
W.
MMMZ

É



ï..;-=;__



31/1houdoopgave
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cvoorwoord
Eén der bijkomende aspecten van de in de maanden augustus - september 1979 in het Stadsarchief te Maas-
tricht gehouden tentoonstelling "Zinkwitstaking 1929 in Maastricht" is de omstandigheid, dat bij het onder-
zoek ten behoeve van die tentoonstelling belangrijke documentatie (brieven, foto's enz.) over de staking van
1919 en over leven en werken in Eijsden in die tijd aan het licht is gekomen.
Dit heeft de stichtingen "Werkgroep Geschiedenis Arbeidersbeweging Limburg” (G.A.L.) en "Eijsdens Ver-
leden” op de gelukkige gedachte gebracht een speciale tentoonstelling te houden - van Paasmaandag 7 april -
t/m 22 april 1980 -onder de titel "Een dorp staakt, Eijsden 1919". Daarbij wordt behalve feitelijke informatie
over de staking ruime aandacht besteed aan onder meer de ontwikkeling van de zinkwitfabriek vanaf 1870
en leven en wonen in het dorp Eijsden in 1919.
De Stichting "Eijsdens Verleden” zal voorts een apart nummer van de onvolprezen uitgave “Uit Eijsdens
Verleden” wijden aan de zinkwitstaking van 1919. Het is voor deze uitgaaf, dat ik met genoegen en van gan-
ser harte dit voorwoord schrijf.
De staking, die drie maanden duurde, werd uitgeroepen door de katholieke vakbeweging, die zich gesteund
mocht weten door de gemeenteraad en de geestelijkheid - een haast unieke situatie!
Het verheugt mij als voorzitter van Eijsdens gemeenteraad anno 1980, dat ruim 60 jaar eerder de leden van
die raad de sociale bewogenheid en de moed toonden om de zijde van de maatschappelijk zwakken, de sta-
kers, te kiezen.
Hoe zwaar de Eijsdense bevolking tijdens de staking geleden heeft om haar rechtvaardige eisen ingewilligd
te krijgen, blij'kt uit vele op de tentoonstelling aanwezige documenten. Ik wil daar hier niet op ingaan, be-
zoekt de tentoonstelling en oordeelt zelf.
Het is goed nu nog op de gestreden strijd de aandacht te vestigen. De vele sociale verworvenheden, die wij
geneigd zijn als vanzelfsprekend te aanvaarden, zijn niet zo maar uit de lucht komen vallen, doch zijn het re-
sultaat van grote offers door vorige generaties gebracht.
De tentoonstelling wordt gehouden op "historische grond", want in het Ursulinenklooster vonden destijds
de bijeenkomsten plaats van de stakers met hun vrouwen en kinderen, de vakbondsleiders en geestelijk advi-
seurs. _
Moge het initiatief van de beide stichtingen beloond worden in de vorm van zeer vele bezoekers der ten-
toonstelling, die ongetwijfeld naar huis zullen gaan met een beter begrip van wat vroeger is gedaan om betere
leefomstandigheden voor volgende generaties te bewerkstelligen.
Ik besluit met de wens, dat het doel dat de "Stichting Eijsdens Verleden” en de "Stichting Werkgroep Ge-
schiedenis Arbeidersbeweging Limburg” met deze tentoonstelling voor ogen staat, volledig wordt bereikt.

H.J.G. Wijnands, burgemeester van Eijsden.
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(van de Cpeclactie

Bij 'het verschijnen van het eerste nummer van (alweer) de 4e jaargang hebben wij, om het voor U en ons
makkelijker te maken, besloten de uitgaven "Uit Eijsdens Verleden” in volgorde van verschijnen te gaan
nummeren. Deze 9e publicatie heeft dan ook als kenmerk gekregen "maart 1980, 4e jaargang nummer 9".
Verder zult U bemerken dat deze uitgave een andere samenstelling heeft dan U van ons gewend bent.
De gehele .aflevering is ditmaal ge wijd aan de Zinkwitstaking van 1919. Onze burgemeester is zo vriendelijk
geweest U over het hoe en waarom hiervan uitvoerig in te lichten in een voorwoord.
De tekst is van de hand van de heer Paul van der Heijden van de stichting "Werkgroep Geschiedenis Arbei-
dersbeweging Limburg". Alvorens in te gaan op de eigenlijke staking, vertelt hij iets over de begrippen zink-
wit en lithopoon, en over het ontstaan en de groei van de Maastrichtse Zinkwit Maatschappij. Daarna komt
de staking zelf aan bod, waarbij ook uitgebreid ingegaan wordt op de oorzaken ervan. Tenslotte volgt een
korte conclusie.
De schrijver heeft o.i. op objectieve wijze een helder verhaal geschreven met gebruikmaking van tal van
authentieke bronnen, waarvan hij op het einde een verantwoording geeft. Niettemin kan de interpretatie
van bepaalde gegevens van persoon tot persoon verschillen, zeker bij-een onderwerp als dit. Wij en U als
lezer hoeven het dan ook niet altijd met de heer Van der Heijden eens te zijn.
We hopen dat U deze uitgave met interesse zult doornemen. Uw eventuele reactie wordt met belangstelling
tegemoet gezien.

N.B. - In Uit Eijsdens Verleden, december 1979, 3e jaargang nummer 4, zijn op pagina 24 twee fouten
afgedrukt:
"la boche” moet zijn "le boche”, terwijl de juiste betekenis van "maossie" is: vuil, smerig.

- Bent U nog geen begunstiger van onze stichting? Nee? Wordt het dan snel, en wel door f 25,-- te
storten op één van onze bankrekeningnummers die vermeld zijn op de laatste pagina. U bent er
dan van verzekerd dat ieder nieuw verschenen nummer onmiddellijk bij U in de brievenbus valt,
terwijl U nooit meer het risico loopt dat een nummer uitverkocht is.

- Was U al eerder begunstiger? Ja? Kijkt U dan even na of U Uw bijdrage voor dit jaar al gestort
heeft. Zo niet, maak er dan even werk van.

- U weet toch dat suggesties en artikelen welkom blijven? Op Kerkstraat 13 staat men al op U te
wachten ........



ÉDe Zinkwitota/zing van 1919
Zinkwit te ey'oclen
GESCHIEDENIS .
Zinkwit werd voor het eerst in Nederland geproduceerd in Eijsden, waar de Belg Georges Rocour in 1870
een zinkvvitfabriek vestigde. De voornaamste produkten, die door dit bedrijf in de eerste halve eeuw van zijn
bestaan werden vervaardigd, waren zinkwit en lithopoon. (1) Zinkwit, ook vaak zinkoxyde genoemd, is min
of meer zuiver zinkoxyde, bestaande uit een atoom zink en een atoom zuurstof (ZnO). Het is een wit poeder,
dat om zijn bijzondere pigmenteigenschappen belangrijk is voor de verfindustrie. De fabricage en het gebruik
van zinkwit was al vroeg in de geschiedenis bekend, bijvoorbeeld bij de Indiërs, de Chinezen, de Grieken en
de Romeinen. Het werd verkregen bij het smelten van koper. Aan het eind van de achttiende eeuw werden
in Frankrijk de eerste min of meer geslaagde proefnemingen gedaan, die leidden tot de industriële produktie
van zinkoxyde als pigment voor de verfindustrie. Pas tegen het midden van de negentiende eeuw kreeg het
ook commerciële waarde, toen de industriële fabricage van zinkoxyde als pigment praktisch gelijktijdig in
Frankrijk, België en Engeland tot ontwikkeling kwam. Tot die tijd was loodwit het enige gangbare witte
pigment, maar dat was erg gevaarlijk, omdat het vaak aanleiding gaf tot ernstige vergiftigingsverschijnselen.

