidsintensief waren en alleen hun bestaan konden rekken door een zware
druk op het loonniveau uit te oefenen. In het geheel niet is het te
danken aan de renteniers, de Stastoks en Jan Salies, over wie steeds
met goedmoedige spot wordt geschreven, doch die strikt genomen
meer gefaald hebben dan welke ondernemer ook; zij immers gaven
de arbeiders niet eens de kans om zelfs maar een schamel loon te
verdienen, omdat zij veelal weigerden hun kapitalen beschikbaar te
stellen voor investeringen in de nijverheidssector. Het waren de
moderne ondernemingen die een einde maakten aan de langdurige
structurele en massale werkloosheid 59) en nieuwe werkgelegenheid
creEerden voor de door de landbouw afgestoten arbeidskrachten 60)
en de snel aangroeiende bevolking 61 ), Terecht merkt Hoefnagels dan
ook op: „Men zal moeilijk kunnen ontkennen, dat de ontdekking van
de mogelijkheid ener meer doelmatige economie toegejuicht moet

worden" 62).
58) Biederlack: a.w., pag VI, voorwoord v. A. J. Verhaegen, norbertijner
kanunnik der abdij Averbode.
57) Verberne: De Nederl. arbeidersbeweging, 9 12. Brugmans: De arbeidende
klasse, p. 214.
58) Verberne: a.w., p. 11.
59) Het feit, dat de vroeg kapitalistische ondernemingen zeer arbeidsintensief
was impliceert uiteraard niet, dat hierin een groot absoluut aantal personen
waren tewerkgesteld; arbeidsintensief betreft immers de verhouding tussen
arbeid en vast kapitaal en wil zeggen, dat de loonsom in verhouding tot het
vast kapitaal hoog is.
60) Verg. v. Houtte: De vierde stand.
61) Zoals vermeld steeg de Nederl. bevolking tussen 1815 en 1850 met 38%.
Tussen 1850 en 1870 nam zij met 20 6 toe en in de periode 1870-1890 met
35,7%: ( Postmus: Bevolkingsconcentratie in Nederl., p. 99). In 75 jaar tijds
was zu dus bijna verdubbeld.
62) Hoefnagels: Een eeuw sociale problematiek, p. 43.
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De huisindustrie is tot diep in de negentiende eeuw de overheersende bedrijfsvorm geweest. Centralisatie van het grootbedrijf
in manufactuur en fabriek bracht mede, dat het arbeidende volk de
beslotenheid van het gezin verliet en naar de nieuwe werkplaatsen
trok. Het komt ons voor, dat vooral hierdoor de burgerij, die nimmer
het geringste contact met de lagere volksklasse had gehad 63), voor

het eerst met haar werd geconfronteerd en kennis nam van wantoestanden, die steeds onzichtbaar waren geweest. Vooral het grote
tal kinderen, dat steeds aan de gezinsarbeid had deel gehad en nu
„vanzelfsprekend" met de vaders naar manufactuur en fabriek

trok 64 ), moet de burgerij de ogen geopend hebben voor de omvang
en het misbruik van de kinderarbeid. Volgens Brugmans zou de
kinderarbeid tussen 1819 en 1871 een belangrijke toeneming hebben
ondergaan 65 ). Betwij feld moet echter worden of de omvang van
de kinderarbeid in de huisindustrie - nog afgezien van die in de
agrarische sector - wel voldoende kan worden gekend. Voor de
meeste kinderen uit de volksklasse was immers het deelnemen aan de
huisarbeid een normale bezigheid, hetgeen echter bij lange na niet
impliceert, dat zij ook in de officiale bedrijfsstatistieken werden opgenomen. Voor menig kind betekende het binnengaan van de fabriekspoort een verbetering van toestand. Vele werkzaamheden waren er
lichter en eenvoudiger geworden en in verschillende gevallen kon de
stoommachine er arbeid verrichten, die voorheen door jeugdige men-

senkracht werd gepresteerd. Vooral wat de omgeving betrof waarin
- waren
gewerkt werd - en dit gold uiteraard voor alle arbeiders
de fabrieken verre te prefereren boven de miserabele ruimten waarin
de huisarbeiders vertoefden. In het algemeen waren ook de werk- -1
tijden in de fabrieken korter dan in de huizen, al kwamen ook in de
eerste nog abnormaal lange arbeidsdagen voor 66). In de huisindustrie
hadden de arbeiders veelal nog het idee zelfstandig te zijn, al waren zij
dan ook in economisch opzicht geheel en al van de Verleger afhankelijk. Met het binnengaan in de fabriek, die hen een nieuwe disci-pline oplegde, ging dit gevoel van zelfstandigheid verloren. De vele
invloeden, die zij er ondergingen, plaatsten hen in een geheel nieuwe
Verberne: Geschiedenis van Nederland 1813-1850, dl. I, p. 203.
De Nederl. arbeidersbeweging, p. 53.
) Verberne:
) Brugmans: a.w., p. 93.

83)

66)

Brugmans: a.w., p. 102 e.v.
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wereld, die hun mentaliteit diepgaand beinvloedde 67). De nieuwe
economische geest werd ook over hen vaardig;
zij werden zich van
hun situatie bewust en namen niet langer meer vrede met hun lot.
Onder de nieuwe fabrieksarbeiders ontwikkelde zich een
gevoel van
lotsverbondenheid, van saamhorigheid. Er ontstond een industrieel
proletariaat, een nieuw sociaal verschijnsel met een geheel eigen
psyche. Een klasse, waarvan eens gezegd werd, dat de Kerk haar niet
verloren had, omdat Zij haar nimmer had bezeten
68). Teveel nog
worden de begrippen proletariaat en proletariEr
opgevat in hun klassieke betekenis, identiek met
pauper. Met industrieel proletariaat
wordt dan bedoeld een groep mensen, die, doordat zij in de industrie
tewerkgesteld waren, tot het pauperisme vervallen waren. Het tegendeel is echter waar: middels hun industriEle arbeid
hebben zij zich
langzamerhand aan het pauperisme kunnen
ontworstelen 69).

Par. 11. Personeelsbezetting

Ter illustratie van de groei van Petrus' bedrijven werden er in het
hoofdstuk „Petrus Regout, de ondernemer" reeds
enige cijfers betreffende de omvang van het personeel gegeven, zonder dat daarbij
evenwel een specificatie naar geslacht,
leeftijd en functie werd gemaakt. Van een aantal tellingen zijn de - min of meer
gedetailleerde gegevens bewaard gebleven,
op grond waarvan het mogelijk is
-

67) Verg. Hoefnagels: a.w., p. 38-43.

68) „Il n'est plus n6cessaire d'insister sur ce qu'on

a appeld le divorce contemporain entre l'Eglise et la classe ouvri&re. On essaie de nos jours, par diff6rents
moyens, de mesurer la largeur exacte du foss6 qui les s6pare et de lancer les
premi&res passerelles par-dessus. On sait que ce fut au cours des cent derni&res
ann6es que le contact entre l'Eglise et les masses laborieuses fut rompu.
On
devrait dire plus exactement que c'est alors qu'il ne fut
pas 6tabli. Car on
oublie trop souvent que l'Eglise n'a pas perdu la classe ouvritre,
mais que cette
derni&re s'est formle en dehors de t'Eglise, par suite des trois grandes transformations qui dominent toute l'histoire du XIXe si&cle
(rtvolution dlmographique, industrialisation, concentration urbaine) ", aldus Mols: Croissance
et limites de la sociologie religieuse, p. 152.
„Toen de fundamenten van het moderne grootscheepse industriEle leven werden
gelegd, was de Kerk, bij wijze van spreken, niet bij de ceremonie aanwezig".
(Langmead Casserley: De ontkerstening van de moderne wereld, p. 123).
69) Messner: a.w., p. 135 e.v.
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ons een denkbeeld te vormen omtrent bijvoorbeeld de omvang van de
vrouwen- en kinderarbeid.

De oudste gedetailleerde personeelstelling dateert uit het jaar 1841
en werd opgemaakt naar aanleiding van de toen gehouden ministeriEle enquEte naar de kinderarbeid. Mede naar aanleiding van een
rapport van de Administrateur der Nationale Nijverheid, Netscher,
zond de Minister van Binnenlandse Zaken, Schimmelpenninck van
der Ooye, op 6 Juli 1841 een circulaire met verzoek om gegevens naar

de gouverneurs der provinciEn, waarin er op werd gewezen „dat de
wijze, waarop jonge kinderen tot fabriekmatigen arbeid of in werkplaatsen en andere dergelijke inrigtingen worden gebezigd, eenen
hoogst nadeeligen, ook dikwijls noodlottigen invloed op de zedelijkheid der mindere volksklasse . . uitoefent" 70). Treffend was, dat
over de fysieke nadelen van de kinderarbeid in het geheel niet werd
gesproken; de enquEte had minder ten doel adviezen te verkrijgen
over de wijze, waarop de kinderarbeid moest worden geregeld, dan
wel inlichtingen te verkrijgen over omvang en aard van de kinderarbeid, lonen, werktijden enz. 71). In tegenstelling met de Kamers
van Koophandel en Fabrieken, die alle in optimistische zin rapporteerden, verklaarden bijna alle gouverneurs zich v66r een of andere
wettelijke regeling van de kinderarbeid. De Limburgse gouverneur,
Gericke van Herwijnen, die meende „de verzekering te mogen geven,
dat nopens de zedelijkheid der fabrijkbevolking bij mij geene nadeelige berigten zijn ingekomen, zoodat dezelve over het geheel genomen zich in geen ongunstiger daglicht dan de overige werkende
volksklasse voordoet" 72 ), nam de gelegenheid te baat om de minister
zijn denkbeelden betreffende de onderhavige materie te doen kennen.
Hij gaf daarbij er van blijk een sociaal-voelend en vooruitstrevend
magistraat te zijn: tegen een uitvoerige reglementering, veel verder
reikend dan later werd vastgelegd in het Kindenvetje van Van Houten van 1874, zag hij niet op 73). In een veertiental punten formuleerde hij zijn desiderata nopens een wettelijke regeling, want „het
.

70) Posthumus: Uit de voorgeschiedenis, p. 8 e.v. De Vries en Gorter: Gegevens
omtrent de kinderarbeid, p. 69 e.v.
71)

posthumus: a.w., 9 5.

72) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
73) Verg. Brugmans: De arbeidende klasse, p. 226.
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daarstellen toch eener verordening, waardoor de zedelijke verbetering
van het aankomend geslacht, hetwelk tot fabrijkmatigen arbeid of in
werkplaatsen wordt gebezigd, zoo veel mogelijk kan worden voorgekomen, of welke de zorg voor de gezondheid, der daarin werkzame
jonge kinderen, ten doel heeft, verdient den belangstelling in de
hoogste mate" 74 ). Een wet op de kinderarbeid moest volgens het
schrijven van gouverneur Gericke van 17 September 1841 inhouden:
„1. Geene kinderen beneden de 9 jaren, in eene fabrijk of werkplaats toe te laten;
2. Voor kinderen van 9 tot 12 jaren naar aanleding der ten deze
ontvangene inligtingen, de soort van ligtere werkzaamheden te
bepalen, waartoe dezelven uitsluitend zullen mogen worden
gebezigd;
3. DAAr waar er gelegenheid voor openbaar lager onderwijs bestaat, aan de fabrijkanten de verpligting op te leggen, om de
boven vermelde kinderen, gelegenheid te geven, daarvan tenminste 2 uren per dag, gebruik te kunnen maken;
4. Acht uren per dag, zoude als het maximum moeten worden
bepaald, gedurende welke deze kinderen tot fabrijkmatigen
arbeid zouden mogen worden gebezigd;
5. Voor jonge lieden van 12 tot 18 jaren, zoude evenals voor de
kinderen, zoo na mogelijk de verschillende werkzaamheden,
berekend naar derzelver krachten en leeftijd, bij de eventuele
verordening, behooren te worden aangewezen;
6. De jongens en meisjes van den voormelden leeftijd, behooren
niet meer dan 12 uren per dag, werkzaam te worden gehouden;

7. De rusttijd voor het middagmaal zoude op een uur kunnen
worden bepaald;
8. Behalve de gelegenheid welke er zich overal des Zondags voor
godsdienstig onderwijs opdoet, moet dAAr waar het de gewoonte is, ook in de week van dit onderwijs gebruik te maken,
de kinderen en jonge lieden vrijheid worden gegeven, daarvan
gebruik te maken;

9. Wanneer het personeel eener groote fabrijk of werkwinkel bij
voorb. meer dan 50 werklieden bedraagt, zullen de jonge
74) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
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10.

11.

12.

13.
14.

lieden der beide geslachten boven de 14 jaren oud, ieder afzonderlijk werkzaam moeten worden gesteld;
De fabrijkanten zullen gehouden zijn, geene kinderen beneden
den ouderdom van 12 jaren in dezelver 6tablissementen toe te
laten, dan voorzien van een getuigschrift van een geneesheer,
constateerende dat dezelven zijn ingeEnt, en door hun lichaamsgestel tot den arbeid zijn geschikt;
Er zal in iedere fabrijk eene lijst of lijsten ten allen tijde voorhanden moeten zijn, ter opgave der namen en voornamen der
kinderen en jonge lieden beneden den ouderdom van 18 jaren,
met aanduiding van den leeftijd van ieder en der werkzaamheden, waartoe dezelven worden gebezigd; alsmede of door
dezelven al dan niet lager onderwijs wordt genoten;
De plaatselijke Besturen zoude het waken voor de opvolging
der te nemen bepalingen moeten worden aanbevolen, welke
door twee of vier lokale Inspectien, onder raadpleging der opgemelde lijsten en te houden op onbepaalde tijdstippen, zich
zouden moeten verzekeren, dat de ten deze gegeven voorschriften stiptelijk worden nageleefd;
Aan de Provinciale Besturen zoude telkens de uitslag dezer
Inspectien behooren te worden medegedeeld;
De boeten welke ter verzekering van de opvolging der onderwerpelijke bepalingen, op de overtreders zullen worden toegepast zouden nogal beduidend behooren te zijn en voor opklimmende verhooging vatbaar, telkens wanneer een overtreder, opnieuw in gebreke mogt worden bevonden.
3,

Tot eenig resultaat heeft de enquEte van 1841 niet geleid. De ingekomen stukken werden opgeborgen en vergeten en werden niet
eerder dan omstreeks 1920 voor het eerst gepubliceerd 75).

Op 16 Augustus 1841 deed Petrus Regout zijn opgave via burgemeester en schepenen van Maastricht, die in hun gemeente met het
75) P. J. M. Aalberse (Een onbekende enqu8te naar de arbeidstoestanden in
Nederland) en N. W. Posthumus (a.w.) vestigden in 1918 voor het eerst de
aandacht op deze enquEte, die zij fragmentarisch publiceerden; C. W. de Vries
en R. A. Gorter (a.w.) verzorgden in 1922 nagenoeg de integrale publicatie
er van.
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verzamelen der gevraagde gegevens waren belast, aan de gouverneur
toekomen 76). Op dat moment waren in zijn fabrieken tewerkgesteld:
Personeelbezetting d.d. 16-8-1841 en d.d. 19-9-1839

8 8 .
Bedrijven

M

90:5

m0 0

2#A

kinderen van
beiderlei geslacht

8

Totaal

Totaal

op

IP 19-9-1839

m

9-15

beneden

16-8-1841

(77)

jr.

9 jaar

Blazerij 29 0 16 0 45 2 92 89
Slijperij 30 0 53 23 0 0 106 68
Aardewerk

Menie (Potas)
Afwisselend

17

0

6
58

15

10

0
6

0
7

15

0
6

140 1 6 1 9 1 1 3 9

2

0
0

60

0
0

4

59

30

6

4

77

120

340 11 311

De opgave, die Regout zelf verstrekte, wijkt af van de verzamelstaat, die ter griffie werd opgesteld, in zoverre op de laatste niet het
getal van „afwisselende" peI'sonen, waarvan Petrus vermeldde dat het
dagloners waren, werd overgenomen 78). In de tabel betreffende de
Maastrichtse industrieen, die De Vries en Gorter uit het enqu8temateriaal samenstelden, werd de meniefabriek verwaarloosd 79), terwijl in Brugmans telling van het aantal arbeiders bij Regout in het
jaar 1841 daarenboven de aardewerkfabriek over het hoofd werd gezien, zodat dan nog maar 198 arbeiders resten 80 ). Het komt ons
voor, dat ook de afwisselende arbeiders, de dagloners, in de telling
moeten worden opgenomen. Er is geen enkele aanwijzing, dat deze
arbeiders niet ononderbroken waren tewerkgesteld; op grond van de
in het vorige hoofdstuk beschreven groei der bedrijven zal men eerder
tot het tegendeel moeten besluiten. „Afwisselend" hoeft trouwens niet
te betekenen, dat zij slechts bij tijd en wijle werkzaam waren, doch
kan evenzeer inhouden, dat zij niet steeds hetzelfde werk verrichtten.
Te dien tijde was er immers slechts 1 aardewerkoven in bedrijf - de
vergunning van de tweede, de „aardewerks-ronden kolenoven", werd
pas op 9 November 1841 afgegeven -, zodat de oveninzetters en
m) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41 (bijlage d.d. 14-8-1841).
N.V. Sphinx: Historische col. no. 2.
78) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
77)

79) De Vries en Gorter: a.w., p. 112.
80) Brugmans: a.w., p. 38.
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-uitzetters en de cassetteninpakkers en -uitpakkers steeds enige tijd vrij
kwamen om ander werk te doen. Onder de afwisselende personen
zullen we ook de voerlieden, sjouwers, timmerlieden, magazijnarbeiders e.a. moeten zoeken.
Ter vergelijking werden in de laatste kolom de cijfers van de telling
van 19 September 1839 opgenomen. Het totaal aantal arbeiders
onderging in deze 2 jaar geen grote wijziging, al is het mogelijk, dat
de telling van Augustus 1841 tengevolge van oogst-werkzaamheden in
de landbouw iets ongunstiger is uitgevallen. De grootste absolute toename geeft de slijperij te zien, gevolgd door de aardewerkfabriek. De
relatieve toename is echter het grootst bij de laatste, die haar peI'soneel bijna verdubbeld zag. Opmerkelijk is voorts de verschuiving die
er plaatsvond van het „afwisselend" personeel naar een der andere
personeelsgroepen, in het bijzonder naar de slijperij en de aardewerkfabriek.
Opvallend is het groot aantal kinderen in de blazerij, waar het
zelfs 51% van het totaal aantal arbeiders uitmaakte. Ofschoon ten
aanzien van de kinderen geen onderscheid naar het geslacht werd gemaakt, is het toch wel zeker, dat het hier uitsluitend kinderen van het
mannelijk geslacht betreft, dat zij „gamins" waren. En het noodlot
wil nu eenmaal, dat er in een glasblazerij altijd veel gamins (leer-

lingen, hulpjongens) nodig zijn; immers „in de glasblazerij kan
onmogelijk een glasblazer gevormd worden van iemand, die niet op
zeer je,igdige leeftijd aan het werk is gegaan" 81). Ongetwijfeld heeft
deze noodzaak des te sterker haar stempel gedrukt op de personeelsbezetting van de nog jonge blazerij, die immers op het moment, dat
de enquEte van 1841 werd gehouden, pas ruim 2 h jaar bestond en
die dus nog al haar eigen vaklieden moest vormen, wilde zij van het
buitenland onafhankelijk worden en de zeer scherpe concurrentie, 1
die ongetwijfeld van invloed op de sociale toestanden in de blazerij is
geweest, kunnen weerstaan. Een „glasblazersplaats" bestond ( en
bestaat) uit 7 personen: de maitre-ouvrier, de souffleur en de carreur,
de eerste, de tweede, de derde en de vierde gamin. De eerste gamins
hadden de lagere rangen reeds doorlopen, waren dus meestal al iets
ouder, zodat zij voor het merendeel in de groep „jongens voorkomen.
Uit de samenstelling der „plaatsen" is het dus te verklaren, waarom
33

81) Parl. EnquEte 1887, verslag der Commissie no. 5, p. 38.
18
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het totaal aantal der mannen en jongens practisch gelijk is aan het
aantal kinderen ( tweede, derde en vierde gamins).
De taak van de gamins was licht en bestond in het aanreiken, wegzetten of schoonmaken der voorwerpen 82 );de zwaarte van het werk

was gelegen in de langdurige arbeidsdag - 11 uur in de blazerij,
12 uur in de andere bedrijven - en in de nachtarbeid 83 ). Nachtarbeid in de glasfabricage was een noodzakelijk gevolg van de toenmalige stand der techniek: men kende uitsluitend het zogenaamde
„feu continu", waardoor de arbeid ononderbroken moest worden
voortgezet 84 ). Dit, gevoegd bij het feit, dat de jongens - die een be- reeds op jeugdige
paalde taak in een en dezelfde „plaats" hadden
leeftijd moesten beginnen, maakt de nachtarbeid van kinderen in glasblazerijen weliswaar verklaarbaar, doch daarom niet minder ernstig.
Iedere nacht trok er een vijfentwintigtal kinderen teveel naar de
fabriek.
De 29 mannen - en waarschijnlijk ook enige der 16 jongens - die
in de blazerij werkzaam waren, zijn ongetwijfeld vreemdelingen geweest; in Maastricht hadden zij het vak immers nog niet kunnen
leren. Zoals reeds eerder aangetoond, waren zij voornamelijk uit
WalloniE en Frankrijk afkornstig, hetgeen de Franse inslag in het
- evenals in dat der
jargon der Maastrichtse glasfabriekarbeiders

„fayenciers" - verklaart.

De 17 kinderen, die in de aardewerkfabriek waren tewerkgesteld,
zullen zowel van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht zijn geweest. De enquBte-staat leert, dat zij „leerkinderen" waren. Omtrent
de werkzaamheden, die deze kinderen verrichtten, deelde de „Commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in
fabrieken arbeidende" ( 1863-1869) mede, dat zij voornamelijk gebezigd werden om al trappende de draaischijven te bewegen, voorwerpen aan en af te dragen, te decalqueren, te kleuren enz. 85) 0 Van
de 340 arbeiders in Regouts dienst was 18,8% (absoluut 64 personen) jonger dan 15 jaar.
Onder de 276 arbeiders van 15 jaar en ouder bevonden zich 45
82) Parl. enquEte 1887, vr. 5329 en 7453. Enqu6te De Vries Robb6, p. 900.
83) Parl. EnquBte 1887, vr . 5330.
84) T.a.p., vr. 7465 en 8099. Brugmans: a.w., p. 116. Verg. De Vries en Gorter:
a.w., p. 162.
85) Enqu6te De Vries Robb6, p. 900.
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vrouwelijke personen; zij maakten hiervan dus ruim 1/6 decl uit.
Nemen we aan, dat ook van de kinderen, arbeidende in de aardewerkfabriek, 1/6 gedeelte tot de vrouwelijke sexe behoorde, dan tellen we
hieronder dus 3 kleine meisjes. In totaal zouden er zich dan dus 48
vrouwelijke personen onder het totale personeel hebben bevonden; zij
maakten daarvan dus 14,1% uit.
De vraag rijst nu, of de omvang van de vrouwen- en kinderarbeid
in Regouts fabrieken ernstiger of minder ernstig was dan in de andere
bedrijven. Absolute cijfers zeggen in dezen natuurlijk bitter weinig:
op een groot personeel zal men normaliter wel altijd meer vrouwen en
kinderen tellen dan op een klein aantal werklieden. Men zal dus de
relatieve cijfers met elkander moeten vergelijken.
Bepalen wij ons eerst tot de andere Maastrichtse bedrijven, die in
1841 geEnquheerd werden, dan kan de volgende tabel worden opgesteld 86):
Personeelsbezetting van Maastrichtse bedrijven (excl. Regout) in 1841

1

2345678

Bedrij f

2

8

0

u

0

.:

9

5

.

7

Speelkaartenfabriek
v. Aug. Lenssen

Behangselpapierfabriek
v. Lhoest en Rutten
Speldenfabriek
van P. Lebens
Spijkerfabriek van P. en T.
Regout en J. Lambriex
Spinnerij, weverij en ver-

8

leeftijd onbekend
(d) van 9-15 jaar

(a)

0

14 (a)

3 (a)

0

3

32.E li

25 0

8 0 5 0 12(c) 25 48

verij van C. J. J. Delnoz
Spin- en weefwinkel van
het R. Cath. Armenhuis

Totaal

3

2>-,int'.0
M

0

55

0

2

1

22(b) 30(b)

20

0

50

4

0

7

0

6(c)

17

35,3

0

0

0

21(e)

26

80,7

231

22,5

5

0 13(d) 83 15,6

47 1 98 33 52

(b) van 12-19 jaar
(c) van 9-12 jaar
(e) 3 beneden 9 jaar en 18 van 9-15 jaar

86) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no, 41 of De Vries en Gorter: a.w.,
p. 111 e.v.
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Zoals in de tabel is aangegeven, werd niet steeds dezelfde leeftijdsnorm voor het bepalen van het aantal kinderen aangelegd. De enqueteurs hadden hiervoor geen richtlijnen gegeven, zodat de individuele fabrikant deze zelf moest vaststellen. Sommigen, zoals Regout,
namen als maatstaf de 15 jarige leeftijd aan, anderen veelal 12 jaar,
waardoor de laatsten in vergelijking met de eersten een geflatteerd

beeld van de kinderarbeid creterden, want juist in de leeftijdsgroep
van 12 tot 15 jaar kwam kinderarbeid het veelvuldigst voor. Waar
men nu met qualitatief-verschillende grootheden te doen heeft, wordt

vergelijking practisch onmogelijk.
De speelkaartenfabrikant August Lenssen vermeldde niet, welke de
minimum-leeftijd van de jongens en meisjes was, die hij in dienst had;
de grens tussen kinderen enerzijds en jongens en meisjes anderzijds
kan hij dus evengoed bij 9 jaar als bij 15 jaar hebben getrokken. Een
zeer gunstig beeld vertoonde de speldenfabriek van Lebens, waarin
geen kinderen beneden 12 jaar waren tewerkgesteld. Opvallend groot
is de vrouwenarbeid in dit bedrijf: 56% van het personeel bestond uit
vrouwen en meisjes. Zeer ongunstig was de situatie in de behangselpapierfabriek van Lhoest en Rutten, waarin bijna de helft van het
personeel uit 9-12 jarigen bestond. Een dergelijke constellatie was in
ons land in 1841 echter geen unicum; meerdere malen werd vermeld,
dat de helft der mannelijke en vrouwelijke werklieden uit jongens en
meisjes beneden 12 jaar bestond 87 ). De spin- en weefwinkel van het
Roomsch Catholijk Armenhuis - een zakelijk opgezette manufactuur of fabriek, verbonden aan een philantropische inrichting
telde
onder haar personeel bijna 81% kinderen. Toch hoeft hier de situatie
-

niet ongunstiger te zijn geweest dan in de behangselpapierfabriek, omdat in haar telling ook kinderen van 12-15 jaar zijn opgenomen. Van
de 26 in de spin- en weefwinkel werkzame personen waren er 3 jonger dan 9 jaar, slechts 1 minder dan men op de 340 personen in
Regouts fabrieken telde. Onder de fabrieken, die kinderen tewerkstelden, neemt de spijkerfabriek met 15,6% een gunstige plaats in,
temeer als men bedenkt, dat hier de leeftijden varieerden van 9 tot
15 jaar. Vergelijkt men de relatieve omvang van de kinderarbeid in
Petrus' fabrieken met die in de andere Maastrichtse bedrijven - wier
gezamenlijk personeel voor minstens 22,5% uit kinderen beneden
87) De Vries crl Gorter: a.w., p. 17.
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15

jaar bestond - dan vertoont de eerste met 18,8% geen ongunstig

beeld.

Alle gelinquacerde Maastrichtse bedrijven ( inclusief Regouts
fabrieken) telden in 1841 tezamen 571 arbeiders, waaronder minstens
116 personen beneden 15 jaar; zij maakten dus 20,3% van het totaal
aantal arbeiders uit. Gorter en De Vries berekenden, dat in dat jaar
het pensoneel in de Friese textielfabrieken voor 27,5% uit kinderen
bestond. In een Enschedese katoenspinnerij was 33,5 % van de werklieden jonger dan 15 jaar, in een Lonnekers textielbedrijf 46%. Van
de arbeiders der Limburgse textielindustrie was 27% jonger dan 13
jaar. De overige Limburgse industrieEn telden 17% kinderen ( meest
jonger dan 13 jaar). In de Zeeuwse calicotfabrieken was dit percentage 20 en in de Utrechtse textielindustrie 11. In de Utrechtse kleiindustrie was 18,5% jonger dan 12 jaar; 21% A 30% der Leidse
katoenfabrieksarbeiders was beneden 13 jaar. De Haarlemse textiel-

fabrieken telden 13% kinderen tot 14 jaar 88). Houdt men rekening
met de aangenomen leeftijdsgroeperingen, dan moet worden geconcludeerd, dat in 1841 Regouts fabrieken een vergelijking op het stuk
der kinderarbeid goed konden doorstaan.
De vraag, in de enquete gesteld, of er gelegenheid tot schoolbezoek
bestond, werd in de meeste gevallen niet of ontkennend beantwoord 89). Het Maastrichts Roomsch Catholijk Armenhuis deelde
dienaangaande mede, dat dc kinderen in het gesticht in een en ander
werden onderwezen; Petrus Regout antwoordde: „Het is alle werklieden en leerlingen toegelaten vrije uren te nemen tot godsdienst- en
schoolonderwijs, voor zoo verre deze uren te dien einde besteed
worden."
Gevraagd naar de „stand der ouders" der kinderen, werd door
Regout op de staat ingevuld „daglooners".
In het schrijven aan burgemeester en schepenen van Maastricht,
dat zijn ingevulde staten begeleidde, merkte Petrus op: „te gelijkertijd heb ik ook de eer UwEd. te verzekeren, dat ik alles wat immer

mogelijk is in het werk (zal) stellen om meer en meer aan de be-

hoeftige klasse onzer ingezetenen aanhoudend werk te verschaffen,
niet twijfelend of UEd. Achtbare zult zooveel mogelijk Uwe wel88) T.a.p., p. 72,95,110,152,158,160,166,177.
89) T.a.B, P. 110.
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Personeel in de diverse

Blazerij

Leeftijd

>

10

Vr.

Aardewerk

Slijperij

M.

Vr.

M.

Vr.

M.

2
-

1

2

5

Schilders-drukk.

Vr. M.

jaar

10
11
12

„
„

2
2

„

13
14
15

„
.

.

17

"

18

.

2

8
7

3

1

5

2

3

.

16

3

1

2
8
6

1
1
2

2

17

2

7

2

10

3

6

4

4

6

2
1

4

3

3

2

3

3

1
20-24

9„2 1 6 4 9 2
3
18
7
27
6
28
6
.
25-29 .
1
8
6
13
4
15
8
30-34 .
7
1
9
2
24
35-39 .
9
3
2
2
8
40-44 .
2
4
2
3
9
45-49 „1 1
50-54 .
6
1

55-59

.

60-64

.

2

totaal

1

95

5
1

1
1

1

3

19

2

1
1

1
1

1

3 1 7
2
2
1

1

65 „
onbekend

1

3
24

87

39

159

31

12

waarvan:

gehuwd 1 22 10 34 5 61 2 6
ongehuwd 14 66 12 52 29 97 29 5

weduw.

4

3

onbekend

114
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2

1

5

1

1

4

111

198

43

Fabrieken per Juli 1849
Gasfabriek

Vr.

M.

TOTALEN

Alg. Betrekking
Vr. M.

Vr. + M.

M.

Vr.

4-

2

2-

33
1

10

1

4.

20

24.

1

3 -

14

17 -

1

7

23

30

1

3

9 · 43

1

2

1

12 · 54

10

1

1

· 45

2 · 9

22

14

15

1

10.

16

2

22

79

11

· 90

31

26.
101

8

20

52

72

5

6

3

52

55

2

12

5

34

39

1

2

5

19

24

1

3

2

15

17

1

4

3

14

17

2

23

5

8
5

2

· 133

29

5

11
5
17

3

12

3

2

2

1

17

1

11

12
538

52

116

422

26

18

161

179

15

86

238

324

5

11

13

24

10

11

6

1

totaal

generaal

55
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willende medewerking bij brengen om deze voor onze stad
zoo zeer
noodzakelijke ondersteunen (ondersteuning, M.) voor de behoeftige
classe te kunnen volhouden" 90).
Vermoedelijk werd in geen enkel enquEte-antwoord de geest des
tijds zo treffend weergegeven als in dat van Niessen en Kockelkoren,
die zich te Hoensbroek bezig hielden met het vervaardigen van
„strooyehoeden". Zij hadden 4 mannen, 3 vrouwen, 11 jongens, 29
meisjes en 48 kinderen van 6 tot 12 jaar, totaal dus 95
werklieden,
in dienst. Het totale personeel bestond voor 5/6 gedeelte uit vrouwen,
meisjes en kinderen. De geEnquEteerden tekenden daarbij aan: „Deze
fabrijk is door de zorg van den verdienstelijken Kapellaan P. Hilkens
tot stand gebragt. Voor het godsdienstig onderwijs wordt behoorlijk
gezorgd; de kinderen welke eigentlijk bij derzelver ouders te huis
werken, gaan een halven dag ter school" ill). Hier zien wij hoc een
kapelaan - ongetwijfeld door de meest nobele, philantropische gevoelens gedreven en vermoedelijk daarom „verdienstelijk" geheten 92 )
de stoot tot oprichting van een fabriek of manufactuur gaf, waarin
kinderarbeid op grote schaal werd toegepast. Tekenend voor de tijd,
waarin de nijverheid nieuwe bedrijfsvormen aannam, is
de hier vermelde combinatie van huisarbeid met fabriek of manufactuur.

Over weinig jaren zijn zulke uitvoerige personeels
gegevens bewaard
gebleven als over 1849. In Juli van dat jaar werd een naamlijst opgesteld van alle arbeiders, waarbij tevens werd vermeld leeftijd, ge-

slacht, burgerlijke staat, functie en loon 93 ). In deze lijst werden dus
niet opgenomen de administratieve beambten, de fabrieksdirecteuren
en de 3 zonen Regout, die toen in het bedrijf werkzaam
waren, samen
15 personen. Behalve de lonen, die in een volgende paragraaf worden
behandeld, worden de gegevens van deze lijst in de voorafgaande tabel
weergegeven.

90) G.A.M.: inv. no. 342, corresp. 16-8-1841, no. 1676 B.

91) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41.
92) In het Verslag Ged. St. 1842, p. 107 is sprake van „De fabrijk van H.
Niessen en Kockelkoren te Hoensbroek, welke dezelver daarstelling aan
den
ijver en de menschlievende bedoelingen van den kapellaan Hilkens aldaar is
verschuldigd, en waarin... aan de vroeger verarmde ingezetenen dezer gemeente, van de grijsaards af tot de kinderen toe, bezigheid en brood wordt

verschaft".
93) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 70-76.
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Alvorens de gegevens in deze staat vermeld aan een nader onderzoek te onderwerpen, moet eerst nog eens de gang van zaken rond
het jaar 1849 in herinnering worden geroepen. In 1848 bevond de
nijverheid zich in cen ernstige crisistoestand en werden er in Regouts
fabrieken, die voordien 600 werklieden telden, een aantal personen
ontslagen. Ofschoon het Regout tijdens de winter van 1848-1849
gelukt was om weer alle 600 arbeiders tewerk te stellen, moest hij omstreeks April 1849 opnieuw het personeel inkrimpen. In Juli daaraanvolgend, toen de personeelslijst werd opgemaakt, waren er een zestigtal personen nog niet op het werk teruggekeerd. Toen de burgemeester in Maart 1848 de gouverneur informeerde omtrent de werkloosheid in Maastricht, merkte hij met betrekking tot de verleende
ontslagen op Regouts fabrieken op, dat hierdoor merendeels vrouwen
en kinderen getroffen waren. Het is dan ook zeer wel mogelijk, dat er
zich ook onder de 60 personen, die in Juli 1849 nog niet teruggekeerd
waren, relatief veel vrouwen, meisjes en kinderen bevonden, zodat de
toen gehouden telling een gunstiger beeld kan vertonen dan wanneer
zij onder normale omstandigheden was gehouden.

blazerij
slijperij
aardewerkfabriek
verschillende ateliers

173 personen
119
177

„
„

57

„

526 personen

alsmede 9 bureau-beambten, 3 fabrieksdirecteuren en 2 zonen Regout.
Evenals de d6cor-drukkerij bestond de gasfabriek op dat moment nog
niet; de d6cor-schilders, een achttiental personen, werden meegeteld
onder het personeel van de aardewerkfabriek. Onder de „verschillende ateliers" werd hetzelfde verstaan als onder de „algemene betrekkingen" in de staat van 1849.
In totaal waren toen dus nagenoeg evenveel arbeiders aan de fabricken verbonden als in Juli 1849. Vergelijkt men de personeelsbezetting
per bedrij f, dan blijkt de aardewerkfabriek ( incl. schilders en drukkers) in de loop van deze jaren behoorlijk te zijn uitgebreid en vermoedelijk werd haar personeel niet tengevolge van de crisistoestand
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ingekrompen. De slijperij onderging een kleine inkrimping. De
zwaarste klap kreeg de blazerij te incasseren; zij zag haar personeel
teruglopen van 173 tot 114.

Kinderen beneden 10 jaar bleken er in Juli 1849 niet meer in de
diverse fabrieken voor te komen. Op het totaal van 538 werklieden
werden er 54 kinderen beneden 15 jaar aangetroffen. Maakte deze
groep kinderen in 1841 nog 18,8% van het totaal uit, in 1849 was
zij teruggebracht tot 10%. Beneden de 12-jarige leeftijd - de norm,
die door het kinderwetje van 1874 werd ingevoerd - kwamen er
slechts 7 kinderen of 1,3% van het totaal aantal arbeiders voor. In
1841 telde men op het totaal van 92 blazers 47 kinderen beneden 15
jaar; in 1849 nog slechts 22 op een totaal van 114. Het percentage
daalde van 51 op 19,3 ! Onder de 241 aardewerkers en schilders en
drukkers werden 26 plaatsen bezet door jeugdige personen beneden

15 jaar. Het percentage, 28,8 in 1841, daalde hier tot 10,7. In de
slijperij, waarin in 1841 geen 14-jarige en jongere kinderen voorkwamen, waren er nu 5 werkzaam - 4% 9.
In 1841 werkten van de 64 kinderen 73,4% in de blazerij en
26,6% in de aardewerkfabriek. In 1849 waren de 54 jeugdigen als
volgt over de bedrijven of afdelingen verdeeld: 40,7% in de blazerij,
48,1% in de aardewerkfabriek en d6corafdeling, 9,3 % in de slijperij
en 1,9% in de algemene dienst.

Brugmans deelt mede, dat rond het midden der vorige eeuw ruw
genomen 20% der arbeidende kinderen uit meisjes bestond 94). In
1849 behoorden er in Regouts fabrieken 9 van de 54 kinderen beneden 15 jaar tot het vrouwelijk geslacht; 1 6,6% dezer arbeidsplaatsen werd toen dus door meisjes bezet. Neemt men echter de 12jarige leeftijd aan, dan telt men 2 meisjes op een totaal van 7 kinderen
en stijgt het percentage derhalve tot 28,5.
Op een totaal van 538 personen kwamen 116 vrouwelijke arbeidskrachten voor; zij maakten toen dus 21,5% van het personeel uit.
Ten opzichte van het percentage, dat voor 1841 op 14,1 berekend
werd, dus een stijging met ruim de helft. Ter vergelijking diene, dat
in de Overijselse textielindustrie in 1854, 1866 en 1871 circa 36%
der arbeiders van vrouwelijke kunne was 95).
04) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 99.
03) Schilstra Vrouwenarbeid, p. 34.
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In 1871 - toen

de vrouwenarbeid in vergelijking met vroeger
relatief
iets
was
jaren
afgenomen - kwamen in ons land onder de in
loondienst werkende personen boven 16 jaar ongeveer 15% vrouven
voor 96). In 1849 telde men in Regouts fabrieken 437 personen boven
16 jaar, waaronder 97 vrouwen; zij maakten hiervan derhalve 22,1%
uit. Vrouwenarbeid in de glas- en keramische industrie moet - in het
algemeen gesproken
worden toegeschreven aan het feit, dat men
dat
daarin vele werkzaamheden voorkomen,
van mening was en is,
die beter door een vrouwelijk dan door een mannelijk persoon kunnen
worden verricht ( afwassen, schoonmaken, tellen, inpakken, decalqueren). Daarnaast werden er door haar natuurlijk ook vele taken
verricht, die nict typisch vrouwelijk waren. Uitgezonderd Petrus'
echtgenote Aldegonda, die „hors concours" was, heeft in de vorige
ceuw geen vrouw een plaats achter een bureau in Regouts kantoor
-

veroverd.

In 1841 bestond het personeel van de slijperij voor 21,7% uit
vrouwelijke personen, dat van de aardewerkfabriek - waarin 10
grote en naar schatting 3 kleine meisjes werkten - voor 22% en het
„afwisselend" personeel voor 15,6% uit vrouwen. In 1849 telde de
blazerij 16,7% vrouwelijke arbeidskrachten, de slijperij 21,6%, de
aardewerkfabriek 19,7%, de schilders-drukkers-afdeling 72,1% en de
„algemene betrekkingen" 5,5% vrouwelijke personen. Het personeel
van de aardewerkfabriek en van de schildens-drukkers-afdeling tezamen bestond toen voor 29% uit vrouwelijke arbeiders. Het aandeel van de vrouwen in de slijperij blijkt constant gebleven te zijn. In
de aardewerkfabriek ( inclusief d6corafdeling) steeg het van 22% tot
27%, hetgeen moet worden toegeschreven aan de uitbreiding, die zoals we vroeger reeds zagen - in deze jaren aan de d6cor-afdeling
werd gegeven. Opmerkelijk in 1849 is het verschijnen van vrouwelijke
personen in de glasblazerij; zij verrichtten hier evenwel werkzaamheden die in 1841 door het afwisselend personeel werden gedaan.
In 1841 verrichtten van de 48 vrouwelijke personen 47,9% haar
werk in de slijperij, 27,1% in de aardewerkfabriek en 25% behoorden
tot het afwisselend personeel. Van de 116 vrouwen en meisjes in 1849

werkten 16,4% in de blazerij, 20,7% in

de slijperij, 33,6% in de

06) Brugmans: a.w., p. 108.
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aardewerkfabriek, 26,7% in de schilders-drukkers-afdeling en 2,6%
hadden een algemene betrekking.
De werkzaamheden, welke door de vrouwen en meisjes, respectievelijk de jeugdige mannelijke personen werden verricht, worden in de
onderstaande staten, tevens het aantal aangevende, vermeld.
IVerkzaamheden der urouwen en nieisjes

Aantal vrouwelijke personen
tot 16 jaar

16-19

jaar

boven 19 j.

Glasblazerij

glasuitzoekster

6

glasmagazijn

1

9

3

Glasslijperij

leerling

1

afveegster

1

natelster in het magazijn
opzichteres der matslijperij

1
1

matslijpster
slijpster
gatenboorster
lampenwasster

stoppenmaakster

1
3
10
3
1
1
1

Aardewerkfabriek
vuursteenwerkster 97 )

magazun

5

2

6

aardwerkster

glazuurkamer of -kuip

2

10
10

2

2

Schilders en Drukkers

schilderes
drukster

1
3

2
9

8
8

1

1
1

Algemene betrekkingen

boodschappenmeisje
kalkwerkster

97) Vuursteenwerkster = vervaardigster van vuurvaste hulpartikelen: triangels,
„kollefitten" ( colifichets) en stiften. Cassetten (dozen van vuurvast materiaal
waarin artikelen werden weggezet in de ovens ter bescherming tegen vliegas en
de directe vlam) en vuurvaste platen werden alleen door mannen vervaardigd,
omdat dit zware arbeid was.
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1Verkzaamheden der jeugdige mannelijke personen

Aantal mannelijke personen
tot 13 jaar

13-16

jaar

16-19 jaar

GlasblazeTij

leerjongen

7

blazer

17

9

3

1

S lijperij
leerjongen

2

5

11

slijper

4

Aardewerkfabriek
vormer

1

hulpjongen
glazuurmolen of -kuip
raddraaier

4
1

kolenoplegger
„kollefitten" e.d. 97)
opdrager

3

8

7

5
3

3

1
2

garneerder

7

1
3
2
2

schilder

1

Algemene betrekkingen
timmerman
metselaar

1
1

smid

1

inpakker

1

Van de 116 vrouwelijke arbeiders waren er 29 gehuwd of gehuwd
geweest ( 25%); onder de mannen was 41,2% gehuwd of weduwnaar. Als regel gold
althans in later jaren, van vroeger tijden is het
niet bekend - dat geen gehuwde vrouwen werden aangenomen;
meisjes, die echter v66r hun huwelijk reeds op de fabriek werkten,
mochten ook nadat zij in het huwelijk waren getreden in dienst
blijven 98). Van het voorkomen van huisindustrie in Maastricht is na
1830 geen spoor meer te vinden. Begrijpelijk is dan ook, dat de gehuwde vrouw hier een bijverdienste in de fabriek trachtte te vinden.
In Tilburg daarentegen kwam tot diep in de negentiende eeuw geen
fabrieksarbeid van gehuwde vrouwen voor; algemeen werd dit toegeschreven aan de geestelijkheid, die zich in alle opzichten tegen haar
arbeid in de fabriek verzette. Terecht merkte Mej. Schilstra dien-

98) Arch. C. V. P. Regout: Naamlijst 1885-1900.
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aangaande op: „Dit deze activiteit succes kon hebben, (terwijl er bijv.
in Maastricht niets van te merken viel), omdat hier de wolindustrie
meer dan voldoende huisarbeid aan de vrouw verschafte, scheen niet
beseft te worden" 99). In 1849 was van het totale personeel
33,2%
gehuwd, 60,2 % ongehuwd en 4,4% gehuwd geweest ( onbekend
2,2 % ) .

De 12 personen, van wie de leeftijd niet werd vermeld, waren
zonder twijfel allen ouder dan 18 jaar; dit kon worden vastgesteld
aan de hand van hun burgerlijke staat, hun functie en hun loon. Meer
dan de helft van het totaal aantal arbeiders - wier gemiddelde
levensduur destijds 30-32 jaar was - viel in de leeftijdsklasse 15-30
jaar ( 305 van de 538 personen). Het aantal personen van 10-15 jaar,
54 in getal, was bijna even groot als het aantal mannen en vrouwen
boven 44 jaar ( 60 personen).

Uit het jaar 1852 bleef een weing-gespecifieerde telling bewaard;
zij levert alleen maar materiaal omtrent de vrouwenarbeid op 100).
Op 2 Januari 1852 telde men:

Mannen

Frouwen

Totaal

Glasblazerij
Glasslijperij
Aardewerkfabriek
Gasfabriek

154
138
240

31
37
79

14

0

14

Algemene betrekkingen

128

5

133

674

152

826

185
175
319

De vrouwelijke personen vormden toen dus 18,4% ( 21,5%
) van
het totale personeel ( tussen haakjes het percentage van 1849), hetgeen dus een daling ten opzichte van 1849 betekende. Het personeel
van de blazerij bestond voor 1 6,7% ( 16,7%) uit
vrouwelijke arbeids-

krachten; dat van de glasslijperij voor 21,1 % ( 21,6% ) ;de aardewerkfabriek - incl. schilders en drukkers
telde 24,7% (29%)
de
vrouwelijke personen en van
algemene betrekkingen werd 3,8%
(5,5%) door vrouwen ingenomen. Van de 152 vrouwelijke personen
-

werkten 20,4% (16,4%) in
90) Schilstra: a.w., p. 95 e.v.
100) Arch. P.R.: inv. no. 22, p.
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de

146.

blazerij, 24,3% (20,7%) in de slij-

( 60,3%) in de aardewerkfabriek en d6cor-afdeling en
3,3% (2,6%) hadden een algemene betrekking.
perij, 52%

Op 1 April 1853 was de personeelsbezetting aldus:

Glasblazerij
Glasslijperij
Aardewerkfabriek

Gasfabriek
Algemene betrekkingen
Houtzagerij te Vaeshartelt

Mannen

Vrouu)en

Totaal

142
157

16
42

352

116

158
199
468

9
150

0
6

1

55
865

181

9
156

56
1046

Tijdens deze telling bestond 1 7,3 % van het totale personeel uit
vrouwelijke personen; een vermindering met 1,190 ten opzichte van
1852. In de blazerij was 10,1% van het personeel van het vrouwelijk
geslacht, tegen 16,7% in de voorgaande jaren; in het afgelopen jaar
was hier dus vrouwelijke arbeidskracht vervangen door mannelijke.
Het personeel der glasslijperij omvatte 21,1% vrouwelijke personen,
de aardewerkfabriek 24,8%, de algemene dienst 3,8%. Het aandeel
der vrouwen in de personeelsbezetting van deze bedrijven, resp. dienst
was precies hetzelfde als in 1852. Van de 181 in Regouts dienst zijnde
vrouwen vonden 8,8% werk in de glasfabriek, 23,2% in de slijperij,
64,1% in de aardewerkfabriek, 3,3% in de algemene dienst en 0,6 70
te Vaeshartelt.
Onder het mannelijk personeel van de aardewerkfabriek bevonden
zich 48 „gamins welke door den Meester zelve betaald worden." Wij
hebben hier te doen met het verschijnsel, dat men aanduidt als „winkelhouden" 101). Oorspronkelijk verstond men onder „winkel" de
werkplaats van een ambachtsman ( „geweerwinkel"), later de werk- huisarbeider.
plaats van een - van een Verleger afhankelijk
De huisarbeider bezigde voor het verrichten van verschillende werkzaamheden zijn eigen kinderen; had hij die niet, dan nam hij een of
meer jeugdige personen in dienst, aan wie hij een vast loon moest
betalen. In dat geval hield hij winkel. Dit systeem, waarin de arbeider
101)

Verg. Enquae De Vries Robb6, p. 903.

