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Jean	  Joseph	  Balthasar	  Dubois	  (Thimister	  1832-‐Eijsden	  1893),	  apotheker	  en	  burgemeester:	  
de	  vader	  van	  Eugène	  Dubois	  
 
Inleiding	  
Jean	  Joseph	  Balthasar	  Dubois	  is	  de	  vader	  van	  de	  wereldberoemde	  prof.	  dr.	  Marie	  Eugène	  
François	  Thomas	  (Eugène)	  Dubois	  (Eijsden	  28-‐1-‐1858-‐Haelen	  16-‐12-‐1940)	  die	  bekendheid	  
kreeg	  als	  ontdekker	  van	  de	  Pithecanthropus	  erectus,	  destijds	  beschouwd	  als	  overgangsvorm	  
tussen	  apen	  en	  mensen,	  de	  zogenaamde	  missing	  link.	  Het	  is	  dan	  ook	  geen	  wonder	  dat	  
Eugène	  Dubois	  een	  prominente	  plaats	  kreeg	  in	  de	  onlangs	  verschenen	  Canon	  van	  de	  
geschiedenis	  van	  Limburg.1	  In	  biografische	  werken	  over	  Eugène	  Dubois	  wordt	  slechts	  
beperkt	  aandacht	  geschonken	  aan	  het	  gezin	  waarin	  hij	  opgroeide:	  ‘Dubois	  groeit	  op	  in	  een	  
conservatief	  katholiek	  gezin	  in	  Eijsden.	  Zijn	  vader,	  Jean	  Joseph,	  apotheker	  en	  burgemeester	  
van	  Eijsden,	  behoort	  tot	  de	  hoogst	  opgeleiden	  van	  het	  dorp.	  Hij	  is	  blond,	  heeft	  blauwe	  ogen	  
en	  een	  uitstraling	  van	  waardigheid,	  gezag	  en	  zekerheid.	  Het	  gezin	  bestaat	  uit	  Jean	  Joseph,	  
zijn	  vrouw	  Trinette	  en	  hun	  vier	  kinderen.	  Trinette	  is	  een	  goedhartige	  vrouw,	  die	  het	  soms	  net	  
iets	  te	  hoog	  in	  haar	  bol	  heeft.	  Eugène	  is	  energiek	  en	  nieuwsgierig;	  broer	  Victor	  is	  traag	  in	  
spreken	  en	  denken	  en	  is	  gauw	  afgeleid;	  zus	  Marie	  is	  het	  evenbeeld	  van	  Eugène	  en	  zijn	  
bondgenoot;	  zus	  Gérardine	  lijkt	  weer	  wat	  meer	  op	  zijn	  moeder.	  Jean	  Joseph	  overleed	  op	  11	  
qpril	  1893,	  59	  jaar	  oud,	  onaangekondigd,	  zonder	  slopende	  ziekte’.2	  Afgezien	  van	  de	  feitelijke	  
onjuistheden	  (Jean	  Joseph	  had	  bruin	  haar	  en	  bruine	  ogen;	  hij	  overleed	  op	  60-‐jarige	  leeftijd	  
min	  of	  meer	  wel	  verwacht	  aan	  de	  gevolgen	  van	  hypertrofie)	  en	  de	  suggestieve	  interpretatie	  
van	  hun	  geloofsbeleving	  en	  van	  enige	  persoonlijke	  eigenschappen	  van	  de	  gezinsleden,	  mag	  
toch	  verwacht	  worden	  dat	  de	  opvoeding	  van	  Eugène,	  de	  gezinssituatie	  en	  het	  milieu	  
waarvan	  hij	  deel	  uit	  maakte,	  een	  rol	  gespeeld	  kunnen	  hebben	  bij	  zijn	  latere	  beroepskeuze	  en	  
zo	  mogelijk	  van	  invloed	  zijn	  geweest	  op	  de	  door	  hem	  ontwikkelde	  inzichten	  en	  ideeën.	  Een	  
belangrijke	  rol	  daarvoor	  zou	  weggelegd	  kunnen	  zijn	  voor	  zijn	  vader,	  apotheker	  te	  en	  
burgemeester	  van	  Eijsden.	  In	  deze	  bijdrage	  wordt	  de	  levensloop	  van	  ‘de	  vader	  van’	  
beschreven,	  in	  een	  tijd	  waarin	  ogenschijnlijk	  voor	  ‘de	  moeder	  van’	  een	  minder	  prominente	  
rol	  was	  weggelegd,	  maar	  daarover	  zwijgen	  de	  bronnen	  helaas.	  	  
	  
Jeugd	  en	  studiejaren	  van	  Jean	  Joseph	  Balthasar	  Dubois	  	   
Jean	  Joseph	  Balthasar	  Dubois3,	  roepnaam	  Jean	  Joseph	  c.q.	  Jean	  c.q.	  Jan	  (hierna	  steeds	  Jean),	  
werd	  geboren	  te	  Thimister	  (B)	  op	  15	  juni	  1832	  als	  zoon	  van	  Mathieu	  Joseph	  (Matthijs	  Josef)	  
Dubois	  (Froidthier	  gemeente	  Clermont,	  B,	  1802-Minerie	  gemeente	  Thimister,	  B,	  1838)	  4,	  
koopman	  in	  granen	  en	  bakker	  aldaar,	  en	  van	  de	  uit	  Moerslag	  afkomstige	  Marie	  Jeanne	  
Catherine	  (Catharina)	  Duijsens	  (Deusens/Duysen)	  (Moerslag	  gemeente	  Eijsden	  1805-‐Eijsden	  
1858).5	  Zij	  waren	  op	  6	  mei	  1830	  te	  Sint	  Geertruid	  in	  het	  huwelijk	  getreden,	  hij	  op	  dat	  
moment	  weduwnaar	  van	  Anna	  Barbara	  Pepin.	  De	  familie	  Duijsens	  was	  een	  boerenfamilie	  die	  

                                                
1	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Eugène	  Dubois,	  De	  zoektocht	  naar	  onze	  menselijke	  voorouder,	  in:	  Canon	  van	  Limburg,	  
pag.	  174-‐177	  (red.	  J.	  Venner),	  z.p.,	  2009.	  
2	  P.	  Shipman,	  De	  ontbrekende	  schakel.	  Levensverhaal	  van	  Eugène	  Dubois,	  de	  Nederlander	  die	  het	  gelijk	  van	  
Darwin	  bewees,	  Bodegraven	  2007.	  Bewerking	  auteur	  van	  pag.	  30-‐32,	  279-‐280.	  
3	  In	  de	  naamgeving	  is	  mede	  teruggegrepen	  op	  die	  van	  zijn	  beide	  grootvaders:	  Jean	  Duijsens	  en	  Balthazar	  
Dubois.	  	  	  
4	  Kwartierstaat	  van	  prof.	  dr.	  M.E.F.T.	  Dubois	  (Eijsden	  1858-‐Haelen	  1940),	  in:	  Gens	  Nostra	  jrg.	  25	  (1970),	  pag.	  88-‐
89	  	  (samenstelling	  A.R.K.).	  Hierin	  nogal	  wat	  onnauwkeurigheden	  en	  fouten.	  
5	  Voor	  de	  familie	  Duijsens	  zie	  E.M.A.H.	  Delhougne	  e.a.,	  Familie	  Duijsens	  (Meerssen),	  pag.	  46-‐66,	  in:	  
Genealogieën	  deel	  1,	  Nijmegen	  1957.	  
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stevig,	  ook	  financieel,	  verankerd	  was	  in	  Zuid-‐Limburg.	  Jean	  Dubois	  was	  enig	  kind	  uit	  het	  
huwelijk	  Dubois-‐Duijsens.	  Uit	  het	  huwelijk	  Dubois-‐Pepin	  sproten	  geen	  kinderen.	  Mathieu	  J.	  
Dubois	  overleed	  te	  Minerie	  gemeente	  Thimister	  op	  3	  november	  1838,	  slechts	  36	  jaar	  oud,	  
echtgenote	  en	  enig	  kind	  Jean	  Dubois	  vertwijfeld	  achterlatend.	  De	  weduwe	  verhuisde	  korte	  
tijd	  later	  met	  haar	  zoon	  naar	  haar	  ouders	  die	  inmiddels	  in	  Libeek	  gemeente	  Sint	  Geertruid	  
woonden.	  Daar	  volgde	  Jean	  de	  lagere	  school,	  waarna	  hij	  voor	  vervolgonderwijs	  op	  
kostschool	  bij	  de	  zusters	  Ursulinen	  te	  Venray	  werd	  ondergebracht	  (ca.	  1844-‐1849).	  Zijn	  
moeder	  kon	  klaarblijkelijk	  goed	  opschieten	  met	  haar	  jongere	  zus	  Marie	  Elisabeth	  Cornelie	  
Duijsens	  (Moerslag	  gemeente	  Eijsden	  1807-‐Gronsveld	  1886),	  die	  op	  15	  januari	  1840	  te	  Sint	  
Geertruid	  met	  Carolus	  Henricus	  (Karel	  Hendrik)	  Quaedvlieg	  (Valkenburg	  1793-‐Oud-‐
Valkenburg	  1844)	  was	  gehuwd,	  die	  te	  Valkenburg	  woonde	  en	  waarbij	  ze	  ging	  inwonen.	  Ook	  
na	  het	  overlijden	  van	  Quaedvlieg	  op	  20	  februari	  1844	  bleven	  de	  zussen	  bij	  elkaar	  wonen,	  zij	  
het	  alsdan	  te	  Oud-‐Valkenburg.	  Moeder	  en	  zoon	  onderhielden	  intensief	  briefverkeer	  met	  
elkaar,	  waarin	  de	  familiale	  wederwaardigheden	  en	  de	  schoolbelevenissen	  werden	  
uitgewisseld.	  Ondertussen	  had	  een	  andere	  zus	  van	  Catharina,	  Marie	  Gertrude	  Antoinette	  
(Truijke)	  Duijsens6	  )(Libeek	  gemeente	  Breust	  1809-‐Eckelrade	  gemeente	  Gronsveld	  1885),	  
kennis	  gemaakt	  met	  Laurentius	  Egidius	  Gadet	  (Maastricht	  1815-‐Eckelrade	  gemeente	  
Gronsveld	  1857)	  met	  wie	  zij	  op	  20	  mei	  1847	  te	  Gronsveld	  in	  het	  huwelijk	  trad.	  Laurentius	  
Gadet7	  was	  apotheker	  van	  beroep,	  eerst	  te	  Maastricht	  en	  later	  te	  Eckelrade	  gemeente	  
Gronsveld.	  Hij	  moet	  het	  grote	  voorbeeld	  zijn	  geweest	  voor	  Jean	  Dubois	  die	  in	  zijn	  voetsporen	  
zou	  treden.	  Het	  is	  niet	  onwaarschijnlijk	  dat	  zijn	  moeder	  daar	  een	  sturende	  rol	  in	  heeft	  
gespeeld.	  In	  1849	  beëindigde	  Jean	  zijn	  middelbare	  school	  te	  Venray	  en	  ging	  nog	  in	  datzelfde	  
jaar	  in	  de	  leer	  bij	  zijn	  oom	  Laurentius	  Gadet.	  Dat	  ging	  zo	  voorspoedig	  dat	  hij	  al	  op	  28	  oktober	  
1852	  te	  Maastricht,	  hij	  was	  toen	  net	  20	  jaar,	  zijn	  examen	  voor	  ‘apotheker	  ten	  platten	  lande’	  
kon	  afleggen	  en	  met	  succes	  afronden.8	  Hij	  woonde	  op	  dat	  moment	  in	  Rijckholt,	  zijn	  moeder,	  
zoals	  hiervoor	  reeds	  vermeld,	  in	  Oud-‐Valkenburg. 
 
Opleiding	  tot	  apotheker	  en	  inkomsten	  van	  een	  gemiddelde	  apotheek	   
De	  opleiding	  tot	  apotheker	  kon	  in	  Limburg	  gevolgd	  worden	  aan	  de	  in	  1825	  opgerichte	  
Provinciale	  School	  tot	  aankweking	  van	  apothekers	  en	  Vroedvrouwen.	  Deze	  school	  was	  
opgericht	  als	  uitvloeisel	  van	  een	  K.B.	  van	  19	  mei	  1825	  (nr.	  130)	  en	  was	  gevestigd	  te	  
Maastricht	  in	  ziekenhuis	  Calvariënberg.9	  In	  1850	  werd	  ze	  weer	  opgeheven,	  omdat	  er	  geen	  
subsidies	  meer	  werden	  verstrekt.10	  Aan	  de	  school	  werden	  diverse	  vakken	  gedoceerd,	  zoals	  
scheikunde	  en	  kruidkunde	  en	  kon	  men	  zich	  bekwamen	  in	  laboratoriumtechnieken	  en	  het	  
bereiden	  van	  geneeskundige	  preparaten.	  Het	  vak	  moest	  echter	  in	  de	  praktijk	  worden	  
geleerd	  bij	  een	  gediplomeerd	  apotheker	  waarvoor	  een	  vergoeding	  moest	  worden	  betaald.	  
Na	  enige	  jaren	  studie	  werd	  de	  opleiding	  met	  een	  diploma	  afgerond.	  Het	  examen	  daartoe	  
moest	  worden	  afgelegd	  voor	  de	  Provinciale	  commissie	  van	  geneeskundig	  Onderzoek	  en	  

