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INLEIDING

MAASTRICHT IS EEN VAN DE OUDSTE CENTRA VAN
moderne industrie in Nederland. In de eerste helft van de
vorige eeuw, toen technische nieuwigheden in dit land bij de
meeste patroons nog op grote weerstanden stuitten, rezen
hier in het uiterste zuiden de papier-, kristal-, glas- en
aardewerkfabrieken (en nog diverse andere) in snel tempo
van de grond. In 1834 telde Maastricht nog maar één enkele
stoommachine; in 1852 waren er al vijftien in bedrijf, en
acht jaar later was dat aantal opgelopen tot 34! Het aantal
arbeiders dat in de nieuwe fabrieken werkte, liep spoedig in
de duizenden.
Welk een zegen voor de plaatselijke bevolking!, verzuchten de geschiedschrijvers. Er kwam immers werkgelegenheid
— in een stad waar een groot deel der inwoners (soms één op
de drie!) voor zijn levensonderhoud geheel of gedeeltelijk
afliankeiijk was van de liefdadigheid. Maar of er daarom
voor de nobele werkverschaffers standbeelden moeten
worden opgericht, is de vraag. Terwijl hun zaken groeiden
en bloeiden, kreeg Maastricht in het hele land een pikzwarte
reputatie als afschrikwekkend voorbeeld van onmenselijke
werk- en leefomstandigheden van het fabrieksproletariaat.
Een zeer hardnekkige reputatie!
Pogingen om de grondleggers van de Maastrichtse industrie,
met name Petrus Regout Sr. schoon te wassen zijn niet
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gelukt. In 1959, toen de Sphinx zijn 125-jarig jubileum
vierde, verscheen een dik proefschrift van Frans Maenen
(zelf in dienst bij de firma) over Petrus Regout 1801—1878.
Datzelfde jaar werd een nog omvangrijker Gedenkboek
125—100 Sphinx-Céramique uitgegeven. De bedoeling was
overduidelijk: eerherstel, met een wetenschappelijk tintje,
voor de stichter der fabrieken en zijn nakomelingen. Maar
zelfs de meest welwillende geleerden moesten vaststellen dat
deze bedoeling er al te dik bovenop lag.
Met vereende krachten weten de jubileumschrijvers
eigenlijk niet veel méér aan te voeren dan: 'in die tijd wist
men niet beter; men vond dergelijke toestanden normaal'.
Maar wie waren dat, die 'men'? De weigestelden?, de
Kerk? — de arbeiders vonden het in ieder geval niet 'normaal'. Dat blijkt wel uit de aanhang die, op het eind van de
negentiende eeuw, de jonge socialistische beweging in
Maastricht wist te verwerven. Ondanks de machtige tegenstand van fabrikanten en geestelijkheid, gemeentelijke autoriteiten en plaatselijke pers, politie en justitie, groeide de
rode invloed in de stad snel Maastricht werd het eerste
lichtpunt in het donkere en voor de socialisten zo moeilijke
zuiden.
Weliswaar lag de stad vèr van de andere centra van de
vroege Nederlandse arbeidersbeweging. Maar tegelijk lag ze
dichtbij het industriegebied rond Luik, waar het socialisme
al eerder een gunstige voedingsbodem had gevonden. De
kontakten tussen Maastricht en dit aangrenzende Belgische
gebied kunnen bij de opkomst der arbeidersbeweging een
grote rol hebben gespeeld.
Wat de socialistische beweging in Maastricht rond 1890
ook in de kaart speelde was de passieve houding van de Kerk
tegenover sociale problemen. De tijd dat de Kerk, ontsteld
door de groeiende rode invloed, óók 'sociaal' ging doen en
met behulp van eigen katholieke arbeidersorganisaties en
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alle pressiemiddelen waarover ze maar beschikte een contraoffensief zou inzetten, moest nog komen. Twintig jaar later
zou de uitgangspositie van het socialisme verderop in de
Mijnstreek in dat opzicht dan ook veel ongunstiger zijn. Het
roomse contra-offensief begon zich toen immers juist te
ontplooien, en de vervaarlijke socialistenvreter Poels stond
in de frontlinie.
Zouden het in de Mijnstreek dan ook vooral de arbeiders
van buiten de eigen streek zijn, de immigranten, de Bovenmoerdijkers en andere buitenlanders, die zich bij de socialisten aansloten, in Maastricht ging het daarentegen wel
degelijk van meet af aan om een 'autochtone' beweging van
'echte' Maastrichtenaren — kompleet met toneeluitvoeringen en liederen in de volkstaal en al. Niettemin is ook
over de Maastrichtse beweging wel beweerd dat het een
aangelegenheid van 'vreemdelingen' was, of althans door
vreemdelingen geleid. De Maastrichtse volksaard zou zich
immers tegen zo'n 'extremistische'beweging verzetten! De
Maastrichtenaren in de socialistische beweging zouden
slechts passieve meelopers zijn!
Alles wat de bestaande machtsverhoudingen bedreigt,
afschilderen als in strijd met het volkskarakter, 'volksfremd'
— een zeer bekende truuk uit een zeer bedenkelijk arsenaal.
Overigens: het verhaal gaat gewoon niet op. Dat ondanks de
talrijke materiële en geestelijke machtsmiddelen van kerk en
kapitaal (van broodroof tot en met het weigeren der sakramenten) toch nog zo lange tijd zovelen in Maastricht de
socialistische beweging trouw bleven, wijst niet bepaald op
een meelopers-karakter. En onder de leiders waren wel
degelijk Maastrichtenaren: bijvoorbeeld Gerard Pieters,
Servaas Baart, Hubert Paris.
Pieters, Baart en Paris waren bovendien alledrie fabrieksarbeiders: zoals een groot deel van de socialistische aanhang
in Maastricht. Dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. In
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de eerste fase van de geschiedenis van de arbeidersbeweging,
zowel in Nederland als in andere landen, waren het immers
vooral de ambachtslieden, dat wil zeggen de meestal beter
ontwikkelde, geschoolde en betaalde bovenlaag van de
totale arbeidersklasse, die organisaties vormden. De fabrieksarbeiders gingen over het algemeen pas later daartoe over.
Ook in dat opzicht is de kracht van liet Maastrichts socialisme opmerkelijk.
De reaktie van het katholieke establishment was tweeërlei. In eerste instantie werd de gerechtvaardigdheid van enig
protest glashard ontkend. Rektor Wijnen, die als een van de
zeldzamen in zijn positie het waagde om openlijk kritiek te
leveren op de toestanden in de fabrieken, werd in 1887
ijlings door zijn superieuren monddood gemaakt en weggepromoveerd. Vanaf de preekstoel hielden de geestelijken
de arbeiders voor, dat zij met enige spaarzaamheid beslist
van hun loon rond konden komen. De socialisten werden
afgeschilderd als rancuneuze ontevredenheidszaaiers, en
erger nog, fervente bestrijders van godsdienst en moraal.
Maar het sukses van het socialistische optreden, zoals
dat bleek uit de grote oplage van het blad 'De Volkstribuun', de massale één-meivieringen, de eerste verkiezingsresultaten, de oprichting en groei van neutrale (dat wil
zeggen niet door de geestelijkheid gekontroleerde) vakorganisaties, en de eerste georganiseerde, massale en langdurige stakingen, schudde de maatschappelijke en klerikale
elite op hardhandige manier wakker. Er moest iets gebeuren;
en gauw ook! Kort voor de eeuwwisseling kunnen we in
Maastricht de eerste pogingen van deze kant signaleren om
de arbeiders aan de socialistische invloed te ontrukken, door
oprichting van afzonderlijke katholieke organisaties.
De tweedeling binnen de Maastrichtse arbeidersklasse
die hieruit op den duur resulteerde, heeft de effektiviteit
van de strijd om betere arbeidsvoorwaarden zeer geschaad.
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Zoals ook in andere katholieke streken het geval was, waren
de socialistische en katholieke arbeidersbeweging in
Maastricht allebei te groot om elkaar te kunnen negeren bij
het voeren van doeltreffende aktie in de bedrijven. Maar
ideologisch stonden ze nog te ver van elkaar af om tot
samenwerking te komen.
Het eeuwige geharrewar, de onderlinge konkurrentie en
woordenstrijd tussen socialistische en katholieke vakbonden
betekenden voor veel arbeiders een motief — of excuus —
om maar ongeorganiseerd te blijven. Daartegenover was de
macht der fabrikanten groot: een handjevol industriëlen
beheerste het grootste deel van de arbeidsmarkt in
Maastricht — wat het voor de bonden extra moeilijk maakte
om konkrete suksessen te behalen. Nog een handicap voor
een sterke machtsvorming was de miserabele fysieke toestand waarin grote delen van de arbeidersbevolking verkeerden. Lage lonen, slechte voeding, de slopende arbeid in een
tropische, stoffige, giftige atmosfeer, het alkoholisme — een
vicieuze cirkel die tientallen jaren lang zijn stempel zou
blijven drukken op de Maastrichtse arbeiders. En wat betekende 'proletarisch zelfbewustzijn' voor mensen die al van
generatie op generatie gewend waren de hand op te houden
bij de instellingen van liefdadigheid?
Daarom moest na de opvallend snelle start van de arbeidersbeweging tegen het eind van de vorige eeuw wel een
terugslag volgen. Het mislukken van stakingen leidde tot
ontmoediging; de intimidatie door de fabrikanten bleek
effektief De angst voor ontslag (een zeer reële angst, zoals
herhaaldelijk bewezen werd) zat er diep in; een groot deel
van de leden van de socialistische organisaties wenste uitdrukkelijk anoniem te blijven.
Daar kwam nog bij het probleem van de leiders. Figuren
die in een SDAP- of NV V-afdeling opvielen door bekwaamheid, werden vaak door de landelijke besturen 'afgeroomd'
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en bestemd voor een of andere centrale funktie. Zeker in
een beginperiode had dit voor verschillende afdelingen zeer
nadelige gevolgen. Mannen als Vliegen, Pieters en Baart
verdwenen successievelijk naar Holland. Nieuwe leiders als
Paris en W. C. de Jonge hadden natuurlijk ook hun kwaliteiten maar konden het verlies toch niet goedmaken.
Wat ook de oorzaken geweest zijn (ze zijn nog onvoldoende onderzocht), het al eerder genoemde katholieke
tegenoffensief had voor een deel sukses. De ledenaantallen
van de katholieke en socialistische vakbeweging in
Maastricht wijzen het uit. Niettemin brachten de eerste
gemeenteraadsverkiezingen na de invoering van het algemeen kiesrecht in 1919 maar liefst negen SDAP-ers in de
gemeenteraad, die toen in totaal 25 zetels telde.
Zowel de SDAP als het met deze partij verbonden deel
van de vakbeweging (het NVV) namen ook na de Eerste
Wereldoorlog, deels noodgedwongen, over het algemeen een
oppositionele houding in. Noodgedwongen: omdat de mogelijkheden om reële invloed uit te oefenen nog altijd systematisch geblokkeerd werden. Hoe fel de partijen tegenover
elkaar stonden bleek tijdens de beruchte Zinkwit-staking in
1929. Aanleiding tot staken was het ontslag van zes arbeiders, NVV-leden. Doordat de katholieke organisaties hun
best deden de staking te breken, liepen de spanningen hoog
op. Een arbeider en een politieagent kwamen door politieschoten om het leven.
Desondanks groeiden de partijen op den duur naar
elkaar toe. Zoals ook in andere plaatsen én in de Tweede
Kamer, stelde de SDAP in Maastricht zich steeds gematigder
en 'fatsoenlijker' op in de hoop op deelname aan het bestuur: in dit geval dus via een zetel in het kollege van
Burgemeester en Wethouders. Vóór de oorlog kwam het er
nog niet van; maar wel werkten toen al SDA P-raadsleden
mee in diverse raadskommissies. De jaren dertig brachten
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ook een duidelijke toenadering tussen KAB en NVV in
Maastricht
Hoezeer deze groeiende verstandhouding tussen de organisaties onderling én met de werkgevers tegelijkertijd een
steeds grotere vervreemding inhield tussen de bondsbestuurders en een groot deel van de Maastrichtse arbeidersklasse,
zou na de bevrijding (september 1944) op spektakulaire
wijze duidelijk worden. De eenheidsvakbeweging die aan die
vervreemding en aan de traditionele hokjesgeest een eind
wilde maken, dwz. konfessionele, sociaaldemokratische,
kommunistische en syndikalistische arbeiders in één organisatie wilde verenigen, kreeg ook te Maastricht een belangrijke aanhang in zeer korte tijd. Met name op de ENCI
(Eerste Nederlandse Cement Industrie) en de KNP (Koninklijke Nederlandse Papierfabriek) kreeg zij vaste voet aan de
grond. Dat deze beweging echter al weer vrij spoedig terugviel in omvang en betekenis, moet zeker voor een deel
worden toegeschreven aan de krachtige tegenwerking van de
bisschoppen en de geestelijkheid.
En liet was niet toevallig dat vooral vanuit het bisdom
Roermond krachtig werd aangedrongen op de berucht geworden anti-socialistische verklaringen van het Mandement
van 1954. Niet alleen kommunisme en eenheidsvakbeweging, maar ook NVV en VARA werden daarin voor de
gelovige kudde taboe verklaard; en ook de PVDA gold als
een gevaar voor de godsdienst. De angst voor een socialistische 'doorbraak' zat er bij de zuidelijke zielenherders diep
in. Het Mandement bleek echter een laatste stuiptrekking.
De systematische bevoogding van het katholieke volksdeel
had zijn langste tijd gehad. In de jaren '60 kreeg de KVP
vooral in het Zuiden zware klappen te inkasseren — al kwam
dit vooral doordat de mensen eenvoudig niet meer gingen
stemmen. De opkomstpercentages te Maastricht daalden
naar een landelijk diep te-re kord. Het jarenlange KVP-
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monopolie heeft een sterk de-politiserend effekt gehad. Pas
de laatste tijd zijn er ook in Limburg, nog veelal buiten de
traditionele organisaties om, weer aanzetten te bespeuren
tot politieke bewustwording en aktiviteit.

HET WAS MIDDEN IN DE DER TIGER JAREN, TOEN DE
industriestad Maastricht zwaar werd getroffen door de
ekonomische krisis en voortdurend stijgende werkeloosheid,
dat over de Regout's en de Maastrichtse arbeidersbeweging
een boek verscheen. Het was van de hand van ene
M. Ubachs. Wie was deze auteur?
Michael ('Geel') Hubertus Ubachs werd in 1886 geboren
op een boerderij in het dorp Gronsveld, vlakbij Maastricht.
In Gronsveld ging hij — gedurende drie jaar — naar de lagere
school; maar het boerenbedrijfje kon het niet bolwerken en
de familie verhuisde naar Maastricht. Méér onderwijs dan
lagere school zat er voor Geel niet aan. Evenals de typograaf
W. H. Vliegen, de eerste socialistische propagandist in
Maastricht, aan wie Ubachs zijn boek zou opdragen, was hij
een autodidact, die zich vooral door het werk voor de
arbeidersbeweging zou ontwikkelen. Geel leerde het schrijnwerkersvak, en werkte in de jaren vóór de eerste wereldoorlog een tijd in Luik.
Wellicht is hij (net als Vliegen) daar voor het eerst in
aanraking gekomen met het socialisme? Van huis uit mee
kreeg hij dit in elk geval niet; integendeel, zijn aktiviteiten in
de SDAP maakten hem tot het zwarte schaap in de familie.
In 1910 vestigde hij zich weer, met zijn vrouw Petronella
Peels, in Maastricht. In juni 1914 werd hij lid van de SDAP
en tijdens de eerste wereldoorlog nam hij deel aan het werk
van de levensmiddelenkommissie van de 'moderne arbeidersbeweging' (di. SDAP en NVV). Ook in de vakbeweging was
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hij aktief: als timmerman was hij, ook in 1914, nauw
betrokken bij de oprichting van afdelingen van timmerlieden, schilders e. d.; later was hij voorzitter van de plaatselijke bouwvakkersafdeling. In 1919 was hij één van de negen
SDAP-ers die in de Maastrichtse gemeenteraad werden gekozen. Van die raad bleef hij lid tot de opheffing ervan in
1941, en bij de heroprichting in 1945 was hij ook weer van
de partij. Vanaf november 1934 was hij voorzitter van de
SDAP-fraktie. Tevens was hij jarenlang sekretaris van de
Maastrichtse SDAP-afdeling, plaatselijk korrespondent van
de partij krant Het Volk, en van 1931 tot 1934 lid van de
Provinciale Staten van Limburg.
Zijn optreden in deze organen moet het vergaderen zeer
hebben verlevendigd. Zijn sprekerskwaliteiten waren al
vroeg in de beweging opgevallen. En er was niet veel nodig
om hem in vuur en vlam te doen raken. 'Hij gaat tekeer als
een woonwagenbewoner, terwijl de voorzitter hem toch
maar laat doorratelen!', viel een van zijn mederaadsleden
eens tegen hem uit. Een lid van de tegenpartij, uiteraard.
Ubachs reageerde kort maar krachtig: 'Ploert!' — en weigerde dit terug te nemen. Hij drukte er zelfs zijn spijt over uit
'dat de tijd voorbij is dat men dergelijke zaken op de punt
van de degen kon uitvechten'. Bij een andere gelegenheid,
midden onder de Zinkwit-staking, toen er in de raadsvergadering hierover groot tumult ontstond, hief Ubachs de
eerste regels van de Internationale aan. De burgemeester
achtte het een schande voor de raad dat een raadslid zich
nog niet fatsoenlijk kon gedragen. Waarop Ubachs hem
toeriep: 'U met Uw politie zijt fatsoenlijk!' En vier jaar
later, in 1933, noemde hij in de vergadering van de Provinciale Staten, tot ergernis van zijn overvoorzichtige fraktievoorzitter Paris, het Hitlersysteem een 'losgebroken hond'.
Overigens, en dat is tevens typerend voor zijn partij in
die jaren, was Ubachs niet zo revolutionair als het voorgaan-
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de (én de gespierde taal van zijn boek!) misschien doet
vermoeden.
Van 'communistische
cellenbouwers' en
anarchisme moest hij in elk geval niets hebben. En om je als
socialist tegen de monarchie als staatsvorm te verzetten dat
was voor hem een achterhaalde zaak. Strijdbaar waren deze
sociaaldemokraten nog steeds; maar voorop stond nu het
streven om door 'konstruktief optreden hun bereidheid en
geschiktheid tot mee-regeren aan de burgerlijke partijen te
bewijzen. Zo werd Ubachs door een lid van een andere
fraktie geprezen omdat hij de financiële en belastingvoorstellen van de SDAP altijd zo goed verdedigde. Ook was hij
in diverse raadskommissies aktief. Waar socialisten vooral
voor moesten zorgen was: 'dat ons niet verweten wordt dat
we geen verantwoordelijkheid durven aanvaarden, zoals
bijvoorbeeld met de Regeeringscrisis in 1913'. Dat was het
standpunt van Ubachs al in juli 1919, toen zijn partij voor
het eerst voor liet probleem stond al dan niet een wethouderszetel te aanvaarden in een bestuurskollege dat door
een katholieke meerderheid werd overheerst. En zo was het
ook nog in 1935, toen Ubachs als opvolger van Paris fi'aktieleider in de raad was geworden en honingzoete brieven aan
de katholieke fraktie stuurde om te komen tot besprekingen
over een zelfde kwestie. Toch kwam een 'doorbraak' naar
bestuursverantwoordelijkheid voor de Maastrichtse SDAP
vóór de oorlog zoals we zagen nog niet tot stand.
In 1945 keerde Ubachs terug in de inmiddels heropgerichte gemeenteraad. Maar midden in zijn werk is hij toen
ziek geworden en op 3 december 1945 te Maastricht overleden.

IN 1934 PUBLICEERDE UBACHS ZIJN BOEK 'EEN eeuw
modern kapitalisme'. De reakties liepen uiteraard nogal uiteen. Er wordt verteld dat een groot deel van de oplage al
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dan niet via tussenpersonen werd opgekocht door de
Regout's. Waarschijnlijk niet niet de bedoeling om het boek
op de fabriek uit te delen. Een meer welwillende reaktie
kwam natuurlijk van de SDAP-krant 'Het Volk', hoewelbij
het werk van 'partijgenoot Ubachs' ook in diens eigen lijfblad wel enige kritische noten werden geplaatst. 'Van een
ervaren schrijver is het boek niet', konkludeerde de recensent. Zo vond men zelfs in die kringen de taal wat gezwollen. En in een ingezonden stuk in de Limburger Koerier liet
de Maastrichtse typografenbond weten: 'De typografische
verzorging van het boek laat alles te wenschen over.' De
bond was erg boos op de schrijver. Toen deze namelijk geen
uitgever voor het boek kon vinden, was hij zélf op zoek
gegaan naar een drukker. En, kennelijk uit zuinigheidsoverwegingen, was liij uiteindelijk niet bij een Nederlandse
georganiseerde drukker terechtgekomen! Dit verzaken aan
de krisis-leuze 'Steunt Nederlandsch Fabrikaat tot lieil der
Nederlandsche Werkloozen' werd hem door de Maastrichtse
typo's niet in dank afgenomen.
Dat het boek van Ubachs rommelig van struktuur en
patetisch van stijl is, zal niemand bestrijden. Ook steekt hij
zijn partijdigheid niet onder stoelen of banken. De meeste
andere auteurs over de sociale geschiedenis van Maastricht
zijn wat dut betreft een stuk voorzichtiger. Maar of zij
minder partijdig zijn dan Ubachs? Onder een schijn van
objektiviteit worden hier in feite toch maar al te vaak de
traditionele katholieke vooroordelen bijvoorbeeld tegen het
socialisme bevestigd. Een versluierde partijdigheid die daardoor des te misleidender is.
Dit roept de vraag op naar de betrouwbaarheid van de in
dit boek weergegeven toestanden en gebeurtenissen. Die is
groter dan het op het eerste gezicht misschien lijkt. Natuurlijk heeft het boek geen wetenschappelijke pretenties. Maar
voorzover het onjuistheden bevat gaat het vaak slechts om
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jaartallen of verkeerd gespelde namen. Zonder aanspraak te
maken op volledigheid hebben we een aantal onjuistheden
aangegeven. Bovendien zijn er een aantal aantekeningen toegevoegd over in liet boek voorkomende personen, termen en
dergelijke. De belangrijkste in dit boek voorkomende gebeurtenissen zijn bij elkaar gezet in een chronologie.
Al met al vormt het werk een boeiend tijdsdokument
over een vrijwel onbekend hoofdstuk uit de geschiedenis van
een oude industriestad. Vrijwel onbekend — en vaak miskend. Het weinige dat men erover kan vinden doet het
socialisme in Maastricht meestal af als een kwalijk randverschijnsel, zonder reële invloed. Wie met dat beeld geen
genoegen neemt, kan alleen terecht bij Ubachs. De gewezen
timmerman schildert de ontwikkeling van de klassenstrijd in
Maastricht in felle kleuren. Vaak krijgt zijn aanklacht tegen
sociaal onrecht de galmende klank van het oude socialistische strijdlied. Hij doorspekt zijn verhaal met tal van
anekdotes, en geeft daardoor een levendig beeld van de
strijdvormen, de suksessen en de teleurstellingen van het in
opstand komend fabrieksproletariaat.

EEN EEUW MODERN KAPITALISME.
DE REGOUTS.

LEED en STRIJD van MAASTRICHT'S
PROLETARIAAT.

door M, UBACHS,
Lid V. d. Provinciale Staten
in Limburg.

Opgedragen aan onzen
- grooten voorganger - W.H. VLIEGEN. -

DRUK. GEBR. AMERICA,

SOCIALISTISCHE DRUKKERIJ TONGEREN.

VOORWOORD.

De weergalooze, schrijnende toestanden, die in de honderd
laren, dat het modern icapitalisme — zooals het zich in
Maastricht wist te ontp'ooien en uit te leven — verscholen
liggen, de ellende en ongeëvenaard schrikwekkende uitbuiting
van het vakbekwame en nijvere proletariaat in de oude
Maasstad, hebben een roep gekregen tot ver buiten de grenzen
van ons land en de kringen van de arbeidersbeweging in het
algemeen.
Er heeft zich zelfs een moment in dit tijdperk voorgedaan,
waarin heel het wereldprolelariaat zich gedrongen gevoelde,
om, indien het noodig mocht blijken, den strijd aan te binden
tegen de Regouts, de Maastrichtsche industriekoningen, die
« coQte que coQte », zich hadden voorgenomen de opkomende
arbeidersbeweging te vernietigen.
Dit evenement vond plaats op het Londensche Congres van
glasbewerkers, dat in het jaar 1896, gelijktijdig met het Congres
van de Socialistische Internationale, in die stad gehouden
werd.
W. H. Vliegen behoorde tot de Nederlandsche delegatie en
had tevens de volmacht om de belangen van de in staking
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zijnde glasslijpers, zoo mogelijk, voor te staan. Hij legde aan
het congres een motie voor, die aangenomen werd. Deze hield
in, dat, zoodra noodig, alle glasbewerkers van de heele wereld
de Maastrichtsche stakers financieel zouden steunen om voor
hen het grondwettelijk recht van vereeniging te helpen veroveren.
De sociale misstanden, die in Maastricht, niettegenstaande
de katholieken de macht hadden, hemeltergend waren, leidden
er toe, dat vele sociologen zich gedrongen gevoelden de
erbarmelijke ellende, waarin het arbeidende volk gedompeld
was, te bestudeeren, een studie, die er aanleiding toe gaf, dat
zij hun banvloeken uitbazuinden naar de vier windstreken en
de machthebbers er op wezen, dat hier het proletariaat met
totale vernietiging bedreigd werd, dat het ten prooi geworpen
was aan den nimmer te verzadigen moloch der geldschraperij.
Hoe menigmaal is er niet een rilling door het volk van
Nederland gegaan bij blootlegging van nooit gehoorde feiten ?
Hoe menigmaal heeft niet heel de bevolking op spontane wijze
de loonslaven der Regouts gesteund, als zij soms den ongelijken
strijd aanbonden tegen de nooit volledig geschetste ongerechtigheden en sociale misstanden ?
Het voor velen verholen probleem, hoe het onder die
omstandigheden mogelijk was, dat deze arbeidersgroepen zoo
menig bewijs van spontaan klassesolidarisme ten toon spreidden,
hoe het mogelijk kon zijn, ondanks niet te benaderen moreelen
en stoffelijken druk, vooral toegepast door den met het werkgeversdom samenspannenden Clerus, dat het Maastrichtsche
proletariaat steeds de vanen der opstandigheid wijd ontplooid
hield, ja, dit is een psychologisch mysterie, dat toch dit zegt,
dat het proletariaat — hoe diep ook terneergeslagen — onoverwinnelijk is.
Het is bekend, dat de Maastrichtsche Sociaal-Democratie nog
steeds groote belangstelling ondervindt en dat zij in de beginjaren
der opkomende arbeidersbeweging een korte spanne tijds —
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toen W. H. Vliegen en H. v. Kol hier toonaangevend waren —
zelfs een leidend en bindend element vormde tegen het desorganiseerend syndicalisme en het anarchisme, die helaas in de
Negentiger Jaren veel kwaad berokkenden aan de Sociaal-Democratische idee. Meermalen is Maastricht genoemd het voorland
van de Sociaal-Democratie in 't Zuiden des lands. Meermalen
werd de beweging in Maastricht ten voorbeeld gesteld om de
onwrikbare trouw harer leden, ondanks verguizing. Thans, nu
het modern kapitalisme hier zijn honderdjarig bestaan herdenkt
en dit gebeuren omkroond wordt met evenveel rookpluimende
fabrieksschoorsteenen als symbool van de macht van kapitaal en
arbeid — nu is het goed te boek te stellen het leed en den strijd
van Maastricht's proletariërs en te gedenken hetgeen zij gewrocht
hebben in de eeuw, die thans afgesloten is, de eeuw, die zij
grootendeels doorworstelden zonder rechten, zwaar belast met
plichten en bedreigd door onnoembaar vele gevaren.

DE SCHRIJVER.

VERBETERD BLAD.
Op bladzijde 76 staat: Vele arbeiders hadden het kiesrecht weten te krijgen
als loon- of huurkiezer. Dit was in 1892 nog niet het geval, Pas in 1896 kwamen
deze in de wet. In 1892 hadden alleen die arbeiders kiesrecht, die een winkel
of café of een eigen huisje hadden.
Gelieve verder te lezen : Bladzijde 17 u/7;?«/e/rfe, bevoorrechting; bladzijde
18 stichtte ; bladzijde 21 plus minus en achtte ; bladzijde 23 meevoerde ; bladzijde 26 Nijmegen ; bladzijde 28 genoodzaakt; bladzijde 35 aardspleten ;
bladzijde 37 sonoor en gesprokene; bladzijde 38 geabsorbeerd en afgestompt;
bladzijde 42 ongeëvenaarde en epidemie ; bladzijde 44 consciëntieus en gam1 mele ; bladzijde 47 weelderige ; bladzijde 60 Excelsior ; bladzijde 62 ze arm
houden; bladzijde 102 rood; bladzijde \\5 leefde ; bladzijde 133 muzikanten.

INLEIDING.

Europa had gedreund onder de mokerslagen der groote
Fransche omwenteling. Fel waren de uitbarstingen geweest van
den haat van de tot wanhoop gedreven stedelijke maar vooral
plattelands bevolking. Als een onheilspellend onweer had zich
de zwaarbeladen atmosfeer van klassetegenstellingen ontladen,
zóó, dat ze heel ons werelddeel deed schudden en trillen.
De feodale absolute heerschappij van adel, geestelijkheid en
koningschap was in puin geslagen. De burgerlijke revolutie had
gezegevierd. De aanhangers van de idealen Vrijheid, Gelijkheid
en Broederschap worstelden voort in de verwachting de gehoopte
overwinning eenmaal te behalen.
Onze voorouders hebben de grootschheid dier omwenteling
nooit onkend. Zelfs de ontzettende wereldoorlog heeft haar
revolteerende beteekenis niet kunnen wegnemen. Altijd weer
dringt zich deze revolutie aan de menschheid op als een
brandende toorts, die reeds vele jaren over deze landen haar
lichtende stralen werpt.
De oorzaak van deze impressie ligt niet in haar gruwelijk en
bloedig verloop, maar veeleer in het feit, dat die omwenteling
den maatschappelijken bodem omwoelde tot in zijn diepste
lagen.
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Napoleon — bijgenaamd de Corsicaansche bandiet — was in
den driedaagschen voIi<erenslag om Leipzig verslagen. De
Franschen waren in deze gewesten reeds overal verdreven ;
Maastricht hielden ze nog bezet.
Eerst begin Mei 1814 werd Maastricht ontruimd. Op dat
moment waren de verbondenen reeds zes weken meester van
Parijs. In het Fransche tijdperk waren in Maastricht groote
veranderingen tot stand gekomen. Aan het Tweeheerig bestuur
— dat eeuwenlang de stad voor de helft aan den Prins-Bisschop
van Luik en voor de andere helft aan den Hertog van Brabant
had toegewezen — was een eind gekomen. Op elk terrein
waren hervormingen tot stand gekomen, die van groote
vooruitstrevendheid getuigden, doch de welvaart, die de vrijheidsleuze moest volgen, was niet verwezenlijkt.
In de jaren van 1815 tot 1834 waren in Maastricht de voorwaarden niet aanwezig, die leiden konden tot scherpe klassetegenstellingen. De laken weverijen, die hier tot de Hervorming
aan groote groepen wevers werk verschaften, waren te niet
gegaan als gevolg van de vervolgingen door Karel V. toegepast.
De wevers hadden zich èn in Aken en Verviers èn op 't platteland
gevestigd. De overige nijverheid, die nog na de Fransche
heerschappij bestond of opgericht was, was in de eerste jaren
2 van den Belgischen bezettingstijd zoo geknauwd, dat er bijna
geen leven meer in te bespeuren viel. Voor acties van 't proletariaat behoefde mèn niet bevreesd te zijn. Wel was het in dien
tijd zeer onrustig in de stad.
Maastricht was destijds in zijn bestaan in hoofdzaak aangewezen op de voordeden, die het garnizoen bood en de werken,
die noodig waren om de fortificaties te perfectionneeren. Het
uitgebreide garnizoen bracht leven en vertier en
somtijds
woeste soldatentooneelen.
Het opgewekte volksleven met zijn leut, zijn sprankelende
uitbundigheid ; de stad met hare ontelbare cafétjes, folklore en
de merkwaardige volksspelen, die ieder stadspleintje tot open-
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luchttheater improviseerden, konden als de oorzaken beschouwd
worden, die, thans nog, den volksgeest zoo opmerkelijk beïnvloeden.
Het straatleven, de losheid en vrijheidsdrang, de jovialiteit
en ongebondenheid van de Maastrichtenaren waren van dien
aard, dat de Noord-Nederlander zich moeilijk voorstellen kon
bij een volksdeel te vertoeven, dat tot zijn natie behoorde.
In de arbeidersbeweging zijn die afwijkende symptomen nog
best te onderkennen ; ook in dezen, heeft Maastricht zijn
zuidelijke sfeer niet verloren. Merkwaardig is in dit verband
er op te wijzen, dat in de Belgische dorpen rond Maastricht de
Werkliedenpartij bijna in ieder dorp afdeelingen en een volkshuis heeft, terwijl op den Nederlandschen oever van de Maas
de S. D. A. P. nog maar matige invloed heeft weten te veroveren.
Na de Fransche omwenteling was Maastricht nog een eilandje
waar de Franschen heerschten, zoo was Maastricht in den
Belgischen tijd een eilandje, waar generaal Dibbets met harde
hand het Hollandsch gezag hooghield, ondanks de omspoelende
golven der Belgische omwenteling.
Zoo is Maastricht thans" een omsloten eiland in de zwarte 3
woestijn, waarbinnen de klassetegenstellingen soms hoog oplaaien, doch ondanks allen tegenstand de arbeiders kloek de
Sociaal-Democratie blijven aanhangen.
De tegenstellingen tusschen Holland en België hadden duidelijk bewezen, dat het niet zoo eenvoudig was verschillende
nationaliteiten in één staatsverband samen te brengen. Zelfs
een taalgrens biedt nog niet den waarborg voor een goede
nationale indeeling, want de Dietsche plattelanders en meerdere
stedelijke bevolkingsgroepen — doch die van Maastricht vooral
— voelden zich homogeen met de Walen en spanden samen
tegen het Hollandsche element, dat als een vreemd volk met
andere zeden werd beschouwd.
Later hebben zich de verhoudingen eenigszins gewijzigd.
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doch nog steeds is de Maastrichtenaar een warmvoelend Walenvriend. In Wallonië voelt hij zich kind aan huis en wordt hij
niet als een vreemdeling behandeld.
Vóór den oorlog werkten in Luik vele honderden Maastrichtsche vaklieden, die er kennis maakten met de c Parti Ouvrier
Beige ». Deze connecties hebben veel invloed uitgeoefend op
den groei van de S. D. A. P. in Maastricht.
Op 25 Augustus 1830 brak te Brussel — na het verbod van
de aria « Amour sacré de la patrie » uit de opera « La Muette de
Portici » — de revolutie uit. De fakkel van den opstand zwaaide
over Belgenland. Weer werd Maastricht, zooals zoovele ontelbare malen in de geschiedenis, belegerd. Hoevele malen hadden
de Maastrichtenaren goed en bloed geofferd voor denkbeeldige
vijanden ? Hoevele malen was de belegeraar van gisteren de
verdediger van morgen geweest ? En altijd weer werd de
gedunde bevolking aangevuld door menschen, komende uit
alle oorden.
Ai deze gebeurtenissen en bloedige ontknoopingen hebben
haren invloed niet gemist op de constellatie en den aard der
bevolking, wier cuitureele opvattingen ook daardoor in niet
geringe mate beïnvloed zijn.
De Belgische omwenteling was tevens de aanleidende oorzaak
tot de vroegtijdige industrialiseering van Maastricht.
De Maastrichtsche burger was van oudsher een zakenman ;
zou hij, nadat zijn stad als volkerenslachtbank zoo uiterst
geperfectionneerd was, in dezen minder actief zijn ? Zouden
zijn oude deugden en ondernemingsgeest versagen ? Geenszins,
want hij besefte, wat er inhaerent is aan kanon en buskruit en
deswege stichtte hij de verwoesters van den geest, namelijk een
groot aantal bierbrouwerijen en branderijen. Per duizend
inwoners had Maastricht in de Dertiger Jaren ééne bierbrouwerij, terwijl op ieder vijftienhonderdtal burgers eene branderij
te vinden was.
Voor de distributie dier alcoholische dranken zorgden een
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zeer groot aantal kleine cafétjes en bierhuizen. Er waren straten
waar de helft der woningen als drankhuis was ingericht.
Het bezettingsleger onder generaal Dibbets kon dus in de
Dertiger Jaren van de vorige eeuw zich voldoende moed indrinken in geval het 's nachts uitvallen moest doen om in het
« vijandelijk land » vee en landbouwgewassen te requireeren
voor voeding van de veelal in nood verkeerende bevolking en
bezetting.
Erg bloedig is bedoeld tijdperk evenwel niet geweest. De
boeren hadden 's nachts posten uitstaan, die de landbouwers
bij onraad moesten waarschuwen. Als de uitvallen gedaan
werden, vluchtten de boeren met hun vee naar de mergelgrotten
in wier doolhoven de soldaten van Dibbets zich niet waagden.
De meest tragische episode was een overval van een Belgisch
legioen, dat zich op het landgoed Caestert op den St-Pietersberg
verschanst had. Hier viel een twintigtal dooden. Ook te
Vaeshartelt en in Scharn werd gevochten.
Het dagblad «L'Eclaireur», dat gelijk alle bladen in Maastricht
tot 't eind der Negentiende Eeuw in de Fransche taal verscheen,
vond in de veeitallige cafétjes een uitgebreider) lezerskring.
Ieder drankhuis had zijn voorlezer. De opstandige geest werd
zoodoende zeer snel verbreid. Meermalen had dit tot gevolg,
dat de vesting nog meer vijanden binnen hare muren telde dan
er in den loop van de revolutie buiten geweest waren. Er hebben
zich meerdere momenten voorgedaan, waarin de stad van
binnen uit bijna door de opstandige bevolking « genomen »
was.
Dibbets moest in straten en op pleinen verdedigingswerken
aanleggen en kanonnen van de wallen halen om op het Vrijthof
op te stellen.
De fatalistische, ruïneerende invloeden van het alcoholisme
op den volksgeest en de lichaamskracht der bevolking hebben
zich in die revolutiedagen als een vampier, op de arbeidersklasse
vóóral, vastgezogen.
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Een der grootste zorgen van de stadsbestuurders was het
afwenden van het h. i. dreigend gevaar, dat de opbrengsten
der bier- en brandewijn accijnsen zouden dalen. Niet alleen,
dat de stadsfinanciën er door ontredderd zouden worden, doch
ook de winsten van het edele brouwersgilde zouden In gevaar
komen.
De invoer van de € waterdranken »thee en koffie werd beschouwd als een gevaar < dat de kracht van de maag deed
verflauwen en de robuste gesteldheid van de burgers zou
ondergraven I »
Het gift slingerde zich in stroomen door Maastricht's volksbuurten evenals de dood en verderf zaaiende gassen van een
modernen oorlog. Vooreerst zocht het zijn prooi in de drankhuizen, waarde soldaten en lichtzinnige deernen, onruststokers
en opstandelingen den drankduivel als bondgenoot niet missen
konden. Allengs werd de alcohol de godendrank, waarvan de
4 moeders meenden, dat hij de moedermelk kon vervangen.
Het gift was daardoor tot de wieg van den zuigeling doorgegedrongen en bedreigde de menschheid der benauwde veste tot
in de klem.
Onder dit bedrijf door stookte de duivel van de winzucht met
steeds intenser kracht zijn vuren in de hel van stokerij en
5 branderij. Waar waren toen de volksvrienden, die zich in de
latere jaren, na de opkomst der Sociaal-Democratie, op het
tooneel van den socialen strijd vertoonden ? ?...
In geen velden of wegen waren ze te bespeuren I
Niemand stak een hand uit om den steeds stijgenden stroom
van het volksvergif te stuiten.
— Bier! was het devies der zelfzuchtige drankkoningen...
— Bier ! Brandewijn 1 Winst I De proletariCr was het
object, het middel voor den drankbereider om zich ten koste
van het geluk zijner medeburgers te verrijken. Al vielen de
slachtoffers bij honderdtallen, al groeide het aantal imbecielen
en krankzinnigen schrikwekkend, stroomen alcohol werden door
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de volksbuurten gedreven, drongen door tot aan de gloeiende e
ovens van de aardewerkfabrieken en glasblazerijen, waar de
arbeider zijn afgemat lichaam kunstmatig trachtte op te beuren
met alcoholisch vocht. Vanzelfsprekend leidde dit steeds tot
een reactie, die de slooping van zijn gestel verhaastte,
De propaganda voor het drankmisbruik werd zoo intens
gevoerd, dat Maastricht's proletariaat jaren in een alcoholische
narcose verzonken bleef, in welken toestand het zijn leed
uitschreeuwde io opstandige gezangen, waarin de eerste
symptomen van klassenhaat te onderkennen waren.
De drankzucht, waaraan slechts een klein gedeelte der
arbeiders ontsnapte, was oorzaak, dat de voeding ontoereikend
bleef en de uithuizigheid sterk bevorderd werd. Hierbij paarde
zich een zedenverwildering, die tevens sterk door het aanwezige
garnizoen beïnvloed werd. Al deze factoren te samen geven een
beeld van den toestand van de Maastrichtsche arbeidersklasse,
toen deze geroepen werd voor een nooit gekende uitmergeling
door het onverzadigbare kapitalisme — verpersoonlijkt in
hoofdzaak door de Regouts — wier zucht naar gewin en weelde
grenzenloos was.
Het devies « Proletariërs aller landen vereenigt U » was den
grooten socialistischen wijsgeer, Karl Marx, nog niet uit de
pen gevloeid.
De geestelijkheid hield zich afzijdig van hel gemeen uit de
volksbuurten, dat het stuwend element was geweest in het
tijdperk van het toen nog, sterker dan nu, in het geheugen
voortlevende gebeuren tijdens de Fransche omwenteling. Was
het niet het proletariaat geweest, dat mede, door de bestorming
van de Bastille op 14 Juli 1789, de groote maatschappelijke
voorrechten der geestelijkheid had helpen vernietigen? En nu...
Was nu niet de opkomende bourgeoisie in haar ongebreidelde
macht, die tevens een onbegrensde toekomst voor zich had, in
staat, datzelfde proletariaat bij het minste verzet neer te slaan ?
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Zoo ook waren toen de Maastrichtsche proletariërs gevaarloos
en was het aan deze machtsverhoudingen te danken, dat zich
niemand om hen bekommerde.
Reeds toen was het een axioma, dat de vrijmaking der loonslaven het werk van hun eigen klasse moest zijn.
In de Dertiger Jaren der vorige eeuw was er in het oude
« Trajectumad Mosam », en trouwens in het gansche land, op
allerlei gebied een bedenkelijk verval te bespeuren. De schoone
kunsten en de edele ambachten teerden nog op hun ouden
roem uit het tijdperk van de gilden, wier glorie thans nog uitstraalt in Maastricht's schitterende monumenten en kunstvoorwerpen, doch deze schoone stad raakte vóór een eeuw in
een toestand van verval. Negen jaar was zij ten prooi aan het
cultuurvernietigend militairisme, dat alle levenssappen uitzoog.
Mars en koning alcohol hadden samen een verbond gesloten in
wier bloedige en knokige yrecp het volk geestelijk en lichamelijk
ten verderve gevoerd werd.
In 1834 — honderd jaar geleden — kreeg dit sinistere tweetal
tot bondgenoot het opkomend moderne kapitalisme, dat tusschen
de resten der menscheiijke wrakkoti als een roofvogel neerstreek
en aasde op gewin, zijn prooi opdiepend uit bedompte stegen en
sloppen, waarvan er thans nog vele getuige zijn hoe vroeger
de geheele arbeidersklasse « gehuisvest » was ; krotten, waarin
meermalen epidemische ziekten uitbraken en de t. b. c. loerde
op haar prooi ; krotten, waarin ieder begrip van hygiëne zoek
was, waar « Magere Hein » duizenden in een te vro^i^en dood
dreef. Hij was de eenige die oogste op het erf, waar 'iel
zwoegende, arbeidende volk a!s een angstige kudde samengedrongen was, samengedreven als redelooze sc'iepselen.

HOOFDSTUK I.

Tijdperken, waarin de menschheid aan zware beproeving
blootgesteld was, hebben zich steeds gekenmerkt door geestelijke inspanning om het noodlot zooveel mogelijk te keeren. De
intelligentie en het vernuft kregen in die perioden de schoonste
kansen om zich te ontplooien en de beschaving te dienen, hier
was het het bloote toeval, dèar de vrucht van inspannende
studie, die de cultuur vooruit hielp. Eenvoudige voorvallen
leidden soms tot grooten maatscbappclijken vooruitgang.
Toen Maastricht een belegerde stad was kon de zoon van de
weduwe Regout-Nijst niet meer in de omgeving van Luik de ?
noodige inkoopen doen voor zijn aardewerkwinkel, want het
heele gebied wemelde van opstandelingen.
Dit inconvenient kwam den jongen Petrus Regout niet zoo
ongelegen. Zou hem thans een kans geboden worden om zijn
lang gekoesterden wensch, zelf een glasblazerij te beginnen, in
vervulling te doen gaan ? ?
Inderdaad, het lukte hem niet alleen, doch hij werd een der
grootste industrieëlen van zijn tijd ; hij werd een de rijkste
burgers van ons landen de pionier voorde industrialiseeting
van Limburg's hoofdstad en heel Nederland. Hij was het
stuwend element, de geweldige motorische kracht, die den
eersten stoot gaf om de sluimerende krachten tot daden aan te
zetten.
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P. Regout.werd geboren den 25st'n Maart 1801 te Maastricht.
9,10 Hij was liet eenig kind van P, L. Regout en G. Nijst, Zijn
vader dreef een glas- en aardewerkwinkel en stierf in 1814
tengevolge van zijn opofferingen aan het Fransch garnizoen
betoond, dat door een zware typhus epidemie geteisterd werd.
Vooral in de kazerne in de Heistraat waar zeer vele soldaten
aan die ziekte stierven vertoefde hij veel om bijstand te verleenen. De jonge Petrus was toen 13 jaar oud. Hij moest na den
dood van zijn vader het gymnasium verlaten om zijn moeder in
den winkel, aan de Nieuwstraat, behulpzaam te zijn.
Zijn grootvader, die eveneens Petrus Regout heette, had tot
1770 een pijpenfabriek in Maastricht, die volgens een oude
oorkonde op 27 Juni 1770 naar Luik verplaatst werd.
Het doodeenvoudige feit, dat alle potten en glazen uitverkocht
raakten, was de oorzaak van de stichting der Maastrichtsche
glas- en aardewerkindustrie. Er heerschte in dien tijd in de stad
eenenorme werkloosheid. In 1834 kon Maastricht eenigermate
herademen, doordat de algeheele insluiting een einde genomen
had. Hierdoor werd het mogelijk de grondstoffen te verkrijgen
voor de glasfabricage. De eerste proeven werden genomen in
een huis op den hoek van de Boschstraat en de Qrachtstraat
door een Maastrichtsche familie. Deze proeven slaagden naar
wensch. Nadien verkreeg P. Regout financieelen steun van
Koning Willem I en werd op een terrein van het vroegere
Penitentenklooster aan de Boschstraat een glasfabriek gesticht.
Een jaar na de oprichting werkte Regout reeds met meer dan
honderd arbeiders. In 1836 werd de aardewerkindustrie gesticht.
Pas ruim 70 jaren later kreeg de onderneming den raadselachtigen naam van «De Sphinx». De fabriek nam een enorme vlucht.
Vooral na de afscheiding van België in 1839 kon de ondernemingsgeest van P. Regout zich breed ontplooien. Ook het feit, dat de
11 industrieel met den koning op intiemen voet leefde, was voor hem
een introductie om in alle Nederlandsche gewesten zijn produkt
12 aan de marktte brengen. In 1841 had Regout zijn winsten zóó
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zien toenemen, dat hij 's Ksning's jachtsiot, Vaesbartelt kon
koopen.
Zeer trotscli was P. Regout op zijn hippische prestatie van
1842 toen bij in zijn hoedanigheid van Commandeur der Eerewacht des Konings, deze naar Aken uitgeleidde deed en met
één en hetzelfde paard in vijf kwartier den afstand van 30
kilometer aflegde.
De invloed van Regout cp den koning moet zeer groot geweest
zijn. Dit demonstreerde zich zeer duidelijk door het feit, dat de
gemeente Maastricht geen vergunning kon krijgen voor het
aanleggen van gasleidingen ter verlichting van de stad, terwijl
dit voorrecht wel aan Regout werd verleend. Hij kreeg vergunning om met de in zijn fabriek vervaardigde glazen buizen de
gasleiding aan te leggen voor vier honderd «gasbekken ». Het
gemeentebestuur zag deze bavoorrechtiging met leede oogen
aan. Regout stoorde zich niet aan de protesten der stedelijke
magistratuur en legde in de si raten rustig zijn gasleidingen. Er
was toen moed voor noodig om tegen Regout en den koning
op te treden ; tcch geschiedde het. De stedelijke overheid ging
procedecrcn tegen den koning en den commandant van diens
eerewacht, Regout..,.
13
Eerst in 1859, onder het bewind van Thorbecke, werd de H
prccedurc door den Hoogen Raad ii; let voordcel van ('e stsd
beslist. In dien tusschentijd had de absolute monarchie plaats
moeten maken voor den cotistitu'Jincslen regeeringsvorm.
Regout werd genoopt <;c glazen Ijuizcn weg te ruimen. Hij,
•iii^ (Ie eerzucht en iiêl nutorilair optreden vnn den industrieel
kende, kon beseffen, dat dit niet minder heteekende dan een
openlijke breuk met de Re;^eering.
Regout had grootsche idealen op economisch gebied. In
1845 stichtte bij met buitenlanders de Aken-Maastrichtsche
Spoorweg Maatschappij. Hij zelf werd president commissaris. 15
De toenmalige ministervan Hall drot-g de Dominiale Steenkoolmijnen aan dt A\aai^chappij ovei ten dienste der cndtineming.
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16 Ook kwam de spoorlijn Simpelveld-Kerkrade tot stand. In
1846 had Regout zijn bemoeiingen op velerlei terrein uitgestrekt
17 en stichte hij de wapenfabrieken. De Koning verleende hem tot
dat doel opdracht om 25350 vuursteen geweren te transformeeren
in percussie geweren.
In 1851 werd op zijn initiatief de Koninklijke Nederlandsche
18 papierfabriek gesticht onder de firma Lhoêst-Lammens en C^.
Een stoombootdienst tusschen Rotterdam en Maastricht werd
door hem in 't leven geroepen.
Regout stond bekend als een zelfzuchtige persoonlijkheid. In
19,20 1850 droeg hij de fabrieken over aan zijne vijf zonen, doch hij
bleef mede tot zijn dood toezicht houden. Zijn levensdoel was
aan ieder zijner vijf zonen een groot kapitaal na te laten en hun
ieder een schitterend buitenverblijf in Limburg's schoone
landouwen te schenken. Graag had hij zich gekozen gezien tot
lid van de Provinciale Staten. Zijn politieke rivalen wisten dit
te verhinderen. Als compensatie benoemde hem de koning tot
21 lid van de Eerste Kamer. Geruimen tijd was hij lid geweest
22 van den Maastrichtschen gemeenteraad.
T o e n het gezantschap bij den Paus in de Zeventiger Jaren
werd opgeheven wilde hij voor de handhaving van dien vertegenwoordiger een jaarlijksch bedraji; geven van f. 3 0 0 0 .
Eveneens bood hij den P a u s zijn buitengoed Vaeshartelt aan
om zich na diens terugdringen binnen het Vaticaan in Limburg
te koinen vestigen. Als het aan Regout gelegen had dan w a s
JVlaastricht de residentie van den katholieken Kerkvorst geworden. De industrieel bezat benevens het slot Vaeshartelt nog
alle andere in de buurt liggende buitengoederen met lusttuinen,
zooals Klein Vaeshartelt, Grande Suisse, Petite Suisse, zoomede
het kasteel van Hocht aan de westzijde van de M a a s .
Pelrus Regout stierf in 1878 opzijn slot Vaeshartelt. Vanaf
17 Juni 1825 w a s hij gehuwd geweest met Maria Aldegonda
Hoeberechts.
Om een inzicht te krijgen in de politieke en sociale opvattin-
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gen van den industriekoning, kan het beste de door hem zelf in
1858 uitgegeven brochure «Pauperisme en Industrie» geraadpleegd worden. Petrus Regout gaf daarin de volgende ontboezemingen.
« Wij leven in een tijd waarin zich het verschijnsel openbaart,
dat naarmate beschaving en rijkdom in het algemeen vooruitgaan,
de armoede aan de andere kant toeneemt. — Dat, hoe meer de
beschaving toeneemt, hoe meer de kracht van het kapitaal zich
doet gevoelen, de minder bevoorrechten des te grooter bezwaar
ondervinden om zelve het noodige te verdienen. »
« We hebben de meest uitzinnige stelsels en zonderlingste
theorieën hooren verkondigen. Het is nog slechts weinige jaren
geleden, dat de woorden, pauperisme, democratie, socialisme
en communisme in ieders mond lagen en als zoovele spooksels
de maatschappelijke orde dreigden omver te werpen. »
Met kracht komt de schrijver op voor het recht van eigendom.
Hij was verbaasd — hoe het kwam, « dat in zijn eeuw, dat
recht in twijfel getrokken wordt. » — Hierbij zou aangeteekend
kunnen worden, dat Kerkvader Ambrosius één der kerkvorsten
was, die reeds in de vierde eeuw het bnzit aan wederrcchterlijke
toeeigening toeschreef I...
Regout zeide ervan, « dat het recht van eigendom wordt
aangerand door hen, die de eeuwig wijze wetten der Voorzienigheid miskennen, die den plicht tot den arbeid verwarden
met recht op arbeid.» Hij was veiheugd «dat Nederland
bewaard bleef van een strijd op levei; en dood, tusschen al wat
bezat en niet bezat. » Hij w.is ervan geschrokken, « dat in de
Vijftiger Jaren van do vorigo ccu.v 200,000 mcnsclien in ons
land het heele jaar leefden van de openbare liefdadigheid en er
bijna 300,000 niet behoorlijk in hunne belioeftcn ko.iden voorzien. » Regout schreef. « Als lid van de wetgevende macht is
het vraagstuk in het algemeen en meer in het bijzonder wat de
Maatschappij van Weldadigheid betreft, mij nog in de laatste 23
dagen voor oogen gekomen, ik heb daaruit aanleiding genomen
om eenige denkbeelden daaromtrent op papier te brengen. »
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Daarna ontvouwde hij zijn standpunt over de landbouwkoloniën van genoemde Maatschappij om tot de conclusie te komen :
« dat in de industrialiseering van het land onbegrensde mogelijkheden liggen » doch : « Wij hebben overal het bezwaar, dat
de dagloonen zeer hoog zijn om de v/erklieden te onderrichten,
totdat ze voordeel voor den patroon afwerpen » en verder: « Op
dat deel der bedelende bevolking echter moet bovenal gewerkt
worden, natuurlijk kan alleen lichte arbeid aan kinderen opgedragen worden, fabrieksarbeid schijnt daartoe bij uitstek geschikt. »
In het heele betoog over de paedagogie van « het bedelende
volk » werd tot dan toe aan onderwijs niet gedacht. Regout was
van oordeel : « dat de Rcgcering geen fabrikant mag en kan
zijn. Dit zou de concurrentie van allen zijn tegen één. » Hij
verlangde « dat de bedelaars » — dit waren de tienduizenden
aan hun lot overgelaten en zwervende werkloozen — in handen
van de industrieelen werden gegeven.» Maar, klaagde hij : « lioe
den industrieel te bewegen, die lieden tot zich te nemen ? »
— Het was omstreeks dien tijd, dat Regout het tweede
buitengoed kocht voor één van zijne vijf zonen I....
«Vooreerst», zcide Regout, «moet de gemeenschap den ondernemers kosteloos grond ter beschikking stellen om fabrieken, op
te bouwen, daarnaast kan vrijstelling van grond- en andere
belasting gegeven worden.
De Staat moet niet te karig zijn met het gratis verstrekken van
grond ; gedacht moet worden aan uitbreidingen, dus moet de
Staat niet op een hectaar gronds kijken, v;ant, ?egt Regout,
men moet in 't oog houden, dat de arbeiders ook gehuisvest
moeten worden. Vanwege het toezicht moeten deze rond de
fabriek wonen. De arbeiders worden door den Staat aan den
ondernemer verstrekt, naar gelang de afname. Voor ieder
mannelijk persoon, die de fabricant afneemt betaalt de Staat
10 cent per dag. Voor elke vrouw, 8 cent per dag. Voor personen
beneden de 20 jaren betaalt de Staat 5 cent per dag. »
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« De uitkeering » — moest volijens deze formule — « drie
jaren lang per stuk geschieden....
De fabrikanten zullen intusschen gedeeltelijk belast worden
met het onderhoud der aan hunne zorgen toevertrouwde personen,
wier aantal wellicht vermeerderd zal kunnen worden met
onvermogende familieleden tegen een vergoeding van f. 50,— ».
Verder wenschte Regout nog bepaald te zien :
« Dat de Slaat + 50 procent der stichtingskosten van de
fabrieken uit de Staatskas bekostigde. Het schenken van al die
voordeden achtte hij noodig, omdat in den eersten tijd een
ongeoefend personeel, van den beginne af tot den fabrieksarbeid
moest worden opgeleid en geen voordeden voor den fabrikant
afwierp. »
— Toen P. Regout ook dit had neergeschreven had hij de
kapitalen vergaard voor het derde landgoed voor een van zijne
vijf zonen !...
Hij achte verder noodig : « dat strenge maatregelen van tucht
genomen moesten worden. »
In de nieuwe industrie-centra moest het bestuur gevoerd
worden door van Staatswege bezoldigde ambtenaren. Twintig
jaren moest de Staat al de kosten dragen, die ten laste kwamen
van de nieuw gestichte gemeenten. Ook de heele politie en het
onderv/ijs moesten door den Staat bekostigd worden ; terwijl
de in de koloniën aanwezige geestelijken een bezoldiging uit
's Rijkskas moesten blijven trekken.
«Ter verzekering van de orde, moet», zoo vervolgde Regout :
« Volgens het Pruisische stelsel een compagnie Dragonders,
alsmede Marechaussee in die streken garnizoen kiezen. Een
cellulaire strafgevangenis moet er zijn waarin de behandeling
zóó moet zijn, dat ieder de lust vergaat er voor de tweede maal
in te verzeilen.
«Oproerige elementen dienen, volgens Regout's beginselverklaring, opgesloten worden.
ïn den eersten tijd is echter ook noodig, dat de Staat en de
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gemeenten blijven zorgen voor het onderhoud der aan de
fabrikanten toevertrouwde personen. »
— En omstreeks dien tijd waren Regout's winsten zoo gestegen, dat hij het vierde lustoord voor een van zijne vijf zonen
koopen kon !....
In het begin der Zestiger Jaren in de vorige eeuw bond de
toen reeds bejaarde Regout den openlijken strijd aan tegen den
grooten hervormer Thorbecke, den man, die, na de revolutievloedgolf in 1848, de leiding der Regeering op constitutloneelen
grondslag overnam van den Koning. In een brochure, in 1864
uitgegeven, komt Regout's openlijke kritiek los op den grooten
staatsman Thorbecke, die door den kieskring Maastricht naar
de Kamer was afgevaardigd.
Het ministerie Thorbecke werd door Regout een « doctrinaire
coterie » genoemd, een bekrompen partijdige kliek, terwijl hij
zich nog steeds een vurig bewonderaar van het van zijn grootsten luister ontdane koningschap toonde. Aan het slot van de
brochure gewaagde hij van Zijne Majesteit, onzen ge^erbiedigden
Koning, aan wien hij ter herinnering bij het vijftigjarig feest
der Nederlandsche Onafhankelijkheid een album aanbood waarin
al de bezittingen der Regout's waren afgebeeld.
— Toen was Regout een heel rijk man en had hij de schatten
vergaard voor het vijfde landgoed voor een zijner vijf zonen I....
24

In de aangehaalde brochure keert zich de afkeer tegen
Thorbecke vooral in de critiek op den aanleg van de spoorlijn
door het bosch tusschen Bunde en EIsloo.
Regout schreef:
« Ik zou eenieder waarschuwen dien weg te berijden, want
men loopt gevaar evenals de rails in den grond weg te zinken,
want er zijn daar groote watersprongen in den berg. Onderscheidene dagbladen hebben reeds de verschrikkelijke verwoesting aan den spoorweg te EIsloo gekenschetst. Over 400 el
is de in aanleg zijnde spoorwegdijk met rails en dwarsliggers in
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een diepte van zestig voet weggezakt, waarbij 150,000 kubieke
ellen grond zijn weggedreven, dennenbosschen zijn door elkaar
geslingerd. In een woord, alles lijkt op een aardbeving. Deze
grondverschuivingen geschiedden tot driemaal toe. »
Thorbecke werd het zwaar aangerekend, dat hij, ondanks al
deze gebeurtenissen, toch den spoorweg door het bosch liet
aanleggen, een plaats, waar in 1772 plotseling een waterbron
uit den berg spoot on groote brokstukken van den berg met
hoornen en al nieervoerden in de richting van de Maas. »
Nooit heeft P. Regout, als hij naar het Noorden reisde, evenals
zijn zoon Eugene, de treinreis over dit baanvak willen doen. Hij
liet zich in dat geval per rijtuig naar het naburige Beek rijden,
waar hij in den trein in en uit stapte. Dat zijn visie in dezen geen
loos « idee ïixe » was, bewees de in 1928 plaats gehad hebbende nieuwe grondverschuiving, waarbij eveneens de spoorlijn
in dat bosch totaal ontredderd werd.
Een andere grief tegen Thorbecke was het in 1863 met België
gesloten Maastractaat, waarbij Regout den bewindsman verweet 25
terwille van een Leopoldsorde de belangen van Nederland
verwaarloosd te hebben.
— Ook het feit, dat Thorbecke het gezag der stedelijke
magistratuur stelde boven de tanende macht van den industriekoning, griefde deze bovenmate. De onteigeningen ten algemeene
nutte, in zooverre ze niet ten behoeve van de bezitters geschieden, deden hem verzuchten « dat de gemeenschap ondergraven
werd I.... »
Regout klaagde : « dat daardoor — bij het verbreeden van
enge straten — « zijn » arbeiders het dak boven het hoofd
werd weggebroken » en verzuchtte, « dat hij daardoor genoopt
was « cite's ouvrières » te bouwen. »
Petrus Regout had vele zijner levensidealen in vervulling zien
gaan. Hij was zes malen gedecoreerd, waaronder Pauselijke en
Koninklijke onderscheidingen.
Zijne vijf zonen waren opgevoed in een sfeer van ongebreidelde
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zucht om zich ten koste van den evenmensch, en speciaal van
de arbeiders, te verrijken. Zij hadden een leerschool doorgemaakt
welke hun de idee had bijgebracht, dat de arbeider het object was
om schatten mee te vergaren, een object, dat alleen plichten doch
geen rechten kon doen gelden. Het devies der Regout's voor
hun hoorigen — want dit waren de arbeiders Inderdaad — was
onderworpenheid. De winsthonger was over de hunnen vaardig
geworden in steeds fellere mate, zooals over allen die de productiemiddelen in handen krijgen. Doch speciaal in het wapenschild
der Regout's stond geschreven :
Winst I

Rijkdom I Weelde I

HOOFDSTUK II.