287

voor zijn eigen hulpkrachten zorgde, deed
ook zijn intrede in manufactuur en fabriek 102 ), waarin dus bij de oude gebruiken werd aangeknoopt; alles ontstaat nu eenmaal langs de weg der geleidelijkheid.
Vrij lang bleef het systeem hier bewaard. In Regouts fabriek werkte
dit systeem aldus: wanneer een „gamin" zich aanmeldde, dan werd hij
- zo de betrokken meester ermee accoord ging - in een bepaalde
plaats of ploeg opgenomen. Van te voren werd het loon, dat hij bij de
meester zou verdienen, overeenkomstig bepaalde
richtlijnen door de
betrokken meester en diens chef vastgesteld. De ploeg als zodanig
werkte op stukloon; aangezien nu alle ondergeschikte
n van een meester een vast loon ontvingen, was alleen het loon van de meester afhankelijk van de behaalde resultaten. De meester betaalde het door
hem en zijn chef overeengekomen loon aan zijn ondergeschikten uit;
daarenboven ontvingen de gamins meestal nog een
bepaald bedrag
direct van de werkgever 103). 7766r 1887 werd deze wijze van uitbetaling evenwel herzien en ontvingen de „gamins" voortaan hun gehele loon rechtstreeks van de fabriek „want vroeger toen de meesters
zelf hunne gamins uitbetaalden is daarvan nog al misbruik ge1-naakt" 104

De volgende tabel geeft de bezetting op 1 Januari 1859105).
Onder de 1428 arbeiders bevonden er zich 21,3% van de vrouwelijke sexe. In de glasfabriek maakten de vrouwen 17,1% van het

personeel uit (in 1849: 19,1%; in 1852: 18,8% en in 1853: 16,2%),
in de aardewerkfabriek 27% (in 1853: 24,8%) en in de algemene
dienst 8,5% ) 1853: 3,8%). Meer dan de helft van het totaal vrouwelijke krachten verrichtte haar werk op de d6corafdeling of in het
magazijn ( resp. 28,2 % en 24,9 % ) . Een 30-tal vrouwen hield zich
bezig met het vervaardigen van triangels, kollefitten en ander vuurvast materiaal. Het vervaardigen van vuurvaste stiften was een niet
ongevaarlijk werk, waarbij soms ernstige verwondingen aan de vingers
werden opgelopen, doordat de meisjes er mee onder de
handpers
kwamen 106) . Aan de ovens werd door 43 vrouwen werk verricht;
102)

Verg. Brugmans: a.w., p. 102.

103) Verg. Parl. enquBte 1887, vr. 7084-7088, en De Volkstribuun d.d. 5-10-1895.
104) Part. EnquEte 1887, vr. 6988.

103) Arch. P.R.: inv. no. 24, p. 133.
106) Arch· P.R.: inv. no. 51, rapport October 1861.
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Personeelsbezetting op 1 Januari 1859

Totaal
Mannen Vrouwen

Glasfabriek
blazerij
slijperij

magazijn

195
149

15
39

8

19

Aardewerkfabriek

aardkloppers

6

-

48

30

fayencerie

381

ovens

102

cassettenmakers e.d.

Man

Vrouw

Man en Vr.

352

73

425

584

216

800

171

16

187

--

43

drukkers (d6cor-afd.)

18
57
schilders „ 3 17
vergulders .
10
12
magazijn
5
57
molens te Canne

11

-

41
14
23

9
7
-

20
46
27

-

16

-

Algemene Dienst

counverkers
mandenmakers
metselaars

timmerlieden
smeden
dagloners
Gas abriek

buizenleggers e.d.

16

arbeiders

beambten

1123

41
1164

-

16

305

1428

-

41

305

1469

haar werkzaamheden bestonden in het vullen en ledigen der cassetten.
De houtzagerij, waarin in 1853 56 arbeiders werkten, werd in deze
tabel niet meer afzonderlijk vermeld; voortaan behoorde zij tot de
algemene dienst. Haar personeel is vermoedelijk begrepen in het getal
timmerlieden en dagloners, hetgeen er op wijst, dat het na haar overplaatsing van Vaeshartelt naar Maastricht is ingekrompen.
Naar de leeftijd werden de arbeiders van beiderlei geslacht aldus
gerangschikt:

19
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Op 1 Januari 1859
Geslacht
mannelijk

beneden
10

jaar

beide

198

12

vrouwelijk
12

10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

-

67

11

1123

40 138 82 22 15 6

2

305

13

1428

238

260

398

272

354

189

211

114

Totaal

129

73

Van het gehele personeel was 17,5% jonger dan 15 jaar; in 1841
bedroeg dit percentage 18,8 en in 1849 slechts 10. Van deze jeugdige
personen behoorden 16% tot het vrouwelijk geslacht ( 1849: 16,6%).
Meer dan de helft der vrouwelijke personen, 58,3 %, was jonger dan
20 jaar ( 1849: 44,8 % ) . Bij de mannen was dit juist andersom ; bij
hen was 58,1% 20 jaar of ouder (1849: 68%).
Het departement van binnenlandse zaken ging zich in 1859 opnieuw op de hoogte stellen van de bepalingen op de kinderarbeid, die
in het buitenland bestonden. Over de stukken, die dienaangaande
binnenkwamen, liet de minister Van Tets van Goudriaan advies uitbrengen door de ingenieur van het stoomwezen, A. A. C. de Vries
Robb6. In zijn rapport, op 7 October 1860 aan minister Van Heemstra aangeboden, verklaarde De Vries Robb6 „dat een verordening op
het werken der kinderen in de fabryken vooral bij het gemis van verpligt onderwijs niet alleen volstrekt noodzakelijk is, maar zelfs eene
spoedige voorziening eischt, zullen niet de fabrijksarbeidens, zoowel
phyziek, intellectueel als moreel, te gronde gaan" 107). Het gevolg van
zijn met bewijzen gestaafd rapport was, dat de minister besloot een
enquBte in te stellen, waartoe hij op 17 December 1860 een circulaire
aan de commissarissen des konings deed toekomen. Zij werden daarin
verzocht gegevens te verstrekken betreffende de fabrieken of werkplaatsen, waarin de arbeid geheel of gedeeltelijk werd verricht door
kinderen en aankomende jongens en meisjes, wier gezamenlijk aantal,
voor elke fabriek of werkplaats, dat van tien overtrof, teneinde de
vraag te kunnen beantwoorden of er van overheidswege maatregelen
tegen de kinderarbeid moesten worden getroffen 108) . Ook van deze
107) posthumus: Uit de voorgeschiedenis, p. 27-30.
108) De Vries en Gorter: Gegevens omtrent de kinderarbeid, p. 35 e.v., 196.
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ministerifle enquete bleven de resultaten nagenoeg onopgemerkt 109).
De commissaris in Limburg, Van der Does de Willebois, deed op
2 Mei 1861 de gegevens, hem door de respectieve burgemeesters verschaft, aan de minister toekomen. In het begeleidend schrijven deelde
hij mede: „Op dien staat komt, voor wat de gemeente Maastricht
aangaat, de aardewerk-, glas- en kristalfabriek van den heer P. Regout
niet voor, die blijkens van het gemeentebestuur ontvangen berigt, in
de meest stellige bewoordingen geweigerd heeft, de verzochte opgaven
te verstrekken, als daartoe door geene wettelijke bepaling gehouden.
Ik betreur de ongeneigdheid van dien fabrikant ten dezen te meer,
dewijl het eene fabriek geldt, waarin honderden arbeiders werkzaam
zijn. Het is de eerste maal niet, dat dergelijke weigering van hem
ondervonden wordt. Ook ten verledenen jaar, moest het verslag van
Gedeputeerde Staten aan de gewestelijke vertegenwoordiging, het
stilzwijgen omtrent deze fabriek bewaren, dewijl de pogingen, destijds
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te dezer stede te werk
gesteld ter verkrijging van eenige inlichtingen van gelijksoortigen aard
als de onderwerpelijke (bestemd voor het jaarverslag van de Kamer,

waarin steeds nijverheidsstatistieken werden opgenomen), schipbreuk
leden op de ongezindheid van den industrieel, waarvan de rede, om
haar te verstrekken. Bedoeld jaarverslag vermeldt dan ook alleen het
aantal arbeiders dezer fabriek en noemt daarvoor 1400 voor het jaar
1859. Die opgave was ontvangen van het gemeentebestuur en getrokken uit het kohier van patenten." „Met volle overtuiging", zo
besloot hij zijn schrijven, „meen ik ( dan ook) te moeten verklaren dat
ook hier onbeschaafdheid en zedeloosheid onder de fabrieksarbeiders
eensdeels een verzuim of nalatigheid der particulieren andersdeels het
hoogst wenschelijk, ja noodzakelijk maken, dat de Hooge Regeering
met beperkende maatregelen tusschenbeide trede. Uwer Exc.'s voornemen daartoe wordt dan ook in de hoogste mate door mij toegejuicht" 110) 0
In het algemeen kwamen de antwoorden van de respectieve burgemeesters aan de commissarissen des konings traag binnen, hetgeen toegeschreven wordt aan gebrek aan belangstelling der fabrikanten of,

109) Brugmans: a.w., p. 234.

110) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 2-5-1861, no.

2

alsmede De Vries en Gorter:

a.w. , p. 237-241.
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zoals in Noord-Brabant, „dewijl vooral om de opvoering der patenten
de meeste fabriekanten weigerachtig zijn positieve inlichtingen te ver-

schaffen"111 ). Of Regouts weigering aan gebrek aan belangstelling of
aan vrees voor opvoering van de patenten moet worden toegeschreven, mag ernstig worden betwijfeld. Het komt ons voor, dat zijn
weigering toe te schrijven is aan de slechte verstandhouding tussen
hem, de burgemeester Pijls en de commissaris Van der Does de Willebois, aan welke heren Regout de intrekking van zijn gasleveringsconcessie en het verlies van zijn zetel in de Eerste Kamer te wijten
had. „Dat tussen Gedeputeerde Staten en het Gemeentebestuur enerzijds en ondergetekende anderzijds ene min gunstige verhouding bestaat" en „dat toch het dagelijks bestuur van Maastricht geene gelegenheid ongebruikt laat om den ondergetekende onaangenaam te
zijn ; dat de tegenwoordige burgemeester zich... steeds een bitter en
onrechtvaardig antagonist van den ondergetekende betoonde" 112 ) _
zoals Regout in 1861 en 1862 opmerkte - is voor Petrus voldoende
grond geweest om elk verzoek hunnerzijds gedaan te weigeren. 06k
als dit kwam vanwege de Maastrichtse Kamer van Koophandel, want
eveneens daarin werd toen reeds enige jaren door Pijls „het rad gedraaijd" 113). Het niet verstrekken van inlichtingen aan dit instituut

licht als het ware zijn weigering inzake de aan de burgemeester Pijls
te verstrekken gegevens voor de enquae nader toe. Houdt men met
boven-aangeduide verhoudingen rekening, dan zou men zich kunnen
voorstellen, dat Regout niet alleen „in de meest stellige bewoordingen
geweigerd heeft" - de commissaris van politie, die met de uitvoering
der enqu8te was belast, rapporteerde „dat de heer Petrus Regout
bepaaldelijk heeft geweigerd" 114) - doch het zelfs in krasse, onparlementaire bewoordingen zou hebben gedaan.
Per 1 Juli 1860 werd een overzicht van alle werknemers, arbeiders
en employ6's, opgesteld, waarin zij gespecificeerd werden naar ge-

slacht en naar leeftijd.

De Vries en Gorter: a.w., p. 227 en 241.
112) Arch. P.R.: inv. no. 25, p. 261 en 365.
113) A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Kabinet 110, dossier 574.
114) De Vries en Gorter: a.w., p. 232.
111)
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Op 1 Juli 1860
beneden

Geslacht

10 jaar

10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80
165

290
135

295

vrouwelijk 1 46
211

425

407

mannelijk

11

beide

12

In

227

127

59

22

3

112211542248

deze telling waren 49 mannelijke

142

63

employt's -

24

3

Totaal
1199
336
1535

die ongetwijfeld

allen ouder dan 19 jaar waren - opgenomen. Het aantal mannelijke
arbeiders bedroeg derhalve 1150, dat der mannelijke en vrouwelijke
arbeiders tezamen 1486. Van deze 1486 personen waren er 22,6%
(1859 : 21,3%) van het vrouwelijke geslacht. Van het gehele personeel was 15% jonger dan 15 jaar ( 1859 : 1 7,5 % ) ; van deze jeugdige
personen behoorden 21% tot de vrouwelijke sexe ( 1859 : 16%).
Evenals in 1859 telde men ook nu weer 12 kinderen beneden 10 jaar;
waren het toen echter allemaal jongens, nu bevond er zich tevens 1
meisje onder. De vrouwelijke personen waren voor 54,1% ( 1859 :
58,3%) jonger dan 20 jaar. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid waren 684 van de 1150 mannelijke arbeiders ouder dan

19 jaar : 59,4%

(

1859 : 58,1%).

Dezc weinige gegevens verschaffen ons een basis om cen vergelijking
te trekken tussen de personeelsbezetting van Regouts fabrieken en die
der Maastrichtse bedrijven, die aan de enquEte deelnamen.
Onder kinderen werden in deze enquae verstaan personen beneden

de leeftijd van 14 jaar. Nemen we aan dat de 211 kinderen van
10-15 jaar, die bij Regout werkten, gelijkelijk over de leeftijden 10,
11, 12, 13 en 14 jaar waren verdeeld, dan tellen wij onder hen 169
kinderen van 10 jaar tot 14 jaar; inclusief de 12 kinderen beneden
10 jaar waren er dan in totaal 181 kinderen beneden 14 jaar werkzaam. Zij maakten 12,1% van het totaal aantal arbeiders uit. De
geanquheerde Maastrichtse bedrijven tezamen telden 1231 arbeiders 115 ). Hieronder bevonden zich 152 kinderen, zijnde 12,3%.
Van alle arbeiders boven 13 jaar behoorden er 330 tot het vrouwelijk
geslacht, hetgeen 26,8% van het totaal aantal arbeiders uitmaakt.
( De kinderen beneden 14 jaar werden niet naar geslacht gespeci115) T.a.p., p. 228 e.v.
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ficeerd). Onder Regouts personeel zullen zich naar schatting 300
vrouwelijke personen boven 13 jaar hebben bevonden, die dan 20,1%
van de 1486 arbeiders vormden (alle 336 vrouwelijke arbeiders
maakten er 22,6% van het personeel uit). Tezamen hadden de andere
Maastrichtse fabrieken 596 mannen boven 18 jaar in dienst; zij
vormden 48,4% van het totale aantal arbeiders. Regouts fabrieken
telden 684 mannen boven 19 jaar (46% van het totaal); schat men
er het aantal 19-jarige mannen op 58, dan vormden de mannen boven
18 jaar er 50% van het totaal aantal arbeidskrachten. Geconcludeerd
moet worden, dat arbeid van kinderen beneden 14 jaar en van
mannelijke personen boven 18 jaar in Regouts fabrieken in dezelfde
mate voorkwam als in de andere Maastrichtse bedrijven; de arbeid
van vrouwelijke personen boven 13 jaar vertoonde bij
Regout pro rata
een gunstiger beeld.
De wapenfabrikant P. Stevens sloeg bij deze enquEte het beste
figuur in Maastricht: zijn 132 werklieden waren allen van het
mannelijk geslacht en ouder dan 13 jaar. De papierfabriek van
Lhoest-Lammens, wa.arin 450 personen arbeidden, had daarentegen relatief het grootste aantal kinderen in dienst, nl. ruim 20%,
die evenwel circa 2 uur korter werkten dan de kinderen in de andere
fabrieken. Opmerkelijk is, dat zij geen jongens en meisjes tewerkstelde, terwijl ruim 40% van haar personeel uit vrouwen boven 18
jaar bestond.
De vraag rijst, of in het „Belgische" Maastricht
op groter schaal
misbruik van de arbeid van kinderen werd gemaakt dan elders in den
lande. Van de omvang van deze arbeid in 1860 berekenden De
Vries en Gorter de volgende percentages: textielindustrie in Friesland 19, in Drente 20, in Overijsel 13,4, in Gelderland - waarvan
werd vermeld, dat er bovendien vele kinderen in de huisindustrie
werkten - ruim 15, in Limburg - waar de textielfabricage sterk was
teruggelopen - 9, in Noord-Brabant 8, in Noord-Holland ruim 16 en
in de Zeeuwse calicotindustrie 5% . De Overijselse industrie telde in
het geheel 12,4% kinderen; in Gelderland hadden de klei-industrie
bijna 17%, de mattenmakerij 41% en de sigarenfabrieken 22%
kinderen onder haar arbeiders. Het personeel
van de Noordbrabantse
tabaksfabrieken werd voor 23% uit kinderen gevormd 116). De Maas116) T.a.P., P. 198, 208, 215, 223, 227, 242, 248, 252.
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trichtse bedrijven ( inclusief Regout) nemen met 12,2% zeker geen
ongunstige plaats in deze rij in, temeer niet als men bedenkt, dat in
Maastricht de kinderen geen gelegenheid hadden om in de huisindustrie „onder te duiken", wat bijvoorbeeld in Noord-Brabant zeer

wel mogelijk was.
De resultaten van een personeelstelling, gehouden op een onbekend
tijdstip in het jaar 1864 117) drukken wij op de volgende pagina's af.

Bij deze telling werd geen onderscheid naar geslacht gemaakt. Er
waren 1833 mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten in dienst;
hiervan was 5,1% jonger dan 12 jaar en 11,4% was 12 & 15 jaar
oud. Onder de 235 man van de blazerij bevonden zich 50 van de
in het totaal 93 kinderen beneden 12 jaar; zij maakten er 21,2%
van het personeel uit. De 12-15 jarigen vormden er 18,7% van het
personeel. In de aardewerkfabriek werkten 39 kinderen beneden 12
jaar en 135 van 12-15 jaar, resp. 4,3% en 14,9% van de 905 aan
die fabriek verbonden arbeiders. De fayencerie telde op 361 personen
32 kinderen beneden 12 jaar (8,8%) en 79 van 12-15 jaar (21,8%).
De gasfabriek, die sinds 1859 niet meer voor derden produceerde en
dientengevolge het merendeel van haar personeel, de buizenleggers,

moest afstoten, werd in deze tabel niet meer afzonderlijk vermeld.
Zij ressorteerde sindsdien onder de algemeene of technische dienst;
de weinige gasfabrieksarbeiders zijn vermoedelijk in het getal smeden

begrepen.

Gelijktijdig werd er een indeling van arbeiders en beambten naar
nationaliteit gemaakt: 1611 personen bezaten het Nederlanderschap,
128 waren Belg, 16 Duitser, 6 kwamen uit Frankrijk en 9 uit
Luxemburg; men telde 1 Engelsman, 1 Zweed en 2 Oostenrijkers
( onbekend 114). „J'ai adopt6 pour principe", aldus getuigde Petrus
in 1865, „de ne pas admettre d'6trangers, lorsque l'ouvrier n6erlandais
peut suffire". Een gedachtensprong makend voegde hij er aan toe:
„De cette manidre j'ai pu 6loigner la consommation de boissons
fortes parmi mes nombreux ouvriers" 118 ).

Ook de resultaten van de ministriEle enquEte van 1860 zijn in de
117) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 34.
118) L'Ami du Limbourg d.d. 21-3-1865.
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archieven verdwenen zonder dat zij enige verbetering in het lot van
het arbeidende kind heeft gebracht. Van alle kanten kwam er echter
actie ten bate van het fabriekskind los, hetgeen er toe leidde, dat op
30 September 1863 onder voorzitterschap van A. A. C. de Vries
Robb6 een staatscommissie „belast met het onderzoek naar den toestand der kinderen in fabrieken arbeidende" werd ingesteld. Deze
commissie zette een dusdanig uitgebreid onderzoek op, dat eerst in
1869 de eerste aflevering van haar rapport, het eindverslag bevattend,
van de pers kwam. De andere delen van het rapport dezer enq8te
- die al te breed en volkomen ondoelmatig was opgezet - verschenen nog later, tot 1872 toe.
De toestanden, waarvan de commissie kennis nam, waren verre
van rooskleurig, soms hemeltergend. Aan de hand van militiestatistieken werd aangetoond, dat een zeer hoog percentage der
dienstplichtigen uit de volksklasse werd afgekeurd omdat zij te klein
waren. In Moordrecht trof zij 1 jongen en 1 meisje van 4 jaar en 1
jongen van 5 jaar aan, die loonarbeid verrichtten; de steenbakkerijen
te Hendrik-Ido-Ambacht verschaften werk aan kinderen vanaf 4 jaar.
In de Hilversumse wol- en katoenfabrieken bleek een groot aantal
arbeiders reeds op zesjarige leeftijd in de fabriek te zijn gekomen; van
de 378 mannen waren er 45, die reeds op 5 of 5 5 jarige leeftijd
waren aangenomen. Een der vrouwen was er reeds als 4 jarige, een
andere als 4 /6 jarige de fabriek binnengetrokken; het merendeel der
vrouwen was, evenals de mannen, met 6 jaar aan 't werk gegaan. Te
Leiden constateerde de commissie, dat 7 % der geiinqueteerde
arbeiders voor hun achtste levensjaar aan de arbeid was gegaan.
Nachtarbeid van kinderen van 9 jaar trof zij o.a. in de Maastrichtse
glasblazerij aan 119 ),
Niettemin concludeerde de commissie in haar eindverslag niet
anders dan dat „zwart zwart is" 120 ), dat een verbod van kinderarbeid niet moest worden uitgevaardigd omdat men anders het kind
de straat zou opjagen, de ouders van hun inkomsten zou beroven of
hen zou verleiden de kinderen in huisindustrie te doen arbeiden. De
Vries Robb6 diende een minderheidsnota in, waarin hij als zijn
overtuiging te kennen gaf, dat „een wettelijke regeling van den duur
des arbeids in verhouding tot den leeftijd, gepaard aan den school119) EnquBte De Vries Robb6, p. 750,787,799,802,852,914,1084.
120)
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Cremer: Openbare brief.

pligt, het eenige afdoende middel is om tot een beteren toestand te
geraken" 121)
Op velerlei wijzen had de commissie getracht de physieke gesteldheid van de volksklasse te meten, teneinde de invloed, welke van de
arbeid op jeugdige leeftijd hierop uitging, na te gaan. Zij gaf zich er
evenwel onvoldoende rekenschap van, dat de physieke toestand van
een bevolkingsgroep de resultante is van velerlei krachten (voeding,
huisvesting, erfelijkheid, beroep, levenswijze enz. ) 122 ), zodat de
bevindingen der commissie dienaangaande zeer aanvechtbaar waren.

Op een enkel punt, dat in verband met het onderzoek te Maastricht 123) aan de orde werd gesteld, moge hier nader worden
ingegaan omdat het zo tekenend is voor de „politieke" constellatie in
Maastricht anno 1865.
Tijdens de enquEte kwam de vraag naar voren, of het noodzakelijk
was dat kinderen, wilden zij het moeilijke vak goed leren, reeds op
jonge leeftijd hun intrede in de glasblazerij deden. In een schrijven
aan de commissie d.d. 23 December 1864 had Regout opgemerkt, dat
de kwestie van de kinderarbeid „le. Uit een menschlievend oogpunt.
2e. In verband met het nut der nijverheid" moest worden beschouwd.
„Met het oog op de menschlievendheid, is het zoowel in het belang
van den fabriekant zelve als in dat van het menschdom, dat geene
kinderen door te zwaren arbeid of door andere bezigheden, in hunne
gezondheid of intellectuele vermogens worden benadeeld, doch daarentegen mag de gestrengheid der wet ook niet te ver ingrijpcn in de
belangen der nijverheid". Voor sommige fabrieken, zoals kristalen glasblazerijen, zou de invoering van een leeftijdsgrens van 13 jaar
zeer belemmerend werken, omdat „zich in dat vak geen werkman
kan bekwamen tenzij hij van zijne vroege jeugd af aan daarin is
opgeleid en in de gelegenheid is gesteld, van, zooals zulks gebruikelijk
is, zich in de eerste jaren tusschen de werkuren ten kosten van den
fabriekant te kunnen oefenen" 124 ) . Op grond hiervan bepleitte hij,
121) Enqu6te De Vries Robb6, p. 27.
e g· Brugmans: De arbeidende klasse, p. 237 en Verberne: Geschiedenis
van Nederland 1850-1925, dl. 1, p. 133.
123) Enqu8te De Vries Robb6: Zie voor Maastricht: aflevering 5, le gedeelte,
p. 899-932 met de daar afgedrukte bijlagen.
124) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 308 of Enqu6te De Vries Robb6, p. 908 e.v.,
122)

bijlage A.
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dat, in geval er een wettelijke regeling tot stand zou komen, aan de
koning de bevoegdheid moest worden gelaten om aan sommige
bedrijven, zoals glas- en kristalblazerijen, - over kristalslijperijen en
aardewerkfabrieken sprak hij niet
ontheffing te verlenen.
De burgemeester van Borger, J. D. Dibbits, die zich in de glasfabrieken te Nieuw-Buinen op de hoogte had gesteld, deelde aan de
commissie mede, dat men ook daar de mening was toegedaan, dat
het blazersvak op jonge leeftijd ter hand moest worden genomen
125 .
Geheel anders luidden evenwel de berichten die de Maastrichtse
burgemeester Pijls dienaangaande verstrekte. Op 6 Februari 1865
deelde hij in antwoord op een diezelfde dag binnengekomen missive
aan de commissie mede, dat informaties uit een
„competente bron
het buiten twijfel stelden, dat een jongeling, die op zijn 14e, zelfs op
zijn 15e jaar, het glas- of kristalblazen aanleerde, dit ambacht op zijn
20e jaar en dikwijls nog vroeger, naarmate de ontwikkeling van de
kerling, machtig kon zijn 126). Welke die competente bron was,
bleek op 13 Februari d.a.v., toen hij aan de commissie een tweetal
brieven deed toekomen. De eerste was gedateerd 10 Februari 1865 en
van niemand minder afkomstig dan van Jules Deprez, directeurg6rant van de Verreries du Val Saint-Lambert: Regouts felste
concurrent, wiens ideaal het was „de faire du Val Saint-Lambert la
plus puissante cristallerie du monde" 127 Competent was die bron
)
dus alleszins, maar of dat nu ook een waarborg voor objectiviteit was?
De tweede brief d.d. 11 Februari 1865 kwam van de burgemeester
van Seraing, J. W. Kamp, en begeleidde Deprez' schrijven 128).
Hierin deelde Kamp aan Pijls mede: „J'ai le plaisir de vous remettre
ci-joint copie d'une lettre qui m'est adress6e par le directeur-g6rant
des verreries du Val St.-Lambert; elle r6ponde
A la demande de
renseignement que vous me faissiez lundi soir". Opmerkelijk is, dat
Kamps schrijven niet „in antwoord op" een brief van Pijls is, doch
een antwoord op de vraag, welke „lundi-soir" door Pijls werd gesteld.
Ook in de agenda van de correspondentie van de Maastrichtse
burgemeester van 1865 is geen brief of telegrafisch bericht met
-

, I

125) Enquae De Vries Robb6, p. 914, bijlage D, schrijven d.d. 10-3-1866.
ve) T.a.p., P. 912, bijlage C. 1.
127) Le centenaire du V. St. Lambert, p. 49.
128) Enqu6te De Vries Robb6, p. 913, brieven bij bijlage C. 2.
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bestemming Seraing ingeschreven 129 ), terwijl telefonisch contact toen
nog tot het onmogelijke behoorde 130). Geconcludeerd moet dus
worden, dat Pijls - die nimmer enig blijk heeft gegeven met het
lot van de volksklasse begaan te zijn - de kwestie dusdanig important
achtte, dat hij zich persoonlijk naar Seraing heeft begeven. Raadpleegt men nu een kalender van 1865, dan blijkt, dat de „lundi-soir",
die aan 11 Februari voorafging, viel op de 6e. Op dezelfde dag dus
dat Pijls een missive om inlichtingen ( over nachtarbeid) van de
commissie ontving, welk schrijven hij per omgaande beantwoordde
en waarin hij reeds aan zijn competente bron, die hij eerst 's avonds

via burgemeester Kamp benaderde, refereerde.
Jules Deprez, die van een verbod op kinderarbeid in Nederlandse
glasblazerijen alleen maar voordeel kon hebben, maakte in zijn brief
van 10 Februari onderscheid tussen twee categorieifn kinderen. Ten
aanzien van de kinderen van glasblazers, die in het algemeen de school
frequenteerden en dagelijks hun vader een A anderhalf uur kwamen
helpen, deelde hij mede, dat „ces enfants pourraient trds bien, au

point de vue de leur apprentissage, n'entrer A l'atelier qu'A l'age de
14 ans". De andere kinderen uit de omgeving, „les enfants 6trangers,
se pr6sentent pour travailler d83 1' ge de 10 et quelquefois meme de
9 ans. C'est fort jeune, et nous ne nous ddcidons A cet Age que
forc6s par la n6cessit6 de complher nos ordres". „J'estime" zo
besloot hij „que l'Age le plus favorable pour les admettre dans les
ateliers serait douze ans".

Deprez' mening, waarop Pijls zich beriep, week nogal af van de
inlichtingen die hij zelf aan de commissie verstrekte en waarin hij
over 14 en 15 jarigen sprak. Het moet worden toegeschreven aan

het feit, dat hij Deprez, die in zijn brief meedeelde, dat hij op reis
was geweest, niet persoonlijk over de kwestie onderhield, doch hem
via burgemeester Kamp benaderde.
De ideeEn, die Deprez over de meest gunstige leeftijd van de
„gamins" huldigde, heeft hij naar het zich laat aanzien niet in
praktijk gebracht. Volgens bij de Cristalleries du Val St.-Lambert
129) G.A.M.: inv. no. 486, agenda corresp. 1865, dl. I. Hierin corresp. met de
enquBte-commissie no. 348 en 415.
130) Eerst in 1876 vond Bell de telefoon uit; in Maastricht werd de eerste
concessie door de raad verleend aan de Maastrichtse Telefoonmaatschappij in
1891.
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ingewonnen inlichtingen werden er sinds enige jaren voor de afkondiMing Van de Belgische wet op de
kinderarbeid ( 13 December 1889)
geen kinderen beneden 10 jaar meer aangenomen, „tandis qu'auparavant, et notamment en Yannde 1865 les engagements d'enfants de 8
et mEme 7 ans 6taient assez courants," zodat in 1865 „les moins de
12 ans tenaient une place assez importante" 131 ) .

De gedachte, dat onmogelijk een glasblazer kan worden gevormd
van iemand, die niet op zeer jeugdige leeftijd het vak ter hand heeft
genomen - hetgeen door onze Parlementaire enqu8tecommissie van
1886-1887 werd onderstreept 132) - beinvloedde in 1889 ook de
Belgische wet op de kinderarbeid. Deze wet verbood o.a. de arbeid
van kinderen beneden 12 jaar en de nachtarbeid van mannelijke
personen beneden 16 jaar. Van de zijde van de glasindustrie, zowel
door arbeiders als door werkgevers, werden er petities ingezonden,
waarin verzocht werd om de nachtarbeid van kinderen van 13, zelfs
van 12 jaar toe te staan. Hierbij beriep men zich op de moeilijkheden
om personcel te werven en op de noodzakelijkheid van de op jonge
leeftijd aan te vangen opleiding. De glasindustrie was toen de enige
bedrijfstak die verlof kreeg om nachtarbeid door kinderen van 13 jaar
en ouder te doen verrichten, terwijl men er de ontduiking van de
resterende bepalingen door de vingers zag 133)
De kwestie door Pijls in zijn schrijven aan de commissie aan de
orde gesteld, voert ons terug in het „politieke" leven van Maastricht, waar in de jaren zestig de partijschappen hoogtij vierden en
waarin Pijls enerzijds en Regout anderzijds de centrale
figuren
waren. Het komt ons voor, dat Pijls' activiteit in het licht hiervan
moet worden gezien en dat zij een berekende
zet was met het oogmerk om Regouts onderneming in de zwakste plek te treffen. Dat Pijls
dat bepaalde punt in zijn schrijven naar voren bracht is trouwens geen
toeval geweest, doch het hing ten nauwste samen met een toen hoogst
actuele Maastrichtse kwestie. Wat immers was het
geval? Op 14
Januari 1865 had M. Marres, een aanhanger van Pijls, een te
publiceren polemische brief aan de redacteur van L'Ami du Limbourg gezonden, waarin hij opmerkte: „Demandez A votre patron
qu'il augmente les salaires, mais n'aiguisez pas une arme qui peut se
131) Schrijven v. d. Cristalleries du V. St.-Lambert d.d. 23-8-1957.
132) Pad. enqu8te 1887, verslag der Commissie no. 5, p. 38.
133) Vermeersch: Manuel social, p. 171.
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tourner contre lui. Les ouvriers savent bien par qui ils sont exploit6s".
Russel, de redacteur, daagde hem uit te verklaren wie hij met die
patroon bedoelde 134 ). Op 31 Januari kwam Marres' antwoord:
„Entretemps je vous d6claire, parce que vous me le demandez, que
Monsieur Regout est votre patron". Prompt waI'en de poppen weer
aan 't dansen. Onmiddellijk diende Regout een aanklacht bij de
Officier van Justitie in: Marres had hem daden ten laste gelegd, die,

zo zij hadden plaats gehad, hem vooral in zijn maatschappelijke
positie moesten blootstellen aan de haat en verachting van zijn mede-

burgers 135). L'Ami du Limbourg publiceerde op 10 Februari de
„Memorie behoorende bij de klagt van den Heer Petrus Regout tegen
den Heer Michel Marres" en blies de zaak nog hoger op door d.d.
14 Februari 1865 met een speciaal „Bijvoegsel" te verschijnen, waarin
de zaak werd uitgeplozen en Marres van opruiing der arbeiders werd
beschuldigd. Zijn actie had evenwel averechts gewerkt, aldus L'Ami,
want een groot aantal werklieden was door zijn beschuldiging ten
hoogste beledigd en verbitterd en zij zouden hem zelf rekenschap
hebben gevraagd, zo Regout het hen niet had belet. Ook de arbeid
van kinderen in fabrieken was hierbij ter sprake gekomen, aan welk
verschijnsel een speciaal supplement werd gewijd. Daarin werd
opgemerkt, dat de kinderen „n'y entrent que volontairement, personne ne les y oblige et bien des parents sont content au plus haut
d6gr6 que leurs jeunes enfants peuvent les aider A porter le fardeau
de leurs m6nages". Zo men hen van de fabrieken verwijderden, dan
zou het resultaat zijn „que les rues seront encrombr6es de petits
mendiants qui vous tendent la main pour obtenir ainsi le salaire
qu'ils gagnaient jadis, que des paresseux en nombre seront 61ev6s
dans la vice et l'ignorance, que les fabriques ne pourront plus exister
et devront ch6mer" 136
- natuurlijk - niet
Pijls en zijn Courrier de la Meuse waren
buiten schot gebleven, doch hadden integendeel al direct de plaats
van Marres ingenomen 137), hetgeen op de inhoud van zijn schrijven
aan de enqu8te-commissie stellig zijn stempel heeft gedrukt.
Even spoedig als deze storm was opgekomen, was hij weer gaan
134) L'Ami du Limbourg d.d. 21-1-1865.
135) Idem, d.d. 2-2-1865. Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 317.
136) L'Ami du Limbourg d.d. 25-2-1865.
137) Courrier de la Meuse, o.a. d.d. 18-2-1865.
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liggen. Van het aanhangig gemaakte proces verneemt men niets
meer, zodat aangenomen moet worden, dat Regouts vordering niet
ontvankelijk is verklaard; gezien de felheid, waarmee ieder twistpunt
tussen beide partijen tot in hoogste instantie werd uitgevochten, mag
de mogelijkheid van een minnelijke schikking wel worden uitgesloten.
Per 1 Januari 1870 waren er aan Regouts kristal-, glas- en aardewerkfabrieken 2007 arbeiders en 60 beambten verbonden. Men stelde
toen de staat samen, die wij op de voorgaande pagina's overnamen 138

Zoals duidelijk blijkt, is er in de kolom die het aantal kinderen
beneden 12 jaar aangeeft, een fout ingeslopen. De totaaltelling geeft
aan, dat er 62 kinderen tot deze groep behoorden, tenvijl er in de
kolom 71 en dus 9 teveel worden vermeld. Controleert men de
horizontaal getelde totalen, dan is de fout gemakkelijk te localiseren.
In totaal worden er 99 vergulders vermeld, terwijl men er 108 telt.
De fout is derhalve gemaakt bij de vergulders beneden 12 jaar:
vermeld worden daar 12 personen, die tot 3 gereduceerd moeten
worden wil men de opgegeven sub-totalen en het totaal-generaal
handhaven. Alles

wijst er overigens op, dat er inderdaad 3 en niet

personen moesten worden

12

vermeld. Zo werd met betrekking der

vergulders meegedeeld, dat zich onder hen 12 gehuwden, 2 weduwen
en 85 ongehuwden bevonden; 19 hunner waren van het mannelijk
en 80 van het vrouwelijk geslacht; 95 vergulders hadden de Nederlandse, 2 de Belgische en 2 de Duitse nationaliteit. Steeds kwam men
dus tot een totaal van 99 vergulders. Men kan zich bovendien moeilijk
voorstellen, dat men een betrekkelijk kostbaar proc6d6 als het aanbrengen van goud-d6cors aan zoveel kinderen van 11 jaar zou toevertrouwen. Aangenomen moet dus worden, dat de totalen juist
zijn en dat 12 moet worden veranderd in 3; mogelijk heeft de met
de opstelling belaste schrijver 1 + 2 geteld en 1 2 neergeschreven.

Van de 2007 mannelijke en vrouwelijke arbeidskrachten was 5,1%
jonger dan 12 jaar en 12,1% was 12 tot 15 jaar oud; in 1864 waren
deze percentages resp. 5,1 en 11,4. In de blazerij waren 61 van de
daar 254 werkzame personen beneden 12 jaar; zij vormden er 24,0%
138) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 396.
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21,2%). Het blazerij-personeel bestond
voor 15,3% (1864 : 18,7%) uit 12 tot 15 jarigen. In de aardewerkvan het personeel ( 1864

:

fabriek werkten 31 kinderen beneden 12 jaar en 163 van 12-15 jaar,
resp. 2,9% en 15,6 % van de 1041 in die fabriek tewerkgestelden. In
1864 maakte de eerste groep er 4,3% en de tweede groep er 14,9%
uit. De fayencerie telde op 377 arbeiders 27 kinderen tot 12 jaar,
7,2% ( 1864 : 8,8%), en 89 van 12-15 jaar : 23,6% ( 1864 : 21,8%).
In totaal waren er 461 personen van vrouwelijke kunne in dienst;
zij namen derhalve 22,9% der arbeidsplaatsen in beslag. Van deze
461 vrouwen gingen er 22,8% naar de glasfabriek ( 1859 : 23,9%),
72,9% naar de aardewerkfabriek ( 1859: 70,8%) en 4,3 % hadden
een algemene betrekking ( 1859 : 5,3 % ) . Van het per·soneel van de

glasfabriek maakten de vrouwelijke personen 1 7,6% uit ( 1859 :
17,1%), van dat van de aardewerkfabriek 32,2% ( 1859 : 27,0%)
en van het aantal arbeiders in de algemene dienst 5,3% ( 1859 :
8,5%). Er werd geen gespecificeerde indeling naar geslacht en leef-

tijd gemaakt.

Van de 2007 arbeiders was 40,1% gehuwd (1849 : 33,2%),
2,7% was weduwe of weduwnaar ( 1849 : 4,4%) en 57,2% was
ongehuwd ( 1849 : 60,2%, onbekend 2,2%). Onder de 60 beambten
telde men 41 gehuwden, 2 weduwnaars en 17 vrijgezellen.
Uit Nederland waren 1831 beambten en arbeiders afkomstig, uit
BelgiE 198 en uit Duitsland 22; 16 personen kwamen van elders.

Tegelijk met het sluiten van de conventie van 1871, waarbij een
elftal Westeuropese kristal- en glasfabrikanten de prijzen van hun
producten en de verkoopcondities regelden, troffen de Belgische declnemers aan deze conventie een regeling met betrekking tot het aannemen van werklieden, waarbij ook Petrus Alexander Regout, die
sinds 1870 medefirmant was en de directie over de glasfabriek voerde,
zich aansloot. In een nota van 2 October 1874 werd namelijk vastgelegd, dat „Mr. Regout ayant adh6r6 (sa lettre du 20 Juillet 1871
A Mr. Cuttier) aux engagements pris par les fabricants belges quant
A l'engagement des ouvriers et A la question des grdves, les fabricants
" 139
belges s'engagent A la rtciprocitt vis A vis de Mr. Regout
). In
Contractenboek;
register
van
ingekomen
Juli 1871 werd in Regouts
139) Arch. P.R.: inv. no. 19.
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en uerzonden stukken, een aantekening gemaakt, die, ofschoon iedere
nadere aanduiding ontbreekt, kennelijk de tussen genoemde partijen
gemaakte afspraak bevat. Deze aanteking luidt aldus: „On prend
l'engagement de ne pas embaucher d'ouvriers et de ne pas en accepter
non-munis d'un livret en Rgle. En cas de grdve ou m6nace de grave,
1'6tablissement que la chose concerne en donnera avis imm6diatement
aux autres verreries. Chacun s'engage A ne pas prendre d'ouvrier
venant d'un 6tablissement en grdve, ni pendant celle-ci, ni dans un
ddlai de un mois A partir de la fin de la gr*ve. Avis de la fin de la
grdve sera donn6 aux interess& par la Direction de 1'6tablissement
dans lequel elle aura eu lieu" 140). In het jaar 1886, toen de eerste
staking onder de Maastrichtse glasblazers uitbrak, moet de maatregel
aangaande het niet tewerkstellen van elders stakende blazers inderdaad in toepassing zijn gebracht; Nafzger deelt dienaangaande mede:
„Toen enkele dagen na het uitbreken van de staking de stakers in
BelgiE, o.a. te Val Saint-Lambert zich aanboden om werk, kregen ze
daar ten bescheid: dat er voorlopig geen stakende glasblazers van uit
Maastricht werden aangenomen. Werkgevers-solidariteit ! . . . " 141

Op het mededelingenbord aan de fabriekspoort werd op 19
Januari 1870 geafficheerd: „Voor 't vervolg zullen geene kinderen
in de fabriek aangenomen worden, welke de Eerste H. Communie
niet gedaan hebben". Daaronder verscheen dezelfde mededeling in
de Franse taal: „Pour la suite on n'engagera plus d'enfants, avant
qu'ils n'aient fait leur premiBre Communion" 142 ),
In een artikel over „De lotsverbetering der fabrieksarbeiders"
- waarin de maatregelen door de Twentse fabrikanten ten voordele
der arbeiders getroffen, ter sprake kwamen en waarvan het ernstig
werd betreurd, dat daarbij geen aandacht aan het godsdienstonderwijs
werd geschonken - schreef De Gelderlander: „De heer Regout,
fabrikant te Maastricht, is de Twentsche confraters ver voor met zijn
eisch, dat de kinderen hunne Eerste H. Communie moeten gedaan
hebben, v66r zij in zijne fabrieken kunnen werken. Van iemand, die
zulke gewigtige voorwaarden stelt, mag men vertrouwen dat hij er
140) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 207.
141) Veritas, 2e reeks, no. VII.

142) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 396 en inv. no. 33.
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ook op uit is door andere middelen de godsdienstige veredeling zijner
arbeiders te bevorderen" 143),
De maatregel, bepalende dat de kinderen eerst de H. Communie
moesten hebben gedaan
hetgeen destijds placht te gebeuren als
men 10,2 1 11 5 jaar oud was 144) _, was geen unicum in ons
land, wel zeer hoge uitzondering: slechts in 2 plaatsen, Eindhoven
en Tilburg, had de Staatscommissie De Vries RobbE er mee kennis
geniaakt 145) Nieuw was evenwel, dat het in Maastricht uitging van
Regout zelf, terwijl het in de beide andere steden te danken was
aan de werkzaamheid van de katholieke geestelijkheid 146), wier
streven er begunstigd werd door de aanwezigheid van een omvangrijke huisindustrie, waarop - volgens de Staatscommissie - de
maatregel „natuurlijk niet" sloe 147 ,
Regouts maatregel met betrekking tot de kinderarbeid heeft niet het
verhoopte resultaat opgeleverd. Volgens een tweetal mededelingen in
de Courrier de la Meuse van 1874 zou hij zelfs na ongeveer een half
jaar weer ingetrokken zijn omdat „les autres industriels ne suivant pas
ce bon exemple et continuant A employer des enfants de 7 A 1 2 ans
pour les retenir plus tard A leur service" 148) Geheel juist schijnen
deze mededelingen echter niet te zijn geweest. Blijkens Regouts
-

Affichesboek werd in de jaren 1870-1875 steeds alleen maar werk
aangeboden aan kinderen „welke minstens 12 jaar oud zijn" 149 ),
hetgeen natuurlijk niet impliceert, dat hieraan ook strikt de
hand werd gehouden. Het juiste resultaat van de maatregel van
Januari 1870 is bij gebrek aan gegevens moeilijk vast te stellen: over
de personeelsbezetting tussen 1 Januari 1870 en 1 Mei 1874 zijn
geen gespecificeerde cijfers bekend. Men kan dus slechts een vergelijking maken van de cijfers van 1870 met die van 1874, waarbij
zich de moeilijkheid voordoet, dat de kinderen niet op gelijke wijze
naar de leeftijd werden onderverdeeld.

De Gelderlander d.d. 24-4-1870.
Wijnen: De arbeid der kinderen, p. 6.
145) Enquate De Vries Robb6, p. 864 en 870. In Eindhoven was hiervan al
sprake in 1841 (De Vries en Gorter: a.w., p. 131).
146) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 103.
147) Enquae De Vries Robb6, p. 864.
148) Courrier de la Meuse d.d. 21-2 en 11-3-1874.
143)

144)

149) Arch. P.R.: inv. no. 33.
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De omvang van de kinderarbeid in Regouts fabrieken in de jaren 1870 en 1874.

leeftijden
beneden

9 jaar

„

10 „

„„ 11
12 „„
kinderen beneden 12 jaar
kinderen beneden 12 jaar
het totaal aantal
arbeiders

in % van

1-1-1870

1-5-1874

| 15-12-1874

4

10

11

0

62
27

76

64

103

87

64

5,1

3,8

2,7

Opgemerkt moet worden, dat er in de groep „beneden 12 jaar"
(waarin in 1870 uitsluitend 11-jarigen vielen, in 1874 waarschijnlijk
ook 10-jarigen) cen min of meer groot aantal kinderens is geweest,
dat reeds de Eerste H. Communie had gedaan. Dat de maatregel
toch nog een gunstig effect heeft gehad doen de cijfers evenwel
duidelijk zien. De opvallende wijziging in de cijfers tussen Mei en
December 1874 wijst er op, dat het „kinderwetje" van Van Houten
reeds van meet af aan een gunstig effect sorteerde.