                                                
6	  Zij	  ontbreekt	  in	  de	  hiervoor	  genoemde	  genealogie	  Duijsens!	  Zij	  overleed	  te	  Eckelrade	  gemeente	  Gronsveld	  op	  
17	  mei	  1885.	  	  
7	  Geboren	  te	  Maastricht	  op	  14	  februari	  1815,	  zoon	  van	  Arnoldus	  Clement	  Gadet	  en	  van	  Laurentia	  Leenaert	  
(Leonard).	  	  
8	  Datum	  ontleend	  aan:	  Regionaal	  Historisch	  Centrum	  Limburg	  (RHCL),	  Provinciaal	  Archief	  (PA),	  inv.	  nr.	  7399.	  
Staten	  van	  in	  Limburg	  werkzame	  geneesheren,	  apothekers	  en	  vroedvrouwen.	  
9	  J.H.A.E.	  Cornips,	  Een	  provinciale	  school	  voor	  apothekers	  te	  Maastricht,	  tevens	  bijdrage	  tot	  de	  geschiedenis	  
van	  de	  pharmacie	  te	  Maastricht	  in	  de	  Franse	  Tijd,	  Maastricht	  1953.	  
10	  RHCL,	  PA,	  inv.	  nr.	  7398.	  Stukken	  m.b.t.	  het	  afnemen	  van	  examens	  in	  de	  genees-‐	  en	  verloskunde	  	  en	  de	  
pharmacie	  etc.	  1862-‐1865,	  1869.	  
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Toevoorzigt	  in	  Limburg,	  die	  de	  data	  waarop	  examen	  kon	  worden	  gedaan	  aankondigde	  in	  de	  
provinciale	  kranten	  en	  in	  het	  officiële	  Provinciaal	  Blad.	  Dat	  was	  precies	  geregeld	  in	  het	  
Reglement	  van	  31	  mei	  1818	  (Staatsblad	  no.	  251).	  De	  genoemde	  commissie	  hield	  ook	  
toezicht	  op	  de	  vakbekwaamheid	  van	  reeds	  praktijkvoerende	  apothekers.	  Het	  vak	  van	  
apotheker	  was	  midden	  negentiende	  eeuw	  nog	  in	  ontwikkeling.	  De	  omslag	  van	  het	  op	  recept	  
bereiden	  van	  geneesmiddelen	  en	  het	  afleveren	  daarvan,	  naar	  het	  bewaken	  van	  de	  kwaliteit	  
en	  de	  werkzaamheid	  van	  geneesmiddelen	  was	  nog	  lang	  niet	  gemaakt.	  De	  introductie	  van	  de	  
eerste	  officiële	  Nederlandse	  Farmacopee	  in	  1851,	  het	  standaardwerk	  dat	  eenheid	  bracht	  in	  
bereidingsvoorschriften	  en	  kwaliteitscontroles,	  bespoedigde	  dat	  proces,	  lang	  voor	  dat	  de	  
farmaceutische	  industrie	  de	  productie	  van	  geneesmiddelen	  voor	  zijn	  rekening	  nam.	  Het	  
stond	  apothekers	  vrij	  om	  zich	  in	  een	  plaats	  naar	  keuze	  te	  vestigen	  om	  hun	  beroep	  uit	  te	  
oefenen.	  Om	  een	  redelijk	  inkomen	  te	  verwerven	  was	  het	  noodzakelijk	  om	  een	  plaats	  te	  
kiezen	  met	  voldoende	  inwoners	  op	  basis	  waarvan	  een	  zekere	  vraag	  kon	  worden	  
geprognosticeerd.	  In	  de	  apotheek	  van	  Dubois	  werd	  een	  winstmarge	  van	  30%	  op	  de	  
ingekochte	  grondstoffen	  gecalculeerd	  plus	  10	  cent	  bereidingskosten	  per	  fles	  en	  1	  cent	  per	  pil	  
of	  poeder.11	  Door	  de	  gemeenten	  werd	  de	  vestiging	  van	  een	  apotheker	  toegejuicht,	  omdat	  dit	  
enerzijds	  een	  aanvulling	  was	  op	  de	  basisgezondheidszorg	  en	  anderzijds	  ook	  statusverhogend	  
werkte.	  Gemeenten	  trachten	  de	  vestiging	  te	  bespoedigen	  en	  relaties	  te	  bestendigen	  door	  
het	  aanbieden	  van	  jaarcontracten	  (de	  begrotingsystematiek	  liet	  geen	  langere	  termijnen	  toe)	  
ten	  behoeve	  van	  de	  geneesmiddelenvoorziening	  aan	  de	  plaatselijke	  armen.	  De	  apotheker	  
sloot	  dan	  een	  contract	  met	  het	  Burgerlijke	  Armbestuur.	  Vanwege	  de	  gemeente	  werd	  jaarlijks	  
een	  subsidie	  aan	  het	  Burgerlijk	  Armbestuur	  gegeven.	  Voor	  een	  vaste	  prijs	  diende	  de	  
apotheker	  dan	  in	  de	  geneesmiddelenvraag	  van	  de	  armen	  te	  voorzien.	  Bedragen	  van	  75	  
gulden	  per	  jaar	  waren	  voor	  een	  plattelandsgemeente	  vaak	  het	  hoogst	  haalbare.	  Het	  is	  dan	  
ook	  begrijpelijk	  dat	  veel	  apothekers	  andere	  inkomstenbronnen	  aanboorden	  om	  de	  
levensstandaard	  te	  verhogen.	  	  
Het	  stond	  zieken	  vrij	  om	  zonder	  tussenkomst	  van	  een	  geneesheer	  een	  apotheek	  te	  
frequenteren	  en	  geneesmiddelen	  te	  kopen.	  Het	  gebruik	  van	  eigen	  brouwsels,	  van	  generatie	  
op	  generatie	  overgeleverd,	  die	  zo	  mogelijk	  in	  de	  praktijk	  hun	  waarde	  al	  bewezen	  hadden,	  
genoten	  echter	  nog	  lang	  de	  voorkeur.	  Bovendien	  was	  de	  attitude	  ten	  aanzien	  van	  ziek	  zijn,	  
het	  genezingsproces,	  de	  rol	  van	  een	  geneesheer	  en	  het	  gebruik	  van	  medicijnen,	  vooral	  een	  
van	  berusting	  en	  ontkenning,	  mede	  ingegeven	  door	  onkunde	  en	  het	  vertrouwen	  in	  het	  op	  
eigen	  kracht	  genezen.	  Vaak	  werd	  pas	  wanneer	  het	  onvermijdelijke	  in	  zicht	  kwam,	  in	  een	  
wanhoopspoging	  -‐	  baat	  het	  niet,	  schaadt	  het	  niet	  -‐	  ten	  einde	  raad,	  de	  hulp	  van	  geneesheer	  
en	  apotheker	  ingeroepen.	  Maar	  dan	  was	  het	  vaak	  te	  laat.12	  Een	  snelle	  blik	  op	  de	  post	  passiva	  
in	  menige	  successie	  memorie	  ondersteund	  deze	  constatering.	   
De	  uitoefening	  van	  het	  beroep	  van	  apotheker	  was	  onderhevig	  aan	  het	  patentrecht.	  Het	  
patent	  was	  een	  financiële	  vergoeding	  aan	  de	  gemeente.	  Na	  betaling	  verleende	  de	  gemeente	  
toestemming	  aan	  de	  betreffende	  persoon	  om	  bepaalde	  economische	  activiteiten	  in	  de	  

                                                
11	  Prijspeil	  1908.	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  2491.	  	  
12	  R.	  Philips,	  Gezondheidszorg	  in	  Limburg.	  Groei	  en	  acceptatie	  van	  de	  gezondheidsvoorzieningen	  1850-‐1940,	  
(Maaslandse	  Monografieën	  dl.	  32),	  Assen	  1980,	  pag.	  245-‐261.	  L.	  van	  Hommerich,	  Een	  geschiedkundige	  bijdrage	  
over	  de	  pharmaceutisch-‐medische	  verzorging	  in	  het	  land	  van	  Herle,	  in:	  Het	  Land	  van	  Herle	  jrg.	  21	  (1971),	  pag.	  
33-‐36,	  106-‐112	  en	  152-‐173.	  
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gemeente	  uit	  te	  mogen	  oefenen.	  Als	  zodanig	  komt	  ook	  Dubois	  voor	  in	  de	  Registers	  der	  
gedistribueerde	  Patentbladen	  van	  de	  gemeente	  Eijsden.13	   
 
Vestiging	  van	  de	  apotheek	  van	  Jean	  Dubois	  te	  Eijsden 
De	  succesvolle	  afsluiting	  van	  zijn	  studie	  gaf	  Jean	  de	  mogelijkheid	  om	  zelfstandig	  een	  
apotheek	  te	  openen	  of	  in	  loondienst	  te	  gaan.	  Meestal	  begon	  men	  in	  loondienst	  om	  enig	  	  
kapitaal	  te	  verwerven,	  om	  daarmee	  een	  eigen	  vestiging	  te	  kunnen	  bekostigen.	  De	  20-‐jarige	  
Jean	  kon	  deze	  stap	  overslaan.	  Het	  vermogen	  van	  zijn	  moeder	  stelde	  hem	  in	  staat	  om	  per	  
direct	  voor	  eigen	  rekening	  een	  apotheek	  te	  openen.	  Maar	  gelet	  op	  de	  eerdere	  interventie	  
van	  moederszijde	  in	  de	  beroepskeuze	  van	  haar	  zoon,	  kan	  het	  ook	  wel	  eens	  zo	  zijn	  geweest,	  
dat	  zij	  als	  financier	  optrad	  terwijl	  Jean	  de	  benodigde	  kennis	  en	  werkkracht	  inbracht.	  Nog	  in	  
het	  zelfde	  jaar	  1852	  dat	  Jean	  zijn	  opleiding	  tot	  apotheker	  met	  succes	  had	  afgerond	  vestigde	  
hij	  zich	  als	  apotheker,	  komende	  vanuit	  Rijckholt,	  samen	  met	  zijn	  moeder,	  daarvoor	  
woonachtig	  te	  Oud-‐Valkenburg,	  en	  de	  uit	  Noorbeek	  afkomstige	  dienstmeid	  Maria	  Anna	  
Hutsemaekers,	  per	  17	  november	  1852	  in	  Eijsden	  in	  een	  huis	  aan	  de	  Breusterstraat	  (nu	  nr.	  18,	  
destijds	  huis	  nr.	  11014).	  Voor	  hen	  woonde	  Constant	  Piters,	  logementhouder,	  in	  het	  
betreffende	  huis.	  Moeder	  en	  zoon	  weer	  verenigd	  onder	  een	  dak.	  Uit	  de	  aard	  van	  de	  
verhoudingen	  werd	  zij,	  Maria	  Johanna	  Catharina	  (Catharina)	  Duijsens,	  als	  hoofd	  van	  het	  
gezin	  aangemerkt.	  	  
In	  het	  huishouden	  van	  de	  weduwe	  Dubois-‐Duijsens	  en	  later	  in	  het	  huishouden	  Dubois-‐
Roebroeck	  waren	  steeds	  een	  of	  meerdere	  dienstbodes,	  geheel	  in	  overeenstemming	  met	  de	  
tijdsgeest	  en	  de	  status	  van	  de	  bewoners,	  inwonend.	  Het	  betreft15: 
de	  hiervoor	  genoemde	  Maria	  Anna	  Hutsemaekers	  (geb.	  Noorbeek	  1837),	  vermelding	  1852;	  	  
Maria	  Clara	  Roijen	  (geb.	  Mheer	  11-‐8-‐1840),	  vermelding	  1860	  tot	  3-‐4-‐1863;	  
Anna	  Maria	  Lacroix	  (geb.	  Mheer	  4-‐1-‐1847)	  van	  17-‐4-‐1863	  tot	  26-‐8-‐1869;	  
Maria	  Johanna	  Paquaij	  (geb.	  Eijsden	  12-‐9-‐1841),	  vermelding	  1870;	  
Sophia	  van	  Laar	  (geb.	  Margraten	  16-‐4-‐1843)	  van	  9-‐8-‐1870	  tot	  1-‐5-‐1876;	  
Maria	  Hos	  (geb.	  Eijsden	  13-‐2-‐1845)	  van	  1-‐5-‐1876	  tot	  †25-‐4-‐1885;	  
Maria	  Agnes	  Huijnen	  (geb.	  Richelle	  1864)	  van	  1-‐6-‐1885	  tot	  1-‐4-‐1887;	  
Maria	  Anna	  (Marianne)	  Paquaij	  (geb.	  Eijsden	  23-‐3-‐1869)	  van	  1-‐11-‐1892	  tot	  1-‐10-‐1909;	  
Antoinetta	  Spits	  (niet	  inwonend)	  van	  1-‐11-‐1892	  tot	  zeker	  1-‐5-‐1893;	  
Maria	  Cornelia	  Lekner	  (geb.	  Gronsveld	  2-‐8-‐1873)	  van	  24-‐4-‐1902	  tot	  onbekend;	  
Maria	  Josephina	  Hensen	  (geb.	  Mopertingen)	  van	  8-‐3-‐1891	  tot	  4-‐5-‐1908	  en	  
Maria	  Catharina	  Barbara	  van	  den	  Berg	  (geb.	  Eijsden	  22-‐2-‐1888),	  vermelding	  1909.	  
 
Eijsden	  185216 
De	  aan	  de	  Maas	  gelegen	  gemeente	  Eijsden,	  bestond	  uit	  vier	  dorpen,	  Eijsden-‐dorp,	  Breust,	  
Oost	  en	  Maarland	  en	  drie	  buurtschappen,	  Hoog-‐	  en	  Laag-‐Caestert	  en	  Withuis	  en	  had	  een	  
oppervlakte	  van	  bijna	  1600	  bunders	  (hectares),	  hetgeen	  overeenkomt	  met	  ca.	  16	  km².	  Met	  
2000	  inwoners,	  verdeeld	  over	  ca.	  350	  huizen	  behoorde	  Eijsden	  tot	  een	  van	  de	  grootste	  
                                                
13	  Gemeente	  Archief	  Eijsden	  (GAE),	  Archief	  Gemeente	  Eijsden	  (AGE)	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  824-‐829	  (periode	  
1863-‐1893).	  	  In	  1893	  werd	  de	  heffing	  van	  patentrecht	  beëindigd.	  Meer	  hierover	  in	  Broncommentaren	  II,	  De	  
registers	  van	  patentplichtigen,	  1805-‐1893,	  P.M.M.	  Klep	  e.a.,	  Den	  Haag	  1987.	  	  
14	  Achtereenvolgens	  genummerd:	  Breusterstraat	  157,	  161,	  152,	  160	  en	  181.	  	  	  
15	  Ontleend	  aan	  de	  onderscheiden	  Bevolkingsregisters	  van	  Eijsden	  1850-‐1920,	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  
884,	  890,	  893,	  898,	  904	  en	  911.	  
16	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Eijsden,	  een	  vergeten	  Maasdorp	  (1851-‐1860)	  [waarin	  opgenomen	  het	  
bevolkingsregister	  van	  Eijsden	  van	  1850-‐1859],	  Maastricht	  2010	  (in	  druk).	  
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dorpen	  van	  Limburg.	  Eijsden-‐dorp	  vervulde	  een	  soort	  van	  centrumfunctie.	  Hier	  waren	  met	  
name	  de	  beoefenaren	  van	  vrije	  beroepen	  woonachtig.	  Het	  merendeel	  van	  de	  inwoners	  was	  
katholiek.	  Zij	  kerkten	  in	  de	  zwaar	  onderkomen	  parochiekerk	  (Sint	  Martinus)	  te	  Breust	  en	  de	  
evenmin	  in	  florissante	  staat	  verkerende	  bijkerk	  (Sint	  Christina)	  aan	  de	  Vroenhof	  te	  Eijsden.	  
De	  kleine	  protestantse	  gemeente	  deelde	  de	  Sint	  Christinakerk	  met	  de	  katholieken.	  De	  
minieme	  joodse	  gemeenschap	  beschikte	  over	  een	  huissynagoge	  aan	  de	  Dorpstraat	  
(Diepstraat).	  De	  gemengde	  openbare	  lagere	  school	  was	  gevestigd	  in	  het	  zelfde	  gebouw	  als	  
het	  gemeentehuis,	  tevens	  onderwijzerswoning	  op	  de	  kop	  van	  de	  Dorpstraat	  (Diepstraat).	  De	  
zusters	  Ursulinen	  waren	  in	  1849	  een	  schooltje	  begonnen	  voor	  meisjes.	  De	  meeste	  gezinnen	  
voorzagen	  in	  onderhoud	  met	  het	  boerenbedrijf	  of	  daaraan	  gerelateerde	  beroepen.	  Van	  
andere	  bedrijvigheid	  was	  amper	  sprake,	  een	  enkeling	  hield	  zich	  bezig	  met	  het	  maken	  van	  
azijn,	  het	  brouwen	  van	  bier	  of	  het	  looien	  van	  leer.	  Een	  groter	  aantal	  inwoners	  was	  
stroopmaker.	  Maar	  dat	  alles	  op	  ambachtelijke	  schaal.	  Desondanks	  was	  de	  werkeloosheid	  
hoog	  en	  leefden	  een	  groot	  aantal	  gezinnen,	  bijna	  een	  derde	  gedeelte,	  in	  grote	  armoede	  en	  
was	  voor	  steun	  aangewezen	  op	  de	  gemeente,	  het	  Armbestuur	  of	  de	  Diaconie.	  De	  
gezondheidszorg	  was	  voorbehouden	  aan	  de	  lokale	  geneesheer	  en	  de	  in	  Eijsden	  werkzame	  en	  
woonachtige	  vroedvrouwen.	  Het	  levensritme	  werd	  bepaald	  door	  de	  seizoenen	  en	  de	  
kalender	  van	  de	  kerk.	  Het	  was	  in	  deze	  omgeving	  waar	  Jean	  Dubois	  zijn	  geluk	  als	  apotheker	  
ging	  beproeven.	  	  	   
	  