De in de middeleeuwen bloeiende ambachlsgilden waren bij
artikel 53 der constitutie in 1789 afgeschaft, terwijl dezelve
vroeger onder de regeering van Karel den Vijfde hun politieke ze
rechten verloren hadden.
In Maastricht waren de gilden uitstekend georganiseerd geweest. Hunne producten vonden een afzetgebied in de overzeesche
landen. Een gilde — de « Schoensche Verderen » genaamd —
bevoer met zijn vele schepen van uit Maastricht, van de 13*
eeuw af, de zeekusten tot Schoonen in Zweden, het land waaraan het gilde zijn naam ontleende. De beroemde Maastrichtsche
producten als leer, lakens, enz. werden er verkocht of geruild
voorvisch, paarlen, hout en dies mcei.
De sluimerende ondernemingsgeest werd weer gewekt bij de
Maastrichtsche bevolking, toen de knellende banden van het
Napoleontisch tijdperk en de chaotische verwarring, die de
oorlogen en den Belgischen opstand gesticht hadden, tot het
verleden behoorden.
In 1817 hadden de gebroeders Philips een snuiffabriek opgericht, die in 1834 op moderne leest geschoeid werd. P. Regout
begon in dat jaar met de glasfabricage. Na aan den knellenden
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greep der belegering ontworsteld te zijn werden de leerlooierijen
op breedere basis opgezet en herwon dit product der Maastrichtsclie nijverheid zijn reputatie tot ver in het buitenland. Op de
Duitsche voorjaarsmessen had het leer uit Maastricht een
onvolprezen roep.
De bierbrouwerijen bonden opnieuw de concurentie aan met de
veelal op de rondom liggende dorpen verrezen brouwerijtjes. De
bierproductie steeg tot 60,000 vaten per jaar. De laken'-veverijen
en de textielfabrieken konden opnieuw op verhaal komen, zoo
ook de meelfabrieken en andere ondernemingen. Al deze feiten,
doch vooral de stichting van de glas- en aardewerkindustrie,
kunnen als de basis beschouwd worden, waarop de verdere
industriëele ontwikkeling steunde in de thans afgesloten eeuw
van moderne uitbuiting.
Het aantal ondernemingen groeide gestaag. In een decennium
waren de tabaksfabrieken tot een zestal uitgegroeid.
Eén en dertig bierbrouwerijen en vijftien branderijen waren
er in 1848. Het aantal leerlooierijen bedroeg toen tien. Er was
een geweerfabriek die aan een 150 tal arbeiders werk verschafte
en twee spijkerfabrieken. In 1851 werkten bij P. Regout 665
arbeiders. In 't zelfde jaar werd een nieuwe ceramische industrie
gesticht, de zoogenaamde fabriek van Clermont, de latere
« Société Céramique », zoomede behangselfabrieken.
In hetzelfde jaar werd op de terreinen, waarop het in 1794 in
brand geschoten klooster « de Nieuwe Biesen » gestaan had, de
groote papierfabriek gesticht.
Het verkeerswezen te land en te water hield met deze ontwikkeling gelijken tred. Rijkswegen naar Aken en Verviers waren
juist vóór den Belgischen opstand voltooid. Na de afscheiding
werd den Rijksweg naar Nijmegem aangelegd, die in 1848
gereed kwam. De Zuid-Willemsvaart werd doorgegraven naar
Luik. Spoorlijnen naar Hasselt en Aken kwamen tot stand.
Maastricht was reeds in 1858 een stad van groote, industriëele
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beteekenis. Overal werden de hamer en het houweel gehanteerd
en kwam Zuid-Limburg tot hoogeren bloei.

HOOFDSTUK III,

Als het juist is, dat de oprichting van de kleinste vereeniging
van arbeiders voor den toekomstigen geschiedschrijver van de
27 beschaving van meer beteekeuis is dan de veldslag van Sodawa,
zooals Dr. Jacobij het eens gezegd heeft, dan mag vooral de vereeniging « Les Ouvriërs Brabangons», zooals deze bestond in
1834, niet achteloos voorbij gegaan worden.
In 1833 werd te Brussel, onder leiding van Chr. de Brouckère,
deze bond gesticht. Zijn doel was, om door wekelijksche bijdragen, werklooze vakgenooten te ondersteunen ; om zoodoende
te voorkomen, dat de kameraden — door nood gedreven —
genoozaakt werden onder het gestelde loon te gaan werken. In
de doelstelling lag dus reeds een bewustzijn van klassetegenstellingen tusschen Kapitaal en Arbeid.
Deze afdeeling maakte het den militairen dictator, Dibbets,
zeer moeilijk. Deze betichtte den bond van samenzwering tegen
het Holland sch gezag. De generaal rapporteerde hierover aan
het departement van Oorlog, dat hij genoodzaakt was tegen deze
arbeidersvereeniging scherpe politieke maatregelen te nemen.
Eenige maanden later hadden de « Ouvriërs Braban9ons » zooveel invloed op het garnizoen gekregen, dat de dictator de uit
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soldaten bestaande politie onbetrouwbaar achtte en het heele
korps ophief. In de plaats kwam de burgerlijke, samengesteld
uit personen, die bereid waren — om het « stinkende vee » —
zooals de zoogenaamde d!:rde stand genoemd werd — desnoods
terug te drijven naar de grauwe, beangstigd smalle straatjes
van de binnenstad, waarin de gezeten burger zich slechts zeldzaam vertoonde.
De « Ouvriers » hebben nog eenigen tijd in 't geheim blijven
vergaderen. Nadien zijn ze uit het stadsleven verdv/enen zonder
een spoorna te laten.
De schrandere rédacteuren van « L'Eclaireur» verslonden de
kunst uitmuntend om de tekortkomingen van het Nederlandsche
gezag te benutten voor hun opstandige doeleinden. Drukker en
uitgever was L. Th. Nijpels, wiens familieleden voorstanders waren der omwenteling niet alleen, doch ook op politiek
terrein vooruitstrevende beginselen huldigden.
De advocaten Weustenraad en Jaminé voerden de hoofdredactie. Weustenraad sloot zich omstreeks 1832 bij de Saint
Simonisten aan, aanhangers van een utopisch socialistisch
stelsel, waarvan de leider Saint Simon, in 1825 gestorven is.
Openlijk verkondigde deze socialistische propagandist zijne
beginselen en vond nog al aanhang bij de arbeiders. Het
socialistisch zaad viel in een te onvruchtbare bodem. Een belegerde en onder militaire dictatuur staande stad is nu bepaald
niet het terrein voor vooruitstrevende politiek.
De dictator zag ook al in dit feit een gevaar voor hetHoIlandsch
gezag. De autoriteiten lieten alle familieleden van Weustenraad
beschaduwen. Den een na den ander werd het verblijf in de
vesting ontzegd. Ook Jaminé moest de stad verlaten.
Al de manipulaties van de zijde der militaire overheid hadden
den geest onderde «inboorlingen», zooals de Limburgers genoemd werden, niet verbeterd. Desertieën v.'aren aan de orde
van den dag. Toen de Maastrichtenaar M. Geelen — een wacht'
meester bij de kurassiers — met pak en zak, en zijn militaire
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Willemsorde incluis, naar den « vijand » overliep, was dit een
reden voor Dibbets om de Maastrichtenaren geheel in te kooien.
Konden zich elders de baanbrekende ideeën van het socialisme
normaal ontwikkelen, in Maastricht was maar één persoon die
denken mocht, dat was de opperheerscher, generaal Dibbets.
Van persoonlijke vrijheid was geen sprake, er heerschte een
dusdanige terreur en geestelijke knechting, dat van proletarisch
verzet geen sprake kon zijn. Hierin moet de verklaring gezocht
worden, dat de Maastrichtenaar intuïtief van alle «gezag »
afkeerig is.
Zijn kritisch vermogen spitste zich toe en baande zich een
uitweg in lied en gedicht.
In het naburige België ontstonden in de Veertiger Jaren van
de vorige eeuw vele vereenigingen op socialistischen grondslag.
Merkwaardigerwijze hebben deze geen reflex teweeg gebracht
op het Maastrichtsche industrieproletariaat. Vermoedelijk hebben de toenmaals bestaande vraag naar arbeidskracht hier
ter stede, alsmede de vele vreemdelingen, waaronder Bohemers,
Walen en Engelschen — die de Regouts hier heen haalden,
voorkomen, dat er arbeidersvereenigingen ontstonden. Er
heerschte toendertijd in Maastricht een babylonische spraakverwarring in den letterlijken zin van het woord.
Karl Marx' zuster Sophia, woonde destijds in Maastricht in
de Bouillonstraat in het lage, oude huis tegenover het Gouvernementsgebouw ter plaatse, waar nu de stoffeerder Anspach
woont. Zij was gehuwd met den procureur bij de Rechtbank M'.
Smalhausen. Haar man stierf te Maastricht en ligt op het
protestantsche kerkhof begraven, zoo ook zijn kleindochter
Carolina Smit. Sophia is op een reis naar Duren aldaar overleden. K. Marxzelf enH. Van Kol, die beiden goede vrienden
waren, hebben Sophia Marx wel eens een bezoek gebracht, bij
welks gelegenheid, de groote socialistische wijsgeer kennis
maakte met de ideeën van de Regouts, die obscuurder waren
dan die der middeleeuwsche slavenopkoopers, welke voor hun
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«waar» tenminste nog een waardevol ruilmiddel over hadden.
Regout had een andere waardegraad aangelegd voor de koopwaar,
die men arbeidskracht noemt. Hij verlangde, dat indien de
ondernemer een arbeidskracht in zijn onderneming opnam, dü
gemeenschap hem buitendien ook nog een toeslag geven zou
voorde weldaad, die den Staat bewezen werd. Marx' woord —
tot hot proletariaat gericht — was als een gevleugeld woord
over de wereld gegaan. Het « sterft gij oude vormen en gedachten » deed de heerschers sidderen op hun tronen en bevoorrechte
posities. Bij zijn bezoek aan zijn zuster moet de drager van de
thans zoo vervolgde idee kennis genomen hebben van de
omstandigheden en de zeer laakbare toestanden, wa'aronder het
arbeidende volk van Maastricht leefde en leed.
Het standenstelsel, volgens de katholieke bïgrippsn, was het
noodlot der uitgebuite volksklasse. Het prediken van onderworpenheid en berusting was de hoogste wijsheid di^r overheerschende volks{»roep.
K. Marx moet gegruwd hebben bij het aanschouwen van den
poel van demoralisatie, waarin het arbeidende volk — in de
schaduw van monumentale bedehuizen en weelderige patriciërswoningen gestort was.
Vooral in den nacht, als de donkere, schuwe, afgetobde en
havelooze loonslaven door de smalle, vunzige en slecht verlichte
straatjes slopen, als spookbeelden, met v/aggelenden tred,
waande men zich niet in een oord, waar de arbeid zoo vele rijke
vruchten —althans voor enkelen — afwierp, doch in een uitstervende stad, waar nog enkele ontsnaplen aan een vreeselijke
epidemie in wanhoop rondzwierven en vertwijfeld zochten naar
iets, dat hun innig dierbaar was.
De nachtarbeid was een der vele kwellingen waaronder de
arbeiders, alsmede vrouwen kind, te lijden hadden.
Overgangen tusschen dag- en nachtarbeid werden niet onderbroken door een rusttijd van 24 uren, doch werdtn bereikt door
aaneengesloten 36 uren te werken. Als er iemand door
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Maastricht's straten moeizaam strompelde met loomen tred
werd hij nagewezen met de opmeriiing. « Dee heet de zes ea
daartig gemaak ».
Ondanks alle beslommeringen verloor de Maastrichtsche
loonslaaf zijn ingeboren goede luim niet. P. Regout had de
gewoonte om vaak 's nachts de werkplaatsen te bezoeken. Deze
kon hij bereiken vanaf zijn woonhuis op de Boschstraat. Bij die
gelegenheid had hij steeds de slaapmuts op en een brandende
kaars in de hand. Zoodra de werkende vrouwen en mannen den
« Hier » bemerkten werd een sein gegeven en vlogen alle deuren
open, zoodat door de tocht de kaars uitwaaide tot groot vermaak
van de talrijke nachtelijke zwoegers.
Na de intrede van het moderne kapitalisme was Maastricht
nog een ommuurde stad. Daarbinnen moesten zich de snel
ontwikkelende ondernemingen ontplooien. De induslrieelen, die
niet zooveel invloed op den koning hadden dan P. Regout
moesten hun fabrieken binnen de oude stadswallen of ver daar
buiten stichten.
Voor Regout's fabrieken werd vergunning verkregen om
geleidelijk terreinen van Oorlog te benutten.
Eerst in de Zestiger Jaren werd de vesting definitief ontmanteld en kon de stad zich vrij ontplooien.
Het inrichten van ondernemingen in de stad zelf beperkte de
woonruimte onrustbarend. De sneltoeneraende bevolking werd
steeds in benauwender mate opeengedrongen. De loonen noopten
de fabrieksarbeiders buitendien hun behuizing steeds meer in
te krimpen. Dit bevorderde weer sterk de uithui2igheid, gepaard
gaande met drankmisbruik en al de gevolgen hiervan. Hierdoor
werd stelselmatig het huiselijk geluk verwoest.
Steeds meer werd de arbeidersklasse als een kudde opeengedrongen. In de volksbuurten werd ieder hoekje op een achterplaats, iedere wormstekige zolder tot woning benut. Langs steile,
uitgesleten laddertrapjes, vanaf 50 centimeter breed, door
luiken en spelonken bereikten de paria's hun « huis », waar ze
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waar ze door onbeschoten pannendaken de hemellichamen van
uit hun legerstede konden bewonderen. Steeds onhoudbaarder
werd de toestand, vooral toen tientallen Oud-Indische soldaten,
die in hun jeugd « Regout's moordhol » waren ontvlucht, nu
naar hun haardstede « hun stad > terug kwamen om te « genieten »
van hun pensioen.
Alles roezemoesde in de enge straatjes dooreen, Oostgangers, erfelijk belasten, bedelaars, verminkten en straattypen.
Daartusschen was ook de bona fide arbeider met zijn gezin
genoodzaakt te huizen. Normale slaapkamers waren een luxe,
die zich weinigen konden permitteeren. De nachtlegers werden
's avonds uitgedeeld en op de huiskamer-keuken uitgespreid om
's morgens weer in den daartoe bestemden hoek opgeborgen te
worden.
— Zoo leefde Maastricht's proletariaat in somber donker.

HOOFDSTUK IV.

Het is voorjaar 1857...
Op het groote, mooie Marlttplein staat het blokkige, arduinen
Stadhuis, de achterzijde gekeerd naaar de sloppenbuurten, alsof
het zich schaamt voor deszelfs bestaan. Het is een der klassieke
gebouwen, waar Maastricht zoo rijk aan is. Het front is gekeerd
naar die zijde van de Markt waar de weelderige, ruime heerenhuizen gelegen zijn. Zwaar ijzeren hekwerk wordt aan de
voorzijde ondersteund door pilonen van Namenschen steen. Het
trappenhuis is overkoepeld door schitterend bewerkte arcades.
Het gebouw wordt bekroond door een prachtigen renaissancetoren. Het is een der schoonste scheppingen uit de 17'= eeuw
van den Hollandschen bouwmeester Pieter Post. In den toren
laat den klokkenspeler den beiaard galmen. Na afloop weiden
zijn blikken over de contouren daar buiten de stad. De lucht
praalt met haar hemelkleed ; donzig witpluimende wolken hebben den azuurblauwen hemel omzoomd ten teeken van 't feest
der^v^dergeboort, 't feest van de jonge lente.
De velden liggen In vredige rust, de aarde ademt haar boezem
vol met de warme, zoele voorjaarslucht; 't is of de hemel en de
aarde hun bruidskleed hebben aangetrokken en met elkander
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minnekoozen om, na de kille winternachten, nieuw leven te
scheppen. De zaden botten uit; dieren dartelen door de beemden
en over de heuvels en wedijveren met de natuur om het leven —
ondanks vergankelijkheid — eeuwig te doen zijn,
De klokkenspeler ziet de Maas door de poorten van den
St-Pietersberg, overkoepeld door den horizon, in haar bochtige,
kronkelende, witzilveren lijnen, tot zich komen. Even fluisteren
hare wateren een liedeke rond de eeuwenoude peilers van de
Romaansche brug, evenals een reiziger, die op zijn weg zich
even vermeid bij een trouwen, ouden kennis.
Dan schuift ze haar vischrijke stroomen voort om tusschen
het geboomte in 't Noorden Maastricht te verlaten.
Bundels warm zonlicht worden op den ranken stadhuistoren
geworpen en in 't licht van den Zonnegloed snuift de klokkenspeler met volle teugen de Ozon en de frissche lente lucht —
doordrenkt met de geuren van plantenleven en lentebloemen —
In. De Zuid-Westenwind tcluiift met streeiende zachtheid door
zijn blonde lokken en
toch is zijn gemoed beklemd.
Doffe hamerslagen dringen tot hem door en beangstigen zijn
xiel. Dit geklop doet hem tot de overtuiging komeü, dat hij niet
gelijk de dieren en het vee daar in de velden is, niet gelijk de
vogels, die met zv/ermen tegelijk hun vleugels wijd en vrij
openslaan en cirkelen in de viije lucht, iii de heerlijke natuur
— Ja I hij behoort niet tot hen, en dit verheugt hem niet.
Daarna slaat hij zijn blik neer Blauwig wazige, dampnevcis
stijgen op uit de enge aardspeten, die zich als loopgraven
slingeren door de oude stad in wilde bochtige lijnen. Nauw zijn
die sleuven, die men straten noemt en die toegang geven tot de
hokken en spelonken, waar menschenwrakken geborgen worden.
Midden in ligt, als een meer, het hoekige Marktplein. Er is
geroezemoes van stemmen, hondengeblaf, geloei van koeien en
kalveren, gegil van varkens en biggen en gehinnik van paarden.
Een enkele haan kraait nog even in de hoop zijn vrijheid te
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herkrijgen, doch te vergeefs. Het leven van daar in de velden
en uit de dorpen is door de stadspoorten gegaan naar dit plein,
het voorgeborchte van de dood, omdat hier binnen de blotm
der schepping — de mensen — heerscht.
Al het leven van de dieren op 't plein mengt zich in 't loven
en bieden der koopers en kooplieden tot een oorverdoovend
lawaai en
dof klinkt steeds de hamerslag.
Er wordt een schavot gebouwd van twintig treden hoog.
29 Er zal een misdadiger — een zekere Nathan — ter dood gebracht worden.
De heerschers grijpen zulke griezeligheden aan om de volksmassa te doen sidderen en beven voor hun « gezag ». De terechtstelling zal een ceremonieele, theatrale vertooning worden. De
afschrikwekkende opvoering zal als middel van angstaanjaging
dienst moeten doen. Het is een machtig wapen in handen dergenen, die bevreesd zijn, dat met de knoet alleen het volk niet
in 't gareel te houden is. De terecht te stellen man is in 't oog
der despoten slechts een toevallig beklagenswaardig object,
dat anderen ten afschrikwekkend voorbeeld dienen moet. Vandaar de optocht met den terdood veroordeelden door de straten.
Zulke « cultuurverheffende » schouwspelen v/orden verder aangevuld met volksfeesten, kermissen en carnaval.
Overal is enorme drukte. Alle winkeliers hebben de luiken
dicht gedaan. Iedereen bespreekt hetgeen straks gebeuren zal.
Doch de klokkenspeler — ten diepste aangedaan — is de stad
uitgevlucht om troost te zoeken in de ontluikende, donzige
natuur, bij het dartelende, argelooze vee.
Boeren, in flossige, loshangende, blauwe kielen, met groote
witzilveren gespen, trekken gedromd stadwaarts. Van heinde
en verre komen ze door groenbeboomde dalen en over met loofeu naaldhout bekroonde heuvels op « Treech » afgezakt. Hun
mispelaren knuppels zijn met een riempje aa;; den pols bevestigd.
Het ia fee&t vandaag : t Er wordt een man gelidngen 1 »
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Als een groepje het steedsche heertje ontwaart, roepen ze
met senoor geluid en verbazing in hun stem.
— Heila I m'nhier « weurd huy neet eine opgehange oppe
merret ?
»
De aangesprokene vlucht zonder te antwoorden een veldweggetje in. Weg I weg I van de menschen I
Stoomfluiten gieren, fabriekspoorten worden van hun grendels
ontdaan en openen zich. De kapitalistische heerschers weten
het. Van brood alleen kan de mensch — zoo ook de loonslaaf
niet leven. Sensatie I. griezelige uitspattingen met openbare
terdoodbrenging moeten dienen als intermezzo's van de door
God gezonden natuurrampen en oorlogsgruwel, onderwerpen
die 's Zondags van af den kansel als boeman gebruikt worden
om de noodige impressie te verwekken bij de geloovigen. Deze
suggestieve voorvallen houden de proletarische geesten bevangen in honderden boeien en kluisters, waaruit de heerschers
hen niet wenschen te ontslaan, uit vrees, dat het klassebewustzijn
over hun loonslaven vaardig zal worden. Was de terdoodbrenging van dien eenen man van heden niet een voorval, dat
maanden lang het gewenschte resultaat bezorgde ? De havelooze,
afgetobde mannen en «gamins » met ongewasschen gelaat 30
dringen naar buiten. Giechelende meisjes loopen gesticuleerend
en met vluggen tred naar de volkswijken, doch ook andere
vrouwen kan men ontwaren ; het zijn moeders, die gehaast,
nerveus, zich door de massa dringen met hun jongetje of meisje
in havelooze plunje. Het zijn wichtjes van zeven, acht jaar.
Loom, afgemat, zonder levenslust worden ze aan moedershand
meegesleurd. Samen « verdienen » moederen kind 70 a 80 cent
per dag. Dit loon dient als aanvulling van de verdienste van den
ovenman die f. 1,25 daags zijn loon mag noemen. Ook ziet
men moeders, die kinderen meesjouwen in een doek gewikkeld.
De kleine heeft in de fabriek in een pakkist doorgebracht, waar
hij door moeder « verzorgd » werd. Nu heeft ze schafttijd, de
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loonslavin. Vlug wipt ze een winkel binnen, evenals haar lotgenooten. Deslager heeft reeds de onsjes afgewogen. Ze betaalt
31 met een Duitsche «grosschcn », twee Belgische vijf centiem
stukken, en anderhalvfn cer.t.
Van den slager gaat zij naar licn bakker in de rij staan.
O! o! dat wachten, en
binsien drie kwaitierisde «rustpoos»
voorbij. Van den bakker raar het water- en vuurv/inkeltje ; de
koffiepot, het brood, het kind en ru het uitgesleten trapladdertje
op naar huis, één hoog, twéé hoog ; ziezoo ze is er, als nu de
man maar gauw thuis komt dan kunnen ze «middagmalen»,
üe loonslaven der Regoufs. Geen wonder, dat de man in die
omstandigheden niet huiselijk kan zijn. Ook bij hem is alles
32

tempo en vooral sleur. Van de fabriek is hij, evenals d e p o t t e m a n ,
de slijper en de glasblazer, hat cafécje ingewipt. D a kastelein
kent zijn klanten ; één, twéé « meutsches » worden g e n o m e n
en voor straks het bobbelsche ^;CvulJ bij de terugkomst. N a t u u r lijk zijn niet allen z o o . Er ?ijn immers altijd « d r o o g s t o p p e l s »
33 geweest. De afrekening jitschiedt met de q u i n z a i n e . Even

massaal als het fabneksprolstariaat uit de vele fabriekspoorten
gulpte, is het geabserbeerci door ile benauwende donkere
inhammen tusschen de hooge zakenhuizen van plein en straat.
'Smorgens hadden die verlaten impasses nog dienst gedaan
tot latrine voor de vele boeren en boerinnen, die de markt
hadden bezocht of naar de executie vi/aren komen zien.
Zouden die enge, zwoel stinkende, ongezonde sloppon,
waaruit een benauwende atmosfeer opstijgt, dan dienen als
woongelegenheid voor de Maastrichtsche arbeidersklasse ?....
— Inderdaad ! daar leeft, iijdt en sterft, ja sterft, vooral h e t
nijverste deel van de bevolking, de scheppers v a n d e millioenen
schatten voor de ondernemers.
— Daar leven ze in hun é é n l o m e r k r o t , w a a r o p ze tot m e t
tienen hokken, waarin alle broertjes en zusjes geboren zijn en
waar ieder schaamtegevoel is afgestompd. Daar koken z e , d a a r
wasschen ze en wordt er geslapen. W a t een zedelijke en moreele
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verwording in de stad met haar vele Roomsche kerken en
kloosters, die lederen morgen en avond, ja alle uren van den
dag hun klokken laten beieren om te getuigen, dat Maastricht
eene Christenstede is I
Doch eens zullen de verschoppelingen de klaroen steken van
den onverbiddelijken strijd tegen de heerschers, die reeds lang
den klassenstrijd aan de zwoegers hebben opgedrongen.
De Europeesche bourgeoisie had leeren inzien, dat de constltutioneele regecringsvorm den besten waarborg bood tegen de
steeds veelvuldiger voorkomende massa-acties. Algemeene politieke belangstelling was zich allerwegen aan 't ontwikkelen. In
deze sfeer werden de lijnen uitgestippeld waarbinnen de proletarische actie, volgens de liberale opvattingen, zich bewegen
kon. Hiermede had het parlementaire intermezzo zijn intrede
gedaan. Al zeer spoedig ontstond in het begin van de Zestiger
Jaren in Nederland de zelfstandige Vakbeweging. Het eerst werd
in 1863 de Typografenbond opgericht. Kort nadien volgden de 34
Timmerlieden- en Sigarenmakersbonden.
In Maastricht hadden de arbeiders hun ziel en zaligheid aan
de liberalen toevertrouwd, alsmede aan den charitas. Kiesvereenigingen op liberalen grondslag verwekten eenige politieke
belangstelling.. Zoo waren er de Kiesvereeniging « Eendracht
maakt macht » en de Algemeene Kiesvereeniging « Eendracht ».
P. Regout trachtte — zich beroepende op zijn rijkdom — er 35
den toon in aan te geven. In 1863 kon hij zich er op beroemen
meer dan 2000 arbeiders in zijn dienst te hebbenen de rijkste
man van Limburg te zijn. Werden in de steden rond Maastricht
loonacties gevoerd, in de fabrieken van Regout werd het devies
« verdeel en heersch » zoo vernuftig toegepast, dat daartoe
weinig kans geboden werd.
Het stadsbestuur van Maastricht neigde er toe over om
geleidelijk in de voor de volksgezondheid zoo gevaarlijke
woningtoestanden verbetering aan te brengen. Doch hoe ?
De woningwetten bestonden nog niet. Op dit terrein was alles
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toevertrouwd aan het initiatief van de particulieren, die evenwel
niets ontlernamcn dan het stichten van woninkjes op bedompte
hofjes en dusdoende ieder open plekje in de stad vol bouwden.
Door het vaststellen van achtergevel rooilijnenen het aankoopen
van panden werd althans iets bereikt, zij 't dan met hooge
kosten.
Dit was een doorn in 'toog van P. Regout, redenen, waarom
hij met de huiseigenaren den strijd aanbond tegen stadsbestuur
en regeering. Evenwel werd hij door de feiten er toe gedwongen
de « cités Ouvriers » te bouwen, benevens woningen voor zijn
administratief en opzichthoudend personeel.
Zooiefs vond Regout ongehoord, dat liep uit op, z. i., schromelijke kapitaalvernietiging. In 1863 stichtte hij den later zoo
berucht geworden « Groetc Bouw » in de Sint-Antoniusstraat,
het befaamde menschcnpakhuis. Dit was ingericht volgens de
toenmalige efficiency des heeren Regout, n. 1. om meteen zoo
klein mogelijk kapitaal een zoo hoog mogelijk « rendement » te
bereiken. In dit als pakhuis uitziend gebouw werden circa 400
menschen geborgen, op zeven verdiepingen boven elkaar. Een
lift was er niet in aangebracht. Op iedere verdieping hing een
groot Christusbeeld. De hygiëne liet zeer veel te wenschen over
— de latrines waren zonder deuren en zonder closets, terwijl
de luchttoevoer onvoldoende was — met gevolg, dat groote
sterfte in dit « huis » te voorzien was en voorkwam.
Edoch, Regout waakte over leven en dood zijner onderhoorigen, weshalve hij inde « Groete Bouw » ook een doodenhuis
liet inrichten. De dood was immers de trouwste bondgenoot
van dezen beroepsuitbuiter.
Piëteit of sentimentaliteit waren begrippen, die niet tot
Regout's schatkamers behoorden.
In Maastricht kwam in 1866 politieke beweging. De Duitschers
36 hadden de Oostenrijkers verslagen. De Noord-Duitschen Bond
werd gesticht en nu wilde men de Limburgers voor de verande-
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ring tot DuiJschers promoveeren. De Maastrichtenaren vonden
zich hierdoor zeer gevleid en gewichtige burgers, doch, dat ze
geschikt bevonden werden omvandaag alsFranschen te fungeeren,
morgen a!s Belgen en overmorgen ais Duitschers en dan weer
als Nederlanders, dat maakte hen toch een beetje baloorig. In
hun verstoordheid protesteerden ze er tegen als een lap grond
met veldgewas verhandeld te worden door de een of andere
diplomatengroep.
Het kapitalisme heeft zich aan nationale gevoelens nooit veel
gestoord ; de vraag was in de meeste omstandigheden deze :
Zit er winst in de affaire? Zoo niet, dan geen zaken doen. En
daarom kwam niets van de ruiling.
Het internationaal socialisme groeide middelerwijl dusdanig,
dat het reeds in staat was tegen het jzrove onrecht, de arbeidersklasse aangedaan, verzet te plfgen. In Maastricht echter kon het
ondernemersdom nog met knusse èn welbehagelijke zelfgenoegzaamheid de «ordening» volgens de kapitalistische theorie
toepassen. Dit was een der belangrijkste motieven, waarom de
Maastrichtenaar niet geruild werd en waarom hij geen Duitscher
was geworden.
K. Marx' theorieën werden reeds op meerdere plaatsen aan de
praktijk getoetst en hadden getoond meer inhoud te hebben dan
de utopisch socialistische ideeën.
De vraag mocht dus gesteld worden : « Beginnen de
Maastrichtsche loonslaven dan nooit aan hun boeien en kluisters
te rammelen ? » Och I Verder dan de stadswallen kwamen ze
zeer zelden. Als een getralieden leeuw liepen ze langs dan rand
van hun kooi.
Kermissen en bidwegen vormden de eenige afleiding, die de
eentoonigheid van het leven der zwoegers verbrak. Bidwegen
vooral, want het halen van een medicus bij een zieke werd
beschouwd als een mistrouwen van de heele groep van Heiligen,
die voor alle mogelijke ziekten aan te roepen waren. De Heilige
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Rochus b. V. maakte wel een half dozijn artsen werkloos.
Dokters vonden alleen emplooi bij de meergegoeden, die minder
37 bijgeloovig waren dan het profetendom.
Aan het slot van zoo'n bidweg kroop de arbeider met vrouw
en kinderen en de buren, die meegebeden hadden, de steile,
uitgesleten trappen hunner woning op. In de kamer, v;aar de
zieke lag, die het «koliek» of een andere zeer pijnlijke soms
levensgevaarlijke ziekte had, die om snelle chirurgische behandeling vroeg, werden dan de meegebrachte, gewijde kaarsen
in den kolenbak tusschen de kolen gezet en ontstoken. Dan
werd de noveen gebeden met de litanie van alle heiligen bij
welke gelegenheid geknield werd en de armen in de hoogte
werden gestoken. Zoo'n noveen duurde negen dagen. In de
meeste gevallen stierf de stakker op den tweeden ot den derden
dag. In dat geval veronderstelde men den verkeerden Heilige
te hebben aangeroepen. Zoo'n vergissing was best mogelijk,
vooral omdat de pastoors zelf vaak onderling ruzie hadden over
de vrasg, welke Heilige de beste waarborgen bood voor de eene
of andere ziekte, of voor de vruchtbaarheid van akker of vee.
De hygiëne liet, zoo niet alles, dan toch erbarmelijk veel te
wenschen over. Allerhande gedefinieerde ziekten werden met
kwakzalversmiddelen bestreden. De T. B. C. heette in den
volksmond de « pottemennekes krenkde ». Zij woedde in
Maastricht in al haar verschrikking en richtte ruineuse verwoestingen aan. Die zieken werden meestal gezegend door kwakzalvers, die de menschen diets maakten, dat de patiënt behekst
was of door de « koej haand geraak ». In vele gevallen maakten
ze een papje van koedrek, waarmee de zieke bestreken werd,
daarna werden over de pijnlijke plek kruisjes gemaakt bij welke
handelingen een overvloedig kwantum koeterwaalsch, doormengd
met latijn, gepreveld werd met een rapheid, die een dorpspastoor
zou doen watertanden. Na al die geheimzinnige orakelspreuken
brak in 1866 een ongevcënaarde Aziatische choleraipedemie uit
in de volksbuurten.
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Hoe kon het anders ? De slagers slachtten hun vee meestal op
de binnenplaatsen, die veelal hun in en uitgangen in de volkrijke
straatjes hadden. Bloed en afval dreven door de slopjes, die
zelden behoorlijk gereinigd v/erden. Daarbij gevoegd de slechte
afvoer van menschelijke faecaliën, het gemis aan waterleiding
en VV. Cs., de opeenhooping van menschen op onzindelijke
eenkamerwoningen, de vele ziekten, waaraan het volk lijdende
waren, drankmisbruik en de afgebeulde lichamen der hoorigen
en ziedaar
geen enkele schakel ontbrak in den ketting der
oorzaken voorbestemd een steedsche bevolking ten verderve te
voeren.
— Schrik en ontsteltenis heerschten in de volksbuurten.
Ruim drie honderd « arbeiders » en slechts zeven ^ burge-fs » 38
werden door de vrecselijke ziekte ten grave gevoerd.
In de Raamstraat « woonden » gemiddeld in ieder « huis » 18
personen. Deze straat telde 879 bewoners opeengedrongen in 49
woningen. Vijf procent der inwoners viel ten offer aan de
epidemie. De Sint Antoniusstraat telde 16 inwoners per woning.
Hier stierf twee procent der bevolking. De Grachtstraat her- 39
bergde 14 bewoners per huis. Het aantal dooden bedroeg er
3 1/2 procent der inwoners. In het thans ruim verbreede
Kokschroefstraatje, dat vanaf de Kleine Gracht door 't «Huzarenpoortje » bereikbaar was, « woonden » 297 menschen, in ieder
krot 14. Hier woedde de cholera het hevigst. Niet minder dan
12 procent, of 35 bewoners. Heter het leven.
De ziekte beperkte zich in hoofdzaak tot de volksbuurten. Op
de Hüutmaas telde men negen dooden. In de DrieCmmerstraat
28, in de Koevliegenstraat 22. Centrums der epidemie waren de
Houtmaas en Varkensmarkt.
De scheiding naar de klassen werd door de geschiedschrijvers
zéér zorgvuldig geadminisstreerd naar 't voorbeeld der oorlogskroniekschrijvers, die in de navolgende terminologie zoo een
doodenlijst samengesteld zouden hebben. « Wij verloren zeven
man aan dooden, de vijand drie honderd. »
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De schelding naar de standen werd concentieus — ook door
de bedienaren van den Roomschen eeredienst — in acht genomen.
Vooral bij begrafenissen kwam dit scherp tot uiting en moest
« de mindere man » den arbeider, aanvoelen dat hij niet hoog
in tel was. Werd een « burger » begraven dan liepen er tot 30
geestelijken achter de lijkbaar en werden er «chapelles ardentes »
opgericht, vloerkleeden uitgespreid en een zee van kaarsen
ontstoken, terwijl een niet te stuiten vloed van latijn gepreveld
en gezongen werd.
Stierf een proletarische zwoeger dan was het haastwerk om
hem zoo spoedig mogelijk weg te ruimen, 'Smorgens voor dag
en dauw liepen dan één of twéé geestelijken gehaast — een
koorknaap met kruisje voorop — naar de volksbuurt.
De gamele uitgesleten steektrapjes, die naar de doodenkamer leidden, waren wel eens te eng of te verrot om den
doode over te vervoeren. Houten balken werden dan dwars over
de straat, hetzij van raam tot raam, of van dakgoot tot dakgoot
gelegd, waaraan een katrol werd bevestigd. Zoo werden de
doeden uit hun nauwe krotten gehaald. Even gehaast als hij
gekomen v/as — met een lamp bijgelicht — verdween de
begrafenisstoet weer, want de Roomsche priesters hadden weinig
tijd te verliezen ; overal waren dooden, overal was geweeklaag I
En straks, in 't volle daglicht, werd allicht een « burger» begraven !
— Zeven « burgers » en driehonderd « arbeiders I »
Och 1 voor de « navolgers » van den Christus in deze Roomsche
veste beteekende dit ongeveer voor iedere groep evenveel
ceremoniën.
Voor hen brachten, die zeven burgers zooveel kerkelijke
plechtigheden mee, als die drie honderd proleten te samen.
En zij verdiende in die dagen geld — veel geld I de geestelijkheid.
Na de ramp werden de gapingen in de gelederen van het
proletariaat opnieuw aangevuld.
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Duitschers, Bohemers, Walen, Vlamingen, Hollanders, stroomden opnieuw de stad van Sint-Servatius binnen in de val van
den kapifalistischen moloch om door zijn vraatzucht opnieuw
verslonden te worden.
Opnieuw vond dezelfde uitbuiting en onder dezelfde omstandigheden plaats als voorheen.
De machthebbers bleven door 't vreeselijk gebeuren onberoerd!
Wat én wie hadden ze te duchten ?
De kinderexploitatie nam steeds afzichtelijker proporties aan.
— Aan de poorten der Regout's fabrieken stond in kille
morgenuren een in lompen gehuld jongetje, teer van gestalte met
doffe oogen.
— « M'n hier, ich wél blozer weurde ! » zei de jongen.
— « Mê vêntsche, wie aaijt bis tich ? »
— « Ellef jaor, m'nhier! En hei is mie getuigschrift. »
Het knaapje toonde Regout een bewijs van
vijf jaren
trouwen dienst bij de tabaksfabrikanten Gebroeders Philips.
— En hij werd in dienst genomen I...
De jongen die nooit een schoolbank gezien had was overgelukkig en rende naar zijn moeder onder den roep. « Meer ich
weur blorer. » Hij voelde zich als een kerel van 25 jaar. — Zou
hij ooit zóó oud geworden zijn ?
de stakker I

HOOFDSTUK V.

De Jezuifen filosofeerden — in overleg met de parochiegeestelijken — over sociale problemen. Niet dat deze aandrang
voortsproot uit diep medelijden met Regout's loonslaven ; deze
taak behoorde beperkt te blijven tot het domein der industrieele
heerschers in wier aangelegenheden de clerus zich niet durfde
te mengen.
Doch er waren geruchten doorgedrongen tot in de stille
studeervertrekken der theologen, geruchten over opstandige
bewegingen onder het proletariaat elders.
De congregaties en broederschappen, moesten volgens h. i.
zóó ingericht worden, dat ze de arbeiders van zelfstandige
organisatie verre hielden, zóó was het advies.
Voor de jeugd, die in de fabrieken tot hon ler-.i en ineer uri^n
per week werkte, werden z. g. Zondagsscholen ingericht.
De enkele uren, dat het proletariërskind nu nog vrij was om
een teug versche lucht te happen werden het na dit besluit ook
nog ontnomen.
Doch de mensch is niet geroepen voor deze wereld ! Zijn doel
is, volgens de opvattingen der theologen, om in dit tranendal de
zaligheid te verwerven I

47

En deze verheven en moeilijke opdraclit was aan de Roomsche
herders toevertrouwd.
— En zij leerden de jonge, arme, slaven en slavinnen, dat alle
menschen gelijk waren voor God.
— En zij dachten na, de kleinen, zeer lang ; trokken een
parallel tusschen zich zelven en de kinderen der rijken, tusschen
hun bestaan en dat der bevoorrechten. Vergeleken in gedachten
hun krot met de weelperige patriciërshuizen.
— En ze konden het niet begrijpen, dat zij gelijk waren voor
God en vielen, al peinzende, in slaap
in de Zondagsschool...
De laatste der Nationale Oorlogen — die tusschen Duitschland 40
en Frankrijk — had de regeeringen tot het inzicht gebracht, dat
de ongetemperde uitbuiting der loonslaven de militaire geschiktheid ondergroef. Zuivere materialistische overwogingen brachten
de hterschers tot de overtuiging, dat het noodig was — wilde de
proleet ook voor het militairisme een bruikbaar element blijven —
verbeteringen toe te pass^i op sociaal en maalscbapptlijk
terrein.
Ook de invoering der vceltallige machines vorderde, dat de
arbeiders iet wat meer onderwijs zouden krijgen.
Zoo ergens, dan gold dit zeer zeker in de eerste plaats de
Maastrichtsche arbeidersklasse, die wel, wat West-Europa betreft, 't schandelijkst te lijden had onder i\m druk der uitbuiting.
De onlzettondo afloop van bovengonoenuien oorlog, doch
vooir'il de slachting r«angerichl door de bourgeoisie onder het
ï'arij£c!;e proletariaat, bij het ineenstorten van de Commune,
bracht overal groote verslagenheid, doffe wanhoop.
In Maastricht was dit het sein, om erger dan ooit den arbeider
en dan vooral het kind, te exploiteeren.
Eindelijk I Ja toch eindelijk laaide verzet op. De clerus had
leeren inzien, dat in Maastricht alle godsdienstig leven uit zou
sterven, indien de ondernemers zich totaal meester maakten van
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het kind. Godsdienstonderwijs was niet wel mogelijk meer. Om
ongeveer gelijksoortige motieven, waarom het militairisme den
arbeider eenigelotsverbetering wilde verstrekken, wilde ook de
clerus een gedeelte van het proletariaat voor zich opeischen, n.l.
uit geloofsbelang.
41
Mars vond hier een bondgenoot en samen eischten zij meer
vrijheid en meer maatschappelijke welvaart voor den arbeider
en het kind.
De een had hem noodig voor kanonnenvleesch en de ander
om hem daarna de zaligheid te doen verwerven.
42
Een jonge geestelijke — Kapelaan Weijnen van de Sint iVlathias
parochie — verhief in 1874 zijn stem tegen de kinderexploitatie.
In al haar wreedheid toonde hij de kinderuitbuiting bij de
Regout's aan het Nederlandsche volk.
De clerus schrok en deinsde terug. Hoe waagde het een der
hunnen, op die wijze, den machtigen industriekoning te weerstaan ?.,.
— Laat af I Was het parool. Gij voert ons dusdoende ten verderve,
want wat moest ervan de versieringen der kerken en de inkomens der geestelijken terecht komen, ais zij door de geldkoningen
verlaten werden ?...
I n e e n brochure over den kinderarbeid, in 1874 uitgegeven,
schreef Weijnen :
« Een invretende kanker knaagt aan den boezem van het
opkomende geslacht. Schrikwekkend zijn de verwoestingen,
welke door den fabrieksarbeid onder de jeugdige personen en
kinderen worden aangericht.
Ach I indien de fabrikanten vooral goed begrepen, hoe zwaar
hunne verantwoordingen zijn tegenover de maatschappij en
vóóral voor God en hun geweten — indien Neerland's Regeering
eens al de diepte peilde van de bloedende wonde geslagen in 't
hart van de hoop des Vaderlands — gewis er ware genezing en
redding mogelijk.
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Wij willen het verwijt niet op ons laden van gezwegen te
liebben » : en verder:
« Het is omstreeks middernacht. Een scherpe Westenwind 43
drijft de aschgrauwe sneeuwwolken in onstuimige vaart over de
stad heen. Ginds in de enge steeg, ziet, daar flikkert achter de
kleine raampjes bijna overal het flauwe licht eener lamp, te
midden der zwarte duisternis. Laat ons daar binnentreden en
zien wat er nog gaande is. Beklimmen we, te midden van zwarte
duisternis, de half versleten trap ; gaan we hier op de derde
verdieping de eerste kamer binnen.
De moeder zit bij den haard, de vader en de oudste zoon van
14 jaar nuttigen een karigen maaltijd en de kleinen slapen
rustig voort. Daar ginds op een ellendige legerstede ligt een
knaap van acht jaar in diepen slaap gedompeld. « 't Is tijd »
roept de vader plotseling, « dat die luiaard opsta ». De moeder
nadert de slaapstee en tracht den jongen te wekken, wiens
krachten uitgeput zijn. De vader wordt driftig en sleurt den
kleine met geweld op den grond, wringt hem de kleeren aan, of
liever de verscheurde lompen om 't lijf en nadat het kind een
paar beten brood genuttigd heeft gaan vader en zoontje naar
de fabriek, waar het kind schreiend wordt binnengedragen.
Na zes volle uren gesloofd te hebben komt een half uur rust.
Vervolgens wordt gewerkt tot den middag. Zoo gaat het voort,
zes dagen lang, soms ook wel des Zondags. Niet een of tien,
doch minstens 200 kinderen van 7 tol 12 jaren torsen aldus
iederen dag elf uren deze I:arde slavernij, iets wat men bij de
oude heidenen niet vinden kon. »
De schrijver toonde aan « dat ook in andere ondernemingen
veel kinderarbeid verricht werd. » Hij gaf een beeld van een
troepje fabrieksjongens : Ziet daar komen ze aan, het troepje
fabrieksjongens, die beklagenswaardige knapen, ternauwernood
zijn hunne zwakke en tengere leden met verscheurde kleeren
bedekt ; de glanslooze en doffe oogen liggen diep in het bleeke
en vermagerde gezicht, dat met kolenstof bedekt is. Langzaam
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slepen ze zich voort als schimmen en in hun opvoeding veel
gelijkende naar redelooze schepselen gaan ze daar henen.
Vraag nu eens aan dezen : Jongen, v/aarora hebt gij uw
hand verbonden ? en aan dien anderen : Vanwaar die brandwonden in het gezicht ? » en 't antwoord luidt : Dat heeft de
meester gedaan, toen hij boos was, dat ik niet hard genoeg
werkte. »
In 1866, schreef Weijnen, stierven in Alaastricht 384 kinderen
onder de twee jaar, waarvan 70 % tot den arbeidersstand gerekend werd. Dit geschiedde opeen totaal van 30,000 inwoners.
De arbeiders, vooral de glasblazers, werden in den regel geen
40 jaar oud. Tusschen de 25 en 30 jaar stierven de meeste
hunner van uitputting.
Hij verwijt de ouders : « dat zij voor een ellendig daggeld
van vijftien tot vijf en twintig cent hun jeugdige kinderen in de
fabrieken plaatsten. De meeste gehuwden verdienden van
60 cent tot een gulden daags.»
Hieraan had de Kapelaan kunnen toevoegon, dat de ouders de
voogdij en het recht over hunne kinderen verloren liadden.
Regout dwong de meeste ouders hun kinderen aan hem af te
staan, daarom teekenden de jongens, zoodra mogelijk, om in
Oost-Indië dienst te gaan nemen.
Buitengewoon verheugd was de Kapelaan, toen minister Van
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Houten het recht van initiatief nam en d e kinderwetten indiende
bij de T w e e d e Kamer. Fel keerde hli zich evenwel tegen den
leerplicht.
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De reactie van den clerus tegen het kloeke woord van Weijnen
was oorzaak, dat er van georganiseerd verzet voorloopig geen
sprake kon zijn.
Regout had, door zijn critiek op T h o r b e c k e , bij de arbeiders
eenige belangstelling gewekt voor meer uitgebreid k i e s r e c h t ;
doch de geestelijke armoede, de drankellende en de zucht naar
vermaak, om voor een oogenblik den bitteren nood te vergeten,
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waren oorzaak, dat er geen sprake van kon zijn den daadwerkelijken strijd voor dit voksrecht aan te binden.
Die uitspattingen, die neiging om alle beslommeringen
van het trieste arbeidersbestaan voor een wijle uit het hoofd te
zetten, was een der oorzaken di-2 het proletariaat afhield van
proletarische opstandigheid.
— P. Regout had dit eveneens begrepen I...
Waren deze afleidingen niet van dezelfde deraoraliseerende kracht
als de indruk, die de stuiptrekkingen van een gehangene den
proleet maanden lang inboezemde ? Waren het niet de elementaire middelen om de arbeidersklasse verre te houden van haar
klasseontwaken ?
De doodstraf was afgeschaft. In 1865 werd te Maastricht de 46
laatste executie toegepast op een zekeren Geurts. « Magere
Hein » had zijn doodenzeis evenwel niet opgeborgen. Neen I
hij heerschte met onbegrensde macht. Onzichtbaar zwaaide hij
met zijn doodend moordwapen in de stadswijken, waar het
proletcndom aan hem ton offer viel tien,... honderdvoudig I...
Buiten de stad trilde het leuteleven. De zon wierp haar
straienbundels in het coleriet van hot wonderbare cchouwspel,
dat de natuur bood. Appel- en per( boomen stonden in vollen
bloei, [fet vee snoof met volle teugen de dauwbedrenktc morgcnlucht in en dartelde vol levenslust in beemd cii wei.
Wat een contrast met de beklagenswaardige wezens daar
binnen de veste.
Ophet jachtsiot Vaihiiaiteil was alles in rep en loer. Eenden
en ganzen kwekten in de vijvers. Jachthonden rollebolden over
het malsche gazon, kalkoenen, pauwen, hanen wedijverden met
de natuur in kleurenbont. Zv/anen klapwiekten, duiven koosden,
musschen en volgels tjiiptcn en tierelierden. Jachtpaarden
werden getuigd, fonteinen spoten, aangedreven door «vapeur»,
hare parelende v/atermassa's hoog toi boven de boomen uit, de
lucht in. Rustieke zonnestralen weerkaatsten hun ftcërieke
kleuren in de deinende v^aterpartijen.
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— Een sprookjesland ! Een paradijs I
P. Regout verscheen op het terras van zijn slot en klapte met
de rijzweep. Een witte schimmel werd door een der stalknechts
voorgeleid. Moeizaam steeg Regout op. Het gold een inspectietocht door zijn lusttuinen, rond het slot.
Overal waren timmeilieden en arbeiders bezig geïmproviseerde
tafels en banken op te slaan..Een enorm groote dansvloer werd
aangelegd voor het « bal Champêtre. » Aan de inrijlaan verrees
een prachtvolle eereboog, waarop in veelkleurige letters:
« Hulde aan Petrus Regout en Aldegonda Hoeberechts bij hun
17 50 jarig huwelijksfeest. »
P. Regout was voldaan en gaf de noodige orders.
Het zou een koninklijk feest worden. Voor het volk I... Den
heelen dag was het zeer druk op het slot Vaeshartelt. Geweldige
massa's illuminatie gerei werd uit de fabrieken aangevoerd.
Maastricht's proletariaat werd uitgenoodigd ten huize van den
industriekoning, die zich gedrongen gevoeld had op dezen dag
een sprankje levensgeluk te gieten in de zee van ellende, waarin
het fabrieksproletariaat was gestort.
Den geheelen dag werd receptie gehouden voor de vele
machtigen uit de ondernemerswercld, waarmee Regout connecties onderhield.
In de fabrieken der Regoul's was het eveneens een op en
neer draven van chefs, meesters, arbeiders. Alles werd in
gereedheid gebracht voor den schitterenden optocht, die
'smiddag'szou plaats vinden.... naar Vaeshartelt.
Robeerts, een bonkige glasblazer, opende den stoet, gezeten
op een witten ruin, die met mustangachtige balsturigheid zijn
berijder in duizend angsten dreef. Hij had in zijn jeugd bij de
jagers gediend, doch zijn vrees ging uit naar den glazen
standaard, symbool der glasnijverheid, v/aarmee hij den stoet
zou openen.
Uitgedoscht als een heraut, poogde hij zijn glazen kunstwerk
als een «baton de marechal », behouden op Vaeshartelt <e
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deponeeren, als bewijs van de vakkunst der blazers en hun
gehechtheid aan den grooten heer, Pierre Regout.
Zoo voerde iedere afdeeling een kunstvoorwerp mede. Onder
weg ontstond er een hevige woordenwisseling tusschen de
kunstzinnige Bohemers en Walen over de aanbieding van een
der kunstgeschenken. De vrouwen wisten den strijd tusschen
de mannen, die elkaar niet konden verstaan, bij te leggen.
Zingende bereikte de massa Vaeshartelt, waar zij voor de
terrassen in eerbiedige adoratie voor den industriekoning knielde.
Nooit is er in Limburg's contreien zoo een uitbundig feest
gevierd. Nooit is er meer gegeten en..,, gedronken vooral.
Gelukkig voor de feestgenooten, dat de volgende nacht droog
en warm was. Slechts weinigen bereikten vóór den ochtend de
stad.
— Wat een plezier I Wat een feest I...
En allen prezen zij om strijd den goeden Heer, die het wel
meende met zijn volk.
Regout verstond dus uitnemend de kunst « zijn volk » in
toom te houden. Andere industrieëlen, alhoewel zij minder dan
den Maastrichtschen ondernemer aan hun arbeiders verdienden,
wisten de goede snaar niet aan te roeren en hadden verbazend
veel meer strubbelingen in hun bedrijven. Maastricht was de
leerschool geworden voor de industrieëlen en de machthebbers
elders, die graag kennis namen van de bijzondere wijze, waarop
Regout zijn volk «opvoedde».
Intusschen was het een niet te ontkennen feit, dat de elders
groeiende, socialistische partij en vakbeweging de machthebbers
vele zorgen baarden. Zij voelden zich niet meer veilig in hun
machtige burchten.
Ook de Roomsch-Katholieke kerk zag groote groepen van
haar arbeiders verzwelgen door den wassenden socialistischen
vloed. Met angsten vrees werd studie gemaakt van de factoren,