De roep om bescherming van het arbeidende kind werd steeds
luider. Cremer, reeds bekend geworden door zijn brochure Fabriekskinderen; Een bede niet om geld, schreef in 1870 zijn Openbare brief
aan Z. Ex. den Minister van Binnenlandsche Zaken, waarin hij
het in deze verdedigde vrijheidsbeginsel in het belachelijke trok.
Coronel bepleitte het ingrijpen van de staat. Het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, opgericht in 1871, en het Nederlandsch
Schoolverbond verhieven hun stem. De regering bleef evenwel doof.
Hield hij zich eerst afzijdig omdat zij het rapport van de Staatscommissie wilde afwachten, na het verschijnen er van vatte bij haar
de mening post, dat de toestanden minder ernstig waren dan de vele
geschriften hadden doen voorkomen. Thorbecke gaf in 1871 te
een wettelijke regeling afkerig was. Minister
Geertsema weigerde het jaar daarna onomwonden een voorstel tot
beperking der kinderarbeid aanhangig te maken. Mr. S. van Houten

verstaan dat hij van
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hakte de knoop door: op 23 Februari 1873 maakte hij gebruik van
het recht van initiatief. Zijn wetsontwerp voorzag in een verbod van
arbeid van kinderen beneden 12 jaar met strafbaarheid van gezinshoofden en ondernemers bij overtredingen en in de bevoegdheid der
gemeentebesturen tot het invoeren van leerplicht voor kinderen tussen
8 en 12 jaar. Tevens wenste hij mogelijkheid van dispensatie voor
jongens van 10-12 jaar in fabrieken, mits niet 's nachts, niet langer
dan 6 uren per dag en onder verplichting tot het volgen van onderwijs.
Het kinderwetje, dat op 19 September 1874 werd aangenomen, week
aanmerkelijk van het oorspronkelijke ontwerp af. Verboden werd
slechts de arbeid van kinderen beneden 12 jaar in fabrieken; het
verbod was niet toepasselijk op huishoudelijke en persoonlijke diensten
en op landarbeid 150) .

In het koor, dat om bescherming van het kind vroeg, klonk ook
een krachtige stem uit Maastricht: die van de kapelaan van de St.
Matthiasparochie, J. H. Wijnen. Eerst in de Maasbode, vervolgens

in een afzonderlijke brochure werd in 1874 door hem De arbeid der

kinderen in fabiieken, onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd. Voor zover in Van Houtens wetsontwerp een
verbod tot arbeid werd voorgesteld, kreeg het Wijnens volledige
steun; van leerplicht wilde hij daarentegen niet weten.
Als de gevolgen van de fabrieksarbeid door kinderen gaf hij aan:
„verstomping des gcestes, idiotisme, zedelijk bederf en losbandigheid,
onverschilligheid en verwaarlozing der christelijke plichten, verzwakking des lichaams, vroegtijdige dood, zwak en ziekelijk nakroost" 151 ),
De „oorzaken in de laagte" van de kinderarbeid en de daaruit voortspruitende ellende waren gelegen in onachtzaamheid en slordigheid
van de moeder, in losbandigheid en dronkenschap van de vader 152 ).
Veel zwaarder drukte echter de verantwoordelijkheid op de hoofden
der fabrikanten, de „oorzaken in de hoogte", die de kinderen plaatsten. „Zij, en zij op de eerste plaats konden aan dien droevigen
toestand een einde maken; 't kost hun slechts 66n woord: geen kind
beneden de 12 jaren wordt toegelaten, maar ach ! dat woord spreken
zij niet!" 153

Desnoods moesten de ondernemers dan ook door de

150) Brugmans: a.w., p. 239-245. Verberne: Geschiedenis van Nederland 18501925, dl. I, p. 133-135. De Vries en Gorter: a.w., p. 43-48 en 60-64.
151) Wijnen: De arbeid der kinderen, p. 9.
152) T.a.p., p. 25-27.
153) T.a.p., p. 30, 35.
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publieke opinie gedwongen worden hun houding te herzien. Edoch,
„zoolang die groote heeren overal worden bewonderd om hunne
pracht en praal... worden geprezen en bewierookt om hun ondernemingsgeest..., zoolang dat geschiedt, meenen zij werkelijk,...de
groote, belangelooze weldoeners der armen en der gansche maatschappij te wezen" 154
Wijnens geschrift, waarin ruime aandacht aan de kinderarbeid
in de glas- en aardewerkfabrieken werd geschonken, is een veel
geciteerde bron en practisch de enige waaraan men zijn kennis
omtrent de toestanden in Maastricht van v66r 1875 ontleent. Daarbij
heeft men evenwel uit het oog verloren dat Wijnens brochure verscheen na indiening van Van Houtens wetsontwerp 155) en ten doel
had aan diens verbod tot kinderarbeid een krachtige steun te
verlenen, dat het een propaganda-geschrift was, waarvan het duidelijk
de sporen draagt. Doordat men het al te letterlijk heeft geinterpreteerd, heeft men geconcludeerd, dat de toenmalige toestanden te
Maastricht ernstiger waren dan elders in den lande en „veel geleken
"
op de beruchte Engelse 156 ). In dit oordeel wordt men gesterkt ni6t
doordat men tegenover de Maastrichtse berichten positieve gegevens
over de toestanden in andere plaatsen kan stellen, doch op grond
van het feit, dat equivalente beschrijvingen van de toestanden, die
elders heersten, schaars zijn of ontbreken of niet tot het trekken van
een objectieve vergelijking hebben uitgenodigd. Uit het niet-voorhanden zijn van dergelijke geschriften mag men echter - gezien
de overvloedige getuigenissen, die zo geheel anders leren - niet
concluderen, dat het elders beter was. Het zou integendeel eerder
een aansporing moeten zijn om zich critischer, met meer reserves,
te uiten. Een bewuste of onbewuste geneigdheid om het katholieke
Zuiden als het „Donkere Zuiden" te doodverven is o.i. aan de totstandkoming van een dergelijk oordeel niet vreemd. Een geneigdheid,
waaraan het katholieke volksdeel overigens zelf voedsel gegeven
heeft (en nog geeft) : wat men in andere kring, om opspraak te
voorkomen, met de mantel der liefde bedekt, is onder katholieken
steeds een gewild onderwerp tot openbare discussie, even goed als dat
er altijd wel een aantal katholieken klaar staat om op hetgeen hun
154) T.a.p., p. 46.

w) T.a.p., P. 56.
156) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 105.
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geloofsgenoten doen, af te dingen. Geldt dit voor de Nederlandse
katholiek in het algemeen, in Limburg en speciaal in Maastricht,
"
waar men „onder ons" is en het „vreigelen 157 ) tot een deugd heeft
verheven, gaat dit in het bijzonder op. Waarmee slechts gezegd wil
zijn, dat het steeds wel makkelijker zal vallen om compromitterende
bronnen in Limburg dan elders in den lande op te sporen.
In zijn brochure geeft Wijnen een aangrijpend ooggetuigeverslag
van de lotgevallen van kinderen die 's nachts, wenend in de armen
van hun vader, de fabriek werden ingedragen om er hun arbeid te
verrichten. Ten overstaan van de Parlementaire enquetecommissie
verklaarde hij in 1887 echter dat hij v66r 1874 nimmer zelf de
kinderen 's nacht naar de fabriek had zien gaan, doch van anderen
wist dat het gebeurde 158) Volgens Wijnen stierven in de periode

1870-1872 in de leeftijdgroep 7-16 jaar slechts 23 burgerkinderen
tegen 77 arbeiderskinderen en stierven in de leeftijd 30-40 jaar 72
arbeiders tegen 40 burgers; telde men in 1871 onder de burgers 546
weduwen en onder de arbeiders 589 159). Deze absolute cijfers,
waarmee hij aantoonde dat de mortaliteit onder de arbeiders groter
was en hun gemiddelde levensduur korter dan bij de burgerij, zijn
nietszeggend. Met betrekking tot de lonen der arbeidende mannen
deelde Wijnen mede, dat deze bij Regout gemiddeld ongeveer 90 cent
althans
en elders in de stad 80 cent bedroegen; zijn schatting was
voor wat de lonen bij Regout betreft zoals nog nader zal blijken aanzienlijk te laag. In zijn beschrijving van de wantoestanden in de
fabrieken is Wijnen uitgegaan van meerdere bedrijven, die hij evenwel
samenvatte onder een gemeenschappelijke noemer: de glas- en aardewerkfabrieken. Gezien vanuit het doel, dat Wijnen met zijn brochure
beoogde, is dat volkomen begrijpelijk: door een en ander te laten
afspelen in een groot, nationaal bekend, bedrijf klonk zijn app81
krachtiger dan wanneer hij naar een kleine onbekende werkplaats
had verwezen. Vandaar ook, dat Wijnen in zijn brochure niet repte
van dat „66n woord: geen kind beneden de 12 jaren wordt
-

157)

Vreigele(n): Plagcnd elkander dwarsbomen,

(kleine)

hatelijkheden

zeggen, steken onder water geven.

158) Parl. enquBte 1887, vr. 5974. In het authentieke verhoor werden deze
woorden in marge toegevoegd. (Arch. Tweede Kamer: Arch. Parl. enqu6te,
1887). Wijnen: De Arbeiderskwestie, p. 28.
159) Wijnen: De arbeid der kinderen, p. 21-23.
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toegelaten", dat Regout wel eens gesproken had en waarvan Wijnen
toch zeer goed op de hoogte bleek te zijn 160 ) ; door vermelding
daarvan zou zijn betoog, althans zoals hij het nu had opgezet, in
kracht hebben ingeboet. De gevolgen van de kinderarbeid en de
ind,ed van de fabriek op het kind schetsend, beging Wijnen in feite
dezelfde fout, die ook de Staatscommissie De Vries Robb6 wordt
rel·weten, namelijk dat zij nauwelijks of geen rekening heeft gehouden
met de vele andere factoren, die alle in dezelfde richting werkten
en elkander versterkten. Met het feit, dat gedurende de gehele eerste
helft van de 19e eeuw het godsdienst- en algemeen vormend onderwijs
van de Maastrichtse arbeidende klasse welhaast alles te wensen had
over gelaten en tengevolge waarvan de ontwikkeling van de ouders
van de jeugd anno 1874 stellig gering moet zijn geweest, hield Wijnen
evenmin rekening als met het eeuwenoude pauperisme. Aan de
arbeid in fabrieken, die grotendeels toch pas na 1850 in Maastricht
tot ontwikkeling waren gekomen, erfelijke gevolgen toe te kennen, was
al heel voorbarig. Aan de gevolgen van de ellendige huisvesting
bateedde Wijnen in het geheel geen aandacht, terwijl toch Poels'
woorden, gesproken in 1917, evenzeer van toepassing zijn op de
situatie in 1874: „Preekt, preekt, priesters van Maastricht, tegen
ontucht en onzedelijkheid ! Doch, eer gij u weer zorgvuldig voorbercidt, om, in gekuischte taal, het vreeselijke kwaad te schilderen;
eer gij aan de geloovigen weer verklaart, ;vaarom op ons, zwakke
menschen, de zware verplichting rust vooral op dit gebied „de naaste
gelegenheid" te vluchten: gaat eerst, rooral in Sint Matthias, eenige
arbeiderswoningen zien !" 161) .

Aan Wijnens veel geciteerde brochure De arbeid der kinderen in
fabrieken heeft men een geheel onjuiste uitleg gegeven. Niet alleen in
onze dagen, doch ook direct na het verschijnen er van. Een uitleg,
waarmee Wijnen zelf het in genen dele eens was ! In een schrijven
aan Le Courrier de la Meuse, daarin afgedrukt op 11 Maart 1874
en als bijlage in dit boek opgenomen, deelde hij namelijk
mede: „Ma
derniBre brochure: Le trauail des enfants dans les fabriques, dont

160) Courrier de la Meuse d.d. 11-3-1874.
161) poels. „De Noodkist", re(le d.d. 13-3-1917, in: Een zestal redevoeringen,
p. 114.
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vous a\'ez par16 dans votre estimable journal 162 ) , a produit une
certaine impression facheuse. Avec grand 6tonnement et sincare

regret, j'ai appris que mon intention et le but de mon ouvrage ont
6tt mal interprttts; qu'A des faits a116gu& ou des descriptions de la
situation, il a 6t6 attribu6 une tendance, qui ne fut jamais la mienne".
In een aantal hieraan toegevoegde „d6clarations" stelde hij onder
meer, dat het geenszins zijn doel was geweest op bepaalde personen
of bedrijven critiek uit te oefenen of hen voor te stellen als zijnde meer

of minder in

de kwestie

betrokken doch dat hij uitsluitend een

bijdrage had willen leveren „au bonheur physique, au d6veloppement
intellectuel, moral et religieux des enfants de la classe ouvriare";
dat hij er van overtuigd was dat, zo er tussen de Maastrichtse
fabrikanten een overeenkomst zou worden gesloten teneinde de kinderarbeid uit te bannen, Regout de eerste zou zijn om er aan deel te
nemen. Na tevens een toelichting te hebben gegeven op enige door
hem vermelde cijfers, concludeerde hij „que la bonne volont6 d'un
scul ou m6me de plusieurs fabricants n'est pas en 6tat d'arreter le
travail des jeunes enfants, aussi longtemps que les parents trouvent
l'occasion de les placer ailleurs. Seul le gouvernement, par une toi

gin6rale, peut introduire un changement solide et durable".
Het hier aangehaalde schrijven van kapelaan Wijnen, die een
emotioneel persoon moet zijn geweest, dient men niet te verwarren
met zijn bekende mededeling in Le Courrier de la Meuse van 6
Maart 1887. Zoals bekend, werd Wijnen na publicatie van zijn
brochure De Arbeiderskwestie. Mijne uerklaringen uoor de Enqu#te
Commissie afgelegd, nader toegelicht in ten verklaring van de vier
Maastrichtse pastoors, afgedrukt in Le Courrier de la Meuse van
3 Maart 1887, gedesavoueerd. Daarin wezen de pastoors er o.a. op,
dat Wijnens getuigenis „niet slechts te scherp gekleurd of minder
nauwkeurig, maar weI degelijk overdreven mag genoemd worden".
Drie dagen later deelde Wijnen toen via de krant mede, dat hij op
verzoek van zijn geestelijke overheid voortaan niet meer zou
antwoorden op brieven inzake de enquete.
Le Courrier de la Meuse had op 14 en 21-2-1874 een tweetal artikelen
geplaatst „Du travail des enfants dans les fabriques"; in het laatste werd
Wijnens brochure meer in het bijzonder besproken. De redacteur, aan wie
Wijnen zijn brief richtte, had daarin blijk gegeven de brochure letterlijk op te
vatten en had op sommige punten critiek geleverd.
162)
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Ook voor Wijnens brochure over de kinderarbeid
moge echter
het gezegde gelden: „Il faut juger les 6crits
d'apra leur date". Heeft
dit geschrift als historische bron dan ook slechts zeer betrekkelijke
waarde, Wijnens verdienste voor de arbeidende klasse is er niet

minder om. Hij toonde zich een priester met een sterke sociale
bewogenheid, aan wiens actic het voor een belangrijk deel te danken

is, dat de Maastrichtse arbeidende klasse in cen tijd van bewustwording haar banden met de Kerk niet heeft geslaakt.
Waren de toestanden te Maastricht dan ook al minder ernstig
dan Wijnen deed uitkomen, slecht waren ze ongetwijfeld. Regout
heeft dit Wijnen niet bestreden. Integendeel, steeds weer
heeft hij,
hetzij direct, hetzij indirect, de voze toestanden gesignaleerd en
middelen beraamd en aangegeven om tot verbetering er van te komen.
Met name in zijn krant, L'Ami du Limbourg, vindt men cell groot
aantal artikelen met een sociale strekking. Van
meet af aan publiceerde dit blad geregeld artikelen, waarin een of
ander punt, dat
dringend verbetering behoefde, of ecn actueel sociaal probleem aan
de orde werd gesteld. Uit het zeer ruime materiaal slechts een enkele
greep.

In 1864, het jaar van de oprichting, begint L'Ami al meteen te
ijveren voor de afschaffing van de gemeentelijke accijnzen en wijst
hij op het onrechtvaardige, dat de arme arbeiders hierdoor even
zwaar worden belast als de grote financiers, de rijke industriElen en
al die anderen, die zich in weelde baden 163 ) Afschaffing ervan,
zo becijferde hij een ander maal, zou voor een arbeidersgezin wekelijks
een besparing van 75 cent, voldoende voor het kopen van 1 y2 kg
Hij bracht artikelen over de wijze waarop de
voeding van de arbeider kon worden verbeterd
165) en trok ten strijde
tegen de schandalige vervalsingen van de voedingsmiddelen. Het
vlees, opleveren 164 ).

brood en de melk waren zeer slecht, zo betoogde de krant, en vooral
de arbeidende klasse werd er de dupe
van. Niet alleen werden de
arbeiders op deze wijze van hun geld beroofd, maar tevens werd er
cen aanslag op hun leven gepleegd. Een warenkeuringsdienst achtte
163) L'Ami du Limbourg d.d. 31-12-1864.
104) Idem d.d. 20-5-1865.
163) Idem d.d. 27-7-1865.
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hij dringend noodzakelijk 166 ). Op geruchten is de krant hierbij
kennelijk niet afgegaan: door een zekere Dr. H. Vohl te Keulen had
Regout eerst een chemische analyse van het brood van de verschillende
Maastrichtse bakkers laten maken 167 ) . Hoe ernstig de vervalsing
der levensmiddelen destijds was, leert ons een berichtje uit het jaar
1863, zvaarin de Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt te Zierikzee bekendmaakte, dat bij onderzoek van enige monsters
koffie en gebrande siroop van verschillende fabrikanten was gebleken,
dat deze met 35 A 40% krijt, kolen en zand waren vermengd 168 ).
Teneinde aan de levensmiddelenvervalsing paal en perk te stellen en
een betere voeding van de arbeidende klasse te bevorderen, ontwikkelde de krant een plan tot oprichting van „boutiques 6conomiques",
op welker uitvoering hij jaar in, jaar uit aandrong. In deze economische winkels en gaarkeukens, waarvoor het kapitaal middels uitgifte
van aandelen moest worden verkregen, zou een bedrijfsleider worden
aangesteld, die scherp op de kwaliteit van de in te kopen goederen
moest letten, en er voor diende te zorgen, dat er steeds voldoende
voorraad aanwezig zou zijn om een plotselinge en tijdelijke prijs-

stijging op te vangen. Het belangrijkste doel van deze economische
winkels zou zijn te voorkomen dat de arbeider door de winkelier zou
worden bedrogen; in de economische restaurants moesten de
ongehuwde arbeider en de werkende echtparen een stevige en goedkope maaltijd kunnen krijgen 169) .
De slechte openbare gezondheidszorg 170), maar meer nog de
huisvesting der arbeidende klasse, waren punten waaraan L'Ami du
du Limbourg aandacht schonk. Om in het enorme gebrek aan
woningen te voorzien moest, daar de gemeente er zich niets van
aantrok, de bouw van gezonde en luchtige arbeiderswoningen door
verenigingen ter hand worden genomen. Deze dienden vrijkomende
vestinggronden aan te kopen en hierop woningen te doen bouwen,
die na verloop van een aantal jaren eigendom van de huurder
werden 171 ) . Wil men de arbeider verheffen, dan toch moet men
108) Idem d.d. 27-1 en 28-2-1869.
107) Arch. P.R.. inv. no. 49.
168) Ned. Tijdschr. v. Geneesk., jgr. 101, no. 1,5-1-1957, p. 58.
169) L'Ami du Limbourg d.d. 25-3 en 20-5-1865, 8-10-1871,

17-3-1872,

22-4-1874.

1TO) Idem d.d. 13-8-1871.
171) Idem d.d. 20-5-1865, 22-2-1866, 17-9-1871, 22-4-1874.
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beginnen met hem een gezonde, menswaardige woning te geven, die
immers de basis van elke sociale hervorming is. Zoals de toestand nu is,
aldus de krant in 1871, gaat de man naar de kroeg, zodat ook de
vrouw moet werken, met als gevolg „la ddsorganisation du foyer
domestique". Immers, door het drankmisbruik laat de voeding te
wensen over en wordt het familieleven onmogelijk, terwijl het slechte
gedrag der ouders een funeste invloed op de kinderen uitoefent. Om

verbeteringen hierin te verkrijgen, heeft men geen wetten nodig. Als
de arbeider kan vaststellen, dat de gefortuneerden zich meer met zijn
toestand bemoeien en hem deel doen hebben aan de welvaart, die
door de ontwikkeling van de industrie is gebracht, als men hem op

zijn oude dag verzorgt, als hij beetje bij beetje eigenaar wordt, als
hij wordt onderricht inzake de gelegenheden tot arbeid en men
hem de middelen geeft om van die gelegenheden te profiteren, dan
- zo besluit de krant dit vervolgartikel - zal de arbeider werkelijk
verheven worden 172), Enige maanden later wijdde L'Ami aandacht
aan de sociale kwestie, welke door het gouvernement en het kapitaal
behoorden te worden opgelost, niet door het kwaad te bestrijden,
maar door het op te heffen en te voorkomen. Allereerst moet men de
arbeider helpen om meer welvaart te verkrijgen; zijn situatie is nu
treurig en moet absoluut worden verbeterd, zo men een ramp wil
voorkomen. Sinds een jaar of dertig zijn de levensmiddelen, de kleding
en de huren in prijs verdubbeld, terwijl de lonen en werktijden
hetzelfde zijn gebleven. Daarbij komt, dat de mentaliteit van de
arbeider veranderd is. Zijn huidige grieven zijn zeker niet zonder
grond. Op dit moment heeft de arbeider, waarin we toch een mens
moeten zien, slechts een keus: bezwijken onder zijn last en in behoefte
te sterven, of zich in de armen te gooien van hen, die de ondergang
van de gehele maatschappij willen. Wat de zedelijke en godsdienstige
verheffing van de arbeider betreft, bepleit de krant de oprichting van
een Sint Josephgezellenvereniging. Dat toch, zo vervolgt hij, de
mensen van fortuin en goede wil elkaar de hand geven en samen met
onze actieve clerg6 beginnen met aan Maastricht een „soci6t6
ouvridre" te geven zoals Luik die kent, waar men voor de arbeiders
een school, een bibliotheek en een kas voor onderlinge hulp heeft
opgericht en waaraan men nog economische winkels en gaarkeukens
172) Idem d.d. 2, 8 en 9-6-1871.
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kan verbinden.. Immers, zo eindigt hij, niets doen zal meer zijn dan
een verzuim, het zal een misdaad zijn 173).
De wereld, zo schrijft L'Ami du Limbourg in 1872, moet dringend
worden hervormd, niet in haar uitcrlijk, doch in haar grondslagen.
Die „transformation sociale" dient te beginnen bij het gezin, de basis
der maatschappij. Eis is, dat de wet het huwelijk respecteert en dat
zij zich weer naar de christelijke beginselen richt. In de steden en
vooral in de nijverheidscentra, zo stelt de krant, is het morele verval
nu voornamelijk in de volksklasse ingetreden; het arbeidersgezin
wordt er vernietigd ten gevolge van de verspreiding van haar leden,
hetgeen zijn oorzaak vindt in de slechte en het te kleine aantal
woningen. Er heerst daar een morele achtervolging, die zelfs door
employ6's en opzichters, soms zelfs door chefs wordt uitgeoefend. De
waardigheid van de vrouw, ziel van het gezin, moet in bescherming
worden genomen. Ook moet de gehuwde vrouw niet aan haar huis
onttrokken worden, en zo de fabriek haar nodig zou hebben, dan
mag daardoor niet haar zorg voor gezin en woning worden aangetast.
Voor het verkrijgen van maatschappelijke verbeteringen is ( confessioneel) onderwijs een eerste vereiste; er moeten ten aanzien van het
kind beschermende maatregelen komen, waarin hun schooluren en
hun arbeidsuren worden geregeld en waarbij moet worden gelet op
hun leeftijd en de aard der werkzaamheden 174) .
In een artikel A roeuvre riep dezelfde krant een maand later de
Maastrichtenaren op om niet langer te dralen met het oprichten van
St. Joseph-verenigingen, spaarkassen en economische winkels, omdat
anders de arbeiders in verkeerde armen zouden worden gedreven. Als

wij niets doen, zo heet het, zal de Internationale het doen; reeds
werken er te Maastricht mensen om de arbeider op te zetten 175 ,
De oprichting van St. Joseph-verenigingen werd door L'Ami du
Limbourg reeds sinds 1867 bepleit 176). Het waren organisaties van

katholieke werklieden, door geestelijkheid en voorname burgers
opgericht, middels welke de huiselijke en maatschappelijke belangen
der arbeiders werden behartigd. Zij hadden de beschikking over eigen
verenigingslokalen „waarin de werkman gedurende zijn vrijen tijd
173) Idem d.d. 17 en 24-9-1871 en 1,8 en 15-10-1871.
174) Idem d.d. 18, 21, 23 en 25-2-1872.
175) Idem d.d. 17-3-1872.
176) Idem d.d. 24-12-1867.
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eerlijke uitspanning en onderrigting geniet" 177). De St. Josephverenigingen waren de voorlopers van de R.K. Werkliedenverenigingen; de eerste in ons land werd eind 1867, begin 1868 te Bergen
op Zoom opgericht 178). Deze verenigingen werden door de krant
herhaaldelijk ter sprake gebracht; hij beschreef hoe ze te Berlijn
of te Luik werkten 179) en bracht „hommage d ceux qui par des
associations cherchent A favoriser la d6veloppement de la classe
laborieuse" 180). In 1874 stelde hij met spijt vast, dat de oprichting
van een St. Joseph-vereniging, het bouwen van gezonde woningen
voor de arbeidende klasse en de vestiging van economische winkels
in Maastricht nog steeds achterwege was gebleven; „Niets van dat
alles vindt men in het fiere Maastricht !" 181
Van Houtens kinderwetje viel bij L'Ami du Limbourg in goede
aarde. Voorziening op het stuk van kinderarbeid oordeelde deze
krant hoog-nodig en had al veel eerder moeten worden getroffen. De
vrijheid van de ouders om hun kinderen naar de fabriek te zenden,
is verkeerde vrijheid; al te veel vrijheid voert tot bandeloosheid en de
wetgever is verplicht daartegen te waken. „Ofschoon Van Houten
niet tot onze politieke vrienden behoort, juichen wij zijn poging toe
en wensen dat deze met succes bekroond wordt 182 ) 0

Overziet men deze publicaties in L'Ami du Limbourg, dan moet
men constateren, dat Wijnen niet de eerste en enige in Maastricht
is geweest die op de wantoestanden heeft gewezen en het voor de
arbeidende klasse opnam. Bescherming van de vrouw en het
arbeidende kind, bestrijding van de voortschrijdende demoralisatie
onder de arbeidende klasse, woningbouw, enz. waren punten, waaraan
deze Maastrichtse krant reeds v66r hem aandacht had geschonken
en waarvoor zij ingrijpen had bepleit. Verwonderlijk is het dus eigenlijk niet, dat deze krant instemde met de artikelen over de toestanden
in Maastricht, welke Wijnen in de Maasbode publiceerde 183). In
177) Idem d.d. 22-4-1874.
178) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 270 e.v.
179) L'Ami du Limbourg d.d. 24-12-1867, 26-5-1870 en 4-9-1872.
180) Idem d.d. 2-8-1869.
181) Idem d.d. 22-4-1874.
182) Idem d.d. 6-5-1874.
183) Deze artikelen, geschreven in 1873, gingen aan zijn brochure „De arbeid
der kinderen in fabrieken" vooraf. Het is ons niet gelukt, deze artikelen op te
sporen.
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een artikel over Werklieden-uereenigingen, waarin de patroon op zijn
verplichtingen werd gezvezen, schreef L'Ami du Limbourg: „Wat
heeft echter in onze stad plaats? De Maasbode verhaalde het ons
reeds laatstelijk, en schilderde met sterke, maar ware kleuren, den
toestand die zich hier voordoet, door het krachtig penzeel van een
onzer Eerw. Heeren geestelijken 184).
Dat artikelen van een dergelijke inhoud als L'Ami du Limbourg
publiceerde, destijds nog zo veelvuldig in een Maastrichtse krant
konden verschijnen, wijst er tevens wel op, dat het liberalisme er
minder algemeen verbreid was dan men tot nog toe steeds heeft
aangenomen. Maar ook werpen zij een geheel nieuw licht op de
figuur van Petrus ( Laurentius) Regout, van wic werd aangetoond,

dat hij met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de eigenaar
van dit blad was.
Regouts belangstelling in zijn arbeiders - met betrekking tot wie
hij in 1862 opmerkte: „Ik ben geen vriend van gevaren...Ik moet
ook wel voorzichtig zijn, want duizende menschen vinden brood bij
en door mij, en ik ben in zekeren zin verpligt om voor hen, even als
voor mij te waken omdat hun belang het mijne is" 185)
heeft
zich, zoals reeds vele malen bleek, ook tot buiten de fabriek uitgestrekt
en als zodanig toonde hij zich vaak een patroon van de oude stempel.
-

Toen in de jaren veertig

de prostitutic in Maastricht zo welig
burgemeester, die hij er op wees dat
richtte
Petrus
zich
tot
de
tierde,
de vroeger getroffen maatregelen op het „opzigt der publieke
huizen... voor het tegenwoordige niet meer met de noodige gestrengheid worden nagekomen". Ondanks het verbod „dat geen vrouwspersoon uit zoodanige slechte huizen, onder welk voorwendsel ook,
zich hetzij aan de deur der huizen, hetzij op straat mogt vertonen...

paraderen thans deze vrouwspersonen met de grootste onbeschaamdheid en tot algemeene ergernis bijne gehele dagen aan de deuren
"
dier huizen . " Als meester van een zeer groot aantal werklieden, heb
ik reeds al te zeer de ongelukkige invloed dezer openbare zedeloosheid, op het karakter en het gedrag mijner onderhoorigen ondervonden. Menigwerf geschiedt het dat werklieden, die in de beste
184) L'Ami du Limbourg d.d. 22-4-1874.
185

21

) P. Regout: Een woord over eenige Maastrichtse belangen, p. 7.
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stemming verkeeren, bij het naar huis gaan door het gezigt dier
vrouwspersonen uitgelokt, zich aan de verleiding overgeven, op deze
wijze hun werk verzuimen, het geld dat tot onderhoud van hun zelven
en dikwerf van ouders en bloedverwanten moet verstrekken aldaar op
een strafbare wijze verteeren en maar al te dikwerf fortuin en
gezondheid ten offer brengen. Meer dan eenmaal zijn mij op deze
wijze zeer goede werklieden verleid geworden". Petrus drong aan op
streng toezicht „daar ik mij overtuigd houde, dat behalve de openbare
zedelijkheid welke daardoor bevorderd wordt ook op deze wijze de
aanleidende oorzaak van het bederf van veele jonge lieden der
mindere volksklasse zal weggenomen worden" 186
Naar aanleiding hiervan rapporteerde de commissaris van politie
aan de burgemeester, dat hem een dergelijke verordening niet bekend
was, doch dat hij inmiddels andermaal de houders der publieke huizen
had doen aanzeggen „om zoo min mogelijk de bij hen inwonende
vrouwen in 't openbaar te laten verschijnen". Waarna hij vervolgde:
„Zo vermeen ik toch te mogen zeggen, dat de ondervinding mij heeft
geleerd, dat het niet aan de ergenis of openbare zedeloosheid der
publieke huizen is toe te schrijven, dat sedert geruimen tijd de
vreemde en andere werklieden zijn Ed. fabriek verlaten, maar welligt
dit aan andere van zijn wil onafhankelijke reden of onvoorziene
toevallen zoude te vinden zijn. Eindelijk vermeen ik nog te moeten
zeggen, dat de werklieden uit de fabriek des Hr. Regout weinig in de
publieke huizen ( alle gelegen aan de straten tegenover de fabriek in
het Noorden der stad, M.) worden gevonden, maar meestijds zich aan
het overmatig gebruik van sterke dranken in 't Zuidelijke gedeelte
dezer stad te buiten gaan en voor deze lieden heden zeer dikwijls de
bemoeyenis der politie wordt ingeroepen" 187)

In een request aan de Minister van Binnenlandse Zaken wees
Petrus er in 1852 op, dat vroeger vrijdom van invoerrechten op het
huisraad van werklieden werd verleend, doch dat sinds kort bepaald
bepaald was, dat deze vrijdom alleen werd verleend, als men in het
bevolkingsregister was ingeschreven. Aangezien werklieden - die
188) G.A.M.: inv. no. 364, corresp. 2-6-1843, no. 854 B.
187) Idem, 9-6-1843, no. 897 B.
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gewoonlijk niet meer bezaten dan „eene bedstede met toebehoren,
een tafel, eenige stoelen, somtijds eene kachel en eenig keuken-

-

gereedschap"
eerst op de dag van hun indiensttreding naar
Maastricht plachten te komen, konden zij aan dit voorschrift niet
voldoen, zodat ze dan eerst „enige nachten op den blooten grond
moeten vernachten". Strikt genomen, aldus Regout, zou men de
arme arbeider zelfs elke vrijdom kunnen onthouden, daar hem meestal
slechts een verblijfspas van drie maanden werd verstrekt. Daar het

toch onrechtvaardig was „van een werkman eerder dan van een
bemiddeld man het inkomend recht te vorderen" verzocht Regout
de minister om aan zijn arbeiders vrijheid van dit inkomend recht
te verlenen, op welk verzoek gunstig beschikt werd 188).
Evenals de krant L'Ami du Limbourg bepleitte Petrus menigmaal
de afschaffing van de accijnzen op levensmiddelen. „De belastingen
op eerste levensbehoefte", zo stelde hij in een zijner adressen aan de
Eerste Kamer, „zijn vooral verkeerd in ons land, waar de levensde arbeidslonen niet hoog genoeg om de
goed voedsel te verschaffen, zodat slechts zelden op de
tafel van den arbeider vlees komt" 189 ). In een schrijven over de
accijnzen op bier en gedistilleerd heette het: „Van meer belang is de
afschaffing van den accijns op de zeep, wat den werkman betreft,
die zich niet kan aanschaffen hetgeen comfort of luxe medebrengt,
maar die zijne weelde in netheid en zindelijkheid vindt. Voor hem
is het moeyelijker er steeds zindelijk uit te zien,... Men verschaffe
hem dus de middelen om zindelijkheid te betrachten- 190).
Ook toen hij reeds op hoge leeftijd was gekomen en het aantal
zijner werklieden de 2000 te boven ging, bleek hij voor de individuele
arbeider nog aandacht te hebben. In 1871 zond hij een arbeider, die
tengevolge van een ziekte door blindheid getroffen was en bijgevolg
niet meer de kost voor zijn gezin kon verdienen, naar een beroemd
oogarts in Diisseldorf. De man, die na enige weken genezen thuiskeerde, mocht een gedeelte van het geld, dat hij overgehouden had,
als schadeloosstelling voor gederfd loon behouden 191 ). Het jaar

middelen duur zijn en

werkman...

188) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 208 en 217.
189) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 375.
190)

p, Regout: Open brief aan Z. Exc. den Heer Minister v. FinanciEn d.d.

2-3-1864.

191) L'Ami du Limbourg d.d. 3-2-1871.
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daarna organiseerde hij ten bate van de weduwe van een verongelukte
arbeider, die elders in dienst was geweest, een hulpactie, die hij
opende met een gift van frs. 50,- (f 23,63) 192). Kwam een van
zijn arbeiders om het leven, dan was het gewoonte, dat zijn echtgenote Aldegonda „toujours compatissante, s'est rendue chez la
veuve ddsolde pour la consoler et lui assurer de son appui" 193) en dat
zij, al dan niet vergezeld van Petrus, de begrafenis bijwoonde.

Keren wij na dit intermezzo inzake Wijnens brochure, de artikelen
in L'Ami du Limbourg over de sociale toestanden in Maastricht en
Regouts paternalistische belangstelling terug naar het uitgangspunt,
de Kinderwet van Van Houten, dan stelt zich de vraag, welke
opvattingen door Petrus Regout in deze werden gehuldigd. Een
tweetal brieven, die hij hierover aan Van Houten schreef, geven op
deze vraag mogelijk een antwoord. Ongetwijfeld waren deze brieven
Regouts reactie op Wijnens brochure over De Arbeid der kinderen
in fabrieken. Aan de hand van de advertenties in Le Courier de la
Meuse, die het verschijnen van de brochure verkondigden, en uit de
bespreking daarvan in die krant kan namelijk vastgesteld worden,
dat Wijnens geschrift verschenen is in de eerste helft van de maand
Februari 1874, terwijl Regouts brieven gedateerd waren 25 en 26
Februari van dat jaar 194 ).

Maastricht, 25 Februarij 1874.
WelEdelGest. Heer W. S. van Houten
Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal
's Hage

Ik heb met veel belangstelling, UwEG. wetsvoordragt tot beperking
van den arbeid van kinderen in fabrieken gelezen. Ik kan mij met de
strekking er van in het algemeen, zeer goed vereenigen, behalve een
paar ondergeschikte punten welke ik zo vrij zal zijn bij deze aan
UwEdG. verlichte oordeel te onderwerpen.
192) Idem d.d. 20 en 22-7-1872.
193) Idem d.d. 27-1-1869.
194) Arch. P.R.: inv. no. 7, p. I-VI.
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Alvorens echter wenschte ik een woordje in 't particulier tot
UwEdG. te rigten.
Ik verbeel mij namelijk, dat ik als groote indrustrieel, ten onregte
den naam heb, het wetsontwerp vijandig te zijn ofschoon het blijkt
dat ik reeds sedert 1870 in de daad zooveel mogelijk heb getracht om
geene kinderen beneden de twaalf jaren in mijne fabriek toetelaten.
Ik heb dus, ten einde dien dunk wegtenemen, de vrijheid genomen,
bijgaanden brief, welke ik voor openbaarmaking geschikt acht, aan
UivE. te rigten, UwEdG. zal echter begrijpen dat zal die het
gewenschte effect hebben, het beter is dezelve niet regtstreeks door
mij maar om zulks ronduit te zeggen, door UwEdG. welwillendheid
werde openbaar gemaakt.
Het zou mij zeer verheugen indien UwEdG. zoo goed wilde zijn
mij daarin de behulpzame hand te leenen, in welk geval ik UwEd.
volkomen vrijheid geef zoodanig gebruik van mijn brief te maken als
UwEdG. in het belang der zaak nuttig mogt oordelen. Overbodig om
te zeggen dat ik verlang alle kosten te betalen die er op kunnen loopen.
Mogt UwEdG. zich echter liever niet daarmede belasten, dan
vertrouw ik UwEd. de goedheid zal hebben mij met Uwen weIwillenden raad bijtestaan, hoedanig het UwEd het geschikste voorkomt dat ik mij daarin zal te gedragen hebben.
Nu tot mijne aanmerkingen komende, veroorloof ik mij UwEdG.
te wijzen op de onregtvaardige gevolgen die er uit zouden kunnen
ontstaan, door bij herhaalde contraventie, de fabriekanten eene
geuangenisstraf opteleggen. UwEdG. zal geredelijk beseffen dat in
groote fabrieken zooals de mijne en andere, het aannemen van werklieden veelal aan ondergeschikt personeel wordt overgelaten, zoodat
het zou kunnen gebeuren dat er kinderen beneden de jaren hetzij door
misleidingen hetzij zelfs door opzet dier onderhoorigen, werden aangenomen, het zou toch onbillijk zijn voor zulke gevallen de fabriekanten eene zoodanige straf te doen ondergaan, en durf ik UwEdG.
dus voorstellen daar voor eene zwaardere boete in de plaats te
stellen * ) .

Het komt mij ook raadzaam voor, dat

de Burgemeesters der
de
fabrieken en werkbinnen
toezigt
Gemeenten een uoortdurend
plaatsen mogen uitoefenen, op dusdanige wijze steld de fabriekant
de bezigtiging van al zijne geheime inrigtingen zijner fabriek bloot
aan personen die welligt geinteresseert zijn in andere fabrieken van
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denzelfden aard, ik wenschte UwEdG. dus in overweging te geven
of het niet beter was, daarvoor speciale Inspecteurs aantestellen die
zich uitsluitend belasten met het onderzoek in de fabrieken.
Ik heb inmiddels de Eer met de meeste hoogachting te zijn

UwEdGDwDienaar
w.g. Petrus Regout

*) Gevangenisstraf zou naar mijn
bescheiden oordeel ook eerder toepasselijk
zijn op de ouders en voogden die hunne
kinderen naar fabrieken zenden om te werken.

Maastricht, 26 Februari 1874.
WelEdelGestr. Heer W. S. Van Houten
Lid van de Tweede Karner der Staten Generaal
's Hage

Ik heb met bijzondere aandacht kennis genomen van het voorstel
van wet, strekkende om overmatigen arbeid en verwaarlo
zing van
kinderen tegen te gaan, door UwEdG. aan de overweging van de
Tweede Kamer der Staten Generaal onderworpen
, van de Memorie
van toelichting, van het verslag der Commissie van Rapporteurs en
van UwEdG. antwoord.
Ik vrees niet van aanmatiging te zullen beschuldigd worden met
over een onderwerp hetwelk in zoo naauw verband staat met
mijne
belangen als het tegenwoordige, mijne op veeljarige gegronde zienswijze openlijk uit te spreken. Zij die in de hartstogtelijke taal van
Bebel en Liebknecht smalen op de weelde en vertooning, buitensporige uitgaven en verkwisting, of opeenstapeling van millioenen van
de reeds schatrijke erfgenamen der fabriekanten, en
jammeren over
het zweet en bloed der werklieden; Zij die hunne beschouw
ingen uit
een godsdienstig oogpunt over den arbeid der kinderen als brandende
toortsen op den stapel der dolle volksdriften slingeren, en op liefderijke wijze verzwijgen al het goede 't welk voor den arbeider gedaan
wordt, verwachten waarschijnlijk dat ik als de felste tegenstander
van UwEdG. voorstel zal optreden. En toch het tegendeel is waar.
Het is de vurige wensch van mij en van al de mijnen,
dat Uwe poging
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welke niet minder van UwE. staatkundig beleid dan van UwE.
menschlievende gevoelens getuigenis geeft, met den beste uitslag
bekroond worde.
Gij zelf verlangt niet, dat Uw ontwerp als volmaakt beschouwd
worde, en ik ook beschouw het slechts als eene eerste schrede tot het
bereiken van een beteren toestand, doch aan hen, welke daartegen
zoovele bezwaren hebben ingebracht, zonder iets beters in de plaats
te stellen, roep ik met U toe: het onbereikbare zij in geen geval de

vijand van het goede.
Vergun mij nogthans een paar bedenkingen aan Uw verlucht
oordeel te onderwerpen.
Zal de wet haar doel bereiken dan dient zij algemeen en onvoorwaardelijk den arbeid van kinderen beneden twaalf jaren te verbieden.
Bepaald zich het verbod tot den arbeid in fabrieken, dan ontstaat
zeer ernstig het gevaar dat de kinderen, onder voorwendsel van
huiselijke diensten te verrigten, in menigte zullen worden opgenomen
in kleine werkplaatsen buiten het ouderlijk huis. Ik kan daarvan bij
ondervinding spreken. In het jaar 1870 heb ik het besluit genomen
en openbaar gemaakt, dat geene kinderen als arbeiders in mijne
fabrieken zouden worden opgenomen, dan nadat zij tot de eerste
heilige Communie waren toegelaten, hetgeen in den regel omtrent
het twaalfde jaar plaats heeft. En wat was het gevolg van dien maatregel? dat de kindeen hunne toevlugt namen tot de kleine werkplaatsen, twaalf jaar oud geworden zijnde in de eens aangenomen
werkplaatsen bleven arbeiden en er niet meer aan dachten die met
de fabriek te verwisselen en dat ik daardoor eene zeer gevoelige
benadeeling in het aanwerven mijner werklieden moest ondervinden.
Verder ben ik van meening, dat het voorgestelde verbod slechts een
halve maatregel is, zoo het niet gepaard gaat met de invoering van
den leerplicht. Ik ben Roomsch Katholiek in den volsten zin des
woords en als zoodanig erken ik met overtuiging dat alleen godsdienstige school de waarachtig goede leerplaats der jeugd mag
genoemd worden. Maar wanneer ik bedenk dat in een naburig land,
waar de Roomsch Katholieke Kerkvoogden zeker door niemand van
verraad noch van laauwheid zullen beschuldigd worden, de bestaande
leerpligt door niemand wordt aangevallen, maar door de Roomsch
Katholieke geestelijkheid met het woord en de daad wordt gehandhaafd, dan rijst bij mij onwillekeurig de vraag of hetgeen aan gene
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zijde der grenzen waarheid is, in ons land weI dwaling mag genoemd
worden.
Mogt nogthans de van sommige om mij onbekende redenen, zoo
hartstogtelijk bestreden leerpligt een onoverkomelijk bezwaar zijn
tegen het aannemen van UwEd. voorstel, welaan, offer dan ook nog
dat gedeelte daarvan aan de vooroordelen Uwer tegenstanders op,
liever dan de geheele zaak te zien schipbreuk lijden.

Maar welke de uitslag van Uwe edele pogingen zijn moge weest
verzekerd dat zij door duizenden in den lande wordt toegejuicht en
dat zij de regtmatige aanspraak geeft op de dankbaarheid der
arbeiders en op de goedkeuring der werkgevers.
Aanvaard, UwEdelGest. Heer de verzekering mijner gevoelens van
bijzondere

Hoogachting
w.g. Petrus Regout.

Personeelstellingen

d.d. 1 Mei 1874

d.d. 15 December 1874

Leeftijdsgroepen
mannen

beneden 10 jaar
10-12 j aar
12-15
15-20
25-25
25-30

30-40
40-50
50-60

11

-

vrouwen

-

-

63

13

52

12

.

176

96

117

„

252

195

3,

173

118

196
283
189

209
109

179
310
253
161

68
58
34
24

187
330
250
165

52
49
24
14

1662

614

.

.
.

.

60-70
70-80 „„

Totaal arbeiders
Totaal arbeiders m + vr.

Beambten
Totaal generaal
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mannen

vrouwen

70
14

8-

2276

9
1

1729

596
2325

75
2351

69
8
77
1

2402

Na de instelling van het centrale fabrieksbevolkingsregister in de
bedrijven van Regout per 1 Mei 1874 werd jaarlijks een overzicht
van het personeel opgesteld, waarin de arbeiders werden gespecificeerd
naar leeftijd en sexe. De resultaten van de tellingen over de jaren
1874-1878 worden in de volgende tabel weergegeven 195) . In de
daaraanvolgende tabel worden de hieruit berekende relatieve cijfers
samengevat, alsmede die der tellingen der andere jaren, die reeds
behandeld werden, mits uit deze tellingen meer dan 1 van de in de
tabel genoemde percentages kon worden berekend.
Overziet men de leeftijdsopbouw van het personeel van Regouts
fabrieken in de loop der jaren, dan moet geconcludeerd worden, dat
arbeid van kinderen beneden 10 jaar er, zowel in absolute als in
relatieve zin, sporadisch voorkwam. Het grootste absolute aantal dezer
105) Arch. P.R.: inv. no. 32. La Z.