Lokale	  concurrentie 
De	  markt	  voor	  geneesmiddelen	  was	  in	  Eijsden-‐dorp	  c.a.	  klaarblijkelijk	  voldoende	  groot	  om	  
meerdere	  apotheken	  c.q.	  apothekers	  een	  boterham	  te	  bieden,	  ondanks	  de	  sceptische	  
houding	  van	  de	  inwoners	  ten	  aanzien	  van	  het	  gebruik	  van	  geneesmiddelen.	  Juist	  vóór	  de	  
komst	  van	  Dubois	  waren	  er	  liefst	  4	  apothekers	  in	  Eijsden	  werkzaam.	  
Het	  betreft	  Jan	  Hendrik	  Boulanger	  (Visé,	  B,	  1776),	  Martinus	  Germanus	  Piters	  (Eijsden	  1788),	  
Godfroid	  Martin	  (Godefridus	  Martinus)	  Piters	  (Eijsden	  1811)	  en	  Jean	  Franciscus	  Boulanger	  
(Maastricht	  1817),	  zoon	  van	  genoemde	  Jan	  Hendrik	  Boulanger.	  
In	  een	  kort	  tijdbestek	  overleden	  achtereenvolgens	  Martinus	  Germanus	  Piters	  (10	  januari	  
1848)	  en	  Godefridis	  Martinus	  Piters	  (7	  juli	  1851).	  Mogelijk	  dat	  Dubois	  (lees:	  zijn	  moeder!)	  
daardoor	  mogelijkheden	  zag	  voor	  een	  vestiging	  in	  Eijsden.	  Toen	  ook	  Jan	  Hendrik	  Boulanger	  
overleed	  op	  5	  december	  1857	  was	  naast	  de	  apotheek	  van	  Jean	  alleen	  die	  van	  Jean	  Franciscus	  
Boulanger	  nog	  in	  bedrijf.	  Boulanger	  overleed	  op	  25	  augustus	  1885,	  waarna	  Dubois	  
vooralsnog	  de	  enige	  aanbieder	  van	  reguliere	  geneesmiddelen	  werd.	  Ruim	  na	  zijn	  dood	  kreeg	  
de	  apotheek	  concurrentie	  van	  apotheekhoudend	  huisarts	  Lambert	  Pinckers	  (Gulpen	  1875-‐
Eijsden	  1945)	  die	  per	  1	  januari	  1903	  in	  Eijsden	  als	  geneesheer	  (tevens	  gemeentelijk	  
geneesheer)	  werkzaam	  was	  (zie	  ook	  hierna).	  Het	  kwam	  zelfs	  tot	  een	  geschil,	  omdat	  de	  
apotheek	  van	  Dubois,	  het	  contract	  met	  het	  Burgerlijk	  Armbestuur	  voor	  de	  levering	  van	  
geneesmiddelen	  aan	  Pinckers	  was	  kwijtgeraakt,	  ondanks	  dat	  Pinckers	  aanzienlijk	  duurder	  
was.17 
 
De	  apotheek	  van	  Dubois	  
Zoals	  gezegd	  begon	  Jean	  Dubois	  zijn	  apotheek	  in	  Eijsden	  in	  1852.	  Hij	  bleef	  als	  apotheker	  
werkzaam	  tot	  aan	  zijn	  overlijden	  in	  1893.	  Hij	  dreef	  de	  apotheek	  als	  eenmanszaak.	  Er	  zijn	  
geen	  geschriften	  van	  zijn	  hand	  overgeleverd	  op	  zijn	  vakgebied,	  noch	  zijn	  er	  aanduidingen	  dat	  
hij	  een	  rol	  speelde	  in	  de	  apothekersopleiding,	  noch	  zijn	  er	  namen	  bekend	  van	  personen	  die	  
                                                
17	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  2491.	  
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bij	  hem	  in	  opleiding	  zijn	  geweest,	  dan	  wel	  als	  assistent	  in	  zijn	  apotheek	  hebben	  gewerkt,	  met	  
uitzondering	  van	  zijn	  neef	  Maria	  Jozef	  Hubertus	  Duijsens	  (St.	  Geertruid	  1850-‐Heerlen	  1940).	  
Het	  betreft	  een	  moederlijke	  neef	  van	  Dubois.18	  Hij	  was	  kortdurend	  in	  1870,	  1871	  en	  1872	  bij	  
Jean	  werkzaam	  als	  (inwonend)	  apothekersleerling.	  Hij	  zou	  echter	  veearts	  worden.	  
	  
Pas	  toen	  Dubois	  ernstig	  ziek	  werd,	  eind	  1892,	  liet	  hij	  zich	  bijstaan,	  zo	  niet	  vervangen,	  door	  de	  
enige	  assistent-‐apotheker	  die	  bij	  Dubois	  in	  dienst	  is	  geweest	  en	  waarvan	  ons	  de	  naam	  is	  
overgeleverd.	  Het	  betreft	  een	  zekere	  Scheijnen,	  die	  (zeker)	  in	  dienst	  is	  geweest	  van	  1	  januari	  
1893	  tot	  aan	  de	  sterfdag	  van	  Dubois,	  amper	  3½	  maand	  later.	  	  
	  	  	  
Na	  het	  overlijden	  van	  Dubois	  op	  11	  april	  1893	  werd	  de	  apotheek	  door	  zijn	  vrouw	  Maria	  
Catharina	  Floriberta	  Agnes	  (Catharina)	  Roebroeck	  met	  straffe	  hand	  voortgezet	  onder	  de	  
naam	  ‘Apotheek	  weduwe	  Dubois’.	  Aangezien	  zij	  niet	  over	  de	  vereiste	  diploma’s	  beschikte	  
was	  zij	  genoodzaakt	  om	  een	  apotheker	  in	  dienst	  te	  nemen	  die	  wel	  gekwalificeerd	  was.	  In	  
feite	  figureerde	  zij	  als	  bedrijfsleider.	  	  
In	  eerste	  instantie	  werden	  de	  werkzaamheden	  overgenomen	  door	  apotheker	  Antoinetta	  
Johanna	  Spitzen,	  later	  werd	  zij	  vervangen	  door	  apotheker	  Christiaan	  Pascal	  Hubertus	  La	  Rose	  
en	  werd	  zij	  zijn	  assistente.	  Zij	  voerden	  gezamenlijk	  de	  apotheek	  tot	  aan	  de	  opheffing.	  Vanaf	  
1902	  is	  het	  een	  komen	  en	  gaan	  van	  assistenten,	  waarschijnlijk	  betreft	  dit	  personen	  die	  in	  
opleiding	  zijn.	  Allen	  (ook	  Spizten	  en	  La	  Rose)	  waren	  inwonend	  bij	  de	  weduwe	  Dubois	  in	  de	  
Breusterstraat.	  	  
Enige	  personalia	  van	  de	  betreffende	  personen:19	  
Antoinetta	  Johanna	  Spitzen	  (geb.	  Wildervank	  	  20	  mei	  1872),	  apotheker,	  vanaf	  1-‐4-‐1893	  (met	  
enige	  tussenpozen	  vanwege	  werkzaamheden	  elders)	  assistent	  onder	  La	  Rose	  (volgt)	  tot	  
opheffing	  apotheek.	  Vertrok	  per	  17	  januari	  1912	  van	  Eijsden	  naar	  Hoorn;	  
Christiaan	  Pascal	  Hubertus	  La	  Rose	  (geb.	  Haarlem	  28	  maart	  1842),	  apotheker20,	  vanaf	  28-‐1-‐
1898.	  Hij	  zou	  tot	  3	  maart	  1910	  de	  apotheek	  leiden,	  en	  overleed	  enige	  dagen	  later	  te	  Eijsden	  
op	  9	  maart	  1910;	  
Johanna	  Maria	  Ehrmann	  (geb.	  Wageningen	  1-‐2-‐1866),	  assistent,	  van	  16-‐7-‐1902	  tot	  2-‐5-‐1904;	  
Susanne	  Maria	  Klompé	  (geb.	  Den	  Haag	  24-‐11-‐1878),	  apothekersbediende,	  van	  9-‐5-‐1904	  tot	  
2-‐8-‐1906;	  
Maria	  Raesken	  (geb.	  Amsterdam	  10-‐2-‐1877),	  apothekersbediende,	  van	  3-‐5-‐1906	  tot	  2-‐8-‐
1906;	  
Elisabeth	  Jansen	  (geb.	  Nijmegen	  20-‐8-‐1884),	  apothekersbediende,	  van	  27-‐9-‐1907	  tot	  22-‐9-‐
1908;	  
Gerardine	  Liesker	  (geb.	  Ganderstein,	  Pruissen,	  6-‐10-‐1886),	  assistent	  apotheker,	  van	  27-‐8-‐
1908	  tot	  opheffing	  apotheek.	  Vertrok	  13	  maart	  1911	  van	  Eijsden	  naar	  Amsterdam;	  
Johanna	  Maria	  Gertruida	  Janssen	  (geb.	  Nijmegen	  2-‐4-‐1880),	  assistent	  apotheker,	  van	  30-‐9-‐
1909	  tot	  17-‐1-‐1910	  en	  
Bernarda	  Francisca	  Koschulte	  (geb.	  Zierikzee	  29-‐5-‐1891),	  assistente,	  van	  26-‐11-‐1910	  tot	  9-‐
12-‐1911.	  

                                                
18	  Zijn	  vader	  Theodoor	  Nicolaas	  Duijsens	  en	  Dubois	  zijn	  moeder	  waren	  broer	  en	  zus.	  Zie	  ook	  de	  eerder	  
genoemde	  genealogie	  Duijsens.	  	  
19	  Ontleend	  aan	  de	  onderscheiden	  Bevolkingsregisters	  van	  Eijsden	  1850-‐1920,	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  
884,	  890,	  893,	  898,	  904	  en	  911.	  
20	  Hij	  legde	  het	  apothekersexamen	  af	  te	  Maastricht	  op	  28	  oktober	  1862.	  RHCL,	  PA,	  inv.	  nr.	  7399.	  Staten	  van	  in	  
Limburg	  werkzame	  geneesheren,	  apothekers	  en	  vroedvrouwen.	  
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De	  weduwe	  Dubois	  overleed	  te	  Eijsden	  op	  4	  augustus	  1911.	  De	  apotheek	  beëindigde	  haar	  
activiteiten	  officieel	  per	  1	  januari	  1912. 
Het	  meubilair	  en	  de	  apotheekbenodigheden	  werden	  verkocht	  aan	  de	  apotheekhoudend	  
huisarts	  Lambert	  Pinckers	  (Gulpen	  1875-‐Eijsden	  1945)	  die	  sinds	  190321	  als	  geneesheer	  
(tevens	  gemeentelijk	  geneesheer)	  in	  Eijsden	  werkzaam	  was.22	  In	  het	  pand	  Wilhelminastraat	  
78	  (eerste	  steenlegging	  in	  1905)	  vond	  de	  apotheek	  van	  Dubois	  een	  nieuwe	  bestemming.	  
Vervanging	  en	  aanvulling	  met	  nieuwe	  attributen	  en	  moderne	  gebruiksvoorwerpen	  
completeerden	  het	  geheel.	  Dat	  zou	  zo	  doorgaan	  tot	  eind	  1979,	  maar	  dan	  zijn	  het	  zoon	  Alfred	  
(Eijsden	  1907-‐1984)	  en	  kleinzoon	  Rob	  (Eijsden	  1935)	  die	  praktijk	  en	  apotheek	  voeren.	  Op	  7	  
januari	  1980	  opent	  apotheker	  Larik	  uit	  Heerlen	  zich	  in	  het	  tot	  apotheek	  verbouwde	  pand	  aan	  
de	  Wilhelminastraat	  50	  en	  wordt	  ook	  de	  apotheek	  van	  Alfred	  Pinckers	  en	  Rob	  Pinckers	  
gesloten.	  Door	  Rob	  Pinckers	  werd	  de	  apotheek	  met	  toebehoren	  in	  permanente	  bruikleen	  
gegeven	  aan	  de	  Stichting	  Eijsdens	  Verleden,	  die	  het	  geheel	  in	  onderbruikleen	  gaf	  aan	  de	  
Stichting	  Grueles	  (Gronsveld),	  die	  de	  apotheek	  in	  oude	  luister	  heeft	  hersteld	  en	  
tentoongesteld	  in	  zijn	  museum.23	  	   
 
Pand	  Breusterstraat	  18,	  apotheek	  en	  burgemeesterswoning24 
In	  1855	  kocht	  Catharina	  Duijsens,	  dan	  rentenierster,	  het	  pand	  aan	  de	  Breusterstraat	  te	  
Eijsden	  van	  de	  erfgenamen	  van	  de	  vorige	  eigenaar	  Joannes	  Matheus	  Godefridus	  Ghijsen	  
(Maastricht	  1800-‐Eijsden	  1842),	  die	  daar	  (en	  eerder	  te	  Mesch)	  als	  notaris	  geïnstrumenteerd	  
had.25	  Zij	  kon	  de	  aankoop	  betalen	  uit	  de	  nalatenschap	  van	  haar	  ouders	  die	  achtereenvolgens	  
op	  19	  november	  1839	  (moeder)	  en	  op	  18	  juli	  1846	  (vader)	  te	  Sint	  Geertruid	  waren	  overleden	  
en	  haar	  een	  aanzienlijk	  vermogen	  hadden	  nagelaten.	  De	  onverdeelde	  erfenis	  had	  een	  
omvang	  van	  bijna	  120	  percelen	  landbouwgrond,	  weien	  en	  boomgaarden	  en	  het	  ouderlijk	  
huis.26	  Het	  pand	  aan	  de	  Breusterstraat	  was	  door	  Ghijsen	  in	  1835	  gekocht	  van	  de	  erfgenamen	  
van	  Maria	  Anna	  Vlieks	  (Breust	  1764-‐Eijsden	  1835),	  in	  1837	  volledig	  herbouwd	  en	  in	  1841	  
verbouwd.	  Bij	  dit	  pand	  was,	  uniek	  voor	  Eijsden	  en	  omgeving,	  door	  Ghijsen,	  een	  ‘tuin	  van	  
vermaak’/’plaisiertuin’	  aangelegd	  van	  bijna	  1200	  m².	  	  
Door	  het	  overlijden	  van	  Catharina	  Duijsens,	  weduwe	  van	  Mathieu	  Joseph	  Dubois,	  op	  24	  
januari	  1858	  kwam	  het	  pand	  door	  erfenis	  in	  bezit27	  van	  haar	  enige	  zoon	  Jean	  Dubois,	  die	  kort	  
daarvoor	  was	  gehuwd	  met	  Maria	  Catharina	  Floriberta	  Agnes	  (Trinette)	  Roebroeck.	  

