© Copyright 2016 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Maandag, 29 augustus 2016

Stef Vroegop: „Als je kon voetballen, zochten ze een baantje voor je.” FOTO'S BAS QUAEDVLIEG

Peter Meijs: „Het vak leerde je in de praktijk.”

‘Voor vaklui is altijd werk’
Stef Vroegop en
Peter Meijs zijn
vandaag vijftig
jaar in dienst bij
Cox Geelen. Een
unicum, benadrukt
het metaalbedrijf in
Eijsden. Want om
vijftig jaar vol te
kunnen maken,
moet je heel jong
beginnen - wat niet
meer mag - en tot
aan je pensioen bij
dezelfde baas
blijven.

EIJSDEN
DOOR RENÉ WILLEMS
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igenlijk was er op dat moment geen vacature bij
Cox Geelen. Maar Stef
Vroegop kon goed voetballen, speelde in de A1
van MVV. En voor zo’n behendige
dribbelaar had de Maastrichtse
kachelpijpenfabriek altijd wel een
baantje, op voorwaarde dat je meespeelde in het bedrijfselftal.
Vroegop was amper veertien toen
hij begon bij Cox Geelen. Na de zomervakantie ging hij weer naar
school. Na één dag haalde zijn vader
hem echter al uit de klas: „We hadden thuis een groot gezin. Er moest
dus geld verdiend worden, dat was
in die tijd heel normaal.”
Peter Meijs was een jaartje ouder
toen hij zich meldde aan de poort
van de fabriek. Hij had een technische opleiding achter de rug: de
Ambachtsschool in Wyck. „Maar
daar had je in het bedrijf weinig
aan”, zegt hij. „School was vooral
theorie. Het vak leerde je in de prak-

tijk, door goed te kijken hoe oudere
collega’s het aanpakten.”

Bochten
De fabriek stond in die tijd nog aan
de Scharnerweg in Maastricht, op
de plek waar nu Albert Heijn ligt. De
eerste week mocht Vroegop alleen
machines poetsen. Daarna kwam
hij op de afdeling transport terecht.
„Ik was de hele dag aan het lopen.”
Maar de collega’s leerden hem al
snel hoe je metalen pijpen maakte.
„Dan kon je hun werk overnemen
als ze even wilden pauzeren.” Later
specialiseerde hij zich in het maken
van vormstukken als bochten en
T-stukken.
Meijs stond meestal aan de draaibank. „Op onze afdeling maakten
wij gereedschap voor de collega’s in
de productiehallen. Onze klanten
hebben vaak speciale wensen, en
om dat te kunnen maken, heb je aangepast materiaal nodig. Je zou daar
machines voor kunnen aanschaffen, maar dat loont de moeite niet:
de volgende klant wil waarschijnlijk
toch weer net iets anders.”

De maakindustrie heeft altijd behoefte aan mensen met twee
rechterhanden, constateert Vroegop: „Voor vaklui is altijd werk.” Al
wordt het steeds moeilijker om die
te vinden: „Jongeren die voor techniek kiezen, leren vaak door en komen daardoor op een andere plek
terecht, op kantoor en niet achter
de draaibank.”
Begin jaren zeventig verhuisde Cox
Geelen, dat zich meer en meer toelegde op afvoersystemen voor rookgas, naar Eijsden. Dat was wel even
wennen voor de medewerkers uit
Maastricht. „Het eerste jaar werden we opgehaald met een bus”,
vertelt Meijs. „Dan kregen we eerst
een rondje Zuid-Limburg voor we
konden beginnen.”

Opslag
Vroegop en Meijs bleven het bedrijf
trouw. Vroegop heeft één keer gesolliciteerd bij een ander bedrijf,
zegt hij, omdat hij daar meer kon
verdienen. „Maar toen ze dat hoorden, boden ze me prompt tweehonderd gulden opslag. Blijkbaar wil-

den ze mij niet kwijt. En ik hoefde
op zich niet weg, mij ging het alleen om de centen.”
Voor Meijs zit het er na vijftig
jaar op. Hij gaat eind dit jaar met
pensioen, maar heeft nog zoveel
vrije dagen dat hij niet meer
hoeft te werken. Vroegop heeft
de pech dat hij net iets jonger is:
hij behoort tot de eersten die pas
met 66 mogen gaan rentenieren.
Doorwerken is overigens geen
enkel probleem: „Ik werk hier
nog steeds met plezier.”

