Kiek ins
nao bove

Stichtingssteen
Pierre Regout
1864

Jef Bartelet, VMG 01-08-2015

Stichtingssteen van de Cité Ouvrière?

Op 15-02-1864 werd in de Sint Theunisstraat een
woonkazerne voor arbeiders uit de fabriek van Petrus Regout
in gebruik genomen. Het gebouw, 35 meter hoog en diep, 25
meter breed, is bekend (en ook berucht) geworden onder de
namen Cité Ouvrière of de Groete Bouw.
Oorspronkelijk met 76 kamers bedoeld voor 40 gezinnen, met
op iedere verdieping dicht bij huis een waterpomp (toch min of
meer luxe, want er was nog geen waterleiding in de stad),
twee gezamenlijke privaten (die volgens de staatscommissie
De Vries-Robbé in 1865 ‘nogal veel stank’ verspreidden). En
een lijkenkamer – iets wat veel later schandelijk werd gevonden maar toen op het gebied van hygiëne vooruitstrevend,
zeker met al die besmettelijke ziektes.
En hoewel het totale woongenot tegenwoordig door niemand
een schoolvoorbeeld van aangenaam en gezond wonen
genoemd zal worden – eerder het tegendeel - gold de Cité
Ouvrière in 1863 naar de gangbare opvattingen als modern,
geheel volgens de inzichten en ‘wensen’ van die tijd.
De Groete Bouw kreeg onder de nazaten van Petrus Regout
als gevolg van verdere opdeling in eenkamerwoningen,
onvoldoende toezicht en verwaarlozing pas echt zijn heel
slechte reputatie als ‘menschenpakhuis’ met 82 kamers
bewoond door 66 gezinnen met 266 personen (toestand 1903)
en in 1917 door sociaal aalmoezenier mgr. Poels in zijn
Noodkistrede terecht een afschrikwekkend voorbeeld
genoemd van de miserabele woon- en leefomstandigheden
van de Maastrichtse arbeiders.
In 1918 werd de Bouw door de gemeente overgenomen, in
1920 onbewoonbaar verklaard en tot 1928 geleidelijk ontruimd
vanwege de grote woningnood in de stad.
Na nog 10 jaar als pakhuis gediend te hebben, werd het
tenslotte in 1938 gesloopt.

CETTE PREMIERE PIERRE DE FONDATION
A ÉTÉ PLACÉE PAR MOU(=N)SIEUR P. REGOUT
LE 24 MARS 1864 JOUR DE SON ANNIVER(SAI)RE

Met dank aan Jack Huntjens, die de VMG attent heeft gemaakt op deze stichtingssteen.

deze eerste (stichtings)steen is gelegd
door de heer P. Regout
24 maart 1864, op de dag van zijn
verjaardag

Aanvankelijk werd geopperd dat de nu opgedoken en hierboven afgebeelde
stichtingssteen afkomstig zou zijn van de Cité Ouvrière, maar dat is niet aannemelijk.
Het achteraf in 1864 plaatsen van een stichtingssteen in een gebouw dat 1863 (met
wapen) pontificaal boven de voordeur had staan, is dubbelop en ligt niet voor de hand.
NB. De literatuur is niet bepaald eenduidig van wanneer de Groete Bouw is. De een
noemt 1863 (het stichtingsjaar), de ander houdt 1864 aan (de oplevering).
De foto van de voorgevel in de Telegraaf van 26-11-1921 laat duidelijk het jaartal 1863
zien. Het is dus zo goed als zeker dat voor deze stichtingssteen uit 1864 een ander
gebouw moet worden gezocht.

Cité Ouvrière
1863 - 1938
St. Anthoniusstraat 59

1863
met het
wapen van
Regout
boven de
ingang

NB. Opmerkelijk is dat de geboortedatum van Pierre Regout niet 24 maar in
werkelijkheid 23 maart was. Ook zit er een spelfout in Mousieur.
De gemaakte fouten zijn blijkbaar niet zo storend ervaren dat ze verbeterd werden.

ingang met jaartal 1863 en het wapen van Regout

op iedere verdieping een centrale gang

kamerwoning in de cité ouvrière

Cité Ouvrière 1863 - 1938
Hoewel Petrus Regout graag in de adelstand zou
zijn verheven en door goede contacten met de
Oranjes er al min of meer op dacht te mogen
rekenen, is dat nooit gebeurd.
Het weerhield hem er niet van in 1851 op kasteel
Vaeshartelt zijn familiewapen toe te passen (foto
hiernaast), dat trouwens pas in 1867 door het
Nederlands Heraldisch Genootschap werd
erkend.
Ook boven de deur van de Cité stond volgens
een ooggetuigeverslag in de Indische Courant
van 9-1-1922 zijn wapen dat volgens datzelfde
bericht ondanks dat het bij de overname in 1918
door de gemeente grotendeels zou zijn
weggekapt, toch nog zichtbaar was. De foto in de
Telegraaf van 26-11-1921 laat dat goed zien.

‘Hoeg Hoes’
1865 - 1939
Boschstraat 26

Een mogelijk tweede kandidaat voor de opgedoken stichtingssteen is het andere ‘flatgebouw’ van
Regout aan de Boschstraat, rechts naast de Penitentenpoort, dat vanwege zijn hoogte al snel ’t Hoeg
Hoes of Maison Haute werd genoemd en diende als woonkazerne voor 21 beambten die bij Regout in
dienst waren, met beneden een viertal winkels.
Het kwam gereed in 1865, maar de bouw moet eerder zijn gestart in 1864 en dat komt dan mooi
overeen met het genoemde jaartal op de stichtingssteen. Daarmee was de belangstelling van de VMG
voor deze locatie gewekt, omdat met deze steen dan weer een stukje industriële geschiedenis zou
kunnen worden ingevuld.
Echter, het (spook)verhaal dat deze steen recent bij sloopwerkzaamheden van het Sphinxterrein
meegenomen zou zijn en waarmee het Hoeg Hoes in de picture kwam, blijkt op fantasie te berusten.
De steen is al zo’n 40 jaar geleden ‘ergens’ bij een andere sloop elders gevonden. Dat valt dus af.
De steen wordt nu door een onbekend iemand voor € 1500 te koop aangeboden.
Zo lang niet bekend is waar die steen precies vandaan komt zullen er niet zo veel belangstellenden
zijn, zeker niet voor die belachelijk hoge prijs, maar nieuwsgierig blijven we natuurlijk wel.

Oproep: Kan iemand soms iets meer over de herkomst en huidige verblijfplaats
van deze stichtingssteen vertellen?