                                                
21	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  642.	  Personeelsbundel	  L.	  Ph.	  Pinckers,	  gemeentegeneesheer	  1902-‐1942.	  De	  
gemeente	  was	  contractueel	  met	  hem	  overeengekomen	  dat	  hij	  zich	  per	  1-‐1-‐1903	  gedurende	  zes	  jaar	  in	  Eijsden	  
zou	  vestigen	  tegen	  een	  vergoeding	  van	  600	  gulden	  in	  het	  eerste	  jaar	  en	  500	  gulden	  in	  de	  daaropvolgende	  5	  
jaar.	  Pinckers	  had	  zelf	  om	  een	  vergoeding	  gevraagd	  van	  800	  gulden	  per	  jaar	  met	  een	  toeslag	  van	  200	  gulden	  
voor	  de	  eerste	  drie	  jaar!	  
22	  A.J.L.G.	  Pinckers,	  Pin(c)k(a)er(t)s,	  een	  Eijsdense	  familie,	  in:	  Uit	  Eijsdens	  Verleden	  (UEV)	  nr.	  51-‐52	  (1990),	  pag.	  
4-‐13.	  
23	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Apotheek	  dokter	  Pinckers	  Eijsden,	  in:	  Grueles	  jrg.	  20	  (2000),	  pag.	  142-‐144.	  
24	  De	  onderscheiden	  veranderingen	  die	  het	  pand	  aan	  de	  Breusterstraat	  zou	  ondergaan	  zijn	  in	  detail	  opgetekend	  
in	  de	  Perceelsgewijze	  kadastrale	  leggers	  van	  Eijsden	  1840-‐1912,	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  3820-‐3824.	  
25	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Raadsleden,	  wethouders	  en	  burgemeesters	  van	  Eijsden	  die	  hun	  ambt	  uitoefenden	  
tussen	  1800	  en	  1900,	  in:	  UEV	  nr.	  19	  (1982),	  pag.	  4-‐16,	  onder	  nr.	  42.	  Hij	  was	  geboren	  te	  Maastricht	  op	  19	  
fructidor	  jaar	  VIII	  der	  FRK	  (6-‐9-‐1800)	  en	  overleed	  te	  Eijsden	  op	  25-‐12-‐1842.	  Hij	  was	  raadslid	  van	  1840	  tot	  aan	  
zijn	  overlijden.	  Hij	  instrumenteerde	  te	  Mesch	  in	  de	  periode	  1833-‐1835	  en	  te	  Eijsden	  in	  de	  periode	  1835-‐1842.	  
26	  RHCL,	  Memories	  van	  Successie	  van	  genoemde	  personen.	  
27	  RHCL,	  Memorie	  van	  Successie.	  De	  nalatenschap	  bestond	  verder	  uit	  een	  groot	  aantal	  boomgaarden	  en	  akkers	  
te	  Sint	  Geertruid	  en	  een	  enkel	  perceel	  in	  Eijsden.	  	  
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Omstreeks	  1884	  werd	  het	  huis	  nogmaals	  verbouwd,	  nu	  door	  Jean.	  De	  ‘tuin	  van	  vermaak’	  was	  
inmiddels	  vervallen	  geraakt	  en	  in	  weiland	  omgezet.	  Na	  het	  overlijden	  van	  Jean	  op	  11	  april	  
1893	  kwam	  het	  vruchtgebruik	  van	  pand	  en	  perceel	  toe	  aan	  zijn	  echtgenote	  en	  de	  ‘blote’	  
eigendom	  aan	  hun	  vier	  kinderen.	  Na	  het	  overlijden	  van	  hun	  moeder	  op	  4	  augustus	  1911	  
verkochten	  de	  kinderen	  Dubois	  het	  pand	  in	  1913	  aan	  de	  brievengaarder	  Jan	  Hubert	  Houbiers	  
(Eijsden	  1868-‐Maastricht	  1947)	  en	  zijn	  echtgenote	  Marie	  Hubertine	  Waterval	  (Bassenge,	  B,	  
1875-‐Eijsden	  1956),	  assistent	  der	  posterijen.	  In	  1917	  werd	  het	  pand	  gedeeltelijk	  door	  hen	  
herbouwd. 
 
Huwelijk	  en	  kinderen	  van	  Jean	  Dubois 
Op	  30	  april	  1857	  huwde	  Jean	  Dubois	  te	  Gronsveld	  met	  Maria	  Catharina	  Floriberta	  Agnes	  
(Trinette)	  Roebroeck,	  geboren	  en	  wonende	  te	  Eckelrade	  gemeente	  Gronsveld	  op	  4	  juli	  1830,	  
een	  dochter	  van	  het	  negen	  kinderen	  tellende	  gezin	  van	  Franciscus	  Wilhelmus	  Roebroeck	  en	  
Anna	  Helena	  Ruth.28	  De	  familie	  Roebroeck	  behoorde	  tot	  de	  aanzienlijkste	  families	  van	  Zuid-‐
Limburg	  en	  was	  zeer	  gegoed.	  Dat	  laatste	  gold	  ook	  voor	  de	  weduwe	  Catharina	  Dubois	  en	  q.q.	  
haar	  zoon.	  De	  weduwe	  Dubois	  had	  een	  aanzienlijk	  vermogen	  geërfd	  uit	  de	  nalatenschap	  van	  
haar	  ouders	  (zie	  hiervoor).	  	  
Ten	  tijde	  van	  zijn	  huwelijk	  woonde	  Jean	  Dubois	  met	  zijn	  moeder,	  rentenierster,	  al	  in	  Eijsden.	  
Hoewel	  Jean	  op	  dat	  moment	  al	  meerderjarig	  was	  liet	  zijn	  moeder	  per	  notariële	  akte	  
vastleggen	  dat	  zij	  toestemming	  gaf	  voor	  zijn	  voorgenomen	  huwelijk	  met	  Maria	  Catharina	  
Floriberta	  Agnes	  Roebroeck.29	  Dubois	  had	  overigens	  finale	  vrijstelling	  gekregen	  voor	  de	  
Nationale	  Militie	  ‘uit	  hoofde	  van	  te	  zijn	  eenige	  zoon	  en	  eenig	  kind’.30	  Dat	  huwelijk	  werd	  
gesloten	  onder	  huwelijkse	  voorwaarden:31	  de	  roerende	  goederen,	  zowel	  ingebracht	  als	  te	  
verwerven	  kwamen	  in	  gemeenschappelijk	  bezit;	  de	  onroerende	  goederen	  bleven	  in	  
‘personeel	  eigendom’;	  schulden	  gemaakt	  voor	  het	  aangaan	  van	  het	  huwelijk	  kwamen	  ten	  
laste	  van	  de	  inbrenger,	  de	  staande	  het	  huwelijk	  gemaakte	  schulden	  kwamen	  ten	  laste	  van	  
beiden;	  mocht	  Dubois	  zonder	  kinderen	  overlijden	  dan	  zou	  zijn	  hele	  nalatenschap	  ten	  goede	  
moeten	  komen	  aan	  zijn	  weduwe,	  zouden	  er	  wel	  kinderen	  zijn	  dan	  zou	  zij	  het	  vruchtgebruik	  
mogen	  genieten	  gedurende	  de	  rest	  van	  haar	  leven;	  voor	  Dubois	  was	  alleen	  het	  
vruchtgebruik	  weggelegd	  na	  overlijden	  van	  zijn	  echtgenote,	  ongeacht	  of	  er	  wel	  of	  geen	  
kinderen	  uit	  het	  huwelijk	  zouden	  voortkomen.	  	  	   
 
Uit	  het	  huwelijk	  van	  Jean	  Dubois	  en	  Trinette	  Roebroeck	  sproten	  vijf	  kinderen	  die	  allen	  te	  
Eijsden	  werden	  geboren:	  

1. Marie	  Eugène	  François	  Thomas	  (Eugène)	  Dubois,	  geboren	  28	  januari	  1858	  
(Breusterstraat),	  medicus,	  anatoom,	  geoloog,	  geograaf	  en	  paleontoloog,	  overl.	  
Haelen	  16	  december	  1940,	  trouwt	  Beverwijk	  4	  augustus	  1886	  (gemengd	  huwelijk)	  
Anna	  Geertruida	  Lojenga,	  geboren	  Elburg	  12	  juni	  1862,	  overleden	  te	  Haarlem	  op	  14	  
september	  1943.	  	   

2. Jean	  Marie	  Victor	  Guillaume	  (Victor)	  Dubois,	  geboren	  10	  mei	  1859	  (Breusterstraat),	  
arts	  te	  Maastricht,	  later	  te	  Venlo,	  lid	  van	  GS	  en	  PS	  van	  Limburg,	  overleed	  Utrecht	  

                                                
28	  D.	  Sassen,	  Genealogie	  der	  Familie	  Roebroeck,	  in:	  Publications	  1934	  (dl.	  70),	  pag.	  31-‐88,	  Maastricht	  1934.	  
29	  De	  akte	  werd	  verleden	  voor	  notaris	  F.A.H.	  Brouwers	  te	  Gronsveld.	  
30	  RHCL,	  Huwelijks	  Bijlagen.	  In	  het	  betreffende	  certificaat	  van	  17	  april	  1857	  is	  een	  persoonsbeschrijving	  van	  
Dubois	  opgenomen:	  lengte	  1	  el	  7	  palmen	  7	  duim	  en	  5	  streep;	  aangezigt:	  rond;	  voorhoofd:	  breed;	  oogen:	  bruin;	  
neus:	  klein;	  mond:	  matig;	  kin:	  rond;	  haar	  en	  wenkbrauwen:	  bruin;	  geene	  ‘merkbare	  teekenen’.	  
31	  RHCL,	  Fonds	  Notarissen,	  notaris	  F.A.H.	  Brouwers,	  inv.nr.	  8258,	  akte	  d.d.	  15	  april	  1857.	  	  
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(wonende	  te	  Venlo)	  14	  november	  1925,	  trouwt	  Venlo	  6	  september	  1887	  Maria	  
Carolina	  Barbara	  (Maria)	  Canoy,	  geboren	  Venlo	  17	  december	  1858,	  aldaar	  overleden	  
12	  maart	  1944. 

3. Marie	  Antoinette	  Helene	  (Antoinette)	  Dubois,	  geboren	  2	  februari	  1861	  
(Breusterstraat).	  Religieuze.	  Zij	  trad	  op	  21	  oktober	  1881	  in	  bij	  de	  zusters	  Ursulinen	  te	  
Eijsden	  onder	  de	  naam	  Marie-‐Angélique.	  Mère	  Marie-‐Angélique	  was	  onderwijzeres.	  
Per	  22	  september	  1903	  vertrok	  zij	  naar	  het	  Ursulinenklooster	  in	  Venray.	  Ze	  overleed	  
te	  Boxtel	  op	  19	  juli	  1944. 

4. Marie	  Jeannette	  Gerardine	  (Gerardine)	  Dubois,	  geboren	  31	  mei	  1863	  (Breusterstraat),	  
overleed	  te	  ’s-‐Gravenvoeren	  (B)	  op	  16	  november	  1934,	  trouwt	  Eijsden	  20	  juni	  1893	  
Gerard	  Joseph	  (Gerard)	  Fortemps,	  geboren	  Trembleur	  (B)	  23	  maart	  1862,	  geneesheer	  
(huisarts)	  te	  ’s-‐Gravenvoeren	  (B),	  overleden	  aldaar	  op	  18	  mei	  1937. 

5. N.N.	  (zoon),	  levenloos	  geboren	  op	  5	  januari	  1873	  (Breusterstraat). 
 
De	  kinderen	  genoten	  lager	  onderwijs	  te	  Eijsden.	  De	  jongens	  op	  de	  openbare	  lagere	  school,	  
de	  meisjes	  bij	  de	  zusters	  Ursulinen.	  Eugène	  volgde	  middelbaar	  onderwijs	  te	  Roermond	  op	  de	  
Rijks-‐HBS	  aldaar	  (1870-‐1877)32,	  Victor	  werd	  daartoe	  intern	  geplaatst	  op	  Rolduc	  te	  Kerkrade	  
(1871-‐1876)	  en	  Antoinette	  studeerde	  enige	  jaren	  te	  Leuven	  (1876-‐1879).	  Gerardine	  volgde	  
intern	  bij	  de	  Ursulinen	  de	  opleiding	  tot	  onderwijzeres.	  Eugène	  en	  Victor	  studeerden	  
vervolgens	  beiden	  geneeskunde	  (medicijnen)	  aan	  de	  Universiteit	  van	  Amsterdam.	  	  
 