54

welke op dien groei inwerkten en hem zoo mogelijk konden
ondergraven.
Vooreen stad ais Maastricht met zijn overmachtigen Clerus
zijn de pauselijke encyclieken een goede graadmeter om te
peilen wat er in die wereld van de predestinatie leeft t. o. v. de
sociaal democratie. In dit verband is de encycliek « Quod
apostolici munerus» uitgegeven op 28 December 1878 de
eerste, die zich met de socialisten bezig houdt. Ter bijdrage van
de kennis hiervan schreef W. H. Vliegen in de Socialistische
Gids van Juli 1931 het volgende.
Er worden encyclieken van Paus Leo XIII genoemd, die,
zooals het heet voor « Rerum Novarum » den weg hebben gebaand en de opsomming begint met eene over het huwelijk en
het gezin, gedateerd 10 Februari 1880. Verzuimd is melding te
maken van de encycliek « Quod apostolici muneris » van 28
December 1878 en dit is te raadselachtiger omdat die encycliek,
de eerste van de hand van Paus Leo XIII, en die speciaal handelt
over het socialisme. In dat stuk gaf deze Paus zijn toenmalig
oordeel over het socialisme, en om de evolutie van de denkbeelden te beoordeelen moet men daar beginnen. Die encycliek
begint haar oordeel met een hoofdstuk getiteld « Gevaarlijke
dwalingen der socialisten ». Daarin worden de socialisten ais
volgt geteekend : Zij zijn voorzeker degenen, die, zooals het
woord Gods getuigt ; hun vleesch bevlekken, de heerschappij
verachten en de majesteit lasteren, en verder; De natuurlijke
vereeniging van man en vrouw, die zelfs bij de barbaarsche
volken heilig was, houden zij niet in eer ; en de huwelijksband,
het voornaamste waardoor de huiselijke maatschappij wordt
samengebonden verzwakken zij en geven hem zelfs aan den
wellust prijs. Eindelijk, aangelokt door de begeerlijkheid naar
tijdelijke goederen, die de wortel is van alle kwaad, en door
welke te begeeren sommigen van 't geloof zijn afgedwaald,
bestrijden zij het door de natuurwet vastgestelde eigendomsrecht, en terwijl zij den schijn aannemen van te voorzien in de
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behoefte van alle menschen en aller wenschen f e voldoen, plegen
zij ontzettende misdaad en matigen zij zich het recht aan om al
wat of op titel van rechtmatige erfenis, of door inspanning van
geesten handenarbeid, of door spaarzame levenswijs verkregen
is, te rooven en tot gemeen goed te maken.
Deze verderfelijke meeningen worden in een wolk van vlugschriften en dagbladen aangeprezen. En hierdoor is de ontzagwekkende majesteit en het gezag der koningen zoo bij het
oproerige volk in haat gekomen, dat snoode verraders, die van
alle teugels wars zijn, in een kort tijdsverloop meer dan eens
een goddelooze aanslag gepleegd en hunne wapens zelfs tegen
de vorsten van koninkrijken geiicht hebben. »
Zie, schreef Vliegen : dat is het oordeel over de socialisten,
toen Paus Leo zich er het eerst over uit liet.
De taak der katholieke vakbeweging werd aldus aangeduid :
« Opdat deze vereenigingen onder de hoede van den godsdienst
geplaatst al haar leden met hun lot tevreden en werkzaam
maken en tot een stil en rustig leven aansporen. »
Die eerste encycliek repte met geen woord over sociale
verbetering. De socialisten van 1878 worden evenwel als niet
veel anders dan een secte van redelooze misdadigers, die met
rooven hun economisch doel trachten te bereiken, voorgesteld.
Dat zich ook in 't Vaticaan een evolutie voltrokken heeft ten
opzichte van de beoordeeling der socialistische beweging zaï
achteraf nog wel blijken.
Doch dit voorproefje kan den outsider een denkbeeld geven
van de bejegening, die een Sociaal-Democraat te beurt valt in
eene christenstad waar de naastenliefde een der schoonste
deugden genoemd wordt.
Ook de eerste jaren na 1880 gingen in Maastricht voorbij in
schijnbare rust. Clerus en kapitalist pasten den ouden geljkten
term toe.
— Houdt U zé dom, ik zal arm houden !...
De Nederlandsche afdeeling van de Luiksche socialistische
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partij waagde zich met haar propaganda tot onder de poorten van
Maastricht. De dorpen ten Zuiden van de stad kregen van haar
meermalen bezoek. Dan werden in het Nederlandsch gestelde
manifesten verspreid. Die verspreiding moest zeer incidenteel
zijn en mocht niet te veel tijd in beslag nemen, tenzij de propagandisten met groote groepen waren, hetgeen bijna nooit het
geval was. Meer dan eens kwam het tot vechtpartijen en was
het het verstandigst de vlucht te nemen. De boeren waren in
hun fanatisme in staat naar alle wapens te grijpen. Toch won de
socialistische idee voortdurend terrein onder de plattelanders.
De « bacil » werd overgedragen door verwanten, die in Luik
werkten. Onder de Limburgers, die in België kennis maakten
met de socialistische beweging behoorde ook de pientere
Gulpenaar W. H, Vliegen. In 1883 toog de 21 jarige jonge man
naar Holland, waar hij lid werd van den Sociaaldemocratischen
Bond. Kort daarna, in 1884, ging hij te Maastricht in dienst48 betrekking bij de fitma Leiter-Nijpels. Het was in dat jaar, dat
de eisch : « Algemeen kiesrecht of revolutie » tot zelfs binnen
de muren van Maastricht weerklank vond,
In 1880 was ook een R. K. kiesvereeniging gesticht, die meer
het aanschijn had van een geheim genootschap dan van een
openbaar zedelijk lichaam.
Ondanks alle schijnbare rust was er een groeiend verzet onder
de arbeiders te bespeuren. In satire en hekeldicht werd uiting
gegeven aan het opgekropt gemoed van het lastdier, dat men
met den naam van werkman placht aan te duiden.
De jonge energieke typograaf Vliegen bestudeerde de
ellende, waarin Maastricht's proletariaat gedompeld was. Alleen
dwaalde hij door de armoebuurten, wantrouwend nagekeken
door de bewoners, om kennis op te doen van het leven der
zwoegers. Hij kwain tot de conclusie, dat ook hier het eenig
afdoend middel kon zijn « machtsformatie ». Hierdoor alleen
kon de ontvoogding van het geknechte volk bereikt worden.
Een dier wapens en wel het voornaamste, was de verovering

57
van het algemeen kiesrecht. Vooral na het oprichten van de
R. K. kiesvereeniging, die een tegenhanger der liberale
was, was de belangstelling voor dit politiek probleem groeiende.
Kapelaan Weijnen, die de socialistische idee een onbegrensde
haat toedroeg, omdat hij het in ieder geval met de Paus eens
moest zijn, trachtte, door een beroep te doen op de naastenliefde,
verbetering te verkrijgen in den toestand voor de arbeiders.
Edoch hij moest ervaren, dat zijn stem die eens roependen was
in de ultramontaansche woestijn.
Men meende, dat de kinderwetten in Maastricht stiptelijk
nageleefd werden, ondanks de verklaring der Regouts, dat het
door die wetten onmogelijk was vakbekwame glasblazers te
vormen. Volgens hem moesten de «gamins» vanaf hunne 49
piilste jeugd het vak aanleeren. In de schafttijden moesten zij
zich eveneens op kosten van den patroon in 't blazen oefenen.
Er ging evenwel een gerucht door Maastricht, dat de Regout's 50
een onderaardschen gang hadden aangelegd, waardoor kinderen,
die nooit de fabriek mochten verlaten naar een aan de overzijde
van de straat gelegen kindertehuis gevoerd werden. Deze tunnel
was er inderdaad voor dit doel. De kinderwet werd evenwel
niet overschreden, omdat de kleinen allen iets ouder dan 12 jaar
waren. Deze kinderen werden door Abbé Santol aan de Regouts
geleverd. Hij verzamelde ze in de Belgische Kempen bij ouders,
welke, omtrent de toekomst der kleinen, de schitterendste voorspiegelingen werden gemaakt. Dezelfde Abt leverde op deze
wijze ook kinderen aan de industrieën in Noord-Frankrijk. In
Maastricht kwamen de kleinen alleen onder geleide uit hun
gevangenis. Om hun tehuis stond een ijzeren hekwerk. Als de
socialistische jeugd langs hun « tehuis » kwam werden ze uitgescholden voor «roode kakkerlakken» en dies meer, een
bewijs in welke richting de opvoeding geschiedde.
Een kenmerkend verschijnsel in de Maastrichtsche industrieën
was het feit, dat de fabrieksvrouwen het eerst in verzet kwamen
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tegen den geraffineerden loonroof, die de kommiezen der Regouts
op haar toepasten.
In het begin der Tachtiger Jaren nam dit verzet van de vrouwen
een zeer dreigend liarakter aan, dat zich herhaaldelijk uitte in
spontane, hardhandige acties.
Een zekere Brok was een der meest hardvochtige uitknijpers
van de vrouwen.
Toen hij weer een grooten hap van het karige loon der vrouwen wilde inhouden, togen deze naar de kantoren, grepen den
uitzuiger bij den kraag en sleepten hem naar buiten, waarbij hij
onzacht gestreeld werd door de ongemanicuurde vrouwenhanden.

HOOFDSTUK VI.

Was er in de eerste vijftig jaren van de eeuw modern kapitalisme in Maastricht slechts weinig verzet te bespeuren tegen
het heerschzuchtige ondernemersdom, de periode die volgt, is
het tijdperk van heroïstisch solidarisme van de arbeidersklasse,
een tijdperk waarin de werkgevers het vlijmscherp wapen van
den broodroof op de ergerlijkste wijze hanteerden en zoodoende
poogden de snel groeiende idee van het jonge Marxistisch
socialisme tot den wortel uit te roeien.
Tevergeefs echter I Iedere poging stuitte af op den stalen
wil der vastberaden klassestrijders, zoowel mannen als vrouwen.
Moedig traden zij de broodheeren tegemoet. Zij luisterden naar
de stem hunner gewijde roeping, die zich, als bij intuïtie, gehoorzamen deed, de roeping om kluisters en boeien te breken,
waarin zij thans een halve eeuw geklonken lagen.
W. H. Vliegen had intusschen niet stil gezeten. Hij had
enkele getrouwen om zich verzameld. In 't voorjaar van 1885
werd besloten op 5 Juli van dat jaar een openbare vergadering
te houden voor den eisch van algemeen kies- en stemrecht.
Gebing en Helsdingen voerden het woord. Die vergadering si
leidde tot de oprichting van den bond voor Algemeen Kiesrecht,
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waarvan Vliegen voorzitter werd. Later in 't zelfde jaar nam
G . H . Pieters zitting in het b e s t u u r . Van dien tijd af trad Vliegen
geregeld als spreker op. Op 15 October 1885 werd hij door de
firma Leiter-Nijpels, wegens zijn socialistische beginselen, ontslagen. Hij trok toen door België, waar in dat jaar 12000
mijnwerkers in staking waren. Hij kon in België geen werk
krijgen en ging weer naar Holland. In 1886 werd hij aangenomen
bij de drukkerij « Exelsior» te 's-Gravenhage, waar hij, als
53 gevolg van een geschil met Van Raay, weer werkloos werd. Na
54 drie maanden van werkloosheid trad hij in dienst bij Bellingfante
in dezelfde stad.
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Ondeitusschen werd in Maastricht niet bij de pakken neergezeten. Op 3 Januari zou A. H. Gerhard opnieuw spreken in
de Concertzaal op de Kleine Gracht voor den eisch van Algemeen
Kiesrecht. De politie trad zeer ruw op en deed of de spreker en
de bezoekers een troep tuchthuisboeven waren. Iedereen werd
gevisiteerd. Den spreker werd een verhoor afgenomen. Dit
geschiedde op onbeschaamde wijze, zoo ergerlijk alsof men met
een misdadiger te doen had.
In April 1886 kwam er beweging onder de glasblazers. Er
werd niet zacht gevochten tegen de politie. De staking, die
nergens een steunpunt in had, duurde slechts een paar dagen.
'S avonds trokken de havelooze arbeiders door de straten. Zij
zongen slechts allerhande brokstukken van revolutionaire liederen, de een in 't Fransch, de andere in het Nederlandsch.
Straatbengels, die mee trokken wierpen bij de rijken, zoo ook
bij de Regouts, de ruiten in.
De staking was uitgebroken naar aanleiding van een geschil
met de directie over het verlagen der tarieven. Toen ten slotte
ook nog 48 franken afgetrokken werden van de bijdragen, die
gegeven werd als toeslag op het loon der « gamins » was de
maat vol en liepen de werkplaatsen leeg.
Na de staking was het zeer rumoerig in de glasblazerij. De
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jongens kondigden een uittocht der glasblazers aan door het
zingen van 't volgend lied.
Och nein Menhicr
Nog neet veur vief en daartig
Veer goeien de kan dao neer
Veer goon nao Sint Lambeer
Och nein I Och nein I
Veer goon nao Sint Lambeer.
Met Sint Lambeer v/erden de glasfabrieken te Val-SaintLambert bij Luik aangeduid.
Het verzet laaide steeds feller op, overal werden roode vlaggen
geheschen ; zoo ook op de graftombe van generaal Dibbets
buiten de Boschpoort staande, welke generaal als de incarnatie
der verdrukking' beschouwd werd. Tenslotte woei op een morgen
het karmozijnen dundoek op de glasblazerij.
De staking en het smeulend verzet waren een goede les geweest voor de ondernemers. De vijf zonen van Regout hadden
zich zoo iets te eeuwigen dage niet kunnen voorstellen.
Het gebeuren in Maastricht kon als een reflex beschouwd
worden van de gebeurtenissen te Luik. Deze stad was in staat
van beleg. De mijnwerkers waren in staking waarbij het zéér
ruw toeging. Meerdere arbeiders werden door de kogels der
«ordebewaarders» gedood. In Charleroi was de toestand zoo
ernstig dat de glasblazers de fabrieken vernielden. De vertwijfelde proleten vochten daar in de straten.
« Recht voor Allen » schreef hierover: « De groote sociale
omwenteling, wier komst aanstaande is, wordt wederom voorafgegaan door talrijke werkstakingen en hongeroproeren.
Wal in België plaats vindt is niet anders dan de voorbode,
het voorspel van groote zaken. »
Het werd een rumoerige periode, ook in Maastricht. Vooral
de vrouwen kwamen bij herhaling in verzet v/aarbij zij in de
fabrieken te hoop liepen en weigerden te werken. De tijd was
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voorbij, dat P. Regout kon schrijven, zooals op 23 December
1864 aan de commissie A. C. de Vries Robbé « dat zijne fabrieit
verreweg de grootste van het land is en nog nooit een stoornis
of troebel van de zijde zijner werklieden heeft veroorzaakt. » Dit
kwam volgens Regout : « omdat hij zijn personeel zoo goed behandelde. »
Evenwel had genoemde commissie, die in 1860 was ingesteld,
uitgerekend dat in 1863 aan loon was uitbetaald f. 486.500 of
f. 254.50 per arbeider en per jaar. Op de pottenfabriek « verdienden » de jongens van 10 tot 23 1/2 cent voor 12 uren
werken.
Tegen de vrouwen trad vooral L. Regout zeer streng op, hij
kon het niet verknoersen, dat hij niet, evenals zijn vader, « de
rust» kon handhaven. Tallooze vrouwen werden ontslagen —
en toch, de « stoornis » was onafwendbaar hoe bruut deze telg
van den industriekoning ook optrad. De spanning werd steeds
erger. Groette een arbeider hem dan was het barsche bescheid
« Kiek veur dich. » — In de waan zijnde, dat gezag schuilde in
kwistig vertoon, strooide hij nonchalant de gouden Louis in de
smeltkroezen om het allerfijnste glaswerk te kunnen vervaardigen.
— En toch taande zijn «gezag».
In 1887 had ds Tweede Kamer een enquête commissie ingesteld om den toestand in de fabrieken te onderzoeken alsmede
de werking en naleving der kinderwetten; Dit was de derde die
gehouden werd.
De eerste enquête had plaats in 1841 en had evenals die van
1860 meer betrekking op den kinderarbeid. Uit het rapport van
den Gouverneur van Limburg, dat deze op 8 October 1841 aan
de commissie Netscher indiende, valt aan te stippen, dat in de
spinnerij van het R. K. Armenhuis de kinderen drie cent per dag
verdienden voor 10 uren werken. P. Regout betaalde aan de
peuters, die nooit geen schoolbanken zagen, vijf tot zeven maal
zooveel loon, of 15 a 20 cent per dag. Dit gold de glasblazerij.
In de slijperij verdienden de grooteae kinderen van 12 tot 14 jaar
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40 a 60 cent per dag bij een werktijd van 12 uren. De commissaris
van politie beklaagde zich er over, dat deze stumperds 's rachts
ais schimmen door de straten sloopen. Toch vlekten deze
rapporten niet den weerzin als de enquête van 1887 toen bij het
bekend worden ervan o.a. in Delft de studenten het aardewerk
van de Regout's in gruizelementen sloegen.
Voor deze enquête commissie legden een 30 tal werklieden van
de Regouts verklaringen af, die allerwegen groote beroering wekten. Het betrof slechts de toestand in de aardewerk en glasfabrieken. De Regouts hadden zich intusschen ook op ander
terrein in het bedrijfslef/en gemengd. Eugene hield er een
modelboerderij op na en concurreerde de vertwijfelde melkboeren
dood, ook door middel van de lage loonen, die hij betaalde.
Ernest had een expeditiebedrijf en onderhield het postverkeer
met Tongeren. Ook hij pleegde in deze branches roofbouw en
uitbuiting op zijn personeel.
Kapelaan Weijnen, inmiddels pastoor geworden, getuigde, 55
dat de arbeiders behandeld werden als redclooze werktuigen en
als slaven.
De belangstelling bij de elkaar snel opvolgende onthullingen
was enorm groot. Pastoor Weijnen keurde het optreden en het
vastberaden ingrijpen van de Regeering goed. « Waar godsdienst
en menschelijkheid te kort schieten, daar moet soms de overheid
met krachtige hand tusschenbeide komen », zoo oordeelde hij.
Hij gewaagde ervan, « dat het volk van Nederland niet dankbaar
genoeg kon zijn voor de ingevoerde kinderwetten van Van
Houten, want vroeger moesten de kinderen 's nachts uit hun bed
gehaald worden en op de kille steenen gelegd worden om ze
wakker te krijgen. »
Eens was het voorgekomen. « dat de koster van de Sint
Mathiaskerk zoo'n stumperd, die 's nachts om 12 uur opgehouden had met werken, en van moeheid niet meer verder kunnende,
'•".ich toen op den drempel der kerk had neergezet, in s'aap was
gevallen en — bijna bevroren — gewekt had. »
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Van de congregaties getuigde Weijnen, « dat deze dienden om
godsdienstige en zedelijke kennis bij te brengen, benevens de
christelijke plichten tegenover hun meerderen, incasu de fabrikanten te vervullen. »
Omtrent de werkzaamheden aan en in de ovens, zeide hij tot
de commissie, « dat bij de Regouts de onwelvoegelijkheid bestond om bij het uithalen der cassetten uit de ovens vrouwen te
bezigen, een omstandigheid, dié een zeer onzedelijken toestand
schiep, omdat de mannen in onfatsoenlijken toestand in de ovens
gingen, en wel zoo dat er geen vrouw bij te pas mocht komen,
want zei Weijnen, « die mannen zijn bijna naakt, »
Ten tweede noemde hij dat werk onmenschelijk I
De fabrikant eischt, « dat te vlug nieuwe waren in de ovens
gebracht worden, daarom worden de ovens niet behoorlijk
afgekoeld. In een vreeselijke hitte van 22 graden Reaumur
worden de ovens leeggehaald, in een hitte, ik durf het te verklaren, waarin de fabrikant zijn jachthond of zijn rijpaard niet
zou wagen. De arme drommels hebben doeken om het hoofd,
die van de hitte wel eens schroeiden. En wat verdient hij daarmee ? F. 1,25 per dag !»
Dat werk noem ik onmenschelijk I ja doodend.
Deze ploegen arbeiders werden de martelaarsploeg of, om het
exorbitant vele water dat zij dronken, de waterploeg genoemd.
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Werklieden en opzichters, zoomede de heer Nijst bevestigden
ten volle deze verklaring. Mij dunkt, besloot Weijnen, « de
heeren fabrikanten moesten uit eigen beweging verandering
brengen, doch er zijn van die heeren, waarmee, zoodra er kwestie
is van geld, niets te beginnen is, met den besten wil zelfs niet. »
Op een vraag van Beelaarts van Blokland of er te Maastricht
vereenigingen waren van socialistischen aard, antwoordde
Weijnen in 1887 : « Ik geloof het niet, wel zijn lieden uit Rotterdam en Amsterdam te Maastricht gekomen om ze op te richten,
maar de godsdienstzin" onzer bevolking heeft dat netjes in 't
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water doen vallen. Die bezoekers werden uitgefloten en aan de
deur gezet. Sedert heeft men er niets meer van gehoord. »
De voorzitter was verheugd : «doch», zei hij, «te Luik is
het anders gesteld. »
Tegen de verklaringen van Weijnen werd door de Regouts een
open brief gericht aan de enquête-commissie, waarin zij dertig
getuigen aanboden, die onder eede bereid waren Weijnen's verklaringen te logenstraffen. Deze getuigen wenschte men niet te
hooren. Blijkbaar was men van meening, dat die eeden niet
geheel uit vrijen wil afgelegd zouden worden.
Weijnen en de anderen, die in den open brief gewraakt werden,
verdedigden zich in het plaatselijk blad « Le Courier de la
Meuse». L. Regout maakte nog al wat misbaar en wilde
persoonlijk gehoord worden.
Op 3 Maart 1887 gebeurde wat niet uitblijven kon. De uit
den band gesprongen geestelijke, Weijnen, werd om zijn optreden voor de enquête-commissie, door alle dekens en pastoors
van de stad gedesavoueerd, omdat hij wrevel had verwekt tegen
de Regouts en het had voorgesteld alsof die patroons hardvochtige, meedoogenlooze menschen waren, die zich om het lot van
den werkman niet bekreunden, terwijl de Regouts de naastenliefde toch zoo buitengewoon betrachtten.
Dit geschiedde, nadat de Regouts zich bereid verklaard hadden
een nieuwen vleugel aan een kerk op hun kosten te lateti
bouwen.
«Quod Apostolici Muncrus» was door Weijnen niet begrepen.
iVloesten de arbeiders niet tot eet) stil en rustig leven aangespoord
worden ?...
Weijnen werd gedeporteerd naar de afgelegen pastorie le
Limbricht. De arbeiders begrepen nu, dat zij van den Clerus
niets meer te hopen hadden,
In 1887 heerschte er in Nederland een ergerlijke terreur tegen
de groeiende, socialistische beweging. In Amsterdam, Leiden,
Rotterdam en Utrecht vielen de oranjeklanten de socialisten aan.
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In Januari was Domela Ni^uv/cnluiis gevangen §{erorr,cn en dit
was het sein gewcfst tot steels brutor optreden.
« Recht voor A!l2n » sc:!re.-f: Fi c' iö volbracht. Langs den
weg van « rechten », I'.u wH ii; Ne:;;;'^iul zc^i^en, van haat,
kuiperij, eer en wiïstbfj^i; zij:! oc iaktlcn v?n den iiofbeanite
58 du Tour eindelijk aaiigc'aMÜ, wa:•" ZJ op hoog bevel heen
moesten en hebben ze on/ea vri; J V'omcla Nicuy.'enhuis
eindelijk als prooi voorpe\vorp;-n ;'•!;•!. ;••* hof en beurs roofgedierte, dat als honf^erigs rav^n op h m aas ie, omiJat hij hun
bemoeilijkte in het p!i;n;'er"n cr' vcruioord:;0 des volks. »
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Na de gevangennoniing verkl;'arc'e Dr. Schaepman in
Maastricht dat het socialisme « doei en bogr:iven w a s » . Eind
Februari was men evenwel nog nicl j;;e!!oel overtui^^d van het
afsterven van het socialiLjinc. t'.^n troep oranje- en jeneververeerders trok door AiP.stoi'Jams strateji en ^;ooidc de ruiten
in bij de sociaaldcmocraieü en he'tir'igtïen hen met dsn dood.
Den volgenden dag, Iiol was de vierde i'er oranje-furie, kv.^am
het voor het café Pviiüirii; op het Waterlooplfcin tot con formcelen
veldslag, door de ora ijcki^nfen ulfgclokt. Schotcü vielen.
Onder den roep « L'.!ve de Konlvt], (;oo<i 'Je pocialen » vielen
vele gewonden. Ook in auOtTC siC''ei; vvciden de socialisten op
dezelfde wijze vervolgd.
Nadat W. H. Vliegen Maastiicht vcrlaïe:] Imd, kwamen in
verschillende café^ clubje;; asbeiUero b'iee;; ter bespreking van
hun toestand en het berani'^i; vati pki-i:,:'.j tot loisvcrbetering.
Actief en naar builen ori^re'^^ii voii^'en 7e ie .(levv.mj^l. Toch werd
er in April 1889 eo:! Socin-ii-'l-siöccan^C'!'^ Club f^eslient. Die
bond trad in dat jnar ;-!L^;ta''!-isc-! oii ;;e eiscliio aibeiderswctgeving op elk terrein. .Oi)ri-eic ieg eririg werd nnar 'iar leiding
der gehouden enquêtiMu 1887rit, v,rt ;>[> HOÜ artieiJ ingediend.
Schoorvoetend vols'.'e Nydeik^ini in o../e!! de nneiere hinden,
vooral Duitschland streefde ons laüd op sociaal terrein ver
voorbij.
« Recht voor Alleü •> werd lot een dagblad

omgewerkt.
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Op 18 September 89 kreeg de zwakke beweging versterking
door de terugkomst van W. H. Vliegen. Hij was toen aangesteld tot administrateur van het fonds tot uitkeering bij
overlijden en genoot een salaris van twaalf gulden in de week.
Vliegen bepaalde zich niet uitsluitend tot de begrensde taak,
die hem zijn functie oplei; maar hield zich ook bezig met den
strijd, dien de arbeiders dienden te voeren tegen het machtige
patronaat ter stede. De Sociaaldemocratische Club werd in een eo
afdeeling van genoemden bond omgezet. Vanaf de komst van ei
Vliegen werd krachtig gecolporteerd met « Recht voor Allen »
waarin hij zelf en Pieters, de laatste onder het pseudoniem
Caesar, schreven.
1889 kan als het jaar beschouwd worden, waarin de
Maastrichtsche Arbeidersbeweging gesticht werd. In 't zelfde
jaar werd ook een club opgericht van aardewerkers, die dan
hier, dan daar vergaderde. Het waren aardewerkers, die studie
maakten van maatschappelijke vraaf^stukkcn en het wezen der
bestaande vakvereenigingon elders.
W.H. Vliegen knoopte overal connecties aan met de arbeiders.
Als lid van de gymnastiekvereeniging « De Turnkring » eti
later van « Kracht door Volharding », waarin H. v. d. Venne de
technische leidiiig had, maakte hij vele i.'rienden.
1889 was teveas het jaar van de herdenking van
de groote Fransche Omwenteling. Zondag 14 Juli werd te
Parijs het Internationaal Socialistisch Congres gehouden. Dit
was op denzelfden daium, dat honderd jaar terug het Parijschc
volk de Bastüle veroverde. De Possibilisten en de Marxisten 62
hielden ieder een afzonderlijk coügres. Vliegen vertegenwoordigde mede den Necierlandschen Sociaaldcmocratischen Bond.
De poging, vooral van de Hollandsche delegatie om tot eenheid,
te komen, gelukte niet.
Allen, die tegen het socialisme gekant waren, hadden weer
hoop en sloofden zich uit om met spitsvondige bedenksels de
groeiende sociaal.iemocraiie Ivgen te gaan.
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Op het Marxistisch Congres werd besloten den eersten dag
van Mei als feestdag van den Arbeid te bestemmen.
De actie voor de socialistische beginselen werd intusschen
intens gevoerd. In October 1890 werd het venten met «Recht
voor Allen » stopgezet en werd « De Volkstribuun » uitgegeven.
Dit blad bracht het bij den verkoop tot 1200 nummers. Het
eerst werd het blad gedrukt in de Maastrichtsche Smedenstraat.
Vliegen was de vakkundige leider, O. Pieters, S. Heltzel e. a.
waren zijn helpers, terwijl hunne vrouwen hielpen om de kranten
te vouwen.
In 1890, dus de eerste Eén Meidag, is ook te Maastricht
gevierd. In Café « Omnibus » aan de Boschstraat werd vergaderd. Vliegen en Pieters voerden er het woord.
Voor het lokaal waar de Meiviering plaats had, had het
gemeentebestuur eenige karren met straatkeien laten neerwerpen,
blijkbaar in de hoop, dat de burgers de « orde » zouden handhaven.
Van provocatie was « natuurlijk » geen sprake.
De groote verkoop van het weekblad was vanzelfsprekend
een doorn in 't oog van den Clerus, die allerlei bedenksels uitspon om dit grondwettelijk recht aan te tasten. Luidkeels de
Volkstribuun aanprijzen vonden zij verschrikkelijk, vandaar dan
ook, dat al hun vazallen zooals juristen, wijsgeeren, historici,
letterkundigen, filosofen en dies meer aangezet werden om een
middel uit te prakkizeeren om die colportage onmogelijk te
kunnen maken.
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In 't voorjaar van 1891 sprak Domela Nieuwenhuis voor
circa 300menschen. Hierna kwam merkbare verbetering in den
toestand voor de socialisten. Vliegen was kandidaat gesteld voor
61 den gemeenteraad en had zeventig stemmen gekregen. Vele
dagen hadden de propagandisten getobd om de candldatenlijst
geteekend te krijgen. « De Grensbode », een Roomsch-Kathoüek
65 dagblad, dat door een oud zouaaf geredigeerd werd, wees op
het noodlot, dat over de gemeenschap zou komen als Vliegen
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gekozen werd. Listiglijk zou Vliegen niet gesproken hebben
over het feit, dat de socialisten voorstanders waren van presentiegeld. Werd hij dus gekozen dan beteekende dit ad. f. 2 per
raadslid en per vergadering 2 x 23 x 8 of f. 368 per jaar.
Als Vliegen dan, tot hij 80 jaar was, in den raad bleef zou dit
de gemeente op f. 19,000 komen te staan.
De Grensbode was dus wel een kraan, en rekende er alvast
op, dat de 22 Roomsch-Katholieken allen vóór Vliegen's voorstellen zouden stemmen.
De « Courier de la Meuse » was bevreesd, dat Vliegen zijn
omverwerpende ideeën in den raad zou gaan prediken, een
plaats, waar hij dit vrijuit zou kunnen doen zonder vervolgingen
te duchten.
« Hij zal zich dan, schreef het blad, van de raadstribune
bedienen om zijn medeburgers te attaqueeren, zooals zijn blad
het elke week doet. Thans is het parket voortdurend bezig met
klachten te onderzoeken van medeburgers, die zich belasterd of
beleedigd achten, terwijl de dader zich verschuilt achter den een
of anderen proletariör. »
Tegen dit laatste protesteerde Vliegen met kracht. Precies het
omgekeerde was het geval.

HOOFDSTUK VII.

Van uit het Vaticaan was een nieuwe PauseJijlce encycliek de
wereld ingestuurd, die « Rerum Novarum » hselte. De Paus, die
in 1878 « Quod Apostolici Munerus » de socialisten nog schilderde als een secte ongure oproermakers en roovers, had
het intusschen noodig geoordeeld iets te doen om den
wassenden rooden vloed in te dammen. In tegenstelling met
1878, toen geen woord critiek tegen het kapitalisme geuit werd,
66 keerde de Paus zich in 1890 fel tegen daszelfs uitwassen. «Rerum
Novarum » veroordeelt het kapitalisme niet als maatscliappelijk
stelsel, doch volgens de interpretatie is het moeiiiik om eigendom
op de gewoon kapitalistische wij^e verkregen, n.l. niet uit
arbeid, te verdedigen.
Deze geavanceerde inzichten waren blijkbaar geboren uit het
besef, dat het socialisme niet met een enkele philippica, zooals in
1878, was te verslaan.
Omtrent het eigendomsrecht komt het in dien laatsten zendbrief hierop neer, dat hij, die arbeidt, recht heeft om hetgeen
hij met dien arbeid heeft voortgebracht of verdiend, in eigendom
te bezitten.
Hoe dit laatste te bereiken is als men, volgens de encycliek
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van 1878, de arbeiders stil en tevreden houdt, staat er niet bij
geschreven.
Voor Maastricht — Neerland's Rome — hadden die pauselijke
uitspraken geen g ;riM«c bcteckonis, vv.int het geloof in de koinst
van het socinlisiiie liïïd ook hier grooie bevolkingsgroepen
aangegrepen ais een onafweruibaar ,qf'b'jn:fn. De worsteling om
de zegepraal van het ni^?nscheri bo'/vijdondc socialisme werd
geacht in het laatste stadium ie zijn.
De smetteloos roode banier v/as liet menetekel geworden voor
al wat heerschte op aarde.
De onstuimige ajaog iiaav b: .;i].ii?:g dreef ook de RoomschKatholieke arbtiders tot zeifstanJige acties. Dit strookte niet met
het begrip vaii iiei kirissesolidirisme, zoodat de Paus een nieuwen
zendbrief de v/srdd instuuriic, ^^aarin die acties verboden
werden, Dit geschiedde iii « Gr.ives Communi Re. »
Waren de Roomsch-Katliolieke arbeiders aan banden gelegd,
evenzoo zou gepoogd worden oin de socialistische propaganda
onmogelijk te maken.
In 1891 hadden de kntholie^en met de door hen zoo gesmade
liberalen bewerkstelligd, dat voor het vieren van den Eén Meidag
geen enkele zaalhouder een lokaa! vvilfie afstaan.
Er zat voor de temperamentvclie socialisten niet anders o p
dan een openluchtmceting te houden *;•:! aangezien ze nu moesten
nemen hetgeen hun niet gegeven werd, namen ze in dit geval
ook maar het allerbeste, het Vrijthof, het mooie plein in 't hartje
van de stad.
De aankondiging had ccn enorrno massa menschen naar het
plein gelokt, vooral aiboiders. M e t hun drieën kwamen de
leiding gevende Sociaa'.-Doiuccraten het plein op, omstuwd door
een geweldige volksmassa.
Vliegen beklom den voet van een voor de hoofdwacht staande
fontein. Hij maande tot stille, v/aaraan een oogenblik voldaan
werd. Voordat hij evenwel twee volzinnen gesproken h a d ,
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sommeerde hem de politie zich te verwijderen. Onder groot
gedrang trok Vliegen naarde trapjes tusschen de beide kerken.
Op deze hoogte wilde hij de arbeiders toespreken. Er zat symboliek in deze plaats, links de Protestantsche, rechts de Roomsche
kerk, wier beider richtingen de arbeiders onderling en tegenover
de Sociaal-Democratie verdeeld willen houden. Vliegen stond
er tusschen als symbool der eenheid, dragende de idee van
71 klassesolidarisme, zijnde de synthese van de macht, die de
arbeidersklasse scheppen kan, indien zij zich niet in confessioneel
72 separatisme begeeft.
Een massa volk w a s samengedrongen tusschen beide k e r k e n .
O p n i e u w s o m m e e r d e d e politie o m te zwijgen. Vliegen wilde

echter spreken, het was immers Eén Mei, de feestdag van den
Arbeid
Sabels flikkerden op en
handen grepen de
agenten beet, ook bij hun baard.
Een verwoed geschreeuw steeg op. Overal bevonden zich
politiemannen tusschen het publiek, die van hun wapens gebruik
maakten. Het moet een helsch kabaal geweest zijn, want het
rumoer werd gehoord tot in het Bassin op 600 meter afstand.
Vliegen met een achttal personen werden gearresteerd. De
vrouwen van de gearresteerden lieten zich niet onbetuigd. Er
waren vele gewonden.
De ervaringen bij dit Meifeest opgedaan leidden tot een verbod voor de politie tot het laten groeien van hun baard. Deze
mannelijke kenteekenen hadden getoond niet bestand te zijn
tegen het vuur, waarmede de Socialistische Internationale de
aanhangers bezield had.
Vanzelfsprekend werden de socialistische agitators voor den
rechter gedaagd. Dit moet niet al te tragisch opgevat worden.
De oude Sociaal-Demociatische Bond zag in zulke strafrechterlijke procedures — en niet ten onrechte — een propagandamiddel.
Zoo ook slaagde dit middel in Maastricht volkomen. Het rechts-

73

gebouw werd de tribune, waar de socialisten voor een aandachtig
getioor hunne beginselen konden propageeren.
Behalve Vliegen waren ook anderen gedagvaard, zoo o. a.
Verham, die er van verdacht was den agent van Oostdijk een
slag te hebben toegebracht. Toen deze verdachte werd voorgeleid
riep Paggels, staande op de tribune : « Ich w61 gehuurd weurde,
ich hflb 'm die opdonder gegeve »
Deze procedure over het houden van openiuchtmeetings
leidde tot een voor de socialistische partij buitengewoon belangrijke uitspraak. Verdachte Vliegen was ten laste gelegd het
houden van een openluchtvergadering zonder voorafgaande
vergunning van den burgemeester. De rechter besliste, dat voor
het houden van zulke meetings, indien ze niet tot onderlinge
beraadslaging dienden, geen vergunning noodig was en sprak
op die overwegingen Vliegen vrij.
In 1891 v/erd opnieuw een enquête ingesteld naar de toestanden op de fabrieken. G. H. Pieters is toen gehoord geworden
over de toestanden aan de Papierfabriek. De stokers dier fabriek
moesten 18 uren, ook 's Zondags, werken. Kwam er een vijf
minuten te laat, dan werd hij niet toegelaten. In dat geval kreeg
hij f. 2,50 boete, terwijl zijn opvolger geroepen werd. Was deze
niet thuis, zoodat hij niet kon invallen, dan verbeurde ook deze
f. 2,50 boete. Vier ketelpoetsers kregen eens ieder f. 7,50 boete
of nog meer dan ze in ééne week verdienden.
De directie verplichtte de arbeiders deze feiten, door de
socialisten wereldkundig gemaakt, door middel van advertenties in de bladen tegen te spreken.
In November 1890 was de Koning gestorven. Nu zou de
revolutionnaire omwenteling toch zeker komen ; zoo dachten de
toenmalige Sociaal-Democraten. Geheime proclamaties werden
tot het volk gericht. Welke opofferingen zich toen een SociaalDemocraat getroostte voor zijne beginselen kon blijken uit een
vertelling van Vliegen in de « Dageraad der Volksbevrijding »
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over een nachtelijken tocht door sneeuw en ijs naar Valkenburg
om daar de affichen aan te plakken. Bijna bevroren, gelukte
het hun zich op den terugweg aan een brandenden bakoven te
verwarmen.
In Maastricht werd opnieuw geplakt nnast de fabriekspoort,
toen twee Marechaussees aankwam-n. iiet manikst was staatsgevaarlijk. Tusschen het gezag en zijn belagers was een greppel.
De Marechaussees bekeken in het nachtelijk uur het gedoe der
plakkers zonder te spreken, terwijl deze v;erktuigelijk hun
werk deden in de overtuiging, dat ze in de val zaten. Toen ze
de plakkaten hadden aangebracht dachten ze : Nu zal het je
overkomen ; doch Vliegen dted alsof en nam de kruk van de
fabriekspoort in de hand cii
waiempel de poort ging open.
De plakkers gingen naar binnen en bievon achter de poort
staan in ademlooze stilte. Ze Loorden stappen in de sneeuw
van de zich verwijderenJe poiitiemannen. Het spel was gelukt.
De Maréchausséts meen Jen zekec, uat Regout weer iets per
proclamatie aan zijn arbeiders te vertellen had. Dat het aifiche
tegen de monarch': --ficht was zullen ze den anderen dag
misschien wel veri:L;,n',;' hebben.
De socialisten warci; i.i Maastricht ten zeerste gehandicapt
door het feit, dat ze rcigcns een zaal konden bemachtigen. H.
73 Verham dreef op den hoek van cie Koestraat en de RiJdcrstraat
een café, dat als het socialistisch tehuis beschouwd kon worden. Daar werden cursussen georganiseerd en er was een
leestafel met socialistische lectuur; doch om te vergaderen was
het lokaal te klein. Alles werd er op gezet om een eigen lokaal
machtig te worden. Ten slotie v.as hot gelukt van een brouwer
een gebouw ie huren, geleger. in de Baiterijstraat naast de
opslagplaatsen van Meuffels. In de «Volkstribuun» verscheen een
oproep om aandeden te noinea ad f. 2,50 per stuk. Deze — een
140 tal — waren spoedig aan den man gebracht en de vertimmering kon een aanvang nemen. Op 4 September 1892 werd

75

het lokaal, « De Volkstribune» geheeten, geopend. Het feest
werd opgeluisterd door een 250 tal Luikenaars, die bij hun
aankomst aan het station allemaal gevisiteerd werden.
De harmonie van Herstal kon niet komen, aangezien verboden
was te musiceeren. In haar plaats was de arbeiderszangvereeniging « L'Echo Populaire » uit Luik gekomen. Er v/aren
delegaties uit Noord-Brabant en Aken aanwezig. Als sprekers
traden op Demblon uit Luik en ü. Nieuwenhuis.
Het nieuwe lokaal was slechts vijf meter breed en 27 meter
lang. Het was artistiek verzorgd door een proletariër schilder,
die op het gordijn van het tooneel een vrijheidsmaagd had
geschilderd en aan den v/and een groep arbeiders, die een
weldoorvoede kapitalist op een schotel droegen en hem op een
vuilnisbelt deponeerden. — Dat moet je toch zien, was het
aanmoedigend verzoek van de leden van den ouden Socialistenbond. Dan werden 's avonds de kragen opgeslagen en sloop
men als een dief in den nacht naar de Volkstribuns, waar men
kennis maakte met de nieuw aangekomenen, die, als ze zich
aansloten, als eedgeaooten besclïouwd werden. Alien voelden
zich samen bedreigd, allen kondcü op elkaar vertrouwen.
De leestafel was rijk van socialistische lectuur voorzien.
Behalve de Hollandsche socialistische weekbladen en tijdschriften lagen ter lezing. « De Werker » en « De Wacht» uit
Antwerpen, « De Vooruit » uit Gent, « Le Peuple », « L'Union
Socialiste » uit Verviers, « Le Révolte » en de Beriijner « Volkstribtine ».
In October 1892 sprak J. H. Geel uit Amsterdan!, die wegens
een aanslag op een Commissaris van Politie zes jaar gevangenisstraf had ondergaan. Toen reeds telde de nfdccling Maastricht
eenige honderden leden. Het was juist dc/,e groei van de bewe- 74
ging in Maastricht, die tot crn felle reactie leiddo. « De
Maastrichtenaar » schreef : « Het rondventen van dat ailerverderfelijkst geschrift « De Volkstribuun » is onduldbaar.
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De Raad vaardigt verordeningen uit tot wering van de
ons dreigende cholera epidemie. Het socialisme is evenwel een
epidemie gevaarlijker dan de Aziatische cholera. »
Ook in Roermond werden de tegenstellingen hoe langer hoe
dreigender. Een inzender uit die plaats, zich noemende
Christophe, had in de Volkstribuun geschreven, dat twee Marechaussees aldaar, die de colportage met de « Volkstribuun »
hadden belemmerd, dronken waren geweest. Hiervoor werden
Pieters en Vliegen aangeklaagd wegens beleediging. Pieters
schreef, dat Vliegen niets met het geval had uit te staan, doch
omdat er twee gezagdragers zouden zijn beleedigd, moest men
blijkbaar ook twee beklaagden hebben, oordeelde hij.
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Op 3 Februari kwam de zaak voor de Rechtbank te Maastricht.
De tribunes waren stampvol. Vliegen deelde den rechters
mede, dat het hem onbekend was, dat in Roermond twee
Marechaussees leefden, waarvan de een Wolter Smit heette en
de ander Stoffel Peute. Hoe zou hij dan kunnen weten, dat die
twee er een eerlijken naam op na hielden ?...
De rechter stelde de vraag, wie die Christophe was, die het
stuk onderteekend had. Vliegen merkte op, dat hij dit ook niet
wist. Er was eens in Roermond een Christophe van den toren
gevallen. « Kan die het soms niet zijn, heer rechter? » vroeg
hij...
Vliegen hoorde een maand gevangenisstraf tegen zich eischen
en Pieters veertien dagen hechtenis, of f. 50 boete.
De uitspraak was bepaald op Carnavals-Maandag. Geen
wonder merkte Vliegen op, dat het een gekkenvonnis zal zijn.
Vanaf den tijd dat de socialisten een eigen gebouw hadden,
werden er ongeveer om de veertien dagen openbare vergaderingen gehouden, die steeds veel bezoekers trokken. Onderwerpen,
die belangstelling inboezemden, waren er in overvloed. Begin
Maart 1892 had er een tusschentijdsche verkiezing voor den
Gemeenteraad plaats. Vele arbeiders hadden het kiesrecht weten
te krijgen als loon- of huurkiezer. Regout had laten nagaan.
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wie van zijn personeel kiesgerechtigd was ; deze werden op 't
kantoor ontboden, waar hun gelast werd op den katholieken
candidaat te stemmen. De opzichter Beckers vulde van meerdere
personen persoonlijk het stembiljet, dat de kiezers thuis bezorgd
kregen, in.
Op de markt bij het stemlokaal stonden de opkoopers van de
stemmen. Dit alles deed de Volkstribuun uitroepen: «Arbeiders I
Wacht U voor zakkenrollers 1 »... Inderdaad I
Het Eén Meifeest gaf in 1892 aanleiding tot het treffen van
buitengewoon veel voorzorgsmaatregelen door de overheid. Het
garnizoen was in de kazernes geconsigneerd. De Politie was
versterkt met Marechaussees. De brandweer had alle slangen
gereed om eventueel in te grijpen.
Het geheele gemeentepersoneel moest in dienst blijven om zoo
noodig mee te helpen de orde te handhaven. Dit alles wees op
een nervositeit bij de autoriteiten, die in hoofdzaak voortsproot
uit het voorval in 1891.
De stoet werd aan het station opgesteld, waar Vliegen,
staande op een stoel aan den Parallelweg, de demonstranten toesprak. Daarna werd door de stad getrokken, ook
langs de geweerfabrieken in de Grachtstraat, waar een aantal
ruiten door straatbengels werd ingegooid.
De « Courier de la Meuse » leidde hieruit af, dat de socialisten
het plan hadden gehad zich van wapens te voorzien, en, schreef
het blad : « bij gebrek aan manifestanten werd de manifestatie
op de Boschstraat ontbonden. »
Het moet wel een raar schouwspel geweest zijn, te zien hoe
zoo'n manifestatie zonder manifestanten ontbonden werd I
L. Regout kon zich niet indenken hoe het bestaanbaar was,
dat de socialisten maar vrijuit propaganda konden maken in
Maastricht's straten. Dit deed hem verzuchten : « Was ik alleen
maar baas, ik zou ze wel krijgen, dat kanalje ! »
Voor de schafttijden aanbraken gingen de Regouts buiten de
fabriekspoorten een inspectietocht houden om te zien of er geen
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roode propagandisten in de omgeving waren, die geschriften
wilden verspreiden. Was dit het geval dan liet Regout — die
de « Mosa » exploiteerde — « zijn » volk niet de poort af, voor
de socialisten v/eg v a r e n .
Ook hiertegen v/erd een middel gevonden. De propagandisten
kropen nadien in de hooge boomen langs den weg. Als Regout
dan kwam kijken v/as niets te bespeuren en reed hij met zijn
paard en rijtuig we^. Nin;\^e!ijk3 ging de poort open of een regen
van circulaires daalde op de uitstroomende arbeiders neer.
In zijn fabriek heerschte L. Regout met onbegrensde macht.
Een arbeider, dien hij eens op bijzondere wijze wilde straffen,
gelastte hij een steen, die uit een. oven was gevallen, er weer
in te zetten. De man wees er op, dat dit toch in zoo'n hitte niet
te doen was : — « Kan niet donderen », zeide Regout, « Je zet
dien steen erin ». Maar meneer, ik zou in dien oven dood kunnen blijven! — «Kan me niet schelen », herhaalde Regout:
« Plaats je den steen of !,.. Je hebt te kiezen ».
« I k zal 't do:^n », zei de arbeider, « d o c h we zijn beiden
katholiek ; U zult me wel vergunnen, dat ik eerst ga biechten. »
Toen liep hij weg. Regout v/.as overtroefd...
— Een glasblazer, die een pleister op een wond had, dwong
hij de wond te laten /Jen, waarbij hij gebood de pleister uit de
wond te trekken. De arme kerel deed het onder do ergste
pijnen.
« Ik zal ze wc! krijgen, dat kanalje » was L. Regout zijn leus.
De Regouts bepanlden z\c\\ evenwel niet alleen tot optreden
in hun fabrieken. In werkelijkheid zijn zij de geestelijke vaders
van den Roomsch-Katholieken Volksbond. Om mee te helpen
76 het Eén Meifeest van de socialisten te doen mislukken, hadden
zij de grootste zaal in de stad afgehuurd en het kamerlid Willem
77 Pastoors geinviteerd om een rede te komen uitspreken. Een
klein groepje ambachtslieden en een aantal arbeiders waren
gedwongen naar den spreker te gaan luisteren en zich na diens
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betoog op te geven van den «spontaan » op te richten Volksbond.
Het waren allen licl'.'n, (ii;; v;;;3 do promotors afiiankelijk
waren. Do afdeolirg kwam « raluii'iijk » tot ttard. Een groot
aantal Roomschc no;"b:!en tiT.dtn als bescl^.efmors van het
armzïï'ig!^ wichtje op. Plo'seü'ifj l-au'lv-n zij zic'i iicrinnerJ,
dat er in MaïRiiicht voor c'o «vb^Juers i ts fo doen vi^iL Pastoor
Mente:i was ds gecstciiU:*; 'vi-^r. Na de opriciifi;;i;Sverg3dering
werd opnieuw (en bii:.'i-;n'\onir-t g;'!OLr:.'eri r-n cHo srbcidcrs van
Maastiicht v/erdr-n iiitgeooo-!;-:! ïicii te scharen oni den
Volksbond. De pastoor gai ,':;>;cn i^clogeiilieid tot dtbat. Als
protest biertegen trokkotj volcn hun lichojncri uit en sloegen met
de hakken op de takls.
— En zoo werd de R. K. Volksbond ten doop gedragen.
Munie Goj en Franssi.'n wartii li.i i;e-,vordcn van a-'n SociaalDeniocraiischen boi^d. Huiine be.'i;;s:li>n v,^aren e:-n belemmering
geworden om zich te laten ir!i;ver: bij Maast;icht's cierstJoende
Schutterij. Don ocliten buar'-r van Aiiastricht was iict een
eigenscliap geworden om ciju ciliok te uiten in f^'cstigc verontwaardiging. Zoo v/as dit ook bt,t geval mi.1 beide jonge
socialisten.
M. God had een schuiteisuniform loegcsluurd gekregen
waarvan de afmctinfj-.'ii JK^n rck'/innr^ i^idncn met zijn merkv/aarüitjen licha;imsbou\v. ! hj had n. !. zeer korte becnen,
waardoor 7iit!c brnck 20 c-nfini^-tor over '.\:^ punten van zijn
sclio?nen l^ins;.
Franssni, ciio beter gestin;':rd wr^s, rno'st zich ?elf ceii uniform
aanschaffen. In plaako van een model scbn.ttcrspak trok hij een
vee! te tuimc j3s ."ar. niet n'ootc feJk'curigc ruiten, scharlakenrood en grasgroen. Over ;:ijn brooi spljp:^! trok bij ïchrilkleurige
dameskousen, terwijl bij ;:,'n vc< t.;u versierde met stofjes
waarvan de achter eniien weggesec^-vn v,Hr^''n.
Beiden ggspten over deze tenue's den koppelriem en hingen
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het geweer aan den schouder. « Ziezoo » zei God, terwijl hij
struikelde over een der uitstekende broekspijpen. « En nu naar
de inspectie. » Ho I Ho ! merkte Franssen op. « Ik heb nog
geen sjako. » Ja juist I eerst een sjako. Een oude hooge hoed
werd schuin op den bodem uitgesneden en een capsul van een
flesch van Berkels oude klare diende als cocarde en zoo trokken
de potsierlijke anlimilitairisten op een zonnigen morgen door
Maastricht's straten naar het exercitieterrein. Zij waren een
uur te vroeg. In tegenovergestelde richting klopten de beide
beidende wacht vóór den ingang. M. God slingerde bij iederen
stap de flodderende broekspijpen de lucht in, terwijl Franssen
eveneens uitbundige belangstelling genoot. De staf van de
Schutterij zette hun die mop duur betaald, dochten slotte bleef
er niets anders over dan de beide roode rakkers uit den schuttersdienst te ontslaan tot groote vreugde der beide haters van de
Zondagsche militaire poppenkasterij.
Vliegen en Pieters hadden tegen het vonnis van de rechtbank,
inzake beleediging van de twee Marechaussees, hooger beroep
aangeteekend, waarvoor ze op 17 Mei 1893 te den Bosch terecht
stonden.
Vliegen verdedigde zich als volgt:
« Het getuigt misschien van een zekere, ja misschien wel van
een zeer groote mate van naïviteit, voor een socialist om eenigc
hoop te vestigen op een hooger beroep in een zaak, waarin liet
zoo in het oog loopend te doen is geweest om ons beiden eens
kennis te doen maken met de gevangenis,
We hebben immers socialisten zien veroordeelen voor nietige
feiten tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Het aantal vervolgingen
en de groote straffen toonen ons genoegzaam aan, dat wij een
tijdperk van vervolgingen doorstaan. 54 van mijn partijgenooten
zuchten in den kerker. »
— En verder :
« Gezag en vrijheid zijn een paar antagonismen. Heusch,
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mijne heeren, ik wist niet dat er ergens op de wereld twee
menschen waren, die Wolter Smit en Stoffel Peute heetten. »
Na het requisitoir zei Vliegen : « dat de procureur van de
plaats waar hij stond gebruik had gemaakt om de beklaagden
te beleedigen, door te zeggen, dat zij scholden, lasterden en
logen. Evenwel heb ik nog nooit zoo een scheldpartij bijgewoond
als hier tegen ons. »
De president: « Als ge zoo doorgaat, dan....
Vliegen : « De wet geeft mij het recht op verdediging. Ik
vraag, of het niet waar is, dat de procureur ons uitschold voor
leugenaars tegen beter weten in ? Hij zegt, dat wij van lasteren
een industrie maken. Welnu, dat is laster, gemeene laster! »
De president hamerde en wenkte de deurwaarders, die met
behulp van twee Marechaussees Vliegen wegbrachten.
Over dit optreden protesteerde Vliegen bij den Minister van
Justitie, zoo ook over het gezegde van den procureur, dat hij en
Pieters laaghartige boosdoeners waren.
Op 26 Juli 1893 sprak Van Emmenes te Maastricht over de 78
Justitieterreur, en werd een motie aangenomen tegen het
optreden der klassejustitie.
Vliegen was tot een maand gevangenisstraf veroordeeld.
Toen hij aan zijn werkkring ontrukt was, staken de anarchisti- 79
sche neigingen in de Volkstribuun weer bedenkelijk den kop
omhoog. De woordkeus over de kiesrechthervorming gaf dat
voldoende weer. Zoo zou minister Tak zijn kieswetsontwerp in
de dolle hondsdagen in behandeling komen. Intusschen zou de
geestdrift in de S. D. A. P. zoo verflauwd zijn voor het kies- so
recht, dat alleen een zekere groep « heeren » in de Partij het
den kant van het parlementarisme wilden uitdrijven.
Toen Vliegen in vrijheid gesteld was werd er een groot feest
gehouden in de Volkstribune, waarbij Bengaalsch vuurwerk
werd ontstoken. Zelfs was er een delegatie uit Luik om hem te
begroeten.
Hoe de bevolking reageerde op die terreur der Justitie bleek
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duidelijk bij de gehouden raadsverkiezing na zijn invrijheidssteiling. Van de 1196 stemmen kreeg Vliegen er reeds 230, een
81 cijfer, dat het drievoudige was van de stemming in 1890.

