Achter het stuur aannemer Janus van Dupen, links van hem !.Sterkenbijgênaebal ,dê grllreêrd', rechts zekere schaufetê. (r"t.
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OVER JAl\lUS VAN EUPEN, BOUltlER

III

DE PEEL

door Sjang Hoelrmakers

n het begin van deze eeuh' toen de ontginning varr de
Peel op gang kwan werden er inbt nieuwe landbouwgebied
een vrij groot aantal boerderijen gebouwd. Van eenniet
onaanzienliÈ deel van deze boerderijen staat het vast dat ze
indertijd gebourr'd zijn door aannener var Eupen uit Gemert.
Ook het grote landhuis ttBronlaakÍ werd door hem gebouwd in
opdracht van Adan Roelvink, directeur van de Trentse Bank te
Ansterdam. Dit was in het jaar 1909. Eij heeft daar r+aa-schljn_
lijk ook kennis gemaakt met de bekencle landschapsarchitekt
Leonard Springer, de ontwerper van De Gd'ote Slink, het landschapspark rond tle villa,
dat nu elgendom is van Brabants
Lantlschap. Omstreeks 1912 werd door aannener Van Eupen nog
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nieuye vleugel aan de villa aangebour{(1.
Van Eupen als kleine aannemer begonnen met de bouw van Lroningen, veryierf een goede naam door het werk wat hij leverde en hij lseeg stêeals meer opdrachten. Langzaamaan groeide
;Í beilrijf uit tot een zeker voor die tijd groot aannemersbedrijf. En Janus van Eupen, gesproten uit een te Gemert gegoerte familie, r+erd d6 grote zakennan van het Gemert val
toen. Dat hij klein van postuur was, belette hem niet on een
zwaxe Harley Davidson van 75occ. te rijden, waarnee hij zich
vervoerde van bouwterrein naar bouwterrein om toezicht te
kunnen hourlen op tle verschillende onilerhanden werken.
Zijn eerste grote werk in de PeeI, voor zover bekend, was de
bouw van de al genoende villa van Roelvink met daarbij een
woning voor tle bosbaas.Deze laatste rr'oning kwam in het voorjaax vaÍr 1909 gereed. Van hetzelfde type bouwde Van E\rpen er
later nog een aantal r+aaronder het huis van smid van de Laar
in Elsendorp dat in 1980 moest wortlen afgebroken, ondat men
de grond nodig had ter beveiliging van het kruispunt aldaax.
Het werk dat Van Eupen afleverde beviel Adan Roelvink zo goed
dat de bouw van nieuwe boerderden en arbe iderswoningen steeds
$eer aarr hem werd toevertrouwcl. De eerste boerderij die hij
voor Roelvink bouvde r*as de aan ale Heg varr Elsendorp naar
Oploo gelegen Cbr istine-hoeve, zo genoemd naar de echtgenote
van Àdan Roelvink, Christine Willink. Toen 66n der kinderen
va[ Àalar Roelvink eens inforneerale: trPapa, waarorn laat je
niet êens een ander inschrijven? Van Eupen is toch niet z6
goedhoop! Ít toen moet Adan geantrr'oord hebben:rrleder werk hedt
zijn Frijs, yoor yeinig geltl goed werk leveren kan nienand,
en er zijn er tlie het voor veel geld nog niet kunnen. Als ik
Van hrpen verk opdraag, yeet ik zeker dat alles tot in de
puntjes rordt afgererlÉ en dat ik er nienaad naar toe hoef
te sturen c het verh te controlerenrt.
b beEtonilêo €oeile coatacten ttrssen Jamrs van Eupen en de in
&nert gestatiGrale horrtyester Ïinkelman, clie nanens de
Netl. Heialenaatscbappij het beh,eer voerde over grote gebieden
ontginningsgronden in ile Peel.Íinkelran adviseerde ook Roelvink bi j diens ontgi-D-oi-ngel oiler Oploo en St.Anthonis. Toen
in 1910 Samuel Constaat van lrlusschenbroek besloot tot de bouw
van de Annehoeve op de Dcpt heeg árnneuer Van Eupen odr deze oprlracht rnede door bènitldèling va-n houtvester l{inkelnan.
Behalve de grote . villa, de veestal en de paardenstal werden
er zeven raroningen en een schaftlokáal gebouwd. Verder nog een
eeD
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smidse, een wagen- ên machineloods, en twee nachtige veldschuren van 30(16 Ín. Van dàt type heeft Van Eupen er later
nog veel gebouwtl in cle Peel. 0f het een ontwerp was van hemzelf of van ilê Ned. Heidemaatschappi j is mij niet duidelijkt
maar op iedere grote ontginning vond nen wel 66n of meer vart
deze schuren, ook op bèdrijven díe nooit door tle Heidemaat-

schappij beheeral

wer clen.