FABRICAGE
Bij de fabricage van zinkwit kent men twee procédés. Men kan namelijk zinkwit verkrijgen volgens de in-
directe en volgens de directe methode. Oorspronkelijk ging men uit van zuiver zinkmetaal, dat gesmolten
en tot koken gebracht werd, waarna de zinkdampen, die daarbij uit de kroezen opstegen, door een lucht-
stroom werden geoxydeerd.
Deze "indirecte" methode noemde men het Leclaire of Franse procédé (2) of ook wel het procédé Vieille
Montagne naar het concern, dat in België de zinkwitproduktie in handen kreeg.
In 1853 slaagde Samuel Wetherill in Pennsylvania er in om zinkwit rechtstreeks uit ertsen te produceren.
Deze "directe" methode, die in Amerika grote opgang maakte, staat bekend als het Wetherill of Ameri-
kaanse procédé. Bij deze methode, waarmee de New Jersey Zinc Company te Newark terstond ging werken,
werd een mengsel van zinkhoudende ertsen en kolen op hoge temperatuur verhit, waarbij zink in dampvorm
boven de ovenvulling vrijkwam. Dit werd dan meegenomen door de luchtstroom en daarna omgezet in zink-
oxyde of zinkwit. '

TOEPASSINGEN
Zinkwit wordt op de meest uiteenlopende gebieden toegepast, want behalve in de verf- en rubberindustrie,
die het grootste aandeel hebben, wordt het ook gebruikt bij het vervaardigen van cosmetica, zeep, kunst-
zijde, lucifers en keramiek. Verder wordt het nog gebruikt in de landbouw en voor het zuiveren van vita-
minen. Bovendien wordt zinkwit benut voor de fabricage van papier en chemische produkten.
Er Wordt bij zinkwit onderscheid gemaakt naar de graad van zuiverheid, dat wil zeggen er zijn soorten met
een hoog ZnO - gehalte en er zijn loodhoudende soorten. Het loodgehalte kan daarbij variëren van 1 tot
35 o/o. De loodhoudende kwaliteiten zijn goed voor grondverf, terwijl de hooggradige zinkwitsoorten,
die een zeer laag loodgehalte hebben en zeer wit zijn, het ideale pigment vormen voor hoogwaardige verven,
email en lakken. Ook in de rubberindustrie is zuiver zinkwit een vereiste.

fithopoon
Lithopoon wordt verkregen door een oplossing zinksulfaat samen te voegen met een oplossing bariumsul-
fide. Als uitgangsmaterialen gebruikt men daarbij zinkhoudende grondstoffen, zwavelzuur en zwaarspaat,
waaruit respectievelijk zinksulfaat en bariumsulfide ontstaan. De zinkhoudende grondstof, die men ge-
bruikt, is zinksulfide - erts (blende). Er zijn verschillende soorten lithopoon. Naast "moleculair lithopoon
3.0 0/0", d.w.z. met een gehalte van ca. 30 o/o zinksulfaat, kent men ook de zogenaamde rijke lithopoon -
soorten zoals lithopoon 40 0/o en 60 o/o.
De fabricage van lithopoon is al bekend vanaf het einde van de zestiende eeuw, maar de eerste octrooien
dateren van omstreeks 1850 van de Belg De Douet.Deze hadden echter nog geen belangrijke consequenties* v00r
de industrie. Omstreeks 1861 werden in Engeland octrooirechten verleend aan Orr, die het werk van De
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Douet had voortgezet. Het produkt, dat hij op de markt bracht, werd in Engeland bekend als "Orr's Zinc
White". De naam lithopoon komt het eerst voor in België in 1871 in het octrooi van Léger, waarin het pro-
dukt wordt aangeduid als "Céruse lithopone". Daarna werd het de algemeen bekende en aanvaarde benaming
voor het lithopoon 30 0/o.
De voornaamste eigenschap van lithopoon is, dat het de meest witte onder de witte pigmenten is. Het over-
treft loodwit en zinkwit verre in kleur en dekkracht. Dit geldt met name voor de rijke lithopoonsoorten.
Bovendien is de prijs van lithopoon relatief laag. Lithopoon wordt vooral toegepast in de verfindustrie maar
verder ook bij de vervaardiging van wasdoek, linoleum, rubber en plastic.

(ik Cmaaotrichtoche Zin/eruit qnaatóchappg
NAAR ZUID - LIMBURG
Wat bewoog de Luikenaar Georges Rocour om in 1870 zijn zinkwitfabriek in Eijsden te vestigen? Vlak na
het behalen van zijn diploma als mijningenieur (in 1869) bezocht hij tijdens een reis door Amerika o.a. de
New Jersey Zinc Company, waar hij kennis maakte met de Amerikaanse methode van zinkwitbereiding.
Een aantal faktoren bepaalde, dat zijn keuze voor de vestiging van een zinkwitfabriek op het Nederlandse
Zuid - Limburg viel.
Ten eerste was het in die tijd verarmde Zuid - Limburg voor de industriële pioniers zeer aantrekkelijk van-
wege de vele goedkope arbeidskrachten, die er te vinden waren. Aangezien het "Hollandse" kapitaal geen
belangstelling had voor het geisoleerde en verarmde Limburg, waren het vooral Belgen, die hier hun kansen
beproefden. Maar daarnaast werd de stap van Rocour ook bepaald door het feit, dat in België de Vieille
Montagne de zinkwitmarkt volledig beheerste. En bovendien kon in Nederland het Amerikaanse procédé
op goedkope wijze benut worden, aangezien de octrooiwet van 1817 haar betekenis in 1869 praktisch ver-
loren had.

VERZET
Eijsden, dat in 1870 ongeveer 2.200 inwoners telde, had toen wel enkele niet - agrarische bedrijven, maar
leefde voornamelijk van landbouw en fruitteelt. De economische situatie was er toen niet erg rooskleurig.
De nieuwe fabriek zou een welkome aanvulling op de werkgelegenheid kunnen vormen. Maar er ontstaat
heftig verzet van de boerenbevolking tegen de plannen van Rocour. Men is bang voor vervuiling 4van het
milieu. In juni 1870 geven Gedeputeerde Staten van Limburg toestemming tot vestiging van een zinkwit-
fabriek binnen de grenzen van de gemeente Eijsden, maar in diezelfde maand machtigt de Gemeenteraad
Burgemeester en Wethouders van Eijsden om tegen deze beslissing bij de koning in beroep te gaan. Het ver-
zet zal uiteindelijk vergeefs blijken te zijn, want in december 1870 krijgt Rocour de koninklijke goedkeuring
voor het vestigen van zijn zinkwitfabriek in Eijsden, die zal gaan werken volgens het Amerikaanse procédé.
Met twee ovens wordt er begonnen op een terrein ten westen van de spoorlijn Maastricht - Luik.

EIJSDEN EN MAASTRICHT
Georges Rocour was een zeer ondernemend man. Hij bewoog zich voortdurend van het ene terrein naar het
andere. Zo was hij van 1873 tot 1875 ook nog directeur bij een firma in Algerije en kreeg hij in 1876 een
topfunctie bij de Compagnie des Zincs du Midi de la France. Maar intussen verloor hij geen van zijn belangen
uit het oog, zoals zal blijken uit de ontwikkeling, die het zinkwitbedrijf in Nederland gaat doormaken. Met
Jean François Pisart, de zoon van een welgesteld koopman, ging Georges Rocour in 1871 een commandi-
taire vennootschap aan, waarvan hijzelf de beherend vennoot en Pisart de commanditaire vennoot werd.
De firma kreeg de naam G. Rocour. Het bedrijf ontwikkelde zich voorspoedig en in 1875 was er al een aan-.
zienlijke uitvoer van zinkwit. Aan het einde van de jaren zeventig dreigde er echter concurrentie voor de
bloeiende fabriek te Eijsden. Twee bekende Maastrichtenaren,burgemeester Pijls en de bankier H.S. Seydlitz,
vormden toen met Degive, een Luiks ingenieur, die tot de staf van de fabriek in Eijsden behoorde, de Socië-
teit A. Degive en Cie met de bedoeling een zinkwitfabriek in Maastricht op te richten. In juli 1878 kocht men
grond aan en in september van dat jaar had men al de vergunning van het gemeentebestuur van Maastricht om
er een zinkwitfabriek te vestigen. Eén ding ontbrak echter nog: kapitaal. Op handige wijze wist Rocour daar
gebruik van te maken en het driemanschap in te palmen. Zo ontstond in oktober 1878 de Firma G. Rocour
en Cie te Eijsden, waarbij de commanditaire vennootschap G. Rocour en de Sociëteit A. Degive en Cie wer-
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den opgeheven. Omdat Rocour de exploitatie van de Maastrichtse fabriek liever in een zelfstandige firma
wilde onderbrengen, werd in 1879 de N.V. Nederlandsche Zinkwit Maatschappij te Maastricht opgericht.
Juridisch waren beide bedrijven zelfstandig, maar in de praktijk werden ze door één man, Georges Rocour,
geleid. De Maastrichtse fabriek, die in 1880 van start ging, produceerde evenals die in Eijsden, zinkwit volgens _
de Wetherill - methode, maar kreeg een veel grotere capaciteit.
Volgens het verslag van de parlementaire enquête van 1887 werkten er toen in Eijsden 27 werklieden en in
Maastricht 40,'plus 3 jongens. De laatsten hadden een tien - urige werkdag, terwijl de volwassen werklieden
een twaalfurige werkdag hadden. Het gemiddelde loon in Eijsden was in 1887 Bfrs 2,75 per dag. 4*Ook blijkt
uit het verslag van de parlementaire enquête,dat Rocour in eerste aanleg een voorkeur had voor arbeiders van het
platteland, ,'omdat zij over het algemeen werkzamer,matiger en leerzamer zijn, terwijl zij tevens tevredener
leven, omdat zij minder behoeften hebben. Zij werken met lust en werken goed onder alle omstandigheden". (3)