HOOFDSTUK VIII.

Om een beeld te kunnen vormen van de positie der
Sociaal-Democraten in Maastricht en in andere plaatsen in de
Provincie, is slechts een enkel feit noodig. Konden in
Maastricht de socialisten zich vrijelijk bewegen en werd hun
alleen molest aangedaan als de Clerus en zijn helpers daartoe
aanzetten, in andere steden was het voldoende voor de Katholieken t2 weten, dat er socialisten in aantocht waren om een
lynchstemming te ontketenen. Niet, dat men in Maastricht milder
gestemd was, doch men had ervaren, dat, indien de socialisten
aangevallen werden, het proletariaat zich als een muur om hen
sloot en de bom dan in verkeerde richting barstte. Vooral de
joden, die vóór de opkomst vati het socialisme het zwaar te
verduren hadden, leefden hier na de ontbranding van den
klassenstrijd zoo vrij als in de stad van den Sanhedrin.
De propaganda buiten Maastricht was evenwei niet zonder
levensgevaar. Ze werd incidenteel gevoerd. Onverwachts trokken kleine groepen socialisten er op uit. W. H. Vliegen was met
een aantal der zijnen doorgedrongen tot in Heerlen waar vlugschriften verspreid werden. Toen de Katholieken dit zogen,
stuurden ze ijlborien uit om een hinderlaag te- doen leggen. In
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82 Heerlerheide ontwikkelde zich deswege een straatgevecht. De
aanvoerder van het christenheir was een slager met een roodcn
baard, gewapend meteen grootebijl, waarmee hij door de week
de ossen en koeien doodde. Onder den roep : « daar zijn de
rooien » stormden de verdekt opgestelde aanvallers op de
socialisten in. Door den onverhoedschen aanval was er geen
gelegenheid om te vluchten. W. Herps en W. H. Vliej^en werden
het ergst toegetakeld. Laatstgenoemde was gevallen. Deerlijk
werd hij mishandeld. Vliegen deed of hij dood was en dit was
zijn behoud. De watervlugge M. God had stelling gekozen. Hij
was een kereltje van zessen klaar en had de situatie overzien.
Hij richtte zijn revolver op de aanvallers van Vliegen en Herps
waardoor de bende van gevechtspositie veranderde. Zoo kon
Vliegen ontkomen. Toen God zijn kogels verschoten had trok
men hem de kleeren van het lijf en namen ze hem de revolver
af.
De aanvallers brachten hun krijgstropheeën naar mijnheer
pastoor, die buitengewoon trotsch was op zijn parochianen. In de
krant plaatste men een advertentie, waarin de socialisten kond
gedaan v/erd, dat ze hunne eigendommen op Zondag bij den
pastoor konden terug bekomen.
De mogelijkheid om op den volgenden Zondag opnieuw naar
Heerlerheide te gaan werd door de socialisten onder het oog
gezien. Aangezien ze echter over geen mitrailleurs en andere
wapens beschikten was het niet doenlijk den achtergelaten eigendom te gaan halen.
Toen het gebeuren voor den rechter kwam wilde W. H.
Vliegen zijn aanrander — die hij heel goed kende — niet aanwijzen. Hij zelf kreeg bovendien nog een procesverbaal, omdat
83 hij een stok bij zich gedragen had.
Zoo werd in Limburg « recht» gesproken I...
Bovengenoemd voorval behoorde tot de intermezzo's, die de
romantiek van den proletarischen strijd verhoogden en verleven-
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digden, waarna de socialistische voormannen overgingen tot de
orde van den dag.
Voor het congres van 1893 werd in de Maastrichtsche afdeeling van den ouden Socialisten Bond een levendige discussie 84
gevoerd over de vraag of de socialisten zich zouden uitspreken
voor of tegen de parlementaire actie. Schoondermark c. s. hadden maar ééne leus. Het proletariaat moest volgens hen met het
zwaard in de vuist de macht veroveren. Evenwel waren H. Van
Kol en \V. H. Vliegen van ander gevoelen en dienden de
volgende motie in, die aangenomen werd met groote meerderheid.
« Overwegende dat het deelnemen aan de verkiezingen als ss
propaganda, het zenden van afgevaardigden als zaakgelastigden
van de partij en het ingrijpen in de wetgeving, mits strenge
handhaving der socialistische beginselen, onze krachten zullen
versterken en die der bourgeoisie verzwakken, besluit het
congres ook op politiek terrein den klassenstrijd te voeren en
door het veroveren van een deel van de Staatsmacht de sociale
revolutie te bevorderen. »
De motie •'werd op het congres aangenomen en was de aanleiding tot het conflict met Domela Nieuwenhuis, die van
parlementaire actie niets wilde weten. Zij was ook de aanleiding
tot de stichting van deS.D.A.P. waarvan gezegd kan worden,
dat zij geboren is in de Batterijstraat te Maastricht, en die zich se
later te Zwolle aan 't Nederlandsche volk aandiende.
Heel eenvoudig zoo'n motie, zou gezegd kunnen worden.
Evenwel was zij de vrucht van diepgaande studie, van helder
inzicht. Trouwens alle problemen zijn eenvoudig als ze open op
tafel liggen. Was dit ook niet het geval met het ei van
Columbus ?
Tusschen Aywaille én Maastricht was er in het begin der e?
Negentiger Jaren geregeld verkeer van socialistische koeriers.
In eerstgenoemd dorp woonde H. v. Kol en zijn gezin, waar hij
zich vele vrienden maakte en waar hij ook na den grooten
*) Hoogezand-Sappemeer
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oorlog, na vele jaren weg te zijn geweest, zijn laatste levensjaren sleet. Hij was lid van de afdeeiing Maastriclit der Partij.
Het was de taak der koeriers, de copie voor de drukwerken
te halen, de drukproeven te bezorgen, alsmede de drukwerken
zelf. De brochure « Land en Volk », die van Kol schreef over
Indië werd te Maastricht gedrukt. Zoo ook « Het Blaadje » een
kinderkrant, waarvan Mevrouw van Kol redactrice was alsmede
« De Vrouw » een blad geredigeerd door laatstgenoemde en
haar vriendin A. J. Bogaarts.
De koerierdiensten werden onderhouden door G. Smal, Munie
God en anderen. H. van Kol was te Eindhoven geboren in 1852.
88 In 1884 was hij uit Indië teruggekeerd. Op het congres te
Groningen verdedigde hij het voorstel Maastricht, om de parlementaire actie te beginnen.
Ter verovering van de maclit beval hij drie middelen aan,
geweld, werkstakingen het parlementarisme.
In 1894 verdedigde hij met Vliegen de S. D. A. P. tegen
Domela Nieuwenhuis met groot succes. Dit geschiedde in de
89 Volkstribune, de burcht der Sociaal-Democratie in Zuid-Nederland.
Schoondermark c. s. bedankten hierna als lid van de S.D.A.P.

HOOFDSTUK IX.

Jagolskowski was een naam waar een romantisch mysterie om
heen zweefde. Hij was een Russisch onderdaan, die, na uit zijn
land te zijn gevlucht — althans zoo werd het voorgewend — in
Zwitserland een avontuurlijk leven leidde. Ook moest hij in dat
land connecties onderhouden met de daar aanwezige Russische
diplomatie. Na een kort verblijf in Zwitserland ging hij naar
Parijs en teekende in een werfbureau om dienst te nemen in het
Vreemdelingenlegioen in Marokko. In hetzelfde legioen diende
de baron Ungarn von Sternberg, een edelman met Don Quichotachtige allures. Deze werd een speelbal in handen van den
geslepen Rus. Jagolskowskl wist hem zijn pas en verdere identiteitsbewijzen afhandig te maken.
Hiermede vluchtte deze en vestigde zich — na weer in Zwitserland vertoefd te hebben — in Luik, waar hij voorgaf student te
zijn. Dit was evenwel niet het geval. Wel vertoefde hij veelal in
het gore kroegje van den Duitscher Schlebach. Hier gaf hij voor
anarchist te zijn en met eenige bezoekers stichtte hij een
< anarchistische club ». Nadien werden te Luik een aantal
bomaanslagen gepleegd, waarbij ook een kerk gedeeltelijk
verwoest werd. Gedurende deze aanslagen vond Jagolskowski
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het noodig naar Maastricht te vluchten vergezeld door zijn
trawant Muller. Te Maastricht gaf de Rus voor Richard Richter
te heeten. Hij nam zijn intrek in het hotel Renaissance in de
Rechtstraat, dat toendertijd geëxploiteerd werd door Madame
Senden. Afgaande op het feit, dat Jagolskov/ski steeds veel geld
had en in alle landen bij de Russische gezanten gezien werd, en
ook uit de omstandigheid, dat hij later door de Russische Regeering in bescherming genomen werd, moest deze man een door de
Russen betaalde provocateur zijn, die in West-Europa anarchistische aanslagen moest plegen.
In Rusland spookten in dien tijd de Nihilisten op onrustwekkende wijze en pleegden aanslag op aanslag. In West-Europa
keurde men het barbaarsch optreden der Russische regeering
tegen de oppositie zeer sterk af. Haar werd verweten, dat zij door
de brute vervolgingen, de schuld van de woelingen was. De
Russische machthebbers waren van oordeel, dat, indien in WestEuropa eenzelfde anarchie heerschte, de regeerders hier dezelf Je
middelen van afweer zouden toepassen.
Het pertinente tegenspreken van deze bewering prikkelde de
Russen dermate, dat zij de proef op de som zouden nemen. Hun
plannen hadden dan tegelijkertijd dit voordeel, dat de gesmade
Sociaal-Democratie door provocatie moeilijkheden konden bezorgd worden.
Voor het gestelde doel was Jagolskowski een geknipt individu
en kreeg desv/egeeen taak die hem volkomen toevertrouwd was,
die van « agent provocateur. »
Door middel van het provoceeren van « anarchistische »
aanslagen in de industriegebieden hoopte de gesmade Russische
regeering baar reputatie te herwinnen
Sternberg of Richter, alias Jagolskowski, vertoefde in Maastricht van 20 April 1894 tot 3 Mei daaraanvolgende. Wat hij in
Maastricht precies heeft uitgevoerd is niet bekend, doch dat hij
in deze stad bommen vervaardigde staat zoo goed als vast.
Een verdacht feit was, dat in de wonden van dokter Renson —
op wien in Luik een bomaanslag was gepleegd en die dien-
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tengevolge het gezicht verloor en zwaar gewond werd — een
spijker gevonden werd, die de initialen droeg, P. R. Deze
spijkers werden alleen verkocht door Hoeberechts, ijzerhandelaar,
wonende in de Muntstraat.
Jagoiskowski moet zich te Maastricht ook tusschen de
socialisten hebben willen dringen om ook hier provocaties uit te
lokken, althans oude veteranen, niet Vliegen, hadden in den
Meistoet kennis gemaakt met een polderjongen, die Duitsch sprak
en die beweerde R. Richter te heeten. Toen een Marechaussee
langs hem liep haalde hij een revolver te voorschijn. De Maastrichtenaar beduidde den Duitschen polderjongen, dat revolvers
niet tot de strijdmiddelen der socialisten behoorden, waarna
Sternberg het wapen wegborg.
Ook te Maastricht was een bom gelegd, die niet ontplofte en
door een chemicus gedemonteerd werd. Begrijpelijk was door al
deze gebeurtenissen de bevolking zeer opgewonden.
Jagoiskowski ontmoette aan het station te Maastricht geregeld
verdacht uitziende personen, die uit Luik kwamen. Dit had de
achterdocht opgewekt van den onderchef Crolla, die de politie
waarschuwde. Hierdoor kwam deze er achter, dat Richter,
Jagoiskowski moest zijn, de Rus, die door de Belgische Justitie
gezocht werd.
De kapitein der Maréchaussée's, Aveling, zou hem in zijn hotel
arresteeren. Buiten werden twee wachten gezet, terwijl de kapitein het hotel binnen ging. Zonder het te vermoeden was de
eerste gast, die hij ontmoette Jagoiskowski, die, na beleefd
gegroet te hebben, het hotel verliet, en de wachters rustig opnam.
Toen ging hij de straat op... De vogel was gevlogen I
De « anarchist » is daarna naar Amsterdam vertrokken, waar
hij den Russischen consul opzocht, die van hem verklaarde, dat
hl] een studiereis maakte om het anarchisme in West-Europa te
leeren kennen. Kort nadien was hij weer te Maastricht, onder
den naam G. Stein, waar hij den anarchist Bach uit Luik van
opdrachten voorzag.
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Daarna vluchtte hij over Duitschland naar Servië, waar hij
gearresteerd werd. De Serviërs leverden den man uit aan de Turken, die hem per schip naar Odessa transporteerden. Toen was
Jagolskowski in veiligheid.
Niet zoo was het gesteld met zijn beklagenswaardige slachtoffers. Het geruchtmakende proces, dat voor het Assisenhof in
Luik plaats had wekte buitengewone belangstelling. Achttien
Maastrichfsche getuigen werden gehoord. De getuige Dumoulin
herkende het omhulsel eener bom als zijn maaksel, doch wist
niet aan wien hij het verkocht had.
Van Deurse, een apothekersbediende, wist te vertellen, dat hij
naphta verkocht had die voor een der bommen gebruikt was.
De Duitschers, Muller en Westkamp, werden tot levenslangen
dwangarbeid veroordeeld, terwijl de verdachte Walen allen vrijgesproken werden. Anderen liepen straffen op van 10 en meer
jaren.
Onderwijl zocht de Maastrichtsche politie nog ijverig naar den
Rus. De agent Van Oostdijk meende hem te herkennen, gekleed
in paterskleeren. Hij arresteerde den « verdacht » uitzienden
pater, die naar het politiebureau opgebracht werd.
Als bewijs van eerherstel, reed de dag er na de officier van
Justitie in een open rijtuig door de stad vergezeld van den
onschuldigen man.
Jagolskowski werd intusschen door de Russische politie
verhoord, welke proces-verbalen de Justitie in België werden
toegezonden. Hij ontkende met de aanslagen iets uil te staan te
hebben. Evenwel was hij door de Belgische Justitie verdacht de
hoofdschuldige te zijn.
Braakensiek teekende in de « Groene Amsterdammer » « baron
Ungarn von Sternberg » met den Tzaar, die zijn bondgenoot
vertrouwelijk de hand op den schouder legde. De Koning van
België, eveneens afgebeeld, zeide tot Sternberg : « Met U heb ik
nog een appeltje te schillen ». De Tzaar antwoordde : « Hij blijf*
bij mij. Die heeft mij te veel geld gekost ».
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Toen de Rus reeds lang in veilige haven was, zocht de Maastrichtsche politie nog steeds naar Sternberg. Zij meende, dat hij
een trouwe bezoeker was van de Volkstribune.Om hem te pakken
te krijgen hadden ze op een avond alle toegangen tot het gebouw,
alsmede den tuin afgezei. De socialisten waren niet op al die
belangstelling gebrand, terwijl zeer aan den anderen kant een
gelegenheid in zagen om eens een foefje uit te halen. Afgesproken
werd, dat de gerant zich zou verwijderen, en na een poos zou
terugkomen in de hun geschetste kleedij, die Sternberg moest
gedragen hebben.
Zoo geschiedde. Verham kwam de straat ingeslopen, gekleed
in een wijden kapmantel, en met een grooten vilten hoed op.
Afgesproken was, dat hij eerst kloppen zou voor hij binnen gelaten
werd : Op 't zelfde moment, dat hij het gebouw binnenging,
gooide hij de vreemdsoortige kleeren weg en stond hij, als
gewoon, achter 't buffet. Van alle zijden vloog de politie het
gebouw binnen, onder den roep : « Handen hoog, politie, Sternberg, geef je over I»... « Wee moot geer hübbe » ? was de
kwasi verbouwereerde vraag. «Veer» zei de politie, « veer moote
Sternberg hubbe I »
« Daan zalt geer nog wiet moote laope. Dee zit in Petersburg
hiere. Wélt geer 'm uch tao goon hoole vanavond ? »

HOOFDSTUK X.

Het Partijleven bood van dag tot dag andere, afwisselende
voorvallen, de romantieli wisselde af met de tragiek, vervolging
en vrees met komische gebeurtenissen, die den geest der nimmer
versagende propagandisten in spanning hielden.
Een zekere Schoondermark had met zijn dochter een brochure
uitgegeven onder den titel « Een eerlooze ontmaskerd door een
weerlooze » in welk geschrift de Justitie niet minder dan 17
strafbare feiten had ontdekt. Een bourgeoiszoontje, P. Seijdlitz
genaamd, had zijn maitresse uit wandelen gestuurd. Dezeeischte
voor het verbreken der betrekkingen Fl. 15000 «schadevergoeding », die haar vroegere minnaar slechts ten deele wilde betalen.
Vandaar de wraak van vader en dochter, waarvoor zij in 't beklaagden-bankje terecht kwamen.
Een Partijzaak ? I... natuurlijk in geenen deele. Doch de
uitgevers van de Volkstribuun zagen in het feit, dat een meisje,
dat een kerel de waarheid had gezegd en daarom op 't beklaagdenbankje terecht kwam, een aantasting van het rechtsbegrip. Hier
werd de wreedaardigheid der klassejustitie in al haar naaktheid
ten toon gesteld, terwijl die kerel zelf, nota bene, ook nog optrad
als getuige en aanklager.
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Over des heeren P. Seijcllitz's gedragingen werden in de Volkstribuun onthullingen gedaan, die opnieuw leidden tot een strafgeding tegen Pielers en Vliegen, er van beschuldigd de eer en
goeden naam van dien sinjeur te hebben aangerand.
De rechtbank veroordeelde Vliegen tot een maand en Pieters
tot twee maanden gevangenisstraf.
Hierin zag de klassejustitie een middel om de Sociaal-Democratie
in Maastricht te ondergraven. Inderdaad kwam de Partij in een
zeer moeilijk parket toen de leidende personen in dü gevangenis
werden opgesloten.
Enkele weken na dit voorval moest Pieters opnieuw terecht
staan voor smaad van bedoeld bourgeoiszoonije. Toen traJ
Troelstra als verdediger op, die in zijn pleidooi den jongeheer 90
meermalen een « mauvais sujet » noemde.
Pieters zeide, dat het niet gelukken zou Seijdlit^ zijn eer en
goeden naam terug te geven ook al zouden ze. Vliegen en Pieters,
jaren het gevang in gaan.
De Maastrichtsche socialisten gingen op een Zondag op de
open plaats van een café, dat vlak bij de gevangenis gelegen was,
socialistische liederen zingen, die de gevangenen konden hooren.
Dit had tot gevolg, dat twee dagen nadien Pielers naar Roermond
vervoerd werd, waar hij liever was, omdat daar een cipier was,
die hem goed behandelde.
Ook Vliegen werd eens om 't zelfde feit naar Roermond
gebracht, doch was er evenwel niet op gesteld zijn « Villa » in
't gevang te Maastricht te verwisselen. « Had geer dat zinge mêr
gelaote » zei hij.
De volksvermakelijkheden waren een van de machtigste
factoren, die de Maastrichtsche arbeidersklasse van daadwerkelijken strijd afhielden. Zang en tooneel, muziek, humor en satire
waren elementen, waarmee in de oude Maasstad zeer veel te
bereiken was. Het had er zelfs den schijn van alsof hier niet
« brood en spelen » de eisch des volks was, doch veeleer dat ze
hier reeds met « spelen » alleen te verzadigen waren. Dit was
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een der redenen waarom in de oude « Volkstribune » veel uit
socialistische liederenbundels voorgezongen werd en zoodoende
het opstandige Socialistische lied allerwege populair werd. In
deze sfeer kwam de tooneelclub « Kunst en propaganda » tot
stand, die op 1 Januari 1894, haar eerste uitvoering gaf in de
« Volkstribune ». Opgevoerd werden de tooneelstukjes « De
Twee Ringen » en « De Twee Bedienden ». De vrouwenrollen
werden uitgebeeld door « heusche vrouwen », een voorval, dat in
de kringen der Katholieke tegenstanders als een begin der komende revolutie werd beschouwd.
De uitvoering was een dusdanig succes geworden, dat een
nieuw en grooter tooneel onmisbaar was. Geld om dit in te
richten was er evenwel niet. Een in de buurt aanwezig zijnd
houtmagazijn loste dit probleem op.
De artisten stelden steeds den eisch, dat de grimeur hen
onherkenbaar moest schminken, omdat ze anders den dag er
na door de patroon ontslagen zouden worden.
Ook Regout liet — voor het tegenovergestelde doel dat door de
socialisten werd nagestreefd — het volksvermaak beoefenen.
Voor dit doel had hij een van zijn « cités ouvrières » uitgekozen n. 1. het « Quartier Amélie » in den volksmond genaamd, htt
« krêjedurrep ». Op den naamdag van P. Regout, junior, met
« Sint Pieter en Sint Paulus », werd het fabrieksdorp geillumineerd en gepavoiseerd op zoo feestelijke wijze, dat heel de
Maastrichtsche bevolking er heen getrokken werd. Dan werden
cramignons uitgevoerd en rij-al-oet-wagen gespeeld cloor de
jeugd.
Ouderen vermaakten zich met « potsloon » eitje springen »
« zakloopen » en dies meer.
Deze volksspelen, waarbij merkwaardige tradities in acht
genomen werden, werden afgewisseld door het overvloedig drinken van bier. Niet alleen werden deze spelen beoefend tijdens
de feesten van Sint Petrus doch eveneens op gewone feestdagen.
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In iedere stadsbuurt dienden de pleintjes tot opcnluchtspvlen,
waarbij de straattypen de komische ro! vervulvh^n.
Bij iedere groep, die hst een of ander spel beoefend?, stond
een emmer met bier, van waaruit met eon potlepel het gerstenat
werd gedistribueerd. De arbeidersklasse leefde geheel afgescheiden van de « burgers » en had andere zeden en gtwoonten. Zelfs
hebben de bewoners der volksbuurten ceo ander meer zangerig
dialect en is dit verschil door den insider heel goed te onderkennen. In de stad Maastricht leefden twee werelden, die elkaar niet
begrepen en elkaar zooveel mogelijk vermeden.
In de Negentiger Jaren, maakte de postbeambte Einonds te
Maastricht het lied der standen, waarvan het eerste couplet
luidt :
Twee standen moesten er eenmaal zijn op aarde.
Dit was reeds lang het oogmerk van den Heer
Den werkmanssfand beneemt men al zijn waarden
Zijn zweeten zwoegen c I dat helpt niet meer.
Het kapitaal moet van d'arbeider komen
Al leef dees ook in armoe en verdriet
Het geld moet steeds den heer zijn kast instroomcii.
Doch menig werkman begrijpt zijn toestand ni^t.
Refrein.
Ga naar de schans, wij hebben nu uw zonen
Die werken voor ons tot de vijftig weer.
Dit lied, datop meinncholicke wijzo fjoznngon wnnlt.is than<; in
Maastricht nog veelal bekend.
In 1895, van 20 tot 25 Mei, kreeg Maastricht bezoek van de
toen 15 jarige prinses Wilhelmina en de Koningin Regentes,
Emma. Maastricht was in een feeëriek paradijo herscliapen. De
Houtmaas, zoomede alle andere volksbuurten waren zoo
gecacheerd met groen, vlaggen, en wimpels, dat de bewoners
dier krottenbuurten, wilden ze ook de prinses eens zien, de groote
winkelstraten moesten opzoeken. Het gevolg van het wegmoffelen
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dier volksbuurten was, dat de buurten geheel leeg liepen en de
bewoners zich in hun havelooze plunje langs den weg schaarden.
De genomen maatregelen der camouflage der ellende hadden een
averechtsche uitwerking. In geen enkels stad zal de kroonprinses ooit zooveel ellende hebben gezien, die haar glorieuse intocht
begroette. Vier dagen werd gefeest. De gegalonneerde notabelen
hadden zich uitgeput om het koningskind toch maar duidelijk hun
aanhankelijkheid aan Oranje te betoonen. Velen hoopten daardoor
eenmaal hun belooning te mogen incasseeren, al was het dan
maar in den vorm van een lintje.
Het feest liep ten einde. Het koningskind was met den extra
*rein vertrokken.
— Opeens klonk het door de stad :
— Brand I Brand I
Brand in de Volkstribune I Het roode duivelskot staat in brand.
— Weg met de socialisten I
Als gevolg van den brand kwam de beweging in Maastricht
in zware moeilijkheden. Het lokaal was gehuurd, doch de inwendige inrichting er van had voor het aanbrengen van een zoldering
en het inrichten van looneel en café het voor de Maastrichtsche
socialisten groote kapitaal van Fl. 500 —gevorderd. Door den
brand was dit alles vernield, alleen voor het drukmateriaal werd
Fl. 156 — schade uitgekeerd. Heteenige middel was het openen
van een strijdpenning onder de 2000 lezers van de Volkstribuun.
Troelstra opende met Fl. 10. — Dit wekte enthousiasme op en
spoedig konden de arbeiders aan het werk gaan om het lokaal
opnieuw op te knappen.
In de allermoeilijkste omstandigheden kwam regelmatit; de
politie kond doen, dat de leidende personen zich bij de Justitie
moesten aanmelden om de eene of andere gevangenisstraf te ondergaan, die zij opgelegd hadden gekregen wegens het tegen de
verboden in, toch uitstrooien van 't socialistisch /aad.
Dat de brand het gevolg kon zijn van aangebrachte illumina-
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ties ter eere van de prinses, zal wel niemand gelooven. De
socialisten uit de Negentiger Jaren waren immers nog te veel
vervuld van afkeer tegen de monarchie, die eeuwen lang het
symbool geweest was van verdrukking. Evenv/el is nadien zeer
duidelijk tot de arbeidersklasse doorgedrongen, dat de
constitutioneele monarchie te prefereeren is boven een dictatoriale
republiek en was hun critische blik op het koningschap een
conservatisme, dat stamde uit het tijdperk van het absolute
koningschap.
Zoo was het te verklaren, dat de negatieve tegenstelling,
monarchie — socialisme, aanleiding gaf tot scherpe verwikkelingen. Het koningschap met den aankleve van dien zal in de
toekomst vergroeien met de evolutie in de machtsverhoudingen,
doch een hetze tegen een constitutioneel-democratisch gezind
koningschap was ock in de Negentiger Jaren misplaatst.
Het in brand geraken van het socialistisch tehuis, na een
bezoek van de toen z. g. « dure dames », kon dan ook door de
socialisten niet anders gezien worden dan een wraakoefening
tegen de arbeidersbeweging.
Na het blusschen van den brand bleek, dat het gordijn voor de
scène, waarop een vrijheidsmaagd geschilderd was, en tot waar 91
de brand niet doordrong, in stukken gekerfd was. Hieruit vooral
leidde men den opzet af.
Maastricht kon als het centrale punt beschouwd worden van
waaruit de socialistische propaganda in Zuid-Nederland gevoerd
werd.
Het was het hoofdkwartier, van waaruit de roode uitvallen
ondernomen werden.
De rijwielclub « Voorwaarts » was de « vliegende colonne » die
een uniforme pet droeg met roode banden. De hoofddeksels
waren vervaardigd uit kunstig gesneden oude bolhoeden. Hoofdzaak was het vaandel, dat van prachtig scharlaken zijde vervaardigd was tn aan hetwelke de club trouw had beloofd. Eiken
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Zondag bijna toog ze uit ter propaganda. Niet altijd kwamen allen
heelhuids in de kwartieren terug. Op den Rijksweg naar Eijsden
stuitten zij eens op een groep met hooivorken gewapende boeren,
die met hun gaffels de fietsers naar de handen staken.
Oude veteranen kunnen thans nog hun doorstoken handen
toonen als aandenken aan dien strijd. De aanvallers kwamen bij
zulke gevechten er ook niet altijd heelhuids af.
De Nederlandsche Bond van Spoorwegpersoneel, die reeds
vanaf 1891 in Maastricht een afdceling had, had in 1893 Dr. W.
Bax van Zaandam uitgenoodigd om te spreken over Christelijke
sociale problemen. Ook te Roermond wilden de spoormannen
vergaderen, doch moesten ervaren, dat de Roermondenaars hen
92 te lijf gingen als hysterisch geworden kannibalen. Dr. Bax, reeds
een bejaard man, werd ernstig mishandeld. De onverlaten gooiden
de spoormannen en de socialisten zand in de oogen en wierpen
bij Minkeberg, een socialist, de ruiten in.
Huzaren drongen met de sabels in de hand de woning van den
man binnen, doch werden met het huisraad bekogeld en tot
den aftocht gedwongen.
De € Seingever », orgaan van het spoorwegpersoneel, schreef:
« Spoormannen : Wij zijn allen aan onze zaak verplicht een
krachtige beweging tegen de Roermondsche barbaarschheid in
't leven te roepen.
Bereiden we ons voor eerstdaags in grooten getale en goed van
verdedigingsmiddelen voorzien, de Roermondsche straten als
flinke en fiere mannen binnen te treden, tot het doen doorgaan
van onze vergadering.
Wij willen gelijkheid voor de wet, desnoods met de knuppels
in de hand om ons woord tot waarheid te maken. En waar de
politie ons die met behulp van de geestelijkheid onthoudt, zullen
we zelf voor politie spelen ».
Deze aanzegging aan de Roermondsche bevolking had succes.
In den nazbmer van 1893 werd opnieuw een vergadering voor
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spoorwegpersoneel in Roermond uitgeschreven. Voor den stoet
uit, vanaf het station, liepen een groep pootige veldartilleristen en
groole groepen met stokken voorziene mannen. Van toen af aan
was het mogelijk ook in Roermond te vergaderen. Dit neemt niet
weg, dat het voeren van de propaganda op de dorpen in Limburg
ook thans nog niet altijd zonder gevaar is. Nooit is dit evenwel
een reden geweest om deze na te laten.
Op 20 April 1895 sprak opnieuw de radicaal Gerritzen in de
Concertzaal. De commissaris van politie schreef voor, dat, met
het oog op 't gevaar, slechts 4 5 0 menschen in de zaal mochten,
waar er 900 best konden geborgen worden. De commissaris belastte zich zelf met de publicatie en redigeerde het affiche voor
de vakvereeniging « Loon naar Werk ».
De Volkstribuun schreef: «Als de arbeiders vergaderen, dan is
burgemeester Pijls o zoo bang voor hun veiligheid, dan is de
zaal te zwak gebouwd, de atmosfeer deugt niet, de ventilatie is
slecht, het brandgevaar groot en om dat allemaal te ontgaan
mogen er maar 450 in de zaal. Vergaderen evenwel de katholieken
dan wordt diezelfde Pijls een ware breek-den-nek. Kijk eens
Zondag op de meeting om te protesteercn tegen de bezetting van
Rome, 8 a 900 menschen in de zaal en allemaal heeren die meer
ruimte noodig hebben dan een glasblazer van Regout, die eenige
jaren onder de zuigpomp gezeten heeft I »
Het ridiculiseeren van de kleingeestige bestrijding der tegenstanders, het bijtend sarcasme, wekte wel veel sympathie bij de
bevolking, doch de katholieken waren zich van hun macht bewust
en lieten geen enkel middel onbenut om de socialisten het leven
onmogelijk te maken en hen door middel van de klassejustitie
hun vrijheid en goed te ontrooven.
Dit maakte de socialisten balsturig. De minste persoonlijke
aanvallen werden in de Vol!<stribuun als volgt gepareerd : Wij
eischen, dat men onze personen buiten spel laat. Wij zullen dit
fecht handhaven « of veroveren », al ware 't met behulp van de
lynchwet.
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Zoo'n uitdrukkingen wekten nieuwe reactie op en zoo kon het,
dat de socialisten omstrengeld werden met den Justitioneelen
vangarni, die hen dreigde dood te knellen. Het bleef niet
bij strafgedingen. Door middel van een civiel proces — dat
Vliegen natuurlijk verloor — dreigde op korten termijn de inbeslagname der bezittingen van de Partij, die, door de scheiding en
het uittreden uit den Sociaal-Democratischen Bond om allerlei
redenen op naam van Vliegen stonden. Uit de uitlatingen van
Vliegen uit dat tijdperk bleek, dat het verliezen der civiele
procedure tegen een zekeren Schuttelaar hem dermate ontmoedigd
had, mede ook als gevolg van de lage aanvallen der anarchisten,
dat hij niet den moed had om opnieuw geld in te zamelen om de
procedure te betalen. Hij kondigde het dreigend gevaar aan in de
Volkstribuun. Dit had tot gevolg, dat van meerdere zijden bijgesprongen werd. Hem, Vliegen werd verweten, dat hij het zoo
ver had laten komen, doch de vele bedelpartijen, die hij moest
ondernemen, stuitten hem zoo tegen de borst, dat hij er den moed
toe had gemist het in dezen te doen.
De obstakels, tegen de Sociaal-Democratie opgeworpen bemoeilijkten haar uitwendig bestaan. Er was geen finantieel gehindeerd organisme, dat tegen de geniepige aanvallen bestand was.
De gemeenteraad had een colportageverbod uitgevaardigd.
Om daarna toch nog de Volkstribuun te kunnen verkoopen
werd die om" 3 hazelnoten gewikkeld en werd dusdoende de
verkoop volgehouden. Vanzelfsprekend regende het processen
verbaal. Muni God had ondertusschen een aantal processen
opgeloopen, waaronder een wegens mishandeling van den bakker
Wijzen. Hierover meldde de Volkstribuun, dat de knechts van
Wijzen — die voor iedere mishandeling van een socialist een
kwartje zouden krijgen — wijzer waren dan hun baas, Wijzen
zelf. God ging ter uitdaging bij den bakker op de stoep staan om
te colporteeren, hetgeen een scheldpartij van uit den winkel
uitlokte. Wijzen scheen het te verdrieten en hij gelastte God op te
marcheeren. God beliefde dit niet te doen, waarna een ruzie
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ontstond. Het edele hoofd vati den bakker Wijzen kwam toen in
aanraking met de hand Gods, althans het hoofd van den bakker
was te bespeuren op de plaats waar vooreer zijn voeten stonden
en deze laatste wezen beiden ten hemel als gevolg van God's
toorn.
De politie bemoeide zich met het geval en M. God werd voor
den rechter gedaagd. Deze beweerde, dat de slag niet met de vuist
kon toegebracht zijn. God noodigde den rechter, die aangeduid
werd met den bijnaam « Pietje Plezier », uit eens bij hem te
komen, dan zou hij hem toonen inderdaad in staat te zijn met de
vuist zoo een slag toe te brengen.
De rechter wenschte aan deze invitatie geen gevolg te geven.
Hij behandelde den delinquent mild, voor een socialist althans,
en strafte hem met 14 dagen hechtenis als compensatie, dat hij
het hernieuwd en overtuigend bewijs niet had laten leveren.
Intusschen werden overal pogingen gedaan om afdeelingen
Ie stichten van vakbonden. Op 6 Augustus 1895 vergaderden
« Kosters Zonen » in het lokaal Claessens op de Boschstraat
waar een afdeeling van den Algemeenen Typografenbond werd
opgericht.
In December van 't zelfde jaar sprak Wolfswinkel voor de
timmerlieden en werd een afdeeling opgericht van schrijnwerkers, meubel- en houtbewerkers. De vakvereeniging « Zucht
naar Verbetering » werd eveneens opgericht.
Muni God peinsde op een nieuw plan. Zijn vernuft bracht
hem op een lumineus idee, waarmee hij al de geleerdheid der
wefsuitleggers overtrof. Feitelijk heeft M. God reeds dèèrvoor
een standbeeld verdiend. Hij was nieis minder dan de uitvinder
van de lichtreclame, die na haar ontdekking een geweldige
vlucht genomen heeft. Het geheim van God zat in een
leeg
•tistje, in welks wanden hij het woord « Volkstribuun » zaagde
en waarvoor hij rood gekleurd dun papier plakte. In het kistje
werden kaarsen ontstoken en het effect was weergaloos.
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Met dit kistje voor zijn buik gebonden, dat tevens als toonbank voor de Voikstribuun diende en om geld te wisselen, trok
hij door Maastrichts straten. Voor hem uit liep zijn compagnon,
G. Smal, die op het in heel Maastricht bekende hoorntje blies.
Op dit sein kwamen de koopers opdagen en bracht God zijn
lectuur aan den man. Kwam de politie dan merkte God opi
dat hij het toch niet helpen kon, dat die Smal hem naliep met
dien hoorn 1
Het aantal bekeuringen was nadien legio I Eens was
Vliegen gedagvaard voor het plegen van luidroepende-klankenuitstootende-geluiden te hebben voortgebracht. W. H. Vliegen
legde fijntjes uit, dat dit geen Nederlandsch was en de rechter
sprak hem vrij.
Het vieren van den Eersten Mei gaf den Maastrichtschen
Socialisten altijd aanleiding de tragiek van den proletarischen
kamp om te zetten in levendigen humor, waarvan de goedwillende bevolking nog maanden, soms jaren, gnuifde. Op
beide oevers van de Maas stonden twee zeer hooge masten
waaraan een enorme dradenmassa verbonden was. Vliegen had
een geheim bewaard, dat, indien het slaagde, de lachspieren
danig in beroering zou brengen en
de hoofdzaak was, dat
er een geweldige propaganda in schuilde voor zijn levensidealen.
Die dradenmassa was een prachtig reclameobject. Op een
zolder lag alles kanten klaar, een reuzen groot rooden doek met
de woorden beschilderd :
— « Dood aan de uitzuigers I

»

Franssen, een bekende klauterbaas, was bereid om 's avonds
in 't duister het doek met de sleutelringen aan de draden te
bevestigen. Alles was er op berekend, dat de wind het doek
midden boven de Maas zou voeren, vlak boven de Maasbrug.
Het lukte prachtig. Zóó werd de Eerste Mei, ondanks allen
tegenstand, zoo populair als men maar wenschen kon. Iedereen
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juichte. Het vernuft van die rooien toch, dat was nu echt
onovertreffelijk I
De bourgeoisie met de autoriteiten hielden krijgsraad. Eindelijk, toen het doek vela uren lang duizenden naar de brug had
gelokt, werd het verwijderd. Dit kon niet anders dan door het
doorknippen van een draad, welke handeling onder spot en
hoon verricht moest worden.

HOOFDSTUK XI.

Kwamen de glasblazers leed.s in 1886 tegen de Regouts in
verzet — een actie die legio malen door de vrouwen herhaald
werd— in 1894 eerst was dit lu-t geval met deaanlewerkers,
95 die «Op de Bek», de fabriek van Frits Regout, in verzet kwamen
tegen een nieuwe aangekondigde loonsverlaging.
's Morgens om 7 uur werd door een groep van het vakkundige
personeel vergaderd in de fabriek zelf. Een comité van actie
werd gesticht en de staking, door 26 van de 27 man, geproclameerd. Deze staking duurde zeven dagen. Den achtsten dag hield
« Frits » een toespraak op de open plaats. De stakers, die uitgenoodigd waren, konden vragen stellen. N. Van Haeren, sprak
namïns de stakers en wees op de verkeerde toestanden in de
fabriek. .Mlen, behalve hij, mochten aan 't werk. Hij zelf
moest op 't kantoor komen, waar hem gezegd werd, dat hij zijn
klachten niet meer tusschen h?i pcrsoiietl mocht uiten, hij kon
dit beter bij tic directie alleen cioen. Van Haeren wees erop, dat
Frits Regout toch gevraagd had wie het woord verlangde. Toen
mocht ook hij weer aan 't werk.
Er was wel niets gewonnen, doch de arbeiders hadden hun
macht getoond.
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Na de vergadering van den radicaal, Gerritze kreeg de
Rooinsch Katholieke studentencliib « Saius Populo » de minder
vereerende opdracht om het geboren proletarisch verzet te breken, althans om het onder de hoede van den Clerus te brengen.
Ook « Loon naar Werk » moest tot een zielloos instituut omgezet worden. Doctor Schaapman werd om dien steun verzocht.
Hij legde uit, dat L. N. W. een zeer gevaarlijke vereeniging was,
omdat in haar reglementen stond geschreven, dat zij met alle
ten dienste staande middelen haar doel nastreefde ; dit was
revolutionnair en geen katholiek kon zoo iels onderschrijven.
Het dilemma was gesteld — geen kleurlooze vereeniging. Baart,
de voorzitter, stelde voor opnieuw te vergaderen in « Au Grand
Salon ». Uitgenoodigd werden Doctor Cordewener en Pastoor
Rutten, die in debat traden. Na do discussie werd gestemd. 417
stemmen waren.voor den neutralen organisatievorm, terwijl 21
aanwezigen zich schuldig maakten aan klasseverraad en een
Roomschen vakbond « Rechten Orde » stichtten.
Doctor Schaepman en Salus Populo dreven hun breekijzer in
het klassesolidarisme van de Maastrichtsche proletariërs.
Van dien dag was het maanwoord van Cato den Oude
« Delenda Carthago » in een nieuw devies omgesmeed, luidende :
« De zelfstandige arbeidersbeweging zal vernietigd worden...»
De fabrikanten, alhoewel niet geheel voldaan, waren weer met
nieuwe hoop bezield. Edoch de geest onder de arbeiders was in
1895 uitstekend.
Ook de glasblazers hadden reeds langen tijd een geheime
vereeniging. Evenals de oude rooversbenden in deze streken
vergaderden zij in de doolhoven van de mergelgrotten. Hier
waren ze veilig, hier behoefden ze niet bevreesd te zijn voor de
spionnen van de Regoutsen den Clerus. Twee aan twee wandelden zij naar de spelonken — de catacomben van hen, die het
waarachtige Christendom wilden, het socialisme. Niet Nero of
een ander bloedzuchtig heerscher vreesden zij, doch de waan-
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christenen en het ultramontaansch Jezuitisme, die pijnlijker
wonden sloegen dan de lyrannen in de oudheid. Hun wapen
was de vreesaanjaging met de hel en de uithongering.
En de loonslaven van de Regouts verbroederden zich in hun
onderaardsche spelonken. Daar werd voorgelezen uit de Volkstribuun en Socialistische brochures en werd gediscussieerd over
hun ellendig lot en de middelen om tot verzet te komen.
Na hun gedelibereer kwamen ze terug op hun uitgangspunt,
« macht » moesten ze scheppen, organisatie, dit was hun eenige
wapen I
En in dit bewustzijn traden ze, een schoonen Meidag in het jaar
1893, naar buiten en richtten den Vakbond « Verbroedering» op.
Jaren vergaderden ze in café « 't Zwaantje » aan de Ton103 gerschestraat. De Jezuiet Jennekens, had het weten gedaan te
krijgen, dat het bestuur hem toestond in een ledenvergadering
van den jongen vakbond een causerie te houden over het thema
« kleur bekennen ». Dit zou hij alleen doen voor leden van den
bond. Servaas Baart, die leider was van « Loon naar Werk »
mocht er ten slotte bij tegenwoordig zijn. Deze stelde na de rede
van den theoloog de vraag : « Wat lieeft de katholieke kerk na de
komst van het modern kapitalisme voor het arbeidende volk
gedaan » ?...
Met deze vraag was de Jezuiet uit het veld geslagen. S. Baart
zou maar eens naar de bibliotheek komen, dan zou hem jennekens
wel uitleg geven. De glasblazers hadden met aandacht het betoog
van den causeur gevolgd. Zij hadden zeer weinig houvast aan al
die geleerdheid. In hun catacomben was hun in die duisternis het
licht des geestes opgegaan. Alle proletariërs — wat zij ook geloofden — moesten broeders zijn.
Niemand was nog in staat hun deze schoone waarheid uit het
hoofd te praten. Zij besloten hun vakbond ver te houden van
confessioneele invloeden. Zoo ontwaakte de latente kracht van
het arbeidende volk.
Dit feit beteekende een oorlogsverklaring aan den tegenover
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« 't Zwaantje » gelegen machtigen burcht van de Jezuïeten.
Toen de Maastrichtsche loonslaven weigerden hun kracht te
laten breken door de loochenaars van den klassenstrijd, legden
deze laatste de eerste grondslagen voor de opening van de
vijandelijkheden tegen de arbeidersbeweging. Het werd in
Maastricht een zéér ongelijke strijd wat kracht betreft. Aan de
eene zijde de Clerus verbonden met de machtige industrieëlen,
aan de andere zijde het ongeschoolde proletariaat.
— Wie zou den kamp winnen ?....
In de bibliotheek der Jezuïeten werd een burgerlijke stand aangelegd van de bevolking van alle fabrieken in Maastricht, die
nu nog geregeld bijgehouden wordt.
Zoo is het deze rivalen mogelijk bij hun acties precies de
positie van het proletariaat na te gaan.
Van iedere arbeider of vrouw worden aanteekeningen gemaakt,
omtrent hun werk, hun godsdienst, hun gedrag, en vooral van
hun politieke overtuiging. Hiertegen past de socialistische
beweging ook haar taktiek toe. Ieder die dit wenscht en lid is
van de Partij kan dit, zoo noodig, blijvend geheim houden.
Deze voorzorg wordt door zeer weinigen geambieerd. De 104
groote meerderheid der sociaaldemocraten wenscht haar beginsel
uit te leven in het volle licht van den dag en deze spontane
geloofsbelijdenis van de strijders voor een nieuwe wereldorde
heeft het naar de inquisitie riekende wapen van het Maastrichtsche Jezuitisme zóó stomp gemaakt, dat er niet veel meer mee
uit te halen is.
De Vakbondleden van «Verbroedering» vonden het gewenscht
hun vergaderlokaal naar elders te verplaatsen. Ze hadden den
indruk, dat zij, en niet ten onrechte, door lederen steen van
het tegenover het « 't Zwaantje» gelegen Jezuitenklooster
begluurd werden. Vooral was dit noodig toen, tijdens de loonacties, vele glasblazers zich voor het lidmaatschap aanmeldden.
Na de toepassing van meerdere verslechteringen in de tarieven,
die lederen keer een aanmerkelijke loonsverlaging insloten,