Bestuurlijke	  aspiraties	  van	  Jean	  Dubois:	  raadslid	  1861-‐1893,	  wethouder	  1866-‐1883,	  
burgemeester	  1883-‐1893 
De	  inrichting	  van	  het	  plaatselijk	  bestuur	  was	  vastgelegd	  in	  de	  Gemeentewet	  van	  29	  juni	  1851	  
(Staatsblad	  br.	  85)	  ‘regelende	  de	  zamenstelling,	  inrigting	  en	  bevoegdheid	  der	  
Gemeentebesturen’.	  Artikel	  1	  van	  de	  Gemeentewet	  bepaalde	  dat	  het	  bestuur	  van	  een	  
gemeente	  werd	  gevormd	  door	  een	  gemeenteraad,	  een	  burgemeester	  en	  wethouders.	  De	  
gemeenteraad	  bestond	  uit	  de	  raadsleden.	  Zij	  werden	  gekozen	  door	  de	  vermogende	  
inwoners	  van	  de	  gemeente.	  De	  kiezers,	  alleen	  mannen,	  betaalden	  allen	  een	  bepaald	  bedrag	  
aan	  belastingen.	  Dit	  zogenaamde	  censuskiesrecht	  was	  in	  de	  Belgische	  Tijd	  (1830-‐1839)	  
ingevoerd	  en	  werd	  in	  Nederland	  pas	  in	  1917	  afgeschaft.	  Verkiesbaar	  waren	  alle	  
meerderjarige	  (23	  jaar	  en	  ouder)	  Nederlanders	  die	  ingezetene	  waren	  van	  de	  betreffende	  
gemeente	  en	  in	  het	  volle	  genot	  van	  alle	  burgerlijke	  en	  burgerschapsrechten	  verkeerden.	  
Raadsleden	  werden	  gekozen	  voor	  een	  periode	  van	  6	  jaar;	  om	  de	  2	  jaar	  trad	  eenderde	  
gedeelte	  af	  per	  de	  eerste	  dinsdag	  van	  september.	  Herverkiezing	  was	  mogelijk.	  Verkiezingen	  
voor	  de	  open	  gevallen	  plaatsen	  vonden	  plaats	  op	  de	  derde	  dinsdag	  van	  juli.	  Plaatsen	  die	  
vrijgevallen	  waren	  door	  overlijden	  of	  ontslag	  dienden	  binnen	  6	  maanden	  na	  het	  voorval	  te	  
worden	  opgevuld.	  Het	  aantal	  raadsleden	  van	  een	  plaats	  werd	  bepaald	  door	  het	  aantal	  
inwoners.	  Voor	  gemeenten	  met	  minder	  dan	  3.000	  inwoners,	  waaronder	  Eijsden	  dat	  in	  1860	  
ca.	  2.000	  inwoners	  telde,	  waren	  dat	  er	  7.	  Bij	  aanvaarding	  van	  het	  raadslidmaatschap	  moest	  
de	  kandidaat	  tijdens	  de	  raadsvergadering	  in	  handen	  van	  de	  voorzitter	  eerst	  de	  eed	  van	  
zuivering	  afleggen	  en	  vervolgens	  de	  eed	  of	  belofte:	  ‘Ik	  zweer	  (beloof)	  trouw	  aan	  de	  
Grondwet	  en	  aan	  de	  wetten	  des	  Rijks,	  en	  dat	  ik	  de	  belangen	  der	  gemeente	  Eijsden	  met	  al	  
mijn	  vermogen,	  zal	  voorstaan	  en	  bevorderen.	  Zoo	  waarlijk	  helpe	  mij	  God	  almachtig!	  (Dat	  

                                                
32	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  M.E.F.T.	  Dubois.	  Gegevens	  uit	  het	  gemeentearchief	  van	  Eijsden,	  in:	  Natuurhistorisch	  
Maandblad	  jrg.	  71	  nr.	  6/7	  (1982),	  pag.	  112-‐114.	  
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beloof	  ik’).	  Raadsleden	  genoten	  presentiegeld	  voor	  het	  bijwonen	  van	  de	  zittingen.	  Het	  
bedrag	  werd	  door	  de	  raad	  bepaald	  en	  door	  Gedeputeerde	  Staten	  (GS)	  vastgesteld. 
 
De	  eerste	  bestuurlijke	  aspiraties	  van	  Jean	  Dubois	  manifesteerden	  zich	  in	  1858	  wanneer	  er	  
opvolgers	  gekozen	  moesten	  worden	  voor	  Hubert	  Houbiers	  en	  Jan	  Theunissen,	  die	  beiden	  
zelf	  om	  ontslag	  gevraagd	  hadden.33	  Dubois	  liet	  zich	  zowel	  als	  kiezer	  als	  kandidaat	  
registreren,	  na	  in	  1857	  zich	  alleen	  als	  kiezer	  geregistreerd	  te	  hebben.	  Bij	  het	  openen	  van	  de	  
stembriefjes	  op	  12	  maart	  1858	  bleek	  hij	  [Jan	  B.	  Deboux!]	  ‘eene	  stem’	  op	  zijn	  naam	  te	  
hebben,	  uiteraard	  onvoldoende	  om	  voor	  een	  raadszetel	  in	  aanmerking	  te	  komen.34	  Gaat	  het	  
te	  ver	  om	  te	  veronderstellen	  dat	  Jean	  Dubois	  op	  zichzelf	  heeft	  gestemd?	  Enige	  jaren	  later	  
waren	  de	  kiezers	  hem	  gunstiger	  gestemd.	  Op	  16	  juli	  1861	  kreeg	  hij	  47	  van	  de	  135	  geldig	  
uitgebrachte	  stemmen	  op	  zijn	  naam	  en	  verwierf	  hij	  een	  raadszetel	  in	  de	  gemeenteraad	  van	  
Eijsden.	  Hij	  werd	  op	  11	  augustus	  daaropvolgend	  geïnstalleerd	  na	  het	  afleggen	  van	  de	  
vereiste	  eed.35	  Dubois	  nam	  zijn	  raadslidmaatschap	  zeer	  serieus.	  Uit	  de	  presentieregisters	  
blijkt	  dat	  hij	  vrijwel	  nooit	  een	  raadsvergadering	  miste.36	  Klaarblijkelijk	  werd	  zijn	  inbreng	  
hogelijk	  gewaardeerd,	  want	  in	  een	  reeks	  van	  herverkiezingen	  (in	  1867,	  1873,	  1879,	  1885	  en	  
in	  1891)	  wist	  hij	  steeds	  met	  het	  hoogste	  aantal	  stemmen	  op	  zijn	  hoofd,	  zijn	  zetel	  te	  
bestendigen.37	  Bij	  het	  onderzoek	  van	  zijn	  geloofsbrieven	  na	  zijn	  herverkiezing	  in	  1867	  werd	  
door	  raadslid	  Constant	  Piters	  getwijfeld	  aan	  het	  Nederlanderschap	  van	  Dubois.	  Volgens	  
Piters	  had	  Dubois,	  die	  in	  België	  was	  geboren,	  nagelaten	  zijn	  Nederlanderschap	  te	  
bestendigen	  door	  het	  achterwege	  laten	  van	  de	  vereiste	  verklaring	  daartoe	  ten	  tijde	  van	  zijn	  
huwelijk.	  Nader	  onderzoek	  bleef	  echter	  achterwege.38	  	  
	  
Het	  was	  aan	  de	  raadsleden	  om	  uit	  hun	  midden	  wethouders	  te	  kiezen	  en	  te	  benoemen.	  Dat	  
moesten	  er	  2	  zijn	  in	  gemeenten	  met	  minder	  dan	  20.000	  inwoners.	  Hun	  zittingsduur	  was	  
evenals	  die	  van	  raadsleden	  bepaald	  op	  6	  jaar.	  De	  helft	  diende	  na	  3	  jaar	  af	  te	  treden	  (op	  de	  
eerste	  dinsdag	  van	  september)	  maar	  was	  terstond	  herkiesbaar.	  Wethoudersposten	  die	  door	  
overlijden	  of	  ontslag	  van	  de	  betreffende	  personen	  vacant	  kwamen	  moesten	  binnen	  14	  
dagen	  na	  dat	  voorval	  door	  verkiezing	  en	  benoeming	  opgevuld	  worden.	  Wethouders	  genoten	  
salaris	  dat	  werd	  vastgesteld	  door	  GS,	  op	  voorstel	  van	  de	  gemeenteraad	  en	  behoefde	  
goedkeuring	  van	  de	  Kroon.	  De	  wethouders	  dienden	  de	  burgemeester	  bij	  te	  staan	  in	  het	  
dagelijks	  bestuur	  van	  de	  gemeente.	  Daarenboven	  vormden	  zij	  met	  de	  burgemeester	  het	  
college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  (B&W).	  Al	  op	  28	  augustus	  1866	  werd	  Dubois	  door	  
zijn	  collega	  raadsleden	  tot	  wethouder	  gekozen	  en	  op	  dezelfde	  dag	  beëdigd	  en	  
geïnstalleerd.39	  In	  de	  jaren	  daarna	  werd	  hij	  ook	  in	  deze	  bijzondere	  vorm	  van	  

                                                
33	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Raadsleden,	  wethouders	  en	  burgemeesters	  van	  Eijsden	  die	  hun	  ambt	  uitoefenden	  
tussen	  1800	  en	  1900,	  in:	  UEV	  nr.	  19	  (1982),	  pag.	  4-‐16.	  	  
34	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  534.	  Stukken	  betreffende	  de	  verkiezing	  van	  de	  leden	  der	  gemeenteraad	  1851-‐
1880.	  
35	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  24.	  Register	  van	  Raadsbesluiten	  1855-‐1863	  onder	  nr.	  394.	  
36	  GAE.	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  543-‐548.	  Presentieregisters	  van	  de	  vergaderingen	  van	  de	  Gemeenteraad,	  
1855-‐1907,	  1931-‐1941.	  	  	  
37	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  534	  als	  voren	  en	  535	  (periode	  1881-‐1931).	  De	  beëdigingen	  vonden	  plaats	  op	  12	  
september	  1867	  (inv.	  nr.	  25/136;	  2	  september	  1873	  (25/294);	  2	  september	  1879	  (25/404);	  3	  september	  1885	  
(25/558)	  en	  op	  1	  september	  1891	  (25/675).	  	  	  	  
38	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  24.	  Register	  van	  Raadsbesluiten	  1855-‐1863	  onder	  nr.	  135.	  
39	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  25.	  Register	  van	  Raadsbesluiten	  1864-‐1892	  onder	  nr.	  100	  en	  101.	  
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raadslidmaatschap	  steeds	  herkozen	  (in	  1867,	  1869,	  1873,	  1879	  en	  in	  1881).40	  Dat	  zou	  zo	  
blijven	  tot	  in	  1883.	  Bij	  Koninklijk	  Besluit	  van	  7	  maart	  1883	  nr.	  6	  werd	  hij	  door	  zijne	  majesteit	  
met	  ingang	  van	  diezelfde	  dag	  benoemd	  tot	  burgemeester	  van	  Eijsden41,	  als	  opvolger	  van	  
Joannes	  Janssen	  die	  zich	  na	  24	  jaar	  burgemeesterschap	  (1858-‐1882)	  niet	  meer	  beschikbaar	  
stelde	  voor	  een	  volgende	  termijn.	  De	  periode	  tussen	  de	  terugtreding	  van	  Janssen	  en	  zijn	  
benoeming	  was	  Dubois	  waarnemend	  burgemeester.	  Aangezien	  de	  functies	  van	  
burgemeester	  en	  wethouder	  niet	  verenigbaar	  waren,	  legde	  hij	  zijn	  wethouderschap	  neer.	  De	  
voor	  het	  burgemeesterschap	  vereiste	  eed	  legde	  hij	  af	  op	  19	  maart	  in	  handen	  van	  de	  
gouverneur	  van	  Limburg	  en	  werd	  als	  zodanig	  geïnstalleerd	  in	  de	  raadsvergadering	  van	  27	  
maart.	  Een	  ambtsperiode	  duurde	  6	  jaar.	  Herbenoeming	  was	  mogelijk.	  Bij	  K.B.	  van	  6	  maart	  
1889	  nr.	  4	  werd	  Dubois	  herbenoemd.	  De	  burgemeester	  was	  voorzitter	  van	  de	  
Gemeenteraad,	  maar	  maakte	  daar	  geen	  deel	  vanuit,	  tenzij	  hij	  tevens	  tot	  raadslid	  was	  
gekozen.	  Met	  Dubois	  was	  dat	  laatste	  het	  geval.	  In	  de	  periode	  1883-‐1893	  vervulde	  hij	  beide	  
functies.	  De	  burgemeester	  genoot	  salaris	  uit	  de	  gemeentekas.	  Het	  salaris	  werd	  vastgesteld	  
door	  GS	  op	  voorstel	  van	  de	  gemeenteraad	  en	  met	  instemming	  van	  de	  Kroon.	  B&W	  
vergaderde	  in	  Eijsden	  iedere	  week.	  Ook	  daar	  liet	  Dubois	  vrijwel	  nooit	  verstek	  gaan.42	  	   
De	  leden	  van	  de	  gemeenteraad	  kozen	  uit	  hun	  midden	  ambtenaren	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  
(BS).	  Ook	  de	  burgemeester	  kon	  door	  de	  raad	  tot	  ambtenaar	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  worden	  
gekozen.	  In	  Eijsden	  waren	  meestal	  drie	  personen	  als	  zodanig	  in	  functie.	  Jean	  Dubois	  werd	  op	  
13	  oktober	  1863	  met	  volstrekte	  meerderheid	  van	  stemmen	  voor	  deze	  functie	  gekozen43,	  en	  
zou	  al	  op	  13	  november	  daarop	  volgend	  zijn	  eerste	  akte	  opmaken.	  Hij	  bleef	  in	  functie	  tot	  aan	  
zijn	  overlijden	  in	  1893	  en	  kweet	  zich	  ook	  zorgvuldig	  van	  deze	  onbezoldigde	  taak.44	  Bij	  besluit	  
van	  de	  gemeenteraad	  van	  4	  februari	  1877	  werd	  hem	  evenwel	  een	  vergoeding	  van	  25	  gulden	  
per	  jaar,	  ingaande	  1877,	  toegekend.45	   
In	  de	  periode	  dat	  Dubois	  in	  Eijsden	  deel	  uit	  maakte	  van	  het	  bestuursorgaan	  werden	  de	  
volgende	  vergoedingen	  uit	  de	  gemeentekas	  voldaan:	  een	  raadslid	  ontving	  10-‐12	  gulden	  per	  
jaar	  voor	  presentiegeld;	  een	  wethouder	  60-‐75	  gulden	  salaris	  en	  de	  burgemeester	  van	  Eijsden	  
kreeg	  150-‐220	  gulden	  salaris.	  Dat	  waren	  toch	  redelijk	  substantiële	  bedragen.	  	  
	  