DE M.Z.M.
In 1895 kwam er een fusie tot stand tussen de firma G. Rocour en Cie te Eijsden en de N.V. Nederlandsche
Zinkwit Maatschappij te Maastricht. Daarmee ontstond de N.V. Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij te Maas-
tricht (verder aangeduid als M.Z.M.). Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedroeg bij de oprichting van de
M.Z.M. f 288.000,--. Dit was in 1914 al gestegen tot f 2.496.000,-- door opvolgende stortingen van in hoofd-
zaak oude en bekende aandeelhouders, waaruit duidelijk blijkt, dat het concern het karakter van een familie-
N.V. droeg. Georges Rocour werd de eerste voorzitter van de Raad van Bestuur van de M.Z.M., terwijl zijn
schoonzoon Léon Polain tot commercieel beheerder werd gekozen. Toen Rocour in 1903 overleed, volgde
Polain hem op als president van de Raad van Beheer van de M.Z.M., terwijl de chemisch - technische leiding
van het bedrijf in handen' kwam van Fernand Pisart, de zoon van Jean François Pisart. Onder leiding van
het tweemanschap. Polain - Pisart is de M.Z.M. in ongelooflijk snel tempo uitgegroeid tot een wereldcon-
cern. Hun eerste werk was het in bedrijf stellen van de lithopoonfabriek te Maastricht in 1903. Kort daarop
werd besloten tot participatie in een het produktieproces opvolgend stadium namelijk het in olie malen van
de M.Z.M. - pigmenten. In 1912 werd er begonnen met een lithopoonfabriek in Eijsden.
Intussen werd er ook hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van het zinkwit. Rocour was in 1871
begonnen met de fabricage van laag loodhoudend zinkwit volgens het directe (Wetherill) procédé, aanvanke-
lijk met een loodgehalte van 3 - 4 o/o. Dit produkt had een mooie helder ivoren tint. Maar omdat voor be-
paalde toepassingen dit loodgehalte minder wenselijk was, ging de M.Z.M. er toe over de mogelijkheid tot
het loodvrij maken van ertsen te onderzoeken. In 1912 gelukte het de M.Z.M. als eerste om direct zinkwit te
produceren met een loodgehalte van slechts 0,2 0/o. Later slaagde men er zelfs in het loodgehalte tevermin-
deren tot 0,02 o/o.
In diezelfde tijd ging ook de omvang van de produktie met sprongen omhoog. Was omstreeks 1900 de pro-
duktie van loodhoudend zinkwit nog maar 3000 ton per jaar, in 1929 bedroeg de produktie van zinkwit en
lithopoon bij het hele M.Z.M. - concern 73.500 ton.
De enorme uitbreiding van de M.Z.M. in de jaren na 1903 valt ook af te lezen uit de groei van het aantal
werknemers. Tussen 1890 en 1905 was dit aantal in Maastricht gestegen van 31 naar 59, maar in 1910 werk-
ten er al 321. (4)

FERNAND PISART
In 1915 droeg Polain het voorzitterschap van de Raad van Beheer over aan Fernand Pisart, die in feite de
drijvende kracht was bij de uitbouw van het bedrijf tot wereldconcern. Tot 1940, toen hij werd opgevolgd
door ir. J. Mirland, zou hij duidelijk zijn persoonlijk stempel op de M.Z.M. drukken. Het gedenkboek van
de M.Z.M. karakteriseert Fernand Pisart als de absolute heerser in de hoogkapitalistische M.Z.M. - periode.
"Gesproten uit de liberale school beschouwde hij de vrijheid van handelen als zijn hoogste axioma en h'et
consequent en rationeel nastreven van economische voordelen als het hoogste en laatste doel van de zelf-
standige ondernemer.” (5) Pisart trad zeer slagvaardig op. 0m bijvoorbeeld prijsvoordelen en betere leverings-
condities van grondstoffenleveranciers te behalen,kocht hij vaak de hele produktie van grondstoffen op vrij
lange termijn op.

1914 - 1918
Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Maastrichtse grootindustrie over het algemeen slagen kreeg die
het nooit meer volledig te boven is gekomen (6), wist Pisart te profiteren van het geleidelijk wegvallen van
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A.M.L. Vallen, pastoor te Breast-Eijsden van Verheggen, aalmOeZenier van de arbeid te Maas-
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Hubert Stevens, voorzitter van de R.K.-Fabrieks- Ir- F- Pism't
arbeidersbond St. Willibrordus afd. Eijsden.
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de Duitse concurrentie bij de export naar Engeland. De M.Z.M. maakte in die periode “astronomische win-
sten, die de basis zijn gaan vormen, waarop door zelffinanciering de bestaande apparatuur verder werd uit-
gebouwd.” (5) Zelffinanciering uit ingehouden winsten moet trouwens de belangrijkste financieringsbron
voor het concern zijn geweest sinds 1914.
Aan de andere kant leidde het tekort aan grondstoffen tijdens de Eerste Wereldoorlog er toe, dat men over-
ging tot het opnieuw verwerken van afvalstoffen om er nog het laatste restant zink uit te halen.

NA W.O. - l
De eerste jaren na 1918 betekenden voor de meeste Maastrichtse industrieën een periode van herstel. Over
hun afzet hadden ze niet te klagen, hoewel de export beperkt bleef. Na 1920 verslechterde de concurrentie-
positie van de meeste bedrijven echter, omdat het loonpeil in Nederland hoger was dan in het door de oorlog
verarmdc buitenland, terwijl de handelstarieven geen bescherming boden. Het M.Z.M. - concern ontwikkelde
zich in die jaren daarentegen voorspoedig, niet in de laatste plaats dankzij de slagvaardigheid van Pisart. Door
de M.Z.M. te interesseren in buitenlandse ondernemingen wist hij zijn bedrijf zelfstandiger te maken. Daar-
door kon de M.Z.M. de nadelen ontlopen die voortkwamen uit het streven naar bescherming van de eigen
industrieën in de omringende landen. De bedrijfsresultaten bleven dan ook in de jaren twintig uitstekend.

Ébe ota/zing val/11979
SOCIALE VERHOUDINGEN
Om de houding van de M.Z.M. - directie tijdens de staking van 1919 te begrijpen is het van belang te zien
hoe Pisart tegenover zijn werknemers stond. In het gedenkboek wordt over de sociale kant van het tijdperk
Pisart zeer voorzichtig gesproken. Pisart zou bij het uitbouwen van het concern zo volledig door de technische
en commerciële uitbreiding van de M.Z.M. - groep en andere ondernemingen in beslag genomen zijn, dat hij
weinig tijd over hield om zich systematisch en volgens een vast plan met de sociale sektor te bemoeien. Er
wordt wel toegegeven, dat er nog het een en ander bij de M.Z.M. op sociaal gebied mankeerde, maar dat zou
niet zozeer aan de sociale instelling van Pisart gelegen hebben, want zo onbarmhartig als hij op commercieel
terrein kon optreden, zo humaan was hij volgens het gedenkboek, als er sprake was van “gerechtvaardigde
hem bekende verlangens van zijn individuele ondergeschikten". (7)
Daarentegen beschreef een van zijn bedrijfsleiders Pisart als een zeer ijdel en heerszuchtig man, die van "la-
ger staande personen" geen tegenspraak duldde, over "zijn volk” wilde heersen en gevleid wilde worden,
en die daarbij nog in de waan leefde, dat hij een voorbeeldig werkgever was, die zijn werknemers goed be-
taalde. (8) Van dat laatste was geen sprake. De lonen waren laag en de arbeidsvoorwaarden slecht. Boven-
dien was het vaak zwaar en vuil werk. De lonen in Eijsden waren lager dan die in Maastricht en die waren
al beduidend lager dan in andere delen van het land. Het rapport "Om waarheid en recht” van het R.K. Werk-
liedenverbond vat zijn oordeel over de M.Z.M. in 1926 als volgt samen: "een afbeulende inrichting, waarbij
niets in overeenstemming is met prestatie, menschelijke waardigheid en bedrijfsresultaten. De directie geeft
hare arbeiders te weinig geld voor brood ..... doch wel spelen". (9) Dat laatste sloeg op de voetbalclub M.Z.M.,
die, zo schrijft het rapport, de gedegenereerde arbeiders moest bezig houden.
We moeten Pisart, evenals zijn voorgangers Rocour en Polain, zien als een typische representant van het Bel-
gische liberale kapitalisme zowel in economisch als in sociaal opzicht. Misschien blijkt dat nog Wel het meest
uit zijn houding tegenover de opkomende arbeiders-organisaties. Van erkenning van de vakorganisatie kon in
zijn bedrijf niet alleen geen sprake zijn, maar zelfs werden meermalen arbeiders die zich organiseerden, om
die reden ontslagen. In de twee grote stakingen die de M.Z.M. heeft gekend, in 1919 en in 1929, was dit punt
uiteindelijk de inzet van de strijd.

