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Edmond Hustinx 

Zeepfabrikant, uitvindcr, kunstcnaar, maccenas en een 
intercssante mens, dat was Edmond Hustîn .. "( sam en
gevat in één zin. l'vlaar cr is een hecl bock over hem te 
schrijven. Over zijn f~lmilie, zijnjeugd- en studit:iaren, 
zijn onderncmcrschap, ziju contacten met de 
~daastrichtsc Nobelprijswinnaar Peter Debye, zUn 
vel'diensten voor de kunstcn en wctenschapPcl1, zijn 
stichting en zijn opvallende en originelc manier van 
leven. 

Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bcstaan van 
de Stichting Edmond Hustinx wardt dit boekjc over de 
oprichter en de naamgevcr van de Stichting uitgegeven. 
Het bestuurvan de Stichting hoopt daarmec de betckenis 
van Edmond Hustinx Vaal' de gcmecnschap vast te 
leggen en tcyens de testamentaire opdracht te vervullen 
om 'te bevorderen dat zoveel mogelijk mijn levcnswerk 
in de diverse lakken van wetenschap en kunsten naar 
varen wordl gebracht'. 

Op 20 mci 1984 is Edmond Hustinx op 85-jarigc 1ecftijd 
overlcden. Op dezclfdc datmll is de Stichting Edmond 
Hustinx uit haa1' min orme cr sluimerende staat 
ontwaakt, mecIe omdat I!ij als er(gename van Edmond 
Hustinx in staat werel gcsteld haar doel, het bevorderen 
van kunsten en wctenschappen, naar behoren te 
kunnen verwezenlijken. Ret maecenaat van Edmond 
Hustinx lcen voort in zUn gecsteskind, de Stichting 
Edmond Hustinx. Hellcven van Edmond Hustinx had 
eehler meer facetten clie \vaal'd zijn te blijvcn 
gememorecrd. Dat hel uilgeven van dit bockjc daaraan 
een bijdrage mag leveren is de wens van de smnenstcllers 
en van hel bestuur van de Stichting Edmond Hustinx. 
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Mr. P.G.H. Paulussen 
Voorzitter van de Stichting 

Edmond Hustinx 





. Jeugd en familie 



LambertU$ Reinerus Stamboom 
Hustinx Wllhelmus Edmond Hustinx 

1741-1808 1774-IS52 

X X 
Maria Maria 
Anna COfll€lia 
Wollters Rutten 

1743-IS17 177I-IS20 

Wo'fstmt Le(lOJ'enstraat loo:ersgri;cht 
'goudentN 'z,l,erent:X }operentk' 
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Relnier Henri Gerard Marie Marie Nicolas jQhannes 
Guillaume Toussaint Isabelte Petronilfe Christianus Malheus 

Hubertine Cuypers 

J7J7:IS61 1799-1857 1802-1865",_., 1804-1884 1806-1861 IS08-1879 1830-1914 

X X X X X X X X 

Maria Maria Josephine I.Nicolas 2.Gerardus Gerardus Maria Maria 
Sophia TheresÎl Hubert'me Hubert Franciscus Franciscus Sophia Theresfa 
Becker Becker Coenegratht Schaepen Beàer Becker Huoortina Pau!ussen 

Becker 

1797-IS76 }816,-1895, 1804-1893 ,1798-1.850 ~!911865 1793-1865 IS18-1897 1834-1881 

MV-dlGF zusv-oIll"lSH Iledn \'WMPH broerv-oIl~IS MvalMTh 
broerl'YI~ÎS 

r 1 

Maria Maria Nicolas Marie Maria Maria Maria Gerardus lfu!odorus 
Cornelia Sophia LYnbertU! Hubertina Hubertus Gerardina Sophia Christianus Petrus 
Eugenia Hubertina Julius Petronelh Henricus Clementina Leonie Nicolaus 

habella josephina 

1842-1912 1843-1905 1844-1901 1846·1908 1848-1883 IS50-1923 1851-1929 1854·1895 1855-1937 

X X X X X X X 

Fr3llci$l;I,IS Servais Maria Henri Joanna Johann JaaIlna Maria 
Ludovicus Henri Catharina Joseph Hubertina F"", Hubertina Hubertina 
HoebrE\:hu Jules Josephina Antoine Françoise Emile Françoise Gertrude 