108

werd besloten, dat het bestuur L. Regout hierover zou aanspreken. Regout wenschte hun niet te woord te staan op Zondagmorgen. Toen ging hij de fabriek in en vond de heiligheid van
den Zondag niet ongeschikt om de stokers een reprimande te
geven. Het waren deze arme slaven die nooit een vrijen dag
kregen. Nooit 11...
Ook 's Maandags 's morgens wenschte Regout de blazers
niet te woord te staan.... Een wenk van den voorzitter...
de bel tingelde en prompt wierpen allen het werk neer.
— P. Regout schrok niet weinig op. Hij keek zijn procuratiehouder aan en den procuratiehouder keek hem aan I
Overmoedig stapte Regout de blazerij binnen.
— « Wat moot dat hei. Veuroet aan eur werk I... »
— Daar stonden ze tegenover elkaar, de broodheer en de
zwarte slaven I...
Zouden zij wijken?... Wijken voor den man, dien zij voor
den machtigsten der aarde hielden ?...
De blazers keken elkaar in de zwartbestoven gezichten. In
hun donkere tintelende oogen, stond te lezen : Vreest niet,
kameraad !!...
En zij vreesden niet. De geest van « Verbroedering » was in
hun ziel gevaren !...
Vier bestuurders traden naar voren. Een hield de volgende
redevoering.
« M'n hier Regoe », ich spreek naomens « Verbroedering ».
Wat ?... onderbrak Regout, wat?... «Verbroedering?... 'tis
wel eine schoene naom, mé ich weet niks van verbroedering
aof»... en zich tot zijn procuratiehouder wendende, zei hij...
« Wèts tich soms get van verbroedering?... » « Mê menier »
zei deze, « wie zou ich noe weette wat verbroedering is ...»
— «Veer wel, menier Pierre» zei de woordvoerder vanden
vakbond, « de glaasblozers zien van noe aof allemaol kameraote,
vereinigt in « Verbroedering » !... ».
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« Niksmet temaake », zei Regout, «en kom dich mer ens
um twelf oore bij mich, en noe aan eur werrek. »
— «Jongens, kameraote», zoo sprak de bondsvoorzitter.
«Geer hubt gebeurd wat menier Pierre gezag heet. Geer
wèt boeëuver et geit, euver de tarieve en den aoftrek. Met
menier is gei laand te bezeile. Es echte kameraote goon veer
in staking. D'n hier heet gezag, dat verbroedering eine schoene
naom is.
— Doot em ier aon !...
— Leve de staking, en um drei oore in « 't Zweunsche »
um te vergadere I... »
«Wat, wat, wat, staken?... um drei oore ?... en de nachploog daan ? », merkte Regout op.
— «De nachploog», zei de voorzitter, «menier, dee
keump weer op es geer de eise van euze boond inwêiiigt, ieder
neet!... »
— Regout stond perplex. Ja I Ja I z'n vader had het wel
goed voor. Duitsche dragonders, Pruisisch systeem. Cellulaire
gevangenissen, geestelijken !
Maar ach I we leven maar in Holland, verzuchtte hij.
— En de glasblazers staakten I...
De fabriek liep leeg. De eerste georganiseerde staking — zij
't dan een primitieve — was uitgebroken.
Zij duurde van 30 September tot 29 October 1895 en werd met
succes bekroond. De eischen van « Verbroedering » werden
ingewilligd, terwijl het beheer der ziekenkas in handen der
arbeiders kwamen.
Dit was wel zoo ongeveer een olifant op zolder van « Verbroedering », aangezien zij geen leden had die voldoende administratief onderlegd waren, daarbij kwam, dat de kas door de
Regouts werd overgedragen met een saldo van 93 cent.
Nijdassig zonnen de Regouts op weerwraak. Zeventig jaar
waren zij de onbeperkte heerschers geweest, en nu ?...
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Zij zwoeren zware eeden. « Verbroedering » zou vemieitigd
worden... Maar hoe?...
De bedrijfsleiding stelde zicii, wat de stoffelijke schade betrof,
welke zij door de blazersstaking gederft had, volkomen schadeloos door andere vakgroepen met de schandelijkste praktijken
het verdiende loon te ontfutselen.
Deze strategie op het terrein van den onverzoenlijken klassenstrijd werd ontleed in de brochure van den vakbond « Vergelding » welke in 1896 naar aanleiding van een nieuwe staking
der glasslijpers uitgegeven werd met den titel : « De Maastrichtsche werkstaking ».
Bedoeld schiftuur was tevens een verweer tegen de aantijgingen
106 van den Jezuiet, Ph. H. Van Veen, die eveneens in een brochure
de stakers aanzette tot laf klasseverraad.
De Regouts hadden wel zeer machtige bondgenooten, die niets
onbeproefd lieten om de klassebewuste proletariërs van hun
vakbond weg te lokken en hun kracht te verbrokkelen.
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In de « Limburger Koerier » van 27 Juli 1896 was een
interview afgedrukt met Paul Regout, waarin men deze als volgt
sprekende inleidde : « Alijnheer, dat de patroon willekeurig de
nummers in de tarieven verandert, is — zooals ze daar ligt — een
schandelijke beleediging voor de eerlijkheid van den patroon.
Dit nommerverwisselen beduidt, dat 't tarief van een of ander
artikel gelijk wordt gesteld met het tarief, waarvoor hetzelfde
artikel van een lager nommer genoteerd staat.
Ook deze « verdediging » van Regout gaf voldoende blijk,
dat er inderdaad tariefswijzigingen ten nadeele der arbeiders
plaats hadden : Want bij aandachtig lezen blijkt duidelijk, dat
erkend wordt dat er inderdaad nommerverwisselen plaats had,
dat loonsverlaging beteekende.
— Wat dat verwisselen beteekende ?...
Ieder stuk glaswerk had een benaming en een nummer.
Roemers Wellington b.v. n" O totn'S. Voor n° 1 werd betaald
6 franken, voor n° 5 2 1/2 franken. Door het verwisselen der
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nummers kon de directie een beduidende loonsverlaging toepassen. Het stereotype biljet daartoe luidde :
«De
zullen vanaf dien datum een of meer nummers
lager genoteerd worden.
De tarieven stonden buitendien met potlood In de registers
geschreven. Altijd en altijd weer kwamen de slijpers tot- de
ontdekking, dat het gebod der christelijke leerstellingen met
voeten getreden werd en toen werd de eisch gesteld, dat de
tarieven voortaan met inkt in de registers geschreven moesten
worden.
Na de wederinvoering van de « pottée-passeering » — een
bewerking om het glaswerk meer glanzend te maken — waarvoor voordien 10 procent meer loon betaald werd en waarvoor
thans niets méér betaald zou worden, ontstond hevige spanning
op de slijperijen.
— Was dit een provocatie?...
— Alle aanwijzingen wezen er op.
De groote grief der Regouts tegen « Vergelding » was de
naam van den vakbond, die volgens hen op wraak doelde ;
verder was er bezwaar tegen den voorzitter van « Vergelding »
den 18 jarigen Jongen. Dezen vond de directie te jong om mee te
confereeren. Zij had evenwel moeten bedenken, dat 18 jaar voor
een harer arbeiders een man op leeftijd beteekende.
De hoofdgrief evenwel was, dat de slijpers tijdens de glasblazersstaking geweigerd hadden vreemd glas te slijpen.
Op Vrijdag 27 Maart 1897 werd in de slijperij aangeplakt, los
dat in den vervolge het « pottée-passeeren » zonder betaling
moest geschieden. Dit was een bewerking van het geslepen glas
die vroeger wél betaald werd. Deze aankondiging deed de slijpers
te hoop loopen. De maat was vol en aangezien iedere instantie
van hun vakbond in hun midden was, werd de staking op staanden voet afgekondigd.
Het is deze staking geweest, waarbij het tenslotte ging om het
grondwettelijk recht van vereeniging, waarbij heel het Neder-
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landsche volk achter de stakers stond. De strijd tusschen
de Regouts en hun arbeiders nam bij dat conflict steeds belangrijker proporties aan,
's Maandags 30 Maart werd met de patroon geconfereerd.
« Verbeeld je, zei Regout » twintig procent meer voor 't pottéepasseeren ! En als ik ze eens niet geef, dan staken jullie zeker?...
« Daar zal niets anders op zijn », zei de bestuurder Fabre.
Regout sloeg met een vuist op tafel, gesticuieerend donderde
hij de mannen toe :
« Welnu dan, staakt maar ! »...
En de slijpers staakten lang, zeer lang ! Zeven maanden.
De vierde eisch van de stakers was, dat het tarievenboek met
inkt geschreven moest worden en onder den oudsten meester
moest blijven berusten.
Zestig jaren lang was dat tarievenboek in handen der Regouts
geweest en was het met potlood geschreven geworden.
En de Regouts « verdienden » vele, vele millioenen ! Bijna
onmiddelijk na het uitbreken der staking werden de zeven
bestuurders van « Vergelding » ontslagen.
Op twee April 1896 werd een circulaire verspreid vanwege den
slijpersbond, waarin de reden waarom gestaakt werd breedvoerig
uiteengezet werd. Het verwijt in de Roomsche dagbladen, als
zoude de staking te wijten zijn aan arbitrair optreden der stakers
werd teruggewezen, alsmede dat zij aangestookt was door
opruiers. De bestuurderen, die deze circulaire onderteekenden
heetten : L. S. Jongen, L. Pennings, Joh. Lahey, L. Fabré,
A. Wijnandts, M. Tonnaaren L. Hardy.
Heel Nederland had het oog op Maastricht gericht,
In Amsterdam — vooral bij de diamantbewerkers — heerschte
onbegrensde geestdrift voor de moedige mannen, die de Regouts
weerstonden.
Het Paleis voor Volk.svlijt stroomde op 1 Mei 1896 vol met
duizenden enthousiasten. Daverende vreugdekreten weerkaatsten
tegen de booggewelven en trilden door de glazen koepels.
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Wat straalden de gezichten van grenzelooze solidariteit. De
Amsterdammers voelden zich overgelukkig als hadden zi] de
wereld veroverd. Wat waren zij er trotsch op, die onbekende,
nooit geziene makkers daar in Nederland's uithoek, hun kameraden te kunnen noemen.
Den strijd tegen de Regouts, de fanatieke industriekoningen,
was hun strijd en zij offerden met volle handen,
Henri Polak kwam toen zéér veel in Maastricht. Hij voerde de 109
munitie aan om den vakstrijd vol te houden.... het geld.
Thans zouden zich de Regouts wreken over de nederlaag van
1895 en de strijd duurde voort, lang, zeer lang.
Het gold een afmattingssysteem en al had Regout geen
Pruisische dragonders ter beschikking, wel woonden de Jezuïeten
in Maastricht en deze ondergroeven metsluwe middelen, daarbij
gesteund door de pers, den proletarischen opstand.
Het was toen voor W. H. Vliegen een schoone tijd. De stakers
trokken in de zomerscho dagen met groepen de stad uit, veelal
naar den Sint Pietersbe.rg.
Wat kregen de kerels allemaal weer een gezonde, menschelijke
gelaatskleur I Zij fleurden weer op, de moegetobde slaven.
Vliegen leidde toen een leven als de zestiende'ecuwsche Hageprekers. Lommerrijke plekjes werden opgezocht waar de schoone
beginselen van het socialisme verkondigd werden.
Het besluit van den modernen Diaraantbewerkersbond had no
Regout's hoorigen onoverwinnelijk gemaakt. Het besluit hield in
dat de Bond iedere week het tekortkomend bedrag aan steun zou
bijpassen. En het moet gezegd ; zij hielden woord, de diamantbewerkers.
Al v/aren de glasslijpers finantieel niet te verslaan, andere
wapens stonden de ondernemers ten dienste. De stakers hadden
familieleden en daar wreekten zij zich op. Zij dupeerden andere
arbeiders en legden de schuld op de stakers.
De Katholieke bladen — welke aanvankelijk steungelden
inzamelden en de staking verdedigdf;n — kantten zich onder den
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druk van den Clerus en de Regouts tegen de staking. Kortom
het verraad was niet van de lucht. De « Limburger Koerier»
schreef nadat Regout de gereedschappen der slijpers had laten
verwijderen: «Stakers zijn niet meer, alleen werkloozen.Laat die
nog maar een tijdje teren op de kosten van de Amsterdamsche
111 Jodenschoften. » Dit was gericht aan 't adres van H. Polak, die
zich zoo inspande om de Maastrichtschc proletariërs de overwinning te bezorgen.
Negen meesters waren plotseling aan 't werk gegaan. Dit
verwekte een schok onder de Maastrichtsche arbeiders, 's Zondags na deze gebeurtenis konden deze onderkruipers geen café
binnen komen, of waar elders ook, of allen die aanwezig waren,
stonden op en verlieten de inrichting. Vrouwen weigerden nog
iets te koopen waar de onderkruipers kochten, de kinderen van
andere arbeiders weigerden te spelen met de kinderen der
verraders. Kortom de zwakkelingen werden buiten de zedelijke
gemeenschap gestooten.
Dit maakte diepen indruk, 's Maandags deelden zij aan Regout
mede, dat ze zóó lastig gevallen waren, dat ze niet meer durfden
komen werken.
De patroon deed hierover zijn beklag bij de politie. De
commissaris van politie vond hierin aanleiding een vergadering
uit te schrijven voor de stakers. Deze zou in de militiezaal gehouden worden waar zijn Wel Edelgestrenge zelf het woord zou
voeren. Slechts zeven van de weer uit de fabriek gebleven
negen meesters waren aanwezig. Ook deze politieman meende,
dat het noodig was, dat de stakers weer aan 't werk moesten
gaan. Met dit advies konden de zeven strijdbrekers zich
vereenigen en ze gingen onder zwaar politiegeleide 's Woensdags
weer aan 't werk. 's Zondags vluchtten zij uit Maastricht.
Toch zou, ondanks alle tegenwerking de staking niet verloren
zijn gegaan, indien de bestuurders niet met de gelden gefraudeerd
hadden. Zij hadden zich zelf o. m. twee gulden meer toegeëigend
dan de leden. Hierdoor — en door nog andere onbehoorlijke
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feiten — moest ten slotte de staking verloren gaan, een staking
waarbij Ragout den eisch stelde, dat de leden hun bestuur moesten
verraden vóór hij toegaf. De heele strijd culmineerde om de
bestuurders met wien de stakers wilden overwinnen of ondergaan.
Geen wonder, dat, toen het bestuur zijn plicht verzaakte, dit
niet minder dan een ramp beteekende voor de heele beweging in
Maastricht, die met zooveel opoffering was opgebouwd.
De wraak der Regouts was toomeloos. Een nooit geëvenaarde
terreur brak los. De loonslaven werden gehoond door al wat
macht had. Velen vluchtten uit de stad naar België, Duitschland,
en Holland,
Kapitalist, Clerus en bourgeoispers gnuifden.
Het was of met een slag de Socialistische beweging de genadestoot was toegebracht. — En toch leefden zij, de idee eener
bevrijde menschheJd, in veler beangstigd hart I....
Niemand bijna durfde nog in 't openbaar zijn Socialistisch
beginsel belijden. Slechts enkelen bleven vastberaden op hun
post.
De proletariërs waren toen gelijk het bezettingsleger dat zoo
vaak de stad verdedigd had tegen de belegeraars en aan hetwelk
vergunning gegeven werd de stad uit te trekken, met slaande
trom en vliegende vaandels.
Naar alle glasfabrieken in de steden van West-Europa werden
delegaties gezonden of de vertegenwoordigers dier fabrikanten
kwamen naar Maastricht om arbeiders in dienst te nemen.
De arbeiders, die elders emplooi gevonden hadden, vormden
groepen en trokken dan met pak en zak weg. — Weg uit de
moordholen van de Regouts !.... weg, naar onzekere toekomst,
doch althans tijdelijk misschien, in niet geringe mate ontdaan van
vele boeien en kluisters.
— De troepen van het verslagen leger zongen bij het verlaten
van de stad.
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Adieu Regoe, veer goon Mastreech verlaote
Veer goon nao Ciiarleroi met al eus kameraote
Hoera I Viva ! veer goon nao Charleroi.
Zij, die niet in cJe gelegenheid waren om aan Regout's uitbuiting
te ontsnappen, durfden niet meer in 't openbaar er van te getuigen
lid te zijn van een vakbond. Alle organisaties gingen te niet.
Alleen « Loon naar Werk » bleef bestaan. De teleurstellingen
waren legio geweest zooals uit het navolgende blijken kan.
« Loon naar Werk » had op 16 Mei van hetzelfde jaar in de
Concertzaal een groote feest vergadering belegd. Het ledental
was na de gewonnen staking der glasblazers in 1895 enorm
gestegen. De zaal kon allen niet bergen. Hieruit valt af te
leiden, dat het ledental minstens 800 moest zijn. Het bestuurslid
Dresens bood den Voorzitter S. P. Baart een groot portret aan
en huldigde hem voor hetgeen hij in de vier afgeloopen jaren
voor den vakbond gedaan had. De secretaris Koops bracht
verslag uit van de gevoerde acties, waarna het zangkoor van
« Loon naar Werk » het koorwerkje «• Le Rossignol » zong.
Daarna zongen alle aanwezigen het bondblied, waarvan drie
coupletten waren en waarvan het laatste luidde :
Hoe de geldgod ook doet beven
Strijdend trotsen wij zijn macht
Wij willen menschenwaardig leven
Na de lange lijdensnacht.
Slechts 's menschen wil zij 's menschen wetten
Het spook der armen neer te pletten
« Loon naar Werk» dat willen wij !
Uil de lijst van vereenigingen, die hun hulde aanboden kunnen genoemd worden de vakbonden : « Door Vereeniging tot
Verbetering »,« Verbroedering », «Vergelding», « Typografenbond », c Helpt Elkander », « Metaalbewerkersbond » en de
tooneelvereeniging « Kunst en Propaganda ».
Op 21 October 1895 werd het Maastrichtsche Arbelderssecretariaat opgericht, dat landelijk onder anarchislischen invloed
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stond en uit dien hoofde in Maastricht tegenstellingen schiep.
Tot het Secretariaat traden toe: «Loon naar Werk », «Vergelding», « Door Vereeniging tot Verbetering». De afdeeling
van de Typografen, het Bakkersgilde, de afdeeling van de
Metaalbewerkers en de Schildersafdeeling. Het Spoorwegpersoneel was niet toegetreden.
Een studiecommissie werd benoemd voor de uitgave van een
eigen dagblad. Deze adviseerde tot uitgave van « De Maasstroom ». Een obligatieleening — groot Fi. 12,000 — werd
uitgeschreven. Het blad verscheen reeds lang vóór het kapitaal
volgestort was. Een zekere, Je Booy, die van de arbeidersbeweging niets afwist, werd hoofdredacteur en vroeg FI. 500
voorschot. In 't geheel had hij twee artikelen geschreven, toen
de onderneming kapseisde. Vliegen had voor dit experiment
zeer ernstig gewaarschuwd, doch men had dien goeden raad in
den wind geslagen. Och, was er gezegd : « Dee Wüllem is mer
get bang veur zien Volkstribuun ».
Al deze manipulaties Isidden tot bittere ontgoocheling. Men
had zich zelf overschat en den vijand onderschat. Dit was het
noodlot voor de arbeidersbeweging uit de Negentiger Jaren.
Vliegen, deed nog vruchtelooze pogingen om het getij te doen
keeren ; vandaar, dat hij in « De Volkstribuun » een zeer warme
actie inzette voor de raadsverkiezingen. Alle inspanning leidde
niet tot voldoende resultaat. De vroegere kameraden durfden
elkaar niet meer manmoedig in de oogen zien. De vergaderingen
werden zeer slecht bezocht.
Pieters moest nog een vervolging doorstaan wegens beleediging
van de slijpersonderkruipers genaamd : P. Mootselaar, W. Serpent!, H. Dielemans, J. Cadier, W. Clermonts, H. v. d. Bogaart
en E. Amori, allen individu's, die zich door hun laag klasseverraad in Maastricht niet meer durfden te vertoonen.
Voor deze moreel gezonkenen moest Pieters 14 dagen van zijn
vrijheid beroofd worden.
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Bij de raadsverkiezing in 1897 verltreeg Vliegen 323 van de
1839 stemmen, een resultaat, dat niet bevredigde.
Bij de kamerverkiezingen van 1897 veroverde de S. D. A. P.
in het land drie zetels. Hierdoor kwamen meerdere mutaties tot
stand en werd W. H. Vliegen aangezocht om de redactie van
« De Sociaal Democraat » op zich te nemen.
Na lang wikken besloot hij naar Rotterdam te gaan. De drukpersen en het materiaal verdwenen uit Maastricht. Pieters vond
emplooi bij de Partijpers elders en zoo naakte de dag, dat van
Socialistischen strijd niets meer te bespeuren viel.
De achterblijvenden voelden zich triesten verlaten. De slachtoffers, die het hardst getroffen waren, werden door een inzameling
aan Fl. 72 geholpen.
Was de Sociaal-Democratie in Maastricht dan werkelijk
dood?....
Zoo hoopten hare vijanden, doch de opstandige geest leefde
als de zaadkorrels onder de kille aarde, waarover de adem van
den winter alle leven schijnbaar heeft uitgebluscht.
Neenl... de Socialistische Idee leefde en zou spoediger dan
verwacht werd tot nieuw leven uitbotten, tot nieuwe bezielende
kracht.

HOOFDSTUK XII.

't Jaar 1897 liep ten einde. De betooverende invloed van de
Socialistische vrijheidsidee ebde terug; de desillusie van de
verloren staking, de overmacht van Clerus en Kapitalist hadden
Maastricht's proletariaat teruggedrongen in slaafsche onderworpenheid. Vooral de vergeefs gebrachte offers en het vertrek
van Vliegen werkten funest. Van 1897 tot 1900 was van
proletarisch verzet geen sprake.
De nachtmerrie, die de loonslaven door het gerammel hunner
ketenen den ondernemers hadden veroorzaakt, was als een spookbeeld heengegleden.
P. Régout had zijn levensideaal — aan zijn vijf zonen ieder
een schitterend buitengoed^en een groot kapitaal te schenken —
in vervulling zien gaan.
Deze vijf zonen hadden weer zooveel maal vijf zonen en
dochteren en Limburg was een schoon land. Om al de wenschen
der Regouts te realiseeren zou dit dierbaar oord in een eldorado
herschapen moeten worden, vol pracht en weelde, behalve het
sombere verschrikkingsoord, dat Maastricht heette. Daar zouden
uil de verstikkende atmosfeer der smeltovens — waar de duivel
der winzucht steeds intenser de vuren oprakelde — de voordeelen
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geput worden om de spil- en genotzucht der hoogmoedige en
verwende nakomelingen van den industriekoning te bevredigen.
— En deze kans was schoon I...
Gelukkig, de vuur- en bloedduivels, de Socialisten waren
uitgeroeid.
De groote Schaepman had het gezegd en zijn trouwe vazallen
hadden deze < waarheid » herhaald.
— Gelukkig I... Nu werden die goede, brave werklui niet
meer opgeruid.
Op het slagveld van den arbeid heerschte de stilte van den
dood. Loom sloofden de slaven en slavinnen in het steeds
hooger opgevoerde tempo, dat de machine aangaf. Nieuwe
vindingen werden op ieder terrein toegepast.
De tarieven werden steeds meer verlaagd. De Regouts, alsmede de andere ondernemers, knalden de zweep der uitbuiting
over de gebogen ruggen hunner onderhoorigen.
Het aantal verminkten steeg van dag tot dag. Het werd zoo
erg, dat de militaire autoriteiten moesten ingrijpen, omdat de
arbeiders, die in de aardewerkfabrieken werkten voor een
overgroot percentage, ja bijna allen, ongeschikt voor den
militairen dienst bleken te zijn. Inzooverre hun lichaamsbouw
het toeliet hen voor den dienst te bestemmen, bleek, dat de
meesten verminkte vingers hadden.
Vier duizend vier honderd drieangels moesten vervaardigd
zijn, eer men een loon van Fl. 1,04 verdiend had. 4400 maal
moest de arbeider of arbeidster de vingers wagen voor dit
hongerloon.
— Wat baatten de wonden ?... Wat baatten de pijnen ?...
— Voort I was het parool, tempo I tempo !....
Winst voor de ondernemens, lusttuinen, weelde, jachtpartijen,
gouden Louis, banknoten I...
— Vooruit I tempo !.... of van honger krepeeren !.,.
— En weer spatte bloed uit vele wonden.
Wat baatte geweeklaag ?.., O zwarte nacht I
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— O hopelooze toekomst!...
Rondom het groote kerkhof verrichtten twee mannen hun
eentonigen arbeid. Zwijgend wierpen zij spade na spade van den
killen, kleverigen grond uit de eindelooze sleuf.
In den volksmond heette deze de « kinderloopgraaf ». Twee
hoog, drie hoog, vier hoog werden de kinderlijkjes begraven.
Evenals op een oorlogskerkhof werden de graven der kleine
slachtoffers van het verfoeilijke kapitalisme voorzien van een
houten kruisje met een plankje, waarop het nummer stond.
De geestelijkheid prees den goedmoedigen werkman voor zijn
veeltallig kroost, doch stak er geen hand voor uit om de kleinen
te redden van de ontzettende gevaren, welke hen omringden.
Verwaarloozing, vooral van de slavende moeder, was oorzaak
van den massadood der kleinen. Hoe menig wicht bezweek niet
als gevolg der loodwitvergifliging.
Ja juist I... de loodwitvergifliging
— Ontzettend is de verwoesting geweest, die dit vergift
onder Maastricht's proletariaat moet aangericht hebben. Deze
vergiftiging openbaart zich door maagkrampen, blindheid, landziekten, loodzoom, bloedarmoede, geelzucht, verlamming en 112
andere aandoeningen.
Tijdens de actie van de vakvereeniging « Loon naar Werk »
werden statistieken bekend gemaakt over de werking van
't vergift.
Op de 123 geboorten, waarbij moeder en vader in loodwit
werkten, waren 64 miskramen, 4 ontijdige bevallingen, 5 doodgeborenen en 20 sterfgevallen beneden het eerste levensjaar. Voegt
men hierbij de kinderen, die boven het eerste levensjaar stierven,
dan kan men vaststellen, dat 9 0 % van het kroost dier ongelukkigen ten ondergang gedoemd was vóór het vijfde of zesde
levensjaar.
Op de 1000 vrouwen, die in loodwit werkten en bevielen,
waren 609 miskramen.
Ook als alleen de vader in loodwit werkte en de moeder niet,
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waren op de 142 bevallingen 82 miskramen, 4 ontijdige bevallingen en 20 dooden beneden het jaar.
In December 1901 zei Minister Kuyper in de Tweede Kamer,
dat die misstanden niet mochten blijven voortbestaan.
Hoeveel dooden het vergift nog na die verklaring geeischt
heeft, ook dat zal nooit geboekstaafd kunnen worden.
Opzettelijk en zonder het minste gevoel van menschelijkheld
dreven de directies hun loonslaven den dood in. Gaven de dokters
briefjes mee met verzoek de lijders aan ander werk te plaatsen,
dan werden die briefjes weggeworpen en aan het voorschrift
werd niet voldaan.
Drongen de arbeiders (sters) op ander werk aan, dan kregen
zij tot 80 procent minder loon. Zoo kon het gebeuren, dat de
lijders aan loodwitvergiftiging de doktersrecepten zelf weggooiden uit vrees voor ontslag of achteruitstelling in loon.
Deze barbaarsche toestanden bestonden niet alleen bij de
Regouts. De < Société Céramique» deed in deze bestiale
methoden niet onder voor « De Sphinx » directie. En deze heeren
zeiden zelf, dat zij de dragers der beschaving waren.
De getrouwen van de Vakvereeniging « Loon naar Werk »
vulden flesschen met loodwitvernis en stelden ze aan hun bestuur ter hand. Hiermede hoopten zij hun kameraden uit de
klauwen van het doodend vergift te redden. Aan het Chemischen Microscopisch Laboratorium van Dr. Roos en Hermans te
Amsterdam werd een scheikundig onderzoek verzocht. 25 Juni
1902 schreef Dr. Van Hamel den volgenden brief aan « Loon
naar Werk».
Mijne Heeren,
« In antwoord op uw schrijven van 22 dezer verzoeken
wij U ons mede te deelen met welk doel U het bewuste
onderzoek wenscht.
Zooals U bekend zal zijn mag uit hygiënisch oogpunt
geen keukengereedschap met een loodhoudend vernis
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worden vervaardigd. De kosten van een onderzoek bedragen Fl. 15. Ons behoort evenwel nauwkeurig te
worden opgegeven met welk doel het onderzoek geschiedt.
Alle mededeelingen blijven onder ons beroepsgeheim. »
Hiermede werd de zoo geruchtmakende loodwitkwestie aangesneden. In Wijk woonde de tuinbouwleeraar Dr. Snellen, die
nadien de analyse van het gifthoudend vernis vaststelde. Onderzoekingen hadden plaats om tot een vergiftloos vernis te geraken.
Hierin slaagde Dr. Van Eek te Breda. « Loon naar Werk » had
onderwijl zijn actie tegen de vergiftiging van de vrouwen en
mannen en van heele gezinnen met kracht voortgezet. De
Regouts namen hierover wraak en ontsloegen de arbeiders, die
er van verdacht werden vernis te hebben meegenomen voor
onderzoek. Het Sociaal-Democratisch kamerlid Helsdingen
interpelleerde erover in de Kamer en toonde met een schat van
gegevens de ruïneerende uitwerking op de aangetaste, lijdende,
arbeidende bevolking aan. Minister A. Kuyper bracht Helsdingen
hulde voor zijn bemoeiingen en zijn weldaad aan de volksgezondheid bewezen.
De vergiftiging had intusschen haar werk gedaan. Arbeiders
die aangetast waren, vielen soms plotseling dood neer.
Aan de fabrieken werden strenge maatregelen tegen het
gevaar voorgeschreven. Terwille van de hygiëne werd bepaald,
dat aan de verniskuipen niet meer mocht gewerkt worden, dan
met voorgeschreven kleeding. Om de veertien dagen moest het
personeel vervangen worden.
Zij, die door de wraak der ondernemers broodeloos waren
gemaakt, werden zooveel mogelijk ondersteund. Drie slachtoffers, H. Loontjens, Hollanders en Thomassen werden in dienst
der coöperatie « Het Volksbelang » genomen als broodbezorgers.
In « De Voorvechter » van 3 Juli 1908 stond het overlijdens- 113
bericht van H. Loontjens ; dat luidde :
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« Hubert Loontjens overleden. »
— «Na jarenlang geworsteld te hebben met den dood door
vergiftiging, was hij een oud, afgeleefd, afgetobd man — de
nauwelijks dertigjarige I
— Wie was Hubert Loontjens ?...
Een arm, eenvoudig arbeider, een vernisgever, toen wij hem
leerden kennen.
— Verder niets.
— Of neen, toch nog iets I
— Hubert Loontjens was een held.
Zoo — eenvoudig weg was hij een held.
Geen held met een mooi glimmend pakje aan en een moordtuig
op zijde, neen Hubert Loontjens was een held zonder moordgedachten, veeleer met de hoop te hebben geleefd voor de
verbetering der toestanden voor zijn kameraden.
— En dat hebt gij gedaan Hubert I
Als held hebt gij geleefd en als held zijt gij gestorven.
Gij hebt uw patroon getrotseerd en uw patroon heeft u in de
ellende gestooten, maar uwe kameraden hebt gij groote diensten
bewezen, omdat gij de gegevens verschafte, waardoor de vergiftiger van het lichaam zijner arbeiders gedwongen werd
verbeteringen in te voeren.
— Wie die patroon was ?
— Wat doet het ertoe : Gij en wij en vele anderen weten het.
— Aan ons is niet de wraak.
— Aan U is thans de rust,
— En aan ons de plicht om, met moedigen als gij, uw werk
voort te zetten.
Laat ons den strijd gerust over en slaap vredig »...
H. Loontjens was door de directie der Société Céramique
ontslagen, omdat hij een flesch vergiftig vernis aan het bestuur
van « Loon naar Werk » had ter hand gesteld.
De overledene sloot de rij van een groot getal nooit genoemde
onbekende soldaten, gevallen op 't slagveld van den Arbeid,
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slachtoffers der verwaten, schrokkcrige onmenschclijkc industriëelen. Het stoffelijk overschot van H, Loontjcns werd bijgezet
op het kerkhof. Zijn graf werd gedicht gelijk de graven der honderden, waarover het jonge gras wiegelt en fluistert van de
tientallen, ja duizendtallen, die onder zijne zoden rusten, allen,
allen offers van het kapitalisme sedert zijn intrede in fv^aastrichts
veste —sinds 1834
Statistieken worden bijgehouder; var. het vee, dat ten prooi
valt aan de eene of de andere besmettelijke ziekte.
— O Maastricht ! O gewaande christenstede ! als ooit een
statistisch gegc/en zou geopenbaard kunnen worden van de
doodenlijst, den gruwel, die uw schijnheilig, gebeden prevelend
ondernemerdom het arbeidende volk heeft aangedaan, gevloekt
zoudt gij worden door het koor der menschcnkinderen, dat
leeft en leven zal
Maar neen I koestert geen vrees, gij vcinzaards I De kinderloopgraaf zwijgt. De moeders die de duizendvoudige barensweeën doorstonden en haar leed te vergeefs geleden hebben ;
ook zij zwijgen.
Ook over haar heerscht de dood....
Maar tot de levenden richt zich dit boek, tot mannen, vrouwen
en jongeren en laat de rijen uitgeteerden, uitgesloofden, uitgeniergelden en uitgezogenen aan U in een visioen voorbijtrekken,
uren, dagen lang. In naam dezer duizenden roepen wij U te
wapen, te wapen rond het vaandel van de idee der bevrijding,
voor het Socialisme.
De Vakvereeniging « Loon naar Werk » worstelde in een zee
van ellende en vocht met moed en toewijding tegen de duizenden
gevaren, die de arbeiders bedreigden.
Voor deze wakkere leiders moet het devies gegolden hebben :
« Hij, die volhoudt, wint den slag ».
— En ze hielden vol. De toestand van liet kind — de hoop
des levens — was erbarmelijk. Van het kroost van het proletariaat bleef bijna niets in leven, en zij, die het leven behielden,
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waren veelal verminkt als gevolg van het slavenjuk der zwangere
vrouwen, die zware lasten tegen het lichaam moesten torsen.
Dag in dag uit droegen zij tot hare bevalling toe lasten van
50 kilo voor den buik.
— Was dit niet onmenschelijker dan bij de oude heidenen ?...
« Loon naar Werk » wist te verkrijgen dat aan deze schandelijke toestanden een einde kwam.
— Wat deden toen ds directies ? Zij deden precies als de
Russische Tzarenregeering, die de lijfeigenschap afschafte —
daartoedoor het wersldgeweten gedwongen, doch die de vrijgekomenen aan den honger prijs gaf.
Evenzoo handelden de Katholieke werkgevers te Maastricht
ten opzichte van vele vrouwen, die zij genoopt waren van het
zware, onmenschelijke werk te ontslaan. Niet alleen de vrouwen
zelf; doch ook velen van hare familieleden werden broodeloos
gemaakt.
Veel hadden de Socialisten geleerd in de Tachtiger en vooral
in de Negentiger Jaren. Tumultueuze acties zouden door rustiger
machtsformatie moeten vervangen worden.
De verwachting, dat liet Socialisme door een krachttoer te
vestigen zou zijn, had plaats gemaakt voor de overtuiging, dat
zelfscholing en organisatie de geleidelijke en maatschappeliji<e
omvorming zouden mosten voltooien. Het kapitalisme stond
ondanks de ontzettende crisis bok toen nog stevig overeind.
Van Kol, die reeds jaren geleden naar Holland vertrokken was,
werd uitgenoodigd om te komen spreken. Drommon arbeiders
vulden de concertzaal. Tientallen nieuwe strijders traden in een
kort tijdsbestek tot onze beweging toe. Ook W. H. Vliegen kwam
114 veel in Maastricht. Te Cadier en Keer bezocht hij een daarwonend HoUandsch partijgenoot. Jonkheer W. C. De Jonge, een
man van aristocratische afkomst, een robuste gestalte met
zwarten baard. De Jonge werd, ondanks zijn afwijkende opvattingen, bereid gevonden de leiding op zich te nemen van de
Maastrichtsche arbeidersbeweging. Zijn spreken was niet
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agitatorisch, ook gaf hij niet den indruk van energie en kracht
en toch, het moet gezegd, er gloeide in zijn hart warme liefde
voor de arbeidende klasse.
Gesteund door S. P. Baart wist hij de harten warr.i te houden
voor het Socialistisch ideaal ; hoon en smaad gingen langs hem
heen zonder den minsten indruk na te laten. Taai was hij zonder
weerga. Zonder moeite slaagde hij erin htt vertrouwen der
arbeiders te winnen. Hij bleek een organisator van onbegrensde
kracht. Zijn eerste werk was de jonge beweging een eigen huis
te verschaffen. Een heerenhuis met tuin van de weduwe Von
Geldern, gelegen aan de Bogaardenstraat werd gekoc'it, daar
werd het Volkshuis met zijn kleine en grootere vergaderzalen
gesticht.
Onderwijl was na een rede van den coöperator Slotenmaker
de « Samenwerking » gesticht. « Loon naar Werk » leende Fl. n-^
1000.—. Op Hoogfrankrijk werd een bakkerij gesticht, die den
eersten heete luchtoven in Maastricht invoerde. Ontzettend
werd de terreur tegen deze instelling ; woninguitzettingen waren
aan de orde van den dag. Geestelijken liepen de leden na oni
hen te bewegen het lidmaatschap op te zeggen, doch deze hadden allerlei bezwaren. Toen ze beweerden hun aandeel ad Fl. 5
te verbeuren, kochten de geestelijken de boekjes tot voor Fl. 15
van hen terug. Het bestuur der Coöperatie verstrekte evenwel,
waar 't kon nieuwe boekjes voor een kwartje.
Wat hadden die terroristjes toen een strop !
In den « Limburger Koerier » slingerde pastoor Tissen zijn
banvloeken tegen de vuur-en bloedmannen, die de christelijke
cultuur bedreigden met
hun goedkoop roggebrood.
Daaraan aansluitend, berekende een beangst middensiandertje, dat, indien de roode coöperatie zoo bleef groeien, zij
binnen afzienbaren tijd de heele bevolking van brood zou
voorzien.
Vlammende protesten werden gericht tot de autoriteiten over
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de listen der Socialisten, die als de rattenvanger van Hameln
door hun goedkoope waren de bevollting ter helle voerden.
Geweeklaag was allerwege, doch, evenals een bekend beestje,
bootste de R. K. Volksbond de Sociaal-Democraten in alles na.
Op 15 September 1902 werd de R. K. Coöperatie opgericht,
niet om de belangen der arbeiders te dienen,... ho maar I In de
L. K. werd het onomwonden gezegd. « Slechts noodgedwongen
is de R. K. arbeiderspartij tot coöperatie overgegaan ; zoo dit
niet gebeurde viel Maastricht's arbeidersbevolking geheel in
handen der godvergeten Socialisten. » De middenstanders waren
ten einde raad.
De theorieën hunner geestelijke leiders beschouwden ze als
het uitdrijven van den duivel door Beëlzebub.
— En de roode coöperatie groeide, groeide tegen de verdrukking in...
Een der katholieke meelhandelaren liep den stoep der coöperatie plat om zaken te mogen doen. Hij mocht meel leveren.
Handig gebruikte het bsstuur dit als motief tegen de tsrreur op
hare leden. Gij, zoo zei het bestuur, zoudt niet mogen verdienen
aan de coöperatie door het koopen van goedkoope waren, terwijl
die Katholieke groothandelaar dit wol mag.
Het werd toen een tijdperk van bouwen en strijden, strijden
vóóral.
De Kamers van Arbeid werden ingesteld bij de wet van 2 Mei
1897. Het eerste artikel dier wet had ten doel, de belangen van
patroons en werklieden in onderlinge samenwerking te bevorderen. De « Gleichschaltung» is dus iets uit vervlogen lijden.
116 Kuyper trachtte deze reeds in 1897 te bereiken, want doel der
wet was tempering van den klassenstrijd. Hoe het den arbeiders
vergaat als de klassenstrijd zou uitgeschakeld worden, onderin vond het Maastrichtsche proletariaat reeds in 1900. Het archief
van de vakbeweging bevat een groot aantal verweerschriften
tegen het niet opnemen van arbeiders als Eten!g;:rechtigden.
Voor één stem voerde « Loon naar V/erk » een strijd tot in de
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hoogste instanties zoo o. a. voor P. Dingena, dien men van de
Iciezerslijst had afgevoerd. Een ongekende agitatie werd gevoerd,
doch de Regouts zouden toonen machtiger te zijn dan Minister
A. Kuyper, machtiger dan de heeie Nederlandsche Staat zelfs.
In een circulaire van « Loon naar Werk » werden als candidaten aanbevolen J. Berghmans, Ch. Bours, S. Heltzel, J. H.
Oberndorff en N. Knipzaal. Op een stembiljet, uit het archief,
staan deze namen in extenso vermeld. De trouw aan de
deviezen der onafhankelijke vakbeweging was treffend. Zelfs
400 leden der katholieke organisatie stemden op de roode
lijsten. Ook S. P, Baart was gekozen. Kweekelingen en arbeiders
droegen hem op hun schouders naar het Volkshuis.
De vreugde was evenwel van korten duur; toen S. P. Baart
tot secretaris van de K. v. A. gekozen werd, bedankten alle
werkgevcrsloden en de getemperde klassenstrijd werd opnieuw
en in al zijn scherpte door de patroons ontketend.
De machtige hand der Regouts drong zelfs door tot in de
vakbeweging. Zij stelden den eisch, datS. P. Baart, als voorzitter, moest aftreden, of de bestuurders zouden gebroodroofd
worden. Enkele moedigen namen üe plaatsen in van de vaders
der groote gezinnen en toen trotseerde men de Regouts. Grimmig,
vol haat, tot strijd bereid tot het bitterste uiterste, stonden hier
Kapitaal en Arbeid opnieuw tegenover elkaar. Dapper keek de
Arbeid den vijand in de oogen. Ziedend van toorn droop de belager
van de organisatie der onafhankelijke arbeiders af, moreel was
de 07crwinning aan de dapperen. De krachtproef was doorstaan.
Deze daad boezemde de arbeiders zooveel ontzag in dat het
vertrouwen en het respect voor« Loon naar Werk » wijd en zijd
toenamen.
De moed ontvlamde in veler harten. Waren weleer velen, die
uit vrees voor de ondernemers zich niet durfden opgeven als
loonkiezer, nadien werd dit anders. Een vereeniging werd

ne
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gesticht om de arbeiders tot loonitiezers te bevorderen. Wekelijits
betaalden ze drie centen om zoodoende Fi. 1.50 te vergaren voor
de minimum inkomstenbelasting, die noodig was om loonkiezer
te worden.
Aan alle verkiezingen werd sinds dien deelgenomen. Ook nog
aan die van de Kamers van Arbeid, welke daarna bij Koninklijk
besluit van 30 December 1902 voor de bedrijven te Maastricht
werden opgeheven. In 1901 overtrof de overwinning der socialisten die van 1900 met 200 stemmen. Zij kregen ruim 1000
stemmen en de katholieken slechts 400.
De gekozenen der socialisten werden door de studenten door
de stad op de schouders gedragen. Het was een geweldige
proletarische triomf op de Regouts. Evenwel de Regouts zouden
de Regouts niet zijn geweest indien ze zoo 'n nederlaag zonder
meer zouden verdragen hebben.
Naar aanleiding van de opheffing van de Kamer van Arbeid
voor Maastricht meldde het plaatselijk socialistisch blad
« Samenwerking ».
— « Dood en begraven I...
— Begraven met Christelijke liefde op initiatief van den R. K.
Volksbond onder staatsambtelijk bedienaarschap van begrafenissen.
Zoo is de Kamer van Arbeid bijgezet op het R. K. kerkhof van
arbeidersbelangen en de geestelijke adviseurs, aalmoezeniers van
den Arbeid e. a. hebben gezorgd, dat op de kist secure schoppen
« Christelijke » aarde werden gegooid. Zij ligt er nu onder.
Bij haar leven behoorde zij niet tot de moederkerk, daarom
behoorde zij na haar dood aan de « kerkdijken I... »

HOOFDSTUK XIII.

Het Maastrichtsche ondernemersdom had, door zijn weigering
om zitting te nemen met de vrijgei<ozeu arbeiders den Clerus
een dienst bewezen, doch de negatieve, onwaarachtige frase van
het solidarisme der klassen was eveneens met de Kamer van 119
Arbeid ten grave gedaald.
De cynische bourgeoisie — bezield mot onbluschbaren haat
tegen het naar boven worstelende proletariaat, meende met deze
afmattingsstrategie het verzet der loonslaven te fnuiken, dccti
oogstte evenmin succes als het naieve vrouwtje, dat een poging
deed het opstuwende water der bruizende, kokende zee met een
zwabber te keeren.
De klassenstrijd laaide steeds feller op en kon zich alleen
ontladen door werkstaking en den eisch voor sociale wetgeving,
of algemeen kiesrecht.
De « mcnschelijkerwijs volmaakte kieswet Van Houten » was
een product van conservatief-kapitalistisch maaksel, waartegen
stormloop na stormloop ondernomen werd.
In AAaastricht was het uitgesloten om onder dit verouderde
kiesstelsel een Sociaal-Democraat gekozen te krijgen,
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T o c h werd bij iedere verkiezing een fel stul{ strijd gestreden,
waardoor de socialisten gelouterd werden in den kamp.
De peilschaal van den socialistischen invloed op het volk
wees merkwaardige « Ups and downs » aan. Voor d e verkiezingen van den Raad is de stad in drie districten verdeeld. In
district II, w a s de socialistische invloed het sterkst. Bij wijze
van intermezzo zijn hier enkele cijfers. In 1907 nam de S.D.A.P.
weer voor het eerst na 1897 a a n de Raadsverkiezingen deel. In
genoemd distrikt kreeg zij 2 3 0 van de 800 geldige stemmen ;
in 1909 van de 987 stemmen 256 en in 1910, nadat Van Vorst
«losgeweekt» was, 181 van de 858 stemmen. In 1913 steeg
dit cijfer weer tot 288 van de 871 stemmen. In de districten I en
III was de roode invloed minder sterk. Candidaten voor den
Raad w a r e n ; in 1907 J. Botke en J. H . P a r i s . In 1911 waren
dit W . C . d e Jonge, J. H . Paris, J. Beckers en J. Bergstein. In
genoemd jaar leed de Partij een echec. In district I kreeg W . C.
de Jonge slechts 170 van de 1032 stemmen. In district II J. H.
Paris 139 van de 1091 en ia district III, waar J. Beckers candidaat w a s , 47 van de 959 stemmen.
— De katholieken juichten : — Neerland's Rome was
onoverwinnelijk
Ook nam de S . D . A. P . deel aaii de Kamerverkiezingen.
In 1905 verkreeg zij in het Kamerdistrict Maastricht 895. van
de 3516 stemmen. Toen was S. P . Baart haar candidaat. In 1909
toen W. C. de Jonge de can.iidaat was, w a s het cijfer 1178 van
de 6117 stemmen en in 1913 1282 van d e 6756 stemmen. In liet
roode Augustijnen district kreeg de S. D. A. P . toen een meerderheid van 32 stemmen. Dit w a s d e eerste roode burcht in het
Zuiden van Nederland. District II stond hier ais een lichtende,
vlammende toorts in de zwarte duisternis, rood gloeiend van
revolutionnairen wil.
Toen in het Volkshuis de voorzitter der Partijafdeeling van dit
heugelijk feit gewaagde en bekend maakte, dat alleen in de stad
de S. D . A. P . 946 stemmen had verkregen, barstten de aanwe-
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zigen in gejuich uit. Men stond op, de arbeiders gooiden hun
petten in de hoogte en zongen als blijden groet aan den eersten
rooden burcht een donderende socialistenmarsch.
Boden renden uit 't Volkshuis om de muziekkanten van de
« Ster » bijeen te verzamelen. Daarna trok men met gejuich en
muziek voorop naar 't terrein van den strijd waar den rooden
vloed als een lawine de reactie vczwolgen had.
Terwijl de socialistische muziek tegen de huizen schalde zag
men Maastricht's proletariaat binnen en buiten de huizen dansen
en zong het heele volk der armocbuurt spontaan zijn overwinningslied. In de straten werden cramignons getrokken, en
rijal-out-wagen gespeeld. Zóó uitbundig was de volksvreugd
nooit geweest!
— Nu was er althans één plekje in de duistere woestijn, dat
rood gekleurd was.
— En de Clerus zwoer zware eeden om dien smaad, hare
machten aangedaan te wreken I....
W. C. de Jonge had zich er op toegelegd de arbeiders op te
voeden tot politieke rijpheid.
Aan onbegrensde wilskracht had hel strijdend arbeidersleger
niet voldoende om zijn ontzaggelijke maatschappelijke roeping te
vervullen. De Jonkheer was een sociaal-psychioloog. Het was
hem een groote voldoening mede te werken om ds vurige
socialisten die nooit strijdensmoe schene.n te worden, te brengen
in de sfeer van geestelijke verruiming. Hij bevorderde dusdoende
in niet geringe mate het zelfstandig denken. De activiteit naar
buiten verflauwde eenigzins, doch het socialisme groeide naar
binnen en in de diepte om spoedig op te borrelen tot een niette
stuwen bron van lafenis voor het nog diep vernederde en
geknechte proletariaat.
De guitenstreken van het jonge, levenslustige socialisme
moesten plaats maken voor de schoolbanken, al was dit voor de
ongereide, balsturige rooien een zware beproeving : Het moest
en daarom gebeurde het....
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Cursussen werden georganiseerd. Organisatorische begrippen
werden bijgebracht. Oef I Oef I wat moest er geblokt worden...
— Doch dra bleek de groots waarde ervan ; de geest werd
verrijkt; initiatief werd geboren.
— En de vruchten ?...
Hij die een onderzoek instelt naar de geschiedenis der socialistische beweging gedurende het eerste decennium onzer eeuw zal
in de archieven van de Maastrichtsche beweging kunnen ontdekken, dat in dat tijdperk bijna alle fundamenteele grondslagen
werden gelegd voor de thans meerendeels bestaande organisaties.
Opnieuw werden afdeelingen opgericht van de bouwarbeidersbonden, de timmerlieden, metaalbewerkers, spoorwegpersoneel,
transportarbeiders, typografen, mijnwerkers e. a.
De Coöperatie verheugde zich in steeds grooteren bloei ;
filialen werden gesticht te Limmel, te Wijk aan de Rechtstraat
en te Maastricht aan de Steenebrug en Groote Gracht. Op 23
October 1909 werd de vijfde kruidenierswinkel geopend.
Een schoone taak kon de coöperatie in de oorlogsjaren vervullen toen de Belgen leefden onder den Duitschen Staat van
beleg. De oorlogstoestand had het onderlinge contact van de
afdeelingen der Belgische Werkliedenpartij ten zeerste geknauwd. Bakmeel mocht naar België niet uitgevoerd worden,
wel brood. De Coöperatie « Het Volksbelang » leverde groote
massa's brood aan de Belgische zusterorganisatie. Duizenden
brooden werden dagelijks uitgevoerd. De levering stokte veelal
omdat er in België geen behoorlijk contact onder de afnemers
bestond.
De bedrijfsleider, J. Bergstein wist te bereiken, dat de Belgische socialisten vergunning van de Duitschers bekwamen om
hun broodinkoopen collectief te doen. Hierdoor kwam niet alleen
groote verbetering in de broodvoorziening, doch kon ook op
ander terrein het verbroken contact hernieuwd worden.

HOOFDSTUK XIV.

Maastricht nam steeds meer de allures aan van een belangrijke
fabrieksstad. De « Moza », een porcelein en tegelfabriek, was
door L. Regout opgericht aan den Meersenerweg. Alfred Regout
stichtte een tegelfabriek aan de Franciscus-Romanusweg. Buiten
de Brusselsche poort verrees de groote exportbierbrouwerij der
Ruttens.
De cokesfabriek Hollando-Belge werd buiten de Boschpoort
en de Zinkwitfabriek aan de zijde van Wijk bij de spoorbrug
gesticht. Aan den Scharnerweg bouwde men de « Urania », een
fabriek voor zilverwerken, terwijl een nieuwe glasfabriek « De
Stella » in ijzerconstructie uitgevoerd werd langs de spoorlijn 125
naar Venlo. Allerwege klonk het lied van den Arbeid. Kleinere
ondernemingen verrezen allerwegen, bouwondernemers maakten
goede zaken. Het transportwezen te land en te water had overvloed van werk.
De radicale partij had de stakingen in 1895 en 1896 moreel 126
en financieel gesteund en voerde opnieuw onderhandelingen, —
althans aanhangers dier partij — om de aardewerkfabriek « Op de
Bek » van Frits Regout te koopen. Het plan bestond om ter
plaavse een nieuwe glasfabriek te bouwen om in die onder-
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neming de uitgeworpenen van Regouts fabrieken te werit
te stellen. Toen Frits Regout wist, dat het benoodigd
liapitaal bijeen was, lichtte hij de directie der Sphinxfabrieken
over deze plannen in. Toen deze het gevaar zag en vreesde dat
hare winsten bedreigd en vooral haar heerschappij over de
arbeiders gebroken zou worden, kocht zij voor den bedongen
prijsde onderneming van Frits Regout.
Met dezen hoop kocht « De Sphinx » tevens de bedreigde
alleenheerschappij over de loonslaven, die vrije mannen dreigden
te worden.
De glasblazers, slijpers of wie ook, waren, als zij niet dienst
namen naar Indië of naar België of Duitschland vluchtten, volkomen de onderhoorigen der Regouts. In dezen waren de Regouts,
hoe zij ook onderling verdeeld mochten zijn of familieveeten
mochten hebben, volkomen homogeen.
Eenige opluchting deed zich voor, toen begin 1903 « De
Stella » geopend werd en menig glasblazer het oude « moordhol »
aan de Boschstraat den rug kon toekeeren.
Of hij nu uit de nesten was ?....
Onderwijl dreigde in Nederland de algemeene staking.
Zondag 15 October 1899 had het H. B. lid Th. Franssen
voor een zestigtal spoorwegmannen gesproken en was opnieuw
een afdeeling van den modernen bond opgericht met 35 leden.
Begin 1900 had de afdeeling reeds 120 leden. In Januari 1903
waren partieele stakingen in het spoorwegbedrijf uitgebroken,
omdat het personeel weigerde goederen te vervoeren van transportondernemingen, waarbij de arbeiders in staking waren. Op
8 Maart werd te Maastricht, evenals in vele steden van het
land, een protestmeeting belegd tegen het voornemen om de
vrijheid van staken en het recht van organisatie te beknotten
neergelegd in de ingediende z. g. tuchthuiswet. Alvast werd
op het personeel een niets ontziende terreur toegepast. De
conducteur J. Botke werd te Maastricht ontslagen, omdat hij een
aankondiging van een personeelsvergadering had aangeplakt.
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Hij was het eerste slachtoffer in Limburg. Deze vreesaanjaging
tegenover het personeel had evenwel een averechtsche uitwerking. Vaster dan ooit sloot men zich om den vakbond. De
directies toonden hiermede dat ze het gegeven woord, n.l. de
erkenning der organisaties, hadden gebroken.
Medio Maart 1903 stelde de vakbond zijn eischen aan de
directies. Onmiddelijk werd te Maastricht een comité van
verweer gesticht tegen de dwangwetten. De meeting op 8 Maart 127
slaagde buitengewoon. Het Volkshuis was barstens vol. De
spreker Reijndorp uit Utrecht werd uitbundig toegejuicht.
Maandag 6 April had het comité van verweer te Amsterdam
de staking voor het heele land geproclameerd, 's Donderdags
er na hoonde de bourgeoisie het proletariaat en nam met 81
tegen 14 stemmen de dwangwet aan. Lichtingen werden opgeroepen en de spoorwegstations werden bezet.
Het roomsche kamerlid Pastoors had den spot gedreven met
de arbeiders over hun dreigement met staking.
Troelstra beet hem toe :
« Gij speelt met vuur ! mijnheer Pastoors ».
— De tyrannic der directies was ondragelijk geworden.
Ook te Maastricht was met geestdrift besloten het werk neer
te leggen. Tot laat in den nacht werd vergaderd. Om drie uur
toog men naar 't station om te pogen den eersten goederentrein
niet te doen vertrekken. Dit lukte evenwel niet. De trein
vertrok. Posten werden uitgezet, 's Middags werd opnieuw in
« Het Volkshuis » vergaderd. Gezamenlijk trok men langs de
woningen van het personeel. Hier en daar voegden zich nog
stakers bij hen. Het machinepersoneel gedroeg zich schitterend.
Onderwijl had de aalmoezenier Souren de geschorste beambten 128
bij zich ontboden om een verklaring te teekenen, waarin zij
intrekking vroegen van het hun gegeven ontslag.
Opnieuw was het de clerikale kliek, die de "solidariteit der
arbeiders brak.
Na hun daad beseften de mannen, dat zij de ketenen van het
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kapitalisme om de polsen van hun arbeiders kameraden hadden
helpen slaan. Zij huilden, van emotie, over hun zwak oogenblik.
Het was evenwel te laat. De strijd was gebroken in Maastricht
zoo als in 't heele land.
In 't Volkshuis kwamen de moedigsten, alhoewel verslagen,
bijeen, in het aanschijn van den honger en de onzekere toekomst,
— Zestig slachtoffers waren in Maastricht te betreuren.
J. Botke, die reeds voor de staking ontslagen was, werd
winkelchef in de Coöperatie « Het Volksbelang ».
Tijdens de staking werd in de huizen der onderkruipers een
plaat aangetroffen, uitgegeven door « Patrimonium », waar
Troelstra op afgebeeld stond als de Romeinsche afgod Janus
met de twee aangezichten, zeggende naar eene richting : « geen
sterveling denkt aan staken » en naar de andere ; « staken
jongens zoo hard gij kunt I » De bedoeling was duidelijk. Met
een list moesten de onderkruipers in hun verraad gesteund
worden.
Deze plaat was spoedig verdwenen, echter niet de befaamde
129 worgplaat van A. Kuyper; deze is thans nog in menig arbeidersgezin in Maastricht terug te vinden, een bewijs, welk een
diepen indruk de spoorwegstaking óók op Maastricht's fabrieksproletariaat achterliet.
Het arbeidende volk had, door de staking van 1903, dit
geleerd, dat het neerleggen van den arbeid in vitale bedrijven
consequentie's meebracht, waarvoor de voorwaarden in die tijd
niet aanwezig waren, n. 1. voldoende politieke macht.
— Na de staking trad een tijdperk in van moedeloosheid en
neerslachtigheid.
— Ook de R, K. vakorganisatie bestond nog, doch droogde
bij gebrek aan vertrouwen en dadendrang uit als de kwelwateren
in de uiterwaarden ; neen, juist de natuurwetmatigheid was de
oorzaak van de opdroging harer bronnen, omdat ze uitsluitend
geboren was door den drang van den wassenden rooden vloed.
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— Het « feu Sacré», waarmee het jonge socialisme bezield
was, scheen uitgebluscht. Als roofgieren boven een slagveld,
vervolgde de kapitalistenkliek het uiteengeslagen leger van den
Arbeid.
— Doch niet allen wanhoopten. Een kern van getrouwen hield
de wacht om den standaard van het verslagen arbeidersleger,
wachtende op het steken van den klaroen tot nieuwen aanval en
strijd.
Hiertoe waren alleen heldenfiguren in staat en gelukkig, hoe
het ondernemersdom ook met de hongerzweep het proletariaat
striemde, toch richtten de loonslaven zich op, balden de vuisten
en zwoeren opnieuw trouw aan de Sociaal-Democratie !

HOOFDSTUK XV.