GRIEVEN
Om het uitbreken van de staking van 1919 en de lange duur ervan te kunnen begrijpen is het goed eerst in
te gaan op de achtergronden en met name op de grieven, die er onder de zinkwitarbeiders leefden.
Al eerder hebben we vastgesteld, dat het de M.Z.M. in de periode vóór 1919 goed ging. Er werden grote
winsten gemaakt en het concern breidde zich in die jaren enorm uit. In een beschouwing naar aanleiding
van de staking in de "Limburger Koerier” van 21 oktober 1919 schrijft iemand vanuit Eijsden hierover:
"Sinds de laatste tien jaar is de zinkwitfabriek op reusachtige schaal uitgebreid: uitgebreide terreinen tegen
bogen prijs aangekocht, kostbare werken aangelegd, de nieuwste werktuigen en inrichtingen aangeschaft om
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de productie zoo hoog mogelijk op te voeren: nieuwe uitvindingen werden onderzocht: op geen onkosten
werd gezien. Bewijst dit alles niet dat de fabricatie fabelachtige winsten afwierp?
Hoe stond het nu met de loonen van het werkvolk? Waren die in verhouding met de winst en met den aard
der werkzaamheden? De waarheid eischt het tegendeel te verklaren. De arbeiders, belast met het zware, onge-
zonde werk der ovens, verdienden tot voor een jaar of acht gemiddeld fl. 1,20, daarna verhoogd tot fl. 1,80.
Tijdens den oorlog gingen de loonen weer iets omhoog en werd een duurtetoeslag verleend. De andere ar-
beiders verdienden veel minder.” (10)
Een arbeider, die in die tijd in de zinkwitfabriek in Eijsden werkte, beschrijft de situatie als volgt: "Het
werk in de fabriek was erg zwaar en ongezond. De ovenwerkers hadden alleen een dak boven het hoofd. In
de winter bevroor je van achteren en braadde je van voren door de hitte van de oven. Het loon bedroeg tussen
de 8 en 9 gulden per week. Als je 24 uren achter elkaar werkte kreeg je gewoon je uurloon, niets extra's.
Verlofdagen kende men niet. Met carnaval of kermis lag alles stil en had je vrij, maar je kreeg dan ook geen
cent uitbetaald.” (11)
In het vervolg van de hierboven aangehaalde beschouwing in de "Limburger Koerier” probeert de schrijver
te verklaren hoe het mogelijk was, dat de M.Z.M. - directie nog mensen kon vinden, die bereid waren dit ge-
vaarlijke werk tegen te lage lonen te doen. De ligging van Eijsden in het uiterste hoekje van Limburg aan drie
kanten omsloten door België en de honkvastheid van de bevolking lieten de mensen weinig keus. In de land-
bouw en de fruitteelt'waren immers niet zoveel mensen nodig. En aangezien de mijnen door de afstand en de
toestanden die daar heersten, nog onaantrekkelijker waren en Nederlandse arbeiders in Belgische fabrieken
niet erg in tel waren, bleef alleen de zinkwitfabriek over. "Daardoor kreeg de fabriek een groote macht over
haar personeel. En in het handhaven van dat overwicht vond zij een groote steun in een andere macht in de
gemeente, die in financieel opzicht een groot deel der burgerij onder den duim heeft, en met de directie der
fabriek "frère et compagnon” is. Van de wederzijdse hulp een goed gebruik makende, en geschikte vooraan-
staande mannen tot werktuigen bezigende, bleef het werkvolk jarenlang in een soort slaafse afhankelijk-
heid en onderworpenheid, zich tevreden stellende met een gering loon, en een sinterklaasuitdeling of een
nieuwjaarsfooi als een groote eer en gunst beschouwende”. (10)
Verandering in die slaafse en onderworpen houding kwam er pas, toen de Eijsdense arbeiders in kontakt
kwamen met werkvolk, dat van elders kwam naar de zich uitbreidende fabriek. Vooral tijdens de oorlogs-
jaren groeide door de toenemende duurte en het teruglopen van de produktie wegens gebrek aan grond-
stoffen de ontevredenheid onder de arbeiders van de M.Z.M.. Een belangrijke grief tegen de directie was juist
in die tijd het voortrekken van de Walen, die de beste baantjes kregen en beter betaald werden. "De Belgen
waren dé mensen op de fabriek. De gewone arbeiders begonnen om 6 uur in de morgen, die Belgen (kantoor-
klerken) kwamen pas om 8 uur en gingen weer om 5 uur weg", aldus de al eerder aangehaalde zinkwitarbei-
der uit Eijsden. (11) En als er door de slapte in het bedrijf mensen ontslagen werden, waren daar slechts
zelden Belgen bij. Dat zette veel kwaad bloed.
Ook in Maastricht was de ontevredenheid groot. Daar waren de lonen weliswaar hoger dan in Eijsden, maar
dat was ook altijd nog te laag vergeleken met bedrijven elders in het land. In een gezamenlijke circulaire van
de Roomskatholieke en de Moderne Fabrieksarbeidersbond op de eerste dag van de staking in Maastricht
lezen we: "Op de fabriek is de arbeid zwaar, voor de gezondheid zeer nadeelig en de werkdag te lang. Het
loon is daarentegen te laag. Het minimumloon is met inbegrip van den bijslag f. 16,50 per week.” (12)