Dubois	  werd	  als	  burgemeester	  opgevolgd	  door	  zijn	  vriend	  en	  mede-‐raadslid	  René	  Joseph	  
Maur	  Maria	  Anne	  graaf	  de	  Geloes	  (Luik	  1856-‐Eijsden	  1930),	  kasteelheer.	  Hij	  was	  tot	  
burgemeester	  benoemd	  bij	  K.B.	  van	  2	  juni	  1893	  nr.	  26	  en	  als	  zodanig	  op	  3	  juli	  1893	  beëdigd	  
en	  per	  dezelfde	  dag	  geïnstalleerd	  (1893/19).46	  
 

                                                
40	  Beëdiging	  achtereen	  volgens	  op	  12	  september	  1867	  (inv.	  nr.	  25/138);	  7	  september	  1869	  (25/191);	  2	  
september	  1873	  (25/295);	  2	  september	  1879	  (25/405)	  en	  op	  6	  september	  1881	  (25/460).	  
41	  GAE,	  AGE	  18281-‐933,	  inv.	  nr.	  609.	  Persoonsbundel	  J.J.B.	  Dubois.	  In	  tweede	  termijn	  legde	  hij	  de	  eed	  af	  op	  14	  
april	  en	  werd	  geïnstalleerd	  op	  18	  april.	  Zie	  ook	  inv.	  nr.	  25	  onder	  nr.	  497	  (beëdiging	  eerste	  termijn)	  en	  nr.	  617	  
(beëdiging	  tweede	  termijn).	  
42	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  553.	  Presentieregisters	  van	  de	  vergaderingen	  van	  B&W,	  1878-‐1899.	  	  	  
43	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  24.	  Register	  van	  Raadsbesluiten	  1855-‐1863	  onder	  nr.	  436.	  
44	  Herbenoeming	  op	  4	  september	  1866	  (inv.	  nr.	  25/103);	  12	  september	  1867	  (25/137);	  2	  september	  1873	  
(25/296);	  2	  september	  1879	  (25/406);	  3	  september	  1885	  (25/558)	  en	  1	  september	  1891	  (25/677).	  
45	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  25.	  Register	  van	  Raadsbesluiten	  1864-‐1892	  onder	  nr.	  354	  
46	  Boersma,	  Raadsleden,	  pag.	  14,	  onder	  72.	  Hij	  werd	  op	  6	  februari	  1891	  als	  raadslid	  geïnstalleerd.	  	  
GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  25.	  Register	  van	  Raadsbesluiten	  1864-‐1892	  onder	  nr.	  657.	  Een	  uitgebreid	  verslag	  
van	  de	  installatie	  in	  de	  Limburger	  Koerier	  van	  4	  juli	  1893.	  N.B.	  In	  UEV	  zijn	  door	  N.	  Duijkers	  een	  groot	  aantal	  
krantenartikelen	  bijeen	  gebracht,	  waarvan	  hier	  dankbaar	  gebruik	  is	  gemaakt.	  
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Naast zijn functies binnen de gemeentelijke constellatie zijn slechts twee andere bestuurlijke 
functies van Dubois bekend. Het betreft zijn bestuurslidmaatschap van het Landbouwcasino 
van Eijsden en van de lokale Spaarbankvereniging. In het Landbouwcasino vervulde hij de 
functie van vice-voorzitter. De hiervoor reeds genoemde De Geloes, grootgrondbezitter en 
pachtheer, was daarvan een van de oprichter en tevens eerste voorzitter. Het Landbouwcasino 
werd omstreeks 1882 opgericht met als doel het verhogen van de kennis van landbouw- en 
veeteelttechnieken onder de boerenbevolking van Eijsden, de verhoging van de afzet van 
producten en de spreiding van risico’s door het gezamenlijk afsluiten van verzekeringen. Tot 
de instrumenten die daarvoor werden ingezet behoren het houden van lezingen, het 
organiseren van tentoonstellingen en wedstrijden en de gezamenlijke inkoop van voer en 
dieren. Het Landbouwcasino van Eijsden was een onderafdeling van de Maatschappij van 
Landbouw in Limburg.    
Van de Spaarbankvereniging, die in 1886 te Eijsden werd opgericht, was Dubois een van de 
oprichters-bestuursleden. Het beoogde doel: ‘de geest van sparen op te wekken’.47 Het door 
de leden ingelegde spaargeld werd belegd en aan de leden uitgeleend tegen een schappelijke 
rente. In 1889 werd de spaarbank geliquideerd. De inleggelden en de winst werd onder de 
deelnemers verdeeld. Terstond werd een nieuwe vereniging opgericht ‘onder het vroegere 
bestuur’.48  
 
J.J.B.	  Dubois	  in	  functie	  als	  raadslid,	  wethouder	  en	  burgemeester 
Het	  mag	  inmiddels	  duidelijk	  zijn	  dat	  Jean	  Dubois	  naast	  zijn	  beroep	  als	  apotheker	  in	  zijn	  
eenmanszaak	  ook	  een	  sterke	  drang	  had	  zich	  in	  bestuurlijke	  opzicht	  te	  manifesteren.	  	  Vanaf	  
1861	  tot	  aan	  zijn	  overlijden	  in	  1893,	  33	  jaar	  lang,	  maakte	  hij	  deel	  uit	  van	  het	  
gemeentebestuur	  van	  Eijsden.	  Het	  gemeentebestuur	  was	  onder	  meer	  verantwoordelijk	  voor	  
de	  handhaving	  van	  de	  openbare	  orde	  en	  de	  veiligheid,	  de	  gezondheid	  van	  mens	  en	  dier,	  het	  
onderhoud	  van	  straten	  en	  waterlopen,	  de	  drinkwatervoorziening,	  het	  voorzien	  in	  goede	  
woonomstandigheden,	  het	  aanbieden	  van	  lager	  onderwijs,	  het	  bevorderen	  van	  
werkgelegenheid	  en	  de	  armoedebestrijding.	  Taken	  en	  bevoegdheden	  waren	  vastgelegd	  in	  de	  
Gemeentewet	  van	  1851.	  In	  de	  praktijk	  was	  het	  gemeentebestuur	  met	  handen	  en	  voeten	  
gebonden	  aan	  de	  medewerking	  van	  de	  Provincie.	  Voor	  de	  invoering	  van	  lokaal	  geldende	  
reglementen	  en	  verordeningen	  was	  goedkeuring	  van	  de	  Provincie	  vereist.	  Ook	  uitgaven	  ten	  
laste	  van	  de	  gemeente	  konden	  alleen	  met	  goedkeuring	  van	  de	  Provincie	  worden	  gedaan	  en	  
pas	  nadat	  de	  financiële	  dekking	  daarvan	  was	  verantwoord.	  Daarmee	  is	  meteen	  de	  vinger	  op	  
de	  zere	  plek	  gelegd.	  Er	  was	  doodeenvoudig	  geen	  geld	  beschikbaar	  bij	  de	  gemeente	  om	  
ingrijpende	  verbeteringen	  in	  de	  leefomstandigheden	  van	  de	  bewoners	  en	  langgekoesterde	  
wensen	  ten	  aanzien	  van	  de	  woonomgeving	  door	  te	  voeren.	  Men	  was	  te	  zeer	  afhankelijk	  van	  
subsidies	  van	  andere	  overheden	  en	  van	  particuliere	  weldadigheid.	  
Net	  voor	  het	  aantreden	  van	  Dubois	  waren	  enige	  zaken	  gerealiseerd	  in	  Eijsden	  die	  hier	  
vermeldenswaardig	  zijn:	  de	  bouw	  van	  een	  nieuwe	  lagere	  school	  met	  onderwijzerswoning	  
(1857),	  raadszaal	  en	  secretarie	  (1858)	  aan	  de	  Breusterstraat	  (nu	  huisnummers	  21-‐23) 49,	  het	  
beëindigen	  van	  het	  simultaan	  gebruik	  door	  katholieken	  en	  protestanten	  van	  de	  Sint	  

                                                
47	  Limburger	  Koerier	  van	  22	  juni	  en	  7	  september	  1886.	  
48	  Limburger	  Koerier	  van	  22	  juni	  1889.	  
49	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Onderwijsperikelen	  te	  Eijsden,	  Schets	  van	  het	  openbaar	  lager	  onderwijs	  te	  Eijsden	  in	  de	  
periode	  1824-‐1860,	  in:	  UEV	  nr.	  16	  (1981),	  pag.	  15-‐23	  en	  nr.	  17	  (1982),	  pag.	  4-‐15.	  	  
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Christinakerk	  op	  de	  Vroenhof	  (1	  augustus	  1857)50	  en	  de	  opening	  van	  de	  spoorlijn	  Luik-‐
Maastricht	  (1861)51,	  die	  Eijsden	  de	  status	  van	  stationsplaats	  gaf.	  	  	  	  	  
De	  ontwikkelingen	  binnen	  Eijsden	  in	  het	  tijdperk	  Dubois	  zijn	  op	  hoofdlijnen	  te	  volgen	  aan	  de	  
hand	  van	  de	  besluiten	  van	  de	  gemeenteraad.	  De	  periode	  Dubois	  kenmerkt	  zich	  met	  name	  
door	  het	  opstellen	  en	  invoeren	  van	  een	  groot	  aantal	  verordeningen	  die	  in	  het	  teken	  staan	  
van	  orde	  en	  veiligheid	  en	  die	  structuur	  moesten	  geven	  aan	  de	  organisatie	  van	  de	  gemeente.	  
Dit	  was	  niet	  typisch	  voor	  Eijsden.	  Met	  de	  Gemeentewet	  als	  leidraad	  zien	  we	  dezelfde	  
ontwikkeling	  ook	  in	  andere	  gemeenten.	  	  
	  
Het	  verordeningen	  offensief	  van	  de	  gemeente	  Eijsden	  (	  1862-‐1893)52	  

1. Verordening	  omtrent	  het	  doen	  van	  aangifte	  van	  de	  verhuizingen	  binnen	  de	  gemeente	  
Eijsden	  (1862/402);	  

2. Verordening	  op	  de	  invoering	  van	  hondenbelasting	  [om	  de	  uitgaven	  van	  lager	  
onderwijs	  te	  kunnen	  bekostigen!](1863/414)53;	  

3. Verordening	  ter	  voorkoming	  en	  blussching	  van	  branden	  (1863/441);	  
4. Verordening	  op	  het	  sluiten	  van	  herbergen	  (1864/35);	  
5. Verordening	  op	  het	  nummeren	  der	  huizen	  (1864/36);	  
6. Verordening	  betreffende	  de	  in-‐	  of	  doorvoer	  van	  runderen	  en	  het	  verkopen	  van	  

vleesch	  etc.	  (1865/79)[in	  het	  kader	  van	  de	  bestrijding	  van	  runderpest];	  
7. Verordening	  op	  de	  openbare	  lagere	  school	  in	  Eijsden	  (Schoolreglement)(1866/117);	  
8. Verordening	  betreffende	  het	  beschrijven	  en	  merken	  van	  het	  rundvee	  (1867/120);	  
9. Verordening	  op	  de	  invoer	  en	  doorvoer	  van	  huiden	  en	  de	  toelating	  van	  vlees	  

[bestrijding	  veetyfus](1867/121);	  	  
10. Verordening	  op	  het	  toezicht	  op	  de	  honden	  (1868/161);	  
11. Verordening	  op	  het	  vervoeren	  en	  begraven	  van	  lijken	  en	  de	  bescherming	  der	  

begraafplaatsen	  (1871/244);	  
12. Verordening	  ter	  instandhouding	  van	  goede	  orde	  op	  het	  buitenplein	  [Vroenhof]	  en	  

van	  de	  toegang	  tot	  het	  stationsgebouw	  (1877/353);	  
13. Verordening	  op	  het	  sluiten	  der	  herbergen	  (1880/429);	  
14. Verordening	  tot	  regeling	  van	  de	  kleinhandel	  in	  sterken	  drank	  en	  het	  beteugelen	  van	  

openbare	  dronkenschap	  (1881/462);	  
15. Verordening	  strekkende	  tot	  handhaving	  van	  veiligheid,	  orde	  en	  rust	  (1882/474);	  
16. Verordening	  op	  het	  heffen	  van	  rechten	  wegens	  de	  uitgifte	  van	  stukken	  ter	  secretarie	  

en	  verrichtingen	  van	  de	  burgerlijke	  stand	  (1883/na	  510);	  
17. Algemeene	  Politie	  Verordening	  (APV)(1889/635).	  	  

	  	  	  	  
Zorg	  voor	  mens	  en	  dier	  

                                                
50	  W.A.J.	  Munier,	  Beëindiging	  van	  het	  simultaneum	  van	  de	  Sint	  Christinakerk	  in	  Eijsden,	  in:	  UEV	  nr.	  110	  (2007),	  
pag.	  4-‐16.	  
51	  B.	  Pachen,	  De	  spoorlijn	  Luik-‐Maastricht,	  in:	  UEV	  nr.	  32	  (1985),	  pag.	  4-‐17,	  nr.	  33	  (1986),	  pag.	  10-‐26,	  nr.	  34	  
(1986),	  pag.	  12-‐21	  en	  nr.	  35	  (1986),	  pag.	  10-‐24.	  Voorts:	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  idem	  (aanvulling),	  in:	  UEV	  nr.	  39	  
(1987),	  pag.	  4-‐5	  en	  idem,	  Werken	  bij	  het	  spoor	  (lijnwerkers),	  in:	  UEV	  nr.	  78	  (1998),	  pag.	  18-‐19.	  
52	  Ontleend	  aan	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nrs.	  24-‐26,	  Registers	  van	  Raadsbesluiten,	  1855-‐1863,	  1864-‐1892	  en	  
1892-‐1924.	  De	  getallen	  na	  de	  schuine	  streep	  achter	  het	  jaartal	  verwijzen	  naar	  het	  volgnummer	  in	  de	  registers	  
waar	  de	  eerste	  besluitvorming	  over	  het	  betreffende	  onderwerp	  is	  vastgelegd.	  	  	  
53	  Bij	  gemeenteraadsbesluit	  van	  22	  september	  1883	  werd	  besloten	  tot	  de	  heffing	  van	  schoolgeld	  per	  1	  januari	  
1884.	  Zie	  inv.	  nr.	  25	  onder	  nr.	  517.	  
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De	  werkeloosheid	  in	  Eijsden	  was	  groot	  en	  dientengevolge	  telde	  Eijsden	  ook	  een	  groot	  aantal	  
armen.	  Om	  de	  nood	  enigszins	  te	  lenigen	  werd	  door	  het	  gemeentebestuur	  jaarlijks	  een	  
bijdrage	  aan	  het	  Algemeen	  Armbestuur	  gedaan	  (bijv.	  1862/397).	  Het	  Algemeen	  Armbestuur	  
zorgde	  voor	  de	  aankoop	  van	  levensmiddelen,	  kleding	  en	  stookmiddelen,	  en	  verzorgde	  de	  
distributie	  daarvan	  onder	  de	  behoeftigen.	  Het	  gemeentebestuur	  was	  er	  ook	  alles	  aan	  
gelegen	  om	  een	  geneesheer	  binnen	  de	  gemeentegrenzen	  te	  woon	  te	  hebben.	  Toen	  dokter	  
en	  heelmeester	  Hendrik	  Piters	  (Eijsden	  1824-‐Heerlen	  1892)	  in	  1862	  voornemens	  was	  om	  zijn	  
werkzaamheden	  buiten	  Eijsden	  te	  gaan	  verrichten	  ‘uit	  hoofde	  hij	  geene	  genoegzame	  
inkomsten	  tot	  zijn	  onderhoud	  geniet’	  werd	  hem	  een	  tegemoetkoming	  van	  100	  gulden	  
gegeven	  (1862/406).	  Dat	  belette	  hem	  er	  niet	  van	  om	  1872	  alsnog	  Eijsden	  te	  verlaten.	  De	  
gemeente	  verhoogde	  daarop	  de	  vestigingspremie	  tot	  300	  gulden	  per	  jaar54	  en	  in	  1878	  zelfs	  
tot	  500	  gulden	  per	  jaar	  (1878/380).	  Van	  de	  geneesheer	  werd	  voor	  dat	  bedrag	  wel	  een	  	  
bijdrage	  gevraagd	  aan	  de	  geneeskundige	  zorg	  voor	  de	  armen,	  het	  vaccinatieprogramma	  en	  
de	  lijkschouwing.	  Een	  voorstel	  voor	  het	  beschikbaar	  stellen	  van	  een	  subsidie	  van	  50	  gulden	  
voor	  het	  aantrekken	  van	  een	  gediplomeerd	  veearts	  in	  1880	  redde	  het	  niet	  (1880/434)	  
vanwege	  ‘den	  bekrompen	  geldelijken	  gemeente	  toestand’,	  hetgeen	  te	  denken	  geeft,	  gelet	  
op	  de	  enorme	  problemen	  die	  enige	  jaren	  eerder	  onder	  het	  rundvee	  waren	  opgetreden	  en	  
waarvoor	  tal	  van	  maatregelen	  waren	  genomen,	  inclusief	  een	  speciale	  commissie	  ter	  
bestrijding	  van	  veetyfus	  tot	  behoud	  van	  het	  rundvee	  (1867/122).	  Een	  ander	  belangrijk	  punt	  
betrof	  de	  drinkwatervoorziening.	  De	  bevolking	  van	  Eijsden	  was	  voor	  een	  groot	  gedeelte	  
afhankelijk	  van	  de	  openbare	  waterputten.	  In	  alle	  kernen	  waren	  één	  of	  meerdere	  putten	  voor	  
algemeen	  gebruik	  beschikbaar.	  In	  1866	  werd	  besloten	  tot	  	  oprichting	  van	  een	  nieuwe	  
waterput	  met	  pomp	  nabij	  de	  school	  [Breusterstraat]	  ter	  vervanging	  van	  een	  oude	  put	  elders	  
op	  de	  Breusterstraat	  (1866/90);	  in	  1875	  werd	  besloten	  een	  tweede	  waterput	  in	  de	  
Dorpstraat	  [Diepstraat]	  aan	  te	  laten	  leggen	  (1875/330);	  in	  1879	  een	  idem	  ‘ter	  plaatse	  
genaamd	  Sprieme	  of	  Vogelzang’	  (1879/407);	  in	  1881	  werd	  besloten	  tot	  demping	  van	  de	  
twee	  waterputten	  te	  Breust-‐dorp	  en	  deze	  te	  vervangen	  door	  een	  nieuwe	  ter	  plaatse	  van	  de	  
pastorie	  (1881/445)	  en	  ten	  laatste	  werd	  in	  1886	  besloten	  tot	  de	  aanleg	  van	  een	  waterpomp	  
in	  de	  Spauwenstraat	  en	  het	  herstel	  van	  de	  putten	  te	  Oost	  en	  Maarland	  (1886/580).	  Ter	  
voorkoming	  van	  de	  verspreiding	  van	  besmettelijke	  ziekten	  werden	  gebouwtjes	  neergezet	  
‘bestemd	  voor	  tijdelijke	  bewaring	  van	  aan	  besmettelijke	  ziekten	  overledenen’	  en	  werd	  de	  
algemene	  begraafplaats	  [Eijsden,	  kerkhof	  Sint	  Christinakerk]	  voorzien	  van	  een	  muur	  
(1874/305).	  Katholieken,	  protestanten	  en	  joden	  kregen	  ieder	  hun	  eigen	  ‘locaal’	  (1874/310).	  	  
	  