De bisschop van Roermond had de « Santa Caza » te Loreto
bezocht, het huisje, waar de Heilige familie — althans volgens
de legende — in gewoond zou hebben. Op den Katholiekendag—
te Kerkrade gehouden — getuigde hij, dat het zwaartepunt niet
lag in de goede woning om daarmede het zedelijkheidsgevoel te
ondersteunen, want daar was de Heilige familie wel een voorbeeld
van geweest. Het huisje, waarin deze gewoond had, zou thans
zeker onbewoonbaar verklaard worden en toch
waar zou er
schooner deugd te vinden zijn geweest.
Met zulke toespelingen werd — zoo lang de Sociaal-Democratie niet kon doordringen — de volkshuisvesting op rigoreuse
wijze verwaarloosd.
In 1904 verkommerden — bedreigd door duizenden gevaren
— te Maastricht in 1650 éénkamerwoningen niet minder dan
5138 personen.
De S. D. A. P. zou haar Socialistische roeping schromelijk
verwaarloosd hebben, indien ze hiertegen niet te velde getrokken was.
— Neen I ook in dezen deed zij haar plicht. Reeds begin
Januari 1902 richtte zij zich met een adres tot den Raad om een
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plan van uitbreiding voor de stad te ontwerpen ; de eerste stap,
die gezet moet worden om tot een behoorlijiie volkshuisvesting
te komen.
Het ontwerp adres werd behandeld in de ledenvergadering
van 7 Januari 1902. Er werd in gezegd :
« dat in een middenpunt van nijverheid met een groote
fabrieksbevolking als Maastricht, dergelijke plannen moeten
worden vastgesteld om den bouw van arbeidswoningcn, van
gemeentewege te doen plaats hebben. »
Het allerkathoiiekst gemeentebestuur deed echter niets en was
dientengevolge medeplichtig aan de ontzettende lange doodenlijst
die telkenjare van Maastricht's bevolking samengesteld werd.
Eerst toen — in het licht van de komst van het algemeen
kiesrecht — men zich in Roomsche kringen er van bewust werd,
dat de Sociaal-Democratie niet lang meer uit de openbare lichamen te weren zoude zijn, werd iets ondernomen op het terrein
der volkshuisvesting.
— Ook hier was het spreekwoord van toepassing : « Komende
gebeurtenissen werpen hare lichtstralen vooruit. »
Na de fnuikende nederlaag der spoorwegarbeiders waanden
de ondernemers zich nog meer onbeperkte heerschers over de
loonslaven. De uitmergeling was ten hemeltergend. Ter illustratie hiervan diene het volgende loonbriefje, zooals ze trouwens
met tientallen aan de jonge arbeiders werden uitgereikt en in de
« Voorvechter» werden afgedrukt.
De Sphinx v. h. Petrus Regout en C°
Faiëncerie
van den 2^=" tot en met 10/10 — 1908
85 uren gewerkt
Loon. 1 gulden 27 centen.
M. Koch.
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Een van de meest fanatieke uitbuiters in de Maastrichtsche
ondernenierswereld was de firma Van Oppen, die aan de Kommel
een ijzergieterij dreef. De « meneuvres » verdienden 96 cent per
dag, gieters 1.20 gld : tot 1.46 gld : Het loon werd, zeer deftig,
per maand uitbetaald.
De in Februari 1906 opgericfite afdeeling van den Metaalarbeidersbond zette zeer spoedig een actie in bij deze firma. Onder
130 leiding van het H. B. lid Dekkers werd geconfereerd, hetgeen
tot het afsluiten van een contract leidde met voordeelige
condities.
In 1907 wilde de firma het contract niet meer hernieuwen. Dit
had een werkstaking onder het personeel tot gevolg. Het heele
vakpersoneel — 40 man — staakte. Enkele onderkruipers bleven
aan 't werk. De directie stelde het voor alsof de staking van geen
invloed was. Om de juiste positie te bepalen hadden eenige
stakers het dak der fabriek beklommen en er een gat in gemaakt,
zoodoende werd het mogelijk een nachtelijke inspectie te houden.
De dag erna werd met de directie geconfereerd en wist het H. B.
lid van den modernen bond nog meer af van den inwendigen
toestand der fabriek dan de directie zelf.
De directie weigerde deeischen der stakers in te willigen en
besloot uitsluitend met arbeiders te werken, die katholiek
georganiseerd waren. De vaklieden togen naar Aken en Luik;
steden die destijds door arbeiderstreinen met Maastricht verbonden waren en waar honderden proletariërs, die door de Roomsche
uitbuiters, broodeloos gemaakt waren, een goed bestaan vonden.
Dit contact der Maastrichtenaren met hun Duitsche en Waal.sclie
kameraden is een factor van niet te onderschatten beteekenis
geweest in de vorming en scholing van Maastricht's proletariaat.
Het wegtrekken der vaklieden — die allen rood waren tot op
de graat — had tengevolge, dat de ijzergieterij der firma Van
Oppen te niet ging.
Eveneens werd er op de textielfabriek van Ernest Regout een
ongekende uitbuiting toegepast. Bazen verdienden nog geen
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gulden daags. Conflicten waren aan de orde van den dag, die
door de geestelijitheid en charitas werden bijgelegd. Alle arbeiders werden bedeeld. Als er een conflikt dreigde gaf men extra
soepkaartjes. Toen ontstond een lied met het refrein.
En wie auwer of ze weurde en wie stommer of ze zien.
En veur e sóppekeertsche zoue'n ze van de blauwe wêlle 131
zien.

HOOFDSTUK XVI.

De man met de metalen stem, alias Van Vorst, ex-pater
132 Celestinus, zwierf door tiet land. De eens zoo gevierde kanselredenaar had de soutane afgelegd. Zijn theatrale, donderende
stem zou niet meer weerkaatst worden door de gewelven der
bedehuizen. In Tilburg had hij reeds geruimen tijd in het socialistisch blad « De Fakkel » artikelen geschreven. De bisschop had
den man broodeloos gemaakt. Een vernuftige inquisitie had den
ex-pater compleet uitgehongerd.
In Maastricht had de Coöperatieve Vereeniging « Het Volksbelang » destijds bijna de heele leiding in de arbeidersbeweging.
Haar domineerende positie bleek wel zeer duidelijk uit een in
1907 uitgebracht rapport over de aanstelling van een algeraeencn
propagandist voor Maastricht.
Het rapport hield zich met zeer diepzinnige problemen bezig,
zoo o. a. over de bloedsmenging en de overige relaties der
Limburgsche bevolking met de Duitsche of Belgische rassen.
Het was dus een gewichtig document waar een psychiater zijn
hart aan op kon halen.
— Kort en goed : sollicitanten werden opgeroepen en hoe zich
de commissie ook had uitgesloofd, vergeten had ze, dat de
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propagandist van ultramontaansche herkomst moest zijn, de
latijnsche school bezocht moest hebben en voldoende studie van
de theologie moest gemaakt hebben.
— En zonder dat dit in het rapport geschreven stond, werd de
man gevonden, die aan deze gecompliceerde eischen voldeed,
— Die man was
Van Vorst, ex-pater Celestinus !
Van Vorst werkte op den Clerus als een roode lap op een stier. 133
Maar Van Vorst was propagandist van de S. D. A. P. al begreep
hij van de volksgeest veel minder dan van de mythische verborgenheden, waarin de Roomsche kerkleer zich te hullen pleegt.
Hij had uit de verte het Socialisme bestudeerd en zich de
waanvoorstelling geschapen, dat tusschen socialisme en godsdienst een diepe kloof, een ravijn bestond, onpeilbaar diep en
onoverbrugbaar breed.
— En nu stond hij aan d'andere zijde van het ravijn en
slingerde zijn toorn en wraakgevoelens naar hen, wier leer hij
eertijds de eenig zaligmakende noemde. Dat de Clerus deze
tegenstelling aanwakkerde behoeft geen betoog. De ergerlijke
vervolging, die Van Vorst doorstond bezorgde hem vele vrienden, die 's nachts zijn buis aan den Statcnsinfjel bewaakten.
Het blad « Samenwerking » was in 1904 vervangen door de 134
« Voorvechter » een maandblad, dat kort na zijn verschijnen om
de veertien dagen uitkwam.
Toen Van Vorst redacteur werd, opende hij op 3 Juli 1908 een
feuilleton over de « Roomsche stichtelijkheden of te wel de
heerlijkheden der Roomsche Kerk.» Alhoewel de plaatselijk leiding
gevende personen Van Vorst aanvankelijk in zijn anticlericaal
drijven gesteund hadden, hebben zij hem, gezien de daarop
volgende reactie, deswege gedesavoueerd.
— J. Laenen was een der ijverigste colporteurs met dit blad.
Zelfbewust wandelden J. Laenen en Bessems met hun gelijkmoedige metgezellen door de straten der voorstad Wijk en blaasden
op het bij het volk overbekend trompetje gevolgd door den
roep :
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— Koopt en leest de Vo-o-orvechter I
— Jaszes Jaszes — riepen de kwezelkes en maakten een
kruisteeken — « dao koommede duuvele » I
135
Anderen staken een velkaarsaan, waarin zeven spelden gesto136 ken werden, en baden een « tiendsche ».
Dit gebed had tot intentie, dat hij, voor wien het gebeden
werd, zou ineenkrimpen van smart zoolang het gebed duurde.
— Toe
Toe
Toet I klonk Laenens trompetje.
— Koopt de Vo-o-rvechter I
— Ramen vlogen open, kijvende vrouwenstemmen riepen in
schrille toonaarden.
— Lie-le-ke, sme-ri-ge vui-lak-ke I
— « Moot geer auch é gezêtsche medammeke » ? zoo vroeg
Laenens buur in smeuig Maastrichtsch dialect.
— Heizoe 1 riep het madammeke en toonde haar derrière in
geboortekleed
— En een koor van kerksche vrouwen hief een verheffend
liedekeaan :
De kerk is onze Moeder
Die ons geleidt tot God
Ik ben een kind, een kind der kerke
De kerke heb ik lief.
De politie kwam opdagen. De socialistische propagandisten
pasten aan deze gewijzigde omstandigheid hun actie aan. De
hoornblazer scheidde zich van de groep af en liep, via het
Waterpoortje, de Ruiterstraat in.
— Toe — Toe-Toet I klonk zijn signaal.
— «De roeien ! de roeien ! » — was de algemeene roep in
deze socialistisch gezinde volksbuurt. De bewoners van de
huurkazerne « In de Stadt Remund » en de overige uit de omgeving openden een stoet, die zich in de richting van de Hooge
Brugstraat bewoog. Hierbij sloten zich tientallen mannelijke en
vrouwelijke bewoners aan uit het Refugiehuis € De Proostdij ».
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De politie ziende, dat de rooien in de minderheid bleven, trok
af. Van alle zijden drongen de haters der arbeidersbeweging op.
Vanaf de uitspanning de « Gouden Leeuw » tot die, genaamd
« De Gouden Sleutel » was het zwart van het volk. De waard
van de laatste deelde ossenstaarten uit om de rooien mee te lijf
te gaan ; die uit « In de Sonweijzer » bleef neutraal, zijn potten
« aaijt en jonk » hield hij in reserve voor € roeie en blauwe ». De
volksbuurt bij « De Proostdij » was als een belegerde veste,
dreigend stond de bezetting op haar wallen om de roode propagandisten in bescherming te nemen. Uit de voor-, boven- en
achterbouwen van de panden genaamd : « In de Goude
Schmouck Scheer » en « In de Reyp Grudt Molen » ; ja zelfs
die uit het huis, genaamd « De Vi^itte Engel » namen een pose
tegen den « vijand » aan die alles behalve engelachtig was.
De roode propagandisten retireerden in een neutraal gebleven
zone tusschen de furieuse massa en de wacht van proletariërs die
de volksbuurt afzette. Dreigend stond hier klasse tegenover
klasse.
Straatbengels dromden op, slagers met bebloede witte kielen,
broodbakkers, brouwers en hun knechten, smeden en kerkelijke
doodbidders, allen maakten reclame voor hun zaak en treiterden
de rooien. Een smid liep gesticuleerend tot voor de betoogers der rood gezinde groep vo!ks vóór het refugiehuis en
riep : « De roeien zien smeerlappe, dêugneetel » «Van Vorst »,
zoo sarde de man, « is eine Schóf I... »
— Pats !.., daar rolde de held over de straatkeien.
— De dag erna toonde de smid zijn blauw oog aan den Clerus.
Zijn opzet gelukte volkomen. Voor zijn deelnemen aan de actie
tegen de Socialisten werd hij ruimschoots beloond. Van dien tijd
af had hij niet meer te klagen over werkloosheid.
Ondertusschen was er helsch spectakel allerwegen. De
Socialisten werden met straatvuil bekogeld, Slagersafval vloog
hen naar de ooren. Onderwijl v;as er een der kwezelkes haar
kaarsje uitgebrand.
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— Thans sloop ze schuw achter de menschenmassa om
voorbij de « Gouden Leeuw » rechtuit. Plots sloeg ze rechtsom
het Kattenstraatje in, op het hoekje aan de Grachtstraat bleef ze
staan « um veur m'nhier kapelaon e gezetsche te koupe » van
den afgevalion boosdoener en aartsleugenaar.
Het kwezelke had op haar kamer een verborgen hoekje, waar
ze, zonder dat « Sleevenhierke en 't duvelke » haar zien konden,
het krantje las vóór het kapelaan ter hand gesteld werd.
— Op straat loeide de storm van klassenhaat en godsdienstfurie. De roode propagandisten werden bedreigd, uitgejouwd
en bekogeld. Van uit de ramen hingen de hysterisch krijschende
vrouwen met loshangende haren.
— Er werd gevloekt, getierd, geschreeuwd.
— En uit de rood omhoofde monden werd opnieuw aangeheven « De kerk is onze moe
Knuppels doorkliefden de lucht.
Leve Van Vorst I ! Kinderen, ouden van dagen, mannen,
vrouwen, alles vluchtte en verdrong zich tegen de huizen.
— De koedrijvers Nöl en Driek, alsmede hunne zonen, kwamen aangestoven met een twaalftal snuivende, woeste stieren.
« Leve Van Vorst ! » was hun kreet.
De karavaan hield stil. Tot Laenen en zijn getrouwen werd
geroepen « gef eus drei gezêtsches. » Allé jongens » « kop uch
auch eine Veurvcchter » riepen ze tot de verbijsterde omstaanders.
Deze aanmoediging ontlokte opnieuween onheilspellend kabaal.
— De koedrijvers zouden hun collega's cowboys in de prairiën
in de Wild-West geen eer aandoen als ze, uitgehoond, het veld
ruimden.
— Knuppels zwaaiden door de lucht « Leve Van Vorst I
dreigden ze.
— Touwen werden vergaard. Twaalf Voorvechters gekocht
en iedere stier kreeg parmantig de satanskrant voor den kop,
tusschen de hoorns, gebonden.
— Zoo trokken de drijvers de stad binnen zingende :
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Van Vorst is onze Vader
Die ons geleidt tot recht.
li( ben een kind, een kind der rooien
De rooien heb ik lief.
De stieren snoven, hieven de koppen wild omhoog.
« Leest de Voorvechter » riepen de drijvers.
— Paterkes en begijntjes sloegen een kruisje, vouwden de
handen en baden op straat op hun paternosterke. 't Was
verschrikkelijk I twaalf stieren en twaalf Voorvechters I
— En 't kwezelke las uit het feuilleton :
« Uwe oogen zijn duivenoogen tusschen twee vlechten ; Uw
haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads
afscheren.
Uw tanden zijn als een kudde schapen, die geschoren zijn, die
al te samen tweelingen voortbrengen en geen onder hen is
jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer en uw spraak
is lieflijk.
— 't Kwezelke bekeek haar verrimpelde tronie in den spiegel,
en las verder:
— De slaap uws hoofds is als een stuk van eenen granaatappel.
— Ha !... dacht 't kwezelke, daar komt't, die rooie oproerkraaiers, ik dacht 't wel ! granaten I en ze las :
Uw hals is als Davids toren, die gebouwd is tot ophanging
van wapentuig waar duizend rondassen aan hangen
Het
kwezelke werd bleek van angst.
— Ophangen?
mijn hals ? duizenden rondassen ? en ze
viel in zwijm.
Daar komen ze aangestormd, het jonge goedje, boe I boe I boe I
Het lijkt wel een invasie van honderden jonge schijthonden
boe ! boe I boe I De wildebrassen, jongens en meisjes, klepperen
met de klompen op de straatkeien. Waar komen ze vandaan ?
zoo midden in den schooltijd ?
— Boe I boe I boe ! lieleke duuvele ! roepen ze.
De schoolbroeders en zusters hebben krijgsraad gehouden toen
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ze vernamen dat de rooien op colportage waren met de Voorvechter. Midden in den schooltijd gaven zij de schooljeugd vrij af
onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat ze de socialisten Wijk
uitzouden drijven.
— De jonge, baloorige straatbengels wierpen zich als dol
geworden katten op de colporteurs, scheurden hun de kranten uit
de handen. De Socialisten begrepen die terreur en intimidatie. Zij
staken geen hand uit naar het jonge grut en vluchtten de Sint
Martinuskerk in. Onderwijl hitsten de groote lafaards de kleinen
aan, die in hun overmoed opnieuw aanvielen. De politie zette het
portiek der kerk af.
En de broeders en zusters hadden hun taak als paedagogen
volvoerd.
De pastoor schreef naar den bisschop of nu de kerk niet
opnieuw gewijd moest worden.
Niets, maar dan ook niets, werd nagelaten om de SociaalDemocratie dood te drukken.
In Januari 1909 nam de gemeenteraad opnieuw een voorstel
aan om de colportage na zes uur 's avonds te verbieden.
« Eer en Deugd » trok 's avonds door Maastricht's straten
met een kruis voorop, onder de leuze < Limburg aan Christus.»
Wilde Van Vorst, b. v, een spreekbeurt vervullen bij Dreesens
in het oude Refugiehuis iii de Hoogebrugstraat of waar ook,
dan moest hij door een brigade getrouwen omringd worden,
anders was het voor hem levensgevaarlijk zich op straat te vertoonen. Voor het lokaal waar hij sprak werd gejoeld en gebruld
en met potdeksels geslagen om het spreken onmogelijk te maken.
Van Vorst overdonderde het geweldigst spektakel. Onder
deze omstandigheden waren vechtpartijen aan de orde van den
dag. De aanhangers van Van Vorst hadden zich de zakken uit
de jassen gesneden. De boksbeugels droegen ze, bij het uittrekken,
tot afweer op de verborgen handen.
De socialisten waren zoo ongeveer vogelvrij en volkomen
rechteloos.
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Bijna Jederen avond was Maastricht het terrein van onstichtelijke
tooneelen : provocaties waren aan de orde van den dag.
De terreurbenden der katholieken werden aangevoerd o. a.
door Holman en Martin Stassar, bijgenaamd < De Scheuteling >. 137
Na het verheffende « Limburg aan Christus » zongen ze :
De roeien moote van de straot.
De Bongersklanten oet de raod.
Met de Bongersklanten werden aangeduid een groot aantal
niet socialistische gecompromitteerden, die zich aan sexueele
uitspattingen hadden schuldig gemaakt. Het feit, dat men de
socialisten, die met dat schandaal niets te maken hadden, in een
adem noemde, bewees wel de armoede aan argumentatie bij de
katholieken. Voor de huizen en winkels der socialisten werd
demonstratief met het kruis gezwaaid en geruimen tijd in een
wijden kring gedemonstreerd.
Dan daagden de rooien op. Manmoedig kwamen zij hun
collega's ontzetten. Niet altijd namen de « christelijke » demonstranten de vlucht en dan ging het warm toe. Zoolang de
socialisten in de minderheid waren, was 't of er geen politie in
Maastricht bestond.
Door de katholieken werd een blaadje uitgegeven met den
naam « De Bessem ». Een bebaarde arbeider was aan den kop
afgebeeld, die de Controleur, De Voorvechter, Limburg's Belang,
De Dageraad, en andere oppositiebladen wegbezemde onder het
motto :
— Mestreech veuroet. De Bessem in de haand
— Veeg links en rechts et voel papier aon kaant.
Ook de socialisten lieten zich o p dit terrein niet onbetuigd en
gaven « De Smik » uit onder het motto :
138
— Met de grondwet in de haand
— Smikke veer de Bessem aon kaant.
In beide blaadjes waren rubrieken geopend, waarin men onder
een motto bijdragen kon geven. Zoo offerden twee onafhankelijke
meisjes 30 cent « omdat ze geen blauwe liefste wilden ».
139
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In gezangen, die niet altijd aanspraak konden maken een poëem
te zijn ontwelde de ontboezeming van 't gemoed der strijdersscharen, als deze hun rondgang door de stad tiielden. D e socialisten
zongen, aan 't adres der katholieken :
Zoondags goon veer colperteeren
Daan weurd de Bessem roondgebracht
Daan moote veer goon spionneere
Aal wat veer zien weurd aongebracht
Refrein.
140

Langs 't kanaal, tot in de B e s i n g
Kinne ze Martin de Scheuteling

In 't Volkshuis werd geheimzinnig gefluisterd. D e « Bessem »,
het schendblaadje, w a s v o o r den laatsten keer verschenen.
Het liep tegen carnaval, de dagen, dat de Maastrichtenaar
uit zijn vel stapt om te verwijlen in het droomenland der
Jantasie, de dagen der zinsverbijsterende sotternij.
141
— En de « Ster » studeerde een treurniarsch in.
Spoedig lekte uit, dat de « B e s s e m » de bijzondere eer te
beurt zou vaillen de eerste te zijn, die door het roode muziekkorps
ten grave gedragen zou w o r d e n ,
142
— Het is carnavalsmiddag. Gesluierde vrouwen drommen
rond het Volkshuis. Vier doodbidders komen met een doodenberrie naar buiten met rouw omfloerst waarop een groote bezem,
symboliseerende « D e Bessem » orgaan der Katholieke Sociale
Actie. De stoet zet zich in b e w e g i n g . D e « Ster » speelt een
melancholieke treurmarsch o p de wijze : Zoo gaat Jantje naar
den bliksem toe ». Vrouwen huilen.
— Enorme belangstelling langs den w e g . Maastricht gnuift 1
Maastricht schuddebuikt I
— De Maas wordt bereikt.
— Daar wordt de Bessem onder oorverdoovend gehuil over
de balustrade der brug gewipt.
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Als een troep bezeten Edelgermanen, als dol geworden
Hottentotten, wordt er gedanst, gesprongen.
— De Bessem is begraven I...
— En Maastricht jubelt van uitbundige pret.

HOOFDSTUK XVII.

De wrijving tusschen de klassen deed haar vonken spatten tot
ver buiten de stad, waarbinnen de arbeiders in « cités ouvrlers >,
huurkazernen en krottenbuurten waren ondergebracht. Vooral in
het dorp Heer, waar zeer veel industrie- en bouwvakarbeiders
wonen, die in de stad werken, heerschte een opstandige geest.
De theorie, dat de arbeider, die een kleinen eigendom bezit en
zelf zijn tuinbouwproducten kan telen, de revolutionnaire leerstellingen zou loochenen, werd vooral in dit dorp niet gerealiseerd. Integendeel. Hier waren zij vrijer, hier hoefden zij de
broodheeren niet te duchten. Eerst toen — na zware crisis en
werkloosheid — zij hun eigendommen met hypotheek moesten
bezwaren bij de onder de invloedssfeer van den Clerus staande
Boerenleenbank, eerst toen kreeg men den arbeider onder de
knie. Hoevelen hebben niet verklaard door deze hypotheekgeefster geestelijk geknecht te zijn. Voordien durfden velen de
vergaderingen der Sociaal-Democraten te bezoeken en beleed
een aantal flinke, vrije kerels de socialistische beginselen in
't openbaar.
Kapelaan Gadiot waakte evenwel over zijn parochianen. Hij
verzamelde een groepje niet al te edele christenbroeders om zich
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heen en begon op provcceerende wijze tegen de socialisten op te
treden. Daarnevens wist hij een troepje dorpsvrouwen aan te
zetten, om, evenals de schooljeugd, bij het voorbijgaan der
huizen van de socialisten het teeken des kruises te maken.
Zooiets moet men in niet-katholieke streken niet te licht
opvatten, al geschiedde dit dan ook in het begin dezer eeuw, ruim
vier honderd jaren na de dood van Torquemada, volgens wiens 143
sadistische bedenksels in deze gewesten 50.000 bewoners vermoord werden.
In de tijd van den Roomschen Keizer, Karel de Vijfde, zou zoo
iets een voorteeken geweest zijn, dat er weer een van « ketterije »
verdachte vrouw levend begraven zoude worden of het was het
sein om mutsaards te vergaren voor een nieuwen brandstapel.
t44
De walm dier brandstapels hing niet meer over het Limburgsche land, doch de geest van Karel en Philips II waarde nog door
de dalen, waar de rotsblokken en mergerspelonken met elkaar
fluisterden over langvervlogen tijden, toen de opstandige bewoners dezer gewesten hunne geheimen aan hen toevertrouwden :
toen ze bij hen bescherming zochten tegen de « hapscheerders » HS
van deze bloed vorsten.
— Neen die middelen ter kerstening stonden kapelaan Gadiot
niet meer ten dienste, doch hij wist, dat het teeken des kruises
nog steeds als een wapen beschouwd werd om booze geesten en
duivels op een afstand te houden.
Toen een aantal kiezers uit Heer de candidatenlijst voor de
S.D.A.P. geteekend had, greep kapelaan Gadiot in. Zij moesten
in de kapelanie verschijnen, waar bij de roode onverlaten
dwong op de knieën te gaan zitten en vergiffenis te vragen.
Slechts enkelen ondergingen een dusdanige vernedering, doch
hoe was dit bereikt ?I... Vooraf waren hun vrouwen tegen hen
opgezet, zoo hevig, dat een man, die pertinent weigerde, door
de geloofswaanzinnige vrouw met een mes werd aangevallen en
ernstig verwond.
— De man vluchtte...
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— Zoo werd in vele gezinnen het huiselijk geluk vernietigd
door de gezalfden des Heeren.
— En de S. D . A. P . g r o e i d e . . .
146
D e « Scheuteling » en Jhr. R u y s d e Beerenbrouck met R.
147 Nafzger hadden met kapelaan Gadiot o v e r l e g d o m hel roode
nest, Heer, uit te branden. Voor dit doel zou vanuit Maastricht
een massale demonstratie naar Heer g a a n .
Vier of vijfduizend man trokken naar het dorp.
Kapelaan Gadiot had de heele schutterij te wapen geroepen.
Met de bajonet op 't g e w e e r waren ze aangetreden. Zij hadden
tot taak het meetingterrein te b e w a k e n .
M . Heugen, de leider der socialisten in 't dorp werd gewaars c h u w d . « Jongen », had men hem g e z e g d . « Er trekt een heel
legerkorps tegen je o p . » Een ander z e i :
« Wapen je ! want 't is o m jou te doen vandaag ».
En Heugen wapende zich met
een pak « Voorvechters »
zooveel hij dragen kon en trok het meetingterrein o p , onder
den r o e p :
« Mannnen en vrouwen van Eer en D e u g d , leest de Voorvechter II.., »
D e kapelaan greep in, t w e e g e w a p e n d e schutters met de
bajonet op 't g e w e e r werden aan iedere zijde van den rooden
colporteur geplaatst en toen begon men te sarren en gelastte
men de schutters Heugen te verwijderen.
D o c h tusschen de geïmproviseerde koddebeiers riep Heugen :
€ Leest de Voorvechter, drie centen maar. »
— T o e n wilden de schutters ingrijpen...
— « Halt 1» klonk de stem van den bonkigen wachtmeester...
Wij vertegenwoordigen hier het politioneel g e z a g I begrepen II...
« Deze man, « zei de kapelaan », veroorzaakt relletjes. »
« Geenszins, « meende de wachtmeester I » Hij overtreedt
geen enkele W e t of verordening. »
— En daar stonden Ruys met z'n vazallen te koekeloeren.
D e meeting werd g e o p e n d . Martin de Scheuteling moest een
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toespraak houden. Ruys zou als pakkend slot een gloedvolle
peroratie houden over de zegeningen van 't roomsche soüdarisme.
Weer anderen meenden, dat eertt « Limburg mijn Vaderland »
gezongen moest worden.
— Tot het laatste werd besloten.
Een klein groepje socialisten was een andere opinie toegedaan
en gaf de voorkeur aan de socialistenmarsch. Dit werkte aanstekelijk en de socialistenmarscli domineerde, op de ,... roomsche meeting tegen de socialisten...
— Wat een smaad I
Ruys, de veroveraar, besloot om na dit gebeuren een
demonstratie door 't dorp te houden.
Zoo trok de schare,geëscorteerd door de gewapende schutterij,
door de straten van Heer...
— En Heugen verkocht al zijn Voorvechters I...
Toen de stoet den weg op trok naar Maastricht en het dorp
verliet, zei Heugen :
« Daar gaat het kapitalisme met Ruys aan 't hoofd, »
— En wij, jongens, zoo zei hij tot zijn roode makkers, «wij
blijven in Heer en met ons het Socialisme. »

HOOFDSTUK XVIII.

Zondagmorgen.
Rustig ligt de oude Maasstad te droomen. Hier en daar heeft
een hengelaar zijn aas uitgeworpen in het stil tegen de oevers
klotsende water vsn de kronkelende rivier. In de straten en op
de pleinen der stad heerscht de rust. De nachtploegen zijn huiswaarts gegaan en hebben hun legersteden opgezocht.
— Maastricht rust een wijle I. Alleen de stokers in de fabrieken
hebben er geen deel aan.
De ranke torens en bedehuizen in aloude, gotische, romaanschc.
of renaissance bouwstijlen schitteren in de rijzende morgenzon,
die uit de nevelen — die de Maasvallei gedurende den nacht
hebben toegedekt — ontloken is als een opengaande roos.
Stralenbundels zonnegloed dringen door de nauwe impasses
en slopjes en tintelen op de hooge schuine daken.
De stilte wordt allengs verbroken door het gelui van kerkklokken, die de geloovigen noodigen tot den eeredienst. In de smalle
straatjes komt beweging. Arbeidersvrouwen hanteeren den
bezem ; er wordt geveegd, er wordt geschrobd. Bij de water
en vuurwinkeltjes wordt druk gekeuveld door groepjes vrouwen, die hun aarden koffiepotten gereed houden om zoo aanstonds
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als de eerste stoom zich vertoont voor een cent warm water te
bemachtigen.
€ Vandaag komen ze » zeggen de vrouwen : « Dat zal een feest
worden » I...
— Ramen worden geopend, meisjes van de vis a vis bewoners
reiken elkander de guirlandes aan. De straat wordt gesierd « Ze
komen » I Roode en groene linten worden opgestreken en de
moeders tooien de kleinen met de socialistische kleuren.
— Vandaag zal het feest zijn I...
Het is Zondagmorgen 5 September 1909. Door Gents straten
marcheert met rappen pas een fleurige stoet van jongens en meisjes, socialistische emblemen dragende.
Voorop twee jongens met de veldschalmei; dan de wapperende
vanen van de Belgische « Jeune Garde » daarachter drie tambourettes, die de roffels slaan op hun trommels.
De kleurig gepavoiseerde stoet trekt aller aandacht. Ze zingen
een vroolijk lied, dat zij in hun visioenen uitdragen over de groote
vlakte naar het andere einde van het land tusschen Schelde en
Maas, naar hun nooit geziene vrienden en vriendinnetjes in de
vreemde stad, die Maastricht heet
Ze voelen hun gezang als een ijlbode, die vooruitsnelt naar de
feestgenooten van dezen dag. Zoo trekken ze verder met hun
bloemen en het lentegroen, waarmede zij zich en hun vanen getooid hebben
— Ook de eenzame stokers in de fabrieken der Regouts zijn
blijmoedig gestemd. Vandaag is het een echt arbeidersfeest en
de vreugde in hun hart doet hen de vuren stoken, zóó, dat de
hooge fabriekschoorsteenen allen een groote pluim op den hoed
gestoken krijgen. Zoo kan de bevolking der stad buiten de fabrieken zien, dat ook de zwarte slovers vreugde hebben in de ziel.
— De arbeid viert feest in de stad der zwoegers.
— En ook de kinderen in Maastricht's armoebuurten popelen
van blijdschap. Hun vreugde overspant de landouwen als een
veelkleurigen regenboog na een malsche bui ; ?;e dragen ze uit

160
148 over het woeste land van Waterloo en Quatre Bras, naar hun
vriendjes in de oude Scheldestad. Hoog zweeft het kindergeluk
over de diepte daar beneden, waar volkerenwaan tot zoo bloedige
ontknooping leidde. Kapitalisme leidt tot Waterloo. Socialisme
beteekent verbroedering der volkeren, wier geluk dan gedragen
zal worden door de heerschende kracht van het door het socialisme begeesterde proletariaat.
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Als bij intuïtie dragen de kleinen deze schoone waarheid in he^
kinderhart. De kleinen uit de Scheldestad trekken dit oord van
bloed en lijden voorbij, voorbij dit slagveld, waar alleen de Rotschilds wel bij voeren.
Zij, de kleinen, gaan naar nieuwe landen en een hooger en
schooner doel, het menschengeluk. Zij zijn immers de hope der
verdrukten, die een wereld te winnen hebben !
— En het gemoed der kleinen is vol vreugd !
Aan 't station te Maastricht weerklinkt de eerste schoone
verrassing der Roode Maastrichtsche jeugd :
Gegroet ! uit kindermonden
Gij allen op ons feest
Komt met ons de eenheid pijzen
Van hart en ziel en geest.
Het was een verrukkelijke dag van internationale verbroedering tusschen de groote en van kindervreugd voor de kleine
idealisten. Het Gentsch kinderkoor had de Maastrichtenaren zoo
geïmponeerd, dat spontaan besloten werd de « Kleine Stem »
op te richten, die helaas In 1932 opgeheven werd. Al dien tijd
van 1909 tot 1932 had J. Laenen de leiding van dit koor.
In dezelfde periode leefde Maastricht in een sfeer van cynischen
klassenhaat, welke door de tegenstanders van het Socialisme
op furieuse wijze werd aangewakkerd. Menschelijke gevoelens
werden, dan wel of zij uit humane of religeuse begrippen
voortvloeiden, op den achtergrond gedrongen.

164
Deze haat tegen de Arbeiderspartij culmineerde tegen Van
Vorst, de propagandist van de S. D, A. P.
Rector Rutten evenwel stootte het tegen de borst, dat de
religieuzen de schooljeugd dwongen Van Vorst te molesteeren,
uit te schelden en met straatvuil te gooien. Hij gebood de jeugd
Van Vorst te groeten. Inplaats van hem molest te veroorzaken
moesten zij voor hem bidden. Toen hij Rector van 't weeshuis
werd deed hij tegenover de weezen insgelijks. Hierdoor geraakte
deze werkelijke Christen in ongenade bij den machtigen Clerus
en werd hij uit Maastricht verbannen. De Roomsche jeugd was
dermate aan dezen geestelijke gehecht, dat zij na zijn deportatie
geld inzamelde om een standbeeld voor hem op te richten. Dit
werd evenwel verijdeld, 's Zondagsmorgens in de vroegte maakten de jongens afspraken en vluchtten zij uit de gestichten en
dan togen zij te voet naar het gehucht bij Sittard waar Rector
Rutten vertoefde. Daar gingen zij den edelmoedigen, oprechten,
trouwen herder hun aanhankelijkheid toonen. Evenwel, Rutten
bleef uit Maastricht verbannen, omdat in zijn ziel de haat tegen
de socialisten geen toegang had.
Intusschcn leefde Van Vorst in voortdurend gevaar. Levensmiddelen werden hem overal geweigerd. Zijn huis moest
's nachts bewaakt worden omdat er meermalen aanslagen tegen
gepleegd waren.
Na de spoorwegstaking lag de vakactie geruimen tijd stil. Dit
tijdperk werd door de werkgevers benut om de schroef der
uitbuiting opnieuw aan te draaien. Vooral de gehuwde vrouw
was een willoos object, omdat de meeste gehuwde mannen zich
schromelijk aan drankmisbruik schuldig maakten. 396 gehuwde
vrouwen, die thuis kinderen onverzorgd achter lieten, sloofden
in de fabrieken. Meermalen konden deze slavinnen hun juk niet
langer meer torsen en wierpen het werk neer. De ondernemers
grepen deze gelegenheid aan om het proletariaat nog meer te
onderdrukken.
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Ook buiten de fabrieken oefenden de machthebbers een steeds
fellere geestesknechting uit.
De colporteurs met de Voorvechter waren het mikpunt van
de moderne inquisiteurs. Het was gelijk het spel van de kat met
de muis zooals politie en colporteurs elkaar achter na zaten.
Ontelbare malen werd procesverbaal gemaakt. J. Laenen werd
op één avond zes keer naar 't politiebureau gebracht. De toenmalige commissaris moest de verordening handhaven. Als de
overtreder dan de voordeur werd ingebracht, liet hij hem aan de
achterzijde er weer uit. De honderden manifestanten, die bij de
opbrenging gejuicht hadden stonden dan meestal nog voor 't
politiebureau te joelen, terwijl Laenen al weer tusschen hen
gedrongen was. Plotseling klonk dan weer de hoorn. Toe-toetoet. — « Moot ger eine Veurvechter ? »
— En het spel herhaalde zich.
Jan Beckers was door de Arbeidersbeweging aangesteld als
150 leider van het bureau voor Arbeidsrecht. Toen begin 1910 Van
Vorst weg was, kreeg bovengenoemde de leiding van de stille,
geruischlooze propaganda. De Coöperatieve beweging droeg in
dien tijd 20 "/o van haar winst af om de socialistische Partij te
steunen. Zoo kregen ook de « Kleine Stem » en andere instanties
finantieëlen steun.
De « Ster der Toekomst», de oude tooneelclub, was uitgegroeid
tot een instituut, dat zoowel de vocale als de instrumentale
kunst beoefende.
In iVlei 1907 werd de fanfare «Ster der Toekomst» gesticht
die later uitdijde tot een der beste muziekkorpsen van ons land.
Na het verscheiden van den vroegeren directeur, gevolgd door
een poos. waarin J. Laenen dirigeerde, werd de leiding toevertrouwd aan D. Welters, een jongen, met muzikaal talent begaafden, schilder.
Deze heeft de « Ster der Toekomst » gemaakt tot een sieraad
van de socialistische beweging, de trots van Maastricht's prole-
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tariaat, die vooral in dagen van strijd zoo'n bijzonderen steun
voor de Sociaal-Democratie is gebleken te zijn.
Het trompetgeschal van de « Ster » heeft de muren van het
itapitalistische Jericho nog niet doen ineenstorten, doch een
machtig wapen van het proletariaat is het korps ontegenzeggelijk.
Voor de socialisten, die zoo moeilijk aan wonderen gelooven,
bracht zij althans dezen troost, dat ze zoo menigmaal met hare
wonderlijk schoone muziek de onzen in vervoering bracht — in
een sfeer, die de dagelijksche beslommeringen terug drong in
vergetelheid.
— Een saluut aan de « Ster », die bewezen heeft een werkelijke « Ster » der toekomst te zijn.
Allerwegen werd aan de organisatie van den Arbeid gebouwd.
In Octobej 1908 werd na de vakbondsafdeelingen de Maastrichtsche Bestuurdersbond geslicht, waarin alle instanties der
beweging vertegenwoordigd waren. Naast het kinderkoor kwam
een jeugdorganisatie « De Jonge Garde» genaamd, terwijl
eveneens een Zangvereeniging in 't leven geroepen werd. In
1909 telde de afdeeling van de S. D. A. P. 331 leden ; Toen
vierde ze haar 20 jarig bestaan. In de gehouden feestvergadering
sprak G. H. Piet.ers de feestrede uit.
In 1907 was, inplaats van diverse vakbonden in de Glas en
Aardewerkindustrie, de Centrale Bond « Nederlandsche Vereeniging van Glas en Aardewerkers» gesticht.
— En de heer L, W. M. Regout was minister geworden als 151
representant der R. K. Staatspartij, derhalve kon hij, als democraat, zéér slecht een onderhoud aan de bestuurders van het
N. V. V. en dezen vakbond weigeren.
Ten bewijze zijner loyaliteit kondigde hij eenige uren
voor de conferentie een loonsverlaging aan. De glasblazers van
«De Stella» begrepen toen dat dit een provocatie was. Vóór
dit gebeuren hadden de employés de Modern georganiseerden 152
zóó getreiterd en in hun werk benadeeld, dat mede door deze
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feiten op de fabriek een zeer gespannen toestand heerschtc;
bovendien waren reeds een twintigtal vaitbondsbestuurders de
straat op gewerkt.
— Weer werd een bestuurder ontslagen. Dit deed de gemoederen tot kookliitte stijgen.
Zondag 4 April 1909 werd vergaderd. Een commissie van drie
personen zou nog eens een poging doen op den volgenden morgen om recht te verkrijgen ; tevergeefs echter.
— Toen was de staking een feit geworden.
En de Roomsche vakbond « God en ons Recht » vervulde zijn
roeping en leverde vijf onderkruipers. Ontstaan uit de onderkruipersgroep van 1895 deed hij wat hij kon om « God en ons
Recht » te dienen, de god van wierooksvat en kapitaal.
Het aantal stakers bedroeg 110. De onderkruipers van « God
en ons Recht » werden met Marechaussee naar huis gebracht.
Het werd opniew een bewogen tijd voor Maastricht's proletaren.
Vijftien weken duurde de strijd. Toen werd hij opgeheven. Een
zestigtal arbeiders kon niet dadelijk te werk gesteld worden.
Deze kregen ondersteuning.
De Diamantbewerkersbond steunde ook deze staking met alle
kracht, doch de Roomsche minister met zijn « God en zijn Rechters » deden den strijd verloren gaan.
— Weer werd de socialistische beweging dood verklaard.
— En zij leefde in duizenden harten I
— En de terreur woedde weer heviger dan ooit.
De geestelijkheid had een nieuwen vorm uitgevonden, waarmee
aflaten te verdienen waren. Wat een buitenkansje voor de
kwezels met een zwarte ziel I Iedereen, die bij de kapelaans
en pastoors een verbruiker van de coöperatie « Het Volksbelang »
aanbracht, kon van de nieuwe genadeinstelling piofiteeren.
De predikers der Christusleer zorgden dan, dat de coöperatieleden op straat gezet werden door de huisbazen.
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De woningnood was erbarmelijk ; nu zouden ze er onder
moeten, de socialisten met hun coöperatie.
— Velen werden op straat gezet.
— En omstreeks dien tijd werden Regout's zedenwetten in 153
't Staatsblad opgenomen.
Vrijdag 17 Juni 1910 werd opnieuw « De Volkstribuun » uitgegeven onder redactie van W. C. de Jonge.
Hiermede trachtte men, na het vertrek van Van Vorst het
anticiericaal tijdperk af te sluiten, een poging, die niet allen
onderschreven. S. D. A. P. en Moderne vakbeweging timmerden
langs den weg en hadden allerwegen belangstelling.
Duizenden en duizenden stroomden toe om te helpen het
maatschappelijk tehuis zóó om te bouwen, dat het de menschheid
een waardig onderdak zou bieden.
Ook te Maastricht organiseerden zich steeds breedere lagen in
de Moderne vakbeweging.
Zoo de arbeiders van de cokes, de briketten- en zinkwitfabrleken.
De heer Pelzenburg was directeur van de cokesfabriek
« Hollando-Belge ». Hot personeel noemde hem, vanwege zijn
driest optreden, Bismark met de ijzeren vuist. Arbeiders, die een
ongeval kregen en dit meldden werden ontslagen. Ziekengeld
werd niet betaald. Het werken in de open lucht, in de hitte, die
de cokesovens bij het openen vooral, veroorzaakten — waardoor
zich over heel de stad een rossen gloed afteekende — de snelle
afkoeling, maakten de arbeiders uiterst vatbaar voor longontsteking.
Voor die stakkers werd dan een collecte gehouden. Ook de
directieleden gooiden dan wel eens een duit in 't zakje.
— Ook hier laaide verzet op
Toen het heele personeel georganiseerd was, werd gepoogd
verbetering te verkrijgen in den onhoudbaren toestand. Pelzenburg weigerJe ieder overleg met Stenhuis en Van Haaren, de
leiders van den vakbond.
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De eisch werd gesteld, dat er een ziekenkas moest komen,
benevens het drieploegenstelsel plus loonsverhooging.
De directeur riep de arbeiders bijeen — staande op een kist —
zei hij : « de eischen worden niet ingewilligd ; »
— « Staken jullie maar! »....
Een trein met acht gesloten wagens reed de fabriek binnen.
Na een half uur werden de wagens geopend en traden er honderd
onderkruipers uit Duitschland te voorschijn.
De arbeiders stonden perplex. Het groepje werd in een
magazijn geborgen en gevoederd.
— Wat te doen?
Van Haaren maande tot rust. * Kalm je werk doen » : was
't parool.
Dit duurde eenige dagen. Hoe de directie ook provoceerde,
de arbeiders lieten zich niet intimideeren.
Zij staakten niet op bevel van Pelzenburg.
— En toen vertrokken de geronselde onderkruipers.
— Als vee waren ze gekomen — Als vee werden ze weer
weggezonden.
— Wat een sof voor den nieuwbakken Bismark !
Hoogerloon en ziekenkas werden toegegeven. Over den achturendag werd onderhandeld. Deze fabriek is, toen de oorlog in
1914 uitbrak, opgeheven. Evenals zoovele ondernemingen in
Limburg werkte zij met Belgisch kapitaal. De Hollandsche beleggers prefereerden b. v. liever Russische waardepapieren.
Maandag 6 October 1913 gooiden de vrouwen in de biscuitovens van « De Sphinx » het werk neer, aangezien de directie
haar met den bekenden Franschen slag een stevig brok van hun
loon had afgeknepen. Het oude bekende systeem met het tarievengegoochel was aan de orde van den dag. « Uiltje van Tricht»
onze bekende partijgenoot Chas Grabal hekelde de Regout's over
deze langvingerij op sarcastische wijze in het socialistische
orgaan.
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— En de dividenden der ondernemers stegen.
Ook aan de « Société Céramique » waren geregeld strubbelingen. Ook die wilde stakingen leidden tot geen resultaat.
De roodc kiezer, Jan Stavast, groeide ferm uit de kluiten. Bij
de herstemmingen voor den raad hielpen de Sociaal-Democratische kiezers den Vrijzinnigen meermalen aan een raadszetel,
doch, al groeide het roode stemmencijfer goed, tot het behalen
van een raadszetel kon het niet komen,omdat devrijzinnige kiezers
niet consequent waren en bij herstemmingen de socialistische
candidaat niet steunden.— Het parool van alle burgerlijken was :
— « Geen Socialist in den gemeenteraad » I
De S. D. A. P. evenwel voerde een niets ontziende campagne
voor het algemeen kiesrecht.
— Als dat eenmaal veroverd zou zijn ? I
— O wee ! dan gij burgerlijke potentaatjes.
Het jaar 1913 was voor de S. D. A. P. van enorme beteekenis.
De partij had 13 kamerzetels veroverd. Op het buitengewoon 154
congres stemde de afgevaardigde van Maastricht voor de meerderheidsresolutie van 't P. B. om zoodoende den oogst binnen
te kunnen halen, waarvoor zoovele jaren hard gewerkt was. Die
meerderheidsresolutie hield in, dat, in geval van onvermijdelijke
noodzakelijkheid, eene uitnoodiging tot deelneming aan de regeering kon aanvaard worden. Als gevolg van het aannemen van de
minderheidsmotie werd het aanbod van den kabinetsformateur.
Dr. Bos, afgewezen.
De afdeeling Maastricht is daar niet debet aan geweest, evenals
zij niet debet was aan de scheuring der Partij ten bate van princieperij in de Negentiger Jaren. Communisme en Anarchisme
kregen in Maastricht geen schijn van kans.
De eisch van Staatspensioen en algemeen kiesrecht was door
de acties der S. D. A. P. zoo in de algemeene belangstelling
getrokken, dat hij weliswaar niet meer af te wijzen was door
welke Regeering dan ook, doch deze wetten hebben door de wei-
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gering om deel te nemen aan de regeering de signatuur van de
S. D. A. P., den geestelijicen vader dier hervormingen, nooit
gekregen.

HOOFDSTUK XIX.

