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Elf generaties dakdekkers

Schatorjé komt nog lang niet van het dak af
vader ging naar een symposium over dit onderwerp en
toen hij thuiskwam sprak hij de profetische woorden:
‘nu begint de ellende’. Omdat platte daken vanaf dat
moment geïsoleerd werden, ging de stookrekening weliswaar omlaag, maar in de zomer liep de temperatuur
onder het dak op tot wel 85 graden, wat tegenwoordig in onze moderne tijd weer gekoeld moet worden
met energieslurpende airco’s.’’ Het kost vijf keer meer
om een ruimte één graad te koelen dan één graad te
verwarmen. Dus ligt er nu ironisch genoeg een enorme
markt in warmtewerende materialen. Schatorjé is de 21e
eeuw ingegaan met innoveren, met het testen van witte
dakbekleding, die een reflecterende werking heeft.

Door onze verslaggever

Grubbenvorst • In 1793 neemt leidekker Jean
Martin Schatorjé een besluit. Hij verlaat huis
en haard in zijn Belgische woonplaats Andenne, volgt de Maas stroomafwaarts en vindt in
Broekhuizenvorst een nieuw thuis. Vandaag,
elf generaties van vader op zoon later, zit er
in Noord-Limburg altijd nog ergens een telg
van Jean Martin op een dak te werken. Daarmee is dakdekkersbedrijf Schatorjé – inmiddels even verderop in Grubbenvorst gevestigd – één van de oudste familiebedrijven in
Nederland.
Fotografie toen: privécollectie Schatorjé

Deze arbeidzame familie trok altijd daar naartoe waar
het werk was. Dat verklaart waarom de Schatorjés zijn
uitgewaaierd naar Duitsland en Amerika, tot aan Australië toe en dat ze altijd een manier vonden om de kost te
verdienen. Opvallend vaak als zelfstandig ondernemer.
Een hele tak van de familie werd bakker. Ook werden er
een paar slager. Gerard, dakdekker van de elfde generatie vertelt: ”Ze bleven bovendien tot hoge leeftijd
doorwerken. Mijn opa zat bijna tot aan zijn tachtigste
op het dak.’’ Het is misschien wel de intrinsieke liefde
voor het vak geweest, die ervoor zorgde dat er altijd
wel een zoon was die de leihamer wilde overnemen.
Die dat ook weer zo graag deed, dat ook zijn kinderen
het pure plezier in het werk zagen. En er komt natuurlijk
ook wat avontuur bij kijken om vijftig meter hoog in de
lucht te hangen. In zo’n lange geschiedenis zijn er heel
wat anekdotes te vertellen.

Twaalfde generatie

N Toen… en nu…

Brand

De isolatietrend
Nieuwe methodes werden nooit geschuwd. In 1892
werd in het Venloosch Weekblad al geadverteerd met
de nieuwste bliksemafleiders op het dak. In de jaren ‘60
van de volgende eeuw deed de isolatietrend zijn intrede.
Gebouwen moesten ineens massaal geïsoleerd worden
om warmte binnen te houden. Voor die tijd was dat geen
punt van aandacht, het aardgas kostte toch niks. ‘’Mijn

Fotografie nu: Gé Hirdes

Koninginnedag 1898. De dag dat Wilhelmina achttien
was geworden en haar moeder Emma op de troon ging
opvolgen. Tegelen maakte er een mooi feest van. Er
zou een vuurwerk ontstoken worden in de Martinustoren. Dakdekker Peter Schatorjé was uitgekozen om dit
klusje te klaren. Amper aangekomen in de toren, begon
in plaats van het vuurwerk de houten spits te branden.
Eerst stonden de mensen nog vol bewondering te kijken
omdat ze dachten dat het vuurspektakel bij de voorstelling hoorde, totdat natuurlijk alle cafés leegstroomden
en iedereen zich uit de voeten maakte. Zo niet pastoor
Meertens, die onder de vonkenregen de kerk binnen
rende en de meest waardevolle relikwieën in veiligheid
wist te brengen. Het vuur wakkerde aan en ‘s nachts om
twee uur stortten de halfgesmolten klokken met een
enorme knal naar beneden. Het was het roemloze einde
van een dag die zo feestelijk was begonnen. Een jaar
later werd gestart met de wederopbouw, waarbij Peter
weer werd opgetrommeld, deze keer om de kerk in oude
glorie te herstellen.

Staat de twaalfde generatie al in de startblokken? ”Dat
valt nog te bezien”, zegt Gerard. ”Onze drie zonen en
dochter maken nog geen aanstalten. Het ondernemerschap gaat tegenwoordig niet over rozen. Zeker sinds het
vak niet langer beschermd is in Nederland en iedereen
zich dakdekker mag noemen. Maar het is bewezen in
tweehonderd jaar dat in onze familie het bloed kruipt
waar het niet gaan kan, dus wie zal het zeggen.” Om
zich met hun vakmanschap te onderscheiden, hebben
de Schatorjés zich ook gespecialiseerd in datgene dat
hen ooit naar Noord-Limburg bracht: het restaureren van
monumentale panden. Misschien wel diezelfde kerken
en kastelen die Jean Martin tweehonderd jaar geleden
met zorg in mooie ritmische leipatronen heeft aangekleed.

