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Een bruggenbouwer pur sang

Servaas Huys (1940-2016) 

Eisso Woltjer

‘Ut waar ein prachtig laeve, allein wât kort…’ aldus Servaas zelf, zo was te lezen in zijn 
overlijdensbericht. Wat kun je daar in een herdenkingsbijdrage nog aan toevoegen? 
Een respectvolle stilte is het eerste wat bij je opkomt. Dat is echter geen herdenkings-
bijdrage, want daarvan mag worden verwacht dat ten minste een aantal (dierbare) 
herinneringen worden vermeld. 

Geboren en getogen als boerenzoon in het Noord-Limburgse dorpje Grubbenvorst 
is Servaas zijn leven lang (Noord-)Limburg trouw gebleven. Als onderwijzer en als 
vormingsleider maar ook als politicus en ten slotte als zeer actieve gepensioneerde. 
Een bruggenbouwer die opereerde met een zeer beminnelijke lach en ook met een 
vasthoudende overtuiging.

In 1978 werd Servaas lid van Provinciale Staten van Limburg. Hij had toen in de 
gemeenteraad van Grubbenvorst (nu gemeente Horst aan de Maas) al bijna vier jaar 
politieke ervaring opgedaan. Tijdens zijn eerste optreden in de Staten verraste hij de 
toenmalige Gedeputeerde die tijdens een plenaire zitting verveeld het (lange) ant-
woord van zijn ambtenaar afraffelde op een van de vragen die Servaas bij de algemene 
beschouwingen had gesteld. Halverwege stopte de Gedeputeerde en vroeg neerbui-
gend aan het pas begonnen Statenlid waarom de geachte afgevaardigde dit allemaal 
wilde weten. Het antwoord van Servaas was even kort als helder: ‘Dat maak ik zelf wel 
uit.’ De Gedeputeerde bleef weinig anders over dan zijn antwoord te vervolgen.

Binnen de pvda-fractie wist Servaas een brug te slaan tussen de afgevaardigden van 
Noord- en Midden-Limburg enerzijds en die van Zuid-Limburg anderzijds, regio’s met 
een verschillende (politieke) geschiedenis. Met name in de noordelijke regio’s heeft de 
katholieke gemeenschap (nog) lang de politiek gedomineerd. Daarbij speelt ook mee dat 
in Limburg veel op personen wordt gestemd. Politici als Servaas, geboren en getogen in 
de streek, waren daardoor beter in staat deze barrières te doorbreken. ‘Import-Limbur-
gers’ konden dat veel minder, vooral omdat ze geen Limburgs dialect spraken.

De politieke waardering voor Servaas kwam mede tot uiting in het feit dat de 
pvda-fractie in de Provinciale Staten hem voor de periode 1980-1986 tot fractievoor-
zitter koos.

Van 1986 tot 1998 was Servaas met een kleine onderbreking lid van de Tweede 
Kamer voor de pvda en werd hij door de fractie aangewezen als woordvoerder 
Landbouw en Visserij. Daarnaast hield hij zich binnen de fractie bezig met het (be - 
roeps)onderwijs, een logisch gevolg van zijn voormalige werkzaamheden als onder-
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wijzer, als vormingswerker en als directeur van het Vormingscentrum voor Wer-
kende Jongeren.

Ook in de Kamer werd zijn verbindende talent zeer gewaardeerd. Zo diende hij 
samen met zes andere visserijwoordvoerders in 1997 een initiatiefwetsvoorstel in tot 
wijziging van de Visserijwet. Dit voorstel werd in 1998 wet. Tezelfdertijd behandelde 
Servaas de door de minister van Landbouw en Visserij, Jozias van Aartsen, ingediende 
mestwet. De varkenshouderij in Nederland zat in die tijd met een overaanbod aan 
mest en was op grond van de nitraatrichtlijn van de Europese Unie eindelijk gedwon-
gen wettelijke maatregelen te nemen. Wat onder de vorige minister van Landbouw 
volledig uit de hand was gelopen, moest nu in korte tijd recht worden gezet. Daarbij 
dreigden veel (ook Limburgse) intensieve veehouders het onderspit te delven. Samen 
met de landbouwwoordvoerders van vvd en d66 wist Servaas in de Kamer de wet 
zodanig te wijzigen dat de kleine varkenshouders niet de rekening gepresenteerd kre-
gen voor een overschot aan mest dat veroorzaakt werd door de grootschalige uitbrei-
ding van de varkens- en kippenhouderij.