1874 t/m 1877
d.d. 15 December 1875
vrouwen

mannen

-

-

15
234
269

2
124
203
114

190

179

51

326
261

44
28

148

70
4

d.d. 15 December 1877

mannen

mannen

vrouwen

-

-

vrouwen

-

-

--

--

--

--

219
302
201

115

229
357

133
221

193

134

209
130

64

231

58

312
233

52
24

352
255

51
24

16

141

16

146

16

4
1

64
8

5
1

57
11

6
1

616

1831

644

587

1696

d.d. 15 December 1876

187

1667

2283
75

2283
73

2475

2358

2356

2549

74
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Diverse percentages m.b.t. de personeelsbezetting
Diverse percentages

Juli

1849

arbeiders < 12 jaar in %

van totaal

personeel

arbeiders
12-15
jaar in %
van
totaal
personeel

Jan.1859

Juli

1860

1,3

8,7

1864

5,1
17,5

15,0

11,4

arbeiders 15-30 jaar in %

van totaal personeel

52,7

56,9

50,1

arbeiders 30-50 jaar in %

van totaal personeel

waarvan leeftijd onbekend

23,8

25,1

arbeiders > 49 jaar in %

5,8

25,7

6,0

2,2

7,7
85,0

100,0

100,0

100,0

21,5

21,3

22,6

16,6

16,0

21,0

ran totaal aantal vrouwen

55,2

41.7

45,9

inannen > 19 jaar in 06
van totaal aantal mannen

68,0

58,1

59,4

100,0

rrourvelijke arbeiders in %|
van totaal personeel

meisjes < 15 jaar in %

van totaal aantal kinderen
< 15 jaar

vrouwen > 19 jaar in %

kinderen werd geteld in 1864, toen er 26 op een totaal van 1888
arbeiders voorkwamen. Relatief gezien vormden zij gemiddeld minder
dan 1 % van het personeel. De arbeid van kinderen beneden 12 jaar
was beperkt; gezien in het licht van die tijd namen Regouts fabrieken
in vergelijking met andere bedrijven zelfs een zeer gunstige plaats in.
Het jaar 1849 blijkt inderdaad wat de arbeid van personen
beneden 15 jaar betreft een gunstiger beeld dan normaal te vertonen,
zodat moet worden aangenomen, dat er zich onder de personen, die
ten gevolge van de crisistoestand waren ontslagen en die ten tude van
de telling nog niet waren teruggekeerd, cen relatief groot aantal
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van Regouts gezamenlijke bedrijven 1849-1877

Dec. 1876

Dec. 1877

15,7

14,6

14,6

44,3

44,1

47,9

48,2

28,8

28,1

28,9

27,2

27,6

12,2

11,4

10,6

10,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

22,9

26,9

25,6

25,7

26,9

26,0

30,4

34,2

33,6

34,4

36,7

50,5

43,3

44,0

47,4

45,0

69,8

69,3

69,5

68,7

68,0

Mei 1874

Dec. 1874

5,1

3,8

2,7

0,7

12,1

11,9

13,5

46,2

43,3

27,9
8,7

Jan. 1870

Dec. 1875

9,6

kinderen bevond. Dat er zich toen onder de ontslagenen relatief veel
vrouwen bevonden, is uit een vergelijking van de relatieve cijfers
betreffende de vrouwenarbeid geenszins af te leiden.
Schakelt men het percentage van 1849 uit, dan blijken de personen
beneden 15 jaar gemiddeld 1 6,3 % van het totaal aantal arbeiders te
hebben uitgemaakt. Verreweg het grootste deel der arbeiders was tussen de 15 en 30 jaar oud. De lage gemiddelde levensduur van de
Nederlandse arbeider in de vorige eeuw - rond 1850 nl. 32 jaar heeft hierin gewis een grote rol gespeeld. Opmerkelijk is, dat zo'n
groot deel van de mannelijke arbeiders, 58,1% tot 69,8%, ouder
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was dan 19 jaar. Het aandeel der arbeiders boven 30 jaar op het
totaal aantal arbeiders blijkt een stijgende tendens te vertonen. Nog
sterker komt dit uit bij de arbeiders van 50 jaar en ouder. Hieruit
mag worden afgeleid, dat de arbeiders niet werden weggezonden als
ze een dagje ouder werden. Een vergelijking van de absolute
cijfers
van de jaren 1874-1877 leert zelfs, dat er ook nog mensen van

oudere leeftijd werden aangenomen. De vrouwen maakten circa een
kwart van het gehele personeel uit. Ongeveer de helft dezer vrouwelijke arbeiders was jonger dan 20 jaar, hetgeen uiteraard ten nauwste
en gezinsvorming samenhing. Onder de kinderen
jaar namen de meisjes een grote plaats in. Vooral in de

met huwelijk
beneden 15

jaren 1874-1877 steeg het percentage sterk, nl. van 30,4 tot 36,7.
vermoedelijk heeft er substitutie plaatsgevonden van jongens beneden
12 jaar door meisjes van 12-15 jaar. Het voorkomen van 17 arbeiders
beneden 12 jaar per 15 December 1875 betekent nog niet, dat hiermee het Kinderwetje werd overtreden, daar hierbij in een overgangsregeling was voorzien.
Ten besluite van de beschouwingen over de personeelsbezetting van
Regouts kristal-, glas- en aardewerkfabrieken volgt hieronder een
samenvatting van de gevonden totaalcijfers - voor arbeiders en
beambten afzonderlijk en waarvan de juistheid vaststaat -, die ons
andermaal de ontwikkeling dezer onderneming voor ogen stelt. De
eerste vier cijfers hebben betrekking op de handslijperij van glas en
kristal; ofschoon deze slijperij een trafiekje was en de relevante
cijfers dus strikt genomen niet in deze tabel thuishoren, worden ze
volledigheidshalve toch vermeld. In April 1835 bestond er nog geen
ander bedrijf dan de fabriekmatig ingerichte stoomslijperij; de
cijfers van 1837 en 1838 hebben betrekking op de slijperij en de
aardewerkfabriek. In alle volgende cijfers zijn ook de arbeiders in
de kristal- en glasblazerij verdisconteerd.
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Overzicht van het totaal aantal arbeiders in Regouts fabrieken 196)
900
1852
Oct.
4
1829
1853

1046

2
16

1854
1855

1200

80

1856
1857
1858

1200
1100

Jan.

1859

1428

340

Juli

1860

1486

280
400
526
597
469

Mei
Maart

1861

1862

1500
1547

April

1863

1797
1833

Jan.

1864
1870

Dec.

1872

Dec.

1873

Mei

1874

Dec.

1874

Aug.

1831

4

Juni

1834
1834

Maart

1835
1837

119

Febr.

1838

240

Sept.

1839
1841

311

1842

Nov.
April

Aug.
Aug.

April

1844

Jan.

1846

Dec.

1847

Maart 1848
April 1848
Aug.

1848

I)ec.

1848

Juli
Dec.

1849
1849

Aug.

1851

Jan.

1852

April

461 voor

V

dagen

530
600
538
600
760
826

Dec.

1875

Dec.

1876

Dec.

1877

Beambten verbonden aan Regouts labrieken
1837

2A3

1861

54

1846
1849
1859
1860

12
14

1863
1864

62
55
60
67

41
49

1870
1872

1250

1300

2007
2301
2295
2276
2325
2283
2283
2475

197)

1873
1874

71
75 A 77

1875
1876
1877

75
73
74

) Hieronder zijn dus niet begrepen de arbeiders in de spijkerfabriek en in
de geweerfabriek; wel die der secundaire bedrijven als potas-, menie- en
gasfabriek. Voor de gedetailleerde cijfers wordt venvezen naar hoofdstuk III
en naar het voorafgaande, alwaar ook de bronnen werden vermeld, behalve
van: Juni 1834 (R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 5-6-1834, La 64/H); April 1844
196

(Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 14); December 1847 (Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 1,
e.v.); October 1852 (Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 222); 1854 en 1855 (Verslagen
Maastricht).
schrijvers, chefs en bedrijfsdirecteuren, excl.
197) Onder beambten te verstaan
Zonen Regout. Bronnen t.a.p. behalve van April 1863 (Arch. P.R.: inv. no.
26, p. 130).
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Par.

III. Arbeidslonen

De eerste exacte gegevens omtrent de hoogte der lonen in
Regouts
kristal-, glas- en aardewerkfabrieken werden aangetroffen in diens
antwoord op de enqu8te van 1841. Over de lonen, welke voordien
sedert de oprichting der diverse 6tablissementen werden uitbetaald,
zijn slechts uiterst vage gegevens bewaard gebleven. Bekend is slechts
dat uitheemse vaklieden alleen dan bereid waren zich te Maastricht te
vestigen indien zij er vrij wonen en gratis behandeling van een geneesheer hadden, hun reis- en verhuiskosten
vergoed kregen en een
hoger loon ontvingen dan aan de - buitenlandse - fabriek, die zij
verlieten. Van de Maastrichtse glasslijpers, van wie de Kamer van
Koophandel verzekerde dat zij „zeer hooge dagloonen" ontvingen 198 ), is bekend, dat hun reifle loon te Maastricht hoger was
dan dat van hun collega's in de slijperij van Vernert en Mirion te
's Hertogenbosch. „Wat de duurte te 's Bosch betreft", zo deelde de
waarnemende gouverneur Kerens in 1837 aan Gericke
mede, „dat de
vijf in 1836 na hier (Den Bosch, M.) vertrokken glasslijpers, geen
voldoende bestaan aldaar vindende, reeds verloopen en teruggekomen
zijn, en die slijperij vervolgens weder tot zes werklieden werd teruggebragt" 199).
In het jaar 1841 verdienden in Regouts kristal- en glasslijperij de
mannen een dagloon van 150 cent tot 250 cent; het loon der jongens
liep er op van 25 cent tot 1 gulden, terwijl de meisjes 40 A 60 cent
per dag verdienden 200). Te dien tijde telde de Bossche slijperij waaruit Vernert zich inmiddels had teruggetrokken en die sindsdien
door Mirion en Van der Ven werd gedreven - 8 mannen, 2 vrouwen en 3 jongens. Gemiddeld verdienden
zij er f 1,50 (de mannen?)
en f 1,- (vrouwen en jongens? 201). Het loon, dat de mannen in
Regouts slijperij verdienden, mag voor die tijd zeer hoog genoemd

198) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 48, p. 449.

199) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 16-8-1837, La 2/R no. 1042 (billage 3-81837).

200) R.A.L.: Prov. Arch.,verb. 17-9-1841, no. 41. De Vries en Gorter: Gegevens
omtrent de kinderarbeid, 9 112, geven de looncijfers van
Regout onvolledig of
als gemiddelde op.
201) De Vries en Gorter: a.w., p. 128 en 149.
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worden. Het bleek zelfs zo hoog te zijn, dat de glasslijper Jean Henry
het zich kon permitteren om een dienstbode te houden! 202)
Over de lonen, verdiend in de glasblazerij, deelde de enquEte van
1841 mede, dat deze in 7 klassen waren verdeeld. Ofschoon er niet bij
werd vermeld, op welke categorie van werklieden iedere loonklasse
betrekking had, behoeft er geen twijfel over te bestaan, dat deze
7 klassen correspondeerden met de 7 verschillende functies, die in een
glasblazersplaats voorkwamen. Het loon bedroeg er voor een

350-475 cent per dag,

maitre-ouvrier
souffleur
carreur
eerste gamin
tweede gamin
derde gamin
vierde gamin

175-250
80-100

„

40- 50
25- 40

20- 30
15- 20

„

"

„
.

„
.

„
„

„
".

„
„

„
3,

„
„

De juistheid hiervan wordt door gegevens van latere datum bevestigd. In de jaren 1844-1845 werden door de eigenaren van de
Bossche slijperij, Mirion en Van der Ven, pogingen in het werk gesteld om een eigen glasblazerij op te richten, waartoe zij - soms met
Maastrichtse blazers trachtten te bewegen zich in
SUCCES 203
's Hertogenbosch te vestigen. Teneinde Mirion en Van der Ven die er inderdaad in slaagden een glas- en kristalblazerij tot stand te
brengen 204 L doch wier onderneming de crisis van omstreeks Maart
1848 niet overleefde 205), zodat in de loop van dat jaar tot algemene
liquidatie moest worden overgegaan 206) - in hun pogingen te belemmeren, kwam Regout bij onderhandse acte van einde April 1844
met de ouders van een vijfentwintigtal minderjarige gamins overeen,
dat zij gedurende 3 jaren „zonder tusschenpozing" in zijn glasblazerij
werkzaam zouden blijven. Een en ander „onder verband dat zij 66n
-

dag per week van hunnen loon

bij

wijze

van borgstelling

in

handen

van den Heer Regout zullen laten staan, welker gezamentlijk bedrag
aan hen na het voleindigen der hierboven bedoelde 3 jaren in eens zal
G.S.M.: Bevolkingsregister Maastricht 1840, Noord, fol. 344.
203) Arch· P.R.: inv. no. 20, p. 24,63 en 78.
204) T.a.P., P. 42 e.v., 84 e.v.
205) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 21 e.v.
206) Journal du Limbourg d.d. 24-9-1848 (advertentie) Verg. Arch. P.R.: inv.
202)

no. 41, p. 8 en 27.
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worden uitbetaald" 207 ) . Uit de notities van deze inhoudingen waarmee kennelijk reeds in September 1845 definitief werd opgehouden, nadat reeds vele malen tussentijdse uitbetalingen hadden
plaats gehad - blijkt duidelijk, dat het dagloon van een vierde gamin
gemiddeld 40 centimes, 18 cent, bedroeg en dat dat van een eerste
gamin tussen 40 en 50 cent lag 208 ). Met een drietal souffleurs werd
in de loop van 1844 overeengekomen, dat zij maandelijks Frs. 100 -A
frs. 120,- (f 47,25 h f 56,70) zouden verdienen 209). In datzelfde
jaar werd met een meester geaccordeerd, dat hij een maandloon van
frs. 240,- (f 113,40) zou ontvangen en bovendien het gratis gebruik
van twee woonvertrekken zou hebben 210). Aan een pottenbakker, die
voor de glasblazerij zou werken, werd in 1844 een loon van frs. 135,(f 63,79) per maand toegekend 211 ). Stelt men het aantal werkdagen per maand op 25 A 26, dan bevestigen deze lonen, dat de
bovenvermelde loonklassen inderdaad corresponderen met de respectieve functies. Van het feit, dat door sommige werklieden „tot 10
Franken per dag" verdiend werden, werd in een reisbeschrijving van
die tijd zelfs expliciet melding gemaakt 212 )
In een aanverwant bedrijf in Loosdrecht, waarin door 46 arbeiders
glazen flessen werden geblazen - waarvoor uiteraard minder vakkennis vereist was - ontvingen in datzelfde jaar 1841 de jongens
33 A 42 cent per dag, terwijl de andere werklieden er een loon verdienden dat varieerde van 75 cent tot 175 cent per dag 213). In 1853
was het weekloon der glasblazers - in dezelfde fabriek? - te Loosdrecht f 6,- A f 24,- per week. De glasfabriek onder de gemeente
Vuren telde in 1853 38 werklieden, waarvan er 18 werkelijk glasbewerkers waren. Van deze 18 verdienden zes f 25,- A f 35,- per
week, zes anderen f 10,- per week. In de glasblazerij te NieuwerAmstel verdienden in dat jaar de meeste mannen f 12,- per week,
en was het hoogste weekloon zelfs f 38,_ 214). De daglonen in een
tweetal glasfabrieken te Nieuw-Buinen bedroegen in 1860 voor man207) Arch. P.R.: inv. no. 20, 9 19.
909) T.a.P., P. 22 en 59.
209) T.a.p., p. 14, 24 en 40.

210) T.a.p., 9 24.
211) T.a.p., p. 14.
212
) Kunstenaars-reisje door Limburg en BelgiE in 1841, p. 18.
213) De Vries en Gorter: a.w., p. 162.
914) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 133 e.v.

336

04
7.*r

..k.

4- r

/2'4

*
5, It

TL

7, - „ , i. . . ,

-

d:.i ug; ti:·i #'.,1'1,

14 11"11'.. .

'
.-

De kristal-, glas- c·n aardewerkfabrieken (kimstig ec'groepi·,·rd). (I)nistr,·rks 1868.

L7
L

I

,--

-

8

f

.

, .r -

.-

.... -

-*

4.1-/

--

-

.- I

%-

- .

J. f»he

D,· Boschstriat

..

·4
te

Maastricht bii het uiteaan van Reyouts fabrickin.
Onistrerks 1875.

nen 150 cent, voor jongens en vrouwen 50 cent, voor meisjes 40 cent
en voor kinderen beneden 14 jaar 30 cent 215).

De mannen, werkzaam in Regouts aardewerkfabriek, verdienden
per dag l a 1

y

gulden of 50 A 60 cent; de eerste loonklasse zal voor

vaklieden hebben gegolden, de andere voor de ongeschoolde arbeiders.
Het jongensloon bedroeg er 40-50 cent, het meisjesloon 20-50 cent,
terwijl de kinderen beneden 15 jaar er 20-35 cent daags verdienden.
De 6 mannen van de meniefabriek ontvingen 50 A 80 cent per dag,
terwijl het dagloon van de „afwisselende personen" varieerde van
35 cent voor de meisjes tot 60 cent voor de mannen.
In de andere in 1841 geEnqueteerde Maastrichtse bedrijven lag het
dagloon voor mannen tussen 45 cent en 1 gulden
uitgezonderd de
spijkerfabriek van P. en T. Regout en J. G. Lambriex, waar dit 100
0 125 cent was - voor jongens tussen 20 en 70 cent, voor meisjes
25 h 30 cent en voor kinderen 15 i 50 cent. In de spin- en weefwinkel van het Maastrichtse Rooms Catholijk Armenhuis verdienden
de kinderen echter slechts 3 cent per dag, waarbij men echter dient
te bedenken, dat zij er kost en inwoning genoten.
De lonen der arbeiders in de Limburgse textielindustrie
waarin
hogere lonen betaald werden dan elders in den lande 216 ) - bedroegen voor mannen 40-70 cent, bij uitzondering meer en tot 1 gulden toe, voor vrouwen 25-40 cent, voor jongens 20-50 cent, voor
meisjes 20-35 cent en voor kinderen 12-20 cent.
Dank zij de enqu8te van 1841 staat er een grote massa gegevens
over de lonen, die toen in de verschillende plaatsen en bedrijven in
ons land worden verdiend, ter beschikking. Het komt ons voor, dat de
lonen, die hierboven voor de Maastrichtse bedrijven - exclusief die
van Petrus Regout - werden gegeven, representatief zijn voor het
gehele land. Vergelijkt men hiermee de lonen, die in Petrus Regouts
fabrieken werden verdiend, dan komt men tot de slotsom, dat de vaklieden er in de aardewerkfabriek hoge lonen, die in de slijperij en
in
de blazerij zelfs zeer hoge lonen kregen. Daarentegen
was er de beloning der ongeschoolde arbeiders laag, maar toch ook weer niet ongunstiger dan wat een ongeschoolde overal elders ontving. Een vergelijking tussen de lonen der geschoolden en die der ongeschoolden in
-

-

215)

De Vries en Gorter: a.w., p. 208.

216) T.a.P., P. 110.
22
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Regouts fabrieken wijst echter wel een relatieve achterstand der
laatsten aan. Men dient dan evenwel te bedenken, dat Regouts onderneming in 1841 nog sterk aan het oude gebonden was en maar weinig
moderne trekken vertoonde; in zijn loonpolitiek kon men nog geen
moderner begrippen verwachten. Daarbij kwam, dat Regout te dien
tijde financieel zwak stond en alle zeilen bij moest zetten om aan de
zeer felle Belgische concurrentie weerstand te kunnen bieden, zodat de
animo tot het optrekken der lagere lonen nihil mag worden geacht.
Exceptioneel hoge lonen zoals in de glasblazerij kwamen, zoals we
reeds zagen, ook in enkele andere bedrijven in ons land voor. Bespotzoals 2-5 cent per dag in de Utrechtse
telijk lage kinderlonen
touwslagerijen of 2 ,/6 cent plus een boterham . . . per week, waarmee
werden daareen Hilversums raddraaiertje werd beloond 217 )
-

-

entegen nimmer in Maastricht gegeven.

Zoals reeds meermalen werd aangetoond, waren de jaren 1848 en
1849 zeer moeilijk en maakte Regouts onderneming een van de meest
critieke tijden van haar bestaan door. In Maart 1848 waren er een
140-tal personen werkloos geworden, terwijl het resterende personeel
nog maar halve dagen arbeidde. In de tweede helft van 1849 trad de
kentering echter in en kon Petrus Regout, die financieel volkomen uitgeput was, zijn zaak weer op de oude voet terugbrengen. Begin Juli
1849 telden zijn fabrieken weer 538 arbeiders; circa 60 personen, die
ontslag hadden gekregen, waren toen nog niet op het werk teruggekeerd. Te dien aanzien moest worden geconstateerd, dat zich hieronder relatief veel kinderen bevonden, tengevolge waarvan de leeftijdsstructuur van het personeel een te gunstig beeld vertoonde. Hetzelfde kan echter niet gezegd worden van de toen verdiende lonen;
tengevolge van Regouts uiterst precaire liquiditeitspositie - bij gebrek aan afzet had hij immers enorme voorraden gevormd - waren
deze ontegenzeggelijk gedrukt. Zo was bijvoorbeeld in de glasblazerij
gedaald tot f 3,75; het loon der meisjes
het maximum-loon met f

1,-

in de slijperij bedroeg nog maar 30-35 cent en dat der jongens 1 5 A
55 cent. In de aardewerkfabriek was bijv. het loon der kinderen
beneden 15 jaar gedaald van 20-35 cent tot 10-32 cent, het minimummeisjesloon was er teruggebracht van 20 op 17 cent 218).
217) Brugmans: a.w., 9 127 en 132.
218) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 70-76.
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In de naamlijst van alle arbeiders, die in Juli 1849 werd opgesteld,
werd ook het door ieder verdiende loon vermeld. Deze loongegevens
van 524 arbeiders ( van 14 personen ontbraken de gegevens) werden
gerubriceerd naar bedrijf en functie, eventueel herleid tot daglonen en
van franken tot centen, waarna voor iedere functie, voor elk bedrijf
en voor de gehele onderneming de gewogen-gemiddelde daglonen, gespecificeerd voor mannen en vrouwen boven 18 jaar, jongens en
meisjes van 14-18 jaar en voor kinderen beneden 14 jaar, werden berekend. Aan de hand van de aldus verkregen gegevens kon de eerstvolgende tabel worden opgesteld.
Een vergelijking van de lonen, die in Maastricht werden verdiend,
met de Belgische lonen blijft steeds interessant. Een dergelijke vergelijking is bovendien
zoals reeds vaker ten aanzien van de arbeidsvoonvaarden en sociaal-economische toestanden werd betoogd reder dan een vergelijking tussen Maastricht en de meer noordelijk
gelegen provincies van ons land. In 1840 verdiende een Belgische
thuiswerkende spinster 1 4 A 1 9 cent en een huiswever 35 A 5 7 cent ;i n
1846 was het loon van de spinster gedaald tot 7ycent en dat van de
wever tot 1 7 A 3 5 cent 219).In1846 - een jaar, waarin de lonen in
Belgia gedrukt waren - bedroeg het dagloon in de VIaamse vlasnijverheid voor een man 38 cent, voor een vrouw 23 cent, voor een jongen
-

19 en voor een meisje 18 cent. Een landarbeider, die geen kost en in-

woning genoot, verdiende er niet meer dan 56 cent. Met ondergrondse arbeid in de Waalse mijnen verdiende een man nauwelijks
81 cent, een vrouw 71 cent, een jongen 44 en een meisje 40 cent. Berekend over de gehele Belgische nijverheid bedroeg het gemiddeld
dagloon van een man 70 cent, van een vrouw 33,2 cent, van een
jongen 255 en van een meisje 18 cent. Bij uitschakeling van de

linnenindustrie stegen deze lonen tot resp. 74 cent, 42 cent, 26ye cent
en 26 cent. In de Belgische nijverheid verdiende 79% der mannen
een loon van 23 /2 i 94,2 cent; slechts 3% verdiende meer dan f 1,42.
Ruim 75% der vrouwen, 83% der jongens en 95 % der meisjes ver-

dienden er minder dan 47 cent. In de Belgische kristal- en glasindustrie verdiende 3f4 der mannen een dagloon van 47 A 142
219) v. Houtte: Het econ. leven in BelgiE 1830-1880, p. 212. De hier vermelde
Belgische lonen werden omgerekend tegen de destijds geldende officiEle koers:
B.fr. 1 = 47,25 cent.
339

Gewogen-gemiddelde

Bedrijf resp. functie

Mannen > 18 jaar
aantal

in centen

Vrouwen > 18 jaar
aantal

in centen

Glasblazenj

blazers
leerlingen
stokers
pottenbakkers
glas- en zandwassers

30
6
4
6
5

potasmakers,

144
29
187
76
58

5

62

56

112

meniewerkers
glasuitzoeksters en

-magazijn

Totaal blazerij
Glasslijperij
slijpers en graveurs

leerlingen
machinist

glasafschilvers
boorsters, wassters enz.
Totaal

slijperij

Totaal glasfabriek

55

95

10
1

39
85

4

70
126

15

34

15

34

50

84
97

20

20
35

40

40
37

Aardewerkfabriek
fayencerie

vormmakers
hulpjongens en
raddraaiers
stokers en

ovenlieden

aardmolen en cassetten

glazuunverkers
schilders en

drukkers

diversen
Totaal aardewerkfabriek

46

111

1

197

4

23
17
1

10
10
112

20

72
62
70

3

30

64
56

22
25

46
30

83

50

37

i--1--$--I--*

Gastab iek

mecanicien
stokers
buizenleggers
Totaal gast abriek

1
2
14
17

130
88
57
65

Algemene betrekkingen
timmerlieden

3

voerlieden
smid, kuiper,

leidekker e.a.

courwerkers, kantonniers
bewaker der molen

inpakkers

60

10

metselaars

75

7

57

11

58
53

10

1

7

125

60

kalkwerkster
boodschappenmeisjes
Totaal atg. betr.
Totaal van atte bed«iven

1
2

50
30

49

60

3

37

304

84

88

37

daglonen in 1849

Jongens 14-18 jaar
in centen
aantal

Meisjes 14-18 jaar
aantal

in centen

Kinderen < 14 jaar
aantal

in centen

3

24

1

24

17

25

12

20

20

25

13

20

2

14

4

31

4

31

3

29

12

25

4

33

15

26

4

33

2

14

35

25

8

32

15

19

12

48

1

20

20

20

5

14

6

20

1

15

3

19

2

20

1

15

1

31

8
4

30
27

1
5

25
14

42

28

14

28

14

15

1
1

28
50

1

20

1

60

4

40

81

27

29

29

17

22

cent 220 ). Rond 1850 verdiende de Belgische dagloner gemiddeld 28
h 33 cent; zelden verdienden de kinderen en de vrouwen er toen meer

dan 21 cent, resp. 35 cent. Het loon van een arbeider in de stad bedroeg toen gemiddeld 61 cent 221). Stelt men de - door de crisis
beinvloede
lonen, die Regout in 1849 betaalde, tegen deze Belgische achtergrond, dan blijken zij zich op een zeer behoorlijk peil te
hebben gehandhaafd.
Over de ontwikkeling der in Regouts fabrieken verdiende lonen in
de jaren vijftig en zestig is nauwelijks iets bekend. In Januari 1855
zou het laagste loon y franc, 2392 cent, per dag en het hoogste
f 4,725 per dag hebben bedragen 222). Einde November van dat
jaar werd vermeld, dat men tengevolge van de duurte - de prijzen
van granen en aardappelen bedroegen toen inderdaad bijna het dubbele van die in 1850 - „de arbeidsloonen heeft moeten verhoogen,
ten einde aan de werklieden voor hen en hunne huisgezinnen brood
te verschaffen" 223 ) .
Volgens de bevindingen van de staatscommissie De Vries Robb6 in
-

1865 kregen de jongens in Regouts glasfabriek een hoog loon en
konden de giasblazers er 150 francs per maand (circa f 2,75 p. d.)
verdienen 224 ). Naar alle waarschijnlijkheid kwam zij tot dit maximum-blazersloon door het gemiddelde te nemen van de maximum220) Neirijnck: De loonen in Belgia sedert 1846, p. 77-98. Scheerder: Geschicdenis der Nederlanden, dl. IV, p. 154.
221) Moreau-Christophe: Du probl&me de la misdre, dl. III, p. 126.
222) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 31.

223) T.a.p., p. 106.
224) Enqu&te De Vries Robb6: p. 903.

Gemiddelde daglonen van fabriekskinderen berekend
Glasfabriek

Leeftijd

jongens
8

jr.

9

10
11
12

13
14
15

342

meisjes

2692 Ct

12

25%
25
27
33

jongens

meisjes

Papier
jongens

10 ct.

299
26
26

Aardewerkfabrieken

15
24% ct.
23
24

18
18

20
21
23

15% ct.
17
16

21

24
24

50 ct
24

lonen van een meester ( f 4,75 p. d.), van cen souffleur (f 2,50 p. d.)
en van een carreur (f 1, -p. d.). Naar Regout aan voornoemde
commissie mededeelde ontvingen de kleinste glasblazers-gamins 15
francs per maand C 27y cent p. d.) „maar daarenboven worden
zij in den winter van voedsel, schoeisel en kleeding voorzien" 225)
Het Burgerlijk Armbestuur te Maastricht stelde destijds een staat op,
waarin - volgens opgave der ouders - het gemiddeld dagloon van
een aantal fabriekskinderen werd vermeld 226 ). In totaal betrof het
461 kinderen van 8 0 15 jaar; het gewogen-gemiddeld dagloon van
deze kinderen was 20 cent. De door het Burgerlijk Armbestuur berekende looncijfers worden in de onderstaande tabel weergegeven.
Zoals uit deze staat naar voren komt, bleken de kinderen werkzaani
in de glasfabriek een aanzienlijk hoger loon te ontvangen dan in ten
der andere Maastrichtse fabrieken. De lonen, die hier voor de aardewerkfabrieken werden vermeld, hadden betrekking op een drietal
Maastrichtse bedrijven ( P. Regout, N. A. Bosch en de Soci6t6 Ceramique), zodat er niet uit blijkt hoe hoog het dagloon der kinderen in
Regouts aardewerkfabriek was. Vergelijking leert, dat de meisjes in de
aardewerkfabrieken een even hoog loon ontvingen als in de glasfabriek en dat hun lonen hoger waren dan in de andere bedrijven.
Een zeer hoog loon verdiende 1 jongen van 14 jaar in de papierfabriek; gezien het loon dat 15-jarigen er ontvingen kan het evemvel
nict als het representatieve loon der 14-jarige kinderen, die in de
papierfabriek werkten, worden beschouwd. De glasfabriek buiten be225) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 308 of Enquhe De Vries Robb6: p. 908.
226) Enquae De Vries Robb6: p. 918.

door het Burg. Armbestuur te Maastricht in 1865

meisjes

meisjes

jongens

25 ct.
16%

135
19
15%

Behangsel-

Tabaksfabriek

fabriek

8>'2
9

en Uzergieteru

jongens

jongens

12 ct.
12

8 ct.

10

Spijkerfabriek

papierfabr.

12 ct.
13

16
14

14

16

14%

17%

10

17

11

18

12%

15

17

19%

23

14

14

17

23

ct.

14
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De Maastrichtse ambachten in 1864
Benaming
der ambachten

Aantal

Aantal

meesters

knechten

Beeldhouwer
Behanger
Blikslager

3

-

10

75

6

100
60
100

110

3
3
-

70
65
70

75
80
94

-

100

9

--

Boekdrukker

4

32

Goud- en zilversmid

11

Hoedenmaker

5

Horlogiemaker
Kammenmaker
Kleermaker

Koperslager
Kuiper

Leidekker

9

2
57

8

14

3

200 ct.

60

Boekbinder

3
4
9

150 ct.

3

12

Bontwerker
Borstelmaker
Draaijer in hout

Dagloon van een knecht
minimum
maximum

16

-

67

94

80
110

141

83

141

32

60
60

9

60

80

25

60

72

13

70

70
94

80

Leerlooijer

6

32

80

90

Mandenmaker
Marmerslijper

4
3

5
18

90

100

133

200

Metselaar

9

50

110

150

Meubelmaker

30

38

80

100

4

2

33

Messenmaker
Muziekinstrument-

maker

Parapluiemaker

2

7

Passementwerker

5

Pompenmaker

Schoenmaker
Scheepstimmerman
Smid
Steendrukker
Steenhouwer

Stroohoedenmaker
Timmerman

Tinnengieter

Touwslager
Vergulder op hout

Verlakker

-

16

92
1
36
3

62
7
79
-

67

80

100

75

50

94
141

75

100

80

100

141

188

94
80

118
100

5

15

3
41

18
64

100
145

208

94

125

8
1

58
94

75
141

80

92

2

4
3

1

23
6
6
468

344

-

9

Verwers

van gebouwen
Wagenmakers
Zadelmakers

2

-

80

2

75

22
10
4

141

597

80

118

94

85

188

94

schouwing gelaten bleken de jongens, werkzaam in de aardewerkfabrieken, een zelfde en veelal hoger dagloon te ontvangen dan in de
andere bedrijven. De klacht „dat de fabriekloonen voor kinderen vele
handen ontrooven aan de ambachten cn handwerken, die gebrek aan
personeel hebben" 227 ) , geeft niet anders te denken dan dat de beloning der arbeid van kinderen in de Maastrichtse ambachtsbedrijven
ten achter bleef bij die in de fabrieken.
De enquetecommissie De Vries Robb6 stelde een volledig overzicht
op van de Maastrichtse ambachten in het jaar 1864228).
Maastricht kende in 1864, zoals uit nevenstaande tabel blijkt, 40
verschillende soorten van ambacht; 597 knechten waren in deze ambachten tewerkgesteld, terwijl er verscheidene ambachtsmeesters
waren, die geen knechten in dienst hadden. Voor 25 ambachten met
in totaal 297 knechten lag het maximum-dagloon niet hoger dan
f 1,-. In 14 ambachten met 118 knechten was het minimum-dagloon 70 cent of minder. Slechts in 5 van de 40 ambachten bedroeg
het maximum dagloon 125-150 cent; in zes ambachten kon 150 cent
of meer per dag worden verdiend. Het gemiddeld maximum-dagloon
der ambachten bedroeg 110 cent en het gemiddeld minimum-dagloon
86 cent. De muziekinstrumentmakerij betaalde de laagste lonen uit,
nl. 33 A 50 cent per dag, terwijl de hoogste daglonen, 145-208 cent,
werden verdiend door de knechten der strohoedenmakers. Bedenkt
men, dat men in de ambachten te doen had met vaklieden, vaak
zelfs hoog-gekwalificeerde, dan kan worden gesteld, dat het merendeel
van hen hetzelfde en veelat zelfs minder verdiende dan de ongeschoolde Maastrichtse fabrieksarbeider.

Over de gerniddelde daglonen, die in de jaren 1872-1877 in Regouts fabrieken aan de verschillende categorieEn van arbeiders werden
uitbetaald, licht ons een toentertijd opgestelde interne bedrijfsstatistick uitstekend in 229 ).
De aantallen, die in de respectieve jaren voor elke categorie werden
berekend, gaven - volgens een daarbij gemaakte aantekening - het
gemiddelde van dat betrokken jaar weer en dus niet, zoals in de over227) T.a.p., p. 903.

228) T.a·P·, B 905 e.v. De aldaar opgegeven weeklonen werden in onze tabel
herleid tot daglonen.
229) Arch. P.R.: inv. no. 59, p. 15-17.
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Gemiddelde daglonen in
aantal

Benaming der werklieden

resp. loon
aantal

glasblazers

loon

gamins der glasblazers

aantal
loon

glasslijpers

aantal
loon

fayenciers (niet gespecificeerd)

aantal

loon
aantal

fayenciers-bordenmakers

loon

fayenciers-holvormers en mouleurs

aantal
loon

fayenciers-afdraaiers, klaarmakers, garneerders, persvormers

aantal

gamins der fayenciers

loon
aantal
loon
aantal

d6cor-drukkerij

Ioon
aantal
loon
aantal
loon

dEcor-schilders op biscuit

vergulders
meesterknechts

aantal

werklieden molen te Canne

aantal

loon

loon

aantal

grondwerkers

loon

werklieden der 4 quinzaine-lijsten (niet gespecificeerd)
werklieden der quinzaine-lijst 1 A (uitsluitend voor aardewerk,
ovenlie(len enz.)

aantal

loon

aantal
loon

werklieden der quinzaine-lijst 1 B (aardewerkmagazijn)

aantal
loon

werklieden der quinzaine-lijst

2

aantal

(glaswerk)

loon

werklieden der quinzaine-lijst 3

( bouwpersoneel,

timmerlui cnz.)

werklieden der quinzaine-lijst 4 (diverse, kolenlossers enz.)

aantal

loon
aantal

loon
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Regouts fabrieken 1872-1877
1872

105

180 ct.
170
35

ct.

1873

1874

1875

107
184 ct.

96
188 ct.

201

171

140
46

ct.

125
53

37

ct.

95

91
203

ct.

ct.

139
49

ct.

ct.

183
115

90 ct.

108 ct.

110 ct.

223
180 ct.

207
170 ct.

212

220

170 ct.

181 ct.

162

100

ct.

174
112

157

188

1877

1876

202 ct.

133
62 ct.

186
ct.

111 ct.

0

212 ct.

ct.

208 ct.

34
219

33

75
191

76
127

127
155

208

40 ct.
70
73

209
43

206
ct.

71
ct.

17
70 ct.
113

66 ct.

74

ct.

196
47

ct.

79
88

75
ct.

19
67 ct.
117
67

45

82

22
68 ct.
115

ct.

77

ct.

49

ct.

83
90

21
70 ct.

73

87

180

172

98
ct.

171 ct.

ct.

50 ct.

ct.

95
90 ct.

ct.

21

20
71

ct.

101
ct.

78

ct.

92
87 Ct.

ct.

31
288

13
100

13
ct.

1096

90 ct.

14

100

ct.

78

ct.

64

1153

92 ct.

106

15
ct.

73
81
1241

95 ct.

430 ct.

ct.

107 ct.

15

119

ct.

102

ct.

60
ct.

ct.

120

15

naar quinzaineli.ist
3 of 4

1240

99 ct.
413
102 ct.

442

160
64

167
ct.

67 ct.

234

232

97 ct.
254
114

106 ct.

95 ct.
286

ct.

172

96 ct.

115 ct.

172

93 ct.
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zichten van de personeelsbezetting, de stand aan het einde van het
jaar. Onder de „glasblazers" heeft men kennelijk de carreurs, souffleurs en meesters begrepen. De quinzaine-lijsten bevatten de namen
van hen, die niet nader naar functie werden gespecificeerd; deze
arbeiders werkten op tijdloon en werden per quinzaine, tweewekelijks,
uitbetaald. De quinzaine-lijsten lA en lB hadden betrekking op de
aardewerkfabriek, lijst 2 op de kristal- en glasfabriek, lijst 3 op de
technische dienst en lijst 4 op de resterende arbeiders in algemene
dienst.

Overziet men de in vorenstaande tabel vermelde lonen, dan moet
geconstateerd worden, dat zij een uitermate gunstig beeld vertonen.
Niet alleen de vaklieden, maar ook de ongeschoolden ontvingen relatief hoge lonen; die van de laatsten waren zelfs in dezelfde orde van
grootte als die der best betaalde arbeiders in de papierfabrieken 230).
De gemiddelde daglonen der gamins in glas- en aardewerkfabriek
wijzen uit, dat ook de jeugdige arbeiders een relatief hoog loon ontvingen. In 1872 konden, aldus een bekendmaking aan de fabriekspoort, „jongens, welke minstens 12 jaar oud zijn, werk bekomen in de
fayencerie, aan minstens 65 centimes ( 30 ct.) per dag en meer indien
zij daartoe geschikt zijn" 231). Voor de molen te Canne - St. Pieter
werden in 1875 een zestal dagloners gevraagd tegen een loon van
f 1,05 per dag en een timmerman
volgens Maastrichts gebruik
„schrijnewerker" geheten
tegen f 1,30 h f 1,40 232). Als men be-

-

denkt, dat in de d6cor-afdeling (schilders, drukkers, vergulders) de
vrouwen en meisjes sterk in de meerderheid waren, dan indiceren de
in tabel vermelde gemiddelde lonen, dat ook zij relatief goed betaald
werden.
Opmerkelijk is de stijgende tendens die de lonen in de loop van de
jaren 1872-1877 vertoonden. Aan gebrek aan arbeidskrachten was
deze stijging zeker niet toe te schrijven. Sedert 1871 werd er over geklaagd, dat de voorspoed Limburg, en vooral Maastricht, ontvlucht
was en dat handel, landbouw en scheepvaart ernstig getroffen waren,
zodat men „in ons Hertogdom slechts stagnatie, armoede en miserie
vindt" 233). Dan breekt de tijd aan dat de man met zijn vrouw en
De Vries: De Nederlandse papiernijverheid,
231) Arch. P.R.: inv. no. 33, d.d. 19-4-1872.
232) Arch. P.R.: inv. no. 33, d.d. 12-3-1875.
233) L'Ami du Limbourg d.d. 5-10-1871.
230)
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9

314-317.

kinderen zijn Zuidlimburgse dorp verlaat en van April tot September
gaat werken in de Duitse „brikkenbakkerijen" (steenbakkerijen, veldStein
steenovens). In sommige dorpjes is de uittocht verbazend groot:
meer
Geleen
inwoners
1819
vertrekken,
zag in 1873 ruim 600 van de
actie
een
aan
in
kan
evenm
dan 400 van de 2162 234) . De loonstijging
enige
organisatie
vanwege de arbeiders worden toegeschreven. Van
der Maastrichtse arbeiders is in de zeventiger jaren nog geen spoor te
vinden; werkstakingen, spontane zowel als georganiseerde, bleven in

Maastricht - dat toch ook in deze

de invloeden van Luik en Aken,

waar al veel eerder onlusten waren geweest, moet hebben ondergaan
- tot 1886 onbekend 235). Vermoed mag worden, dat Regout
eigener beweging de lonen verhoogde, hetgeen zijn verklaring zou
kunnen vinden in het feit, dat ook toen weer
de prijzen van levensmiddelen opliepen.

-

evenals rond 1855 -

De uitbetaling der lonen had om de twee weken plaats en soms om
de maand. Naar Regout in 1865 aan de Staatscommissie meedeelde
gold de maandelijkse betaling alleen voor de hoge lonen en tot gemak
van de administratie. Anderen beweerden echter, zo merkte deze commissie in haar verslag op, dat het was om de arbeider aan de onderneming te binden 236 ). Immers, het grote bedrag, dat dan ineens
werd ontvangen, gaf aanleiding tot verkwisting, terwijl v66r het verstrijken van een termijn het verdiende geld gewoonlijk besteed was en
er dus op crediet moest worden gekocht 237 ). In vroeger tijden schijnen ook de lagere loontrekkers grotendeels per maand hun loon ontvangen te hebben 238) ; hoelang deze regeling geduurd heeft en op
welke categorieEn werknemers zij wel en niet van toepassing was, is
niet nauwkeurig vast te stellen. In ieder geval werden steeds de beambten ( chefs, schrijvers en bedrij fsleiders) en enige vreemde specialisten, in wier arbeidscontract een en ander uitdrukkelijk gestipuleerd
werd, per maand uitbetaald 239). In tegenstelling met de quinzaine234) Idem d.d. 15-4-1873. Inwonertallen per 31-12-1873 medegedeeld door
Soc. Hist. Centrum v. Limburg.
235) De eerste georganiseerde werkstaking in ons land was die van de Amsterdamse scheepstimmerlieden in April 1869. (Brugmans: De arbeidende klasse,
p. 273.)
238) Enquete De Vries Robb6, p. 903.
237) Brugmans: a.w., p. 148.

238) Part. enqu8te 1887, vr. 6665.
239) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 2, 10 cn 72; inv. no. 23, p. 79 en inv. no. 34.
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lijst arbeiders, die op tijdloon werkten, ontvingen de glasblazers, slijpers en fayenciers en waarschijnlijk ook de werklieden van de d6corafdeling, stukloon, welk loonstelsel uiteraard andere eisen aan de administratie stelde. De stuklonen werden per maand berekend; wij
mogen wel aannemen, dat deze lonen vroeger ook per maand werden
uitbetaald. In de loop der jaren was men er echter toe over gegaan
om de stukloonarbeiders op het einde van de eerste quinzaine een
voorschot, de z.g. „kleine kasjem" quinzaine), te verstrekken, waarna op het einde van de maand de definitieve afrekening, de z.g.
„groete kdsjem", volgde. Dit nieuwe systeem van uitbetaling werd
vermoedelijk tussen 1850 en 1860 ingevoerd.
Het stukloonstelsel kwam toentertijd nog maar ,veinig in ons land
voor 240); in Maastricht werd het behalve in Regouts fabrieken o.a.
ook aangetroffen in de papierfabriek en in de behangselpapierfabriek 241 h Behalve in de Maastrichtse fabrieken bestond in ons
land de gewoonte van het uitbetalen der lonen om de andere week in
Roermond 242 ) en vermoedelijk ook elders. Volgens Coronel was het
een der middelen die de fabrikanten aanwendden om „een dam tegen
C

de misbruiken van de kroeg op te werpen" 243) ; het betekende voor
de fabrikant echter evenzeer een
vereenvoudiging van werkzaamheden. Het uitbetalen der quinzaines geschiedde in Maastricht steeds
des Zaterdags; einde 1871 ging Regout er toe over om de lonen op
Donderdagavond uit te betalen 244 ). Dit had het voordeel, dat
de

arbeider dan niet meteen in de gelegenheid werd gesteld om
het
week-end in de kroeg door te brengen - door welke maatregel dus
het drankmisbruik werd bestreden 245)
terwijl hij nu bovendien
levensmiddelen
kon
voordeliger zijn
inkopen op de markt, die op
Vrij(lag en Zaterdag werd gehouden 246). Truckstelsel ( waarbij het
loon in natura werd uitbetaald) en
gedwongen ,vinkelnering kwamen
in Maastricht niet voor.
-

240) Brugmans: a.w., 9 146.
241) Enqu8te De Vries Robb6, p. 903.
242) T.a.9, p. 938.
243) Coronel: De gezondheidsleer, p. 180.

244) Arch. P.R.: inv. no. 33, d.d. 31-10

en 2-12-1871.

245) Coronel: a.w., p. 180.
246) De Vries: De Nederlandse papiernijverheid, p. 334. Parl. enquEte 1887,
vr. 5993. Voor zover kon worden nagegaan, was de uitbetaling op Donderdag
ook in 1887 nog regel. Verg. Parl. enquBte 1887, vr. 5993 en 5995.
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Prijzen van enige landbouwproducten in Limburg 1824-1876

(in centen per mud)
Aard-

Jaar

appelen TaI·we

Boter

kg

Rogge

Gerst

Boekweit

Haver

433
517
588
749
908

293
353
450
625
570

256
340
371

252
329
370

454
434

424
372

171
233
279
330
304

40
57
61
58
53

1824

82

1825
1826
1827
1828

135

1829
1830

1042

1832
1833

124
146
147
138
126

918
940
942
652

583
534
715
748
477

437
419
527
605
430

396
439
410
534
366

315
288
243
364
301

54
71
68
70
70

1834
1835
1836
1837
1838

107
133
136
111
139

563
609
600
642
858

386
438
468
508
623

349
379
376
356
497

298
343

237
280
259
266
305

63
65
68
64
65

1839
1840
1841
1842
1843

167
187

1005

650
626
532
582
692

544
573
455
443
483

473
528
472
502

294
359
289
290
323

66
66
65
64
58

1844
1845
1846
1847
1848

127

747
860

489

1101
1371

905

826

512

457
512
585
723
442

417
513
674
796
439

269
302
364
474
300

50
65
72
72
75

434
482
563
676

381
421

391

460
546

412
489
520
601

240
265
295
316
344

57
55
58
65
77

437
450
430
428
449

78
89

1831

144
122
104

152
158
170

245
348
418
218

982
855
966
826

681
951

394
350
382

534

1849
1850
1851
1852
1853

219
227
283

775
739
769
886
1076

791

627

1854
1855
1856
1857
1858

350
347
325
300
214

1397
1482
1400
1000
877

1077
1072

750

717

751
775

875
665

816
800
625
563

*
258
*

911
1049
1139
1151
951

639
705
740
772
666

580
622

508
586

641
639

613
603
536

1859
1860
1861
1862
1863

192
153

261
205

950
700
672

568

120
120

97

399
386
385
395
333

93
88
92
95
87
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Aard-

Jaar

1864
1865
1866
1867
1868

appelen Tan*e
170
174
201

352
259

884
848
1018
1327
1241

Rogge

Gerst

571
573
655
905
931

564
572
664
936
897

787
801

674

1024
1131
1307
1270
1405

884
780
858

582

1873

270
289
356
*
257

1874

289

1875

*

1876

369

1224
1098
1032

913
876
752

794
927
663

1869
1870
1871

1872

703
781

775

Boek,veit

556
531
525
710
805

Haver

348
347

Boter

kg

104
106

403

99

483
527

117
142

625
697
755
592
787

428
437
470
350
472

116
126
112
120
125

805

555
546
478

158
128
145

1035

660

Broodprijzen in centen per kg in Maastricht 1825-1855

Witte-

Tarwe-

Jaar

Rogge-

brood

brood

brood

1825
1826
1827
1828
1829

14
14
20
20
17

10
12
19
19
16

6
5
10
9
8

1841
1842
1843
1844
1845

18
17
15
14
19

16
15
14
13
18

9
9
8
8
13

1830
1831
1832
1833
1834

18
17
14
11
12

16
16
13
9
10

10
9
9
6
6

1846
1847
1848
1849
1850

20
19
15
15
15

19
18
14
14
14

13
10
7
7
7

1835
1836
1837
1838
1839
1840

11
12
12
17
15
13

10
11
10
15
14
12

8
7
7
9
9
8

1851
1852
1853
1854
1855

16
17
20
24
25

14
16
19
22
24

8
10
12
14
15
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J aar

Witte-

Tarwe-

Rogge-

brood

brood

brood

Anders dan we met betrekking tot de lonen bij Regout constateerden, hield men deze elders, ongeacht de hoogte van het prijsniveau, constant; aan de stand der bedrijvigheid paste men zich uitsluitend aan door arbeiders te ontslaan of in dienst te nemen 247 ),
Aangezien de prijzen der levensmiddelen in de loop der eeuw hevig
fluctueerden en over het algemeen sterk stegen, moest het reEle loon
dus eveneens sterke schommelingen vertonen en steeds meer afnemen.
Bij gebrek aan voldoende gegevens is het niet wel mogelijk om de veranderingen van het reEle loon exact vast te stellen. Aan de hand van
de vorenstaande prijzen van enige landbouwproducten - waaronder
aardappelen, het hoofdvoedsel van de Nederlandse arbeidende klasse

in de vorige eeuw - en van de broodprijzen in Maastricht kan men
zich dienaangaande echter weI enig idee vormen 248
Brugmans'
prijzen
dat
ten minste met 50%
tussen 1820 en 1870 de
conclusie,
zijn gestegen, wordt door deze cijfers ten stelligste bevestigd; voor zovcr het landbouwproducten betreft, is zij zelfs zeer voorzichtig geformuleerd.