MAASTRICHT STAAKT
Langzamerhand begonnen er zich arbeiders te organiseren. Nog niet veel en, met name in Eijsden, vooral in
de Roomskatholieke bond. Op schriftelijke verzoeken van de R.K.-Fabrieksarbeidersbond om enige verbete-
ring in de situatie van de zinkwitarbeiders te brengen gaf de directie geen antwoord. Voor de M.Z.M. beston-
den er geen bonden maar alleen arbeiders.
Toen werd in 1919 plotseling de zondagsdienst van 24 uur weer ingevoerd, nadat die een aantal jaren wegens
de oorlog en bedrijfsslapte niet bestaan had. Voor die zondagsarbeid werd in 1919 130 0/o loon uitbetaald.
Tegen de herinvoering van de zondagsarbeid kwamen de arbeiders in verzet. Toen 32 arbeiders hun bezwa-
ren kenbaar maakten en daarbij voor zondagsarbeid 200 o/o loon eisten werden zij met een opzegtermijn
van 14 dagen ontslagen. Dit gebeurde in Maastricht.
Voor de twee fabrieksarbeidersbonden was nu de maat vol. In een beleefde brief vroegen zij de directie ten
eerste de ontslagen in te trekken, maar bovendien een tweeploegendienst op zondag in te voeren, 200 o/o
loon te betalen voor zondags- en nachtarbeid, het minumumloon te verhogen tot f 21,-- per week en de ove-
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rige lonen met f 5,-- per week, en een achturige werkdag en een vrije zaterdagmiddag in te voeren.(13) De re-
actie van de directie volgde onmiddellijk: alle 32 arbeiders werden op staande voet ontslagen. Op maandag
8 september 1919. legden daarop 250 van de 300 arbeiders bij de M.Z.M. te Maastricht het werk neer. Bij het
uitbreken van de staking heeft ook kapelaan Simonis te Limmel een rol gespeeld. Hij riep een vergadering in .
het patronaatsgebouw van Limmel bijeen, waarvoor zowel katholieken als modemen werden uitgenodigd.
In die vergadering trok Simonis fel van leer tegen de directie van de zinkwitfabriek. (14)
Het "Limburgs Dagblad” meldt op dinsdag 9 september, dat de vakorganisaties alles hebben gedaan om de
staking te vermijden en dat zij zelfs nog op maandagmiddag 8 september een brief aan de directie gericht
hebben, waarin zij opnieuw hun bereidheid te kennen geven om het conflict via overleg op te lossen. Verder
weet het blad te melden, dat er in de fabriek te Eijsden ook het een en ander gaande is en dat het niet onmo-
gelijkis, dat ook daar de staking wordt geproclameerd. (1 5)
In Maastricht was in die tijd juist Renier Nafzger, afkomstig uit de katholieke vakbeweging, benoemd tot
wethouder van sociale aangelegenheden. Hij zag het gevaar dreigen, dat de staking zich tot andere Maas-
trichtse industrieën zou uitbreiden, en probeerde daarom te bemiddelen. Op woensdag 10 september richt
hij een brief aan zowel de M.Z.M. - directie als de beide vakbonden met een bemiddelingsvoorstel. Hij ver-
zoekt alles na te laten, wat het conflict kan verergeren, en vraagt van beide zijden een vertrouwensman af
te vaardigen om met Nafzger een .commissie van drie algemeen erkend onpartijdige personen te benoemen,
die de bemiddelingspogingen zal voortzetten. Tenslotte verzoekt hij om antwoord vóór 11 september om
12.00 uur.
De twee bonden reageren per telegram met het verzoek om een onderhoud op zaterdagmiddag 13 septem-
ber.
Op verzoek van Nafzger .vindt er op 11 september een onderhoud plaats tussen hem en directeur Devahif
van de Maastrichtse fabriek. Het gesprek, dat twee uur duurt, levert niets op. Iedere erkenning van organi-
satie wordt geweigerd, terwijl toegeven aan de materiële eisen volgens Devahif onmogelijk was, omdat de fa-
briek tengevolge van de Duitse concurrentie met verlies zou werken. (16) Dan zou de fabriek moeten slui-
ten. Devahif was trouwens van mening, dat er een algemeen plan tot actie onder de arbeiders te Maastricht
bestond, geleid door derden en wellicht gesteund door Duits kapitaal. Nafzger heeft dat laatste ten stellig-
ste bestreden, maar gaf wel toe, dat er plannen bestonden voor een algemene actie, die volgens hem "moreel
en economisch verantwoord was". Hij vond de verlangens van de arbeiders "geenszins overdreven” (17) in
tegenstelling tot het gedenkboek van de M.Z.M., dat ze "voor die tijd enigszins overtrokken” noemt. (18)
Tot slot zegt Devahif toe de commissarissen te zullen raadplegen over het bemiddelingsvoorstel van Nafz-
ger.
De volgende dag, vrijdag 12 september komt Devahif weer op bezoek bij Nafzger, nu uit eigen beweging.
Hij is nu bereid de ontslagen arbeiders terug te nemen, naar gelang het kan. Maar verder zal er van conces-
sies geen sprake zijn. Hij blijft bereid te eniger tijd de bemiddeling van Nafzger op prijs te stellen.
Op zaterdagochtend komt Mooyman, bestuurder van de R.K.-Fabrieksarbeidersbond, met nog een heer bij
Nafzger op bezoek. Ze praten blijkbaar over de situatie in Eijsden, want ook daar dreigt de staking nu, als
er niet onderhandeld wordt. Nafzger deelt dit telefonisch aan Devahif mee, maar de directeur blijft iedere
onderhandeling met de organisatie weigeren.
Die middag houdt Nafzger in de Stuerszaal te Maastricht een conferentie met Mooyman en een vertegen-
woordiger van de Nederlandse Vereniging van Fabrieksarbeiders (NVFA). Na de mededeling, dat Devahif
bereid is de 32 arbeiders voorwaardelijk terug te nemen, zijn de twee vakbondsbestuurders bereid de sta-
king op te heffen na een bespreking met de directie. Nafzger brengt dat telefonisch aan Devahif over, maar
deze weigert opnieuw ieder contact met de organisaties en wenst alleen met de arbeiders van zijn fabriek
zelf te maken te hebben. Wie weer wil werken moet zich maar aan de fabriek komen melden, waarna de
directeur wel zou kijken, of het hem gelegen kwam. Na dit antwoord kwamen de twee vakbondsbestuur-
ders tot de conclusie, dat het dan maar hard tegen hard moest gaan en deelde Mooyman mee, dat nu ook
ogenblikkelijk de staking in Eijsden geproclameerd zou worden. (19)
Als verklaring voor de weigering van de M.Z.M. - directie om met de vakorganisaties te onderhandelen lezen
we in het gedenkboek van de M.Z.M.: "De vakorganisatie vertegenwoordigde toen nog geen 10 0/o van de
arbeiders en het moet speciaal voor de Heer Pisart zeer moeilijk geweest zijn om in deze organisatie een
representatieve vertegenwoordiger te zien van de werkers in zijn fabriek.” (20) Nafzger heeft een andere
verklaring. Bij zijn beschrijving van de harde strijd, die vanaf 13 september tot half december gevoerd werd,
tekent hij aan: "Ondergrond van dat alles was de strijd der werkgevers tegen de opkomende organisatie,
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daar zij hun alleenheerschappij bedreigd achtten, terecht natuurlijk." (21)

EIJSDEN STAAKT
De staking werd op 13 september dus ook in Eijsden geproclameerd en was op maandag 15 september inder-
daad een feit, toen 330 van de 380 Eijsdense zinkwitarbeiders het werk neerlegden. Zij verklaarden zich soli-
dair met de stakers in Maastricht en stelden aan de directie de volgende eisen: ten eerste een loonsverhoging
van f 1,50 per dag, ten tweede een vrije zondag en ten derde een achturige werkdag. De staking stond in
Eijsden onder leiding van de toen nauwelijks 5 weken bestaande afdeling van de R.K.-Fabrieksarbeidersbond
"St.-Willibrordus”„ die als adviseur rektor Hilligers had. "Maan" schrijft pastoor Vallen van de parochie van de
H. Martinus Breust - Eijsden in het memorieboek van de parochie, "onze arbeiders, ofschoon wel niet tevre-
den met hun loon', zouden toch niet gestaakt hebben zoo zij van Maastricht uit niet bei'nvloed waren. Per-
soonlijk was ik er ook tegen en heb dan ook zoolang mogelijk tegengehouden en wel omdat men mij gezeid
had dat eene staking juist in het voordeel zou zijn der fabriek, daar daar weinig vraag was en geen uitvoer
naar Engeland. Het hoofdbestuur van de R.K. - organisatie, zetelende te Utrecht, meende dat dit maar uit-
vluchten waren, doch het heeft zich helaas bewezen, dat dat bestuur niet op de hoogte geweest is. De fabriek
werd gesloten - een 30 personen, contre - maítres en ingenieurs hebben voortdurend gewerkt - en bleef geslo-
ten drie lange maanden, 13 september - zaterdag 13 december." (22)
Pastoor Vallen beweerde dus, dat de Eijsdense arbeiders uit zichzelf niet tot staken gekomen zouden zijn,
maar dat invloeden van buiten daarbij een rol gespeeld hadden. Daarnaast is het interessant bij hem te lezen,
dat de M.Z.M. alleen maar voordeel van de staking had. Dat geluid is meer te horen, niet alleen over de sta-
king van 1919 trouwens. De al eerder aangehaalde zinkwitarbeider zei hier 60 jaar na de staking over: "De
staking van 1919 was begonnen om een loonsverhoging af te dwingen, doch de fabrieksmagazijnen zaten
propvol. De directie had het eigenlijk graag dat er gestaakt werd, want er kon sowieso niet veel méér gepro-
duceerd worden." (23)

BEMIDDELING AFGEWEZEN
Op 18 september onderneemt het gemeentebestuur van Eijsden een bemiddelingspoging om de staking te
beëindigen. In een brief aan de M.Z.M. - directie verzoeken Burgemeester en Wethouders van Eijsden om
tussenpersoon te mogen zijn "tusschen U en het arbeidend personeel, m.a.w. of Uwe Directie ons wil mach-
tigen stappen te doen om onderling overleg tusschen beide partijen tot stand te brengen". (24) A1 de volgen-
de dag schrijft de directie terug: "Het is het Gemeentebestuur bekend wat wij gedaan hebben om onze werk-
lieden tegemoet te komen, niettegenstaande de crisis waaraan onze industrie gedurende verscheidene jaren
is blootgesteld. Deze crisis heeft zich zoodanig verscherpt dat het ons totaal onmogelijk is geworden tegen
de Duitsche concurrentie op te komen. Onze werklieden zijn met dezen moeielijken toestand, waartegen wij
ons onmachtig gevoelen, in kennis gesteld. Deze is alléén ontstaan door de daling van den markenkoers en
zien wij daarin geene uitkomst. Niettegenstaande zijn wij genegen, en onze werklieden weten dit, om te
trachten diegenen onder hen werk te bezorgen, die elders geen werk zouden kunnen vinden. Wij zien er ech-
ter geene reden in, de tusschenkomst van derden in deze kwestie te aanvaarden, welke eenerzijds onze Maat-
schappij, en anderzijds ieder der leden van ons personeel, aangaat. Wij danken U zeer voor Uwe aanbieding,
doch U zult begrijpen dat de oorzaak van dezen moeielijken toestand der nijverheid van een dergelijken aard
en van zulk een gewicht is, dat zij niet door bemiddeling uit den weg kan geruimd worden. Wij wijzen dus
Uw geacht voorstel af, en blijven ter beschikking van onze werklieden, die zooals dit altijd het geval geweest
is in onze Maatschappij, zich steeds kunnen wenden tot de Directie.” (25) De brief werd ondertekend door
de gedelegeerde commissaris F. Pisart. Ook deze bemiddelingspoging stuitte dus af op de onwil van Pisart.

