
Toerisme in Schin op Geul 
 
In de jaren na de tweede wereldoorlog kreeg Schin op Geul meer en meer te 
maken met het fenomeen ‘de toerist’, in onze streektaal ‘der Hollender’. Voor 
veel families in ons dorp werd het verstrekken van logies en verzorging aan 
deze toeristen vooral vanaf eind jaren vijftig een belangrijke bron van (ne-
ven)inkomsten. Dit gold zeker over een periode van twintig jaar. Rond 1980 
kwam door een reeks van oorzaken langzaam een einde aan deze ‘toeristen-
boom’. De overheidseisen voor het hotel- en pensionbedrijf werden strenger, 
de klanten veeleisender – het eenvoudige familiepension had zijn langste tijd 
gehad. En dan was er natuurlijk de concurrentie van het zonnige en warmere 
buitenland. Met de Spaanse costas kan het Geuldal maar moeilijk concurre-
ren.  
 
De komst van toeristen naar Schin op Geul was niet alleen een economisch 
fenomeen. Onze gasten hadden in de zomermaanden ook een stevige invloed 
op het dorpsleven. Het inwonertal was natuurlijk aanzienlijk verhoogd, er was 
ook het verschil in gedrag en cultuur tussen de bezoekers en de dorpsbewo-
ners. Dit laatste heeft echter nauwelijks tot wrijving geleid – integendeel. Ach-
teraf hebben velen nog bijzonder goede herinneringen aan deze tijd en aan de 
contacten met de gasten. Voor de heemkundevereniging een gerede aanlei-
ding om bij haar vijftienjarig bestaan te proberen een beschrijving te maken 
van de toeristische bedrijvigheid in de afgelopen decennia. Sommige van de 
(talrijke) kleine familiehotels en -pensions van toen zijn intussen uitgegroeid tot 
professionele ondernemingen, de meeste zijn verdwenen; de vroegere kam-
peerterreintjes hebben de tand des tijds niet doorstaan, op enkele uitzonderin-
gen na. 
 
Een reden te meer om dit onderwerp aan te pakken is het feit dat van deze 
bedrijvigheid weinig te boek is gesteld. De bedrijven zelf hebben hun activitei-
ten nauwelijks gedocumenteerd – daar was geen tijd of belangstelling voor. 
We zijn dus vooral afhankelijk van mondelinge beschrijvingen van de mensen 
die dit meegemaakt hebben en deze te verzamelen leek ons in dit jubileumjaar 
van de vereniging een mooie opgave. 
 
Een werkgroep bestaande uit Wim Baetsen, Irene Berg-Bemelmans, Jozef 
Berg, Pierre van Dijck, Theo Salden, Frans en Wim Vanmeulebrouk , Victor 
Willems en Fon Weusten heeft een poging gedaan om een en ander in kaart 
te brengen. In twee themanummers van ons periodiek brengen we verslag uit. 
Al degenen die ons van informatie hebben voorzien en die bereid waren hun 
herinneringen met ons te delen, vaak in lange en onderhoudende interviews, 
zijn wij veel dank verschuldigd. 
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In dit meinummer van ons periodiek geven wij een globale algemene geschie-
denis van het toerisme in het Geuldal, waarbij natuurlijk het stadje Valkenburg 
in het middelpunt staat. Van daaruit is het vreemdelingenverkeer over het 
mergelland uitgewaaierd. In het nummer van het najaar proberen we meer 
concreet de bedrijvigheid in Schin op Geul in kaart te brengen, vooral na de 
jaren vijftig. En bij de viering van ons jubileum willen we in een presentatie de 
geschiedenis van Schin als toeristenplaats zichtbaar maken. 
 
Wim Baetsen  
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