In enige arbeidscontracten, door Regout met werknemers aangegaan, waren bepalingen opgenomen, die vermelding verdienen. Zo
kwam Regout einde 1843 met een schilder overeen, dat deze circa
4 maanden bij hem zou komen werken tegen een loon van 150 francs
per maand (circa f 2,75 p. d.). „Hiervoor", zo luidde de bepaling,
„moet hij de noodige tekeningen maken, de meisjes leeren, de kinderen les geven" 249 ). WAt hij de meisjes moest leren en waarin hij de
kinderen moest les geven, werd niet nader omschreven. Waarschijnlijk
werd hiermee bedoeld, dat hij de schilderesjes moest leren de nieuwontworpen d6cors na te schilderen en dat hij aan de kinderen, werkzaam in de d6cor-afdeling, tekenonderricht moest geven. In later
jaren werd met een enkel woord ook over ander onderwijs gerept. In
een staat aangevende „het aantal der deuren en vensters in de verschillende fabrieksgebouwen" van December 1866 werd een der ge-

bouwen aangeduid als „Schrijnewerkersatelier

(

Leerschool)" 250 h

247) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 139 e.v.
248) Soc. Hist. Centrum: bibliotheek no. 11.150 (dossier prijzen van Limburgse

landbouwproducten).
249) Arch. P.R.: inv. no. 20,9 3.
250) Arch. P.R.: inv. no. 27,9 267.
23
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terwijl in de toelichting van een omstreeks 1868 vervaardigde afbeelding der fabrieken ten aanzien van een gebouw op de voorgrond werd
vermeld: „A gauche dans la cour il y a une infirmerie pour les
Ouvriers et une 6cole pour les enfants d'ouvriers de bas Age" 251).
Van beide hier vermelde inrichtingen is verder niets bekend. In 1870
luidde een krantenbericht dat Petrus Regout „a allou6 une somme
annuelle de fl. 200, payable en quatre trimestres A 1'6cole d'enfants
pauvres, tenue par les Frares de l'Immacul6e Conception, afin de les
d6dommager pour l'instruction donn6e aux enfants des ouvriers de ses
fabriques" 252 )
Begin 1844 werd met een Duits keramisch-graveur-drukker overeen gekomen, dat hij een drukkerij zou oprichten en hieraan naderhand leiding zou geven. Zijn loon werd vastgesteld op frs. 125,( f 59,06) per maand. Gedurende de eerste 2 jaar zou hij hien,an
frs. 100,- ( f 47,25) in handen krijgen, terwijl de resterende frs. 25,als garantie op rekening werden geschreven. Zou hij in de loop van
die 2 jaar eigener beweging vet'trekken, dan verspeelde hij zijn tegoed;
zou hij daarentegen van Regout ontslag krijgen, dan zou hem het

dubbele van zijn rekeningsaldo worden uitbetaald. De ene helft van
zijn tegoed zou hij na verloop van die twee jaar ontvangen, de andere
helft aan het einde van het derde jaar. Met ingang van het derde jaar
zou hij iedere maand het volle loon toucheren en bovendien zou hij
dan aan het einde van elk jaar aanspraak op een gratificatie van
frs. 300,- kunnen maken 253)
De oprichting van een concurrerende Maastrichtse aardewerkfabriek in 1851 door W. Clermont en diens zwager Chainaye, met wie
Regout in ernstige onmin leefde, ging gepaard met het recruteren van
vaklieden uit Regouts personeel. Ten einde hieraan paal en perk te
stellen kwam Petrus ultimo December 1851 met een onbekend aantal
vaklieden bij onderhandse acte overeen, dat zij gedurende de tijd van
vijf achtereenvolgende jaren in zijn dienst zouden blijven, althans
geen werk zouden aanvaarden in een andere Nederlandse aardewerkfabriek, terwijl Regout zich verplichtte om hen gedurende dezelfde
termijn onophoudelijk werk te verschaffen en hen een minimum-loon
garandeerde. In het concept van deze acte was gestipuleerd, dat het
Regout: Album d6di6 h ma enfants.
252) L'Ami du Limbourg d.d. 14-10-1870.
231) P.

253) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 10 e.v.
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de arbeidens-contractanten

verboden was te gaan ,verken in een

andere Limburgse aardewerkfabriek 254). In feite maakte het toentertijd echter weinig of geen verschil uit of het verbod betrekking had

op Limburgse dan wel op Nederlandse aardewerkfabrieken, omdat er
met uitzondering van Maastricht in den lande geen soortgelijke bedrijven van enige betekenis voorkwamen. Tegelijkertijd werd besloten
tot oprichting van een Spaarkas, waarin een twintigste deel van het
loon zou worden gestort tegen een rentevergoeding van 5% . In geval
de gecontracteerde werkman tussentijds bij zulk een andere aardewerkfabrikant in dienst zou treden, dan zou hij als schadevergoeding
verbeuren viermaal het loon, dat hij in de loop van de laatste drie
maanden had ontvangen, alsmede zijn spaartegoed, hetwelk zou
dienen tot dekking der registratierechten en andere onkosten. Van de
boete zou in dat geval aantekening worden gemaakt in zijn „zakboekje voor ambachts-gezellen of maats" (livret d'ouvrier). Overeenkomstig het Besluit der Consuls van 9 Frimaire an XII, art. 9, rustte
dan op de nieuwe patroon de plicht om ten behoeve van de schuldeiser steeds iets op het loon van de arbeider in te houden, totdat de
gehele schuld was afgelost; deze inhouding kon in geen geval twee
tiende gedeelte van het loon van de werkman te boven gaan. Tegen
enige werklieden, die niettemin kort nadien bij Clermont en Chainaye
in dienst traden, entameerde Regout een gerechtelijke actie teneinde
hen tot betaling der gestipuleerde boete te dwingen. De rechter verklaarde Regout echter ongegrond in zijn vordering omdat de oorzaak
der overeenkomst in strijd was met art. 15 van de Wet van 22 Germinal-2 Flor6al an XI waarin werd bepaald, dat „,1'engagement d'un
ouvrier ne pourra exc6der un an, a moins qu'il ne soit contre-maitre,
conducteur des autres ouvriers, ou qu'il n'ait un traitement et des
conditions stipul6es par un acte exprh" 255 ). Hoe het met de spaarkas is afgelopen, is niet bekend. Het rapport van de Staatscommissie
bevat slechts de vage mededeling dat „de Heer Regout verklaarde,
dat door sommige fabriekanten voor hunne arbeiders spaarbanken
zijn opgerigt" 256 0
Een enkele aantekening moge hier worden gemaakt over het zak254) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 43.
255) Arch. P.R.: inv. no. 9-11, verg. inv. no. 22, p. 43.
250) Enqu6te De Vries Robb6, p. 902.
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boekje of livret. Ten gevolge van de annexatie bij het Franse imperium had de Wet van 22 Germinal-2 Flor6al an XI ( 12 en 22 April
1803) met het daaraan verbonden Uitvoeringsbesluit der Consuls van
9 Frimaire an XII ( 1 December 1803) ook in Maastricht rechtskracht gekregen. Hierbij werd bepaald, dat elk ambachtsman, werkende in de hoedanigheid van gezel of maat, zich van een zakboekje,
van overheidswege uitgegeven, moest voorzien. In het livret stonden
vermeld naam, geboorteplaats en -datum, signalement en beroep van
de arbeider, de naam van de patroon en plaats en datum van uitgifte.
De patroon hield het livret onder zich, maar was verplicht het aan de
werkman terug te geven bij het eindigen van de dienstbetrekking, na
begin en einde van de diensttijd en eventuele schulden er in te hebben
genoteerd. Artikel 7 van het Besluit bepaalde, dat de werkman, die
een voorschot op zijn loon had ontvangen of zich voor een zekere tijd
had verbonden, de afgifte van zijn zakboekje, noch het aantekenen
daarin van zijn vertrek kon eisen. Volgens artikel 3 van hetzelfde
Besluit moest de werkman zijn „afscheidsbewijs" ( onslagbewijs) door

de maire doen viseren en de plaats van bestemming den aantekenen,
wilde hij niet als landloper worden aangemerkt. Aan de patroons was
het volgens de artikels 11 en 12 der Wet van 22 Germinal-2 Flor6al
an XI - op straffe van schadevergoeding aan de laatste patroon verboden om werklieden in dienst te nemen, die niet in het bezit van
een livret waren of wier livret niet van een afscheidsbewijs was voorzien.

Uitgezonderd bij de Zeeuwse calicotweverij en verder ook in Eindhoven en Limburg raakten de livretten na het herstel van de onafhankelijkheid van ons land, spoedig in onbruik, ook al bleef de Franse
wet tot onbekende datum van kracht 257 ).In Maastricht werden deze
livretten „ingevolge Art. 2 van het Besluit van 9 Frimaire Jaar XII"
nog in 1851 door burgemeester en schepenen der stad uitgereikt 258 ).
Deze Franse Wet met het daaraan verbonden besluit was zeker nog in
1853 van kracht: op 27 Januari van dat jaar verloor de firma
Clermont en Chainaye voor de Arrondissementsrechtbank te Maastricht een proces, haar door Regout aangedaan, inzake het in dienst
nemen van een arbeider, „die niet voorzien was van een livret houdende ontslag zijner verbintenissen ( acquit de ses engagements)
257) Brugmans: a.w; p. 149 e.v.
258) Arch. P.R.: inv. no. 10.
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afgegeven door zijnen voormaligen meester". Aangezien schade niet
aanwijsbaar was werd gedaagde uitsluitend in de kosten verwezen 259
is

Dat het livret nog zo lang in het Zuiden des lands in zwang bleef,
niet vreemd: in BelgiE, waarmee het zulke nauwe relaties onder-

hield, werd nog op 10 November 1845 de oude Franse wetgeving op
het livret door een nieuwe vervangen. Artikel 1 der nieuwe Belgische

wet bepaalde o.a. dat „tout ouvrier travaillant, sous quelque d6nomination que ce soit, dans une fabrique, usine ou un atelier, qu'on
l'emploie dans l'int6rieur de 1'6tablissement, ou que le patron l'envoie
travailler au dehors, est tenu de se pourvoir d'un livret", terwijl
artikel 5 o.m. inhield: „Il est d6fendu A tout fabricant, entrepreneur,
chef d'atelier, mattre ou artisan quelconque, d'employer aucun
ouvrier non porteur d'un livret en r&gle". Zoals ons bleek waren in
Maastricht de livretten nog in omloop in de jaren zeventig; kennelijk
werden zij toen niet meer verstrekt door de gemeentelijke autoriteiten,
zodat mag worden aangenomen, dat de oude Franse wetgeving op
het livret in ons land tussen 1853 en 1873 - jaar waarin aan een
Maastrichts gamin zijn eerste zakboekje werd uitgereikt - is ingetrokken 260)

Ook elders in den lande was men de voordelen, die het livretten
stelsel aan de patroons bood, niet geheel vergeten. Talrijke malen
werd voor de wederinvoering er van gepleit, onder andere door de
Kamer van Koophandel te Leiden en door de gouverneurs van Zeeland en Zuid-Holland bij gelegenheid van de kinderenquEte van 1841.
Gewoonlijk lag het in de bedoeling der voorstanders, dat op de
boekjes ook aantekeningen omtrent gedrag en bekwaamheid zouden
worden gemaakt 261), Coronel prees in 1861 het livret nog als „een
voortreffelijk middel van contr6le voor de zedelijkheid en vlijt van den
arbeider. Het is als het ware zijn zedelijk paspoort, zijn geschiedboek" 262 ) . Dat het onder de arbeiders impopulair was, ligt voor de

hand: door met inhouding of plaatsing van ongunstige aantekeningen
te dreigen konden de patroons pressier op hen uitoefenen 263 ). Bij de
Belgische wet op het livret van 1845 waren dergelijke aantekeningen
259) Arch. P.R. inv. no. 11.
260) N.V. Sphinx: Historische col. no. 3 en 4.
261
)

262)

Brugmans: a.w., p. 150.
Coronel: De gezondheidsleer, p. 178.

263) Brugmans: a.w., p. 150 (5).
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evenwel uitdrukkelijk verboden: „En aucun cas le patron ne pourra
ins6rer au livret une note d6savantageuse A l'ouvrier; il n'y sera fait
mention, en g6n6ral, que des dates d'entr6e, de sortie, ainsi que des
cong6s d'acquit ou des dettes existantes, s'il y a lieu" (art. 6,3e lid).
Het consulaire besluit van 9 Frimaire an XII had dienaangaande
niets bepaald; artikel 4 schreef slechts voor, dat de patroon verplicht
was in het livret van een vertrekkend werkman, die zijn plicht had
betracht, een aantekening van het vertrek te maken, waaruit moest
blijken, dat de betrokken persoon aan zijn verplichtingen had voldaan.
Tijdens de Parlementaire enqu8te van 1887 waren de livretten, die
te Maastricht ook toen waarschijnlijk nog niet geheel buiten gebruik
waren geraakt 264) en de daarin gemaakte aantekeningen van vertrek
nog ter sprake gekomen. Kapelaan Wijnen deelde toen aan de parlementaire enquBteurs mede, dat hij in de livretten van voormalige

bejaarde werklieden van de firma Regout de eenvoudige aantekening
„XX verlaat onze fabriek zonder verdere verplichtingen" had zien
staan, waaruit hij concludeerde, dat deze werklieden na hun vertrek
„totaal" door de firma aan hun lot werden overgelaten en geen pensioen ontvingen 265 ). Daarmee gaf hij echter een onjuiste interpretatie
van deze aantekening, die geheel conform de oude wettelijke bepaling
was. Deze aantekening had immers uitsluitend betrekking op de
verplichtingen van de werkman ten opzichte van zijn werkgever; met
eventuele verplichtingen van de werkgever ten opzichte van de voormalige arbeider had zij geen zier te maken. Men zou zelfs kunnen
stellen, dat aantekening van bijv. een verworven pensioen nadelig voor
de betrokken arbeider kon zijn - de nieuwe werkgever zou hierin
immers een reden kunnen vinden om hem een lager loon te geven dan
hem eigenlijk toekwam - en bijgevolg achterwege diende te blijven.
Een arbeidscontract, dat in 1854 door een machinist met Regout
werd aangegaan, hield op zich geen vermeldenswaardige clausule in;
bepaald werd slechts dat hij tegen een dagloon van 85 cent nog drie
jaar in dienst van Regout zou blijven. Een boetebeding was hierin niet
opgenomen en in zoverre was het dus aanzienlijk gunstiger dan het
contract, dat de genoemde fayenciers hadden gesloten. Het opmerkelijke in de onderhandse acte is echter, dat de machinist tevens
204) Parl. enquEte 1887, vr. 6036.
263) T.a.p., vr. 6033. Verg. vr. 9292.
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verklaarde een gratificatie ad f 100,- ontvangen te hebben, hem
toegekend „voor drie achtereenvolgende jaren gehouden onbesproken
gedrag en vlijtigheid" 266 ).
Of een en ander met de betrokken personen uitdrukkelijk werd
overeengekomen, is niet bekend, doch volgens een aantekening uit
het jaar 1861 ontvingen „Boodschap-meisjc Betje 40 cents per dag,
de andere die komt slechts 33 cents zoo als vroeger. Zij krijgen per
jaar 2 paar schoenen, 2 zomerjakken, 2 halsdoeken, 2 scholken
(schorten), 1 zomerschal (sjaal) voor 2 jaar, 1 mantel zoo lang hij
duurt" 267 ) . Van Betje werd, gezien haar functie, kennelijk verwacht,
dat ze cen beetje representatief was.
Edwin Abington uit Londen was de expert, die Regouts Engels
aardewerk op Wedgwood-peil bracht. Per 1 Januari 1856 verbond hij
zich voor een periode van 5 jaren als directeur der aardewerkfabriek,
waarbij hij zich verplichtte aan Eduard en Louis Regout „de volledige
kunst om aardewerk te fabriceren, te leren". Zijn salaris werd vastgesteld op frs. 100,- ( f 47,25) per week, per maand betaalbaar.
Bovendien zou hij het gratis gebruik hebben van een goede woning,
gas en vuur, alsmede vergoeding der reiskosten Engeland-Maastricht
voor zich en zijn gezin. In geval van ziekte zou hij gedurende de
eerste maand het volle salaris ontvangen, de daaraanvolgende maanden de helft „als zijnde voor raadgevingen"; ongeneeslijke ziekte zou
evenwel aan de overeenkomst een einde maken. Aan het einde van
de gecontracteerde periode kon hij aanspraak maken op een gratificatie ad frs 2500,- (f 1181,25) ; het contract zou automatisch

verlengd worden als niet 6 maanden voor het beEindigen er van
uitdrukkelijk zou worden opgezegd 268). per 1 Maart 1873 trad
Abington uit dienst, bij welke gelegenheid hem een gratificatie van
3 maanden salaris werd toegekend 269).

De kantoorbediende werd in de vorige eeuw niet gezien als een
werknemer. Hij behoorde niet tot de „werkende" doch tot de „fatsoenlijke stand", de brede middengroep, waartoe ook de kleine ondernemers en lagere ambtenaren werden gerekend 270 ) 0
266) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 66.
267) Arch. P.R.: inv. no. 34.
268) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 79.
269) Arch. P.R.: inv. no. 34.
270) Brugmans: Econ. en maatschappelijke verhoudingen, p. 261.
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De arbeidsvoorwaarden der kantoorschrijvers uit de negentiende
eeuw zijn nimmer onderwerp van studie geweest. Verwonderlijk is
dat niet: door de toenmalige grootte der Nederlandse bedrijven, de
relatief beperkte omvang en taak der administratie en de betrekkelijk
eenvoudige organisatie er van was het aantal bezette hoge kantoorkrukken in de particuliere sector nog te gering in aantal om voldoende
materiaal voor een studie op te leveren. Aan de arbeidsvoorwaarden
der hoofdarbeiders in overheidsdienst
evenals trouwens aan die der
handarbeiders in dienst van publiekrechtelijke lichamen - en aan
die der schoolmeesters, categorieEn ten aanzien waarvan een overvloed van gegevens ter beschikking staat, heeft men echter evenmin
aandacht geschonken. Nochtans zou een dergelijke studie waardevolle
gegevens kunnen verschaffen over andere bevolkingsgroepen dan die
der arbeiders, waardoor ons beeld der negentiende eeuwse Nederlandse maatschappij - en dus ook van de arbeidende klasse aanzienlijk aan scherpte en diepte zou winnen.
Wegens de grootte van de groep der beambten (kantoorklerken en
bedrijfschefs), in dienst van Petrus Regout, is het gerechtvaardigd
hier enige aandacht te besteden aan hun salariEring. Van twee
beambten, die de een na de ander de hoogste sport van de ladder
bereikten en het tot secretaris-administrateur brachten, is de salariEring van het begin tot het einde hunner carri8re bekend.
De Duitser Heinrich Mundt - naar Maastrichtse zeden al spoedig
Henri genoemd - trad op 21-jarige leeftijd in November 1844 in
dienst van Regout, die hem in December 1845 vermeldde als zijn
„gepatenteerd reiziger" 271 ) . Op een nominatieve personeelsstaat van
Januari 1846 werd zijn naam zonder nadere aanduiding vermeld in
de rubriek „bureau" 272
Reeds op 28 Juni 1848 ontving Mundt
algemene procuratie 273) ; op 31 December 1875 legde hij zijn functie
van secretaris-administrateur neer 274 ). In de loop der jaren toucheerde hij als maandsalaris:
-

1844-1848 frs 100,- of f 47,25

1849-1855 „ 150,- „ „ 70,87,2
1856-1862 „ 250,- „ „ 118,12>'2
271) R.A.L.: Prov. Arch.,verb. 19-12-1845, La Q.
272) G.A.M.: Arch .K.v.K., inv, no. 15, nominatieve staat d.d. 20-1-1846.
273) Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 19.
274) Arch. P.R.: inv. no. 32.
360

1863-1870 „ 500,- „ „ 236,25
1871-1876 „ 709,- „ „ 335,00
Bovendien had hij sinds 1848 het genot van vrije woning 275 )
A. A. Rutten ( 1825-1917) ving in Juni 1844 zijn klerken-loopbaan
bij Regout aan; aanvankelijk werd hij hiermee slechts 1 franc per
werkdag rijker. Tijdens de jaren 1846-1847 verbleef hij te Amsterdam,
waar hij de boekhouder en beheerder van Regouts dep6t assisteerde.
Inclusief extra toelagen voor bewassing en representatie, duurtetoeslagen enz., toucheerde hij toen F 60,- per maand. Nadien werd
hij weer te Maastricht tewerkgesteld, waar hij tenslotte Mundt als
secretaris-administrateur opvolgde 276). In een tijd, dat de diplomacultus nog in het verre verschiet lag en de honorering zich regelde
naar de practische bekwaamheid en niet naar de theoretische kennis,
onderging Ruttens maandsalaris de volgende wijzigingen:
f
1844
1845
„
1846-1847 .
1848
„

11,81

23,62

60,- incl.
45,52%

toeslagen

1858-1860 f 100,1861-1869 „ 125,1870
„ 150,1871-1873 „ 170,-

1874-1878 „ 200,1849-1855 „ 47,25
1856-1857 „ 70,87%
Daarenboven had Rutten tot 1874 toe nog voor in totaal f 2400,aan extra uitkeringen ontvangen, terwijl hij van 1871 tot 1879 vrij
wonen had op Regouts buitengoed „Petite Suisse" 2 77). Als „vergelding voor zijne veeljarige behartiging van de belangen der fabriek
en andere relatiEn van genoemden Heer Regout" legateerde Petrus
hem een kapitaal van f 10.000,_ 278). Op 31 Juli 1890 nam Rutten
ontslag; bij die gelegenheid werd hem, zonder dat hij ooit enige premie
daarvoor had betaald, een jaarlijks pensioen ad f 1500,- toegekend 279 ) waarvan hij 27 jaar lang profijt heeft getrokken.
In de navolgende tabel worden de maandsalarissen weergegeven
- voor zo ver die konden worden opgespoord - van een zevental
beambten, die lange tijd in dienst zijn geweest 280)
275) Arch. P.R.: inv. no. 34.

270) Arch. P.R.: inv. no. 32 en no. 34. Verg. inv. no. 20, p. 13 en inv. no. 21,
P. 19.

277) Arch. P.R.: inv. no. 34. En acte d.d. 18-2-1875 (Arch. P. G. H. Regout).
278) Acte d.d. 18-2-1875 (Arch. P. G. H. Regout).
979) Arch. C.V. P. Regout: Notulen Raad v. Bestuur d.d. 16-8-1890.
280) Arch. P.R.: inv. no. 32 en no. 34.
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0,·enicht der maandsalarissen van enige beambten in dicnst van
Naam:
Functie:
in dienst
sinds:

H. Adams

J. Clobus

J. Kleitsch

reiziger

schrijver

schrijver

1854

1847

1837

jaar

Fl.

Fl.

Fl.

1861

35,44
35,44
40,17

41,58

47,25

41,58
48,67

47,25
47,25

42,53

48,67

47,25

42,53
47,25

48,67
51,03

47,25
47,25

47,25
47,25
55,00
60,00
100,00

51,03

47,25
47,25

51,03
55,00

47,25

110,00
125,00
140,00

55,00
55,00
55,00

47,25
47,25
47,25

1862
1866
1867
1868
1869
1870
1871

1872
1873
1874
1875
1876
1877

51,03
51,03

47,25

47,25

P. Regout

A. Muijsen- J. Duijsens F. Ronnen J. Wijnans
beeck
boekh.
1837

Fl.
83,33

110,00
110,00
110,00
110,00
110,00
160,00
160,00

chef

chef

chef
aard.ovens

blazerij

1846

1846

Fl.

Fl.

Fl.

42,53
42,53

40,16
40,16
51,98
59,07
59,07
61,43
61,43
61,43
61,43
61,43
61,43
65,00
65,00
68,00

aardpers
1846

56,70
61,43
61,43
66,15
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
75,00
75,00
80,00

59,07

59,07
70,88
80,33
80,33
80,33
80,33
92,14
118,13
118,13

Een opvallend en onverklaarbaar beeld in deze tabel vertoont het
salaris ran de schrijver Kleitsch, dat in 1861 frs. 100,- (f 47,25)
bedroeg en sindsdien geen wijzigingen onderging. In een beknopte en
overigens zeer ondeugdelijke necrologie van Petrus Regout werd deze
employ6 vermeld als een der figuren, die in het begin van haar
bestaan de directie voerden over de aardewerkfabriek, doch die er
niet in slaagden een redelijk product te vervaardigen 281). Het is
evenwel de vraag of het geheugen van de necroloog, die zich eerst in
1907 aan het schrijven zette, niet heeft gefaald: ook zijn mededeling,
dat de eerste directeur dezer fabriek de Luxemburger Cranenwitter
was, bleek immers onjuist, want deze Cranenwitter kwam eerst in
1845 naar Maastricht om er een aardewerk-drukkerij op te zetten 282 .Jean Kleitsch ( 1802-1878) was de zoon van een Luxemburgs wijngaardenier. In 1834 huwde hij te Maastricht met een
modewerkster van Belgische origine en werd toen ingeschreven als
gepasporteerd sergeant der veldartillerie 283 ), Kennelijk was hu een
281) Necrologie van Petrus Regout, anoniem handschrift (Arch. P. G. H. Regout).

282) Arch. P.R.- inv. no. 20, 9 41

283) R.A.L., B.S. Maastricht, huwelijken 1834, fol. 91.
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der Zuidnederlandse beroepssoldaten, die bij het begin van de opstand
van de mogelijkheid, om uit de dienst te worden ontslagen, gebruik
hadden gernaakt 284 ) Vermoed mag worden, dat hij nimmer een
technische functie in Regouts bedrijf heeft bekleed, doch dat hij
samen met Muysenbeeck Regouts eerste klerk is geweest.
A. H. Muysenbeeck ( 1818-1883) werd in 1844 belast met het
administratieve beheer van Regouts d6p,6t te Amsterdam. Bij die
gelegenheid werd geaccordeerd, dat hij ginds f 15,- per maand plus
vrije kost en inwoning zou genieten, alsmede een jaarlijkse toelage
ad f 45,- roor bewassing. Zou hij echter naar het kantoor in
Maastricht terugkeren, dan zou hij f 30,- per maand zonder meer
ontvangen 285). In 1848 werd hem beperkte procuratie verleend 286),
Zijn salaris bedroeg in 1861 f 1.000,- per jaar en hij had daarbij
„seulement logement gratis" 287 ). In April 1870 was hij nog steeds
te Amsterdam werkzaam 288), doch in dat jaar keerde hij naar Maas-

tricht

terug 289 ,

Ten tijde van Petrus' overlijden, 18-2-1878, waren er 75 beambten
in dienst: 24 bureau-beambten en 51 chefs (opzichters en hoofdopzichters), die gelijkclijk verdecld waren over dc aardewerkfabriek,
de glasfabriek en de technische dienst annex nevenbedrijven 290).
In de gemiddelde leeftijden der diverse groepen blijkt slechts een
gering verschil te schuilen. Vergelijking van de kolom gemiddelde

Gemiddelde leeftijd, aantal dienstjaren en maandsalaris van Regouts beambteti
in Februari 1878
Beambten

Bureau
Aarderverkfabriek

Glasfabriek
Technische dienst en
nevenbedrijven

Aantal

Gemiddelde Gemiddelde
leeftijd
diensttijd

17

381/4
381/5
363/5

jr.
jr.
jr.

17

381/5

jr.

24
17

Gemiddeld
maandsalaris

15

jr.

f. 76,60

12

jr.

„ 67,50

9

jr.

„ 62,10

7

jr.

„ 59,70

284) Verg. v. d. Kemp: Bijdrage tot de kennis der militaire toestanden.
283) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 13.
986) Arch. P.R.: inv. no. 21, 9 38
287) Arch. P.R.: inv. no. 34.
288) Arch. P.R.: inv. no. 29, p. 53.
289) Arch. P.R.: inv. no. 32 en no. 34.
290) T.a.p.
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diensttijd ( als beambte) met die van het gemiddeld maandsalaris
wettigt de veronderstelling, dat bij de vaststelling van het salaris het
aantal dienstjaren een factor was, waarmee terdege rekening werd
gehouden.

Uit de uitbetalingslijsten van salarissen aan beambten kon het volgende worden gedistilleerd. V66r het jaar 1870 werkten alle beambten,
dus ook de kantoorschrijvers, 11 uur per dag. Verzuim van een half
uur en meer werd op het salaris gekort; in dat geval werd het maandsalaris herleid tot uurloon, waarbij de maand op 25 werkdagen werd
gesteld. Op dezelfde wijze werd ook de honorering voor overwerk
berekend. In geval van absentie door ziekte werd, eveneens weer
op basis van uurloon, de helft van het salaris uitbetaald. Het opmerkelijke hierbij is, dat er toen geen ziekenkas voor beambten bestond en
zij bijgevolg ook geen premie betaalden, zodat de uitkeringen, die zij
in geval van ziekte ontvingen, beschouwd moeten worden als vrijwillige bijdragen van de zijde van de werkgever. Tenslotte bleek uit
de uitbetalingslijsten, dat sedert begin 1870 de duur van de werkdag
van de beambten 10 uur bedroeg.
Ter vergelijking met de salarissen van beambten in Regouts dienst
volgen hier enige willekeurige gegevens omtrent de jaarwedden, die de
overheid toekende.
Omstreeks 1860 verdiende een hoofdonderwijzer ten plattelande
f 400,- 's jaars en een hulponderwijzer f 200,_ 291). De griffier
der Staten ontving in 1860 een jaarsalaris van f 2500,- en in 1878
f 3000,_ 292 ). De gemeente Maastricht kende in 1861, resp. 1877 de
volgende jaarwedden toe: burgemeester f 1500,- resp. f 2000,-;
gemeentesecretaris f 1800,-, resp. f 2200,-; hoofdcommissaris van
politie f 1300,-, resp. f 1800,-; commies ter secretarie f 800,-,
resp. f 1000,- A f 1400,-. De hoofdonderwijzer der stadsarmenschool ontving in 1861 f 1000,- en f 1300,- in 1877; hulponder-

wijzers werden beloond met f 250,- A f 500,- in 1861 en met
f 500,- A f 575,- in 1877. Schijvers en klerken ter secretarie ontvingen in 1871 f 400,-, adjunct-commiezen f 600,- en commiezen

f 1000_ 293 ,
291) Courrier de la Meuse d.d. 22-1-1860, 15-7-1861, 5-7-1862.
292) Verslag Ged. St. 1860 en 1878.
293) Verslag Maastricht over 1861, 1871 en 1877.
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Par. 4 FABRIEKSREGLEMENT
Fabrieksreglementen van v66r 1875 zijn zeer schaars en bij de
weinige die bewaard bleven, althans bekend zijn, was de regeling der
boeten vaak hoofdzaak. Duidelijk komt dit naar voren in het reglement van een Eindhovense textielfabriek, waarin in elk der artikelen
een boetebepaling vervat was 294), alsmede in een model-reglement
voor de fabrieksarbeiders in de Middelburgse calicotweverijen, dat
ontworpen was door een plaatselijke commissie van toezicht 295) .
Dit Middelburgse reglement telde 26 artikelen, waarvan er 2 door de
commissie buiten werking waren gesteld. In 18 van de 24 geldige
artikelen werd met boete, ontslag of intrekking van de gemeentelijke
onderstand gedreigd ; 1 artikel regelde het gebruik der spoelen en
stelde 6f een premie, 6f een boete in het vooruitzicht; 2 artikelen
regelden de besteding der boeten en 1 artikel de mogelijkheid van
beroep bij onbillijke bestraffing; de 2 resterende artikelen gaven
voorschriften ten aanzien van de werktijden.
Van Petrus Regouts kristal-, glas- en aardewerkfabrieken is slechts
een reglement, uit het jaar 1851, betrekking hebbend op de kristalen glasslijperij, bewaard gebleven, hetwelk aldus luidde 296) :
Riglement pour la taillerie sur verre de Mr. P. Regout de Maestricht:
art. 1. Tout ouvrier A son entr6e dans la fabrique doit avoir son
livret ou etre muni d'un certificat en ragle.
art. 2.

Tout tailleur occupa A la fabrique

est sens6 connaitre le

r&glement.

art. 3.

Le renvoi d'un ouvrier pourra se faire sans avertissement
pr6alable et sans la moindre indemnit6; toute fois jamais sans
approbation du chef de 1'6tablissement.

294) Enquhe De Vries Robb6, p. 879.
995) Deze weverijen waren semi-filantropische inrichtingen, waarin een particuliere ondernemer armlastige valide arbeiders tewerkstelde en die daarvoor op
een of andere wijze van het stadsbestuur subsidie ontving. Deze fabrieken waren
onder toezicht gesteld van een commissie onder voorzitterschap van de burgemeester of een wethouder; zij had o.a. tot taak om in overleg met de fabrikant
de lonen vast te stellen en geschillen tussen arbeiders en opzichters te beslechten. Afgezien van dit toezicht werkten de betrokken fabrikanten voor eigen
rekening. (Verg. Coronel: De gezondheidsleer, p. 273-282).

296) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 81 e.v.
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art. 4.

Les maitres de place seront payds A la pike d'aprds le tarif
existant en ce moment et les gages des ouvriers seront fix6s

par mois.
Les paiemens

se

feront tous les mois.

art. 5.

Afin d'ttablir une base rdgulidre pour les calculs

art. 6.

Tout ouvrage qui n'est

des journe6s
ou
sont
indistinctement
d'extra,
les
mois
de manque
compt6
A 25 jours de travail.

pas rentr6 le dernier du mois sera

compris dans les articles du mois suivant; les articles rendus
pour 8tre corrig& ne feront pas exception A cette mesure.
art. 7. Les articles n'6tant pas jug6s conformes aux moddles seront
regard6s comme non avenus ou du moins pay6s en dessous
du tarif, suivant leurs d6fauts.
art. 8. L'employ6 de la taillerie aura la facult6 de distribuer aux
gargons-tailleurs des gratifications dont les maitres suppor-

teront la d6pense.
Tout tailleur voulant quitter la fabrique devra en avertir le
le chef un mois d'avance qui prendra cours le 1-er du mois
suivant.
art. 10. Celui qui quitterait sans se conformer A l'art. pr6c6dent
perdra A titre d'indemnit6, la somme qui pourrait lui revenir.
art. 11. Le gagon tailleur qui d6sirait changer de compagnie devra
en pr6venir son maitre de place un mois A l'avance qui ne
datera que du 1 -er du mois suivant, sauf l'approbation du
chef de la taillerie.
art. 12. Il est entendu que tout apprenti-tailleur devra rester chez
son premier maitre pendant trois ans cons6cutifs. Les appointemens seront d'abord pour le moins de 8 A 1 0 frs. par
art. 9.

mois, et augmentds tous les 6 mois A raison de sa capacit6.
art. 13. Tout tailleur gagnant frs. 25 et au dessus par mois sera tenu
de faire partie de l'Harmonie des Ouuriers Raunis.
art. 14. Tout tailleur dont les gages s'Elavent A frs. 12 ou plus versera
1% de la somme re ue le mois prdcddent, dans leur caisse
d'6pargne pour secours aux malades. ( voir le rlglement de

cette caisse).

art. 15. Les fournitures seront d61ivrets par 1'6tablissement, is est
strictement dffendu de s'enprocurer ailleurs.
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art. 16. Il

d'emporter des outils hors de
1'6tablissement, sauf le cas 021 un ouvrier viendrait A quitter
la fabrique; et alors il devra les soumettre A la visite du chef
de la taillerie.
est express6ment ddfendu

art. 17. Tous

les samedis chaque gargon-tailleur devra nettoyer lui
mEme son tour, laver sa fenEtre, soigner son bec de gaz etc.

A la satisfaction du sun·eillant. Les maitres pourront faire
nettoyer leur tour par leur dernier gamin, mais ils ne seront
pas moins responsables de la bonne ex6cution. Un homme d
ce destin6 allumera les becs de gaz dont les r6parations seront
pour compte des tailleurs.

art. 18. Tout maitre tailleur doit avoir deux linges par tour sur sa
place qui seront marqu& de son nom.
art. 19. Les apprentis A leur entr6e dans la fabrique devront Etre
munis d'un certificat d61ivr6 par le m6decin de 1'6tablissement, qui constatera que le porteur a une forte poitrine et
une bonne constitution.

art. 20. Les contraventions A

l'importance

ces

divers articles seront punis suivant

des d61its et le grade qu'occuperont

les d6lin-

quants.

En outre afin de faire r6gner le d6cence et le bon ordre n6cessaires
dans tout 6tablissement on infligera les amendes suivantes aux tailleurs
que se rendraient coupables d'infraction aux clauses suivantes:
Le tailleur qui par inconduite ou sans avoir pr6venu de son absence
manquera a son travail sera puni comme suit:
Les chefs ou maitres de place et tout ceux qui gagneront

plus de frs. 60 par mois .

.

.

.

.

frs.4A8 par jour

frs. 3 h 6 „ „
ceux de frs. 40 A frs. 60 par mois
. .
frs. 2 A 4 „ „
ceux de frs. 20 8 frs. 40 par mois
. .
ceux au dessous de frs. 20 par mois . .
frs. 1 h 3 " "
Tout tailleur qui dans 1'6tablissement en viendrait aux mains ou se
permettrait des envies de fait aura une amende de frs. 10,-.
Celui qui jouerait en jetant de sable, de l'eau etc. ou qui par tout
autre moyen empechera le travail sera puni d'une amende de frs. 5,-.
Celui qui fumera dans la taillerie sera passible d'une amende de
frs. 1,--.
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Celui qui allumera son bec de gaz aura une amende de frs. 0,25.
Celui qui jurera ou proferera des blasphimes sera puni chaque fois
d'une amende de frs. 0,50.
Personne n'ose s'arr6ter prds du po8le pendant les heures de travail
sous peine d'une amende de frs. 0,25.
Tout tailleur surpris A r6der ou A jaser sur d'autres places que la
sienne sera puni d'une amende proportionelle A ses gages et au temps
manqu6.
Au surplus l'employd charg6 de la surveillance de la taillerie aura
la latitude de punir, selon l'importance, l'ouvrier qui lui manquera de
respect, ou qui commettra une inconvenance non pr6vue dans le
prdsent rdglement.
Afin d'6viter pour toujours les demandes de finir un lundi A 4
heures de relev6e il a et6 accord6 aux tailleurs que leurs journe6 ne
seront plus dor6navant que de 6 heures du matin jusqu'a 7 au lieu
de 8 heures du soir.
Het merendeel der artikelen van dit reglement laat aan duidelijkheid niets te wensen over en behoeft bijgevolg geen nadere toelichting.
De artikelen 4 en 8 confronteren ons weer met het systeem van
„winkelhouden", dat reeds eerder ter sprake kwam.

De Socihi l'Harmonie des Ouuriers Rlunis, waarop artikel 13
betrekking heeft, werd door Petrus Regout opgericht bij gelegenheid
van het bezoek, dat de koning in Juni 1842 aan de fabrieken bracht.
Financieel werd de Pottemennekes-Herremenie, zoals men haar in
Maastricht noemde, gedragen door die werklieden en employ6, die
er geen werkend lid van waren. Zij werden tot honorair-lid verklaard,
waarvoor zij - zo zij geen nachtdienst deden en meer dan frs. 25,later fns. 45,- verdienden - maandelijks een kwartje bijdroegen,
terwijl Regout iedere maand frs. 50,- schonk. Niet onmogelijk
vloeide ook een gedeelte van de opgelegde boeten in haar kas. De
harmonie, die ongetwijfeld de cerste bedrijfsharmonie in ons land
is geweest, telde 45 A 60 uit het personeel gerecruteerde muzikanten,
die geuniformeerd waren 297 ). Aan dit harmonie-gezelschap was
tevens een muziekschool verbonden, die behalve een instrumentale ook
297) Salie: Le guide impartial du voyageur a Maestricht, p. 234.
Jaspar: Oet te gedinksjrifte van J. H. Schuhmacher.
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„hoofdzakelijk tot aankweking van werkende
gezelschap"
leden voor dat
diende 298 ). Het belang van dit instituut
werd ook door de Gemeente erkend, die bij raadsbesluit van 10
November 1851 aan de vereniging een subsidie van f 50,- verleende 299). Dat Regouts arbeiders zowel de nodige tijd als voldoende
geestelijke spankracht wisten te reserveren om zich aan gebonden
muziekbeoefening over te geven, is wel heel merkwaardig. Het aantal
weldadigheidsconcerten, dat de harmonie gaf, was zeer groot en
zeker niet zonder succes.
In de jaren 1864-1867 was deze harmonie, wier oprichting en in
stand houding een daad van sociaal karakter moet worden genoemd,
de enige burger-harmonie te Maastricht 300). Op 6 April 1870 werd
zij opgeheven, omdat de honoraire leden grotendeels van de geldelijke
bijdragen wensten te worden ontslagen; het batig saldo werd over
de diverse ziekenkassen verdeeld 301). De reden, waarom de honoraire
leden niet langer wensten te contribueren, is niet bekend. Mogelijk
was zij hierin gelegen dat de band, die Regout met zijn werknemers
had gebonden, losser was geworden naarmate het personeel in omvang toenam, de oudere arbeiders, die hij nog persoonlijk gekend had,
afvloeiden en hij zelf, die de stuwende kracht en het bindend clement
was geweest, zich ten gevolge van zijn gevorderde leeftijd minder
intensief met zijn bedrijf kon bemoeien. Daarenboven kan men er een
symptoom van het mondig worden van de werknemers in zien, die
zich niet langer aan een uit de tijd zijnd paternalistisch instituut
gebonden wilden weten.
een zangklas telde, die

Artikel

15, waarin bepaald wordt, dat de benodigde gereeduitsluitend
via het bedrijf mochten worden betrokken, vindt
schappen
zijn verduidelijking in een door Regout in 1845 ingediende reclame
betreffende zijn aanslag in het patent. Ten aanzien van de zich in de
slijperij bevindende slijpbank voerde hij namelijk aan dat „de gereedschappen welke daarop geslepen worden het eigendom der werklieden (zijn) "302) . Evenals in het systeem van winkelhouden en in
Verslag Maastricht over 1851, p. 91 e.v. Verg. De Limburger d.d. 7-9-1851.
Verslag Maastricht over 1851, p. 92.
300) Arch· P.R.: inv. no. 27, p. 345. Verg. Russel: De Limburgsche c6terie, p. 26.
301) Maenen: De harmonie les Ouvriers R6unis.
302) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-12-1845, La Q (bijlage 13-10-1845). Arch.
P.R.: inv. no. 20, p. 74 e.v.

298)
299)

24
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de benaming der meesters in de glasblazerij, die „mattres-ouvriers"
werden geheten - waarbij men onwillekeurig denkt aan de Verleger,
die als „maitres-marchands" in de gilden waren binnengedrongen ligt hierin een reminiscentie aan ambachten en huisindustrie opgesloten. Immers ook in deze bedrijfsvormen waren de ambachts- en
werklieden meestal eigenaar van de door hen gebruikte gereedschappen
hetgeen tegenwoordig nog in het timmermansvak usance
is -, welke hen veelal door de Verleger werden geleverd. Het doet
ons weer eens zien, dat het fabriekswezen niet van meet af aan in alle
opzichten een geheel nieurve en typische bedrijfsorganisatie kende,
doch nog sterke overeenkomsten vertoonde met en zich nauw aansloot bij de oudere bedrijfsvormen. Tot op zekere hoogte leefde in de
fabrikant, evenals in de manufacturier, de Verleger nog voort.
De reden, waarom de slijper zijn gereedschappen via het bedrijf
moest betrekken, is niet bekend. Men kan er derhalve tweearlei uitleg
aan geven, namelijk dat Regout op deze gereedschappen en ten koste
van de werkman nog winst wilde maken, maar ook, dat hij door
inkoop in 't groot en met uitschakeling van de tussenhandel een voordeel aan de uiteindelijke koper, de slijper, wenste te bezorgen. Geen
van beide uitleggingen sluit overigens de mogelijkheid van credietverlening - huurkoop of koop op afbetaling, om welke reden dan
-

ook - uit.