R.K. - FABRIEKSARBEIDERSBOND
Op dezelfde dag, dat het gemeentebestuur van Eijsden het afwijzende antwoord van Pisart ontving, vrijdag
19 september, werd in het patronaatsgebouw van Eijsden de eerste openbare vergadering met betrekking tot
de staking gehouden. "Behalve de talrijke arbeiders en veler echtgenoten waren nog aanwezig de wereldlijke
en de geestelijke overheid benevens de Z.E. Heeren pastoors van Gronsveld en Mesch", schreef het "Lim-
burgs Dagblad” op 23 september in een verslag van de vergadering. Mooyman was de eerste spreker op die
vergadering. De aanwezigheid van zoveel hoogwaardigheidsbekleders en al die anderen was voor hem een
bewijs, "dat de strijd, dien de arbeiders thans hebben aangebonden, zich verheugen mag in de sympathie
van de overgroote meerderheid van Eijsdens bevolking. Deze vergadering maakt alle bewijzen voor de recht-
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vaardigheid van de eischen der stakers overbodig". (26)
Mooyman gaat dan verder in op de eisen, waarbij hij zich bereid verklaart om de M.Z.M. - directie met cijfers
te bewijzen, dat zij de buitenlandse concurrentie niet behoeft te vrezen. "Waarom dan dezen strijd? Omdat
de directie niet het doel en de kracht der katholieke vakbeweging kent, en niet begrijpen wil dat onze Kath.
organisatie, zo zegt spreker, ook voor den werkgever een zegen is, hetgeen hij met een voorbeeld duidelijk
aantoont. Zij is geen strijdinstituut, maar wijst den arbeider wel degelijk op zijn plichten in het bedrijf.
Zoodra de directie uwe redelijke eischen toestaat zult gij van ons bondsbestuur onmiddellijk het bevel krij-
gen om den arbeid te hervatten, zoo gaat hij tot de arbeiders voort.” (26) Tenslotte maant hij de stakers nog
om zich in hun gedrag Roomskatholieke arbeiders te tonen. Na een daverend applaus kwam Verheggen, de
aaLmoezenier van de arbeid, aan het woord. Hij gaat in op het nut van de R.K.-vakorganisatie en verklaart
dat juist in het Zuiden de vakorganisatie de meeste werkgevers een doorn in het .oog is. Hij roept toch de ar-
beiders op zich te organiseren en wijst hen op de encycliek "Rerum Novarum” van paus Leo XIII. Verheg-
gen spoort allen aan om in hun optreden netjes te blijven en zich te scharen achter hun hoofdbesturen. De
laatste spreker was rektor Hilligers, de adviseur van de afdeling. Aan het slot van het verslag van deze verga-
dering betreurt de verslaggever het, dat de M.Z.M. - directie, ofschoon uitgenodigd, niet verschenen was.
"Mogelijk zouden de zaakrijke en bezadigde voordrachten der heeren sprekers beide partijen een stap nader
tot elkander gebracht hebben.” (26)

DR. POELS
Maar de partijen kwamen geen stap nader tot elkaar. Ook niet door de contacten, die dr. Poels, de hoofd-
aalmoezenier van de arbeid in Limburg, legde met de M.Z.M.. Op 6 oktober 1919 schreef de bisschop van
Roermond, Mgr. Schrijnen, in een brief aan Verheggen, aalmoezenier van de arbeid in Maastricht, dat Poels
vijf kwartier met de directeuren van de M.Z.M. had gedineerd. De directie bleek bereid te zijn om M.Z.M. -
arbeiders als leden van plaatselijke organisaties te laten vergaderen in lokalen van de fabriek om hun afgevaar-
digden te kiezen voor onderhandelingen met de directie. "Dat is nu eenigszins anders dan gij meent. Door te
spreken van vakorganisaties en de werklieden hunner fabriek, als leden van deze organisaties te laten verga-
deren om afgevaardigden te kiezen, erkennen de directeuren enigermate de organisatie. Hierin kan ook op-
gesloten liggen dat de afgevaardigden namens het bestuur der organisatie mogen optreden. De directeuren
wilden niet toestaan dat de werklieden buiten de fabriek vergaderden (omdat) anders, naar zij zeiden, in an-
dere lokalen de werklieden opgehitst werden. Toch wilden zij noch direct, noch indirect een zeker toezicht
op de vergadering in hun fabriek uitoefenen. Ik begrijp dit niet, maar de betekenis hiervan zal wel zijn dat
maar enkel hunne arbeiders in hin_fabriek vergaderen en nimmer gelegenheid tot ophitsing zal bestaan.”
(27) Poels heeft het resultaat van deze bespreking met de directie enkel meegedeeld aan de werklieden, socia-
listen en anderen, en het aan hen overgelaten hierin een beslissing te nemen.

DE BISSCHOP
De bisschop geeft dan in zijn brief aan Verheggen toe, dat het weliswaar erg weinig is, wat de directeuren
willen toegeven, maar, vraagt hij, als er toch niet meer gekregen kan worden en de staking de kans loopt te
mislukken, is het dan niet beter met dat minimum genoegen te nemen? Na nog opgemerkt te hebben, dat in
dat geval van de zinkwitfabriek minder condities aangenomen zouden worden dan van de papierfabriek,
gaat de bisschop verder: "Gezien de precaire toestand van revolutionaire en anarchistische ideeën en woe-
lingen ben ik zuinig om te zeggen: ga maar door met de staking. Ook schijnt de directeur der Zinkwitfa-
briek zich niet veel van de staking aan te trekken.” (27 ) Tenslotte adviseert hij Verheggen om de zaak ern-
stig te bespreken met pastoor Souren, de voorganger van Verheggen als aalmoezenier, met pater Cassianus,
de adviseur van de katholieke werkgevers, en met zijn eigen mensen.

TEGENSTELLINGEN
Uit de brief van de bisschop van Roermond blijkt wel, dat hij het liefst zo snel mogelijk van de staking af
wil. Maar het antwoord van Verheggen aan de bisschop op 11 oktober 1919 laat zien, dat er in Maastricht
een beetje anders gedacht werd. Verheggen schrijft, dat pater Cassianus er uitgesproken tegen was om op de
voorstellen van de directie in te gaan. Hij vond, dat de staking moest voortduren. Pastoor Souren had Ver-
heggen de raad gegeven om de vakvereniging gewoon haar gangte laten gaan en de beslissing over al of niet
opheffen van de staking aan haar over te laten. Tenslotte hadden het bondsbestuur en de afdelingsbesturen
van Maastricht en Eijsden en met hen de leden van de bond te kennen gegeven, dat zij niet op het voorstel
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van de directie ingingen. En Verheggen voegt er aan toe: "Volgens mijn meening is er ook geene reden tot
opheffing der staking. Hij verloopt heel ordelijk en gebrek aan financiën is er ook niet. Het dreigement der
directie met verplaatsing der fabriek of met algehele stopzetting gelooft hier niemand, ook niet buiten de ar-
beiderswereld. Zoo'n machtig maatschappelijk kapitaal laat men zo niet liggen. Als de directie naar Engeland
wil gaan met haar zaak, of de concurrentie hier is niet mogelijk, dan vraag ik mij af: 'Waarom dan de arbei-
ders toch weer aan het werk zetten onder de door haar gestelde voorwaarden? Waarom dan rondlopen als
het ware met de handen vol geld om arbeiders te lokken? Waarom dan nog verleden donderdag een complex
van 4 à 5 huizen aankopen door de directie te Eijsden voor de som van 22.000 gld? Waarom dan nog op dien-
zelfden Donderdag perceelen grond koopen door dezelfde directie voor 286 gld de roede?” (28)
Dan vermeldt Verheggen verder, dat de burgemeester van Eijsden, Graaf de Geloes, op aandringen van wet-
houder Willems na 12 oktober met de M.Z.M. - directie zal gaan praten over het bijleggen van het conflict.
En tenslotte wijst Verheggen op een briefje, dat de directie aan Poels geschreven heeft en dat Poels op dins-
dag 30 september aan Verheggen heeft overhandigd. In dat briefje geeft de directie duidelijker dan ooit te
kennen niets met de arbeidersorganisaties te maken te willen hebben: "La direction n'a pas à s'occuper de
savoir si les ouvriers sont organisés ou non. Ils sont complètement libres. Mais à Pinterieur de l'usine, la
direction ne connait que ses ouvriers et ne veut pas savoir s'ils sont organisés ou non. En conséquence, la
direction est comme toujours disposée à parler à ses ouvriers ou à ceux d'entre eux délégués par tous leur
camarades.”* (28)De briefwisseling tussen Verheggen en de bisschop van Roermond geeft een aardige illus-
tratie van de tegenstelling, die er bestond tussen Poels, met zijn nadruk op de standsorganisatie, en de zoge-
heten Leidse school, die op kwam voor een sterke vakorganisatie. Tot de laatste groep behoorden Souren en
Verheggen. ^