Het	  blijft	  natuurlijk	  een	  open	  vraag	  in	  hoeverre	  Jean	  Dubois,	  vanuit	  zijn	  professionele	  
achtergrond,	  een	  sturende	  rol	  heeft	  gespeeld	  bij	  de	  besluitvorming	  rondom	  de	  zaken	  die	  de	  
gezondheid	  van	  mens	  en	  dier	  aangingen,	  maar	  dat	  mag	  zeker	  niet	  uitgevlakt	  worden.	  Toen	  	  
in	  1870	  de	  komst	  van	  een	  zinkwitfabriek	  naar	  Eijsden	  dreigde	  was	  hij	  een	  van	  de	  
voormannen	  die	  het	  protest	  vorm	  gaf.	  
	  
Wij	  willen	  geen	  zinkwitfabriek!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Bij	  schrijven	  van	  4	  januari	  1870	  richtte	  George	  Rocour	  (Luik,	  B,	  1847-‐1903),	  civiel	  ingenieur,	  
woonachtig	  te	  Luik	  (B),	  een	  verzoek	  aan	  Gedeputeerde	  Staten	  van	  Limburg,	  voor	  het	  
verkrijgen	  van	  een	  hinderwetvergunning	  om	  de	  oprichting	  van	  een	  zinkwitfabriek	  te	  Caestert	  
(Eijsden)	  mogelijk	  te	  maken.	  Zinkwit	  is	  een	  wit	  pigment	  dat	  gebruikt	  wordt	  in	  de	  
                                                
54	  Van	  dat	  bedrag	  wordt	  gewag	  gemaakt	  in	  een	  advertentie	  in	  de	  Limburger	  Koerier	  van	  11	  december	  1872,	  
waarin	  gegadigden	  voor	  de	  vacature	  wordt	  gevraagd	  zich	  te	  melden	  bij	  de	  burgemeester.	  
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verfindustrie,	  de	  rubberindustrie	  en	  bij	  het	  vervaardigen	  van	  zeep,	  cosmetica,	  lucifers,	  
keramiek	  etc. 55	  Burgemeester	  (Joannes	  Janssen)	  en	  wethouders	  (Andries	  Peusens	  en	  
Dubois)	  van	  Eijsden	  nemen	  kennis	  van	  de	  voornemens	  van	  Rocour	  en	  verzoeken	  op	  27	  
januari	  daar	  opvolgend	  de	  burgemeester	  het	  voortouw	  te	  nemen	  om	  in	  het	  gemeentehuis	  
‘te	  vaceren	  tot	  het	  ontvangen	  van	  bezwaren	  en	  opmaking	  van	  proces	  verbaal	  daartoe	  
betrekkelijk’.56	  Reeds	  de	  dag	  erna	  en	  bij	  herhaling	  op	  6	  februari	  1870	  wordt	  de	  bevolking	  van	  
Eijsden	  de	  mogelijkheid	  geboden	  om	  op	  10	  februari	  ten	  gemeentehuize	  hun	  bezwaren	  tegen	  
de	  oprichting	  kenbaar	  te	  maken	  (informatie	  de	  commode	  et	  incommode).57	  Het	  proces	  
verbaal	  laat	  weinig	  te	  raden	  over.	  Liefst	  72	  personen,	  die	  zowel	  namens	  zichzelf,	  als	  namens	  
tal	  van	  anderen	  hun	  verhaal	  deden,	  waren	  unaniem	  tegen	  de	  oprichting	  van	  een	  
zinkwitfabriek	  in	  Eijsden.	  Onder	  hen	  onder	  nr.	  23	  ‘J.J.B.	  Dubois,	  wethouder	  en	  grondeigenaar	  
te	  Eijsden,	  in	  eigennaam	  en	  namens	  de	  kinderen	  van	  wijlen	  Theodoor	  Duijsens,	  waarover	  hij	  
voogd	  is’.58	  De	  voornaamste	  argumenten	  tegen	  de	  komst	  betreffen	  de	  verwachte	  nadelige	  
effecten	  voor	  de	  gezondheid	  van	  de	  inwoners,	  de	  verwachting	  dat	  de	  ‘boomvruchtenhandel’	  
wordt	  vernietigd	  en	  dat	  het	  toezicht	  op	  de	  fabriek	  voor	  een	  plattelandsgemeente	  bijna	  
onmogelijk	  is.	  Het	  is	  te	  prijzen	  dat	  het	  gemeentebestuur,	  ondanks	  de	  hoge	  werkeloosheid	  de	  
gezondheid	  van	  de	  inwoners	  liet	  prevaleren,	  boven	  de	  komst	  van	  een	  zinkwitfabriek,	  
waarvan	  de	  schadelijke	  effecten	  op	  de	  gezondheid	  van	  de	  inwoners	  ongewis	  was.	  Het	  
protest	  bij	  GS	  mocht	  echter	  niet	  baten.	  Bij	  besluit	  van	  3	  juni	  1870	  werd	  het	  aan	  George	  
Rocour	  toegestaan	  een	  zinkwitfabriek	  in	  Eijsden	  op	  te	  richten.	  De	  gemeenteraad,	  daartoe	  
aangespoord	  door	  B&W,	  liet	  het	  daar	  niet	  bij	  zitten	  en	  besloot	  om	  tegen	  het	  besluit	  bij	  de	  
Koning	  in	  beroep	  te	  gaan.	  Burgemeester	  Janssen	  en	  wethouder	  Jean	  Dubois	  werden	  
gemandateerd	  ‘zich	  aan	  te	  dringen	  en	  te	  verzetten	  tegen	  de	  oprigting	  binnen	  deze	  gemeente	  
van	  een	  zinkwitfabriek’.59	  Ook	  deze	  vergaande	  vorm	  van	  protest	  had	  echter	  geen	  resultaat.	  
Op	  12	  december	  1870	  kreeg	  Rocour	  koninklijke	  goedkeuring.	  Klaarblijkelijk	  reeds	  eerder	  
overtuigd	  dat	  hij	  deze	  zou	  verwerven	  was	  hij	  reeds	  in	  de	  zomer	  van	  1870	  met	  de	  bouw	  van	  
zijn	  fabriek	  begonnen.60	  In	  de	  laatste	  week	  van	  januari	  van	  1871	  werd	  het	  eerste	  zinkwit	  
geproduceerd.61	  	  	  	  
	  
Over	  de	  doden	  niets	  dan	  goeds	  
Jean	  Dubois	  ‘apotheker	  en	  burgemeester’	  overleed	  te	  Eijsden	  op	  11	  april	  1893	  op	  de	  leeftijd	  
van	  60	  jaar,	  aan	  de	  gevolgen	  van	  een	  hartkwaal	  (hypertrofie),	  die	  hem	  gedurende	  de	  laatste	  
weken	  van	  zijn	  leven	  aan	  zijn	  bed	  had	  gekluisterd.	  Zijn	  laatste	  openbare	  optredens	  dateren	  
van	  8	  februari.	  Dan	  is	  hij	  nog	  present	  tijdens	  een	  vergadering	  van	  B&W	  en	  van	  de	  
Gemeenteraad.	  Ook	  ondertekend	  hij	  die	  dag	  nog	  een	  akte	  van	  de	  BS,	  maar	  de	  facto	  had	  hij	  
deze	  taak	  al	  eind	  december	  beëindigd.	  Voor	  de	  daaropvolgende	  wekelijkse	  bijeenkomst	  van	  
B&W	  moest	  hij	  zich	  verexcuseren.	  Datzelfde	  gold	  ook	  voor	  de	  Gemeenteraadsvergadering	  
van	  april.	  	  	   
	  

                                                
55	  Voor	  een	  enigszins	  gedateerde	  bedrijfsgeschiedenis	  (jubileumboek),	  zie	  A.	  Smeets,	  90	  Jaar	  Zinkwitindustrie	  in	  
Eijsden,	  Eijsden	  1960.	  	  Voorts	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Maarland,	  Maastricht	  2002,	  pag.	  65-‐68.	  	  
56	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  29,	  Register	  van	  besluiten	  van	  B&W,	  onder	  nr.	  106.	  
57	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  29,	  Register	  van	  besluiten	  van	  B&W,	  onder	  nrs.	  107	  en	  108.	  
58	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  29,	  Register	  van	  besluiten	  van	  B&W,	  onder	  nr.	  109.	  
59	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  25,	  Register	  van	  raadsbesluiten	  1864-‐1892,	  onder	  nr.	  211	  en	  212.	  
60	  Limburger	  Koerier	  van	  22	  oktober	  1870.	  
61	  Limburger	  Koerier	  van	  4	  februari	  1871.	  
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Zijn	  overlijdensaangifte	  bij	  de	  BS	  werd	  gedaan	  door	  zijn	  zoon	  Victor	  (geneesheer	  te	  Venlo)	  en	  
zijn	  neef	  Léo	  Duijsens62,	  landbouwer	  te	  Maarland.	  Zoon	  Eugène	  verbleef	  op	  dat	  moment	  als	  
‘officier	  van	  gezondheid’	  te	  Toeloeng	  Agoeng	  in	  Nederlands	  Indië.	  Het	  overlijden	  van	  Dubois	  
werd	  met	  een	  klein	  artikeltje	  in	  de	  Limburger	  Koerier	  van	  12	  april	  openbaar	  gemaakt.	  Hierin	  
werd	  hij	  geprezen	  voor	  zijn	  inzet	  als	  burgemeester	  en	  apotheker	  van	  Eijsden.	  ‘Als	  
burgemeester	  was	  de	  overledene	  een	  man	  met	  een	  helder	  verstand,	  een	  juist	  oordeel	  en	  
een	  buitengewoon	  administratieve	  kennis’.’En	  als	  burgemeester	  én	  als	  apotheker	  was	  hij	  de	  
hulp-‐	  en	  dienstvaardigheid	  zelve’.	  De	  familie	  plaatste	  een	  dag	  later	  een	  overlijdensannonce	  
in	  dezelfde	  krant.	  Op	  15	  april	  werd	  hij	  begraven.	  Het	  hele	  dorp	  was	  daartoe	  uitgelopen.	  In	  
een	  indrukwekkende	  stoet,	  waarvan	  de	  samenstelling	  en	  de	  volgorde	  door	  het	  
gemeentebestuur	  was	  bepaald,	  werd	  het	  lichaam	  vanaf	  het	  sterfhuis	  naar	  de	  kerk	  begeleid.	  
De	  volgorde	  was	  deze:	  1.	  Broederschap,	  2.	  Kinderen	  van	  de	  openbare	  lagere	  school	  met	  
onderwijzers,	  3.	  Kinderen	  van	  de	  R.K.	  bijzondere	  school	  met	  de	  eerwaarde	  zusters,	  4.	  
Harmonie	  Sainte	  Cécile,	  5.	  Landbouwcasino,	  6.	  Armbestuur,	  7.	  Kerkfabriek,	  8.	  Sint	  
Vincentiusvereniging,	  9.	  Oude	  Harmonie,	  10.	  Kransendragers,	  11.	  De	  eerwaarde	  
geestelijkheid,	  12.	  Lijk,	  13.	  Familie	  en	  14.	  Vreemden.	  De	  stoet	  werd	  begeleid	  door	  
gendarmen	  en	  politie.	  De	  lijkkist	  werd	  gedragen	  door	  vier	  raadsleden,	  de	  gemeente-‐
ontvanger,	  de	  secretaris	  en	  twee	  kantonniers.	  De	  slippen	  van	  het	  lijkkleed	  werden	  vast	  
gehouden	  door	  de	  heer	  Houba,	  griffier	  der	  Provinciale	  Staten,	  de	  heer	  Quaedvlieg,	  lid	  der	  
Provinciale	  Staten,	  wethouder	  Pinckaers	  en	  door	  de	  heer	  Jockin,	  burgemeester	  van	  Lanaye.	  
Er	  werden	  4	  lijkredes	  gehouden	  ‘aan	  de	  geopende	  groeve’	  door	  achtereenvolgens	  de	  heer	  
Spauwen,	  wethouder	  en	  waarnemend	  burgemeester,	  namens	  het	  gemeentebestuur,	  door	  
de	  hooggeboren	  heer	  graaf	  de	  Geloes,	  namens	  het	  landbouwcasino,	  door	  de	  heer	  Collard,	  
dokter	  te	  Haccourt,	  namens	  de	  medici	  en	  tenslotte	  door	  de	  heer	  Heijnens,	  hoofd	  der	  school,	  
die	  de	  verdiensten	  van	  de	  overledene	  voor	  het	  onderwijs	  in	  herinnering	  bracht.	  De	  
bijeenkomst	  werd	  afgesloten	  met	  het	  spelen	  van	  een	  dodenmars	  door	  ieder	  van	  de	  beide	  
harmonieën.63	  	  	  	  
Jean	  Dubois	  werd	  begraven	  in	  de	  grafkelder	  ‘in	  briksteenen	  en	  met	  eenen	  steen	  overwelfd’	  
op	  het	  kerkhof	  nabij	  de	  Sint	  Christinakerk	  aan	  de	  Vroenhof	  te	  Eijsden.64	  
	  