Volgens artikel 16 was het de arbeiders uitdrukkelijk verboden de
hun toebehorende gereedschappen uit de fabriek mee naar huis te
nemen behalve in geval van beifindiging der dienstbetrekking. Gezien
de lange werkdagen is het niet waarschijnlijk dat dit verbod ten doel
heeft gehad te voorkomen, dat de slijper tevens voor eigen rekening
zou arbeiden; bovendien zou hij dan nog altijd in het bezit van een
slijpstoel moeten zijn geweeest. Waarschijnlijker is dan ook, dat men
hem aldus het verhandelen van zijn gereedschappen en het verbrassen
van het daarvoor ontvangen geld wenste te beletten. Hierbij rijst echter de vraag: hoe vermocht men toch verhandeling trachten te voorkomen van wat toch de eigendom van de werknemer was ? Het antwoord kan o.i. niet anders luiden dan dat die eigendom maar formeel
was; de bedoeling van deze schijnbare eigendomsregeling is wel geweest de arbeider zorgvuldigheid ten aanzien van de gereedschappen

in te scherpen.
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In de tijd van

de

olie-verlichting was het in Maastricht en ver-

moedelijk ook elders een algemeen gebruik, dat de werkman, hetzij
ambachtsgezel of fabrieksarbeider, voor zijn eigen olielamp en olie
zorgde. Vermoedelijk ging men hierbij uit van de stelling, dat hij als
zelfstandig ambachtsman of als huisarbeider daarvoor toch ook had
moeten zorg dragen, en dat niet de patroon maar primair de werkman zelf moest kunnen zien wat hij deed. Dit gebruik vinden wij ten
dele nog terug in het onderhavige reglement ( art. 17), waarin bepaald
werd, dat eventuele herstellingen aan de gasbekken voor rekening
der slijpers zouden komen. De in dit artikel vervatte bepaling, dat het
ontsteken der gasbekken aan een daarvoor aangewezen persoon was
toevertrouwd, had ongetwijfeld ten doel het uitbreken van brand te
voorkomen; zij stelt ons in de gelegenheid hier een korte aantekening
over de fabrieksbrandweer te maken.
Regouts fabrieksbrandweer schijnt even oud als zijn fabrieken zelf
te zijn: in 1872 werd medegedeeld, dat de concierge M. Jorissen, die
sinds 1836 aan Regouts fabrieken was tewerkgesteld 303 ), sedert
36 jaar lid van dit brandweercorps was 304 ). Afgezien van een kleine
brand rond 1859 heeft dit corps vermoedelijk alleen tijdens de grote
fabrieksbrand van 1866 op eigen terrein blussingswerkzaamheden
hoeven te verrichten 305). Het aantal malen, dat Regouts brandweer
in de stad of in de omgeving hulp verleende was daarentegen - zoals
uit de Verslagen van Gedeputeerde Staten en van de gemeente

Maastricht blijkt - zeer groot en „als naar gewoonte was de brandspuit van den Heer P. Regout weder eene der eerste op de plaats des
onheils" 306 0
Begin 1845 verzocht Regout aan de gouverneur om de besturen
der omliggende gemeenten er nog eens op te attenderen, dat zij in
geval van brand steeds zijn hulp konden inroepen welk aanbod hij
enige jaren later herhaalde 307). Van hoe groot belang zijn brandweer was bleek duidelijk bij een brand te Maastricht, toen de gemeen-

303) Arch. P.R.: inv. no. 32.
304) L'Ami du Limbourg d.d. 11-8-1872.
305) Courrier de la Meuse d.d. 14-6-1866. Arch. P.R.: inv. no. 27, p. 150 en 158.
:'00) De Limburger d.d. 2-7-1851.
307) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 10-4-1845, no. 26. Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 222.
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telijke spuiten in een dusdanig verwaarloosde toestand verkeerden, dat
Zij geen hulp konden bieden 308) o
In 1868 rukte Regouts brandweer in vier weken tijds zeven maal
uit; een speciale trein bracht haar zelfs een keer tot in Steijl nabij
Venlo 309) Tijdens de grote dorpsbrand te Smeermaas ( B.) op 7
September 1861, die 31 huizen verwoestte, maakte zij zich zeer verdienstelijk. De pompier Jorissen verdiende er de gouden medaille 1 e
klas van de „R6compense Nationale de Belgique pour Courage,
D6vouement et Humanit6": „Mont6 sur un toit qui brulait, il s'est
expos6 A des dangers r6els pour combattre le feu; malheureusement il
fit une chute et eut la jambe fracturde" 310),
De fabrieksbrandweer telde 2 spuiten in 1847 en 10 in 1870 311).
Sinds 1869 had ze de beschikking over 2 stoombrandspuiten, 1 van
35 P.K. en 1 van 50 P.K., waarmee Regout te Maastricht grote
demonstraties gaf voor de autoriteiten van Luik, Aken en andere

steden, waar deze apparaten toen nog onbekend waren 312
Behalve de beloningen, die hen door de getroffenen werden aangeboden, ontvingen de arbeiders-pompiers tijdens de brandbestrijding
van Regout dubbel loon 313 ) . In 1868 schreef Petrus, die dat vermoedelijk al eens enige jaren eerder had gedaan 314 ), diverse brand-

verzekeringsmaatschappijen aan, die hij er op wees, dat zij dank zij
het optreden van zijn spuitgasten veel voordeel hadden gehad, zodat
een geldelijke beloning aan hen zeker op zijn plaats zou zijn 315 ).
De regeling der boeten, die zeer hoog waren en waarvan bijgevolg
haar beslag
in artikel 20. Opmerkelijk is, dat in dit artikel niet de op dronkenschap van toepassing zijnde strafmaatregel werd vermeld, ofschoon
toch vaststaat, dat drankmisbruik voorkwam 316 ) en streng werd
een sterke preventieve werking moet zijn uitgegaan, kreeg

308) Journal du Limbourg d.d. 16-6-1849.
909) Arch· P.R.: inv. no. 28, 9 126. Verslag Ged. St. 1868.
310) Arch. P.R.: inv. no. 26, p. 19. Courrier de la Meuse d.d. 26-9-1862.
311) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 222; inv. no. 27, p. 314. L'Ami du Limbourg
d.d. 1-4-1870.

312) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 183, 234 en 248. L'Ami du Limbourg d.d.
18-5-1869, 1 en 3-4-1870. Verg. P. Regout: Album dtdit A mes enfants.
313) L'Ami du Limbourg d.d. 3-12-1864, 11 en 14-8-1872.
314) L'Ami du Limbourg d.d. 3-12-1864 en 21-1-1865.
315) Arch. P.R.: inv. no. 28, 9 126.
316) G.A.M.: inv. no. 364, corresp. 9-6-1843, no. 897 B.
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gestraft. Mogelijk is, dat dit punt in een algemeen fabrieksreglement
was vastgelegd, zodat men het niet nodig oordeelde dit nog eens in
de afzonderlijke reglementen te herhalen. De Staatscommissie stelde
omstreeks 1865 vast, dat in Maastricht de dronkaards terstond door
de fabrikanten werden weggezonden 317). In 1864 deelde Regout
in een open brief aan de Minister van FinanciEn mede, dat hij met
genoegen kennis had genomen van de nieuwe wet tot verhoging van
de accijns op het gedistilleerd, waarvan hij het misbruik en deszelfs
gevolgen, vooral onder de arbeidende klasse, teveel had waargenomen.

Met de voorgenomen accijnsverhoging op het bier was hij het daarentegen niet eens. Volgens Regout was in het Zuiden, waar „niet
minder dan 218 bierbrouwerijen in Limburg en 213 in NoordBrabant zijn gevestigd, die aan den werkman en aan den burger
een smakelijken en gezonden drank tegen matigen prijs aanbieden",
immers het bier, en niet de jenever zoals elders in den lande, de
drank bij uitstek. „Met leedwezen heeft de ondergeteekende gezien,
dat bij de voorgedragen accijnswet op de bieren die toestand uit
het oog is verloren. Wanneer... het gebruik van bier in het Zuiden
des lands mogt afnemen, dan zullen de jeneverpest, smokkelarij cn
onzedelijkheid in gelijke mate worden aangemoedigd", aldus Regout.
„In de 6tablisementen van den ondergeteekende, waar het jeneververbruik sterk verboden is," zo deelde hij voorts mede, „is het drinken
van een glas bier geoorloofd en dit werkt heilzaam "318 . Enige jaren
nadien was het evenwel niet langer toegestaan om „koffie of andere
drank" in de fabriek in te voeren en aldaar te verbruiken 319 ), hetgeen er op kan wijzen, dat de ingevoerde „koffie" een verdachte,
hartiger, smaak had dan men van dit brouwsel gewend was en dat
men het niet bij het drinken van 66n glas bier liet, zodat de heilzame
werking in haar tegendeel verkeerde. Ook was het de werklieden
verboden om „koffiehuis, herberg of slijterij" te houden 320), een
maatregel, die kennelijk de drankbestrijding ten doel had en reeds
v66r 1870 moet zijn afgekondigd 321).
317) Enqu8te De Vries Robb6, p. 907.
p Regout: Open brief aan Z.Exc. den heer Minister van FinanciEn d.d.
2-3-1864.

318

319) Arch. P.R.: inv. no. 33, p. 4.
320) T.a.p., d.d. 18-10-1875.
321) Was dit verbod eerst na 1-1-1870 ingevoerd, dan was hiervan ongetwijfeld
aantekening in het „Afficheboek" gemaakt.
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Omtrent de besteding der boeten laat ons het hier vermelde
reglement in het onzekere. Artikel 1 van het reglement der glasslijpersziekenkas, waarop het bovenstaande artikel 14 doelt en dat nog
nader ter sprake komt, bepaalde evenwel, dat de helft der boeten
aan deze ziekenkas zou vervallen. Wat de aanwending der andere
helft der ontvangen boeten betreft, tasten wij in het duister. Mogelijk
is dus, dat deze aan de werkgever verviel, hetgeen destijds de normale
gang van zaken was, mogelijk is ook, dat de besteding hiervan in
een ander, verloren gegaan reglement was vastgelegd. Niet uitgesloten
achten wij het, dat dat deel der ontvangen boeten ten goede kwarn
aan de „Harmonie des Ouvriers R6unis". Dit instituut nam in
Regouts hart een voorname plaats in en het opmerkelijke nu is, dat
een paar weken nadat deze harmonie had opgehouden te bestaan,
besloten werd, dat in het vervolg alle boeten in de respectieve ziekenkassen zouden worden gestort 322 )

Het laatste lid van artikel 20 van het reglement voor de slijperij
vestigt onze aandacht op de arbeidstijden. In de 19de eeuw waren
de arbeidsdagen buitensporig lang. Een arbeidsdag, die 's morgens
om 6 uur aanving en 's avonds om 8 uur eindigde, onderbroken door
enkele schafttijden, die het aantal effectieve werkuren terugbrachten
tot 12, was heel norniaal. Bedrijven, waarin 10 uren of minder per
dag werd gearbeid, waren even zeldzaam als witte raven. Werktijden
ran 14 en 15 uren daags waren daarentegen niet ongewoon en zelfs
werkdagen van 16 en meer uren behoorden niet tot de zeldzaamheden 323

In het jaar 1841 werkten de arbeiders in Regouts fabrieken
- uitgezonderd de glasblazers, die cen uur minder arbeidden - 12
uren per etmaal. 's Morgens om 6 uur betraden de arbeiders de

fabriek, pauseerden van 8-8.30 uur, van 12-13 uur en van
16-16.30 uur; eerst om 8 uur 's avonds hadden zij hun dagtaak volbracht 324 ) Zoals uit het bovenstaande reglement der slijperij blijkt,
werd bij de invoering daarvan in 1851 de netto-werktijd terug322) Arch. P.R.: inv. no. 33, p. 3.
323) Verg. De Vries en Gorter: Gegevens omtrent de kinderarbeid. Brugmans:
De arbeidende klasse, p. 109-117.
324) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41. Arch. P.R.: inv. no. 20,
p. 10 e.v.
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gebracht tot 11 uur per dag: in plaats van 8 uur n.m. werd in het
vervolg om 7 uur n.m. het werk gestaakt. Deze verkorte arbeidsdag
werd ook - te zelfder tijd? - voor de aardewerkfabriek ingevoerd,
want in het contract, dat enige jaren later met Abington, de directeur

der aardewerkfabriek, werd gesloten, werd uitdrukkelijk gestipuleerd,
dat hij evenals de arbeiders van 6-12 uur v.m. en van 1-7 uur n.m.
aanwezig zou zijn 325). De ochtendpauze van 8-8.30 uur en de
middagpauze van 4-4.30 uur bleven gehandhaafd 326); anders zou
van een kortere effectieve werkdag trouwens geen sprake zijn geweest.
Werkten de arbeiders in Regouts glas- en aardewerkfabrieken sedert
1851 niet langer dan 11 uren daags, de arbeiders in de NieuwBuinense glasfabriek arbeidden in 1856 nog 16 A 18 uur per dag 327)
en 14 uur in 1860 328). In het jaar 1870 werd ten andere male een
verkorting van 1 uur en bijgevolg de 10-urige arbeidsdag ingevoerd.
De arbeidstijden, welke niet meer door schafttijden werden onder-

broken, waren van toen af van 7-12 uur v.m. en van 1.30-6.30 n.m.;
bepaald werd voorts, dat 5 minuten na 7 uur, resp. 1.30 uur de
fabriekspoorten zouden worden gesloten 329). In datzelfde jaar,
waarin Regout de 60-urige werkweek invoerde, vroegen de Haagse
bakkersknechts, die 100 uren per week werkten, een verhoging van
het uurloon van 8 y2 op 125 cent, „desnoods met verlenging van de
werktijd." „Een bewijs", zo voegt Brugmans hieraan toe, „dat 100
uren per week niet eens voor abnormaal hoog gold" 330) . Behalve
de kortere arbeidsduur had de nieuwe regeling dit voordeel, dat de
middagpauze langer werd, zodat de gehuwde werkende vrouw meer
tijd had om het middagmaal te bereiden en zich niet zo hoefde te
overhaasten 331 ).
Voor Regouts glasblazers golden andere werktijden dan voor de
arbeiders, werkzaam in zijn andere 6tablissementen, omdat de toenmalige stand der techniek - het brandend houden der glasovens, de
zogenaamde „feus continus" - tot het verrichten van nachtarbeid
in de glasblazerij noodzaakte. De glasblazers werkten in twee ploegen;
325

) Arch. P.R.: inv. no. 23, p. 79.

326) Enqu8te De Vries Robb6, p. 909.
327) T.a.p., p. 915.
328) De Vries en Gorter, a.w., p. 208.
329) Arch. P.R.: inv. no. 33, p. 2 en 3.
330) Brugmans: a.w., p. 112.
331) Parl. enquEte 1887, vr. 6620.
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iedere ploeg arbeidde 12 uren, met inbegrip van 2 schafttijden van
elk een half uur 332 ). De aflossing der ploegen had op een hoogst
ongelukkig tijdstip plaats, namelijk te 12 uur 's middags en 's nachts,

zodat er van een werkelijke dagploeg, resp. nachtploeg eigenlijk niet
kon worden gesproken. Het is niet aan te nemen, dat de vaststelling van
het uur van aflossing op willekeur heeft berust; ongetwijfeld moeten
hiervoor goede motieven zijn geweest. Roemen en Cornips zijn zelfs

van mening, dat het feit van de nachtarbeid en de aflossing der

ploegen te 12 uur grote invloed heeft gehad op de bouwwijze der
arbeiderswoningen: daar de stadspoorten 's nachts gesloten waren,
konden de arbeiders na het invallen der duisternis de stad niet meer

betreden of verlaten, zodat zij gedwongen waren binnen de omwalling
Aangezien nu gebrek aan arbeiderswoningen er toe

te wonen 333

leidde, dat Regout zelf de bouw hiervan ter hand nam, zou dus
geconcludeerd moeten worden, dat hij dat verkieslijker achtte dan
het verzetten der arbeidstijden. Welke nu de motieven zijn geweest
voor het doen aanvangen van de arbeid te 12 uur, is niet bekend.
Ook in de Belgische kristalblazerijen losten de ploegen elkander te
12 uur af 334), zodat wel mag worden aangenomen, dat de uit
Belgiif afkomstige glasblazers de bevreemdende werktijden hier introduceerden. Wij achten het zeer wel mogelijk, dat zij ten nauwste
hebben samengehangen met de gebrekkige verlichting der werkplaatsen: op deze wijze werden de uren, tijdens welke bij kunstlicht
moest worden gearbeid - en waardoor, zeker in het tijdperk van
kaars- en olieverlichting, de arbeid aanmerkelijk verzwaard werd gelijkelijk over beide ploegen verdeeld. Naargelang de gaslamp Ineer
en meer terrein won en deze verlichtingsmethode geperfectionneerd
werd, boette dit motief aan betekenis in, hetgeen er toe leidde, dat
tenslotte met de traditionele arbeidstijden gebroken werd en nieuwe
werktijden werden ingevoerd. V66r 1870 werd in Regouts glasfabriek de aflossing der ploegen verschoven naar 6 uur - zodat er
sindsdien tenminste 66n werkelijke dagploeg was -, want in verband
met de hervatting der werkzaamheden na een feestdag in dat jaar
.
werd bepaald, dat de glasblazers „als naar gewoonte vanaf 6 uur
332) R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no. 41. EnquEte De Vries Robb6,
P. 909.

333)

Roemen: Maastricht, p. 159. Cornips: 50 jaar Bouwvereniging, p. 16.

334) EnquEte De Vries Robb6, p. 911.
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zouden werken 335 , Vermoedelijk dateerde deze regeling van eind
December 1864. Uit het verslag van de meermalen genoemde staatscommissie De Vries Robb6 is af te leiden, dat deze commissie in
December 1864 de stad Maastricht bezocht 336 ). Bij die gelegenheid
werd haar door Regout bevestigd, dat in de glasfabriek „des daags
en des nachts van 12 tot 12 ure" werd gewerkt 337 ). In zijn nota
aan de commissie d.d. 23 December 1864, kennelijk opgesteld nA
het bezoek der commissie, deelde Regout evenwel mede, dat de glasblazers van 6-6 uur arbeidden 338 ). In de tussenliggende periode zou
de wijziging dan moeten zijn ingevoerd. Zodoende zou het dan ook
verklaarbaar zijn waarom kapelaan Wijnen, die in 1865 naar de
St. Matthijs-parochie te Maastricht kwam en die toch in de naaste
omgeving van Regouts fabrieken woonde, zelf nimmer de kinderen
des nachts naar de fabrieken had zien gaan. Overigens was Regouts
glasblazerij niet, zoals Verberne ten onrechte meedeelde, „het enige

voorbeeld in Nederland" waar kinderen nachtarbeid verrichtten 339).
De twee glasfabrieken te Nieuw-Buinen, waarin om dezelfde technische reden ook het tweeploegenstelsel heerste, telden in 1860
tezamen 89 arbeiders, onder wie 19 kinderen 340). Enige jaren later,
in 1866, hadden zij 101 personen in dienst; een dertigtal hiervan was
jonger dan 14 jaar 341). Ook in de machinale papierfabrieken kwam
nachtarbeid door kinderen voor 342 ), terwijl de staatscommissie ten
aanzien van Tilburg rapporteerde, dat daar soms maandenlang
's nachts door volwassenen en kinderen werd doorgewerkt 343 ). Een
meer beperkte vorm van nachtarbeid kwam te Hilversum en Leiden
voor, waar in de nacht van Vrijdag op Zaterdag of van Zaterdag
op Zondag, ook door kinderen, werd doorgewerkt 344). In het ge335) Arch. P.R.: inv. no. 33, d.d. 10-9-1870.
336) In haar verslag deelde zij mede, dat zij in December de citd ouvridre had
bezocht ( p. 902). Zij maakte gebruik van het Verslag Maastricht over 1863;
ware dat over 1864 uitgegeven geweest, dan zou zij hieraan haar gegevens ontleend hebben. Kennelijk n.a.v. het plaatsgevonden bezoek verzocht zij in Januari 1865 om nadere inlichtingen.
337) Enqu6te De Vries Robb6, p. 903.
338) T.a.p., 9 909. Arch. P.R.. inv. no. 26,9 308.
339) Verberne: De Nederl. arbeidersbeweging, p. 56.
340
) De Vries en Gorter: Gegevens omtrent de kinderarbeid, p. 208.
341) Enqu6te De Vries Robb6: p. 914 e.v. (bijlage D.).
342) De Vries: De Nederlandse papiernijverheid, p. 324.
343) Enqu2te De Vries Robb6, p. 864.
344) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 117.
377

industrialiseerde Luikerland, waarvan een zo grote invloed op
Maastricht is uitgegaan en waar vrouwen- en kinderarbeid op grote
schaal voorkwam, werd „overal" dag en nacht doorgewerkt 345).
Lange tijd was het in de Maastrichtse glasblazerij gewoonte, dat
de 2 ploegen om de vier weken van arbeidstijd wisselden; ten tijde
van het bezoek van de Staatscommissie bleek dit nog het geval te
zijn 346). V66r 1870 werd ook hierin een verandering aangebracht,
met dien verstande, dat de ploegen beurtelings een week ( of 2
weken?) dagdienst en een week (of 2?) nachtdienst hadden 347 .
Mogelijk werd deze verbetering gelijktijdig met de nieuwe regeling
der arbeidstijden ingevoerd.

Een voorschrift, dat voor die tijd waarschijnlijk uniek is geweest,
gaf artikel 19 van het reglement voor de slijperij, waarin bepaald
werd, dat de leerjongen bij zijn intrede in de fabriek voorzien diende
te zijn van een bewijs, afgegeven door de geneesheer van het bedrijf,
waaruit moest blijken, dat hij een sterke borst en een goed gatel
had. Aan een dergelijke keuring waren blijkbaar ook de ( uitsluitend
mannelijke?) kinderen onderworpen, die in een der andere bedrijven
van Regout werden tewerkgesteld 348). Het hier gereleveerde voorschrift brengt ons op het terrein der fabriekshygiifne en gezondheidszorg, cen der meest ondoorzichtige kwesties, waaraan volledigheidshalve nochtans enige aandacht moet worden besteed.
Medische bijstand voor de werklieden, door het bedrijf georganiwel steeds bestaan

te hebben. Zoals vermeld was Regout
reeds met de eerste vaklieden, die hij v66r 1840 uit den vreemde
aantrok, overeengekomen, dat zij in geval van ziekte gratis doktershulp zouden genieten. Ook in de jaren veertig blijkt er een „bedrijfsarts" geweest te zijn. In 1844 werd immers de simpele, maar niette-

seerd, blijkt

min veelzeggende notitie gemaakt: „Abonnement met doctor Batta
voor de zieken te bezoeken ad 70 gulden Ned. per jaar, te rekenen
van 24 Juni elk jaar" 349 ). OP ivelke categorieEn van arbeiders
deze regeling van toepassing was, is niet bekend; mogelijk gold zij
343) Clemens: Herinneringen en ontmoetingen, p. 151.
346) EnquBte De Vries Robb6, p. 903.
317
) Verg. Part. enquEte 1887, vr. 8434-8442. Wijnen: De arbeid der kinderen,
P. 5.
348) Parl. enqu6te 1887, vr. 6595, vr. 7417 en Verslag der commissie no. 5, p. 34.

349) Arch. P.R.: inv. no. 20, p. 25.
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alleen voor de vaklieden, die niet voor gratis geneeskundige hulp van
de stadsdokters in aanmerking kwamen 350). In 1851 kwam de eerste
ziekenbeurs tot stand. Ofschoon het reglement dienaangaande niets
bepaalde, staat het vast dat aan deze beurs een bepaald geneesheer
verbonden was, die jaarlijks een gefixeerd honorarium uit de kas
van de betrokken beurs ontving 351). Bepaaldelijk ten aanzien van de
glasslijpersbeurs weten we, dat Dr. Batta omstreeks 1862 werd opgevolgd door Dr. F. E. Fouquet, die in 1873 vervangen werd door Dr.
J. A. Nijst 352) .
Regouts fabrieken werden door de tijdgenoot hoog geprezen, niet
alleen om hun uitgestrektheid, maar ook om hun inrichting en dc cr
heersende orde. „La belle manufacture" en „La magnifique usine"
waren de uitdrukkingen, die men er steeds weer voor bezigde 353 ).
Het grote aantal hooggeplaatste bezoekers uit binnen- en buitenland,
die Petrus er in de loop der jaren ontving, wijst er eveneens op dat
zijn bedrijven in meer dan een opzicht „der bezigtiging overwaardig"
waren 354). Van groot belang in deze was natuurlijk, dat bi.ina alle
gebouwen eerst na 1835 waren opgetrokken en dat vanaf 1860 deze
en eventueel oudere gebouwen door nieuwe werden vervangen, waarbij zo zoveel mogelijk konden worden aangepast aan de eisen, die de
arbeid er aan stelde. Het bestaan van een zelfstandige technische
dienst, waaronder leidekkers, metselaars, ververs enz. ressorteerden,
duidt er op, dat ook aan het onderhoud volle aandacht werd besteed.
Sinds 1848 waren de ateliers van gasverlichting voorzien en reeds
voor 1860 beschikte de fabriek over een eigen waterleidingnet 355) ;
roor de verwarming der gebouwen maakte men reeds in 1856 gebruik
van calorif&res, verwarmingstoestellen, waarbij stoom door een
systeem van buizen werd gevoerd 356). Het schoon houden van de
fabrieksterreinen, der grote gangen c.d., was de taak der courwerkers
- door hun bedrijfsgenoten met een fraaie woordspeling als „le corps
du balai" aangeduid -, die ook met het reinigen der privaten waren
350) Verg. Parl. enqu6te 1887, vr. 6634.
331) T.a.p., vr. 5700-5703.
352) T.a.p., vr. 5700 en vr. 5829.
353) Journal du Limbourg d.d. 16-5 en 6-9-1841. Salie: Le guide impartial du
voyageur A Maestricht, p. 226.
354
) Kunstenaars-reisje door Limburg en BelgiE in 1841, p. 15.
333) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 18 e.v. L'Ami du Limbourg d.d. 19-1-1865.
356) N.V. Sphinx: Rapport van G. Olivier, 1958.
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belast. In 1872, zes jaar v66r de stad Maastricht ze in toepassing
bracht, werden speciale luchtledige pompen voor dit karwei aangegeschaft 357,1. Ook waren toen herrnetisch gesloten karren in gebruik,
waardoor lediging der beerputten niet meer des nachts, zoals elders

in de stad gebruikelijk was, hoefde te geschieden 358).
Wat de inrichting betrof konden Regouts fabrieken cen vergelijking
met andere bedrijven glansrijk doorstaan. Ook de staatscommissie
constateerde omstreeks 1865 dat de diverse lokalen ruim en luchtig
waren, behalve de gipsmalerij, die vol stof was. „In de meniefabriek
worden", zo rapporteerde zij, „volgens de verklaring van den heer
Regout, de arbeiders om de 14 dagen verwisseld. Zij drinken melk, en
verder water met een klein gehalte zwavelzuur vermengd. Een genees-

heer verzekerde, dat zij zich wasschen zoodra zij uit de fabriek komen
en andere kleeren aantrckken; dit werd echter, ten minste wat het
laatste betreft, door twee andere geneesheeren tegengesproken.
Volgens den heer Regout zijn, sedert de voorzorgen van het wasschen
en verwisselen van kleeren, de gevallen van loodvergiftiging zeer

verminderd". Het drinken van melk door arbeiders, die schadelijke
arbeid verrichtten, verklaart waarom er aan de fabrieken tevens een

„laiterie" was verbonden 359). Dat Petrus voor de gevaren van de
arbeid een open oog had blijkt ook uit een aanvraag voor een nieuw
te bouwen loodwitfabriek, waaraan hij eigener beweging toevoegde,
dat het loodwit z6 zou worden gefabriceerd en verwerkt, dat het
niet gebuild behoefde te worden, zodat er geen stof, dat nadelig voor
de gezondheid zou zijn, kon ontstaan 360), Niettemin constateerde de
Comnlissie dat het vooral met de gezondheidstoestand der glasslijpers

treurig was gesteld. Terwijl zij over de volwassen glasblazers meldde,
dat zij er „stevig en sterk gebouwd" uitzagen, rapporteerde zij over
de glasslijpers, onder wie geen kinderen werden aangetroffen: „Zeer
ongunstige berigten worden gegeven van den gezondheidstoestand der
arbeiders in de glasfabriek, en in het bijzonder der glasslijpers. Onder
de glasblazers vindt men sterke mannen en bejaarden, doch de glasslijpers sterven jong. Gemiddeld worden zij niet ouder dan 30 jaren.
257) Parl. enquEte 1887, vr. 7397.
358) L'Ami du Limbourg d.d. 20 en 22-7-1872.
359) Een afbeelding van deze melkerij vindt men in Regouts „Album
mes enfants".
360) Arch. P.R.: inv. no. 28, p. 100.
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dtdit h

Phthisis (tering, M.) heerscht sterk onder de glasslijpers. De heer
Regout spreekt het feit der groote sterfte op nog jeugdige leeftijd
niet tegen, maar beweert dat deze niet ontstaat door de ongezondheid
van het werk, maar hierdoor, dat de glaswerkers - en speciaal de
glasslijpers - een hoog loon ontvangende, zich aan velerlei uitspattingen overgeven en daardoor hun gestel ondermijnen. Hij spreekt
tegen dat hunne uitspattingen ontstaan uit de overtuiging dat zij
toch jong sterven. Integendeel zijn juist deze hoofdoorzaak van hun
vroegen dood". De commissie merkte voorts hierover op, dat bij
geneesheren de mening had post gevat, dat de trillingen, die tijdens
het slijpen ontstonden, zich tot in de borst van de slijper voortplantten en zodoende meewerkten aan het ontstaan van phthisis welke
verklaring door een door de commissie ingesteld onderzoek weerlegd
werd. De commisie voegde hieraan toe: „Eene andere oorzaak werd
opgegeven, die waarschijnlijker, ofschoon moeijelijk bewijsbaar, is,
deze namelijk dat het gedrag dier slijpers bij uitnemendheid onzedelijk
is. De eentoonigheid van den arbeid, die het denkvermogen bijna
geheel niet inspant, zou hiertoe aanleiding kunnen geven. De vochtige
atmosfeer waarin de arbeider zich voortdurend bevindt kan welligt
tot dit resultaat bijdragen, te meer daar hij voortdurend zit en eigenlijk weinig arbeid verricht. Stof is niet te vreezen, daar de machine
zoo is ingerigt dat het natte zand of slijk zich in eene richting beweegt,
die het van den arbeider verwijdert" 361 ). Voor de arbeiders in de
aardewerkfabriek, die er „algemeen slecht" uitzagen, tekende de
staatscommisie tenslotte op: „Dat het werken in de pottenfabrieken
nadeelig op de gezondheid werkt, is niet gebleken" 362 ),
De door de commissie ter sprake gebrachte gezondheidstoestand
der glasslijpers en de door haar aangeduide ziekte, die men later
„slijpers- en pottemannekesziekte" is gaan noemen 363 ), brengen ons
op het terrein der beroeps- en infectieziekten. Bij de beruchte pottemannekesziekte heeft men namelijk niet alleen met een typische

361

)

Het nat slij pen van glaswerk, door de Staatscommissie tot tweemaal toe

vermeld (p. 901) en waaraan men met het oog op de stofbestrijding veel
waarde hechtte, is in Regouts slijperij steeds in zwang geweest. Het werd reeds
beschreven in „Kunstenaars-reisje door Limburg en BelgiE in 1841", p. 16.
Verg. Parl. enquae 1887 , vr. 5335 en 7527.
362) Enquhe De Vries Robb6: p. 899-906, i.h.b. p. 901 en 906.
363) Part. enquBte 1887, vr.5831. Schilstra: Vrouwenarbeid, p. 91.
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beroepsziekte, de silicose, te doen, doch tevens met de tuberculose.
Juister is het dan ook te spreken van silico-tuberculose.
De tuberculose is door de eeuwen heen een der ergste gesels van
de mensheid geweest. Omtrent de oorzaak en dus ook de wijze van
bestrijding er van hebben de medici in het duister getast en allerlei
weinig-steekhoudende theorieEn opgesteld, totdat het Robert Koch
in 1882 gelukte de tuberkelbacil als de oorzaak aan te wijzen 364 )
Silicose is een typische beroepsziekte, die uitsluitend en alleen
veroorzaakt wordt door het gedurende lange tijd inademen van
minuscule deeltjes kwarts - deeltjes met een doorsnede van minder
dan 1/100 mm -, die tot in de longblaasjes doordringen en deze
aantasten, waardoor de normale werking van de long bemoeilijkt
wordt en haar o.m. een gemakkelijke prooi voor de tuberkelbacil
maakt. Bij een algemeen medisch onderzoek, waarbij geen gebruik
wordt gemaakt van R6ntgen-stralen - die eerst in 1896 werden
ontdekt -, is het niet mogelijk om silicose vast te stellen, voordat de
patiEnt met bepaalde klachten komt. In de keramische industrie
vergt het een tijd van circa 15 A 20 jaar van constant inademen
van kwarts-stof voordat zich de eerste verschijnselen van silicose bij
een arbeider openbaren. Levensgevaar is dan nog lang niet
aanwezig.
De dood tengevolge van „slijpers- en pottemennekeskrengde van personen op jeugdige leeftijd moet dan ook worden toegeschreven aan
tuberculose, die zich sneller dan normaal had kunnen ontwikkelen,
doordat de patiEnt tevens aan silicose leed. Door het feit, dat men
hier te doen had met nazaten van families, die veelal van geslacht op
geslacht ondervoed waren geweest, die in vele gevallen zelf ondervoed
en miserabel gehuisvest waren en zich aan drank te buiten
gingen,
werd een en ander sterk gestimuleerd.
Ofschoon silicose een aandoening is, die reeds lang bekend is - de
eerste beschrijving er van bij mijnwerkers dateert van 1617 -, heeft
men haar destijds in de Maastrichtse glas- en aardewerkfabrieken
kennelijk niet onderkend, gezien de opmerking, die de Staatscommissie maakte over de arbeid in de „pottenfabrieken". Waar de silicose echter verwekt wordt door onzichtbare stofdeeltjes
dreigt juist in
een lokaal, dat schijnbaar stofvrij is, doch waarin met kwartshoudende stoffen wordt gewerkt, het grootste gevaar.
3,

364)
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Huhnerfeld: Korte geschiedenis v. d. geneeskunde, p. 183.

Volgens de Maastrichtse bedrijfsarts Janssen komt silicose bij slijpers van glas en kristal slechts sporadisch voor. Het silicose-gevaar,
dat hen bedreigt, gaat daarbij niet uit van het glas, dat slechts weinig
kwarts bevat, als weI van de slijpsteen, mits deze kwartshoudend is hetgeen het geval is als hij uit zandsteen is vervaardigd, welk materiaal hiervoor dikwijls wordt gebruikt - en mits daarmee onafgebroken gedurende een lange reeks van jaren wordt gewerkt. Aangezien
de slijper zich evenwel van verschillende slijpmaterialen bedient 365)
is de kans op silicose al heel klein. Onderzoekingen van voornoemde
medicus wezen evenwel uit, dat glasslijpers in vergelijking met glasblazers relatief veel hart-, vaat- en nierafwijkingen vertonen, hetgeen
moet worden toegeschreven aan het feit, dat de slijpers tijdens hun
arbeid, die een sterke concentratie van de aandacht vereist, zeer
weinig beweging hebben 366).
Vergelijkt men de opvattingen ten aanzien van de slijpers- en

pottemannekesziekte van de moderne medicus met die van zijn collega
van v66r 90 jaar, dan blijken deze diametraal tegenover elkaar te
staan. Bij het beoordelen van de gezondheidstoestand van de arbeiders
en het optreden en bestrijden van beroepsziekten in de vorige eeuw en
de rol, die de ondernemer daarin gespeeld heeft, dient men dan ook
terdege rekening te houden met de toenmalige stand der medische
wetenschap.

Par. V. De Ziekenkassen
Reeds in het jaar 1851 bestonden er bij Regouts onderneming een
of meerdere ziekenkassen. Artikel 14 van het „Rglement pour la taillerie sur verre" bepaalde, dat iedere slijper, die meer dan frs. 12,( f 5,67) per maand verdiende, 1% van zijn loon moest storten in de
ziekenkas der slijpers. Het reglement van deze kas, waarnaar voornoemd artikel 14 verwees, was kort en krachtig en luidde aldus 367) :

363) In 1841 vermeldde Regout, dat in de slijperij gebruik werd gemaakt van
„ijzeren, houten en steenen rollen". (R.A.L.: Prov. Arch., verb. 17-9-1841, no.
41.)

866) Aan Dhr. J. A. M. D. J. Janssen, med. drs. arts, bedrijfsarts te Maastricht,
die zo vriendelijk was ons in deze voor te lichten en de relevante passage te
recenseren, betuigen wij hien·oor onze oprechte dank.
367) Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 83.
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Taillerie sur christaux et demi-christeaux de Maestricht.
R2glement d'ordre de la bourse pour les malades.
Art. 1. Tout maitre ou ouvrier tailleur gagnant douze francs ou
audessus, laissera chaque mois un pour cent de son salaire
regu le mois pr6c6dent pour former les fonds de la caisse de
secours avec la moiti6 des amendes inflig6es aux ouvriers de

la taillerie.

Art. 2. Tout tailleur absent de plus

Art. 3.

de quatre jours de la taillerie
de
maladie
pour cause
constat6e par le m6decin, recevra a
du
partir
cinquidme jour une indemnit6 qui ne pourra are
moins d'un quart ni exc6der la moiti6 de son salaire habituel.
Une commission compos6e de quatre maitre-tailleurs dirig6e
par le chef d'atelier qui pr6sidera de droit et aura voix pr6-

ponderante, dtcidera A la majoritd des voix sil y a lieu A
allouer l'indemnit6 et en fixera le montant en conformit6 de
l'art: 2. Cette commission sera renouve16e tous les ans par le
maitre de la taillerie au nouvel an.
Art. 4. Tout ouvrier quittant la fabrique perd tous ses droits au fond
de caisse.

Art. 5. Aucun tailleur n'aura droit

i

l'indemnit6 qu'aprb avoir
vers6 sa cote part pendant six mois.
Art. 6. En cas de mort d'un maitre de place les frais d'enterrement
seront A charge de la caisse et il sera en outre accord6 un
s6cours pdcuniaire A la veuve en raison de sa position et du
salaire du d6funt.
Art. 7. Les fonds de caisse resteront toujours entre les mains de
Madame Regout qui paiera sur bolts sign6 d'un mattre et du
pr6sident de la commission : ce pa'iement sera inscrit imm6diatement sur le livre de caisse.

Art. 8. Toutes

ordonn6es par la commission seront
6galement acquittdes sur bons sign6s comme il est dit A
l'art. 7.
Art. 9. Tous les ans on fera chanter une grande messe pour le repos
des Ames des tailleurs tr6pass6 A laquelle tous les tailleurs
indistinctement seront oblig6s d'assister. Les commissaires
devront faire connattre au pr6sident tous ceux qui y auraient
manqu6 ; ces derniers seront priv6s pendant les trois mois
suivants du droit d'indemnit6 en cas de maladie.
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les d6penses

Cette messe n'aura cependant lieu que quand l'ouvrage le
les fonds en caisse y suffiront.

permettra et que

De uitkering, die een lid tijdens ziekte uit de kas zou ontvangen,
zou minimaal een vierde en maximaal de helft van zijn gewone loon
bedragen. Recht op uitkering had men eerst dan als gedurende
6 maanden premie was betaald. Hierbij werd tevens rekening gehouden met 4 carenzdagen ( art. 2 en 5) . Uit het reglement blijkt
duidelijk, dat deze beurs een gemengd karakter had: voor zover het
een „maitre de place" betrof was zij tevens begrafenis- en weduwefonds ( art. 6) . Het fonds werd bestuurd door een commissie van vier
meester-slijpers onder voorzitterschap van de chef d'atelier, terwijl de
kas werd beheerd door Petrus' echtgenote, Aldegonda Regout-Hoeberechts ( art. 3 en 7) . Artikel 9, waarin werd bepaald, dat er jaarlijks
een Hoogmis voor de zielerust van de overleden leden zou worden gecelebreerd
welke de leden verplicht waren bij te wonen op straffe
van uitsluiting van het recht op ziekegeld tijdens de eerstvolgende
3 maanden - duidt er op, dat de paternalistische geest nog levend
-

was. Diezelfde geest ademde ook Regouts stichting van een Zondagsdienst in de St. Matthijs, onder welke H. Mis er speciaal ten behoeve
van zijn vele Franstalige werklieden in het Frans diende te worden

gepreekt 368)

Omtrent deze slijpers-ziekenbeurs is verder weinig bekend. Ofschoon zij een eigen reglement had, was zij vermoedelijk tezamen met
een beurs voor de glasblazers verenigd tot 66n algemeen fonds voor de
gehele glasfabriek. Ook in later tijden kwam dit voor: terwijl er toen
66n algemene quinzaine-ziekenkas bestond, waren er niettemin verschillend benaamde reglementen voor de diverse hieronder ressorterende afdelingen en diensten van kracht 369 ). Aan de Parlementaire
enquetecommissie van 1887 deelde een der getuigen, die sinds 1855
bij Regout werkzaam was, mede, dat vroeger 2 ziekenfondsen, 66n
voor de glasfabriek en 66n voor de aardewerkfabriek, hadden bestaan,
waaruit later 4 nieuwe fondsen waren gevormd 370). Op een viertal
368) Notice sur M. Pierre Regout.
309) C.V. P. Regout: Reglementen der Ziekenkassen. Arch. Tweede Kamer:
Arch. Parl. enquae 1887.
370) Parl. enqutte 1887, vr. 6962.
25

385

ziekenkasreglementen, welke in 1885 werden gedrukt nadat er reglementswijzigingen hadden plaatsgevonden, werd inderdaad 1865 als
het jaar van oprichting vermeld. Volgens deze reglementen zou de
ziekenkas der fayenciers op 1 Juni 1865 en de quinzaine-ziekenkas in
Juli 1865 zijn opgericht. Zowel ten aanzien van de ziekenkas der
glasslijpers als van die der glasblazers werd als oprichtingsdatum
1 April 1865 vermeld. Over het bestaan van ziekenkassen v66r 1865
werd in de reglementen anno 1885 niet meer gerept: het wijst er op,
dat de reorganisatie in 1865 dusdanig ingrijpend is geweest, dat men
in de toen nieuw-opgerichte kassen geen voortzetting van de voordien
bestaande heeft gezien.
Twijfel omtrent het bestaan van een of meer fabrieksfondsen v66r
1865 is uitgesloten. In 1857 werd naar aanleiding van de opname in
het ziekenhuis Calvarieberg, beheerd door het Maastrichts Burgerlijk
Armbestuur, van „een der vaste werklieden van den heer Regout, die
zelf in de fabrieksbeurs was", een regeling aangaande de betaling getroffen. Het Armbestuur kwam toen met Regout overeen „om voor
dezen persoon zes weken verpleegkosten tegen 50 cent daags te betalen 371) en voor het geval de verpleging niet zoo lang mogt duren
dan na rato der verplegingsdagen, terwijl voor het geval de verpleging
langer dan zes weken mogt duren, de meerdere verpleegkosten voor
rekening van dit bestuur zullen blijven en dezen regel voor de toekomst
aan te nemen voor de personen die in de zelfde termen vallen als den
onderhavigen Jansen doch altijd voor de hier armlastige personen" 372 )

Met het Maastrichtse Burgerlijk Armbestuur had Petrus al vele
jaren eerder „zaken" gedaan. Toen in December 1845 een zijner

arbeiders twee bedelingen van brood en gerst had ontvangen, ontving
het Kollegie van Regenten „een brief van den Heer Regout, geleidende de som van f 1,30 cents voor Johannes Hofman verschuldigd
met aanbod zijner mede-hulp om voor te komen, dat werklieden in
zijn fabriek met zware wedden gebezigd uit het armenfonds bedeeld
worden" 373). Een maand daarna restitueerde Regout voor de tweede
371) De integrate kostprijs per verpleegdag bedroeg in de jaren 1850 gemiddeld
45 cent. (Verslagen B.A. in Verslagen Maastricht over 1850-1859.)
372) Arch. Burgerlijk Armbestuur: register handelingen Kollegie v. Regenten,

inv. no. 5553, p. 169, 1857.
Arch. Burgerlijk Armbestuur: register handelingen Kollegie v. Regenten,
inv. no. 5548 d.d. 10-12-1845, sub 11.
373)
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en laatste maal een „som van f 9,77 cents voor onderstand abusievelijk
toegestaan" aan een drietal zijner werklieden 374).
De reglementen der ziekenkassen anno 1865 zijn niet bewaard gebleven. Slechts uit andere gegevens zijn zij fragmentarisch te reconstrueren.
Het lidmaatschap was verplicht voor alle mannelijke werknemers,
die 18 jaar en ouder waren. Zij bleven lid tot aan hun overlijden toe.
Werknemers, die ten tijde van hun in diensttreding ouder dan 50 jaar
en jonger dan 60 jaar waren, konden slechts tot en met hun 60-ste
jaar lid blijven; wie ten tijde van zijn aanname reeds 60 jaar oud was,
werd niet meer als lid aangenomen 375
De leden betaalden een zeker percentage van hun loon als premie.
Dit percentage werd bepaald door de stand van de kas van het bepaalde fonds; in de jaren zeventig fluctueerde het van 1 tot 2% 376 .
Door Regout werd aan de diverse kassen een bijdrage verstrekt, vermoedelijk gelijk aan een derde gedeelte van de door de leden betaalde premies 377 L De uitkering tijdens ziekte bedroeg, eveneens
weer al naar gelang de positie van de kas, 50 A 60% van het loon 378).
De Staatscommissie De Vries Robb6, die vreemd genoeg over Regouts
fabrieksfondsen zweeg, deelde in haar rapport mede: „Het werkvolk
van den heer Regout ontvangt, volgens zijne verklaring, gratis de hulp
van doctor en apotheker" 379) ; ongetwijfeld kwamen de kosten aan
deze hulp verbonden ten laste van de ziekenkassen. De fondsen verstrekten tevens onderstand aan weduwen en wezen, over welke regeling kapelaan Wijnen zich prijzend uitliet 380). Na overlijden van het
lid ontving de weduwe, zolang zij niet hertrouwde, voor het eerste
kind beneden 12 jaar 25 cent per dag en voor de andere kinderen
beneden 12 jaar 10 cent per kind per dag. Aan volle wezen jonger
dan 12 jaar werd 15 cent per dag uitgekeerd 381).
374) T.a.P., d.d. 14-1-1846, sub 19.

375) Arch. P.R.: inv. no. 7, p. 40; inv. no. 32, p. 8 e.v. en inv. no. 59.
376) Arch. P.R.: inv. no. 33 d.d. 7-11-1871, 19-12-1872, 27-7-1878.
377) Arch. P.R.: inv. no. 59.
378)

Arch. P.R.: inv. no. 33, p. 12.

379) Enqu8te De Vries Robb6, p. 902.
380) Wijnen: De arbeid der kinderen, p. 30. Courrier de la Meuse d.d. 11-31874; zie bijlage.

881) Arch. P.R.: inv. no. 32, p. 8 e.v. en inv. no. 33, p. 34.
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Verliet een arbeider Regouts dienst, dan verloor hij alle aanspraak

op de door hem in het fonds gestorte gelden. De Parlementaire
enquEtecommissie van 1887 vermeldde het als een bijzonderheid 382 )
en gaf daarmee blijk meer vertrouwd te zijn met het instituut der
spaarkassen dan met dat der schade-verzekeringen, wat Regouts
fabrieksfondsen in feite waren.
De parlementaire enquEte - waarin de fondsen zeer vaak ter

sprake kwamen - wettigt het vermoeden, dat de wijziging der ziekenkasreglementen in 1885 niet ingrijpend is geweest. Mogelijk was dus,
evenals nA de wijziging, ook voordien een begrafenisfonds aan elk der
kassen gekoppeld. Als reden, waarom niet een algemeen ziekenfonds
aan de fabriek bestond maar meerdere kassen, gold, dat „de aard van

het verschillend werk eene hogere bijdrage voor de ene categorie van
arbeiders dan voor de andere zou medebrengen" 383 L m.a.w. dat het
een kwestie was van gevarenklassen.
De nevenstaande tabel geeft ons een overzicht van het gemiddeld
aantal leden van elk der kassen en van de gemiddelde aantallen zieken
en wezen, die daaruit uitkeringen ontvingen in de jaren 1872-1878.
Aangezien deze gegevens evenwel te schaars zijn om er statistisch verantwoorde conclusies op te baseren, worden in de daaraanvolgende
tabel de overeenkomstige gemiddelden per jaar van de ziekenkassen
in de periode 1872-1904 gegeven 384

382) Parl. enqu6te 1887: Verslag der Commissie no. 5, p. 47.
383) T.a.p., p. 46.
884)
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Arch. P.R.: inv. no. 59, p. 8-12.