Augustus 1914.
Onverwachts — als een overstrooming der Maas midden in
den oogsttijd — klonk de mare : Mobilisatie I Oorlog I... Vóór
9 uur 's avonds moesten alle dienstplichtigen zich ter beschikking
van de militaire autoriteiten hebben gesteld.
Mobilisatie I De meeste dienstplichtigen waren reeds in de
kazernes. Toen de laatste arbeiderstreinen het station Maastricht
binnen liepen was het kwart over negen. Groote plakaten fascineerden de aankomende, moegesloofde arbeiders, die hun 18
urige dagtaak achter den rug hadden. De dienstplichtigen onder
hen doorhuiverde een rilling.
Meteen leege maag, zonder afscheid te kunnen nemen van hun
dierbaren, gaat het in looppas naar de kazernes.
Er hangt iets beklemmends in de lucht, iets onheilspellends.
Angstig brengt de bevolking de nacht door, een nacht, waarin zij
het gevoel heeft dat de dageraad nooit meer naken zal, een nacht
van ondergang I ?....
Plots een kanonschot. Ruiten rinkelen, alles dreunt. De echo
herhaalt zich honderdvoudig in de dalen rondom en zoekt nieuwe
kracht tegen de rotsmassieven. Weer een schot. Vlakbij I ?...
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Men heeft 't gevoel of de schoten op slechts een paar honderd
meter afstand gelost zijn.
Dan ontwaakt de nieuwe dag bij welks gloren het ruim vierjarig tijdperk aanbreekt waarin de menschheid bloeden zal uit
duizenden, millioenen wonden.
Ontzettend zijn de ontladingen.
Maastricht dreunt en schudt op zijn grondvesten, kinderen
huilen; moeders zijn vertwijfeld, mannen zenuwachtig. De tweeen-veertigers braken hun vuur uit over het arme Belgenland. Drie
dagen duurt dit duel. De Belgen beantwoorden met hun lichter
geschut dat der Duitschers. Daar tusschendoor knetteren
de mittrailleusen en het geweervuur.
Als een giftslang door een moestuin kronkelt zich het moordend
Duitsche leger door de Maasvallei. Pontonbruggen worden vlakbij
over de rivier geslagen. Het vuur der Belgische forten vernietigt
herhaalde malen deze bruggen. Honderden doode Duitschers
liggen er tusschen de korenvelden eo drenken met hun bloed de
vruchtbare akkerlanden.
— Roode Kruissoldaten en verplegers brengen de gewonden
met auto's naar Maastricht, dat een groot lazeret geworden is.
Van de andere zijde van de stad stroomen duizenden uit België
gewezen Duitschers de stad binnen. In hun overhaaste vlucht en
verbouwereerdheid hebben de meesten nog iets meegenomen,
waaraan ze gehecht waren. Vogels in kooien, katten, honden,
huisvlijt en dies meer. De karavaan van menschenwee houdt
dagen aan. Boerenwagens voeren stroo aan om in pakhuizen uit
te spreiden waarin de vluchtelingen, althans één nacht, hun
vermoeide ledematen kunnen rusten. Gaarkeukens worden
ingericht om de duizenden te voeden.
— Oorlog I
— Vlak langs de Nederlandsche grens loopt eene grintweg.
Duizenden Nederlanders komen van heinde en verre om het
losgebroken monster, het militairisme te zien. De heuvels in
Mesch en omgeving, dienen als amphitheater voor de toeschou-
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wers. Berneau staat in brand, Moulingen staal in brand. De
vlammen lekken hoog uit de met koren gevulde graanschuren en
plantten zich voort aan de hooge machtige iepen, die langs den
weg staan. Koeien, hebben zich van hun kettingen losgerukt en
rennen woest door de velden. Vrouwen vluchtten als waanzinnigen de grens over. Eén draagt een vest waaruit een gouden
horloge aan een dito ketting bengelt. Ineenkrimpend van smart
gilt zij: Arme Harie, arme Harie. Ze hebben mijn Harie doodgeschoten .
Hooge mieters uit het Duitsche leger geven orders uit. Uihanen 155
worden op verkenning gestuurd door de veldweggetjes. Zij gaan ;
de meesten komen niet terug. Vliegmachines circelen hoog in de
lucht. Spoedig zijn al de velden vol soldaten, stram staan ze in
't gelid. De legerleiders spelen met hen als met pionnen op
'n schaakbord.
Dit is niet de echte oorlog, die wordt later aan de Marne, voor
Verdun en aan den Yzer en alle niet genoemde fronten uitgevochten. Dan telt men de dooden niet meer met tientalleD, doch met
tienduizenden.
De avond daalt. De lucht is bezwangerd met rook en brandlucht. Overal in de omgeving verraad den rossen gloed, dat
dorpen in brand gestoken zijn. Overal brullen koeien en paarden
en gilt ander vee in doodstrijdt. Opeens knettert tusschen het
kanongebulder door een aanhoudend geweervuur. Zoo vlak bij
de grens, dat allen op de vlucht slaan.
In Vise hebben de Duitschers, na zich bezopen te hebben, een
ontzettende moordpartij aangericht onder de bevolking en daarna
het stadje in brand gestoken. Toen een troep ruiterij zich op weg
naar 't stedeke begaf meende de bestiale bende, dat het de vijand
was en schoten zij op hun eigen troepen, 's Nachts rendde een 40
tal legerpaarden zonder ruiters de Hollandsche grens over. Dit
was het overblijfsel van een troep ruiterij, die in het vuurgevecht
van de Duitschers onderling bijna totaal vernietigd was, Pas in
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Ambij, 10 kilometer van de grens, kwamen de woeste dieren tot
rust.
Dit was de proloog tot de ruim vierjarige moordpartij I
En steeds kwamen ze aan, de Duitsche legers. Op hun wagens,
op hun caisons, op hun pontons, op hun kanonnen stond met
groote letters geschreven.
— Nach Paris !
— Zou Nederland in oorlog komen ?....
Het oude « Trajectum ad Mosam » wordt in staat van verdediging gebracht. Uit de ramen van de hulzen om de oude Maasbrug
puilen de opgestapelde zandzakken waarachter de machinegeweren opgesteld zijn. Barricaden worden opgeworpen.
Vanaf de Maasbrug ziet de angstige bevolking dat Vise en de
dorpen vlakbij in brand staan. De bevolking klimt op de daken
en de torens om de ontzettende vuurgloed te aanschouwen.
België I Arm België ligt op de pijnbank.
— En Maastricht weent
Eindelijk zijn de Duitschers over de Maas en omstrengelen
de oude Maasstad als in een worggreep. In Canne worden burgers
vermoordt. Een troepje vrijschutters geeft de Duitschers aanleiding het dorp Lanaeken onder kanonvuur te nemen. Thans
bulderen de kanonnen ook buiten de stadsmuren in 't Westen.
« Wir sollen siegen » vezekeren de Duitschers.
De aardewerk en de glasfabrieken, alsmede alle andere
ondernemingen in Maastricht, zijn plotseling van hun afzetmarkten afgesloten. De Belgische arbeiders zijn meerendeels door
het sluiten der grenzen werkloos geworden. De mobilisatie eischt
een groot contingent der industriearbeiders op. De fabrieken
loopen leeg als een rijwieiband waarin geprikt is. De werkloosheid stijgt onrustwekkent. Het heele economische leven
dreigt ontredderd te worden.
De arbeidersbeweging spant haar krachten in om de ontzettende
gevolgen voor het volk zoo veel mogelijk te verzachten.
J. H. Paris en N. Van Haaren gingen begin Augustus 1914 naar
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Heerlen en overlegden met het bestuur van den Nederlandschen
Mijnwerkersbond over de mogelijkheid om werkioozen in de
mijnen tewerk gesteld te krijgen.
Er was een tekort aan houwers ontstaan. Honderden Duitschers waren ten oorlog getrokken en lieten hun vrouwen in de
mijnkoloniën achter.
Na de interneering van duizenden Belgen, waaronder vele
houwers, die bereid waren in de mijnen te werken, konden tevens
honderden Maastrichtsche werkioozen in de mijnen werk
vinden.
Reeds vanaf 1911 en 1912 konden de arbeiders van uit Maastricht per trein in de mijnstreek gaan werken. Dezulken vertrokken 's morgens om vier uur en waren dan in 't gunstigt geval
's avonds om 7 uur weer thuis, of ze moesten te Sittard anderhalf
uur op aansluiting naar Heerlen wachten of anderhalf uur loopen
van SImpelveld tot de mijnen.
Nog erger was het gesteld met de honderden bouwvakarbeiders. Deze vertrokken 's morgens, of beter gezegd, 's nachts
om drie uur veertig minuten en kwamen 's avonds om 9 uur weer
te Maastricht aan.
Deze slumperds zagen hun kinderen altijd slapend. Eén keer
in de week en wel 's Zondags hadden ze tijd en gelegenheid met
hen te spreken.
In den oorlogstijd werd de toestand steeds erger. De kolen
werden schaarsch. De machinisten van de treinen konden de
vuren der machines niet behoorlijk stoken, zoodat het vaker voorkwam, dat de trein midden in 't veld bleef staan wegens gebrek
aan stoom. Na uren soms kwam het parool — uitstappen. Dan
•noest men te voet naar Maastricht. In militairen pas en onder
't zingen van opstandige liederen werd dan door de dorpen in de
richtingvan Maastricht getrokken.
— Honden blaften, boeren en boerinnen schrokken.
— Zou't revolutie zijn ?
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Ook waren er die meenden, dat nieuwe Bolckenrijdersbenden
door het land trokken.
— En de toestand werd steeds ondragelijker.
Ook was er doorgaans geen stoom om in de barre winternachten de wagons — oude rammelkasten — te verwarmen. De deuren
waren soms dicht gevroren en zoo vervoerden de Nederlandsche
spoorwegen het ongelukkige proletariaat in de koude winternachten, nacht in nacht uit, zij, de proletariers die sloofden om het Nederlandsche volk warmte te verschaffen.
— Zoo een leven was onmenschelijk.
Lange ijspegels hingen aan de wagons. De wachthokken waren
eveneens niet verwarmd.
Het onvermijdelijke moest gebeuren. De arbeiders werden
opstandig en smeten in 't station te Nuth de zware kachels
— zonder vuur natuurlijk — door de ramen heen het perron op.
Ruiten rinkelden — Toen een schot.
De honderden bestormden het station. Het zou met den
beambte, die het schot loste, niet goed afgeloopen zijn, indien
niet eenige mannen tot kalmte maanden.
Edoch de geest van verzet had zich van de slaven meester
gemaakt.
Anderhalf uur moesten die arme kerels in dat onverwarmde,
onverlichte hok wachten, tot de mijntrein kwam, die hen naar de
mijn « Emma » of de « Hendrik » zou vervoeren. Dan herhaalde
zich het leed opnieuw, éen lijden, dat erger moest zijn dan dat van
dwangarbeiders.
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— Eindelijk barstte de bom.
Afgesproken werd, dat, indien na aanmaning, de treinen niet
verwarmd zouden worden, niemand in zou stappen.
Zoo stonden op een morgen de arbeiders op het perron te
Maastricht. Niemand wilde instappen. De chef gaf een teeken en
de trein vertrok zonder één arbeider.
Zoo verging het ook de tweede trein naar Simpelveld.
In optocht trokken wel duizend man, 's morgens om vier uur
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door Maastricht's straten onder het zingen van een schallende
Internationale. In de Kleine Staat werd, bij een temperatuur van
15 graden onder nul, een openluchtmeeting gehouden. De spreker — N. Van Haaren — zette uiteen, dat alle vertoogen en
verzoeken tot de autoriteiten tot geen resultaat hadden geleid. De
arbeiders bleef niets anders over dan door staking aan den
onhoudbaren toestand een einde te maken.
Staande op de hooge trappen van het Dinghuis, — begluurd
door de omwoners, die in nachtgewaad de gordijnen wegschoven
om het ongewone gebeuren gade te slaan — maande de spreker
aan om de legersteden op te zoeken. Allen bibberden van koude.
Nogmaals werd de Socialistenmarsch gezongen en kraakte de
bevrozen sneeuw onder hun voetstappen.
De eischen der arbeiders werden 's morgens aan de mijndirecties en de spoorwegautoriteiten doorgeseind.
De actie leidde tot de gewenschte oplossing.
— De treinen werden verwarmd I
Achteraf was gebleken, dat de arbeiders uit Roermond en
Sittard zich bij de roerige Maastrichtenaren hadden aangesloten.
Het vervoer met de spoortreinen werd van toen af dragelijker.
De vakbonden van de mijnwerkers zetten hun actie voort voor
betere verbindingen. Eerst na de Novemberbeweging van 1918
kwamen in dezen behoorlijke toestanden.
De levensmiddelenvoorziening stokte hoe langer de oorlog
duurde hoe erger. De honger striemde vooral hen die zwaren
arbeid moesten verrichten bij abnormale arbeidstijden.
Ook hiertegen kwamen vooral de Maastrichtsche mijnwerkers
in beweging die zich aan 't hoofd der actie stelden en zonder lang
te dralen, ingrepen.
Dit was wel één der redenen waarom de Maastrichtenaren bij
tie autoriteiten minder gunstig stonden aangeschreven ; doch
erkend moet worden, dat zij door hun spontaneïteit voor groote
arbeidersbelangen meermalen de spits afbeten.
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De eischen, aan de autoriteiten gesteld inzake de levensmiddelen voorziening werden door langdurige correspondenties en conferenties niet tot oplossing gebracht.
Het samenzijn der arbeiders in de treinen was een gereede gelegenheid om over allerlei vraagstukken van politieken en economischen aard te beraadslagen en te debatteeren. De verschillende
stroomingen onder de arbeiders hielden hun aparte vergaderingen
en noodigden tegenstanders tot debat uit. De oude « rammelkasten » leenden zich bij uitstek tot die debatvergaderingen waarbij
een 30 tal personen aanwezig kon zijn.
Tenslotte wonnen het de mannen van de directe actie.
Bij den burgemeester werd een conferentie aangevraagd.
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Een comité van actie was uit de rollende rederijkers gekozen.
Om kracht aan de actie bij te zetten werd besloten in optocht
naar den burgemeester te gaan.
Hiermede had het comité geesten opgeroepen die het niet
meer in staat was te beheerschen. Bij het ruchtbaar worden van
een hongeroplocht der mijnwerkers naar den Burgemeester
sloot zich de halve bevolking van JVlaastricht er bij aan.
Een geweldige volksmassa verdrong zich in het villapark.
Er werd « honger» geroepen en met steenen werden aan de
huizen in de omgeving ruiten stuk gegooid. Deze conferetie —
waaraan Van Wissem, P. Cuypers en K. Fouraschen deelnamen
— kon vlug ten einde gebracht worden. Dit was maar goed ook,
want ongure elementen dreigden door hun provocaties politiecharges uit te lokken en dan was het gevolg voor de tegen htt
kanaal aangedrongen volksmassa niet te overzien geweest.
Deze actie leidde tot het gewenschte resultaat. De Burgemeester wist gedaan te krijgen dat de levensmiddelcnvoorziening voor
de mijnwerkers enorm verbeterd werd.
Zoo waren de Nederlanders beland in het koninkrijk der
eenheidsworst en hielden zich de regeerders onledig met de
prijsniveau's vast te stellen van kropsla en peterselie, benevens
voor alle andere levensbehoeften. — Rare tijden toch.
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— En't roffel vuur van het front ratelde door de lucht. Weer
waren de Maastrichtenaren en hun stad van de buitenwereld
afgesloten. De kring der versperringen lag thans een paai
kilometer van de oude wallen verwijderd. De Duitschers hadden
de kooi omrasterd met geëlectrificeerde draden, die in een halven
cirkel, van de Maas te Kiein-Lanaye tot Smeermaas, de stad
omsloten hielden.
De éénige verbinding met overig Nederland was de oude
Maasbrug, waar bovenop zandbarricaden en Spaansche ruiters,
met ijzig lange pinnen en veel prikkeldraad, de mogelijkheid
aankondigden, dat ook die éénige uitgang afgesloten kon
worden.
Het Nederlandsche leger was paraat! Om den vijand buiten ons
land te houden, waren op de brug eveneens twee barrières geplaatst die, vóór dat de vijand de brug wilde passeeren eenvoudig
met een hangslot afgesloten werden.
— Of de Nederlandsche legerleiding ook tot in de finesses
haar vernuft op strategisch gebied had uitgeput I I ?
lederen nacht werd met deze « onneembare » verdedigingswerken geoefend en soms moesten de mijnwerkers zoolang,
wachten, dat ze den trein misten en hun daggeld verbeurden.
Doch ze konden zich dan troosten met de gedachte, dat 't een
offer aan 't vaderland gegolden had.
Vanzelfsprekend ging het de glas- en aardewerkindustrie niet
naar den vleeze. Meer dan duizend arbeiders hadden werk in de isa
mijnen verkregen ; honderden waren gemobiliseerd, terwijl de
gemeente door middel van werkverschaffing de overigen hielp.
De sluik- en kettinghandel en de smo.kkelarij waren voor anderen
weereen bron van inkomsten.
Een paar jaar konden de smokkelaars de grenswachten verschalken door langs een onderaardschen gang van den Pietersberg
de grens te overschrijden. Toen deze gedicht was, werd het
smokkelen een gevaarlijk beroep. Tusschen de geëlectrificeerde
draden werden leege tonnen zonder bodem en deksel gewrongen,
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waar men door heen kroop. Menig smokkelaar en ook menig
vluchteling, heeft, ondanks alle vernuft, in den oorlogstijd zijn
pogingen om de grens te passeeren met den dood moeten bekoopen.
De armoede en de honger werden hoe langer hoe nijpender,
159 terwijl O . W . ers met hun bentgenooten zwelgden in overvloed.
Zoo kropen de oorlogsdagen en jaren traag voorbij. Onder het
proletariaat was een groeiende revolutionnaire strooming merkbaar.
De werktijden in de fabrieken werden ingekrompen tot aclit,
zelfs tot zes uur per dag.
De vakbonden en de Partij waren onafgebroken in de weer om
voor de bevolking de noodige levensmiddelen te verkrijgen tegen
behoorlijke prijzen.
Een antiduurtecomité werd in het leven geroepen, waarin
F, Becks, C . Beniers, J. Bergstein, J. Paris, C . Prevot en J. Tonnaar voor de socialistische beweging zitting hadden. Veel goed
werk is door hen verricht ; meerdere malen kon voorkomen
worden, dat er eenzijdig gedistribueerd werd ten nadeele van het
socialistisch volksdeel. Niet altijd lukte dit. Zoo ontstond erin
1917 een dekenschandaal, waarbij de Roomsch-Katholieken zich
met een drieduizendtal dekens al te warm hadden toegedekt.
De vakbonden wisten begin 1917 te bereiken, dat in overleg
en met medewerking der fabrieksdirecties en het Gemeentebestuur
een wachtgeldregeling tot stand kwam, die ten doel had de vakarbeiders voor de aardewerkindustrie te behouden en hen voor
den ergsten nood te behoeden.
Intusschen wierp zich de arbeidersbeweging met onweerstaanbaar élan in den strijd tot verovering van het algemeen kiesrecht,
dat spoedig als een rijpe vrucht in haren schoot zou vallen.
— En de Clerus was uiterst bevreesd.
in het heele land werden provinciale betoogingen gehouden,
160 welke de massameeting in Amsterdam voorafgingen. J. W . Albar161 d a e n A. B. K. spraken, 10 September 1916 op een terrein aan
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den Scharnerweg een enthousiaste massa toe. Duidelijk werd,
dat in Nederland geen Regeering meer op kon treden, welke dit
volksrecht niet op haar program had staan.
Het was onder dezen niet meer te keeren volksdrang, dat de
katholieken in Maastricht met schrik bevangen werden voor de
publieke meening. Dra zou het uur gaan slaan, dat het arbeidende
volk hun rekenschap zou vragen over de ellende, die het gedurende tientallen van jaren onder hun heerschappij had moeten ondergaan.
In Maastricht stonden duizenden « Santa Casa's » zooals de i6
bisschop van Roermond die te Loreto gezien had. Nu, in het
licht van het nakend algemeen kiesrecht, liet hij ze, terwille van
de schoone deugd en zedelijkheid niet verdedigen doch
vervloeken bij monde van Dr. Poels, die onder de te verwachten ie.
uitbarsting van het niet te keeren volksgericht, zijn vermaarde
donderrede hield in het Staargebouw te Maastricht op 12 Maart
1917.
Zijn rede genaamd « De Noodkist » was als een deemoedige
zelfbeschuldiging van een delinquent, die, na hardnekkige ontkenning, zijn zonden beleed.
In een aangrijpend pathos liet de Doctor de Maastrichtsche
toestanden aan zich en zijne hoorders voorbij gaan, ontroerend
en indrukwekkend.
Daar waren de levende geraamten der T. B. C. lijders ; daar
was het ondervoede werkvolk ; het zedenbederf; het alcoholisme,
dat zich in « welbehagen » wentelde in de misère der krottenbuurten.
Maastricht was volgens Dr. Poels een ruïne van christelijke
beschaving, waar, naast de krocht van Sint Servaas, het Socialisme
zijn hol groef.
Daar waren de 1400 gezinnen, die de hand opstaken naar
«Calvarie », inderdaad € Calvarie » I.
16
Daar waren de 1700 eenkamerwoningen.
Als dan Dr. Poels de schuldvraag stelt, dan zegt hij : « dat zelfs
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niet één priester zich onschuldig genoeg gevoelt, om naar wie
hier schuldig zijn, den eersten steen te werpen ».
— Inderdaad ! Monseigneur : doch zoudt U zoo gesproken
hebben, indien het proletariaat het algemeen kiesrecht, op het
moment dat U sprak, niet alreeds praktisch veroverd had ?...
Zou U bijaldien niet hetzelfde lot ondergaan hebben als pastoor
Weynen en rector Rutten ?...
Gij kondt zoo spreken, omdat het strijdend proletariaat voor U
den weg geëffend had op een strijdtooneel, waar de Clerus de
machtigste steun was geweest van het ondernemersdom I
Het was het socialistisch proletariaat, dat U hoedde van de
wraak der Regouts I
Waarom wachtte U anders zoolang om alles te herstellen in
Christus, tegen den wil der geldkoningen en der grootindustrieëelen.
U gaaft cijfers, waaruit bleek dat 32 procent der bevolking op
éénkamerwoningen hokte I dat van de 2688 « woningen » er
slechts 183 een eigen privaat hadden. U riep uit:
165
— « Preekt, preekt, priesters van Maastricht tegen ontucht
en onzedelijkheid, gaat dan eerst en vöóral in de Sint Mathias
parochie eenige arbeiderswoningen bezoeken » !
— Santa Casa's ? I
— O I Doctor, U had moeten bedenken, dat U zoo sprak in
1917, en de door U geschilderde toestanden reeds in 1866 tot
zóó'n catastrofale epidemie leidden, de cho'era I... en in 1892 tot
de diphteritis.
Doch toen was er geen algemeen kiesrecht op komst! Niet
waar ?...
De R. K. arbeidersleiders hadden den grooten Doctor uitbundig toegejuicht. Zouden ze thans hun eischen aan de machthebbers stellen ?...
— Zouden ze manhaftig tegen de Regouts optrekken ?...
Geen sprake van. Ze deden niets ; ja toch I ze deden wel iets !
166 Ze gingen naar den steenhouwer en bestelden een... offer bus.
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Nu zou de nood in de Sint Servatius veste tot het verleden behooren I
Van liet gemeentebestuur was vergunning verkregen om het
symbolische embleem van slaafschheid, armoede en Christelijke
solidariteit aan de Maasbrug te plaatsen ter zijde van Wijk
komende.
Het stadsbestuur was de meening toegedaan, dat dit reeds vóór
vijftig a zestig jaren had dienen geplaatst te zijn, toen Maastricht
de bedenkelijke eer genoot het hoogst aantal bedeelden te hebben
van 't gansche land n. 1. ongeveer dertienduizend van de ongeveer vier-en-twintigduizcnd inwoners.
— Thans zou het sociale probleem opgelost zijn. De baloorige
straathonden beroken het monument der Christelijke deugd
even
lichtten een pootje op en....
Of er ooit iets in de bus gedeponeerd is geworden om den nood
van't proletariaat te lenigen, staat nergens in de Annalen van
Maastrichts roemrucht verleden geboekstaafd.
De mijnwerkers vonden het jammer, dat zoo'n instituut, dat
toch zoo een opmerkelijk cachet gaf aan de Christenstede er zoo
voor kaas en brood bijstond. Zij besloten gezamenlijk er hun
aanslag in de forensenbelasting in te deponeeren. In korten tijd
was de offerbus gevuld.
Of deze demonstatie er toe bijdroeg om het zoo zeer gehate
belastingstelsel op te heffen is nooit duidelijk geworden.
En toen verdween ieder spoor van sociale actie der katholieken
uit Maastricht's stadsbeeld.
De offerbus staat thans in het museum van christelijke sociale
geschiedenis.
Het algemeen kiesrecht was in het Staatsblad opgenomen.
In Limburg werd een ongekend stevige verkiezingsactie door
de S. D. A. P. gevoerd. Op de dorpen werden onze propagandisten W. C. de Jonge, Brinck en P. Cuypers met brulsonates
ontvangen, afgewisseld door potdekselmuziek met instrumentenbegeleiding.
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In Maastricht was de S. D. A. P, allerwegen in actie. Op den
dag der verkiezing was er een evenement. De mijnwerkers zouden
tegen drie uur arriveeren met den trein om tijdig hun stem te
kunnen uitbrengen.
De treinen hadden ze gesierd met de leuzen der S. D. A. P.
Te Maastricht aangekomen, werd voor het station in 't gelid
aangetreden. Alle mijnwerkers hadden zich voorzien van een
bakkersknuppe! waaraan een roode zakdoek gebonden was. Zoo
marcheerden ze — in 't gelid — met de knuppels op de schouders, als een intrekkend leger in een veroverde stad, de veste
binnen, roode liederen zingende.
— En ze stemden rood, de mijnsiaven I
In Maastricht had de Clerus en zijn satellieten het sociaal
probleem willen oplossen door middel der filantropie. De arbeiders gaven hier een antwoord op, dat getuigde van diep klassebewustzijn.
7078 roode stemmen werden in 't district Maastricht uitgebracht.
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Het trommelviuir der duizenden kanonnen aan de oorlogsfronten werd levendiger en.... meer hoorbaar I
De Duitschers werden teruggeworpen.
Zou de vrede de menschheid overvallen evenals de oorlog ?
Wilson's veertien punten waren de wereld kond gedaan.
iss
Van alle zijden naderde de vluchtende bevolking van Douai,
Cambrai, Arras en Valenciennes de stad Maastricht, die zij
trachtten te bereiken als een uitgeputte karavaan de oase in de
woestijn.
Het waren meestal boerenarbeiders en mijnwerkers, die door de
terugtrekkende Duitschers voor hen uitgedreven werden.
Niemand mocht achterblijven, geen zieken, geen kraamvrouwen,
zwakken noch ouden van dagen, noch kinderen, alles, alles
vluchtte, weg, weg uit de hel van granaatregen, stikgassen en
ontploffingen.
Velen bezweken onder weg en werden langs de wegen begraven. Een moeder verloor vier van haar vijf kinderen. Haar man
werd aan de grens door de Duitschers aangehouden.
Zoo kwam de karavaan van menschenwee in Maastricht aan.
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En de arbeidersvrouwen gaven en gaven met een gebroken
hart.
Alles gaven ze weg I
En eerst toen zagen ze, dat ze niets meer over hadden voor
zich zelf en de haren.
Allen gaven I De stad stond vol huifkarren en wagens. Overal
stonden de Maastrichtsche vrouwen met warm eten en drinken,
met versnaperingen :
— Bloemen werden uit de ramen gegooid.
Vive la France! ! Vive la Belgique I was de kreet.
— En het volk verbroederde zich.
De keizer, Wilhelm II, kwam van 't zuiden het land binnen.
Toen hij te Maastricht op 't perron wachtte op den trein, die hem
naar Doorn voeren zou, stroomde de bevolking naar 't station
en jouwde hem uit.
De kroonprins kwam met zijn gevolg van de zijde van Wolder
de stad ingereden, ook hij, de held van Verdun, vreesde het
volksgericht.
170
— En toen was het revolutie in Centraal Europa.
— Ook in Nederland stelden de S. D. A. P. en de Moderne
vakbeweging hare eischen, waarvan het vrouwenkiesrecht,
afschaffing der Eerste Kamer, Socialisatie, woningbouw, Staatspensionneering van 60 jarigen, achturendag, en werkloozenzorg
de voornaamste punten waren.
Zaterdag 16 en Zondag 17 November had te Rotterdam het
buitengewoon congres plaats.
De bourgeoisie huiverde van angst voor de wraak des volks.
Te Maastricht was door de S. D. A. P. een comité van actie
gesticht, dat de leiding in handen had.
In spanning werd gewacht op de parolen, die vanuit Rotterdam
gegeven zouden worden.
Dra bleek, dat de Maastrichtsche arbeidersbeweging geheel
geïsoleerd was. Toen vernomen werd, dat de boerenbevolking
tegen het stadsproletariaat gemobiliseerd werd, togen enkele
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bestuurders er op uit om hulp te verkrijgen, die toegezegd
werd.
Toen het comité van actie in « Het Volkshuis » vergaderde
kwamen vier onderofficieren van de mitrailleurafdeeling melden,
dat op het marktplein, tegenover het stadhuis, alsmede op
't Vrijthof, mitrailleurnesten gebouwd waren.
Alle stoelen en banken waren uit « Het Volkshuis » weggehaald
voor de te houden vergadering. Tegen zeven uur was de zaal
reeds vol militairen. Veel volk stond in de straten voor het ui
gebouw.
W. C. De Jonge sprak het volk toe en maakte onder gejuich
gewag van de eischen van de socialistische beweging. Geagiteerd
dromde het volk naar het gebouw, toen zes agenten van politie
de zaal inkwamen en een verbod mededeelden van den commissaris tot het houden eener demonstratie.
Het Comité van Actie hield krijgsraad.
Toen besteeg W. C. de Jonge het podium en zei :
— « Kameraden, soldaten, arbeiders en vrouwen. De politie
heeft een verbod uitgevaardigd om te demonstreeren. Het
comité van actie is van oordeel, dat heden het woord niet is aan
de politie, doch aan 't volk. Wij wenschen door een demonstratie
door destad te toonen, dat het volk onze eischen onderschrijft.
Wie is daarvoor ? I »
— Allemaal ! klonk het uit honderden monden.
— Wij demonstreeren : riepen soldaten, mannen en vrouwen.
Dan verzoek Ik de bestuurders naar voren te treden, riep W. C.
de jonge.
— En zij sloten zich aaneen om den leider.
— En nu riep de Jonge tot de soldaten. Wij gaan vóórop, dan
de soldaten en daarachter het volk.
Zoo trok een onafzienbare stoet door de stad. In de Groote
Staat was het reeds een golvende menschenzee.
De roode vlag werd ontplooid. Gejuich steeg op.
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— Groepen soldaten sloten zich aan.
— Vóór het station voerde Hof het woord.
Hij vroeg : «En gij soldaten I zult gij ooit op 't volk
schieten ?... »
— « Nooit I » riepen de soldaten.
Opnieuw werd door de stad getrokken. Op 't Vrijthof noch
op de Markt werd het woord gevoerd. De leiding wilde de
volksmassa niet, onder het bereik der mitrailleurs, lang op'
houden.

Nog steeds was er geen nieuws uit Rotterdam. Op de wegen
rond Maastricht werd iedereen ondervraagd. Eindelijk kwam
173 er bericht, dat Troelstra zich vergist had.
In de latere jaren zeiden de arbeiders vele malen : « Troelstra
moest zich weer eens vergissen, jongens, dan zou het wel weer
hervormingen regenen. »
Maastricht werd van de Noord-Oostzijde door den landstorm
174 ingesloten. Het station was bezet alsmede de voornaamste
toegangswegen. Eveneens kreeg het garnizoen versterking. In
de kazerne werd de ruimte te klein. Het Staargebouw wemelde
van militairen.
« Laat de socialisten nu maar opkomen I », zoo dachten de
machthebbers.
Reeds op 14 November verscheen een proclamatie, waarin
bekend werd gemaakt, dat alle militaire voorraden ter beschikking van 't volk werden gesteld.
Het Comité van Actie was tot in de finesses op de hoogte van
alle militaire maatregelen.
Maastricht was omsingeld. Toch vreesden de socialisten niet I
Zij, die meenden, dat het tot gewelddaden zou komen, hadden
den socialisten sleutels komen brenger: van een gebouw, waar
wapens geborgen waren.
Op 20 November verscheen de proclamatie der Koningin aan
haar volk, waarin de Regeering een groot aantal van de eischen
die N. V. V. en S. D. A. P. gesteld hadden, inwilligde.

187
Ruys, Aalberse en C hadden drie maanden vóórdien geen 175,176
zin iiervormingen door te voeren. De troonrede was er het sprekend bewijs van geweest.
— En nu.... « Mein Liebchen, was wiilst du nochmehr » I
Zoo hadden ze in de rikicetiii gezeten.
— Ja I Ja I Troelstra had zich vergist!
Toen de bourgeoisie een beetje op adem kwam, begon ze weer
moed te krijgen. Zoo ook de « Jongeling » Jkh. Graaf land, de 177
onstuimige ridder.
Burgerwachten werden opgericht. Veel oranje was in de stad 179
te zien en te koop.
« Oranje I Oranje I tien cent » ; riepen de colporteurs met de
strikjes. Optochten werden georganiseerd.... tegen de socialisten.
Deze bleven onder al die herrie onbewogen. Gelijkmoedig
deden ze hun plicht, vooral J. Maas. Deze had nog 250 roode
volkschiidjes. Met een groepje toog hij tusschen het volk onder
den roep :
— Oranje van de socialen, tien cent I
— En ze verkochten ze allen, en hadden uitbundige pret.
De autoriteiten hadden een oproep gedaan om een burgerwacht
te vormen, hetgeen niet wilde vlotten.
De bevolking van Maastricht had van al dat kabaal tegen de
socialisten meer dan genoeg.
Inzooverre ze antisocialistisch was, miste ze den zedelijken
moed zich aan te sluiten ; dit geschiedde eerst geruimen tijd later,
toen het revolutiespook op een eerbiedigen afstand was.
Een groepje socialisten wilde de Maastrichtsche reactie evenwel de zoo vurig begeerde burgerwacht niet onthouden. Op een
schoonen Zondagmorgen trokken enkele honderden socialisten,
gewapend met houten geweren en met blikken trommels, door
de stad en werd dit leger den Heeren generaals zonder troepen
aangeboden.
- - Maastricht genoot I Maastricht schaterlachte I
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Eindelijk was er een twaalftal bereid gevonden, of er toe gedwongen, om een burgerwacht te vormen ; het waren kerels, die
die niet veel karakter hadden.
Toen ze hun eerste schietoefeningen gingen houden, werden ze
door de vrouwen van Hoogfrankrijk met slaapkamerodeur overgoten.
179
— De Belgische annexionistische beweging gaf den reactionnairen den wind in de zeilen. Allen die een graantje meepikten op
den voorhof van 't vaderlandsche erf, alsmede de vaste klanten
van de staatsruif, voelden zich bedreigd.
— En de burgerwacht groeide !
Zaterdag 28 December 1918 sprak W. H. Vliegen over het
annexionisme in « Het Volkshuis», alle andere zalen waren geweigerd. Vliegen deelde mede, dat het partijbestuurders. D. A. P.
eenstemmig besloten had, krachtig protest aan te teekenen tegen
iedere poging tot annexatie. De bevolking van Zeeland en Limburg moest in de gelegenheid worden gesteld, zich zoo vrij mogelijk uit ie spreken over het door de op annexatie beluste Belgen
opgeworpen vraagstuk.
Het standpunt van het P. B. was bepaald in overleg met de
afdeelingen in Limburg. De partij had zich in verbinding gesteld met de Belgische zusterpartij en met de Socialistische Internationale.
Vliegen legde er den nadruk op, dat hij een groote vriend
van België was, doch hij raadde den Belgen aan hun fratsen
voor zich te houden.
Uit een brief van K. Huysmans toonde hij aan, dat de Belgische socialisten tegen annexatie van Nederlandsch gebied
waren.
Op 17 Januari verscheen in de « Limburger Koerier» een
oproep onderteekend door luitenant Graafland,totde vaderlandslievende vrijwilligers om zich aan te sluiten bij de burgerwacht.
In de stad werd het van dag tot dag rumoeriger. Soldaten

189
met oranjevlaggen zongen vaderlandsche liederen en hoonden
de socialisten.
Op 22 Januari 1919 hadden de katholieken in de «Sint
Servatius Sociëteit » in de Breedestraat een vergadering belegd,
waar de burgerwacht den eed zou afleggen. Jkh. Graafland zei :
De arsolraden te Aken en de aanhangers van Liebknccht hadden mojei
plannen beraamd om in November 1918 met automobielen en
mitrailleurs een inval te doen in Zuid-Limburg, dat nog voldoende graan en vee bezat. Ook Maastricht stond op het program
om overrompeld te worden.
Verder voerden nog het woord de heeren Boerma en Hagdorn,
alsmede kapelaan Biermans. Deze laatste zette aan tot gewelddaden tegen de socialisten.
In het gebouw zelf waren een aantal socialisten aanwezig, die
zich niet onbetuigd lieten. De burgemeester, eveneens aanwezig,
sprong op een tafel en maande tot kalmte en verzocht de
socialisten de zaal te verlaten, waaraan deze laatsten voldeden.
Buiten zongen ze de Internationale. Het was een spannende tijd.
De S. D. A. P. hield begin Februari een protestvergadering
tegen de bewapening van het eene deel van de burgerij tegen
het andere. Vele welmeenende ingezetenen, niet tot de S. D. A. P.
behoorende, stiet het tegen de borst, zooals tegen België gehitst
werd. Algemeen hoorde men zeggen. « Het is toch maar een
klein groepje in België dat naar annexatie drijft, zij 't dan een
invloedrijk ; het heele Belgisch volk hiervoor aansprakelijk
stellen, gaat toch niet aan.
Om de toenadering te bevorderen, werd door de zangvereeniging « Mastreechter Staar » haar zustervereeniging « La
Légia » van Luik uitgenoodigd naar Maastricht te komen. De
« Limburger Koerier» legde dit uit als een sluwe berekening
der Belgen.
Toen de « Légia » kwam, leidde dit reeds bij aankomst tot
onregelmatigheden. De zangers^werden met steenen gogooid.
's Avonds zou een concert in 't Staargebouw gegeven worden.
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Dit kon niet doorgaan. Het opgezweepte volksdeel gooide de
ruiten van het gebouw in.
De politie voerde charges uit en er vielen gewonden.
Den daaropvolgenden dag trokken de militairen, meestal Limburgers van langs de Oostgrens, opnieuw door de stad. Het was
14 Februari 1919. De groep groeide zienderoogen en voerde
Nederlandsche vlaggen mede. In hoofdzaak waren deze vertooningen tegen de socialisten gericht. Het « weg met de socialen » was
het refrein van elk lied.
De socialisten werden dit getreiter moe en sloten zich in steeds
grooteren getale om de militairen en zongen den Socialistenmarch en de Internalionale. De soldaten gingen een ovatie brengen aan den leider der burgerwacht, Jkh. Graafland. De
socialisten zwegen toen, doch volgden den stoet. Voor het huis
aangekomen zetten de soldaten het «Willhelmus van Nassauen »
in.
De jonkheer en zijn ouders kwamen op 't balcon om de hulde
in ontvangst te nemen.
Toen zetten de honderden socialisten de Internationale in en
drongen de soldaten tegen den gevel van het huis.
Jkh. Graafland was woedend. Het groepje soldaten werd
geduwd, gedragen tot op het Vrijthof. Hier ontwikkelde zich
een « veldslag » vlak voor het politiebureau. De Maastrichtsche
mijnwerkers hadden een aantal mijnwerkersbijlen tusschen den
broekriem gestoken. Deze werden voor den dag gehaald en toen
ging het er op los.
De socialistenhaters en relletjesmakers rolden over het grootc
plein. De vlaggen werden hen afgenomen, het blauw en wit
erafgescheurd en met het rood trokken de socialisten door de
stad.
— En Jkh. Graafland schreef nadien het volgende dollemansproza :
— « Soldaten van Limburg :
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Indien ooit het sein gegeven wordt, aarzelt dan niet om weer
eens uw dreunpas te laten opdonderen tegen het hoongeschater
der Bolsjewiiti, Laat dan uw bajonetten opflikkeren, uw geweersalvo's ratelen, uw attaqueer-gejuich jubelen tegen het getreiter
en het gejakhals der roode oproerkraaiers.
Want dan strijdt en stormt gij voor Uw God en voor Uw
vorstin, dan bezit gij een gewijde roeping.
't Moge wreed en onmenschelijk klinken, maar schiet dan raak,
wanneer het commando klinkt : Salvo-vuur-aan : Vuur!
Dan gaat het hard tegen hard.
Dan moet gij zonder te verbleeken, een wonde uit het Nederlandsche lichaam snijden. Ook de geneesheer doet ons vaak
schrijnende pijn, indien hij met het vlijmscherpe ontleedmes een
etterbuil uitsnijdt.
Uwe doortastende dapperheid, uwe beginsel vastheid, uw onwankelbare trouw zijn beroemd.
Oranje was voor U het zinnebeeld.
— Laten wij Oranje als een teeken aannemen.
— De Fransche revolutie veranderde het Oranje van onze
Nationale vlag in rood.
— Weg met dat vervloekte rood !
— Laten wij, vaderlandslievende vrijwilligers, er ons onmiddelijk mee tooien.
Onze vlag, onze cocarde, onze armband, ons teeken zijn :
Oranje — blanje — bleu I
Leve de Koningin : Leve Limburg I 1
Het was de laatste patiënt, die leed aan de oranje-furie-koorts.
Eindelijk drong tot het objectieve volksdeel door, dat de provocatie tegen de socialisten, vooral in den strijd tegen het
annexionisme, niet in 's lands belang kon zijn.
Het comité van actie gaf een strooibiljet uit, waarin het protesteerde tegen de antisocialistische uitspattingen van 14 Februari
waarbij voorde Socaal-Democraten kwetsende liederen gezongen
waren.
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In deze sfeer werd de eerste verkiezingsstrijd voor den raad
onder algemeen kiesrecht gevoerd. DeS. D. A. P. verkreeg 2711
stemmen ; De Katholieken 3737.
De Katholieken beaamden, dat de Sociaal-Democraten, dit
succes hadden kunnen boeken, als gevolg van het feit, dat de
sociale volksbelangen schromelijk verwaarloosd waren geworden !
Er werden gekozen 9 Sociaal-Democraten, 2 vrijzinnigenen 1
lid van den Economischen Bond. De raad was samengesteld uit
12 linkschen en 13 rechtschen. Op enkele stemmen na was
Maastricht onder de leiding der Sociaal-Democraten gekomen.
Om te weten, welken heilzamen invloed de Sociaal-Democratie
heeft gehad voor de volksbehoeften, is het niet noodig de raadsverslagen vanaf 1919 te raadplegen. Hij, die Maastricht van 1919
tot 1934 uitwendig heeft zien veranderen en groeien — vooral
de volkswoningbouw — moet erkennen, dat in dit tijdsbestek een
omwenteling heeft plaats gehad van enorme beteekenis zoowel
op stoffelijk als op moreel gebied.
De politieke macht van Maastricht's proletariaat was grooter
dan haar economische.
In 1920 telde de M. B. B. circa drie duizend leden ; echter
waren niet allen overtuigde klassestrijders. Het werkloozenbesluit van 1 9 1 7 w a s a a n dien toeloop v a n nieuwe leden' niet

vreemd geweest.
Dat de Roomsch-Katholieke vakbeweging — voortgekomen
als zij was uit onderkruipersgroepen — gpen instituut kon 7.ijn
voor klassebewusten, proletarischen strijd, is allicht te begrijpen ; doch, uit lijfsbehoud was zij gedwongen verbetering der
arbeidsvoorwaarden mede te bedingen.
Zoo verloor de proletarische strijd veel van zijn romantiek en
heroïsme, doch kon daèrdoor meer doelmatig gestreden worden.
Loonacties en partiëele stakingen bleven ook na den oorlog
niet uit. Het gezag der vakbeweging groeide gestaag. Nu hier,
dan daar werden collectieve contracten afgesloten ; behalve
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echter bij de grootste ondernemingen in de aardeweriiindustrie.
De machtige Regouts werden geleidelijk uit de bedrijven
gedrongen, terwijl de meeste ondernemingen omgezet werden in
naamlooze vennootschappen.
De N. V. Eerste Nederlandsche-Cement-lndustrie stichtte te
Sint Pieter de geweldige onderneming, waar van 1924 af
honderden arbeiders wericgelegenheid vonden. De N. V. voorheen Gebroeders Philips, bouwde aan den Tongerschenweg
een nieuwe tabaksfabriek, waar in 1933 bijna duizend mannen
envrouwen werkten, ook werd een tweede rubberfabriek gevestigd
benevens tal van kleinere industrieën. Zoo werd Maastricht na
een eeuw modern kapitalisme een fabrieksstad van grooten
omvang.
De arbeiders hebben ervaren, dat het kapitalisme — ook al is
het aan andere ttanden toevertrouwd dan aan de Regouts — een
element is, waartegen één wapen afdoende kracht van bestrijding
biedt en dat wapen is — macht.
In de crisisperiode 1921-1925 werden de sociale veroveringen
welke de arbeidersklasse aan de vergissing van Troelstra dankte,
geleidelijk teniet gedaan. Dit geschiedde niet zonder krachtig
verzet der arbeidersklasse. In den iVlaastrichtschen raadzaal ging
het soms heftig toe. Meer dan eens liet de burgemeester de
publieke tribune ontruimen en zong htt volk de socialislischc
fractie een Internationale toe.
Fel was het verzet der fractie tegen de uitzending der werkloozen naarde meest gevjarlijke kolenmijn van Europa, die te Winterslag in België.
Alle pogingen om de Maastrichtenaren die mijn in te drijven
hebben gefaald.
Als een razende ging de R. K. pers tegen de SociaalDemocraten te keer.
— En deze hielden het vertrouwen der arbeidersklasse.
In 1920 was Maastricht aanmerkelijk uitgebreid gcAordcfi. De
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dorpen Sint Pieter, Wolder, Limmel en Heugem waren aan
184

Maastricht t o e g e v o e g d . R u y s had dit verhaast o m te vooricomen

dat Maastricht in handen der socialisten vallen zou. Toen de wet
op het vrouwenkiesrecht in 't Staatsblad had gestaan, werden in
de stad van Sint Servaes en der Regouts verkiezingen uitgeschreven. De vrouwen was toen de minder vereerende opdracht
toebedacht de reactie een beetje vaster op haren stoel te binden.
Hierdoor lukte het de Sociaal-Democraten twee zetels afhandig
te maken.
Mevrouw Wijnandts-Louis was de eerste vrouw, die bij deze
verkiezing onder algemeen vrouwenkiesrecht in Nederland haar
intrede deed in een parlementair lichaam. Dat zij tot de SociaalDemocratie behoort kon vóóral de trots der vrouwen zijn, ook
door de wijze, waarop ze de arbeidersbelangen dient.
Kreeg de S. D. A. P. in 1920 4920 stemmen, in 1924 was dit
cijfer 4954.
Vooral de drang, door de Sociaal-Democraten uitgeoefend en
de voorstellen door hen gedaan om het beginsel van belasting naar
draagkracht doorgevoerd te krijgen, gaven hun groot vertrouwen
van de zijde der bevolking.
De « Groete Bouw » in de Sint Antoniusstraat huisvestte na de
intrede der Sociaal-Democraten in den raad nog 365 bewoners.
Nog stond het daar, het monument der schande, het proletariërspakhuis, ledere steen was een aanklacht, een vloek vanuit die
volksbuurt tegen de heerschers dier dagen.
De Sociaal-Democraten rustten evenwel niet, vóórdat het grauwe gevaarte ontruimd was. En zoo gebeurde. Ze staat er steeds
185 nog, de gesloten, kille, ijzige gevangenis, met hare tralies en hare
ijzeren hekken. In een steen boven den ingang stond het jaartal
van de stichting met het wapen van P. Regout.
De nakomelingen van den industriekoning hebben dat wapen
en jaartal laten wegbeitelen. Als dit geschiedde uit piëteitsoverwegingen tegenover de nagedachtenis van den stichter, bewijst dit
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lentnlnste, dat er toch wel iets veranderd is ten goede in de
kiassetegenstellingen, wier opheffing het doel der Sociaal-Democratie is I
De Sociaal-Democratische raadsfractie is door hare activiteit
op 't terrein der volksbehoeften de toeverlaat geworden der
Maastrichtsche arbeidersklasse.
De meest tragische, schokkende episode uit den strijd van de
Maastrichtsche arbeidersklasse is ongetwijfeld de op 22 Juli 1929
uitgebroken staking aan de Zinkwitfabriek.
Reeds in 1919 was door de samenwerkende bonden in een
langdurigen strijd gepoogd de erkenning der vakbonden af te
dwingen, een poging, die niet slaagde.
Dit had de directie — een Belgische kapitalistengroep —
overmoedig gemaakt. Elke poging van organisatie werd in de
kiem gesmoord. Om dit te bereiken hield de bedrijfsleiding er een
spionnendienst op na. Zoodra zich weer eenigen organiseerden,
werden deze ontslagen.
Zoo geschiedde ook op Zondag 21 Juli. Zeven arbeiders,
waaronder zes georganiseerden, werd ontslag aangezegd.
Het gevolg was, dat alle arbeiders spontaan den arbeid neerlegden, na vooraf hun vakbond van den aanslag op het organisatieleven op de hoogte te hebben gesteld.
De Roomsch-Katholieke Bond, wiens leden op de fabriek te
Eysden eveneens ontslagen waren, veinsde aanvankelijk de actie
te Maastricht mede te ondersteunen, doch ging — achter den rug
(Ier moderne organisatie om — met de directie besprekingen
voeren en pleegde zoodoende verraad tegenover de moderne
vakbeweging.
Het verweer van den R. K. bond bestond hierin, dat het een
wilde staking betrof. Hij liet zich verleiden tot het medewerven
van onderkruipers en geraakte steeds meer van kwaad tot
erger.
Van de 400 arbeiders waren er vóór de staking 80 in den
moJLfnen Bond georganiseerd en een 25 tal in den R. K. bond.
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Hierin zal wel de oorzaak gelegen hebben van de minder faire
rol der Katholieken. Ondanks de meest vernuftige sluipmiddeltjes
om pressie op de arbeiders uit te oefenen, om hen te bewegen tot
de confessioneels organisatie toe te treden, organiseerden deze
zich in den modernen Vakbond.
De leiders van de R. K. organisatie — ten einde raad — wilden
blijkbaar van taktiek veranderen. Waar de lijmstok en de soepkaart geen uitkomst brachten, zouden in samenwerking met
Clerus en liberale directie, geweld en broodroof toegepast worden
tegen de strijdende arbeiders.
Een wilde staking was het trouwens niet. Pas toen de directie
weigerde den vertegenwoordiger van een modernen Bond, C. H.
Pieters te woord te staan, adviseerde het H. B. tot algeheele
stopzetting van de onderneming.
Dat de minderwaardige strijd tegen den modernen Bond alleen
er op gericht was, dezen in zijn machtsontplooiïng te fnuiken,
bewees wel overduidelijk de houding, die de R. K. bond in hetzelfde jaar tegen de zinkwitdircctie aannam.
Op een meeting te Eysden spraken de R. K. leiders als
volgt :
« Wij zijn hier om te protesteeren tegen dit machtsmisbruik
» der directie van de Zinkwitfabrieken, om te protesteeren tegen
> soortgelijke uitspattingen van kapitalistische allures, zulke
» knechting- en verkrachting van den economisch zwakkere, den
» arbeider. Wij kunnen niet anders, dan de daad van de directie,
» gepleegd tegen het vereenigingsrecht harer arbeiders, als een
» oorlogsverklaring opvatten ».
De Maastrichtsche zinkwitslaven deden niets anders dan handelen in den geest van het gesprokene te Eysden
door de
katholieken.
En ze werden door den Clerus en den confessioneelen vakbond
op ergerlijke en verraderlijke wijze in den rug aangevallen.
De lont was in 't kruit geworpen. De directie had — in hare
matelooze zucht ledere kiem van organisatie te vernietigen — tot
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bondgenoot gekregen, het geweld, de hooge en lage geestelijkheid, benevens de kneedbare R. K. vakorganisatie.
Aanvankelijk lag de fabriek — behoudens enkele buiten de
productie staande onderkruipers — geheel stop. Toen de staking
14 dagen geduurd had, was het den bestuurder, P. Kaanen
gelukt een 80 tal onderkruipers te ronselen, die met veel vertoon
van Marechaussees in de fabriek werden gebracht.
Als protest hiertegen liepen meerdere oude getrouwen uit den
katholieken vakbond. Dit vooral deed de tegenstelling tusschen
de beide Bonden scherper uitkomen.
De Roomsch-Katholieke pers hief een Indianengezang aan
tegen de z, g. roode terreur. Hierdoor werden de gemoederen
dusdanig opgezweept en nam de spanning onder de bevolking
dermate toe, dat slechts een vonkje aanleiding kon worden tot
bloedige straatgevechten.
De door Kaanen de fabriek ingesleepte onderkruipers werden
door de bevolking uitgejouwd en hunne huizen werden belegerd.
De katholieken vormden een « duikbooten beschermingsbri- lee
gade », bestaande uit geestelijken en studenten, welke laatste
met gummiknuppels bewapend werden. Ook de politie — doch
vooral de St-Michaelisten — traden zeer ruw op. Vrouwen wer- ia?
den getrapt en geslagen. Ze werden soms, staande op den drempel van hun huis, neergeslagen.
De Marechaussees te paard vervolgden de vluchtende burgers
soms tot in den gang hunner woning. De burgemeester vaardigde
een verbod van samenscholing uit, waartegen de Sociaal-Democratische raadsfractie protest aanteekende. Toen het publiek op
de tribune applaudiseerde, liet de burgemeester deze ontruimen.
De raadsfractie stelde zich aan 't hoofd van de massa en
ondanks het verbod van samenscholing werd een massale demonstratie gehouden, waaraan ruim 1500 personen deelnamen. Dit
feit fascineerde het arbeidende volk dermate, dat het massaal naar
het volkshuis stroomde, voor welk gebouw een openluchtmeeting
gehouden werd.
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De paladijnen van 't gezag stonden perplex. Rijks, militaireen
gemeentepolitie traden hoe langer hoe driester op. Hun exploisief
reageeren op 't minste kattekwaad van de straatjeugd wees er op,
dat een nietsbeteekenend voorvalletje tot bloedvergieten aanleiding kon zijn. Charges waren in de avonduren geregeld aan de
orde. Vooral in de dichtbevolkte buurt in de Stokstraat was
het rumoerig. Waarschuwingsschoten knalden aanhoudend.
Een bijzondere attractie had plaats toen op zeer opvallende
wijze brandslangen in die buurt werden aangevoerd en aan de
waterleiding aangesloten werden. De belangstelling was grooter
dan in de Negentiger Jaren, toen het storm liep als de Luiksche
Opera « Faust » opvoerde. Alle op een grapje gestelde burgers
togen naar de volksbuurt. De toegang tot de vele enge straatjes
werd gevormd door de pleinachtige, korte, Groote Stokstraat. In
de uitmondingen der enge straatjes stonden de toeschouwers
gedromd tegen elkaar, zoomede op de stoepen der straat zelf. In
de ramen der woningen zag men glas noch hout, alleen menschenhoofden. Het schellinkje werd gevormd door de daken der
omliggende hulzen. Het cachet van 't schouwtooneel werd verhoogd door de geuniformde politioneele bediening der waterslanen door enkele omwonenden, die zich bij voorbaat gehuld hadden
in oliejassen en broeken en hun hoofd gedekt hadden met enorme
groote Zuid-Westers om zoodoende het nakend natte ellement
te trotseeren. De entourage van 't tooneel werd gevormd door
de straatjeugd, die zich van helklinkende bellen voorzien had en
via den doolhof van steegjes op iedere gewenschte plaats kon
komen. Prompt acht uur kwam er beweging op 't tooneel. Als een
kater, die den rug kromt vóór 't gevecht, zoo kromde zich de
waterslang onder den druk van 't aanstroomende, stuwende, natte
verweermiddel. De agent, die de kraan in de handen hield, gaf
onmiddellijk blijk geen brandweerman te zijn. Door den schok
liet hij het ongewone wapen uit zijn handen vallen. Fluks, verbouwereerd greep hij naar zijn sabel om
? Nog voor het
publiek zich op de opvoering had ingesteld, brak het eerste
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applaus uit, dat aanzwol tot een ovatie. Op 't scheilinkje wuifde
men de mannen op 't tooneei met de petten toe. De straatjeugd
tingelingde met de bellen. Het publiek genoot I
Dit was de
proloog. Toen de eerste acte.
De agent heeft de slang weer ter hand genomen. Geruischloos
stil en voi spanning wachten de toeschouwers. Dan ontspringt
een fontein, die procentelijk uitgedrukt niet een ten honderd van
't water levert, dat Mozes met zijn wonderstaf op den berg Horeb
verwekte. Al de mannen op de scène komen op 't pietepeuterige
waterstraaltje af om het te bawonderen
Moeten ze daarmee
de « oproerlingen » der volksbuurten op de vlucht drijven ?
Een wijdbeenige hoofdagent zet zijn kepi op zijn achterhoofd en
stormt naar den gemeentewerkman achter de coulissen en sommeert hem « het ding » — de hoofdkraan — verder open te
draaien. Deze had de inspiratie gehad de kraan, na de opening,
weer bijna dicht te doen. Weer kreeg de agent een ongewone
gewaarwording in zijn armen en warempel, knetterende geluiden
kondigden aan, dat 't nu meenens werd.
— Revolutionnairen van Maastricht, wijkt, wijkt 1 want het
« gezag » doet zich dra gelden I Bewonderenswaardig was de
strategie der figuranten « opstandelingen » die de draagwijdte der
straal spoedig afgemeten hadden en zich in deinende lijn achterwaarts bewogen, zoodra de agent zijn straal wendde.
Ademloos is de spanning, wanneer de mannen met hun oliepakken dearcna betreden, het terrein dat reeds op de revolutionnairen
veroverd is. Zij vervullen een taak als die der clowns in 't circus.
Zij draaien hun achterwerk naar den spuitenden agent, die
zijn straal richt op de ondoordringbare stof. Terwijl het publiek
schuddebuikt van de jool, speelt het water een symphonic tegen
de ondoordringbare stof. Parelende, zichtbare tonen dansen om
dit object van-grandioos volksvermaak.
— Plots rinkelende geluiden I
Het ongeëmancipeerde publiek op 't schellinkje, dat door de
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zolders en de daken gevormd wordt heeft met steenen en flesschen
gegooid naar 't tooneel.
Op wreede wijze werd het spel, dat alleen zoo gtboeid had,
verstoord. Het schouwspel werd onderbroken. De artisten werden
weer plotseling agenten van politie en voelden weer het
St-Michaëlistische bloed door hun aderen bruisen. Gummistok
en revolver kwamen voor den dag. De lach van 't publiek maakte
plaats voor angstig gillen. De toeschouwers van 't parterre moesten de slagen incasseeren, die voor 't schellinkje bedoeld waren.
Het volk vluchtte in de richting van de oude Maasbrug, zooals
ise het gevlucht moet zijn tijdens de Spaansche furie in 1579. De
politie toonde zich zeer ondankbaar voor de buitengewone
belangstelling, die het publiek in de opvoering gesteld had.
Intusschen spanden de vijanden der arbeidende klasse al hun
krachten in om de staking verloren te doen gaan. Belgen, die
mede staakten werd de toegang tot ons land verboden. Belgen,
die zich tot onderkruipers diensten leenden, werden vertroeteld
door de Roomsche Vakbondbestuurders en door de directie met
doceurtjes overladen.
De politie, aangesloten bij de R. K. bond Sint Michafil,
eischte in vergaderingen der onderkruipers scherpe maatregelen
van hun superieuren en zegde deze toe met voorbijgaan van de
politieleiding. De Michaëlisten gaven het parool uit: « Sla eerst
de vrouwen en kinderen neer, dat maakt de meeste indruk I »
189
«Quadragesimo Anno» was toen nog niet in Weenen
bloedig in de praktijk gebracht door middel van houwitsers en
brandgranaten. — Neen I deze pauselijke encycliek had haar
steunpunten nog niet gevonden in de honderden door granaatvuur vaneengereten kinderlijkjes in de arbeiderswijken van
190 Floridsdorf en andere voorsteden van Weenen.
Neen I hier hadden de brisantbommen de moeders van het
arbeiderskind de borst en het lichaam nog niet vaneen gescheurd,
doch de geest, waarop die begrippen van 't Roomsche
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solidarisme in de toekomst steunen moet, leefde lang vóór den
Oostenrijkschen massamoord in de oude stad aan de Maas.
's Morgens — tegen vijven trokken de geestelijken per rijwiel
naar buiten, waar zij de « duikbooten » afhaalden. In groepen
trokken ze stadwaarts met Maréchaussée's voorop, de veldwachters en geestelijken ernaast. Het was een triest beeld, die
zwijgende massa in het duister te zien voorttrekken. De moreel
minderwaardige strijdbrekers liepen als gevangen vee midden
tusschen hunne drijvers. Boven hen zweefde de zwarte geest
van het verraad. Hier sloop in 't duister een caricatuur van 't
waarachtige Christendom, aan welks mystische bron zich
millioenen plachten te laven. Hier sloop het voort als een bewuste
misdadiger, in de hoop het zoo gerechtvaardigde proletarisch
verzet, verraderlijk te breken.
En dit was de oorzaak, dat de volkswoede tot grenzenlooze
haat uitdijde. Onder deze omstandigheden zette de katholieke
pers, onder de leuze, « GoJ wil het» aan tot handtastelijkheden.
Professor Aalberse had bij meerdere gelegenheden laten blijken
dat zijn katholieke geloofsgenooten beter zouden doen zich tegen
de onwillige directie te keeren, instede van zich tot de minderwaardige rol, zooals thans geschiedde, te laten gebruiken.
— Niets hielp I — Delenda Carthago
De moderne socialistische arbeidersbeweging moest vernietigd
worden.
Zoo naderde de fatale 16^» October 1929.
De eenzame Statensingel was wel de geschiktste plaats. Voor
een schietpartij.
Op dien noodlottigen avond stond als gewoon een groep menschen aan den Maagdendries en de Capucijnenstraat te wachten
op het door de militaire politie naar huis brengen van onderkruipers.
Er werd toen iets geroepen, waarop de militaire politie, die
reeds voorbij was, zich omkeerde en met scherp begon te schieten.
Een jonge mijnwerker, De Jaer, die ter plaatse zijn familie ging
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bezoeken werd in het been getroffen. Hubert Beckers snelde den
getroffene te hulp en werd voor de deur van het pand la aan den
Statensingel door drie schoten doodelijk getroffen, terwijl hij zich
voorover boog om den gewonde te ondersteunen.
Op het geluid van het schieten kwamen de agenten uit hun
hinderlaag in de hofjes van het Lindenkruis en sloten dusdoende
de argelooze burgers in. Van de zijde van den Statensingel werd
lukraak doorgeschoten met scherp, waardoor de agent Houben
in de borst getroffen werd en een Marechaussee in het been,
terwijl meerdere burgers schotwonden opliepen.
Dit was het sein om door de heele stad een schietpartij te
organiseeren. De politie, alsmede de Maréchaussée's trokken
door de straten en terroriseerden de bevolking. Er werd door
de ruiten geschoten. Kogels sloegen gaten in de wanden, vlak bij
de wiegjes van slapende kinderen.
In 't Volkshuis vergaderde op dat moment de afdeeling der
S. D. A. P. Ook voor het volkshuis knalden de schoten en viel
een gewonde.
Vooreen tiental getroffenen was het noodig, dat zij direct in
het ziekenhuis werden opgenomen.
De agent Houben overleed vier dagen na het gebeuren.
Het dagblad de « Limburger Koerier » ontketende volgens de
begrippen der « Christelijke » journalistiek een leugencampagne.
De socialisten werden uitgekreten voor misdadigers van het
minst allooi, nog gemeener dan het apachendom van Chicago en
van bedenkelijker gehalte dan de autobandieten Bonnot en C
Het werd voorgesteld, alsof de socialisten de stakers dwongen
straatrelletjes te veroorzaken en bij die gelegenheid vrouwen en
kinderen voorop te schuiven. De redactie van de L. K. schreef
de gemeenheid neer, dat de stakers, die dit niet deden, geen
uitkeering ontvingen.
Na het bloedbad meldde het katholiek orgaan, dat vanuit de
ramen op Hoogfrankrijk, een straat die enkele honderden meters
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van het gebeuren verwijderd ligt — geschoten was, en dit de
aanleidende oorzaak van het schieten door de politie was
geweest. Het justitieel onderzoek wees evenwel uit, dat deze i9t
bewering absoluut valsch was. Met kapitale letters werd aangekondigd dat Fl. 300 uitgeloofd werden voor dengene, die den
dader van den aanslag op den agent Houben aan de politie uitleverde. Een vrouw, die uit een raam gezien had, wie de schoten
loste en dit op het politiebureau wilde ter kennis brengen, werd
gebrutaliseerd en weggejaagd, ondanks hare verklaring, dat ze
de Fl. 300 niet begeerde, doch alleen de waarheid wilde dienen.
Genoemd blad scheef verder de volgende verdachtmakingen
neer :
« Ais het donker geworden is, dan sluipen uit alle hoeken en
gaten de rebelsche elementen te voorschijn, aangehitst door de
« voormannen ». Ze belegeren de huizen van rustige burgers en
arbeidersgezinnen ; er wordt gegooid met steenen, ijzer en met
alles wat ze in handen krijgen. Er wordt zelfs geschoten. Een
bende, waar donker Chicago trotsch op zou kunnen zijn, tracht
den laatsten tijd onze stad te terroriseeren. »
Na al dit lasterlijk gestook was het wel merkwaardig te weten
hoe de bevolking, en vooral de arbeidersklasse hierop reageerden. Dit uitte zich in de eerste plaats in de royale wijze, waarop
de stakers gesteund werden. Aan extra uitkeering kon, als gevolg
van de Fl. 14000, die in Maastricht bijeenvergaard werden, veel
voor de stakers gedaan worden. Het ledental der moderne vakbe- 192
weging groeide. Het lezerstal op Het Volk steeg met honderd
procent. De sympathie met de arbeidersbeweging uitte zich evenwel het sterkst bij de begrafenis van onzen gevallen kameraad
J. H. Beckers. Naar schatting liepen in cien begrafenisstoet
10.000 arbeiders, die hem de laatste eer bewezen.
Nooit heeft Maastricht een indrukwekkender begrafenis gezien
dan die van den eenvoudigen aardewerker, die zijn leven liet,
toen hij een gewonden makker bijstond, getroffen door drie verra-
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derlijke kogels uit het wapen van een uit het lood geslagen
ordebewaarder.
Dinsdag 21 October trok langzaam de stoet door Maastricht's
straten naar het kerkhof aan den Tongerscheweg. Aan het hoofd
193,194 liepen W.H. Vliegen, Mr. Mendels, Muller, G. Pieters, J.H. Paris
en de S. D. raadsfractie, dan volgden vrouwen met kransen met
ontroerende opschriften. Ontelbaar waren de eerbewijzen aan den
doode uit stad en land. Van De-Jaer was er een krans met het
opschrift: «Aan mijn betreurden redder». Er waren vele kransen
met linten, die tot opschrift droegen : « Van de bevolking van
Maastricht ».
Vele omfloerste vanen werden meegedragen. Aan het graf
spraken Muller, die de gelofte aflegde, dat Beckers z'n vrouw en
kinderen niet onverzorgd achter zouden blijven. Daarna sprak
W. H. Vliegen de volgende ontroerende woorden :
« Menigmaal heb ik namens de arbeidersbeweging opdrachten
vervuld en er waren er soms onder van droevigen aard, maar nog
nooit heb ik het gevoel gehad, dat ik, zoozeer den harteklop van
heel het Nederlandsche proletariaat kon weergeven als aan dit
graf van een eenvoudigen arbeider. Wij hebben vandaag gezien,
hoe een heele stad, een heele burgerij, een heele arbeidende klasse
meegegaan is in levenden lijve of in gedachte naar deze droeve
plaats. De schoten, die dezen man hebben getroffen, geven iets
weer van den strijd, die de arbeidersklasse heeft te voeren. Wij
zingen het lied : « Niet met de wapenen der barbaren », maar het
zijn deze wapenen, die tegen ons gebruikt worden. Wij gelooven,
dat dit door hen, die de wapenen gebruikten, geschied is zonder
voldoende besef van de treurige gevolgen, die zij zouden veroorzaken. Het is niet het eenige slachtoffer. De wapenen, eenmaal
getrokken, treffen niet altijd daar, waar zij bedoeld zijn. Wij
gevoelen geen wraak, want de gevoelens die wij koesteren,
dooden niet. Wij zullen niet anders doen dan blijven voortwerken
voor een beter leven, voor meer geluk, voor een verheffender
maatschappij. »
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Van Liendcn sprak namens liet N. V. V. Paris namens de
plaatselijke beweging. Na een laatste « rust zacht kameraad »
togen de vele duizenden stadswaarts met de plechtige belofte
voort te zullen bouwen aan de zoo zwaar bestreden arbeidersbeweging.
Den volgenden dag wist Mr. Mendels gedaan te krijgen, dat
C. H. Pieters uit de voorloopige hechtenis ontslagen werd. Nog
steeds drukte de blaam op de Maastrichtsche arbeiders, dat zij
de schietpartij zouden zijn begonnen. Avond aan avond wierp het
Roomsche blad de arbeiders de beschuldiging voor de voeten
den moordaanslag op den agent Houben te hebben gepleegd. Het
werd hoog noodig, dat de juiste toedracht van 't gebeuren voor
het forum van 't heele Nederlandsche volk werd bekend
gemaakt.
Den 25»'«" October 1929 kwam het gebeurde reeds in de Tweede
Kamer aan de orde, waarbij Vliegen opmerkte, dat een onderkruiper een ellendeling, een moreel minderwaardig wezen is. Hij stelde
vast, dat op 't moment, dat geschoten werd slechts een twintigtal
personen ter plaatse waren, verspreide menschen nog wel. Op
zoo'n kleine groep werd geschoten, zonder sommatie en op zóó'n
korten afstand, dat de rook nog uit de kleeren van den ongelukkige opsteeg.
Van Regeeringszijde werd toegezegd, dat de procureur generaal
Couvé te Den Bosch een onderzoek naar het gebeurde zou
instellen.
Het rapport door hem uitgebracht was voor de Roomsche
inquisitoriale machten vernietigend. Vastgesteld werd, dat door
het publiek niet geschoten was. Vast was komen te staan, dat ten
zeerste gekuipt was tegen den commissaris van politie en den
burgemeester, die men reeds lang voor den 16'^'" October tot
daden van geweld geprest had.
De staking ging verloren. De overwinnaars waren niet de
directie, de Clerus of de Roomsche Vakbewegit^g. Fier trad
de Socialistische beweging uit het strijdperk, gelauwerd door
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het volksvertrouwen en gelouterd voor den verderen kamp.
En de Clerus ? Ieder rechtgeaard arbeider wendde zich van hem
af. Vooral het weerzinwekkende feit, dat de geestelijkheid in het
gifthol der Zinkwitfabriek, in die inrichting der hartelooze liberals
uitbuiters voor een stel minderwaardigen de Heilige Mis opdroeg
werd algemeen gelaakt.
— En zóó diende de Clerus de leer van den Christus.
— En de Socialistische beweging was onuitroeibaar.
195
Dit demonstreerde zich het duidelijkst in het stemmencijfer.
Kreeg de S. D. A. P. in 1927 bij de raadsverkiezing 6307 stemmen, in 1931 bedroeg dit 6648 stemmen.
Voor de Kamerverkiezingen waren deze cijfers in 1925, 6757
stemmen. In 1929, 6819 stemmen en in 1933, 7112 stemmen.
Relatief is de invloed der S. D. A. P. in Maastricht even groot
als in de meeste steden in 't Noorden van 't land.