Schaepkens 'mm> Satta lebens Kersten lebens Feticité 
v,R.iempst lebens Cuypers 

1840-1913 1844-1925 1847-IS90 1845-1927 1851·1935 1849·1901 185H935 1864·1917 

MyanJHF lumnMCjE l\ed.vanMHH 
zumnNCjE 

r 1 
Marie Henriëtte Marie Hubertine MMio Marie Marie MlIie 
Joseph Marie Hu~n Félicité jOleph Hubertine Hubert Hubert 
Hubert Hubertina Alphonse Marie- Hubert Eugenie Pierre Marcel 
Mathieu Eugene Louise Edmond 

Emile 
1891-1961 1893-1959 1894-1966 1896--1983 1898-19S4 1900-1900 1902-1983 1905·1981 

X X 
Regien Gustave 
Peters Constant 

Antoine 
Hubert 
Corten 

1909- 1889-\947 
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Huwelijksakte van 3 juni 1890 
waarbij de burgemeester van 
Lanaeken verklaart dat 
Pierre Hustinx en Félicité Cuypers 
in den echt zijn getreden. 

Geboren in 1898 

Op 30 november 1898 werd Edmund Hustinx ais ZQon 
van Pierre Hustinx en Félicité Cuypers te Ivlaastricht 
geboren. De pasgeborene 111aakte geen gezoncle indruk. 
Opa Cuyp ers, geneesheer en tevens burgemeester in 
hetjuist over de grens met België gclegen Lanaken) 
ach~te het raadzaam de eerste week iedere dag met 
paard en koets naal' mocder en kind in j~."raastricht te 
komen kijkcn. Hij sleepte de kleîne Edmond cloor een 
longontsteking heen en wist dejongste loot aan de 
stamboom van de [amiBe Hustinx, waarvan de wortels 
reiken tot in de veertiende eeuw) te behouden. 

De eerste Hustinx die zich in :~li1aastricht vestigde 
was Lambertus Hustinx, die in 1759 op achttienjarige 
leeftijd naar ~IIaastricht kwam O1n het vak van 
bierbrouwer te leren. In 1790 werd hij benoemd tot 
gouverneur van het brouwersambacht. Zijn zoon 
Rcinerus 'Vilhehnus \Vas brouwer in de Lenculen-
8traat. Dit diens huwelijk met ~'Iaria Cornelia Rutten 
\Verden vier zoons en twee dochters geboren. Eén zoon 
bleefkinderloos, de anclere drie \Verden de stamvaders 
van dric ~'Iaastrichtsc Hustinx-takkcn. De stamvader 

Il,; -:/}N;7' "'~"A4,,~; ' .. 1. "'c" 
"! ./"J." "', 1 .'., ';. u ", 1. .{<,,~~h·'-?b'_ ",1 ,." 
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Bladzijde urt het huishoudboekje 
van december 1898. Vijf gulden 
VQor de baptême van Edmond. 



Henriëtte Hustinx, 1957. 
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Artikel uit het Limburgs Dagblad 
van 28 oktober 1959. 
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Henriëtte Hustinx was een : , 

zeer bijzondere vrouw ~ 
Geen "femme savante" 
maar een vrouw, die 
de evenmens diende 

IN DE LEEFl'lJD van zes.en-zesll, Saar 
stled in Maa.strlcbt meJuftrouw Hen
rlëtte Hustlox:, dochter van wlJlen de 
zeepfabrlkant Flerre HusUnx ult de Loo
lersgracht. zuster van Edmond HostlnE, 
de vooruitstrevende gcolus van de Wa
lergla.&industrl e en gereoommeerd: cbe
m!cus, en van pastoor HusUnx van 
Merkelbeek. HenriEtte Hostlns was een 
besebefden, sUne vrouw, centrum ·van 
he, vr.ljgezellenhuls.houden, want op de 
"Luregraof" wonen bobalve Edmond n6 ... 
'wee ongetrou wde broers. Maar BcMer 
due besoheidenheld school een Intel
lect van bljzondere kwaliteH en een ar
tistieke onhvlkkeUng, die zeUs haar 
naaste kennlss:enkrlng meeTm)llen ver-
baasd deed opkijken. '-" 