Van oud-gemeentesecretar is Jac. v.d. Broek hoorde ik esrs het
volgende over de wederwaaitli ghealen van Janus van Eupenrwaaïuit een en ander rnoge bIíjken van diens ondernemingszin:
In de twintiger jaren werd in Zuid-Línburg hd. zgn. miljoenenlijntje aangelegd. Als onder-aannemer haal Van Eupen de bouw
van stat ionsgebouwen en loodsen aangenomen. Steed,s moesten
er veranderingen worden aangebracht in tekeningen en bestek.
Van Eupen noet gezegtl hebben: rrlk wil alles makenr naar ik
moet we1 schriftelijke opalraèhten hebben!rl
Men bleef aan het verantleren. Soms nog nadat plannen aI goeddeels warên uitgevoerdl somtijds zêIfs moest reeds gereed
werk worden gesloopt eer íEn kon gaan na.ken uat dán wêêr vêr-

langd $erd.
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op tot

een geweldige

hoogte, en to€n er uiteindelijk afgerekencl noest worden vond
ale opdrachtger-er de rekening te hoog en weigerde daarom te
betalen. Er hr-a[ een proces van dat door Van Eupen werd gehonnen.

dat daar uitspraak
rtAls
het vandaag nislooptt
sedaan zou worden verklaarde hij:
clan gaat het bedrijf êr aan kapotr naar als ik win dan gêef
ik vanavond ènkele vaten bier weg en dan kan iedereen het
kornen vierenrr.
Met de auto, die hij inmialdels had aangeschaft, reed hij
naar Roermond. De uitspraak van tle rechter luidde dat de opdrachtgever moest betalen. Na thuiskomst zorgtle Piet keters t
de chauffeur van van Eupenr er voor dat bii de werknemers van
de aannemerij bekend werd dat de baas het proces had gewonnen
en dat men tlit mee kon komen vÍeren. Tn enkele cafés betaalde Janus een vat bier en ietler die er zin in had kon enkele
pinten vatten op het welzijn van de onderneming.

loor ziF vertrek naar

Roermontl, op de dag

Ja:us sa: Êupên net zjin kinderen op het milioênen1ïntie....
'.. (t9zz)'
('"a..) ;anus'van oupen
rlrr cus Ra.lecare's .ro, uac, i".'""
'
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Nawoord:

in ile Laatste jaren zoveel over de ontginning van de peel
begint rrlosrr te kónenl de werkzaaríheid ian dà Nederlanclse
Heidenaatschappi i r pártícririere grootontginners en zeker niet
in tle.laatste plaats, boeren en ,.UeiaerJ van her ên der, in
ile ontginningsgeschieilénís voor het voetlicht treclen, is'het
goed.ook
991s te wgzen rzj hêt bescheiden, op de in deze ont_
plooide aktiviteit
var'een aannemer als Janus van E\rpen. Hij
e9n veelzijdig nanr'betroklien bij vanalles_en_nogd{at in
-rÍas
het_plaatselijk verkeer, hij was airekteur van rle harmonie,
raad,slid, een aantal jaren wethouder, maar bovenal r+as hij
Nu

aannener van formaat.
Een dieper gravend onderzoêk naar
tot de nogelljkheden behoort, zal
moeite lonen.
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Met dank aan mijn zegsliealen: smicl H. v.d. Laar,
Mevr. Jonckheer-Zhreèrts (kleindochter van J.B.
Roelvink), en Jac. v.cl. Broek.
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De in dê Gelnert6e votksnond oDder de naal! van Janu€ van Eupen bij
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d.r.z.
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