De tegenstellingen tussen de geestelijken onderling komen ook nog aan het licht, waar Verheggen aan het
einde van zijn brief aan de bisschop zich beklaagt over uitlatingen van de pastoor van Breust, pastoor Vallen
dus, als zou hij hoog spel spelen en op een vulkaan dansen. Dit past wonderwel bij hetgeen pastoor Vallen
in het memorieboek van de St.-Martinusparochie schrijft, als hij zich afvraagt, wat de oorzaak van de lange
duur van de staking is geweest. Hij schrijft dan, dat de directie geen organisatie wilde erkennen, noch socia-
listische noch katholieke, terwijl van de kant van het hoofdbestuur van de R.K. - organisatie de erkenning
als vereiste werd gesteld, wat Vallen nodig vindt, "wilde de R.K. - organisatie in geheel Nederland niet be-
dreigd worden met verzwakking'f. (29) Maar dan gaat hij verder: "In de derde week echter der staking ver-
klaarde de Directie aan Dr. Poels, de hoofdaalmoezenier van den Arbeid, het bestuur der “plaatselijke” orga-
nisatie te willen erkennen en daarmede te onderhandelen, deze kan dan ruggespraak houden met het Hoofd-
bestuur. Dat het echter zoover niet kwam (aan wien den schuld?) wordt verschillend beoordeeld, en daarom
wil ik er liever over zwijgen.” (29)
Intussen was het voorstel, dat de directie via Poels had gedaan, in een brief van Mooyman aan de directie
van de M.Z.M. op 8 oktober lofficieel door de R.K.-bond van de hand gewezen. Daarentegen stelde Mooy-
man de directie voor om besprekingen te houden met de besturen van de afdelingen Maastricht en Eijsden.
Die afdelingsbesturen konden dan wel weer besprekingen houden met het hoofdbestuur enz.. "A1 zal dan
deze weg van onderhandeling wat langer duren, en er wellicht met Uwe Directie meer dan eene bespreking
noodig zijn, is toch de mogelijkheid niet uitgesloten, dat er door bespreking, heen en weer, overeenstemming
is te verkrijgen en het conflict kan worden opgelost.” (30)

CONFLICT TUSSEN BEIDE BONDEN
Dat Mooyman zich alleen tot de directie richtte en niet samen met Muller van de NVFA was het gevolg van
het feit, dat er naar aanleiding van deze brief een conflict tussen de R.K.-bond en de moderne bond was
uitgebroken. Verheggen maakte daar al melding van in een krabbel onder aan zijn brief aan de bisschop,
waarin hij schrijft, dat Mooyman na een heftig onderhoud met het bondsbestuur van de NVFA alleen een
schrijven aan de directie had gericht. In een vergadering van de katholieke vakorganisatie in Eijsden op dins-
dag 14 oktober doet Mooyman de oorzaak van dit conflict uit de doeken. Hij verklaart, dat hij het, nadat

*F Het behoort niet tot de taak van de directie om te onderzoeken of de arbeiders al dan niet georganiseerd
zijn. Zij zijn volkomen vrij. Maar binnen de fabriek kent de directie slechts haar arbeiders en heeft geen be-
hoefte om te weten of zij wel of niet georganiseerd zijn. Bijgevolg is de directie als steeds bereid met haar
arbeiders of met diegenen onder hen die door al hun kameraden zijn afgevaardigd, te praten.
,'kejje", worden afgevoerd.
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beide bonden het voorstel van de M.Z.M. aan Poels van de hand gewezen hadden, zowel uit beleefdheid als
uit tactisch oogpunt noodzakelijk gevonden had om een tegenvoorstel aan de directie te doen. Zijn brief
werd echter door de moderne bond afgekeurd. Muller noemde het zelfs een schandaal, een bewijs van zwak-
te. "Toen de soc. - dem. hetzelfde deden te Velsen, was het goed. Nu het echter van R.K. - zijde kwam werd v
het afgekeurd. Ja men beweerde zelfs dat Mooyman de arbeiders verkocht, verraden had. Dat de soc. tegen
dit schrijven waren wisten wij vooruit, zoo gaat de heer M. voort, omdat zij tegen alles gekant zijn wat van
ons katholieken uitgaat. U verraden echter, arbeiders, zal nooit gebeuren. Geeft de directie geen aannemelijke
voorwaarden, dan accepteeren we niet. Ik heb dit den Heeren socialen in de Stuers zoo goed bewezen, dat
onze mannen hen buiten de deur gezet hebben, en dat de Stuers ook in het vervolg voor hen gesloten blijft.”
(31)

DUIKBOTEN
Intussen werd er niet alleen maar vergaderd. Er werd hard tegen hard een moeizame strijd uitgevochten.
Voortdurend moest er door de stakers aan de Belgische grens bij Eijsden gepost worden tegen het binnen-
komen van mogelijke onderkruipers. Ze stonden daar in weer en wind en traden hardhandig op tegen Bel-
gische werkwilligen, die de grens probeerden over te komen. “Met de knuppel in de hand werd er bij de fa-
briek gepost. De Belgen, die afkomstig waren van Visé en de grensdorpen, kwamen door de weilanden naar
de fabriek, waar ze door postende stakers werden opgevangen. Ook enkele Eijsdenaren waren duikboten en
als zij niet terug naar huis wilden, werden zij teruggeslagen.” (32)

"Er woonde een zinkwitwerker in Moelingen, die zich van de staking niks aantrok en toch ging werken. Hij
liep dan over de spoorweg Maastricht - Visé naar Eijsden. Ikzelf was geen knokker, ik hield daar niet van.
Maar op een dag hadden drie stakers hem door en wachtten hem op bij het spoorwegviaduct in Caestert.
En toen aan hem ......... ” (33)

"De mensen die bleven werken op de fabriek, werden 's morgens en 's avonds onder politiebegeleiding naar
en van de fabriek gebracht. Tenslotte bleven ze er slapen, omdat ze bang waren, dat de stakers hen in elkaar
zouden slaan.” (34) Een meisje, dat in 1914 met haar moeder als vluchtelinge in Eijsden was gekomen en
van wie de moeder in de cantine van de zinkwitfabriek was gaan werken, moest koken voor de mensen, die
op de fabriek bleven. "Ik had verschrikkelijke angst, dat de stakers 's nachts de ramen van de fabriek zouden
komen ingooien. Het was een verschrikkelijke tijd.” (35)

SAMENSCHOLINGSVERBOD
Aan de andere kant liepen de postende stakers veel kans op een pak slaag van de rijksveldwachter, want de
M.Z.M. - directie had veel macht en invloed in Eijsden. Op 20 oktober liet de burgemeester van Eijsden een
samenscholingsverbod voor meer dan 2 personen afkondigen, omdat veldwachters hadden beweerd, dat werk-
Willigen uit Lanaye op de ochtend van die dag met geweld verhinderd waren om te gaan werken. Een onder-
zoek, ingesteld door de brigadecommandant van de marechaussee, wees een dag later uit, "dat geen enkel
persoon van Lanaye het voornemen heeft kenbaar gemaakt om in de fabriek te gaan werken op of omstreeks
20 oktober 1919; dat geen dier arbeiders op 20 oktober te Eijsden is geweest of op de Maas om naar Eijsden
te komen; dat geen dier arbeiders is gezien op den linker Maasoever op 20 oktober, kortom dat door niemand
een dier arbeiders ergens is gezien en mij alle personen, die op 20 oktober bij de Maas waren, mij verklaren,
dat door niemand arbeiders van Lanaye zijn gezien of gehoord.” (36) `De brigadecommandant v komt ten-
slotte tot de conclusie, dat de burgemeester "onware daden zijn aangebracht om U te bewegen tegen de
Marechaussee te klagen en de vrijheid in de gemeente door Uw verbod tot samenscholing aan banden te leg-
gen.” (36) Het verbod- werd twee dagen later weer gauw ingetrokken. In de gemeenteraad kwam het nog tot
een heftige woordenwisseling over deze zaak en over het al te hardhandige optreden van de rijksveldwachters.
De burgemeester werd daarbij van partijdigheid beschuldigd.