De Ziekenbeurzen in de jaren 1872-1878
Ziekenbeurzen
resp. jaren

gem. aantal
leden

gem. aantal zieken in % gem. aantal
wezen
van leden
zieken

Glasblazersbeurs
1872
1873
1874

1875
1876
1877
1878

118

114

101

11

11

9,3

9,6

-

4

6

6

8

4
4

4,1
4,3

8
8

101

5

5

7

115

4

3,5

8

5,9

2

97
94

Glasslijpersbeurs
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

136

8

123

7

128

5

136

7

157

6

156

8

5,1

4

149

6

4

8

197

16

196

13

5,7

3,9
5,1
3,8

7

7
6
4

Fayenciersbeurs
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

8,1

9

6,6

18

6,6

23

196

13

200

13

209

15

7,2

37

209

13

6,2

35

204

13

6,4

43

6,5

25

Quinzainebeurs
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

719

27

3,8

11

708

27

3,8

29

754

28

3,7

38

774

34

4,4

38

761

31

4,1

36

801

29

3,6

54

858

37

4,3

69

1170

62

5,3

22

1141

58

5,1

58

1179

52

4,4

76

Gezament(ike beurzen
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

1207

58

4,8

77

1221

56

4,6

85

1267

55

4,3

100

1326

60

4,5

128
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Gemiddelde per jaar der ziekenbeurzen in de periode 1872-1904
Ziekenbeurzen

glasblazersbeurs
glasslijpersbeurs
fayenciersbeurs
quinzainebeurs
gezamenlijke beurzen

gem. aantal

gem. aantal

leden

zieken

zieken in % gem. aantal
van leden

\Vezen

135

6

4,4

9

148
235
803
1325

9
23
51
89

6,1
9,8
6,4
6,7

12
33
48
102

In vergelijking met de daaraanvolgende jaren was het aantal zieke
glasblazers in 1872 en 1873 opvallend hoog. Dat wij hier met een uitschieter te doen hebben blijkt des te meer uit de gemiddelde cijfers
per jaar van de glasblazersbeurs in de periode 1872-1904. Vermoedelijk zijn enige blazers gedurende langere tijd ziek geweest, waardoor
het gemiddelde sterk werd opgetrokken. Het verloop van het cijfer
der onderstand ontvangende wezen wijst uit, dat zowel in 1873 als in
1874 een of meer ziekenkasleden zijn overleden, tengevolge waarvan
het gemiddeld aantal zieke leden daalde. Laat men de jaren 1872 en
1873 buiten beschouwing, dan bedraagt het gemiddelde van de relatieve cijfers
zieken in procenten van het aantal leden - over de
jaren 1874-1878 4,6 %. Van de gezamenlijke beurzen bedroeg het gemiddelde relatieve cijfer over de overeenkomstige jaren 4,5 %. Onder
de leden van de glasblazersbeurs blijken er in deze jaren dus slechts
0,1% meer zieken te zijn voorgekomen dan onder de leden van de
gezamenlijke beurzen. In de periode 1872-1904 telde de glasblazersbeurs gemiddeld per jaar slechts 4,4% zieke leden, de gezamenlijke
beurzen daarentegen 6,7%. Blijkbaar niet ten onrechte wordt steeds
de mening verkondigd dat de glasblazer een gezond beroep uitoefent.
De gegevens over de glasslijpersbeurs blijken verrassend te zijn als
men zich herinnert wat er over de gezondheidstoestand en over de
vroegtijdige dood der glasslijpers werd opgemerkt. Het gemiddeld
aantal zieke leden blijkt zowel absoluut als relatief ( veel) lager te zijn
dan men op grond van de gegeven beschrijving zou hebben verwacht.
In de jaren 1872-1878 bleek gemiddeld 4,7% der leden van de
slijpersbeurs ziek te zijn. Het gemiddeld percentage zieke leden van
alle beurzen tezamen was in de overeenkomstige jaren eveneens 4,7% !
Kennelijk hebben wij hier echter met enkele gunstige jaren te doen:
-
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in de periode 1872-1904 telde de slijpersbeurs immers gemiddeld per
jaar 6,1% zieke leden. Daar staat evenwel tegenover, dat het overeenkomstige percentage van de gezamenlijke beurzen toen 6,7% was. Op
grond van deze cijfers zou men dus kunnen concluderen, dat het aantal zieke glasslijpers geen reden tot extra bezorgdheid gaf. Het gemiddeld aantal zieke leden, dat uitkeringen van de slijpersbeurs ontving, zegt op zichzelf echter niets omtrent de sterfte: de dood kan
immers ook op een kortstondige ziekte volgen, zodat ondanks een hoog
sterftecijfer het gemiddeld aantal zieke leden gering kan zijn. Doch
een hoog sterftecijfer moet dan tot uiting komen in het verloop van
het cijfer van het gemiddeld aantal bedeelde wezen: verhoudingsgewijs zal dit dan hoog moeten zijn. De beurs van de „stevig en sterk
gebouwde" glasblazers telde in de jaren 1872-1878 gemiddeld 106
leden en verstrekte aan gemiddeld 6,1 wezen uitkeringen, in de jaren
1872-1904 telde zij gemiddeld 135 leden en 9 wezen. De beurs der
glasslijpers had in de jaren 1872-1878 gemiddeld 141 leden, tenvijl
het gemiddeld aantal door haar bedeelde wezen echter slechts 5,4
was; in de periode 1872-1904 waren deze cijfers resp. 148 en 12. De
quinzainebeurs telde in de jaren 1872-1904 gemiddeld 803 leden en
48 wezen. Vergelijking van deze cijfers wijst er op, dat de sterfte onder
de glasslijpers weliswaar hoger was dan onder de blazers en quinzainelijst-arbeiders, doch niet dat deze uitzonderlijk hoog is geweest, ook als
men er mee rekening houdt, dat de gemiddelde grootte van een slijpersgezin tengevolge van cen vroegtijdige dood van de vader geringer

kan zijn geweest dan van een niet-slijpersgezin.
De fayenciersziekenbeurs telde in de jaren 1872-1878 gemiddeld
6,9% en in de jaren 1872-1904 zelfs gemiddeld 9,8% zieke leden,
percentages, die belangrijk hoger waren dan de overeenkomstige
(4,7% resp. 6,7%) van de gezamenlijke beurzen. Maar hier hebben
wij dan ook te doen met de ziekenkas van de echte „pottemennekes",
de arbeiders, die uit kwartshoudende grondstoffen de voorwerpen
vormden waarna deze tot biscuit werden gebakken, m.a.w. de arbeiders, die in een omgeving werkten waarin silicose - en de daarmee
samenhangende silico-tuberculose - kon ontstaan. In de jaren 18721878 telde de fayenciersbeurs gemiddeld 201,6 leden en 27,1 door
haar bedeelde wezen; in de jaren 1872-1904 gemiddeld 235 leden en
33 bedeelde wezen. Een vergelijking van deze cijfers met die der glasslijpersbeurs ( 1872-1878: gemiddeld 141 leden, 5,4 bedeelde wezen
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en 4,7% zieken; 1872-1904: gemiddeld 148 leden, 12 wezen en 6,1%
zieken) maakt de berichten over de gezondheidstoestand en sterfte der
slijpers alsmede de mededeling van de Staatscommissie, namelijk deze
„dat het werken in de pottenfabrieken nadeelig op de gezondheid
werkt, is niet gebleken", des te meer onbegrijpelijk.
De quinzaine-ziekenbeurs telde in de jaren 1872-1878 gemiddeld
slechts 4% zieken, een lager percentage dan bij een der andere beurzen. Op langer termijn beschouwd, bedroeg dit percentage echter
6,4% en was het zelfs iets hoger dan het percentage zieke leden van
de slijpersbeurs, dat evenwel door de hogere mortaliteit van de slijpers
gedrukt werd. In de quinzainebeurs waren al die werklieden verenigd,

die uit hoofde van het door hen verrichte werk niet van een der
andere beurzen lid waren; behalve de gehele technische dienst behoorden hiertoe ook die arbeiders uit de aardewerkfabriek, die niet in
de eigenlijke fayencerie werkzaam waren.
De vraag, aan welke factor of factoren het toe te schrijven is, dat de
- uitgezonderd dat der glasblazersbeurs percentages der zieke leden
van de periode 1872-1878 zoveel lager zijn dan die van de periode
1872-1904, is zonder uitgebreid onderzoek naar de toestand van de
arbeidende klasse in het laatste kwart van de negentiende eeuw en
naar het eventuele optreden van bijzondere factoren in de jaren
zeventig, niet te beantwoorden.
In de periode 1872-1878 keerde de glasblazersbeurs gemiddeld per
jaar aan zieken f 649 en aan wezen f 286 uit. Voor de slijpersbeurs
bedroeg dit f 655 resp. f 271, voor de fayenciersbeurs f 3260 resp.
f 1246 en voor de quinzainebeurs f 3330 resp. f 1977. Petrus Regouts

bijdrage bedroeg gemiddeld per jaar f 416 aan de blazersbeurs, f 286
aan de slijpersbeurs, f 1275 aan de fayenciersbeurs en f 1314 aan de
quinzainekas 385).

Zoals vermeld, ontvingen ook de beambten tijdens ziekte de helft
van hun loon. Op 15 November 1871 werd besloten tot oprichting
van een weduwen- en wezenfonds, waarvan naam en reglement
luidde 386) :
;

385) Arch. P.R.: inv. no. 59, p. 8-12.
N.V. Sphinx: Arch. Weduwen en Weezenfonds Employ6s 1870, statuten.

386)

392

Fonds tot ondersteuning uan de Weduwen en Weezen uan Heeren

Employls van de fabrieken des Heeren PETRUS REGOUT, te
Maastricht.
Te beginnen op den 1 Januarij 1872, wordt door de gehuwde Heeren
Employ6s der fabrieken van den Heer Regout een fonds opgerigt tot
ondersteuning van hunne Weduwen en Weezen, welke vereeniging tot
bevordering van het goede doel, door hunnen chef, gezegden Heer
Petrus Regout zal bijgestaan worden.

Art. 1.
Ieder Heer Employ6, zoodra hij gehuwd is, en geene eigene zaken of
bedrijf aan zijn huis of zijne woning uitoefent, is (behoudens de bepaling in art. 2) bevoegd van deze vereeniging deel te maken, mits hij
binnen de drie maanden na die bevoegdheid zijn verlangen te kennen
geeft aan na te melden commissie.
Bij verzuim hiervan, of indien hij op het voorstel der commissie weigert van dit fonds deel te maken, verliest hij voor altijd de bevoegdheid tot het lidmaatschap.

Art. 2.
Aan diegene echter, die blijkbaar aan eene ziekte lijdende is, kan door
de Commissie, bijgestaan door de twee oudste leden der Vereeniging,
bij meerderheid van stemmen, het lidmaatschap worden geweigerd.

Art. 3.
Ieder lid zal maandelijks vijf en zeventig cents storten, doch indien
het incasso tot op fl. 1000,- zoude verminderd zijn, is de Commissie
bevoegd de storting tot op fl. 1,- per maand te vermeerderen.

Art. 4.
Tot ondersteuing van het fonds geeft de heer Regout aan de vereeniging eene schenking van twee duizend gulden, en buitendien eene
vrijwillge bijdrage van de helft der som, die door de heeren Employ6

maandelijks gestort wordt.

Art. 5.
4.

Bij sterfgeval van een lid, wordt zoolang de kas zulks toelaat, aan de
weduwe, zoolang zij niet hertrouwt, twintig gulden per maand be393

taald, benevens vier gulden voor ieder kind beneden de 15 jaren, hetwelk bij haar aan huis is.
Indien de weduwe hertrouwt, wordt noch voor haar, noch voor hare
kinderen, eenige uitkeering meer verleend.
Aan ouderlooze kinderen van overledene leden, wordt cene uitkeering
van acht gulden per maand voor ieder kind beneden de vijftien jaren
verleend.

Art. 6.
De vereeniging wordt bestuurd door eenen President en twee Commissarissen, door den Heer Regout uit de leden te benoemen.
De administratie geschiedt kosteloos ten kantore van den Heer Regout, alwaar de gelden met bijberekening van vijf percent interest gedeponeerd blijven.

Art. 7.
Een lid de fabriek verlatende, onverschillig om welke reden, of hij,
die zich vrijwillig van deze vereeniging terug trekt, verliest alle aanspraak op dit fonds.
Art. 8.
Alle zes maanden zal door de commissie rekening en verantwoording
worden gedaan van de ontvangsten en uitgaven en van den toestand
der kas, waarvan een staat aan de leden Zal 1vorden medegedeeld."
Petrus Regout deelde op 15 November 1871 mede, dat hij „bovenstaande statuten bekrachtigende benoemt tot President van dit fonds
den Heer J. Schutgens en tot Commissarissen de Heeren J. Clobus en
J. wynands." Daarmee werd het bestuur van het fonds geheel in
handen der employ6 gelegd.
Een lang leven is dit fonds niet beschoren geweest. In Februari
1875 werd cen concept statutenwijziging ter tafel gebracht, dat geen
bijval vond. „Van de 38 leden waaruit de vereeniging bestond zijn er
25 die bepaald hunnen wil te kennen hebben gegeven om van het
fonds geen decl meer te maken; zes andere die, hoewel zij liever hadden dat het fonds verviel zouden, indien het bestaan bleef, er van
willen blijven decl maken, terwijl de zeven overige die meer bepaald
voor de instandhouding van het fonds gestemd zijn toch hunne goedkeuring aan de ontbinding niet willen weigeren." D.d. 25 Maart 1875
werd dientengevolge besloten het betrokken fonds op te heffen en ont394

vingen de leden de door hen gestorte premies en de daarop gekweektc
rente terug. De door Regout gegeven maandelijkse bijdragen, inclusief
rente totaal f 470,06, werden in de fabriekskas teruggestort 387 *
Hierna resteerde nog een bedrag van bijna f 2400,-, zijnde de door
Regout gedane schenking ad f 2000,-, de door eerder uitgetreden
leden betaalde premies en de op deze bedragen bijgeboekte rentevergoedingen. „Volgens uitspraak van den Heer Regout bij de ontbinding van het fonds d.d. 25 Maart 1875 is bepaald, dat dit saldo
van f 2389,285 met vergoeding van 5 % rente door den Heer Regout
naargelang van omstandigheden, doch volkomen naar zijn believen
voor ondersteuningen of tot andere goede einden bestemd zal blijven
en in de registers zal worden geboekt onder de benaming van Ondersteuningsfonds" 388 ) .
In het jaar 1872 telde het fonds gemiddeld 30 leden, in 1873 32
leden en in 1874 35 leden. Het grootste aantal leden telde het fonds in
November 1875, toen 40 employ6s er aan deelnamen. Aangezien er

tijdens het kortstondige bestaan van het fonds geen leden overleden,
hadden er ook geen uitkeringen aan weduwen en wezen kunnen
plaatsvinden 389 ).
Over de achtergrond van de opheffing van dit fonds deelde Louis
Regout in 1887 aan de Parlementaire enquBtecommissie mede:
„Dit ( fonds, M.) heeft zoo drie jaren geduurd. Toen deed zich het
geval voor dat een pas aangestelde geEmployeerde op sterven lag. De
andere heeren kwamen toen bij elkander en zeiden: „Hoe jammer !
Nu zal waarschijnlijk de weduwe van dien pas aangekomene 240
gulden pensioen krijgen van den inbreng, dien wij hebben gegeven,
die zoo lang hier zijn. Dat was het eerste bezwaar dat zich voordeed,
maar het was z66 overwegend dat de heeren het reglement zouden
gaan wijzigen, maar toen vonden ze het wel zoo eenvoudig om het
fonds te ontbinden en ieder het ingelegde geld terug te nemen...
De man die toen op sterven lag, is beter geworden, en het geld zou
dus gered zijn geweest, maar de heeren hadden nu eenmaal daardoor
een ander inzicht in de zaak gekregen" 390).
387) N.V. Sphinx: Arch.
25-3-1875 en kasboek.

388)
389)
390)

Weduwen en Weezenfonds Employds 1870, nota d.d.

T.a.p., kasboek.
T.a.p., kasboek en Arch. P.R.: inv. no. 59, p. 13.
Parl. enqu6te 1887, vr, 6636 en Verslag der Commissie no. 5, p. 47.
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Verre bezijden de waarheid was in elk geval de mededeling, door
een voormalig employ6 van Regout voor diezelfde commissie
afgelegd,
volgens wie er vroeger een „ziekenfonds" voor employds had bestaan
„dat geduurd heeft totdat de oude heer Regout een jaar dood was.
Deze had 4000 gulden gestort om dat ziekenfonds tot stand te brengen. Toen de oude heer dood was, hebben de jongeheeren naar het
schijnt die 4000 gulden teruggehaald." Op de vraag van de enquaeur: „Vertel nu geene dingen die gij niet zeker weet. Is dat fonds
toen opgeruimd?", volgde de mededeling: „Aan ieder onzer is het
gestorte geld toen teruggekeerd met den interest er bij" 391). Op een
ander fonds dan het ondersteuningsfonds voor weduwen en wezen van
employds kunnen zijn mededelingen niet hebben geslagen. De archiefstukken van dit fonds spreken evenwel geheel andere taal. Het geheugen van deze getuige, die blijkens de ledenlijsten nimmer lid van
het fonds was geweest, was dus een slechte bron van informatie.
Het ontbreken van ziekenbeurzen, weduwen- en wezenfondsen e.d.

is in ons land het voornaamste en veelal enige motief geweest dat
leidde tot oprichting van arbeidersassociaties v66r 1870. Vele vakverenigingen, die omstreeks 1870 werden opgericht en die de lotsverbetering der arbeidende klasse ten doel hadden, welke zo nodig
door het uitoefenen van pressie op de werkgevers moest worden verkregen, waren eveneens uit dit motief geboren 392 ). In Maastricht is
van enige arbeidersassociatie v66r 1880 niets te bespeuren. In het feit,
dat aan de Maastrichtse grootbedrijven - Regout, papierfabriek,
Soci6t6 C6ramique - sedert lang fabrieksfondsen bestonden moet
o.m. de verklaringsgrond worden gezocht voor het lange uitblijven van
arbeidersassociaties in Maastricht.

391) Parl. enquEte 1887, vr. 7623 en 7624.
392) Brugmans: De arbeidende klasse, p. 187, 258 e.v.
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SAMENVATTING
Maastrichts welvaart werd sedert de zestiende eeuw primair bepaald door de vraag naar goederen en diensten ten behoeve van
garnizoen en vesting, in de tweede plaats door de doorvoerhandel.
Tijdens de Franse Tijd leefde er de nijverheid enigszins op, doch van
betekenis is zij nauwelijks geweest. Na 1815 brak voor Maastricht een
moeilijke tijd aan: het garnizoen werd steeds meer ingekrompen,
handel en nijverheid kwijnden weg. Het percentage der bedeelden
steeg van circa 15 % in 1814 tot ruim 33% in 1818. De meer actieve
welvaartspolitiek, die koning Willem I na 1820 ging voeren, gaf ook
aan deze stad nieuw leven. Van groot belang was de opening van de
Zuid-Willemsvaart ( 1826) en de aanleg van nieuwe steenwegen,
waardoor de handel tot nieuwe bloei kwam. De Belgische opstand
maakte hieraan echter een einde en luidde een van de moeilijkste
perioden uit het sociale en economische verleden van de stad in:
bedrijfsleven en handel gingen teniet, de armoede nam ontstellende
vormen aan. Negen jaar lang lag de stad, die in Nederlandse handen
bleef, als een eiland in het opstandige gebied en verkeerde practisch
al die tijd in het onzekere omtrent haar toekomstig lot. Daarbij kwam
dat de belangstelling, die men van Nederlandse zijde in de stad stelde,
nagenoeg uitsluitend tot het militair-strategische en het politieke
beperkt bleef.
Sommige wetten en besluiten, die „Den Haag" afkondigde met het
doel om de opstandelingen de gevolgen van hun handelwijze te doen
gevoelen en hen tot inkeer te brengen, werden ook tegen Maastricht
gehanteerd. Het was vooral aan het onvermoeide ijveren van de
Buitengewoon Commissaris bekleed met het opperste burgerlijke
gezag in de provincie Limburg, Gericke van Herwijnen, te danken
dat ornstreeks 1834 hierin belangrijke verbeteringen kwamen. De
bepaling van medio 1834, waarbij aan Maastricht in afwijking van
het K.B. van 20 November 1830 ( Stbl. no. 80) de invoer van Belgische grondstoffen en halffabrikaten werd toegestaan, betekende het
beslissende moment in Maastrichts industrialisatie. Sommige koop397

lieden, die voorheen in Belgische industrieproducten handelden,
besloten om zelf te gaan fabriceren, ook en vooral omdat dit de enige
wijze was om hun handelszaak nieuw leven in te blazen. Hierbij deden
zich grote moeilijkheden voor. Vaklieden moesten uit BelgiE aangetrokken worden, hetgeen vaak grote offers vergde en waarbij zich de
Maastrichtse ondernemers het misnoegen van het nieuwe Belgische
gezag en van de Belgische fabrikanten op de hals haalden; het ontbreken van goede transportwegen bemoeilijkte in hoge mate de afzet
van hun artikelen. In 1839 werd het definitieve scheidingsverdrag
ondertekend en kon Maastricht de balans opmaken. De kleinhandel,
die veel kopers uit het omliggende platteland trok, verloor voor goed
de helft van haar d6bouch6; de groothandel had een zeer gevoelige
klap gekregen, die zij nimmer meer te boven kwam; het garnizoen,
dat in vroeger tijden + 6000 man sterk was, werd meer en meer ingekrompen; de arbeid aan de vestingwerken liep snel ten einde. Daarbij
kwam dat de Belgische concurrentie, die haar oude afzetgebied wilde
heroveren, uiterst fel werd en zodoende het merendeel der jonge
Maastrichtse industrieEn vernietigde. Zij, die het overleefden, waren
het tenslotte die aan de stad een nieuwe toekomst schonken.
De jaren veertig brachten grote armoede. Mede tengevolge van de
voedselnood, waarmee ons land te kampen had, steeg in de winter
van 1846 het percentage der bedeelden tot rond 50%. Na 1850
voltrok zich de industrialisatie van Maastricht in snel tempo, al
woog de nieuw gecreEerde werkgelegenheid aanvankelijk niet tegen
het voortschrijdende verval van de verouderde bedrijven op. De
modern kapitalistische conjunctuur, die zich reeds in de jaren veertig
voor het eerst in Maastricht deed gevoelen, was tussen 1850 en 1875
over het algemeen zeer gunstig. Dientengevolge konden de moderne
bedrijven zich snel ontplooien; omstreeks 1860 was Maastricht al een
echte industriestad geworden en vonden een paar duizend mensen
werk in kristal-, glas-, aardewerk- en papierfabrieken.

De sociale wantoestanden, die tot de zeventiger jaren te Maastricht
heersten, werden niet door de grootindustrie veroorzaakt. De huizenvoorraad nam tussen 1777 en 1879 zelfs nog iets af, zodat tengevolge
van de bevolkingsgroei het gemiddeld aantal inwoners per huis in die
periode steeg van 5,5 tot 11,4. Hoofdoorzaak hiervan was dat Maastricht een vestingstad was en geen ruimte meer bood. Nieuwbouw
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vergde steeds eerst afbraak. Vooral in de volksbuurten waren de
hygiEnische toestanden, zoals overal elders, zeer slecht, zodat epidemieEn niet uit konden blijven. Het volksonderwijs verkeerde in de
eerste helft van die eeuw in een treurige staat; drankgelegenheden
waren er daarentegen in overvloed. Verschijnselen van onmaatschappelijkheid treft men er tot in het grijze verleden aan; opmerkelijk is,
dat deze zich steeds weer in dezelfde buurten manifesteerden. Het
ware interessant eens te onderzoeken of de huidige onmaatschappelijken geen nazaten van onmaatschappelijken uit vroeger tijden zijn.
De sociale vrede bleef in Maastricht tot omstreeks 1885 bewaard. Dit
is des te meer opmerkelijk als men bedenkt, dat Maastricht zeer
nauwe betrekkingen met Aken, maar meer nog met Luik, onderhield,
in welke steden zich reeds tientallen jaren eerder ernstige moeilijkheden hadden voorgedaan. Het liberalisme, waarmee de op Belgia
georiEnteerde stad reeds voor of in de Franse Tijd ( 1794-1814) kennis
maakte, kreeg eerst na 1870 de overhand.
Petrus (Laurentius) Regout (1801-1878) stamde uit een geslacht
van kooplieden in glas- en aardewerk. In 1815 deed hij zijn intrede in
de ouderlijke zaak; zijn vakkennis deed hij al reizend vooral in BelgiE
op. Al spoedig ging hij zich uitsluitend op de groothandel toeleggen.
Omstreeks 1829 richtte hij bovendien een handslijperij voor kristal- en
glaswerk in, waarin 4 personen werk vonden. De Belgische opstand
maakte aan zijn handel een einde. Als een der eersten greep hij in
1834 de kans om zelf te gaan fabriceren. Aan kapitaal had hij aanvankelijk geen gebrek: aan het begin van zijn industriEle carri&re
beschikte hij over circa f 50.000,- 1)
Met zijn zwager J. G. Lambriex begon hij in 1834 een spijkerfabriek, waarin na korte tijd ook zijn broer Thomas Regout werd
opgenomen. Deze onderneming kwam spoedig tot hoge bloei en telde
einde 1838 circa 200 arbeiders. Tengevolge van de felle Belgische
concurrentie brokkelde dit bedrijf, waarvoor een verkeerde vestigingsplaats was gekozen, na 1839 snel af. In 1843 werd de vennootschap
ontbonden; Thomas Regout zette met een twintigtal arbeiders de
productie van spijkers voort. Als „Maastrichtse Spijker- en DraadKorte Ievensbeschrijving van Petrus Regout. Maastricht 1878. ( Dit is het
enige geschrift waarin sprake is van Petrus Laurentius Regout; in alle andere
wordt hij abusievelijk Petrus Dominicus genoemd.)
1)
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nagelfabriek v.h. Thomas Regout en Co N.V." bestaat deze onder-

neming ook nu nog.
Begin 1835 opende Petrus Regout een door stoom gedreven kristalen glasslijperij, waarvoor hij het ongeslepen kristal- en glaswerk uit
BelgiE betrok. Van Belgische zijde stelde men alles in het werk om
deze onderneming te doen mislukken. De Socmte des Verreries et
Cristalleries du Val Saint-Lambert, geleid door Frangois Kemlin, was
aanvankelijk de grote tegenspeler. Met hulp van een stroman vestigde
deze maatschappij in 1835 een concurrerende slijperij te 's-Hertogenbosch. In 1836 kwam in BelgiE de Soci6t6 Anonyme des Manufactures
de Glaces, Verres A vitres, Cristaux et Gobeleteries tot stand, die
binnen 2 jaar de gehele Belgische glasnijverheid beheerde. Aangezien
zij het Regout onmogelijk maakte nog langer halffabrikaten uit BelgiE
te betrekken richtte hij een eigen kristal- en glasblazerij op ( 18381839). Inmiddels had Petrus Regout in 1836 een aardewerkfabriek
opgericht. In tegenstelling met de kristal- en glasfabriek, die vooral
met moeilijkheden van economische aard te kampen had, ondervond
de aardewerkfabriek vooral technische moeilijkheden. In de jaren
veertig breidden zij niettemin geleidelijk uit: in 1840 telden zij tezamen ruim 300 arbeiders, in 1848 circa 600.
Petrus Regout was bovenal koopman, vaak zelfs een wagend speculant. De crisis van 1848 bracht zijn onderneming in zeer ernstige
moeilijkheden, doch de speculant Regout zette alles op een kaart en
werd in een slag cen man van groot fortuin. Na 1850 breidden zijn
bedrijven snel uit; in 1860 telden zij bijna 1500 arbeiders; in 1870
ruim 2000 en in 1878 circa 2500.
In 1842 had Regout een geweerfabriek opgericht, die op een mislukking uitliep, doch waarmee de grondslag van een nieuwe bedrijfstak, die in de loop der eeuw te Maastricht tot bloei kwam, gelegd
was. Enige jaren later opende hij een gasfabriek, die eveneens voor
derden produceerde. Zij was de inzet van een langdurige strijd met
de gerneente Maastricht, waaraan in 1859 een einde kwam; sinds-

dien produceerde zij uitsluitend voor eigen gebruik.
Kinderarbeid was tot diep in de negentiende eeuw een normaal
verschijnsel en op dit gebied staan Regouts fabrieken in de publieke
opinie zeer slecht aangeschreven. Arbeid van kinderen beneden 10
jaar kwam er echter, zowel in absolute als in relatieve zin, sporadisch
voor. Gemiddeld vormden deze kinderen minder dan 1 % van het
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totale personeel. Ook de arbeid van kinderen beneden 12 jaar was

beperkt en wat dit betreft namen Regouts fabrieken in vergelijking
met andere bedrijven zelfs een zeer gunstige plaats in. Gemiddeld
bestond 16,3 96 van het totale personeel uit kinderen beneden 15 jaar;
gemiddeld behoorde een derde gedeelte van deze kinderen tot het
vrouwelijk geslacht. Een ernstige misstand was dat de mannelijke
kinderen, die in de glasblazerij werkten, ook nachtarbeid moesten
verrichten; de oorzaken hien'an waren gelegen in de toenmalige stand
der techniek en in de samenstelling der ploegen.
Van het totaal der mannelijke arbeiders was gemiddeld 64%
ouder dan 19 jaar; van de vrouwelijke personen, die in Regouts
fabrieken werk vonden, was de helft ouder dan 19 jaar. De vrouwelijke arbeiders maakten gemiddeld 25 % van het totale personeel uit.
De lonen variiterden van 23 y cent tot f 4,75 per dag. De kinderen
in de glasblazerij ontvingen een aanzienlijk hoger loon dan in een der
andere Maastrichtse bedrijven. Omstreeks 1864 verdiende het merendeel der vaklieden in de Maastrichtse ambachten hetzelfde of zelfs
minder dan de ongeschoolde fabrieksarbeiders. Anders dan elders
in ons land het geval was bleken de lonen in Regouts fabrieken conjunctuurgevoelig te zijn. Na 1870 stegen zij opmerkelijk.
In 1841 werkten Regouts arbeiders 12 uren per dag; in 1851 werd
er de elf urige arbeidsdag ingevoerd, die in 1870 teruggebracht werd
tot 10 uren. In de glasblazerij geschiedde de aflossing der ploegen om
12 uur 's middags en 's nachts en wisselden de twee ploegen om de
vier weken van arbeidstijd. Omstreeks 1865 kwam hierin een grote
verbetering: de aflossing vond voortaan om 6 uur voormiddag en
namiddag plaats, terwijl de wisseling der ploegen om de 1 of 2 weken

geschiedde .
Practisch sinds haar oprichting ontvingen Regouts arbeiders vanwege de fabriek medische bijstand. In 1851 bestonden er reeds
fabrieksfondsen, die uitkeringen verstrekten in geval van ziekte, overlijden, enz. Een fabrieksreglement uit dat zelfde jaar schreef reeds
medische keuring van jongens voor.

Petrus Regouts interesse beperkte zich niet tot zijn onderneming.
Hij had zitting in het comit6 voor de spoonveg Maastricht-Aken, in
de Kamer van Koophandel, de gemeenteraad, de Eerste Kamer der

Staten-Generaal en was de eerste voorzitter van de Vereniging van en
26
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voor Nederlandsche IndustrieElen. Bovendien schreef hij een groot
aantal brochures, open brieven, enz. In 1864 stichtte hij een ultramontaans nieuwsblad, L'Ami du Limbourg, waarmee hij de strijd
aanbond met Le Courrier de la Meuse, die op Limburg een zeer
grote invloed uitoefende. Daarmee kwam hij in het middelpunt van
een Maastrichtse partijenstrijd te staan, waarin de Maastrichtse burgemeester Pijls zijn grote tegenspeler was.
Regout was een man met een wel haast grenzeloze energie en een
enorm doorzettingsvermogen; had hij zich eenmaal iets voorgenomen,
dan hield hij er aan vast tot het bittere einde. Dank zij deze eigen-

schappen slaagde hij er in onder zeer moeilijke omstandigheden een
grootindustrie op te bouwen, die aan Maastricht nieuw leven gaf.
Terecht merkte een van zijn zoons in 1887 op: „Als niet door de

energie van mijn vader fabrieken in Maastricht waren opgericht, dan
zou men cells zien wat een armzalig plaatsje Maastricht zou
3, 0 \
wezen - ) . Van zijn hart maakte hij nimmer een moordkuil en dat
bezorgde hem menige last. Van de Maastrichtse gemeentelijke over-

heid heeft

de

„Pottekeuning", zoals men hem in Maastricht

noemde 3) , meer tegenwerking dan medewerking ondervonden. Persoonlijke belangen en soms een zekere afgunst op Regouts zakelijk
succes speelden hierin veelal een grote rol. Daarbij kwam dat ook
Regout een r secht Maastrichtenaar was, die de locale kunst van het
„vreigelen" zeer weI verstond. En tenslotte: de dynamische, soms t6
voortvarende, Regout week wel eens af van de normen, die het kleinsteedse Maastricht stelde, hetgeen niemand ongestraft kon doen.
Ofschoon hij vaak metterdaad toonde dat hij een open oog voor de
noden van de arbeidende klasse had is Petrus ( Laurentius) Regout
niettemin de meest verguisde Nederlandse ondernemer van de negentiende eeuw 4) ; ten dele is dit toe te schrijven aan het feit, dat men
2) Parl. enqu6te 1887, vr. 7360.
3) Pottekeuning
pottenkoning. Jaspar: Oet te gedinksjrifte van J. H. Schuhmacher. Veldeke, December 1937.
4) Nog rond de eeuwrvisseling blijkt men Petrus (Laurentius) Regout geheel
anders gewaardeerd te hebben dan in onze dagen. Naar aanleiding van de
toen aan de gang zijnde glasblazersstaking schreven de grote voorvechters van
de sociaal-democratic in Maastricht, W. H. Vliegen en G. Pieters, in het door
hen uitgegeven weekblad De Volkstribuum ( Sociaal-Democratisch 1Veekblad
voor Noord-Brabant en Limburg) d.d. 12-10-1895 een vernietigend oordeel over
de zonen Regout, die zij betitelden als „de nazaten van den door de arbeiders
-

geliefden en geprezen „oude Regouf'." ( curs. van ons, M.)
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hem verwisseld heeft met zijn zoon Petrus Alexander, die zich door
zijn optreden voor de Parlementaire enquEtecommissie in 1887
compromitteerde. Een onderzoek naar de „faits et gestes" van Petrus
( Laurentius) Regout heeft echter nimmer plaatsgevonden, zodat het
oordeel, dat men over hem geveld heeft, op sentimenten steunt. Moge
deze studie het nodige materiaal verschaffen om tot een bezonnen
oordeelsvorming te komen.
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SOMMAIRE
Le niveau de prosp6rit6 de la ville de Maestricht depuis le seiziame
sidcle, d6pendait principalement des besoins et des fournitures A
l'usage de sa garnison et de ses forteresses et en second lieu du transit
des marchandises. Sous le r6gime frangais, l'industrie s'6tait 16garement ranim6, mais elle restait de peu d'importance.
Apr8s 1815 Maestricht connut une p6riode difficile: la garnison

s'amenuisait de plus en plus, le commerce et l'industrie languissaient;
le pourcentage de la population secourue par l'assistance publique

s'dlevait de 15% en 1814 jusqu'A plus de 33% en 1818.
La politique de prosp6rit6 cr66e par le roi Guillaume I aprh 1820
eut 6galement une r6percussion favorable sur Maestricht. L'ouverture
du canal „Zuid Willemsvaart" en 1826, ainsi que la construction de
nouvelles routes pav6es favorisaient le commerce et la prosp6rit6.
L'insurrection belge mit fin A cet dtat de choses et ddclencha dans le
domaine social et 6conomique de la ville, une p6riode des plus difficiles de son histoire: l'industrie et le commerce p6rissaient, le paup6risme prenait des formes alarmantes. Pendant neuf ans, la ville rest6e
aux mains n6erlandais, demeura comme un ilot au milieu de l'insurrection et v6cut r6ellement durant cette p6riode, dans
l'incertitude de
son sort; l'intdr6t que lui portait la Hollande ne rev6tait qu'un carractdre strat6gique et politique.
Certains lois et antta d6cr6t6s par le gouvernement de la Haye
en vue de chatier les insurg6s et de les inciter au repentir, 6taient
6galement appliquas A Maestricht. C'est grAce surtout au zale infatigable de Gericke van Herwijnen, Commissaire extra-ordinaire charg6
du pouvoir civil dans la province de Limbourg, que, cette situation
s'am61iora au cours de l'ann6e 1834.
La d6cision qui autorisa au cours de cette ann6e l'importation A
Maestricht de matidres premidres et de produits demi-finis belges,
d6rogation A l'arrEtd Royal du 20 novembre 1830 ( Staatsblad no. 80)
fut le point de d6part de l'industrialisation de
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Maestricht.

I

2

'

1

Certains commercants qui importaient autrefois les produits de
l'industrie belge, ddciddrent d'en entreprendre eux-mBmes la fabrication, afin de donner un nouvel Elan i leur commerce, la seule
manidre de rltablissement. Ceci ne se fit point sans difficult6: des
ouvriers sp6cialis6s furent recrut6s en Belgique, ce qui exigea souvent
de grands sacrifices; il suscita le m6contentement des fabricants belges
et de leur gouvernement nouveau-n6; l'absence de bonnes communications encombrait gravement le d6bouch6 de leurs produits. En 1839
le trait6 d6finitif de s6paration fut sign6 et Maestricht pouvait dresser
son bilan. Le commerce de d6tail qui attirait beaucoup d'acheteurs de
la campagne avoisinante, perdait d6cid6ment la moiti6 de son d6bouch6; le commerce de gros encaissa une perte sensible qu'il ne put
jamais surmonter.
La garnison qui comptait autrefois 6000 hommes s'amenuisa de
plus en plus; les travaux aux forteresses se rapprochaient de leur fin.
De plus la concurrence belge qui voulait reconqu6rir ses anciens
d6bouch6s devint de plus en plus intense, de telle sorte que la plupart
des jeunes entreprises de Maestricht expira. Les industries, qui r6sistarent furent celles qui contribuBrent A la prosp6rit6 future de la ville.
Au cours des ann6es 1840 et suivantes s6vit une grande pauvret6,
ainsi que, par suite d'un grand manque de vivres dont notre pays
6tait victime, le pourcentage des personnes secourues pendant l'hiver
de 1848 par l'assistance publique, monta A pr25 de 50 %.

A partir de 1850, l'industrialisation de Maestricht se d6veloppa
rapidement, bien que les nouveaux emplois ainsi cr66s ne compensaient pas le ch6mage occasionn6 par le d6clin continuel des vieilles
industries.

Le ddveloppement du capitalisme moderne, qui se manifestait dtjA
pour la premiBre fois dans les ann6es d'environ 1840 i Maestricht,
se poursuivit favorablement entre 1850 et 1875. Vcrs l'an 1860
Maestricht 6tait dEjA devenu une vraie ville industrielle, par cons6quent les usines modernes se ddveloppaient rapidement et plusieurs

milliers d'ouvriers travaillaient dans les industries pour la fabrication
du cristal, du verre, de la faience et du papier. Les disproportions
sociales qui 1*gnaient A Maestricht jusqu'en 1870-1880 ne furent pas
caus6es par la grande industrie. La rdserve domicile diminua mEme
un peu entre 1777 et 1879, ainsi que par suite de l'accroissement de la
population; la quantit6 moyenne des habitants par demeure s'deva
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en cette periode de 5,5 A 11,4. Les fortifications gEnaient l'extension

de la ville, la capacit6, la place manquait. Une nouvelle demeure
exigea d'abord une d6molition.
Surtout dans les quartiers ouvriers, les conditions hygi6niques 6tant
trEs mauvaises - comme partout -, les 6pid6mies n'Etaient pas A
r6sister. Dans la premiBre moiti6 de ce siacle l'enseignement public
6talait une situation d6plorable, des tavernes au contraire fleurissaient en abondance. On y constate des symptomes a-sociaux d'un
pass6 perdu. Il faut observer que ces sympt6mes a-sociaux se pr6entent rdguli8rement dans les mEmes quartiers. Il serait bien int6ressant
d'examiner si les a-sociaux de nos jours ne le sont pas par atavisme.
La paix resta conservde A Maestricht jusqu'A environ 1885. Cela se
manifeste d'autant plus, quand on considare que Maestricht avait des
relations tres vives avec Aix-la-Chapelle et encore plus avec Liege,
de graves difficult6s se passaient il y a dtjA longtemps. Le lib6ralisme dont la ville - orientde A la Belgique - fut infectle avant ou
pendant le r6gime frangais ( 1794-1814) ne put dominer qu'apras
021

1870.

Pierre

( Laurent)

Regout 6tait descendant d'une g6n6ration de

commergants en faience et verrerie. En 1815 il fit son entr6e dans le
commerce paternel. Il acquit son 6ducation commerciale en voya-

geant, surtout en Belgique. Bient6t il s'appliqua exclusivement au
commerce en gros. Environ 1829 il 6tablit de plus une taillerie
sur verres et cristaux A la main, ofi 4 ouvriers trouvaient leur
emploi. L'insurrection belge mit fin A ses affaires commerciales. Parmi
les premiers il saisit l'occasion d'entamer la fabrication lui-mEme en
1834. Il ne lui manquait pas de capital au d6but: au commencement
de sa carri&re industrielle il put disposer de + fls. 50.000.-.
En 1834 il cr6a avec son beau-frdre J. G. Lambriex une clouterie,
021 son fr&re Thomas Regout fut admis apr2s un bref ddlai. Cette
entreprise s'accrat bient6t A grande prosp6rit6 avec une capacit6

ouvriare de 200.
A cause de la concurrence violente belge cette usine expira rapidement apr6 1839, le lieu d'6tablissement 6tant mal choisi. En 1843
la soci6t6 fut annu16e, mais Thomas Regout, second6 par une vingtaine d'ouvriers, continua la fabrication de clous. Cette usinc existe
encore de nos jours sous le nom: „Clouterie et Pointerie Maestrichtoise
ci-devant Thomas Regout & Cie. S.A.".
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Au d6but de 1835 Pierre Regout prit son 6lan avec une taillerie
A vapeur, en se fournissant les produits bruts de
la Belgique. Du c6te belge on s'efforga de faire 6chouer cette

fur rerres et cristaux
entreprise.

La „Socittl des Verreries et Cristalleries du Val Saint-Lambert
sous la direction de Frangois Kemlin fut son grand adversaire au
''

d6but. Soutenue d'une personne figurante, cette soci6t6 installa une
taillerie concurrente A Bois-le-Duc. En 1836 il s'6tablit en Bel..
gique la Societe Anonyme des Manufactures de Glaces, Verres A

Vitres, Cristaux et Gobeleteries, qui dirigeait en deux ans toutc l'industrie de glaces et cristaux en Belgique. Vu qu'il n'y avait plus moyen
de se procurer des produits demi-finis de la Belgique, Regout 6tablit
lui-meme ( 1838-1839) une cristallerie et verrerie. Entretemps Pierre
Regout arait 6tabli une faiencerie en 1836. Contrairement aux difficult6s 6conomiques dont la verrerie et la cristallerie furent le victime,
la faiencerie 6prouva surtout des obstacles techniques: cependant ces
unines s'aggrendirent lentement pendant les ann6es 1840 et suivantes,
comptant au total en 1840 ddji 300 et en 1840 environ 600 ouvriers.
Pierre

Regout

6tait

avant tout un commer<ant, mais souvent mtme

un sp6culateur risquant. La crise de 1848 lui causa des embarras
sdrieux, mais le spdculateur Regout joua le tout pour le tout et devint
d'un coup un homme de grande fortune.
AprEs 1850 ces dtablissements s'agrandirent rapidement; en 1860
ils avaient A leur service prhque 1500 ouvriers, en 1870 plus de 2000,
et en 1878 environ 2500.
En 1842 Regout avait 6tabli une manufacture d'armes qui 6choua;
elle devint la base d'une nouvelle industrie A Maestricht,
cependant
qui au cours du siacle prenait un grand 61an.
Quelques ann6es plus tard il 6tablit une usine A gaz, dont les particuliers profitaient 6galement. Cette usine donna lieu h une longue
poldmique avec la Commune de Maestricht, qui finit en 1859. Il en
r6sulta que cette usine A gaz ne devait produire que pour propre usage.
Le travail des enfants 6tait un phanomane normal jusqu'au 19iame
siacle tras avancd et A ce point les usines de Regout n'6taient pas not6es
favorablement dans l'opinion publique. Le travail des enfants au dessous de 10 ans ne s'y prdsentait que tr rarement, aussi bien en sens
absolu qu'en sens relatif. En moyenne ces enfants ne comprenaient pas
plus que 1 % du personnel complet. Le travail des enfants au dessous
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de 12 ans 6tait 6galement limitd et A ce sujet les fabriques de Regout
prenaient une place tras favorable en comparaison A d'autres usines.

Du pe sonnel entier

les enfants au dessous de 15 ans montrent une

moyenne de 6,3 % du personnel complet; en moyenne un tiers de
ces enfants 6taient des jeunes filles. C'6tait un mauvais
usage, voire
un abus, que les petits gargons, qui travaillaient dans les verreries,
furent oblig6s de travailler 6galement la nuit. Le niveau technique de
cette 6poque et la composition d'6quipes y obligeaient.
Le pourcentage des ouvriers masculins d6passant les 19 ans se
montait A 64 %. La moiti6 des ouvrieres aux services de Regout, d6passait l'age de 19 ans. Le pourcentage des ouvriares se montait A
25 % du personnel complet.
Le salaire variait de frs 0,50 A frs 10,- par jour. Les enfants
travaillant dans les verreries regurent un salaire considdrablement plus
Elev6, qu'en n'importe quelle autre industrie A Maestricht.
Environ 1864 le salaire des ouvriers non-qualifi6s dans les usines de
Regout 6galait ou surpassait mBme celui de la plupart des ouvriers
qualifi6s des m6tiers maestrichtois.
Les salaires pay6s par Regout paraissaient etre sensible A la conjoncture, contrairement aux autres provinces du pays; une augmentation remarquable se manifesta apras 1870.
En 1841 les ouvriers de Regout travaillaient 12 heures par jour.
En 1851 un jour de travail de 11 heures fut introduit, et rdduit en
1870 A dix heures par jour.
Dans les verreries la relave des 6quipes se passait A midi et A minuit
et les deux 6quipes changeaient toutes les quatre semaines.
Vcrs 1865 une grande am61ioration fit son entrde A l'usine; la reldve
des dquipers fut fixE A l'avenir A six heures du matin et A six heures
de l'aprds-midi, tandisque le remplacement des 6quipes se fit aprEs
une ou deux semaines.
Depuis la fondation des usines Regout, des ouvriers recevaient en
pratique de la part de l'usine de l'assistance m6dicale.
En 1851 il y avait ddjA des mutualitds donnant des indemnit6s en
cas de maladie, d6ces etc.
Dans cette m8me ann& 1851 dtjA un r&glement d'usine ordonna
un examen mddical pour les gar<ons.
L'intdret de Pierre Regout ne se limitait pas A son entreprise seulement. Il 6tait en outre membre du Comit6 pour le chemin de fer de
1
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A Aix-la Chapelle, membre de la Chambre de Commerce,
du Conseil communal, de la Premi&re Chambre des Etats-G6n6raux
et il 6tait le premier pr6ident de la Soci6t6 des industriels n6erlandais.
En outre il 6tait l'autcur d'un grand nombre de brochures, lettres
ouvertes etc. En 1864 il fonda un journal ultramontain, L'Ami du
Limbourg, une feuille de disputes et de poldmiques avec son adversaire
libtral „Le Courrier de la Meuse", que exerGait une grande influence
dans le Limbourg. Par cette poldmique il se trouva bient6t au centre
de la lutte politique maestrichtoise, dans laquelle le bourgemestre Pijls
6tait son adversaire principal.
'
'
Regout 6tait un homme d'une 6nergie ardente et d'une perseverance illimitde, tenant h ses propos jusqu'A l'extreme.
Grace A ces qualit6s il r6ussit malgr6 des circonstances accablantes
d'6tablir une grande industrie, donnant un renouveau A la ville de
Maestricht. Un de ses fils remarqua de raison en 1887: si 1'6nergie de
mon p8re n'avait pas 6tabli des usines A Maestricht, cette ville aurait
eu l'aspect d'une ville pauvre et morte en effet.
Il ne machait jamais ses mots ce qui lui causa beaucoup d'embarras. De la part de la magistrature municipale le „pottekeuning
(= „roi des pots") a 6prouv6 plut6t de l'opposition que de la collaboration, parce que des intdr8ts personnels et parfois une certaine
jalousie de son succas commercial y jouaient souvent un vilain r6le.
Maestrichtois de pur sang, il connaissait tr&s bien l'art local de „vreigelen" (= se quereller) et enfin le Regout dynamique parfois trop
6nergique ne suivait pas toujours les normes pos6es par un Maestricht
provincial, ce que personne ne put faire impun6ment.
Malgr6 qu'il montrait souvent en rdalitd avoir bon coeur et l'oeil
ouvert pour les n6cessit6s de la classe ouvri&re, Pierre Regout est bien
le plus outrag6 des industriels n6erlandais du 19iame siacle. Nous
croyons devoir attribuer en partie ce fait, parce qu'on l'a confondu
avec son fils Pierre Alexandre, qui c'est compromis devant la Commission d'enquEte-parlementaire en 1887.
Un examen des faits et gestes de Pierre ( Laurent) Regout n'a

,<a' Maestricht

.,

jamais eu lieu, de sorte que le jugement, qu'on a pronon de lui
repose sur des sentiments.
Puisse cette 6tude procurer le mat6riel ndcessaire i un jugement
r6f16chi.
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BEKNOPTE AANTEKENING BIJ DE BIJLAGEN.
De hierna ;olgende tabellen bez atten cen groot aantal interessante
inlichtingen omtrent de stand en de ontwikkeling van de nijverheid te
Maastricht in de periode 1813-1871.