Jean	  overleed	  ab	  intestato.65	  Zijn	  nalatenschap	  omvatte	  onder	  meer	  zijn	  huis	  met	  
aanhorigheden	  aan	  de	  Breusterstraat,	  enige	  percelen	  landbouwgrond	  te	  Eijsden	  en	  diverse	  
percelen	  in	  de	  gemeente	  Sint	  Geertruid.66	  De	  waarde	  daarvan	  werd	  geschat	  op	  10.323	  
gulden.	  Verder	  had	  hij	  wat	  leningen	  uitstaan	  ter	  grootte	  van	  431	  gulden	  ‘ten	  laste	  van	  
gegoede	  personen’,	  die	  daar	  overigens	  geen	  rente	  voor	  hoefden	  te	  betalen.	  Zijn	  dochter,	  
mère	  Marie-‐Angélique,	  stond	  bij	  hem	  voor	  (de	  helft	  van)	  1590	  gulden	  in	  het	  krijt.	  
Waarschijnlijk	  betreft	  dit	  de	  bruidschat	  die	  zij	  heeft	  ingebracht	  bij	  haar	  intrede	  bij	  de	  
Ursulinen;	  dit	  bedrag	  had	  zij	  dus	  dan	  op	  voorhand	  uit	  de	  erfenis	  ontvangen	  (schenking	  inter	  
vivos).	  Verder	  bleken	  er	  liefst	  515	  gulden	  en	  10	  centen	  aan	  contanten	  in	  huis.	  Dat	  zal	  het	  
werkkapitaal	  van	  de	  apotheek	  zijn	  geweest.	  De	  totale	  baten	  van	  de	  nalatenschap	  beliep	  
                                                
62	  Zijn	  vader	  Theodoor	  Nicolaas	  Duijsens	  en	  Dubois	  zijn	  moeder	  waren	  broer	  en	  zus.	  Zie	  ook	  de	  eerder	  
genoemde	  genealogie	  Duijsens.	  
63	  Limburger	  Koerier	  van	  maandag	  17	  april.	  	  	  
64	  De	  vergunning	  tot	  het	  ‘daarstellen	  van	  een	  grafkelder’	  werd	  bij	  raadsbesluit	  van	  24	  april	  1893	  verleend.	  Het	  
verzoek	  daartoe	  was	  ingediend	  door	  de	  weduwe	  Dubois.	  De	  kosten	  bedroegen	  100	  gulden	  voor	  een	  	  periode	  
van	  30	  jaar	  ingaande	  1-‐8-‐1893.	  GAE,	  AGE	  1828-‐1933,	  inv.	  nr.	  26	  onder	  nummer	  15.	  	  
65	  RHCL,	  Memorie	  van	  Successie	  van	  J.J.B.	  Dubois.	  
66	  De	  genoemde	  onroerende	  goederen	  zijn	  nagenoeg	  alle	  afkomstig	  uit	  de	  nalatenschap	  van	  zijn	  moeder.	  
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17.717	  gulden	  en	  35	  centen.	  Daar	  stonden	  nog	  enige	  lasten	  tegenover	  ter	  grootte	  van	  1.303	  
gulden	  en	  59	  centen,	  met	  name	  voor	  geleverd	  vlees	  (van	  slager	  Isaac),	  wijn	  (door	  Houtappel)	  
en	  kleren	  (diverse	  personen),	  maar	  ook	  voor	  leveranties	  ten	  behoeve	  van	  de	  apotheek	  die	  
gedaan	  waren	  bij	  andere	  apotheken,	  namelijk	  bij	  Delices	  (Amsterdam),	  C.	  Olivier,	  Pommerick	  
en	  Hahmes.	  Tenslotte	  waren	  er	  nog	  vorderingen	  van	  het	  personeel,	  met	  name	  van	  de	  
dienstboden	  Marianne	  Paquaij	  (over	  de	  periode	  1	  november	  1892	  tot	  1	  mei	  1893	  zou	  zijn	  
nog	  een	  bedrag	  van	  43	  gulden	  en	  20	  centen	  moeten	  krijgen)	  en	  Antoinette	  Spits	  (idem	  een	  
bedrag	  van	  120	  gulden)	  en	  van	  apotheker	  Scheijnen	  (over	  de	  periode	  1	  januari	  1893	  tot	  aan	  
de	  sterfdag	  van	  Jean	  Dubois	  precies	  100	  gulden).	  De	  netto	  waarde	  van	  de	  nalatenschap	  
beliep	  aldus	  16.413	  gulden	  en	  76	  centen.	  De	  blote	  eigendom	  daarvan	  kwam	  geheel	  toe	  aan	  
de	  vier	  kinderen,	  terwijl	  de	  echtgenote	  van	  Dubois	  het	  vruchtgebruik	  zou	  genieten.	  	  
	  	  
Zijn	  echtgenote	  overleefde	  hem	  18	  jaar.	  Zij	  overleed	  te	  Eijsden	  op	  4	  augustus	  1911.	  De	  
aangifte	  daarvan	  bij	  de	  Burgerlijke	  Stand	  werd	  gedaan	  door	  haar	  zoon	  Eugène	  (hoogleraar,	  
woonachtig	  te	  Haarlem)	  en	  Pieter	  Wolfs,	  slager	  te	  Eijsden,	  bekende	  van	  de	  overledene.	  	  
	  
De	  kinderen	  Dubois	  hadden	  al	  sinds	  lang	  geen	  band	  meer	  met	  hun	  geboortegrond,	  vanwege	  
hun	  carrière	  of	  woonplaats	  elders.	  Het	  ouderlijk	  huis	  en	  haard	  deden	  ze	  van	  de	  hand,	  
waarna	  de	  tijd	  de	  herinnering	  aan	  de	  familie	  Dubois,	  ook	  die	  van	  de	  beroemde	  nazaat,	  in	  de	  
vergetelheid	  bracht.	   
Pas	  in	  1952	  kreeg	  Eijsden	  zijn	  prof.	  Duboisstraat	  als	  eerbetoon	  aan	  zijn	  beroemde	  zoon.	  In	  
1993	  werd	  aan	  zijn	  geboortehuis,	  een	  bronzen	  plaquette	  bevestigd	  met	  zijn	  naam,	  beeltenis	  
en	  de	  aanduiding	  van	  zijn	  geboorte-‐	  en	  sterfjaar.	  Het	  initiatief	  daartoe	  was	  in	  1991	  genomen	  
door	  de	  Stichting	  Pithecanthropus	  Centennial,	  die	  de	  herinnering	  aan	  de	  belangrijke	  
vondsten	  die	  Dubois	  (ruim)	  100	  jaar	  eerder	  op	  Java	  gedaan	  had	  bestendigde.67	  In	  het	  
Darwinjaar	  2009	  (150	  jaar	  na	  het	  verschijnen	  van	  het	  boek	  On	  the	  origin	  of	  species	  van	  
Charles	  Darwin),	  werd	  in	  het	  Natuurhistorisch	  Museum	  te	  Maastricht	  een	  tentoonstelling	  
aan	  het	  leven	  en	  werk	  van	  Eugène	  Dubois	  gewijd	  (thans	  in	  delen	  eigendom	  van	  de	  gemeente	  
Eijsden).	  In	  2010	  kwam	  een	  docufilm	  over	  hem	  in	  omloop.	   
 
Besluit 
Jean Dubois werd geboren te Thimister (B) in 1832. Hij was enig kind van Mathieu Joseph 
Dubois en van Marie Jeanne Catherine Duijsens. Op zesjarige leeftijd verloor hij zijn vader. 
De gunstige financiële toestand van zijn moeder, die nooit hertrouwde, maakte het mogelijk 
dat hij een goede middelbare schoolopleiding kon volgen bij de zusters Ursulinen te Venray. 
Daarna volgde hij de opleiding tot apotheker die hij op 20-jarige leeftijd afrondde. Vervolgens 
kon hij, weer met financiële ondersteuning van zijn moeder, in 1852 direct als zelfstandig 
apotheker aan de slag in Eijsden. Hij huwde in 1857 met Trinette Roebroeck. Met haar had hij 
5 kinderen, waarvan er één niet levensvatbaar bleek bij de geboorte. Gedurende ruim 40 jaar 
voerde Jean de scepter in zijn eenmanszaak. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zich bediende 
van personeel, noch dat hij zijn kennis van het vak op een of andere manier heeft 
overgedragen. Na zijn overlijden in 1893 werd de apotheek nog voortgezet tot 1912. Naast 
zijn werkzaamheden als apotheker maakte Jean gedurende 33 jaar deel uit van het 
gemeentebestuur van Eijsden als raadslid, wethouder en burgemeester, in welke 
hoedanigheden hij ook ambtenaar van de burgerlijke stand is geweest. Daarbuiten was hij 
slechts beperkt en relatief kortdurend bestuurlijk actief in het Landbouwcasino van Eijsden en 
bij de lokale Spaarbankvereniging. In het gemeentebestuur was hij mede verantwoordelijk 
                                                
67	  Henk	  J.L.M.	  Boersma,	  Kroniek	  Eijsden	  1993,	  in:	  UEV	  nr.	  113	  (2008),	  pag.	  24-‐28,	  i.h.b.	  pag.	  26.	  
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voor het opstellen en invoeren van een hele reeks verordeningen die structuur moesten geven 
aan de organisatie van de gemeente en die de orde en veiligheid moesten waarborgen. 
Daarenboven werd er tijdens zijn langdurige zittingsperiode ruim aandacht geschonken aan de 
zorg voor mens en dier, het voorkomen van de verspreiding van besmettelijke ziekten en de 
zorg voor goed drinkwater. In dit verband kan ook zeker zijn aanhoudende bezorgdheid 
worden gemeld die leefde tegen de komst van een zinkwitfabriek in Eijsden. Het gaat te ver 
om Jean Dubois op een lijn te stellen met Koos van Rijn (Den Haag 1841-Venlo 1928), 
eveneens apotheker en gemeentebestuurder in dezelfde hoedanigheden als Dubois maar dan in 
het qua inwoneraantal 5 tot 6 keer grotere Venlo, die zich ook zeer verdienstelijk heeft 
gemaakt om de hygiënische toestand en de volksgezondheid te verbeteren.68 Maar toch is het 
opvallend dat beiden met hun apothekersachtergrond geprobeerd hebben de volksgezondheid 
op een hoger niveau te krijgen. 
 
In hoeverre de thuissituatie van invloed is geweest op het denken en doen van zoon Eugène 
Dubois, geboren in 1858, is moeilijk in te schatten. Hij vond in ieder geval in financieel 
opzicht een gespreid bedje. De inkomsten van zijn vader (en moeder) waren ruim voldoende 
om hem een goede opleiding te laten volgen, eerst te Roermond op de Rijks-HBS, later op de 
Universiteit van Amsterdam, waar hij geneeskunde studeerde. In zijn jeugd zal hij zeker onder 
de indruk zijn geweest van de activiteiten in en vanwege de apotheek. Naar verluidt leerde 
zijn vader hem de Latijnse namen van de Zuid-Limburgse planten en was hij een regelmatige 
bezoeker van de Sint Pietersberg op zoek naar fossielen. Zelf vond hij zijn leertijd op de HBS 
(1870-1877) bijzonder inspirerend vanwege de natuurwetenschappelijke vakken. Maar pas na 
zijn studie geneeskunde (1877-1884) kwam zijn belangstelling voor de paleontologie, en dan 
met name de problematiek van de afstamming van de mens, tot volle wasdom. Ongetwijfeld 
mede geïnspireerd door denkbeelden van derden en de eerste onderzoekresultaten van 
anderen. Maar ook vanwege de onderzoeken die hij in zijn vakanties in de directe omgeving 
van zijn geboorteplaats deed.69 In de literatuur wordt dan met name verwezen naar zijn 
onderzoek in de door hem (‘die aan sommige inboorlingen wel bekend bleek’) ontdekte 
Henkeput in het Savelsbos. Zelf dateerde hij [in 1925] deze (her-) ontdekking en zijn 
onderzoek ter plaatse in 1886.70 Contemporaine bronnen wijzen er echter op dat de Henkeput 
begin januari van 1887 is ontdekt71 en dat in de eerste twee weken van juli 1887 ‘onder 
toezicht van den heer Dubois, professor te Amsterdam’ opgravingen werden gedaan ‘ter 
plaatse genaamd Hinkeput’ (sic!).72 Men vond er veertien menselijke geraamten en een groot 
aantal dierlijke resten. Men vermoedde dat de menselijke overblijfselen afkomstig waren van 
opgehangen misdadigers. Volgens dat zelfde krantenbericht was het doel van de opgraving 
om Romeinse oudheden op te sporen. Aangezien die niet gevonden werden besloot men het 
onderzoek te staken. In een kleine bijdrage van de Limburger Koerier van 17 augustus 1887 
wordt echter melding gemaakt van tal van andere vondsten: ‘overblijfsels van aardewerk uit 
het Romeinsche en Fransche tijdvak; benevens metalen voorwerpen werden uitgedolven, 
waaronder één, dat veel overeenkomst heeft met het lemmet van een lans of degen. Onder het 
Romeinsch aardewerk, bemerkt men offerschalen van witte aarde’. De vondsten waren 
overgebracht naar het kasteel van René graaf de Geloes te Eijsden, die ook aanwezig was 

                                                
68	  C.	  van	  den	  Berg,	  H.B.J.	  van	  Rijn,	  burgemeester	  van	  Venlo.	  Pionier	  der	  milieuhygiëne	  (Maaslandse	  
Monografieën	  dl.	  12),	  Assen	  1971.	  
69	  B.	  Theunissen	  en	  J.	  de	  Vos,	  Eugène Dubois, ontdekker van de rechtopgaande mens, in: Natuurhistorisch 
Maandblad jrg. 71 (6/7) 1982, pag. 107-111.	  
70	  P.C.M.	  Rademakers	  (eindredactie),	  De	  prehistorisch	  vuursteenmijnen	  van	  Ryckholt-‐St.	  Geertruid,	  z.j.	  [1998],	  
z.pl.,	  pag.	  9-‐12.	  
71	  Limburger	  Koerier	  van	  18	  januari	  1887.	  
72	  Limburger	  Koerier	  van	  16	  juli	  1887.	  
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tijdens de opgravingen in juli. Tevens wordt melding gemaakt van een beperkt 
vervolgonderzoek dat plaats zal vinden op 18 september vanwege het Geologisch en 
Panthéologisch [lees: Paleontologisch] Genootschap van België, onder leiding van de 
Maastrichtse geoloog Casimir Ubags [lees: Ubaghs]. Mogelijk dat Eugène daar nog bij is 
geweest, want van 1 september tot 28 oktober was hij nog te gast bij zijn ouders in Eijsden.73 
De dag erna, 29 oktober 1887, vertrok hij per schip vanuit Amsterdam naar Padang, Sumatra, 
op zoek naar de ontbrekende schakel. Hij zou zijn vader niet meer levend terug zien. Tijdens 
zijn verblijf aldaar overleed Jean Dubois te Eijsden op 11 april 1893, zonder ooit de beroemde 
fossielen van de missing link te hebben aanschouwd die zijn zoon wereldfaam brachten.  
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