ANDERE MIDDELEN
Intussen zat de M.Z.M. - directie de stakers ook nog op allerlei manieren dwars. Bij hen, die in woonhuizen
van de M.Z.M. woonden, werd de waterleiding afgesloten. Verder werd bij een aantal mensen de huishuur
met f 5,-- per maand verhoogd. Maar ook, zo staat te lezen in een circulaire van de R.K.-bond van eind no-
vember 1919, "is aan eenige de huishuur opgezegd, en zullen zij als de Directie haar zin krijgt op straat wor-
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den gezet, terwijl in geheel Eijsden geen enkele woning te krijgen is. Wel heeft de huurcommissie van Maas-
tricht waaronder de Gemeente Eijsden ressorteert uitstel verleend, doch daarop heeft de Directie zich van
juridische hulp voorzien, en de zaak aanhangig gemaakt bij den Kantonrechter.” (37) Het waren vooral de
voorrnannen van de organisatie, die het moesten ontgelden. In dit verband is het wat merkwaardig om in het
gedenkboek te lezen, dat de staking van 1919 in tegenstelling tot die van 1929 een oprecht karakter had en
"aan weerskanten met faire middelen" werd gevoerd. (38)

STEUN
De stakers kregen ook van verschillende kanten steun. Er kwam financiële steun van andere arbeiders. In een
circulaire van "God en ons Recht" d.d. 3 oktober 1919 worden de arbeiders herinnerd aan het besluit van
alle R.K. - vakverenigingen om per week één uurloon af te staan voor de stakers. (39) De "Zuid-Limburger"
van 9 oktober 1919 meldt, dat de gemeenteraad van Meerssen met 7 tegen 6 stemmen besloten heeft om de
zinkwitstakers in Maastricht en in Eijsden uit de gemeentekas te steunen. In hetzelfde blad wordt bericht,
dat de Maastrichtse Kappers- en Barbiersbond besloten heeft om de stakers gedurende de stakingstijd gratis
te knippen en te scheren. (40) Het Ursulinenklooster in Eijsden steunde de stakers ook door het beschik-
baar stellen van vergaderruimte. In Limmel was de sociaal bewogen kapelaan Simonis zeer actief.

DOORSTAKEN?
Maar het werd toch wel steeds moeilijker voor de stakers om de staking maar eindeloos te blijven volhouden.
Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit het slot van de toespraak, die Mooyman op 14 oktober in Eijsden hield,
waar hij zei: "Staken is _zwaarder dan de zwaarste fabrieksarbeid: wanneer gij posten moet, wanneer Uwe
vrouwen tot U komen, misschien met een schreeuwend kind op den arm, om U te nopen den arbeid te her-
vatten. Maar och wil dan liever wat gebrek lijden dan Uw kind aan een toekomst over te leveren, waarin gij
nu verkeert.” (41)
Op 3 november herhaalde het gemeentebestuur van Eijsden nog eens zijn bemiddelingsvoorstel van 18 sep-
tember, maar de M.Z.M. - directie bleef even afwijzend reageren. Wel stond de directie positief tegenover
het idee om de gemeenteraad het initiatief te laten nemen tot het bijeenroepen van een vergadering van de
zinkwitarbeiders teneinde de toestand te bespreken. In die antwoordbrief wordt door de directie onder an-
dere opgemerkt, dat de treurige toestand, waarin de werklieden van de M.Z.M. nu verkeren, "ons geenszins
aangerekend kan worden". (42) `

EINDE VAN DE STAKING
In december 1919 kwam er na drie maanden tenslotte een einde aan de staking, nadat Pisart een "bekend-
making" (43) had uitgegeven, waarin hij in feite enkele concessies aan de stakers deed. Er zou op zondag
een tweeploegenstelsel worden ingevoerd en de betaling op zondag zou van 130 °/o op 140 o/o gebracht
worden, terwijl er verder werd toegezegd, dat de lonen zouden worden verhoogd en de ontslagen en staken-
de arbeiders allemaal zouden worden teruggenomen, als de produktie zulks weer toeliet, d.w.z. als de invoer-
beperkingen in Engeland waren opgeheven.
De R.K. - bond besloot hierna tenslotte de arbeid weer te hervatten. Door velen werd dat als verraad be-
schouwd. "Mooyman heeft de zaak verkocht. Eerst zei hij 'we gaan niet werken', de dag daarna moesten we
gaan werken. We moesten op kantoor komen en Mooyman zei: 'Mannen, we gaan werken'. Een ingenieur
stond op en zei: 'Meneer Mooyman, U moet zwijgen', en toen zei hij tegen ons: 'Vooruit mannen, ga aan het
werk'. Mooyman heeft natuurlijk geld van de M.Z.M. gekregen om de staking op te heffen." (44) Zo werd er
door velen gedacht.

GEWONNEN OF VERLOREN?
De moderne bond beschouwde de staking achteraf als verloren. Mooyman verdedigde het beëindigen van de
staking. Het was volgens hem in het belang van de arbeiders zelf.
Enkele maanden na afloop van de staking werden de lonen met gemiddeld 16 0/o verhoogd zonder dat Pisart
daar door een toezegging toe verplicht was. Het gedenkboek noemt dat typerend voor Pisart. Wilde Pisart
wellicht dat er geen schaduw van verbittering meer zou hangen boven de viering van het eerste gouden jubi-
leum - van Joseph Partouns -, dat in april 1920 gevierd zou worden? De wijze, waarop Pisart zijn concessies
deed, toont duidelijk, dat hij er nog steeds niet over dacht om met de arbeidersorganisaties te onderhande-
len. Van erkenning was dus geen sprake.
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De staking van 1919 zou volgens het gedenkboek van de M.Z.M. een ander verloop hebben gehad, indien de
absolute heerser Pisart'als tegenpartij niet de even sterke persoonlijkheid van Poels tegenover zich geplaatst
had gezien. Dat lijkt op zijn minst een onderschatting van een andere belangrijke faktor in deze strijd name-

lijk de vastberaden en eensgezinde houding van de zinkwitarbeiders. Poels heeft wellicht kunnen bereiken,

dat Pisart toch concessies deed, maar inzake de beslissing in oktober 1919 om door te staken heeft Poels
zich op de vlakte gehouden en hakten de katholieke leiders in Maastricht de knoop door.

In het memorieboek van de St. - Martinusparochie vraagt pastoor Vallen zich na afloop van de staking af,
of deze ten voordele van de arbeiders is geweest. Hij antwoordt onmiddellijk, dat het bedroevend weinig in

hun veenieei was. "wel heeft zij bij velen ontevredenheid verwekt. Eenige dreigden zelfs ever te geen naar
de socialisten. 0m dit echter den kop in te slaan, besloten wij zoodra mogelijk een groote Heilige Missie te
doen houden, welke geopend werd op 7 februari en eindigde op 1 7 februari, daags vóór Asch - woensdag.” (45)
De Missie, die door drie paters Redemptoristen gehouden werd, werd als zeer geslaagd beschouwd. De kerk

was nog nooit zo vol geweest.

Paul van der Heijden.

Een kijkje in de smederij.
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Parochie - archief St.-Martinus Breust - Eijsden, Memorieboek.

Uit C.A.O. 1938 art. 22 van het fabrieksreglement:
” ....... Bij dringende behoefte alléén mag van de privaten gebruik worden gemaakt.

Overtredingen worden gestraft met een boete van f 0,25. ”



Stichting êijocleno verleden
(opgericht 15 oktober 1975)

secretariaat: Kerkstraat 13, Eijsden. (tel. 04409 - 2324)
Bankrelatie: Rabobank - Eijsden, nr. 11.50.96.590

Amrobank - Eijsden, nr. 45.29.76.022
Wilt U het werk van de stichting financiëel steunen, dan kunt U dit doen door een bedrag te storten of over
te schrijven op een van bovenstaande rekeningen, onder vermelding van naam en adres.
Bij een minimale bijdrage van f 25,-- (voor studerenden f 12,50) per kalenderjaar ontvangt U de uitgaven
"Uit Eijsdens Verleden” gratis.

Overname van foto's en of artikelen van deze uitgave is toegestaan na overleg met de stichting.


