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Een arbeidersbuurt onder de rook van ‘De Sphinx’
Een sociaal-ruimtelijke geschiedenis van het Boschstraatkwartier-Oost te Maastricht, 

1829-1904

Thijs van Vugt

Universiteit Maastricht, 27 februari 2015

1  Onder de bewoners van het Boschstraatkwartier-Oost in Maastricht was in de 
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw veel meer dynamiek en 
variatie dan sociologen  Litjens en Haveman en historicus Maenen in de jaren 
1950 veronderstelden. 

2  Om vast te stellen of er een verband was tussen de negentiende-eeuwse in-
dustrialisatie in Maastricht en de door socioloog Litjens benoemde ‘onmaat-
schappelijkheid’ in wijken als het Boschstraatkwartier-Oost in de jaren 1950 
zouden de  familiegeschiedenissen van deze zogenaamde onmaatschappelijke 
gezinnen zelf, retrospectief, moeten worden gereconstrueerd. Naar verwach-
ting zal dat verband ook in dat geval niet kunnen worden aangetoond.

3  Het sociaal-demografische karakter en de sociale structuur van het Bosch-
straatkwartier-Oost in Maastricht werden na de vestiging van de glas- en 
aardewerk fabrieken van Petrus Regout in 1834 in sterke mate bepaald door de 
behoefte aan arbeider(ster)s voor dat bedrijf.

4  De attractiviteit van het Boschstraatkwartier-Oost als woonplaats werd mede 
bepaald door de mogelijkheden voor vrouwen en meisjes om meerdere, kort-
lopende dienstverbanden bij het bedrijf te verwerven. 

5  Op basis van onderzoek in de fabrieksbevolkingsregisters van de bedrijven van 
 Regout moet de conclusie worden getrokken dat deze werkgever de bepalingen 
van het Kinderwetje van Van Houten uit 1874 zeker tot in het begin van de twin-
tigste eeuw aan zijn laars lapte. 

6  Ter completering van deze sociaal-demografische studie zou het aanbeveling 
verdienen vervolgonderzoek te doen naar de bewoners van het Boschstraat-
kwartier-Oost vanuit een  so ciaal- culturele invalshoek. 

7  Aangezien de studenten die in de afzonderlijke schoolvakken Aardrijkskunde, 
Economie, Geschiedenis en Maatschappijleer tot tweedegraads leraar worden 

opgeleid tevens de bevoegdheid hebben om het brede leergebied Mens & Maat-
schappij in de onderbouw van het voortgezet onderwijs te geven, is het nood-
zakelijk dat zij tijdens hun opleiding kennis maken met het vakbesef van de 
 belendende vakken in diverse scenario’s van vakkenintegratie. 

8  Het toetsen van het eindniveau in historisch denken en redeneren in de tweede-
graads lerarenopleidingen Geschiedenis door een digitaal afgenomen multiple 
choice-examen doet op geen enkele wijze recht aan de essentie van het vak.

9  Het onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde begint bij de voordeur, maar 
het is nog belangrijker dat het binnenshuis landt in de hoofden en de harten 
van leerlingen.

10  Een investering in de productie van miljoenen letters is een vereiste voor het 
schrappen van één enkele letter in een academische titel.
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