De Statistieke tabel der fabrieken, tralieken en manufacturen ...
op 1 Augustus 1816 ( bijlage II) kwam eerst in ons bezit toen onze
studie reeds ter perse was, zodat de in deze tabel voorkomende gegorns daarin niet meer konden worden venverkt. Wii menen er
echter goed aan te doen deze tabel alsnog op te nemen, te meer daar
het hier het antwoord van Maastricht betreft op de nijverheidsenquete, die in 1816 door de centrale overheid werd ingesteld en welk
antwoord niet werd opgenomen in Brugmans' Statistieken uan de
Nederlandse nijuerheid 1).
Bijlage I geeft een overzicht van de Maastrichtse fabrieken en trafieken op 17 April 1816. De gegevens hierin vermeld vullen enerzijds
de Statistieke tabel van Augustus 1816 aan en zijn er anderzijds vaak
mee in strijd, vooral wat de quantitatieve gegevens betreft. Ten dele
kan dit misschien aan seizoensinvloeden worden toegeschreven.
Een enkele opmerking moge worden gemaakt over de papierfabriek, die in beide tabellen vermeld wordt en die toebehoorde aan
de familie Lekens. Op 17 Maart 1819 deelde Lekens tijdens een
zitting van de Kamer van Koophandel mede, dat hij vreesde, „dat
hij eindelijk zijn nijverheid ( papiermolen) zal moeten staken en
tenminste 120 man, die in zijn fabrijk hun onderhoud winnen, wegzenden" 2) . Onze tabellen vermelden resp. 12 en 20 arbeiders; De
Vries deelt mede, dat Lekens' papiermolen in de Franse Tijd 15 man
telde 3) . Zonder twijfel is er in de notulen van de Kamer van Koophandel, waarin Lekens' mededeling iverd aangetekend, cen grote fout
gemaakt; vermoedelijk moest hier 12 in plaats van 120 worden
vermeld.
De Tabelle ... wegens den toestand der labrijken, werkwinkets en
handeldoende ingezetenen, opgesteld in de eerste maanden van 1820,
1) Verg Brugmans: Statistieken, R.G.P. dl. 98, p. XV.
2) G.A.M.: Arch. K.v.K., inv. no. 1, p. 35 e.v.
3) De Vries: De Nederlandse papiernijverheid, p. 168.

411

geeft ons een overzicht van de gang van zaken van omstreeks 1813 tot
1820. Deze tabel moet Maastrichts antwoord zijn op de nijverheidsenquEte, die in 1820 van regeringswege werd ingesteld; ook dit ant-

woord

werd niet in Brugmans' Statistieken opgenomen. Het is te
betreuren, dat in deze tabel geen gegevens werden opgenomen over
het getal der werklieden en over de arbeidslonen, die in de door
Brugmans gepubliceerde antwoorden wel werden vermeld.

Bijlage IV licht ons in over de toestand omstreeks Juni 1829. De
aanmerkingen, die door ons aan deze statistiek werden toegevoegd,
werden ontleend aan een te zelfder tijd opgestelde Adreslijst uan
fabrieken, trafieken, enz. te Maastricht.
Bijlage V bevat uitsluitend quantitatieve gegevens over de bedrijvigheid omstreeks 1844 en over die in 1851, 1861 en 1871. Deambachten
werden hierin niet opgenomen. De gegevens van de jaren 1851-1871
werden ontleend aan de resp. Verstagen uan den toestand der gemeente Maastricht.De gegevens van omstreeks 1844 werden ontleend
aan Van der Aa's Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,
dt. 7, p. 545 e.v. en waar mogelijk aangevuld met gegevens uit de
Verstagen van Gedeputeerde Staten 1842-1844. In de eerste

jaren

na de status-quo-tijd was de bedrijvigheid te Maastricht zeer gering
en de fabrieken, waarvan in voornoemde Verslagen sprake is, waren
veelal nauwelijks meer dan kleine werkplaatsen. Gegevens omtrent de
in de vermelde bedrijven tewerkgestelde arbeiders stonden niet ter
beschikking - afgezien van de gegevens van de enquBte uit het jaar
1841, die in hoofdst. IV, par. II werd vermeld - zodat de desbetreffende kolom kon vervallen.
Wat betreft de wapenfabrieken moge het volgende worden opgemerkt. In de tweede helft van de zestiger jaren maakte de wapenfabriek van Stevens een moeilijke tijd door. In 1866 telde zij 85
werklieden, waaronder 20 jongens 4) , in 1869 echter nog maar 20 in
totaal 5) . Dank zij de oorlog steeg het aantal arbeiders bij Stevens
( van de geweerfabriek van Beaumont zijn geen cij fers bekend) tot
500 in 1871 6) . Daarna liep zij weer terug tot „minder dan 300"
arbeiders in 1873 7) ; in 1879 werd het bedrijf als „onbeduidend"
gequalificeerd 8) .
4) Verslag Maastricht over 1866, p. 217.
5) D. Pas: Beknopt overzigt van de ambachts- en fabrieksnijverheid in Nederland over 1869 (Tijdschr. ter bevordering van nijverheid. Haarlem 1870).
8) Verslag Maastricht over 1871, hoofdst. XI, p. 6.

7) Idem over 1873.
8) V• Doom: Het Nieuwe Tricht, p. 51.
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De cijfers betreffende Regouts arbeiders, in bijlage V vermeld,
werden gecorrigeerd aan de hand van interne bedrijfsgegevens.
Tenslotte is de brief, die de bekende Maastrichtse kapelaan J. H.
Wijnen met betrekking tot zijn brochure over De arbeid der kinderen
in fabrieken aan de Courrier de la Meuse deed toekomen, als bijlage
VI opgenomen.
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BULAGE I
Staat der fabrieken en tratieken binnen de Stad Maestricht, jaar 1816.
(R.A.L.: Prov. Arch., verb. 26-4-1816, no. 1)

Benaming der verGetal der
schillende fabrieken fabr. en traf.

en trafieken

Brandewijnstokers

20

Getal der
werklieden

Aanmerkingen

31

Onder dit getal bevinde zig
reel kleene, welke alleen
door den Eigenaar zelfs
zonder hulp gebezigt worde.

Verwerijen

8

54
10

Bouwmeesters of aan-

8

200

Brou\verilen

38

nemers van gebouwen

Het grootste getal dezer
werklieden worden alleene-

lijk geemploijeerd gedurende 6 8 7 maanden v. 't jaar.

Zoutrafinaderijen
Stijfzelmakerijen

5
5

12
8

Zeepziederijen

6

10

Suikerijfabrijken

14

500

(cichorei-bedrijven)

Deeze fabrieken zijn alhier
van zeer min betekenis, en
in 't grootste gedeelte derzelve, word den arbeid door

de Eigenaars zelfs gedreven.
Deeze vereischen alleen een

kleen getal werklieden.
De meeste dezer werklieden
zijn buitelingen en worden

allecnelijk gebruikt in 't Saisoen om te wieden of in te
oogsten.

Meekrapfabrieken

3

200

Even als de vorige aanmerking.

Hoede-fabrieken

8

3

Kaarsse-fabrieken

1

Papiere-fabrieken
Azijnfabrieken
Koussefabrieken

1
1

5

1

12
1
50

Bijna alle deze werklieden
zijn kousse-breijers van beroep, welke den arbeid bij
hun aan huis bekomen en
verrigten.

118

1097

Geene verandering heeft er plaats gehad. De fabrieken en trafieken die in 1815
bestonden, existeren tot hier toe ook nog.

Maestricht den

17

April 1816

w.g. Burgemeester Van Slijpen.
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BIJLAGE II

Statistieke tabel der fabrieken, trafieken en manufacturen
(op 11-10-1816 werden de volgende gegevens betreffende MAASTRICHT door
circulaire d.d. 10-9-1816,

(G.A.M.: inv. no. 106,
I

II

III

Benoeming
der fabrieken, trafieken
en manufacturen

Getal

Getal der
werklieden
voor de zelve

der etablissementen

etablissementen

werkende

Amidonneries

5

-

IV

Middelpr. der
arbeidsdagl.
der werkl. (in
Fr. Francs)
1

V

Voormalige
staat der
fabrieken, trafieken
en manufacturen

1

fr.

- + 47 ct.
1,20

(stijfselfabrieken)

insignifiant, ce sont
des petits qui tout
au plus peuvent

procurer une

modique existance A

ceux qui font eux

11

m2me le travail que

necessite ce mettier.

Brasseries

38

76

1,80

florissant

6

106

1,00

cette industrie
depend beaucoup du

(brouwerijen)

Briquetteries
(steenbakkerijen)

temps

1

137

0,60

bon

2

1,20

bon

17

320

1,00

bon

3

18

0,93

bon

12

Fabriques de bas

(kousenfabrieken)
Blancheries de

toiles

1

(linnenblekerijen)
Fabriques de chicor6e
( cichoreifabrieken)

Corderies
(touwslagerijen)
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in de Prouincie Limburg op den eersten Augustus 1816.
de Burgemeester Van Slijpen aan de Gouverneur van Limburg ingevolge diens
Litt. F, toegezonden)
corresp. reg. 1816).

VI

VII

VIII

Tegenwoordige staat
der fabrieken,

Wenvaards de vervaardigde goederen
afgezonden worden

Verhinderingen aan
den onbelemmerden
gang der fabrieken,
trafieken en

trafieken en
manufacturen

IX
Middelen van redres
of aanmoediging

manufacturen

en stagnation

Li&ge et autres villes
environnantes

la chert6 des vivres

diminu6 d'un quart

pour la consommation intericur de la
ville et les communes environnantes

la chertd des grains,
l'usage du caff6 et

inconnus

du geni&vre

cette ann6e les pluies dans les villes et les
environs
continuelles ont
rendu cet 6tat peu

il n'existe proprement point de briquetteries ici, c'est
selon qu'il y a des

lucratif

travaux ou des con-

structions

A

faire,

que quelques parti-

culiers en font fabriqu6s, soit pour les
vendre, soit pour
leur service

diminu6 environ
d'un quart

en Hollande et dans
la province

6tablie entre la HoIlande et la Belgique

diminut de moitiE

pour la ville et les
communes environnantes

l'imp6t 6tablit sur la

diminud h peu
d'un tiers

la ligne des douanes

potasse et la chert6
des vivres

en France, en Alle-

le droit 6tabli sur

magne ou Braband,
dans le pays de Lidge
et dans les villes
environnantes

cette marchandise A
son introduction en
France

diminu6 de

en France et surtout

la stagnation du

beaucoup

dans

connrnerce et le

pras

les villes situ6es

sur la Meuse

manque de navigation sur la Meuse

un temps

d'abondance

inconnus

I

II

III

Benoeming

Getal
der etabl.

Getal
werklieden

Arbeidsloonen

4

24

1,80

idem

9

15

1,20

cest' un assez bon

Chapeliers

W

V

Voormalige staat

(hoedenmakers)

Chaudronniers

mettier mais la
plupart des mattres

(koperslagers)

sont peut aisds et
travaillent sans

ouvners

Fabrique de couvertures de laine
(wollen dekenfabriek)

1

3

1,00

Fabrique de draps
(lakenfabriek)

1

20

1,50

Ebenistes

5

16

1,50

mettier assez bon,
mais peu cons6quent

27

45

1,50

florissant

3

55

1,20

florissant

idem

(schrijnwerkers)

Genidvreries
(jeneverstokerijen)

Fabriques de garance
(meekrapfabrieken)

Fabrique de galons
(boordsel-fabriek)

1

1

1,80

Horlogers

8

2

1,20

(uunverkmakers)

assez bon, mais ce ne

sont proprement que
des restaurateurs
d'horloges qui font
leur ouvrage eux
mEmes
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VI
Tegenwoordige staat

VII

VIII

Wenvaards gezonden

Verhinderingen

plus ou moins

en grande partie

diminu6

IX
Middelen v. redres

la chert6 des vivres

pour le commerce

inttrieur de la ville,
except6s les yacots

qu'on livre aux
Corps dans le
Royaume
idem

dans l'intdrieur de la
ville et dans les communes environnantes

la prohibition sur
l'exportation du
vieux cuivre et la
ligne des douanes
6tablie entre la Belgique et la Hollande

un trait6 de commerce avec les puis-

sances allides

6tablie depuis peu

6tablie depuis peu

dans la ville et les

dans le mEme Etat

idem

beaucoup diminu6

en Allemagne, en
Braband, dans la

environs

ville et

les environs

la chert6 des grains
et la non restitution
des droits lors d'ex-

un trait6 de commerce avec les puis-

sances alli6es

portation A
1'6tranger

diminu6 de
beaucoup

idem

en France et en
Allemagne

dans la ville et
environs

ses

les droits 6tablis sur

cette marchandise

A

un trait6 de commerce avec les

son introduction en

autres puissances

France

allites

plusieurs marchands

inconnus

font maintenant
venir cette marchandise de France

idem

idem

la defense d'acheter
des montres de rencontre, A moins que
l'argent soit au titre
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I

II

III

Benoeming

Getal
der etabl.

Getal
werklieden

Arbeids-

4

15

2,00

prosper6

10

12

1,08

idem

20

-

1,20

Imprimeries
(drukkerijen)

Megissiers

IV

V

Voormalige staat

loonen

(zeemleerbereiders)

OrRvres
( goud- en zilver-

Languissant, c'est un
mettier,

assez bon

smeden)

mais ils sont en trop

grand nombre

Papeterie

1

20

1,20

trois cuves

8

2

0,90

c'est un mettier
passable, mais peu
cons6quent, la
plupart des maitres
travaillent sans
ouvrlers

6

19

1,80

florissant

6

8

1,20

mediocre

3

1,20

(papiermolen)

Passementiers
( passementwerkers)

Raffineries de sel.
(zoutraffinaderijen)
Fabriques de savon
(zeepziederijen)

Selliers

7

(zadelmakers)

c'est un assez bon

mettier, mais la
plupart des maitres
travaillent sans

ouvners

Serruriers
(slotenmakers)

420

17

5

1,20

idem

VI
Tegenwoordige staat

VII
Wen,·aards gezonden

diminu6 environ
d'un tiers

idem

VIII

Verhinderingen
attribuee a ce que
les bureaux et administrations militaires sont oblig6es
de faire venir les imprim65 qu'ils ont besoin de la Hollande

IX
Middelen v. redres
accorder aux Corps

la facultd de se procurer les imprimes
qui leur sont necessaires, th ofi ils sont
en garnison, A condition qu'ils ne sup-

passent pas les prix
fix6s

idem

la grande quantit6

idem

de moutons que l'on
envoie en France

idem

peu prjs dans le

m8me 6tat

deux cuves

l'abondance et la
prosperit6

le

le curement de la

Pays de LiBge et surtout en Hollande

rivi&re du Jaar
(Jeker) depuis le

en Braband, dans

diminu6 environ de
moiti6

la rarett du
num6raire

principal d6bouch6
avant 1'6tablissement

rempart jusqu'a son
embouchure dans

des douanes

la Meuse

dans la

ville et les

environs

attribud b ce que la
grande partie des objets necessaires aux
militaires viennent

de la Hollande

accorder aux Corps

la facult6 de se pro-

curer les objets
qu'ils ont besoin lA
06 ils sont en garnison

entre Meuse et Rhin

en stagnation

la prohibition du sel
dans le Royaume de
Prusse

dans le meme 6tat
que ci-devant

en Prusse et dans la
province

diminu6 environ de

dans la province

moiti6

ci-devant tous les objets

de

selleries

pour

la garnison etoient
confectionnes ici,
maintenant les Corps
les regoivent directement de la Hollande
a

peu pr85 dans

le

un trait6 de commerce avec les
puissances allites

accorder la facultd
aux Corps de se pro-

curer leur equipe-

ment et tout ce qui
leur est necessaire lA

ou its sont en garnison

idem

mEme etat
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I

II

III

IV

Benoeming

Getal
der etabl.

Getal
werklieden

Arbeids-

Teinturiers

12

V

Voormalige staat

loonen

11

1,20

fIorissant

10

1,00

c'est un mettier

( stoffen-ververijen)

Tisserands

9

passable mais peu
constquent,la

(wevers)

plupart des mattres
n'ont qu'un ou point
d'ouvriers

Tanneurs

8

35

1,42

florissant

2

1,20

ne s'est qu'A moudre

(leerlooiers)

Moulin A tan

1

le tan de deux ou

(runmolen)

trois tanneurs aux-

quels il appartient

Vinaigreries

1

1

1,50

(azijnfabrieken)

c'est un 6tat peu
signifiant qui depend
des circonstances et
qui n'a beaucoup A
faire que lorsque les
pommes sont
manqu6es

Manufacture d'effets
de grand equippement
harnachement, coeffure, linge et chaussure

de militaires
(manufactuur van
militaire equipementstukken)

422

1

300

2,00

florissant

VI
Tegenwoordige staat

VII
Werwaards gezonden

idem

idem

A peu prb dans le
mhne ttat

dans la ville et dans

diminu6 environ
d'un tiers

Verhinderingen

IX
Middelen v. redres

les droits d'entr6e et

la libertd du com-

de sortie 6tablis sur

merce dani l'in-

les cuirs bruts entre

t6rieur du Royaume

VIII

les communes
environnantes

en Prusse et dans la
province

la Belgique et la
Hollande

dans la province

diminu6 de
beaucoup

aux troupes du
Royaume

le peu de besoin de
l'Etat

423

BIJLAGE III

Tabelle, opgemaakt door de Kamer Van Koophandel en Fabrijken athier,
wegens den toestand der fabrijken, werkwinkels en handeldoende ing€zetenen,

(G.A.M.: Arch.
Af = Middelmatig

G = Gunstig

Wenvaartz verzonden

Voor 1814

Fabrijken en
Werkwinkels
na 1813

voor 1814

1

2

3

Appelazijnmakerijen

stedelijk vertier

Blauwverwerijen

stedelijk gebruik
en omliggende

toestand
4

stedelijk vertier

M

gemeentens

Bierbrouwerijen

plaatselijk vertier
en vet·zending nae

Broodbakkerijen

424

K = Kwijnend

plaatselijk vertier
en verzending

de omliggende

nae de orn-

genneentens

liggende dorpen

stedelijk vertier

stedelijk vertier

M

M

voordelig

5

nadelig

6

dienende tot inlichting aan d'Edele Agtb. Heeren Burgemeestere deze Stad

en zutx op verzoek doM H. E. Agtbaare, aan Voornoemde Kamer gedaan.
K.v.K., inv. no. 13)

le gedurende 1814-1815-1816
2e gedurende 1817-1818

op 31 december 1819

en le helft 1819

Aanmerking
toe-

toestand

voordelig

nadelig

stand

voordelig

nadelig

7

8

9

10

11

12

13
niet genoeg voor

de stedelijke consumptie dewijl altoos maar van be-

durvene appelen
den azijn geperst
word en kunnen
niet voor azon-

makerijen aangezien worden

le

M

2e

M

le
2e

M

G

M

word door

moet in het oog

den buite-

gehouden worden

trek naar

man

de buiten

aanhoudendheid

dat het geheel
brouwersgilde niet
in deze klasse kan

afgehaald

gesteld worden,

G sterken af-

gemeentens

bij

terwul er maar
enige brouwerijen
zijn, die zo sterk
debiteren hetgene

te vinden is op de
registers der stedelijke belasting
le

G

2e M

word veel

brood door
de buiteliedens
afgehaald

M

word

veel rogge en

tanve brood door

den landman op
den markt gebracht 't geen dat
den stedelijke bakker bederft, tenvul
den buiteman aan
geen tarief onderhevig is en geene
stadslasten betaalt
425

1

Cichor6e fabrijken

2

Vrankerijk, Duitsland, Luikerland
en omliggende

3

4

idem

G

5

grote

verzending

gemeentens

Goud en zilversmeden

Blikslagerijen

stedelijk gebruik
en omliggende

idem

M

gemeente

Boekbinderijen

stedelijk gebruik

idem

G

Bontwerkerijen

stedelijk gebruik

idem

M

Boek en letterdrukkerijen

stedelijk gebruik

idem

M

Borstelmakerijen

stedelijk gebruik

idem

op den Pruissen
bodem, Luikerland en omliggende gemeentens

idem

veel werk

Distilleerderijen

Grutterijen

Haammakers

voor de stad en
omliggende gemeente

426

G

eene aanhoudend
verkoop

idem

M

6

le
2e

10

9

8

7

G veele
K

K

verzending
verbot op

den invoer
in Pruissen

11

13

12

aanhoudend

N.B. nog 4 fabrij-

verbot van

de overige liggen

invoer in

stil, en eenige zijn

Pruissen

nae den Pruisseti

ken

sijn

werkzaam

bodem verhuist

min beduident,
zijn maar winke-

liers die uit Vrankerijk, Luik en elders hunne goede.

ren vervaardigt
trekken

le M
2e

M

le

K

2e

K

le M
2e

geen werk

K

geen werk

M

M

le M
2e

M

M

M
kan in geene aanmerking komen en
moeten als dagloonders aangemerkt worden

in onze provintie
onbekend, zulkx
heeft plaats in de
Noord provintien
alwaar tusschen
de distilleerderuen en geneverstokerijen een verschil gemaakt
word

le
2e

M
K

verbot van
uitvoer, belasting bij

K

zware be-

lasting bij
den invoer
in Pruissen

den invoer

in Pruissen

le

M

2e

M

M

427

L

1

Hoedenmakerijen

2

3

in de stad en omliggende dorpen

idem

Duitsland
Gulikerland en
omliggende ge-

idem

45

6

G sterke
aftrek

Dragerijen
Handschoen-

makerijen

Jeneverstokerijen

M

meente

Hoefsmederijen

stedelijk werk

Eijzergieterije

in de stad

M

idem

M

idem

K

Geweermakerijen

Knopenmakerijen

Kaarssenmakerijen in de stad

min
verkoop

428

7
1e

2e

8
G

G

9

aanhoudende aftrek

10

11

G

blijven
durent

12

13

N.B. doordat met
dezen artikel niet
over de straat van

verkoop

huis tot huis rond
gelopen en gevijlt

word, zo vind den
fabrikant en winkelier daarbij zijn
bestaan
onbekent

kunnen niet anders
als handschoenverkopers en niet
als handschoenmakers aangezien
worden

le
2e

M
K

door het

K

door het
systema van
belasting

systema van

belasting

le
2e
le

2e

M
M
M

G

N.B. alle de grote
branderijen zijn
buiten werkzaamheid

M
gieten

van

G

den blaas balk

gieten van

word gedreven
door een man of

de nieuwe
gewigten

de nieuwe

gewigten

twee jongelingen
in een rad

in de stad zijn
geene geweer-

makers maar allenig werklieden
die de geweren op
zuiveren en een

WUnig repareren

min beduident,
terwijl geene

andere als van
kemelshair en
zijde garens voor
den buiten man
en eenige ingezetene gemaakt
worden

le
2e

K
K

min
verkoop

K

min
verkoop

429

1

2

3

45

Katoenspinnerijen

voor de stad

idem

K

Koekbakkerijen

in de stad en omliggende ge-

idem

M

geen werk

meente

Kleermakers

voor de stad

idem

M

Koperslagers

in de stad en omliggende gemeente

idem

G werkzaam-

binne de stad en

idem

Koornmolens

heid aan
de jeneverbranderijen

de verzending
van het gemaal

G

Koussenfabrijken

in de noordelijke

idem

M

in stad

M

idem

M

provintien

Kuiperijen

in de stad

Leerlooijerijen

in de stad

430

Duitsland

en

grote

verzending

nae Luik

6

7

8

2e

K
K

le

M

2e

M

le

le

le

M
K

le

geen werk

K

2e

12

13

aanhoudend

zonder
werk

f

M

G

door 't

K

houdend

branderijen

branderijen

aanhoudende

K
M

het aan-

slopen en
verval van

verval van

G

verzending

le

11

At

M

2e

10

M

2e
2e

9

aan-

edog altoos tarwe

houdende

en geen rogge

verzending

gemaal

verhoging M
van dagloonen door
de duurte
van levens-

middelen

le M
2e

G werkzaamheid voor

werkzaam-

G heid voor

le

M

2e

K

de brouwe-

de brouwe-

ruen

rU en

K

N.B. aanhoudende

op den in-

belasting op den
invoer in Pruissen,

voer

den gedurende in-

belasting

1

Pruissen

voer binne de stad
van het in de buite
gemeentens ge-

fabriceert leder,

alwaar dit aan
mindere prijzen
kan gefabriceert
worden, doordat
de werklieden
minder daglonen
verdienen, dagloon
waarmede den
stedelijke werkman niet kan bestaan, door de
duurte der levensmiddelen

431

1

Leertouweru en

2

3

45

6

WU vermenen dat
zulx bij de looijerijen behoort

Laarssenmakerijen

Linneblekerijen

tot plaatselijk
gebruik

idem

Lakenperserijen

Lantarenmakerijen voor de stad en

idem

G vele

enige steden in

verzending

Holland
Linneweverijen

inwendige der

idem

M

in de stad

idem

M

het inwendige
der stad

idem

K

stad

Leijendekkers

Lijmkokerijen
Lakenfabrijken

doordat de
lakens door
vreemde-

lingen binnen gebragt
en op straat
van huis tot
huis uitgevent worden

Meekrapstoven

nae Duitsland

idem

M

in de stad

idem

M

Mandenmakerijen

Metzelaarijen

432

7

8

9

10

11

12

13

wij vermeene zulx
bij de schoenmaekers gehoort

er word heel min
nieuw linne in de
stad gebleekt, den
burger laat zulx in
de buiten gemeentens wit maaken

onbekend
1e

2e

G

werkzaam-

geen debiet

K

te niet

G heid voor
andere provintiEn

M

le

M

2e

M

M

M
min beduident

K

door de

K

om dezelve
oorzaak

K

om dezelve

zelver
reeden

le
2e

M
K

belasting

reden

op den
invoer in

Pruissen

wij kennen

geene

als mande verkopers

le

M

le

G

28

veel arbeid
aan lands
vestingen

aan-

houdende

arbeid aan
landsvesting

433

1

2

3

45

Naaiwinkels
Olieslagerijen

in de stad

Modegoedmakerijen

in de stad

idem

M

Steenbakkerijen

in de stad

idem

M

Papiermolen

nae Luik

idenn

M

Paruikemakerijen

in de stad

idem

K

Steenhouwerijen

in de stad
en omliggende

idem

M

idem

G

gemeente

Passementwerkers

in de stad

groot

garnizoen

Pasteij-bakkerijen

Pompemakerijen

Runmolens

in de stad

idem

M

tot stedelijk

idem

M

idem

M

gebruik voor de

looijerijen
Smederijen

434

stedelijk werk

6

7

8

9

10

11

12

13
onbekent

hangt altoos af
aan een goed of
slegt zaat gewas
le

M

2e

M

mutzen makerijen
worden daaronder

M

begrepen

le
2e

G benodiging
G van deze

G

art. aan
's lands
vesting
le

M

2e

AC

aanhoudende

benodiging

zouden beter zijn

M

wanneer niet zoveel papier nae

het Land uit

Pruissen binne ge-

fraudeert werd,
edog doordat het

oud linne bij uitvoer verbode is, zo
vind den fabrikant

weder zijn
rekening

K
le

2e

G

G

K
arbeid aan

G

's Lands
vesting

le
22

over-

vloedige
arbeid aan
's Lands
vesting

M
M

M
onbekent

le

M

2e

M

le
2e

M
K

M

min gemaal

K

door 't

2e

M

M

min gemaal

door 't

verval der
leerlooije-

le

hebben veel ver-

loren door het vcrval der branderijen

verval der
looijerijen

M

hebben veel arbeid
verloren door de
werkeloosheid der
branderijen
435

1|2
Stijfselmakerijen

3

in de stad
en nae Luik

idem

in de stad en om-

idem

4

5

Spekslagerijen

Spijkermakerijen
Stroopkokerijen

Tabacqs-fabrijken

f

liggende plaatzen

Timmerwinkels

Titinegieterijen

Touwslagerijen

436

op de Franse
grenzen, Duitsland en door de
gehele provintie

idem

G veele
verzending

6

8

7

9

10

11

13

12

min beduident,
oorzaak dat in
vorige tijden den

afval tot hair
poeder gebruikt

wierd hetgeen het

voordeel aan den

fabrikant brogt en
hem werkzaam
hield

het stedelijk vertier hangt af aan
een groot of kleijn
guarnisoen

zijn niet als
spijkerverkopers
zoo en gelijk 't
met den azlJn ge-

schikt is daar zijn
geene kookerijen

le
2e

K
K

doordat dit
artikel

K

om dezelve

daar zijn geene als

reden

kervers van rook-

meer en

tabacq

meer uit

Holland
getrokken
word

behoren bij de
schrijnwerkers

min beduident
aangezien sedert

jaren in porcelein
gedient word
le

Af

2e

K

verval van
scheepsvaart, be-

K

om dezelve N.B. moet nog in
reden, door het oog gehouden
worden dat de
mindere
touwslagers nog

lasting op

scheepvaart

deinvoer
in Pruissen

en belasting

een klein voordeel

in Pruissen

zoude genieten

met in de stad aan
burgers en landman het benodigde te verkopen maar dit wordt hun
door vreemdelingen ontnomen die de winkels alhier
alle met hun fabrikaat voorzien, aan prijzen waar
den stedelijke touwslager niet aan kan verkopen,
reden omdat zijne knegten hogere dagloonen verdienen, dan in kleine gemeentens waar geene belastinge zijn

437

1

2

3

45

Vleeshouwers

stedelijk vertier

M

Suikerbakkerijen

stedelijk vertier

G veel
verkoop

Uunverkerijen

Velbereiders

in de stad en in

idem

M

idem

M

eenige noorde-

lijke provintiEn
Verlakkers

Vlashekelarijen
Vleesrokerijen

Wafel en pofferbakkerijen
Waskaarssen

voor in de stad

makerijen

en omliggende
dorpen

Wolle dekens
Schrijnewerkerijen
en Meubelwerkers

stedelijke gebruik

idem

M

Schoenmakerijen

stedelijk gebruik

idem

M

438

6

7

8

9

10

le
2e

M
M

M

le
2e

M

Al

M

11

12

13

voor zover hierdoor verstaan
wordt banketbakker

daar zijn er maar
die horlogen
repareren

le
2e

M
M

M

onbekent

onbeduident

onbeduident
onbekent

le

M

2e

M

M

onbekent

M

M

zouden beter zijn,

wanneer de vervaardigde meubelen bij invoer in
de stad ten minste
ook de belasting
betaalde aangezien

alle hout wat
binne komt de

zelve betalen moet

M

M
N.B. groot nadeel

word aan alle die
werkwinkels toegebragt doordat de buite schoenmakers een legio van schoenen wekelijkx nae binnen
brengen en aan een mindere prijs aan den inwoonder
bezorgen. Reden dat zij op het platte land het leder
beter koop hebben en hunne werk gasten kleijndere
daggelden verdicnen dan wel onze stedelijke knegten

439

1

Wolle weverijen

2

stedelijk gebruik
en omliggende

3

4

idem

M

idem

G

5

dorpen

Zadelmakerijen

stedelijk

veel werk
voor

't militair
Zeepziederijen

stedelijk gebruik

idem

M

idem

G sterke

en Pruissen
bodem

Zwartselfabriek
Zevenmakerijen

stedelijk gebruik
en nae Pruissen

Zout ziederijen

stedelijk vertier
en omliggende
dorpen uitvoer in
Pruissen

440

verzending

idem

G sterke
verzcnding
naar

Pruissen

6

8

7

10

9

31

le
2e

le
2e

11

12

13

Af

min werk

K
K
&1
K

K

aanhoudent

niin werk

3,1

de verandering in
het systema van
heffing van belasting

door het
systerna van
heffing der
indirecte
belasting

onbekent

le Al
K

betasting bij

N.B. geene ziften

bil den

invoer op

worden alhier in
de stad gemaakt,

pruisseii

pruissen
bodem

belasting

2e

K

invoer in

le

2c

G

K

aan-

worden uit het

ardenne getrokken
en alhier verkogt
K

verbot op

N.B. daarbij zo

houdende
verzending

den uitvoer komt nog tot nain Pruissen, deel van de stede-

naar

nadelige

liike zoutzieders

Pruissen

wilze der
heffing van
belasting

het geraffineerde

de manier

van heffing
van belasting, ver-

bot op den
invoer in

alhier, dat alle
zout van anderc

oorden in de stad
ingevoert word en
daarmede alle

winkels, jae p artikulieren in-

Pruissen

gczetenen en den

buiten man voorzien worden.

Oorden alwaar de brandstoffen niet bezwaard zijii,
waar geringe of geene stads belastingen zi in, waar
den werk man kleinere dagloonen wint en de levensmiddelen crl andere behoeftens minder ziin en waardoor de zoutzieders in deze stad in de onmogelijkheid
zijn aan geleike prijzen met voordeel te konncn verkopen
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BIJLAGE IV
Opgave van het aantal en soort te Maastricht aanwezige instellingen van
nuverheid, fabrijken, enz., in 1829. (R.A.L.: Prov. Arch., verb. 19-6-1829, no. 26)

Soort van instellingen
fabrijken

en

Aantal
fabrijkei

Werklieden

Aanmerkingen 1)

Branderijen

31

18

36 branderijen, waarvan

bierbrouwerijen

38

28

40 brouwerijen, waarvan

12

3

blaauwvenverijen
zoutziederijen
fabrijken van stijfzel
zeepziederijen
fabrijken van zuikerij
„
„ meekrap
„

„

7
3
5
6
8
2

6
6

hoeden

2

„ „ kaarSen

35

1

azijnmakerijen

4

18
13
1

fabrijken van koussen

2
1
2

51
0
4

leerlooijerijen

15

touwslagerUen
weverijen

4
5

grutteriien

7

uzergieterijen
fabrijken van laken
„
„ wolle deekens

„

„ aardewerk

buiten werking

7
4 zoutpannen
9
1
11
10
1 meekrapmolen

„
„ papier
1
„
„ behangzelpapier 1
kunstazijnmakerijen
1

stroopkokerijen
lijmziederijen

buiten werking

van August Lekens

0

30

15
12

7 looierijen, 2 fabrikanten
van buffelshuiden,
10 schaapvelbereiders tot
wit en zeemleer

6

1
2

2

3
53

11

1

11

4
1

32
4

van Marchal te Wijk-

Maastricht

boekdrukkerijen

slijperijen van glas of kristal
trasmolens

1

1

van Petrus Regout

De aanmerkingen werden ontleend aan een Adrest(ist van fabrieken, tralieken, enz. te Maastricht van 21-6-1829. (G.A.M.: K.v.K., inv. no. 72)

1)
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BIJLAGE V

De Maastrichtse nijverheid 1844-1871.
omstreeks

Fabrieken te Maastricht

6
3

1 :2

fabrieken
fabrieken

1

aardewerkfabriek
aardenpijpenfabriek

3

=

665

1

10

2

boorden- en hemdenfabr.

branderijen
brouwerijen

21
32

ckhoreien
chocoladefabriek

7/.ii

f

1

behangselpaR erfabrieken 3 3
blauwververuen

1

1
78

4

3 f
Qi- @

1547

1

290

1

1
2

106

7

6

7

16
29

20
29

4

142

2
1

papierfabriek

49
47

1 1

draadnagelfabrieken
1
2
smederij-vertinnerij

speelkaartenfabriek

1

1 2
1

stroopmakerijen
stijfselfabrieken
tabaksfabrieken

25

1

3

velbereiders

2

1

verlakkers

wapenfabriek

2 1
1

131

4

21

14
70

1
1
7

15

7

2

5

460

1

639

96

2

54

1 18 2 33
2

14

1

2

1
7

12
97

4

8

1
6

133

9

3

3

44

2

* 500

1
1

37
55

1
133

1

16

1
1
1

132
47
47

7

2

4

31

1

2
6
1

werktuigenfabriek

6
5

6

9 3
2 2 4 6
10
8

zilverfabriek
zoutziederijen

2

2

1

wasdoek- en behangselfabrieken

2100

325

9
28

8 28 12
52

7

vermicelliefabriek

1
3

t

2

2

s F
d H
S-E

1

13

spijker- en

hagelfabriek
fabriek v. militaire voorwerpen
lak-, ouwel- en pennenfabriek

-m -E

7
9
1 1 35 1 28

loodpletterijen
lijmkokerijen

zeepziederijen
zegellakfabriek

5

13 8 11
2

kaarsenfabrieken
lakenfabriek

wollenstoffenfabriek
uzergieteruen

jaar 1871

3 1

£-84

2

graanmolens

speldenfabriek

7

8

aantal

Aardewerk-, glas-, kristal-

jaar 1861

jaar 1851

1844

19

113

28
0

1
6

0
15

3

55

1

1

1

* in fabrick
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BIJLAGE VI.
Brief van kapelaan J. H. IVijnen aan de redacteur van de Courrier de la
Meuse m.b.t. zijn brochure „De arbeid der kinderen in fabrieken":
Le Courrier de la Meuse, 11 Mars 1874.
Correspondance.

Monsieur le R6dacteur,
Ma dernidre brochure. Le trauail des enfants dans les fabriques, dont uous
avez par16 dans votre estimable journal, a produit une certaine impression
mcheuse. Avec grand 6tonnement et sincdre regret, j'ai appris que mon
intention et le but de mon ouvrage ont 6t6 mal interprEtds; qu'A des faits
a116gu6s ou des descriptions de la situation, il a 6td attribu6 une tendance, qui
ne fut jamais la mienne.
Par interm6diaire de votre honorable journal, je prends la libert6 de publier
les ddclarations suivantes:
1 e. Mon but n'Etait aucunement de critiquer des personnes ou des Etablissements en particutier, ou de les repr6senter comme plus ou moins impliquts
dans la question. Non, mon intention n'6tait autre, que celle, exprimde A la
page 74 de la brochure: „puisse mon ouvrage contribuer, quelque peu que ce
soit, au bonheur physique, au d6veloppement intellectuel, moral et religieux
des enfants de la classe ouvri8re! Si par ce travail Une voix fut gagn6e pour le
projet de loi, d6post h la Seconde Chambre; si un seul industriel se d6cidht b

en fut retir6, l'auteur
changer la situation; si m6me UN SEUL ENFANT
"
s'cstimerait cent fois r6compens6 de son labeur.
2e. Quand il est dit A la page 6, que des gargons, qui

se

pr6parent cette

annee, en notre paroisse, a la premiEre Communion, 25 travaillent dans les
verreries et faienceries et 15 dans d'autres 6tablissements, on n'en doit pas
conclure, que le total des enfants occup6s dans les verreries soit en proportion
de 25 contre 15 dans toutes les autres usines. Car: I) j'y fait mention 6galement
de 14 jeunes filles, dont une scule travaille dans la cristallerie; la proportion
sera donc 26 : 28. II) J'ai pris ces chiffres seulement comme base d'un calcul

comparatif, pour trouver approximatiuement le nombre total ( que j'estime a
environ 200) des enfants travaillant dans toutes les fabriques de la ville.
III) Aussi des recherches ulttrieurs m'ont apris, que le nombre des enfants
au dessous de 12 ans, dans les verreries, compar6 au totat des ouvriers de ces
usines, donne environ 21/5 pour cent, tandis que dans les autres 6tablissements,

06 travaillent

des

enfants, il s'612ve gtn6ralement a 4 p. cent et quelquefoi

m2me plus haut.
445

3e. Par rapport & la description (page 3) du travail de nuit, il faut remarquer
fait historique, mais qu'un changement trJs heureux a
6td introduit depuis quelques ann6es quant aux heures oii commence et cesse
ce travail, comme il est Egalement indiqut & la
page 7.
que c'est 1'6xpos6 d'un

e. Enfin j'aime A constater la bonne volontd du
propri6taire des verreries
pour fonder des institutions trds utiles, comme p.e. la caisse d'6pargne pour
les veuves, dont je parle A la page 30 de ma brochure. Il a fait aussi un
g6n6reux effort, afin de favoriser le bonheur physique et moral des enfants:
car en 1870, un rdglement fut introduit, qui d6fendit l'entrde des usines A tout

enfant tg6 de moins de 12 ans. Cette excellente mesure n'a pu subsister
qu'environ une demi-annde, puisque les autres industriels ne suivirent pas ce
bon exemple. Aussi ai-je la conviction que, si une convention entre tous les
industriels de la ville, pour arr6ter le travail des enfants trop jeunes, pourrait
Etre conclue, le propri6taire sus-mentionn6 serait le premier A la signer.
De ce dernier fait je tire, en terminant, cette conclusion: que la bonne
volontd d'un seul ou m6me de plusieurs fabricants n'est pas en 6tat d'arr8ter le
travail des jeunes enfants, aussi longtemps que les parents trouvent l'occasion
de les placer ailleurs.

Seul le gouvernement, par une toi

solide et durable.

En publiant

ces lignes vous

ginbate, peut introduire un changement

obligerez votre tr8s humble serviteur.

W.g. J. H. W(ijnen).
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STELLINGEN

I

Strekt de crcatiet conserverende houding van het tegenwoordige Bossclie gemeentebestuur deze tot eer, de 13:issiet LY,nservatieve instelling
van het negentiende-eeuwse gemeentebestuur heeft het ontstaan van
een broodnodig industricel klimaat belemmerd.
II

Het achterwege blijven te 's-Hertogenb:isch van een industrialisatieproces van betekenis heeft tot gevolg gehad, dat er in de negentiende
eeu,v geen duidelijk aanwijsbare spanningsvelden zijn ontstaan tussen
werkgevers en werknemers. De verhouding werkgever-werknemer bleef
de gehele negentiende eeuw patrona:11 gekleurd.
III

In het emancipatieproces van de katholieke arbeiders hebben r.k. priesters, zoals te 's-Hertogenbosch C. Prinsen, A. Mutsaers, A. van Erp en
J. Der Kinderen, een nict te miskennen voortrekkersrol gespeeld. De
veelgehoorde kritiek op dc r.k. kerk, dat 7ij in dit proces een voora]
negatief afremmende rol lieeft ver·,uld, kan derhalve moeilijk staande
worden gehouden.
IV

Het initiatief van dc Bossche arbeider H. Op ten Berg

tot

opricliting

van een anti-socialistische vereniging van arbeiders is een wezenlijk

onderdeel van de historie van de Bossclie R.K. Werkliedenbond en
dient daarin zijn rechtmatige plaats te krijgen.

V
Door onvoldoende inzicht bil plaatselijke afdelingen van vakverenigingen in de historische \raarde van de eigen archiefstukken, veelal her en

der verspreid en liggend op de zolderk.imers ran bestuurders en exbestuurders, dreigt cen belangrijke bron roor de geschiedenis van de
Nederlandse vakbereging verloren te g:ian. De landelijke centrales
zouden hieraan meer aandacht moeten besteden.

VI

De kranten wor(len als bron voor de bestudering van de sociaal-economische geschiedenis nog te veel ondergewaardeerd.

VII
De relatiet klcine groep, die ten onrechte profiteert van uitkeringen
ingevolge de algemene bijstandswet in andere sociale uitkeringsregelin-

gen, brengt de I,onafide uitkeringsgenietenden in diskrediet en bezorgt
deze gevoelens ran frustratie en schaamte. Vooral daarom dient het
instituut van cli· social: riclierche te \forden uitgebou,rd.

VIII
In de maatschappelijkc dienstrerlening is de vrijwilliger als gevolg van
professionalisering weggedrukt. Naast de methodisclie hulpverlening
van de pri,lessic,iiele werker, kr.n ook d: handreiking van meiis tot mens
in vele gevallen een probleem-oplossend effect hebben.
IX

Het is onjuist te menen, dat door het cipnemen in het bestuur van een
welzijnsinstelling vati een vertegen\,cic,rdiger van de werknemers de
„interne" democratisering en door het opnemen van cert representant
van de clientenkring de „externe" demi,cratisering vorm krijgt.

X
De democratiseringstendenzen r.inal de zestiger jaren van deze eeuw
hebben meer invlocd gehad op de duur van het besluitvormingsproces
dan dat zij de structuur ran dat proccs lundamenteel hebben gewijzigd.
XI
De geestelijke verzorging in de bejaardentehuizen dient meer dan tot
nu toe, zowe] in mankracht als accommodatie, aandacht te krijgen.

XII
De produktie van de moderne reproduktie-apparatuur staat in generlei
verhouding tot het consumptief en reproduktief vermogen van de modale vergaderaar, hetgeen er onvermijdelijk toe leidt, dat de creativiteit
van de ene de creativiteit van de andere doodt.
Stellingen behorend bij het proefschrift van J· J· M. Franssen, De Bossche arbeider

in zijn it,erk- en leefmiliezi in de tiveede helft van de negentie,ide eet,w, Tilburg 1976.
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I

De in 1887 gepubliceerde tekst van de op de gebroeders Regout
en hun fabrieken te Maastricht betrekking hebbende verhoren, afgenomen door de Parlementaire Commissie belast met de „Enquete
betreffende rverking en uitbreiding der Wet ran 19 September 1874
en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen", vertoont talloze
en vaak zeer tendentieuze afwijkingen van de - in het Archief van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal berustende - geschreven
authentieke tekst van deze verhoren, tenvijl daarenboven in de origi-

nele tekst zelf een groot aantal bevreemdende, niet geparafeerde,
veranderingen werd aangebracht.
II

Voor zover de gegevens, middellijk of onmiddellijk, ontleend
werden aan Verslagen van Gedeputeerde Staten of aan die van
Burgemeesters en Wethouders is de waarde van de tellingen van
stoommachines in ons land twijfelachtig.
III

De tijdige opkomst van de moderne grootindustrie heeft Maastricht,
dat na de afscheiding van Belgie al zijn oude bronnen van bestaan
verloren had, van een economische ondergang gered.

IV
Het ontbreken van huisindustrie te Maastricht was voor de daar
woonachtige gehuwde vrouw aanleiding tot het verrichten van
fabrieksarbeid.

V
De modern kapitalistische conjunctuur heeft zich reeds sinds omstreeks 1842 in Maastricht doen gevoelen.

VI
De mededeling van Verberne, dat de Maastrichtse kristal- en glas-

")

blazerij het enige voorbeeld in ons land vormde waar kinderen nachtarbeid verrichtten, is onhoudbaar.
(L. G. J. Verberne: De Nederlandse arbeidersbeweging in de
negentiende eeuw. Amsterdam2 1950, 9 56).

VII
De slechte woontoestanden in Maastricht bestonden reeds voordat
het fabriekswezen er tot ontwikkeling kwam; dat zij allengs verergerden kan niet aan de trek van plattelandsarbeiders naar de industrie
worden toegeschreven.

VIII

In een industriEle economie is bevolkingsgroei een van de voornaamste positieve factoren van economische ontwikkeling.
IX

De „Financiifle-verhoudingswet 1959" - zoals deze in ontwerp is
- biedt geen waarborg dat zal worden voldaan aan de
aangeboden
eis, dat door de gemeenten geen kapiaalsuitgaven worden gedaan als
in de dekking van de jaarlijkse lasten niet kan worden voorzien.

X
Wanneer de door spaarbanken jaarlijks tegoedgeschreven rente uitgedrukt wordt in een percentage van het gemiddelde spaartegoed over
het desbetreffende jaar blijkt dit percentage af te wijken van het
geannonceerde rentetarief. Dat deze afwijking, die veroorzaakt wordt
door het geldende valutering&systeem, niet tot merkbare reacties van
de kant der spaarders leidt, kan enerzijds verklaard worden uit een
zekere ongevoeligheid van de spaarders voor de vergoede rente en
anderziids door het gebruik van de spaarrekening als girorekening.

XI
Het systeem van zogenaamde versnelde scholing levert belangrijke
besparingen op de kosten van leer- en inwerkperioden op; deze besparingen zijn des te belangrijker nu het behoefteloon als minimum

betaling geldt.

XII
De vorming van eigen kapitaal bij co8peratieve verenigingen is
onder de invloed 4an de vennootschapsbelasting slechts in zeer beperkte mate verwezenlijkt. De bedrijfseconomische eis, dat als basis

:1

voor de financiering in voldoende mate eigen kapitaal aanwezig dient
de naaste toekomst door het op gang komen van de
de
daarmede, ook voor de codperaties, gewenste dieptt. r
Euromarkt en
klemmender
worden. Het zou onjuist zijn, indir,n de
investeringen,
onwille
van
fiscale
voordelen haar reservevorming zouden
cooperaties
verwaarlozen.

te zijn, zal in

j

XIII
Het wordt in het huidige civielrecht als

een gemis gevoeld dat
samensmelting of fusie van naamloze vennootschappen niet bekend
is. Een naamloze vennootschap kan feitelijk in een andere opgaan,
waarvoor evenwel een besluit tot ontbinding nodig is; een zodanig
besluit kan in de practijk op veel bezwaren, bijvoorbeeld van fiscale
of psychologische aard, stuiten.

1

XIV
Cultuur, opgevat als eenheid van levensstijl van een samenleving,
wordt des te meer aangetast naarmate de immigrantenstroom sterker
en dus de kans op assimilatie geringer is.

XV
In de doelstelling van Poels' sociaal-organisatorische structuur is de
standsorganisatie geen essentieel element, doch instrument. Uitgaande
echter van de concrete werkelijkheid acht hij de standsorganisatie hic
et nunc noodzakelijk tot het bereiken van zijn doelstelling, de herkerstening van het openbare leven.

;
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