In 1998 verliet Servaas de Tweede Kamer door zich niet meer beschikbaar te stellen 
voor een nieuw mandaat, waarna hij weer al zijn aandacht op zijn geliefde (Noord-)Lim-
burg richtte. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Uiteraard was hij ook tijdens zijn Kamerlidmaatschap actief gebleven in het ver-
enigingsleven in Grubbenvorst. Zo ging hij bijvoorbeeld bijna wekelijks een keer op 
en neer van Den Haag naar Grubbenvorst om als tenor deel te nemen aan de repetities 
van het plaatselijke ‘Gemengde Koor’. Tevens was hij in die tijd onder meer bestuurslid 
van het ziekenhuis Venlo-Venray en na de fusie lid van de Raad van Bestuur Zieken-
huizen Noord-Limburg te Venlo. 

Fulltime terug in Limburg werd er van allerlei kanten een beroep op hem gedaan. 
Zijn faam als bruggenbouwer was alom bekend en hij werd daarom meer dan eens 
gevraagd om als voorzitter bepaalde moeilijke fusieprocessen te begeleiden. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld bij de landinrichtingscommissie ‘De Peelvenen’ waar onder 
meer de belangen van landbouw, natuur- en waterbeheer met elkaar botsten. Het lukte 
Servaas als voorzitter in de periode 1998-2010 een gezamenlijke weg te vinden die werd 
uitgestippeld in het rapport Het onverenigbare verenigd. Als erkenning voor zijn voor-
trekkersrol werd later een prachtig natuurwandelpad in de Deurnse Peel naar hem 
genoemd: het ‘Servaas Huyspad’. 

Dat Servaas de uitvoering van de ruilverkaveling op de voet bleef volgen, blijkt 
uit een bevlogen interview toen tijdens de uitvoering de meningen toch weer bots-
ten en Staatsbosbeheer veel verder wilde gaan dan in de oorspronkelijke plannen was 
verwoord. Hij pleitte voor matiging van de plannen van Staatsbosbeheer dat vooral 
het oorspronkelijke Peellandschap met zijn hoogveen wilde herstellen. Volgens Servaas 
was het echter ook van belang om sporen van de ontturving te bewaren, anders zou de 
natuurbeheersingsorganisatie een vijand worden.

Dat was Servaas ten voeten uit: bouw bruggen en houd je daarna ook aan de afspra-
ken. Mede door deze levenshouding werd hij een veelgevraagde ‘mediator’: voorzitter 
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bijvoorbeeld van het bestuur van het Faunafonds, voorzitter van de commissie van 
wijzen van de Dienst Landelijk Gebied en voorzitter van het coördinerend uitvoe-
ringsorgaan meerjarenplan Gewasbescherming. Ook in Limburg was deze rol hem 
op het lijf geschreven. Zo werd hij voorzitter van de gebiedscommissie Maasduinen 
en Voorzitter van de Limburgse omroep. Daarnaast was Servaas betrokken bij allerlei 
lokale activiteiten zoals ‘Muziek op Locatie’ (klassieke muziek uitgevoerd in de natuur) 
en de plaatselijke carnavalsvereniging. 

Bij zijn overlijden op 22 november 2016 schreven bestuur en vrijwilligers van 
Gewoën Grubbevors: ‘Daor waas d’r ôk mar eine in het dorp met zoë vuül iniatieve: 
dat waas Servaas. Miër dan terecht is hae ônderscheije met de Golde Aspergestaeker. 
Servaas: en hiele deepe buiging vur alles was dich hes gedoan en beteikend.’ Hier valt 
weinig meer aan toe te voegen, behalve misschien de herinnering aan de gesprekken 
bij hem thuis in Grubbenvorst waar hij en Piem vrienden op hun prachtige locatie en 
omringd door cultuur en natuur steeds gastvrij ontvingen.

Tweede Kamerlid Servaas Huys [internationaal instituut voor sociale geschiedenis  
– ronald sweering]
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