SLOTWOORD.

Ondanks de bestemming van de R. K. vakbeweging is deze
door de elementaire drang van klassebewustzijn van onderen
op genoopt geworden om zich in solidaire broederschap met de
modern georganiseerde fabrieksarbeiders tegen de industrieele
heerschers te verzetten. In den winter van 1933-34 leidde dit tot
de algeheele stopzetting van de grootste aardewerkfabriek « De
Sphinx ».
Weliswaar leeft de geest van Petrus Regout senior nog voort
bij de nazaten van dezen industriekoning, doch, evenals over een
door den tijd verweerde ruïne de braamstruiken en het wild gewas
zich sluiten als over een graf, zoo verdwijnt ook die geest, die
den arbeider stempelde tot een wezen van lagere orde.
De arbeidersklasse, het Socialisme, marcheert. Daar, waar de
'dee gewelddadig onderdrukt wordt en haar groei boven de aarde
schijnbaar onmogelijk is, groeit die idee onder de voeten der
verdrukkers.
Het kapitalisme wil het arbeidende volk terugdrijven in de
spelonken zijner ellende van weleer. Adolf Regout vertolkte dien
geest, toen hij in een conferentie met de vakbondbestuurders in
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1933 zeide « dat de arbeiders te veel lezen en vergaderen, dat
hun elementaire roeping evenwel geen andere is dan de industrie
vooruit te helpen. In dit verband wees hij op concurrentie van
Japan, waar de arbeiders met niet veel meer dan een bord rijst
tevreden waren.
— Het antwoord hierop was iiort en krachtig.
— De arbeiders in de oude Regoutfabrieken legden massaal
den arbeid neer.
De eenheid groeit. Op economisch terrein voorloopig, later
wellicht komt er meerdere politieke samenwerking.
— En zoo ontwaken de verborgen krachten bij het arbeidende
volk.
Een Mei 1934.
Zwijgend trekt een groote groep volk, mannen en vrouwen,
allen behoorende tot de arbeidersklasse naar 't Westen der stad,
naar het kerkhof. Evenals een groot volk, dat ieder jaar zijn
dooden eert, ze in een visioen laat voorbijtrekken, met hen fluistert en spreekt en op hunne graven hooge zuilen doet verrijzen,
als symbool van verknochtheid, evenzoo trekt ieder jaar op den
feestdag van den arbeid. Een Mei, het strijdend deel van Maastricht's proletariaat naar de doodenakkers om een groet te
brengen aan de dooden, aan de gevallenen op het slagveld van
den arbeid gedurende de eeuw modern kapitalisme.
— Zij zien zij de silhouetten van het hoog gelegen kerkhof
zich afteekenen tegen deii azuurblauwen horizon in purperen en
bloedkleurige tinten, want hier speelde zich bij het afscheid de
laatste phase af van het leed en den strijd van duizenden, tienduizenden, onbekende strijders en strijdsters, die in worstelend
zwoegen een vroegtijdigen dood stierven.
— Hier rusten de moedigen en de martelaren.
Zij, die dooden, waren binnengegaan in den muil van het
vraatzuchtige monster, dat kapitalisme heet. Als een demon met
gluiperige oogen en afzichtelijke klauwen kwam het op zijn prooi
af, omklemde het in zijn greep en zoog er, als een venijnige
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spin de sappen, de arbeiderskracht, uit. Ook thans, na de
honderd jaren uitbuiting komt het nog steeds dreigend op zijn
slachtoffer af, dat hem zijn arbeidskracht als offer toewerpt.
Maar neen, dit monster is niet te verzadigen.
Als een verscheurend dier zet het zijn plompen poot, besmet
met t. b. c. en andere ziektekiemen, in het trillende vleesch van
zijn rampspoedige prooi.
— Dat is het kapitalisme I
Geboren is het uit de maatschappelijke evolutie en daarom is
het gedoemd te sterven, omdat alles wat geboren is,sterven moet.
In het woud des levens en dat der stelsels is het nieuwe leven
reeds hoog uit den bodem gesproten, vóór de woudreuzen stervend neerzijgen.
— Dat nieuwe leven is het Socialisme.
En het Socialisme groeit juist daar het hardst, waar
het aan barbaarsche onderdrukking ten prooi geworpen is. Het
rijpt aan den boom des levens en wacht op hen, die het oogsten
zullen. Niet zij, die zich op de hoogste toppen der marxistische
wijsheid wanen, zullen den oogst binnenhalen in de levensschuur
van menschengeluk ; doch zij, die uit het vertrouwen van kameraad tot kameraad de aren tot schoven binden en deze door hun
idealisme opbeuren op den oogstwagen, die binnenrijden zal in
de nieuwe wereld, die de toekomst beidt in duizend barensweeën.
Socialisme is vertrouwen en geloof. Geloof in de natuurwetmatigheid en vertrouwen in den mensch.
En dit vertrouwen leeft in de harten van duizenden in de oude
Maasstad, die beseffen, dat eenheid alleen redding brengen
zal.
En op 't graf der gevallen braven, beloven ze ieder jaar opnieuw trouw aan 't levend beginsel, dat Socialisme heet.
Op Een Mei 1932 werd op het Maastrichtsche kerkhof door
C. V. d. Lende een monument onthuld ter nagedachtenis aan
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J.H. Beckers, het slachtoffer van de schietpartij op 16 October
1929.
Het in natuursteen gebeitelde beeld stelt voor de voortstormende figuur van Prometheus, zoon van Titan. Hij met zijne
broeders Atlas en Epimetheus hadden uit aarde menschenbeelden gemaakt, die leven- en zielloos waren. Pallas Athene nam
Prometheus toen mee naar den Olympus, het heiligdom der
Grieken, dat verborgen was in het heilige woud. Hier ontstal
Prometheus aan den Zonnewagen van den God Zeus door middel
van een rietstengel het licht van den hemel en vluchtte er mee
naar de aarde. Met dit licht bezielde hij zijn beelden, de menschen.
— Zoo bezielde ook het Socialisme de arbeidersklasse met zijn
idealisme.
Toen de God Zeus kennis nam van de daad van Prometheus
wilde hij met de menschen wederzijdsche vriendschap sluiten,
een vriendschap die door een offer bezegeld moest worden. Doch
de goden wilden het beste deel van 't offer hebben. Toen
Prometheus Zeus bedroog, werd deze vertoornd en ontnam het
vuur aan de menschen. Prometheus werd voor straf aan de rots
van den Kaukasos geklonken. Een gier verscheurde hem de lever,
die 's nachts weer aanwies. Heracles doodde den gier en bevrijdde
Prometheus.
— Dit zinnebeeld teekent den strijd van de Sociaal-Democratie
tegen het Kapitalisme. Hoevele malen is niet vriendschap
geveinsd met het strijdend proletariaat ? Hoevele malen wilde het
kapitalisme niet het beste deel van den buit ?...
En is ook thans niet in vele landen het Socialisme aan de harde
rotsen der dictatuur geklonken ?...
— Wanneer zal de moderne Heracles opstaan, die den gevangene, het Socialisme, zal bevrijden ?...
De Sociaal-Democratie is vooral voor Maastricht een groote
zegen geweest. De arbeidersklasse schonk zij vertrouwen in zich
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zelf. Na haar intreden kwam allengs een einde aan de vaak
heftige vechtpartijen tusschen de eene buurt tegen de andere.
Velen herinneren zich nog de zeer heftige en bloedige episoden
toen de Raamstraatbuurtbewoners in vijandschap leefden met
die van de buurt van de Pieterstraat. Daarna de familieveeten en
bachanalen. De S. D. A. P. voedde de arbeidersklasse op tot
doelbewuste strijders en kameraden. Zelfs de katholieke vakbeweging, die oorspronkelijk bedoeld was als stormram tegen de
zelfstandige arbeidersbeweging is in dien economischen strijd en
voor het oorspronkelijk doel niet meer te gebruiken. Economisch
is haar scholing zoo ver gevorderd, dat zij, zij aan zij, met
de roode vuur- en bloedmannen strijden. De politieke actie der
Katholieke arbeiders gaat nog altijd in een sukkeldrafje achter
het conservatief liberaal karretje der R. K. Staatspartij aan.
— Hoe lang nog ?...
Ook hier kraakt het oude gebouwtje. Ook hier is kentering.
Niet zoo heel lang zal het meer duren of ook op het terrein van
de politiek zullen de R. K. arbeiders hun eigen weg volgen.
Maar thans zweeft ook boven ons de roofgier. Zal de arbeidersklasse niet doen gelijk de kudde als deze bedreigd wordt ?...
Zal ze zich niet als een compacte massa tegen elkaar dringen en
massaal het dreigend gevaar afwenden ?...
Niet zij, die hoog te stoel gaan zitten en doceeren in
« Prinzipeënreiterei » en een taal spreken, die de massa niet verstaat, zullen de toeverlaat der massa worden.
Massa beteekent eenheid. Eenheid beteekent vertrouwen.
Vertrouwen alleen brengt het evangelie der broederschap onder
de proletariërs, de onterfden.
In dit besef sluit de massa de poorten dicht achter « een eeuw
modern kapitalisme » zooals zij het van Petrus tot Adolf Regout
aan zich liet voorbijtrekken in een vluchtige synthese, ontdaan
van het omhulsel, waaronder het zijn waren aard pleegt verborgen
te houden, de jacht naar winst en weelde, ten koste van het
geluk der menschheid, die het met ondergang bedreigt.
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Nu opent zich de poort der nieuwe eeuw, die hopelijk voor
de strijdende massa de verwezenlijking der Socialistische idealen
brengen zal.

EINDE.

AANTEKENINGEN

(I) 'Bladzijde 62': lees bladzijde 55.
(2j 'Belgischen bezettingstijd':
1830-1839.
Maastricht zelf was
overigens niet bezet, wel omsingeld door Belgische troepen.
(3) 'zwarte woestijn': slaat op de machtige positie van de Kerk in
Limburg.
(4) 'moedermelk kon vervangen': terwijl de moeders in de fabrieken
werkten werden de zuigelingen vaak stil gehouden met behulp van een
in brandewijn gedrenkte speen.
(5) 'volksvrienden': spottende benaming, op het einde van de negentiende eeuw veel gebruikt voor de welwillende lieden van liberale of
christelijke huize, die beperkte hervormingen aanprijzen als middel tot
oplossing der 'sociale quaestie', - als alternatief voor revolutionaire
bewegingen gedragen door de arbeiders zelf.
16) 'de volksbuurten': het alkoholmisbruik hangt onder meer samen
met de slechte kwaliteit van het drinkwater in deze buurten; daarnaast
natuurlijk met de slechte voeding en de miserabele levensomstandigheden.
(7) 'weduwe Regout-Nijst': lees Regout-Nijsten.
(8) '25-sten Maart 1801': lees 23 maart 1801.
(9) 'het eenig kind': lees het oudste van de vijf kinderen.
(10) 'G. Nijst': lees G. Nijsten.
(II) 'met den koning op intieme voet leefde': goede kontakten had
Regout zowel met Willem I (regerend tot 1840) als met diens zoon
respektievelijk
kleinzoon,
Willem II (1840-1849)
en Willem III
(1849-1890).
(12) 'In 1841 had Regout (. . .) Vaeshartelt kon kopen': Regout
kocht dit in 1841 aan voor Willem II en in opdracht van deze. Toen
het door de erfgenamen van Willem II in 1851 werd verkocht, kocht
Regout het.
(13) 'tegen den koning en den commandant van diens eerewacht,
Regout': onjuist. Wanneer deze juridische zaak speelt is Willem II (de
verlener van Regout's koncessie) reeds opgevolgd door Willem III.
(14) 'in 1859, onder het bewind van Thorbecke': onjuist. In 1859
zaten Thorbecke's liberalen in de oppositie.
(15) 'hij zelf werd president commissaris': onjuist. Regout was één
der aandeelhouders en lid van de kontrolekommissie.
(16) 'spoorlijn Simpelveld - Kerkrade': geopend in 1872.
(17) 'de wapenfabrieken':
Regout's gewerenfabriek dateert van
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1842, zij werd overigens in het jaar daarop al overgedaan aan het Rijk.
(18j 'de Koninklijke Nederlandsche papierfabriek': géén initiatief
van Regout; deze is er slechts korte tijd aandeelhouder van geweest.
(19) '1850': lees 1870.
(20) 'vijf zonen': lees vier nog in zaken zijnde zoons.
(21) 'lid van de Eerste Kamer': van 1849 tot 1859.
(22) 'lid geweest van de Maastrichtse Gemeenteraad': van 1851 tot
1853.
(23) 'Maatschappij van Weldadigheid': instelling, in 1818 opgericht
om landlopers, bedelaars enz. aan het werk te zetten in landbouwkolonies.
(24) 'brochure': de titel van deze brochure luidt: 'Wat heeft Limburg
voor den heer Thorbecke en de heer Thorbecke voor Limburg gedaan?'.
(25) 'Maastractaat': dit traktaat sanktioneerde de Belgische wateraftappingen van de Maas, die de Limburgse waterwegen schaadden.
(26) 'Karel V: lees Philips II.
(2 7) 'Sodawa': lees Sadowa (1866).
(28) H. van Kol, 1852-1925.
Als student lid van de Nederlandse
afdeling van de Eerste Internationale. Als ingenieur van 1876 tot 1892
in Nederlands-Indië. Daarna lid van de afdeling Maastricht van de
SDB. Mede-oprichter van de SDAP in 1894. Later lid van de Tweede
en Eerste Kamer; gespecialiseerd in koloniale vraagstukken.
(29) 'Nathan': deze exekutie vond plaats, niet in 1857, maar op
28 april 1858. De gehangene was de 23-jarige Petrus Geurts uit
Blerick, die een jongen van dertien jaar vermoord had. Sedert 1828
was een dergelijke terechtstelling niet meer voorgekomen. Alle herbergen in de omtrek waren gedurende de uitvoering van het vonnis (op de
markt voor het Stadhuis) op bevel van hogerhand gesloten.
(30) 'gamins': jongens (fr.)
(31) 'Duitsche grosschen': uitbetaling in vreemde munt kwam in
Maastricht veel voor. Zowel bij de ontvangst van het geld in het
bedrijf, als bij het uitgeven ervan in de winkel, werden vaak voor de
arbeiders nadelige wisselkoersen toegepast.
(32) 'potteman': aardewerker.
(33) 'quinzaine': uitbetaling van de lonen, om de twee weken.
(34) '1863': lees 1861.
(35) 'P. Regout trachtte er den toon in aan te geven': als dit juist is
moet het in elk geval vóór de jaren '60 zijn geweest. In die jaren
keerde Regout zich immers tegen Thorbecke en zijn liberalen; vgl.
p. 22.
(36) 'De Noord-Duitschen Bond'; tot 1866 had Limburg, hoewel een
Nederlandse provincie, nog deel uitgemaakt van de Duitse Bond. Nu
kwam daaraan een einde.
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(37) 'minder bijgelovig waren dan het proletendom': én de dokter
konden betalen!
(38) 'Ruim driehonderd arbeiders en slechts zeven burgers': lees 295
arbeiders en 3 burgers.
(39) 'hier stierf twee procent': lees één procent.
(40) 'De laatste der Nationale Oorlogen':
1870-1871.
(41) 'Mars': de god van de oorlog.
(42) 'Weijnen': lees Wijnen (zo ook op p. 50, 57, 63, 64, 65, 180).
(43) 'Het is omstreeks middernacht': de nachtarbeid van kinderen en
de wisseling der ploegen om twaalf uur 's nachts vond plaats in de
glasblazerij.
(44) 'minister van Houten': van Houten was geen minister, maar lid
van de Tweede Kamer. De 'Kinderwet' verbood fabrieksarbeid van
kinderen beneden de 12 jaar.
(45) 'reactie van den clerus': vgl. p. 65.
(46) '1865': zie de opmerking bij noot 29.
(47) '50-jarig huwelijksfeest': vond plaats in 1875.
(48) 'Het was in dat jaar': lees 'Het was in het volgend jaar'.
(49) 'Volgens hem': zoals blijkt uit een brief d.d. 23.12.1864.
(50) 'een gerucht': de tunnel, het internaat en de aktiviteiten van
Abbé Santol kwamen in opspraak in 1907. Volgens het Gedenkboek
van de Sphinx dateerde de tunnel uit 1898. Dat Abbé Santol aan de
Sphinx jonge arbeidskrachten leverde die de Sphinx in Maastricht zelf
onvoldoende kon krijgen, wordt ook door deze bron erkend. Dat er
sprake was van vrijheidsberoving en dat de tunnel hierbij een rol
speelde, is volgens het jubileumwerk onjuist.
(51) Gebing en Helsdingen: Hollandse socialisten en voormannen van
de Nederlandse Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht. De bond
waarvan Ubachs de oprichting noemt, is hiervan een afdeling.
(52) G. H. Pieters: Maastrichts fabrieksarbeider, toen werkzaam op
de papierfabriek.
(53) 'als gevolg van een geschil met Van Raay': onjuist. Excelsior was
de partijdrukkerij van de Sociaal-Democratische Bond. Het ontslag van
Van Raay, Vliegen en de andere zetters volgde na een konflikt tussen
het zetterspersoneel en de direktie.
(54) 'Bellingfante': lees Belinfante.
(55) 'inmiddels pastoor geworden': lees: in 1884 rektor geworden
van het gesticht De Nieuwenhof.
(56) de heer Nijst: een door de enquête-kommissie ondervraagd arts.
(57) Domela Nieuwenhuis: centrale figuur in het toenmalige Nederlandse socialisme; redakteur van 'Recht voor Allen'; van 1888 tot
1891 lid van de Tweede Kamer; later anarchist.
(58) 'Du Tour': Mr. Mare Willem baron Du Tour van Bellinchave,
minister van justitie van 1883 tot 1888.
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(59) Schaepman: 1844-1903.
Priester en leidinggevend politicus.
Van 1880 tot zijn dood in 1903 lid van de Tweede Kamer. Hij geldt
als de stichter van de katholieke politieke partij en is een van de
voorvechters van de 'Coalitie': dwz. het samen optrekken van katholieken en protestanten in de politiek tégen de linkerzijde (liberalen en
socialisten) en vóór subsidiëring van het bizonder onderwijs. Binnen
de katholieke politieke groepering behoorde hij tot de meer 'sociale'
vleugel. Vandaar ook zijn bemoeienis met de vakbeweging (zie
p. 105). Mannen als Dr. H. Poels zouden dit werk voortzetten en
uitbouwen.
(60) 'patronaat': hier de gezamenlijke patroons, ondernemers.
(61) 'genoemde bond': bedoeld is hier de Sociaal-Democratische
Bond.
(62) Possibilisten en Marxisten: twee stromingen binnen de internationale arbeidersbeweging die van mening verschilden ten aanzien
van doel en middelen. De eerste stroming bepleitte een strategie van
geleidelijkheid en systematische samenwerking met de burgerlijke
demokraten. De laatste stroming benadrukte daartegenover de noodzaak van de verovering der totale staatsmacht door de arbeidersklasse,
waaraan de strijd voor konkrete hervormingen ondergeschikt moest
zijn.
(63) 'In 't voorjaar van 1891': lees zondag 19 oktober 1890.
(64) 'zeventig stemmen': de verkiezingen waarbij Vliegen voor het
eerst kandidaat werd gesteld, en 70 stemmen kreeg, waren die voor de
Tweede Kamer in juni 1891. In augustus van datzelfde jaar, bij de
verkiezingen voor de Gemeenteraad, behaalde Vliegen 195 stemmen,
kwam daarmee in de herstemmingen en verwierf toen zelfs 368
stemmen.
(65) 'een oud-zouaaf', Nuyens genaamd.
(66) '1890' moet zijn 1891.
(67) 'menetekel': teken aan de wand, de nabije ondergang aankondigend.
(68) 'zelfstandige acties': namelijk zich los makend van de bevoogding door patroons en klerus.
(69) 'klassesolidarisme': bedoeld is hier de opvatting dat de klassen
zich met elkaar moeten verzoenen.
(70) 'Graves Communi Re': lees 'Graves de Communi Re'. Deze
encycliek (1901) maakte de zelfstandige vakbond onmogelijk door
voor te schrijven dat de arbeidersverenigingen aan de jurisdiktie van de
bisschop onderworpen moesten zijn.
(71) 'klassesolidarisme': betekent hier de solidariteit van de gehele
arbeidersklasse.
(72) 'confessioneel separatisme': afzonderlijke
organisatievorming
van christelijke arbeiders.
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(73) 'Verham dreef. . . een café': Verham, ovenwerker bij Regout,
was naar aanleiding van de ongeregeldheden op 1 mei 1891 ontslagen.
In twee maanden tijds werd een kleine honderd gulden ingezameld
voor deze man. Daardoor kon hij een cafeetje openen.
(74) 'eenige honderden leden': overdreven. Moet (waarschijnlijk) zijn
enige tientallen leden.
(75) '3 februari': lees 31 januari (1893).
(76) 'Het één-mei-f eest': namelijk dat van het jaar 1892.
(77) 'Pastoors': lees Passtoors (zo ook op p. 137).
(78) '26 juli': lees 26 juni.
(79) 'anarchistische neigingen': nauwkeuriger is het hier te spreken
van 'anti-parlementaire neigingen'; de neigingen om akties voor kiesrechtuitbreiding en deelname aan verkiezingen als nutteloos en niet
passend in een socialistische strategie te beschouwen.
(80) 'SDAP': leesSDB.
(81) '1890': lees (juni) 1891.
(82) 'straatgevecht': dit vond plaats op zondag 8 april 1894.
(83) 'omdat hij een stok bij zich gedragen had': én een revolver én
een boksbeugel!
(84) 'den ouden Socialisten Bond': heette toen nog de SociaalDemocratische Bond.
(85) 'Overwegende .. .' enz.: De motie waarvan Ubachs de tekst
geeft, kwam van Van Kol - niet van Vliegen. De volledige, letterlijke
tekst ervan luidt:
'Overwegende dat de sociaal-democratische partij op elk gebied haren
strijd moet voeren, die ten doel heeft de economische bevrijding van
het proletariaat; overwegende dat het deelnemen aan de verkiezingen
als propagandamiddel, het zenden van afgevaardigden als zaakgelastigden van de partij en het ingrijpen in de wetgeving, mits met strenge
handhaving der socialistische beginselen, onze strijdkrachten zullen
versterken en die der bourgeoisie zullen verzwakken, besluit het congres voorlopig ook op politiek terrein den klassenstrijd te voeren
en door het veroveren van een deel der Staatsmacht de sociale revolutie te bevorderen.'
De motie Hoogezand-Sappemeer, door Ubachs hiermee verward, had
juist een omgekeerde strekking, nl. tégen deelname van de partij aan
verkiezingen. Het was deze laatste motie die een krappe meerderheid
haalde en de aanleiding werd tot de scheuring in de Sociaal-Demo erotische Bond, de oprichting van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), en de breuk tussen Vliegen en van Kol enerzijds, en
Domela Nieuwenhuis anderzijds.
(86) 'geboren is in de Batterijstraat te Maastricht': overdreven. Dat
de Maastrichtste afdeling (m.n. Van Kol en Vliegen) een grote rol
speelden bij de oprichting van de SDAP, is juist.
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(87) 'Aywaille': plaatsje ten zuiden van Luik.
(88) '1884': lees 1892.
(89) 'met groot succes': in zoverre dat de overgrote meerderheid van
de afdeling Maastricht zich in augustus 1894 afscheidde van de antiparlementaire SDB en toetrad tot de nieuw opgerichte SDAP.
(90) Troelstra: advokaat; medeoprichter en jarenlang politiek leider
van de SDAP.
(91) 'de scène': het toneel, podium.
(92) 'Dr. W. Bax': lees Ds. (dominee) Bax; in die jaren meermalen als
spreker optredend, hoewel nog geen uitgesproken socialist.
(93) 'Gerritzen': lees (C. V.) Gerritsen, een radikaal, dwz. progressiefliberaal, sympatiserend met een deel der arbeiderseisen, zoals algemeen kiesrecht.
(94) 'Loon naar Werk': de in 1892 opgerichte vakvereniging van
aardewerkers, voorzover bekend de eerste openlijke vakvereniging van
fabrieksarbeiders te Maastricht.
(95) 'Op de Bek': in 1891 opgerichte aardewerkfabriek te Limmel bij
Maastricht, in 1896 overgenomen door de Sphinx.
(96) 'Gerritze': lees Gerritsen.
(97) 'Salus Populo': lees Salus Populi.
(98) 'Doctor Cordewener': leraar aan het plaatselijk gymnasium.
(99) 'Pastoor Rutten': lees kapelaan (Martin) Rutten. Was van 1887
tot 1902 kapelaan in de Sint-Servaasparochie; van 1903 tot 1916
rektor van het R.K. Weeshuis. In 1889 richtte hij met anderen in
Maastricht een patronaat voor jonge arbeiders op (het eerste in Nederland).
(100) '41 7 stemmen': lees 471.
(101) 'Recht en Orde': lees 'God en ons Recht', de op 13 december
1895 opgerichte R.K. aardewerkersbond en eerste R.K. vakvereniging
te Maastricht. 'Recht en Orde' is de naam van de in 1896 opgerichte
R.K. glasbewerkersbond. Later, in 1909, fuseren beide bonden.
(102) 'klassesolidarisme': is hier de solidariteit van de gehele arbeidersklasse.
(103) 'Jennekens': lees Jennissen.
(104) 'Deze voorzorg wordt door zeer weinigen geambieerd': dit was
in elk geval rond 1900 beslist anders: velen wilden anoniem blijven.
(105) 'P. Regout': de oude Petrus Regout overleed in 1878; de hier
genoemde is zijn zoon of kleinzoon.
(106) 'Ph. H. van Veen': lees Th. H. van Veen.
(107) '27 Juli': lees 27 juni.
(108) '1897': lees 1896.
(109) Henri Polak was oprichter en voorzitter van de machtige
Algemene Nederlandse Diamantbewerkers Bond (1894), en ook nauw
betrokken bij de oprichting van de SDAP (1894) en later het NVV
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(1906). Niet alleen bij de diamantbewerkers maar ook bij de burgerij
in den lande ondervond de staking veel sympatie.
(110) 'moderne Diamantbewerkersbond':
in deze bond werden voor
het eerst de 'moderne' organisatiebeginselen konsekwent doorgevoerd
die later de grondslag van het NVV zouden vormen, nl. strakke
discipline, hoge kontributie, opbouw van sterke weerstandskassen,
bezoldigde bestuurders.
(111) 'Jodenschoften': antisemitisme kwam onder katholieken veel
voor.
(112) 'loodzoom': zwarte rand aan het tandvlees als teken van loodvergiftiging.
(113) 'De Voorvechter': naam van het plaatselijke SDAP-orgaan in
die jaren.
(114) 'Cadier en Keer': dorp dichtbij Maastricht. Het gesprek van
Vliegen met de Jonge heeft plaatsgevonden in 1897 of 1898.
(115) 'de Samenwerking': een koöperatieve vereniging, opgericht
door een twaalftal aardewerkers, allen lid van 'Loon naar Werk'. Na
enkele jaren werd zij in 1900 omgezet in een koöperatieve broodbakkerij en verbruiksvereniging 'Het Volksbelang'. De gedachte van de
arbeiderskoöperatie was rond de eeuwwisseling in Nederland sterk in
opkomst. Zij gold niet als dé strategie, wel als elementair onderdeel
van de arbeidersbeweging. Men wilde de mensen hiermee iets tastbaars
bieden en tevens, door middel van de winsten, gelden vrij maken voor
de socialistische propaganda. Het grote voorbeeld voor Maastricht was
de koöperatie 'Vooruit' te Gent in België.
(116) 'Kuyper': de suggestie dat de wet op de Kamers van Arbeid
van Kuyper afkomstig is, is onjuist; al nam deze instelling in het
sociale denken der protestanten wel een centrale plaats in.
(117) '1900': de verkiezingen voor de arbeiders-leden van de Kamer
van Arbeid voor de Maastrichtse aardewerkfabrieken vond plaats op
4 augustus 1899.
(118) 'Baart tot sekretaris van de K.v.A. gekozen': de stemmen
staakten, waarop Baart door het lot werd aangewezen. In 1899 was
Baart tegelijk voorzitter van de SDAP-afdeling, die in het begin van
dat jaar na een periode van verval opnieuw op poten werd gezet.
(119) 'solidarisme': verzoening.
(120) 'district 11': de St. Matthiasparochie met zijn grote arbeidersbevolking behoorde tot dit distrikt.
(121) 'enkele cijfers': de hier door Ubachs vermelde gegevens zijn
niet allemaal nauwkeurig. Zo heeft de SDAP ook al in 1899 aan de
Raadsverkiezingen deelgenomen (kandidaat: Baart).
(122) 'Van Vorst': zie hieroverp. 144 e.v.
(123) 'J. H. Paris': oorspronkelijk aardewerker; speelde jarenlang een
leidende rol in de Maastrichtse arbeidersbeweging; was onder andere
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van 1919 tot 1934 fraktievoorzitter van de SDAP in de gemeenteraad.
(124) 'J. Bergstein': lees J. Bergsteijn (zo ook op p. 134, 1 78).
(125) 'De Stella': gaat later (1925) op in de Kristalunie.
(126) 'radicale partij': de Maastrichtse liberalen.
(127) 'de dwangwetten': hielden in een verbod tot staking bij de
overheid en bij de spoorwegen. Het was de reaktie van het ministerieKuyper op de verrassend suksesrijke spoorwegstaking van 1903. Het
verzet tegen de dwangwetten mondde uit in een tweede spoorwegstaking in april, die echter een fiasko zou worden.
(128) Souren: in 1902 door de bisschop benoemd tot 'aalmoezenier
van sociale werken' te Maastricht; centrale figuur in het katholieke
organisatie-netwerk.
(129) 'worgplaat': beroemde tekening van Albert Hahn, voorstellende Abraham Kuyper die de geketende arbeider de keel dichtsnoert.
(130) 'H.B.': hoofdbestuur.
(131) 'de blauwe': de katholieke arbeidersbeweging.
(132) 'Celestinus': lees Coelestinus.
(133) 'Van Vorst was propagandist': en wel bezoldigd propagandist
voor vakbeweging en partij van 1 juni 1908 tot 1 januari 1910.
(134) '1904': lees 1905.
(135) 'vetkaars, waarin zeven spelden gestoken werden': oud magisch
gebruik; men geloofde daarmee een bepaald persoon, gesymboliseerd
door de kaars, te benadelen.
(136) 'tiendsche': tien weesgegroeten van de rozenkrans.
(137) 'Holman': lees Hollman; wijnhandelaar, katholiek gemeenteraadslid en een van de leiders van de agitatie tegen van Vorst.
(138) 'De Smik': niet socialistisch, maar een vrij a-politick spotblaadje, dat zich vooral tegen de Bessem keerde. ('Smik' betekent 'zweep').
(139) 'liefste': vrijer.
(140) 'Besing': Bassin, havenhekken bij de Sphinx.
(141) 'De Ster': zie hierover pag. 162 e. v.
(142) 'carnavalsmiddag': 3 februari 1913.
(143) 'Torquemada': de organisator van de Spaanse inquisitie in de
vijftiende eeuw.
(144) 'mutsaards': takkenbossen.
(145) 'hapscheerders': waarschijnlijk belastinginners.
(146) 'Jhr. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck': R.K. gemeenteraadslid
en onder meer als juridisch adviseur nauw betrokken bij de R.K.
sociale organisaties te Maastricht. Was tevens lid van de Tweede
Kamer, en later minister-president (1918-1925 en 1929-1933).
(147) R. Nafzger: R.K. gemeenteraadslid, voortgekomen uit de R.K.
arbeidersbeweging.
(148) 'Waterloo': plaats in België waar in 1815 Napoleons leger
definitief verslagen werd.
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(149) 'Rotschilds': lees Rothschilds, beroemd bankiersgeslacht.
(150) 'Bureau voor Arbeidsrecht': initiatief van de vakbeweging om
de rechtspositie van de individuele arbeider te versterken door middel
van het geven van adviezen.
(151) 'L. W. H. Regout': lees L. H. W. Regout, minister van Waterstaat in het ministerie-Heemskerk
(1908-1913).
(152) 'Modern georganiseerden': leden van bij het NVV aangesloten
bonden.
(153) 'Regout's zedenwetten': mr. E. R. H. Regout was van 1910 tot
1913 minister van justitie, deze 'typisch Roomsche wet' (Troelstra),
die in 1911 in de Tweede Kamer werd behandeld, was gericht tegen
pornografie, tegen het hasardspel (gokken) en tegen de prostitutie.
(154) '13 kamerzetels': lees 18 kamerzetels.
(155) 'Ulhanen': lees Uhlanen, bereden verkenners.
(156) 'Eindelijk barstte de bom': in 1917.
(157) 'de rollende rederijkers': toespeling op het vergaderen in de
treincoupé 's.
(158) 'meer dan duizend arbeiders': in 1917 waren zelfs meer dan
2500 arbeiders van de l\laastrichtse glas- en aardewerkindustrie overgeheveld naar de steenkolenmijnen, de bruinkool- en mergelexploitatie.
(159) 'O.W.-ers': oorlogswinstmakers.
(160) 'J. W. Albarda': wethouder in Den Haag, lid van de Tweede
Kamer voor de SDAP, vanaf 1925 fraktievoorzitter, in 1939 een van
de eerste twee SDAP-ministers.
(161) 'A.B.K.': A. B. Kleerekoper, lid van de Tweede Kamer voor de
SDAP; bekend waren zijn 'Oproerige Krabbels' in 'Het Volk', ondertekend met zijn initialen.
(162) 'Santa Casa's': vgl. pag. 140.
(163) Dr. Poels: van 1911 tot 1939 'hoofdaalmoezenier van de
arbeid' in het bisdom Roermond en als zodanig de centrale figuur in
de katholieke arbeidersbeweging.
(164) 'Calvarie': de bedeling.
(165) 'Preekt...'
enz.: het volledige citaat luidt: 'Preekt, preekt,
priesters van Maastricht, tegen ontucht en onzedelijkheid! Doch, eer
gij u weer zorgvuldig voorbereidt, om, in gekuischte taal, het vreeselijke kwaad te schilderen, eer gij aan de geloovigen weer verklaart,
waarom op ons, zwakke menschen, de zware verplichting rust vooral
op dit gebied 'de naaste gelegenheid' te vluchten: gaat eerst, vooral in
Sint Matthias, eenige arbeiderswoningen zien!'
(166) 'offerbus': de plaatsing van een offerblok voor de armen op de
Maasbrug in 1917 was een initiatief van de architekt W. Koster. De
burgemeester onthulde dit offerblok op zondag 30 september 1917.
(167) 'staat nergens in de Annalen': het gemeenteverslag van 1917
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meldt dat de offersteen op de eerste dag f 113,90 bevatte (waaronder
f50,van dhr. Koster). Bij latere buslichting werd nog f81,85
gevonden. De sleutels van de steen waren overhandigd aan het Bestuur
van de Armenraad.
(168) 'verkiezingsactie': voor de Kamerverkiezingen in juli 1918,
waarbij de SDAP 22 zetels haalde.
(169) 'Wilson's veertien punten':
Wilson was president van de
Verenigde Staten. Zijn 'veertien punten' (januari 1918) omvatten de
beginselen waarop de nieuwe vrede, na de geallieerde overwinning,
gebaseerd zou moeten zijn.
(170) 'revolutie in Centraal-Europa': in het Duitse Rijk en Oostenrijk-Hongarije treden de keizers af; er ontstaan radenrepublieken in
Beieren en Hongarije; er worden nieuwe staten opgericht (Tsjechoslowakije en Joegoslavië) op voormalig Oostenrijks grondgebied.
(171) 'zaal reeds vol militairen': de periode 1914-1918
was ook
voor Nederland een tijd van mobilisatie. De ontevredenheid onder de
militairen had in oktober 1918 tot een muiterij in de Harskamp geleid.
(172) 'Hof: F. A. Hof op 5 april 1917 aangesteld als bezoldigd
propagandist voor Limburg.
(173) 'Troelstra zich vergist had': nl. bij zijn aansporing tot de
arbeidersklasse om de macht te grijpen, op 11 november te Rotterdam.
(174) 'door den landstorm ingesloten': Landstormkorpsen waren uit
vrijwilligers bestaande formaties van de landmacht, vanaf november
1918 vooral bedoeld om dienst te doen bij 'binnenlandse woelingen'.
Het landstormkorps Limburgse Jagers, opgericht in 1915, was in
november 1918 een dag of tien gemobiliseerd ter bewaking van de
stationsemplacementen
in Maastricht en Heerlen. De aflossingen van
deze bewakingsafdelingen waren in Maastricht ingekwartierd in, een
van de gebouwen van de Sphinx. De landstorm stond in Limburg
onder leiding van de bekende Dr. H. Poels.
(175) 'Ruys'; Jkh. Ch. J. M. Ruys de Beerenbrouck,
ministerpresident.
(176) 'Aalberse': P. J. M. Aalberse, minister van arbeid, en leidend
katholiek politikus.
(177) 'Jkh. Graafland': Ie luitenant van het landstormkorps Limburgse Jagers.
(178) 'burgerwachten': organisaties van gewapende burgers (vrijwilligers) ter assistentie van het wettig gezag bij het handhaven van de
orde.
(179) 'annexionistische beweging': België eiste na de eerste wereldoorlog de soevereiniteit op over de Westerschelde, en wenste een
kanaal door Limburg om Antwerpen te verbinden met de Rijn.
(180) 'arsolraden': arbeiders- en soldatenraden, overal in Duitsland
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spontaan opgericht in november 1918.
(181) Karl Liebknecht: een der oprichters van de Duitse kommunistische partij in december 1918; in januari 1919 samen met Rosa
Luxemburg vermoord.
(182) 'de M.B.B.': Maastrichtse Bestuurders Bond, overkoepelend
orgaan van de plaatselijke NV V-afdelingen.
(183) 'werkloozenbesluit
van 1917': subsidiëring door de overheid
van de werklozenkassen der vakverenigingen.
(184) 'Ruys': Ruys de Beerenbrouck (zie noot 146). Vgl. Cassianus
Hentzen OFM in 1930: 'Als de buitengemeenten niet bij Maastricht
getrokken waren, (zou) straks mogelijk de meerderheid op het Raadhuis socialistisch zijn'.
(185) 'ze staat er steeds nog': in 1938 afgebroken.
(186) 'duikboten': onderkruipers, werkwilligen.
(187) 'St. Michaelisten': leden van de R.K. bond van politiepersoneel
St. Michael.
(188) 'Spaansche furie in 1579': slachtpartij door Parma's troepen in
Maastricht na de inname van de stad, zomer 1579.
(189) 'Quadragesimo Anno': pauselijke encycliek uit 1931, waarin
de verzoening der klassen aangeprezen wordt. De ideeën van deze
encycliek stonden model voor de korporatistische standenstaat die in
1933 in Oostenrijk werd opgericht, na uitschakeling van het parlement.
(190) 'Wenen': in februari 1934 kwamen de arbeiders in Wenen en
enkele andere Oostenrijkse plaatsen in opstand tegen het fascistische
bewind van de door Mussolini en het Vatikaan gesteunde Dollfuss.
Aanleiding was de stapsgewijze likwidatie door dit bewind van de
arbeidersorganisaties. De opstand werd bloedig neergeslagen.
(191) 'het justitieel onderzoek': wees uit dat de dodelijke schoten
gelost waren door de militaire politie.
(192) 'Het ledental der moderne vakbeweging groeide': in 1929 naar
1379, dwz. ruim 300 minder dan het RKWV; in 1930 naar 1997, dwz.
51 méér dan het RKWV.
(193) 'Mr Mendels': al van vóór 1900 SDAP-lid; speelde onder meer
een rol in de marxistische oppositie tegen Troelstra.
(194) 'C. H. Pieters': stakingsleider, was een week in preventieve
hechtenis gehouden wegens opruiing tijdens openbare vergadering.
(195) 'stemmencijfer': ook hier worden niet alle verkiezingsuitslagen
korrekt weergegeven. Dat het op de SDAP uitgebrachte stemmenaantal in deze periode belangrijk steeg is echter juist.

CHRONOLOGIE

1830-1839
Belgische Opstand Limburg bezet door de opstandelingen; behalve de
vestingstad Maastricht, die onder militair bestuur van generaal Dibbets
wordt geplaatst. Het isolement waarin de stad komt te verkeren,
wordt voor Petrus Regout de aanleiding om van de (stagnerende)
handel in kristal, glas en aardewerk over te schakelen op eigen fabrikage van deze produkten. Begin van de industrialisatie.
1850
Oprichting van de papierfabriek Lhoest-Weustenraad
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek: K.N.P.)

et Cie. (de latere

1858
Regout publiceert brochure 'Pauperisme en Industrie': de staat, aldus
Regout, moet bedelaars in handen van de industriëlen geven die hen
tegen lage lonen in hun fabrieken te werk stellen. De ondernemers
ontvangen hiervoor van de staat een vergoeding.
1864
Ingebruikneming van de door Regout gestichte 'cité ouvrière' (Groete
Bouw) in de Sint Antoniusstraat.
1866
Cholera-epidemie. Deze slaat vooral toe in de volksbuurten, waar bijna
driehonderd doden vallen.
1874
J. H. Wijnen, kapelaan van de Sint-Matthiasparochie,
schrijft een
brochure 'De arbeid der kinderen in fabrieken, onder godsdienstig,
zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd', waarin de kinderarbeid aan
de kaak wordt gesteld.
1874
Op initiatief van het liberale kamerlid mr. S. van Houten wordt de
arbeid van kinderen beneden 12 jaar in fabrieken bij de wet verboden.
Eerste voorbeeld van arbeidswetgeving in Nederland.
1878
Paus Leo XIII publiceert encycliek 'Quod Apostolici Muneris': veroordeling van het socialisme.
1884
De 21-jarige Limburgse

typograaf

Willem Vliegen, afkomstig

uit
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Gulpen, vestigt zich te Maastricht, om de propaganda voor algemeen
kiesrecht en de Sociaal-Democratische Bond (SDBj ook in het zuiden
van de grond te brengen.
1885
Openbare vergadering, waarop voor het eerst twee socialisten uit
Holland het woord voeren over de eis van algemeen kiesrecht. Oprichting van een Maastrichtse afdeling van de Bond voor Algemeen Kiesen Stemrecht. Spoedig daarna wordt Vliegen door zijn werkgever (de
firma Leiter-Nijpels) ontslagen en daarmee gedwongen Maastricht te
verlaten.
1886
Intimiderend politie-optreden tijdens een openbare vergadering van de
afdeling van de Kiesrechtbond. Ruim vier jaar lang zal het de socialisten niet lukken in Maastricht in het openbaar te vergaderen.
1886
Staking van de glasblazers bij Regout naar aanleiding van loonsverlaging. Eerste grote arbeidskonflikt in Maastricht. Spontane, ongeorganiseerde aktie; geen woordvoerders; geen socialistische invloeden. Na
twee weken mislukt.
1887
Parlementaire enquête naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen. Onthullingen over wantoestanden in de fabrieken van Regout.
Rector J. H. Wijnen, die een voor de familie Regout belastend getuigenis heeft afgelegd, wordt door de pastoors van Maastricht terechtgewezen; de bisschop legt hem een zwijgplicht op, en kort daarop
wordt Wijnen weggepromoveerd.
1889
(april) Stichting van een sociaal-demokratische club.
(september) Vliegen keert terug naar Maastricht; de sociaal-demokratische club wordt omgezet in de afdeling Maastricht van de SDB. Begin
van kolportage met partij-orgaan 'Recht voor Allen'.
1889
Oprichting van een aardewerkersclub.
1890
Eerste 1 mei-viering in Café Omnibus aan de Boschstraat.
(4 oktober:) Eerste nummer van het eigen socialistisch weekblad 'De
Volks tribuun'.
1891
1 mei-manifestatie op het Vrijthof (bij gebrek aan een lokaal). De
politie verhindert het optreden van sprekers. Gevechten en arrestaties.
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{15 mei:} Paus Leo XIII publiceert encycliek 'Rerum Novarum': veroordeling van het socialisme; opwekking tot klassenverzoening, en tot
het oprichten van katholieke vakverenigingen met dat doel.
1891
(juni:) Tweede
Kamer-verkiezingen; Vliegen krijgt in distriktMaastricht 70 stemmen.
(augustus:) Gemeen teraadsverkiezingen; Vliegen krijgt 195 stemmen.
en in de herstemmingen 368 stemmen.
1892
Als tegenwicht tegen de groeiende socialistische invloed in Maastricht
wordt er een R.K. Volksbond opgericht.
1892
De socialist Servaas Baart richt met een aantal andere arbeiders een
vakvereniging van aardewerkers op, 'Loon naar Werk': de eerste openlijke vakorganisatie van fabrieksarbeiders in Maastricht.
1892
(4 september:) Opening van de 'Volkstribune',
Maastrichtse SDB-afdeling in de Batterijstraat.

eigen lokaal van de

1893
Oprichting van vakvereniging van glasblazers, 'Verbroedering'. Oprichting van vakvereniging van glasslijpers, 'Vergelding'.
1894
Spontane staking van aardewerkers bij Frits Regout naar aanleiding
van loonsverlaging. Na 7 dagen mislukt.
1894
Een kleine minderheid van de SDB, waaronder de afdeling Maastricht,
splitst zich van de bond af en richt de Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij (SDAP) op, om meer ruimte te krijgen voor deelname aan
verkiezingen en parlementaire aktie.
1895
Staking van de glasblazers, aangevoerd door 'Verbroedering',
loonsverlaging; wordt na een maand met sukses bekroond.

tegen

1895
Oprichting van een Maastrichts Arbeids-Secretariaat, samenwerkingsorgaan van plaatselijke
vakorganisaties; evenals het landelijke
Nationaal Arbeids-Secretariaat (1893) is het neutraal van opzet, maar
wordt het door socialisten geleid.
1895
Dr. H. Schaepman

probeert de aardewerkers van 'Loon naar Werk'
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ervan te overtuigen dat neutraliteit onmogelijk is en dat zij dus hun
vakorganisatie dienen om te zetten in een R.K. vereniging. Dit mislukt; daarom wordt er een aparte R.K. aardewerkersvereniging opgericht, 'God en ons Recht'.
1896
De kieswet-Van Houten brengt een beperkte uitbreiding van het
kiesrecht: het grootste deel van de arbeiders blijft nog tot 1917
verstoken van dit recht.
1896
Oprichting van een R.K. vereniging van glasbewerkers 'Recht en Orde'.
1896
Staking van de glasslijpers onder leiding van 'Vergelding' naar aanleiding van loonsverlaging. Omdat Regout de
vakbondsbestuurders
ontslaat krijgt de staking tevens als inzet het recht op organisatie. Na
een langdurige strijd van 7 maanden verloopt de staking, mede als
gevolg van geknoei met stakingsgelden.
1897
W. Vliegen en G. Pieters, voormannen van de socialistische beweging
in Maastricht, verlaten de stad. De uitgave van 'De Volkstribuun'
wordt gestaakt. De Maastrichtse arbeidersbeweging, zwaar getroffen
door het mislukken van de grote slijpersstaking, zakt voor enkele jaren
bijna volledig in elkaar.
1897
Instelling door de wet van de Kamers van Arbeid, bedoeld als middel
tot verzoening en samenwerking van kapitaal en arbeid. Evenals elders
in het land blijkt dit instituut ook in Maastricht weldra een mislukking.
1900
Stichting van de suksesrijke koöperatie 'Het Volksbelang', die een
belangrijke positie zal gaan innemen in de Maastrichtse arbeidersbeweging.
In de Bogaardenstraat wordt een nieuw Volkshuis geopend.
1901
'Samenwerking'

wordt het nieuwe socialistische blad.

1902
Als reaktie op het sukses van 'Het Volksbelang' wordt er een R.K.
koöperatie opgericht.
1903
Algemene

spoorwegstaking

als protest

tegen de

anti-stakingswetten
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van het ministerie-Kuyper. Ook in Maastricht wordt deze staking een
fiasko.
De uitgave van 'Samenwerking' wordt gestaakt.
1905
Eerste nummer van het nieuwe blad 'De Voorvechter'.
1907
Oprichting van de Maastrichtse Bestuurdersbond
(samenwerkingsorgaan der 'neutrale' (in feite socialistische) plaatselijke vakverenigingen).
1908
H. J. van Vorst, ex-priester, wordt algemeen propagandist van de
socialistische beweging in Maastricht en blijft dit tot 1910. Tijdelijk
wordt de beweging gekenmerkt door een fel antiklerikalisme.
1909
Staking van de glasblazers op de 'Stella' naar aanleiding van enkele
tegen de vakorganisatie gerichte ontslagen. Na vijftien weken wordt de
aktie opgegeven, zonder dat de eisen zijn ingewilligd.
1910
Opnieuw uitgave van een blad m.et als titel 'De Volkstribuun', onder
redaktie van W. C. de Jonge. Terugdringing van het antiklerikalisme
van Van Vorst.
1913
De SDAP krijgt ministerszetels aangeboden door de vrijzinnigdemokratische kabinetsformateur
Bos. Het partijkongres wijst dit
aanbod echter af De afdeling Maastricht behoort tot de minderheid
die vóór regeringsdeelname stemt.
1914-1918
Eerste Wereldoorlog. Mobilisatie, werkeloosheid, duurte, honger.
1917
'Noodkist-rede'
van dr. H. Poels, waarin de sociale misère van
Maastricht (o.a. de woonsituatie in de Groete Bouw) nu ook van
katholieke zijde scherp aan de kaak wordt gesteld.
1917
Invoering van het algemeen

kiesrecht.

1918
(november:) Revolutieverwachtingen
ook in Nederland. Ook in
Maastricht wordt een aktie-komité opgericht. Troelstra's 'vergissing':
hij roept de arbeiders op de macht over te nemen, maar hij taxeert de
situatie verkeerd; bovendien willen SDAP en NVV hier niets van
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weten. Niettemin leidt de angst van de bourgeoisie voor een revolutie
tot een reeks van sociale hervormingen.
1919
De eerste gemeenteraadsverkiezingen na de invoering van het algemeen
kiesrecht brengen 9 SDAP-ers in de Maastrichtse raad.
1926
Oprichting van de Eerste Nederlandse Cement Industrie

(ENCI).

1928
Ontruiming van de 'Groete Bouw' op last van de gemeente (die het
gebouw in 1918 van de N. V. De Sphinx had overgenomen).
1929
Staking bij de Maastrichtse Zinkwit-Maatschappij naar aanleiding van
het ontslag van zes georganiseerde arbeiders (leden van de NVV-bond).
Het recht op organisatie wordt inzet van de aktie. De R.K. bond
poogt de staking te breken. De situatie escaleert. Op 16 oktober komt
het tot een schietpartij waarbij een arbeider en een politieagent,
beiden door politievuur,
omkomen.
Een maand later wordt de staking opgegeven.
1933
(november:j Voor het eerst in de geschiedenis van de Sphinx wordt
dit bedrijf lamgelegd door een algemene staking. Deze duurt elf dagen
en levert uiteindelijk een CAO op waarin een deel van de eisen is
ingewilligd.
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