De Frr:Dt~ IH<-.rofuu.r hnde zij 81& gt'en 
ander, en haar artlstieke aanleg bracht 
haar niet alleen tot de muziekstudie 
maar oDk naa r de beeldende kuu.ten. 
Naar oude traditle der gezeJ.en Maas
triehtse famlUes ging Henrlëtte ais jon .. 
ge vrouw paard rljlden, waarblj h1l8r va_ 
d,er Pierre Hustinx haar leermee-st.8r 
was. Zij kon z.lch geen betere wensen, 
want papa wa3 de karmploen ruiter v'an 
Llmbul1g. Nlaar zlj tennlste oDk ais de 
beste, en zlj was de eerste Ma.S'tricbtse 
vrouw die in 1918 met de Franse oor
logsv!1eger DuchEI'eUX de hwht in glng, 
in een toestel waarnaar wc nu in een 
muooum m€t ont'Zag staan te k1Jken. U 
weet weI zo'n ijzerdraad-geval. Maar 
ook de andere traditle volgde zlj. Zij 
glng Frans leren blj de Ursulinen, waar 
Soeur Marie Antoinette zo'n voortre1-
fell}ke docente was, dat haar dtsclpelen, 
die elgenli}k maar voor conversatleles
&en wamen, allemaal spelenderwijs 
voor acte A slaagden. Zo ook Henrlëtte 
Hustinx, die toen voor goed haar hart 
aan de FranBe taal verpand heeft 
HenrHitfe Hustin" speelde ultslekend 
piano, maar - haat broers zergen met 
vrollwelljke wispclturlgbeldl - ,reep zlJ 
naar de vlool, nam les blJ Forgeur, de 
onderdlrecteur en eerale concerlmeeder 
van het M.S.O., en zij speelde van 1915 
tot 1926 mec ln bet M.S.O. onder leldlng 
van Henri Hermans, Jn de dagen toen 
het M.S.O. nog Jn h-oofdzaak amateur .. 
orkest was. 
Dit betekende meteen, dat ln de "Lure
graofoJ

, zoals wij nog altijd de Looiers-

gracht plegen te noemen, een huis
onkestje ontstond. Toen HenrŒtte haar 
heerbroer aIs huishoudsrer vo!gde DaRr 
de m~jnstreek, ontstond ook dââr'onder 
haar leldlng een orkestje, waarover zlj 
zell de dirlgeerstok zwaaide. 

VEELZIJDIG TALENT 

s 
E 
C 
d 
d 
tl 
g 
t, 

}{(!nriët~ Huetlnx gai Franse re& bU de 1 
Ursulinen en op de stadsa-eademie- vo-or t4 
toegepaste kunsten, vroegoer middelbare fi 
kunstnij!V'Elrheidschool geheten. Zij volgt D 
daar zelf de le.ssen in .schilderen en ba.. g, 
tlkken. Henri Jonas had grDte genegen- 0 
held ·voor haar. Voor Henrlëtte Hustlnx b 
8childerde hlj zijn laatste crucifix v66r ~. 
zljn dood. Het bati.kWErk van mej. HU&- a 
tlnx werd aanlelding tot een Invitatle e; 
van een ~rmogend Amerlkaan, d1e hasr N 
de leiding van een batlkschool Jn New e' 
York wilde toevertrouwen, roaar tegen- ~ 
over zo'n aanbod bleef zlj het eenvoudl~ w 
ge Maastric'htse meisje, die Uever wll te 
hier blljven. Wei waa 1.Ij genegen om jn h~ 
LulGt Franse les te geven aan de Berlltz- w 
school. Het klinkt natuurlljk vreemd dat h~ 
cen MaastrlchtBe lerares ln Luik Frans Hl 
moet dooeren.. Het Js 20'n beetje: uilen dE 
naar Atbene brengen, maar l1enriêtte \'E 
HU6tf.nx deed dit gras,g, want dan koD w, 
re meteen wat lessen volgen op de Un~- TI 
vet'6ltelt. tf 

~~e:P~~! :!:~ 7:eiur:.e~~~t n:o~::: ~~ 
~oJ~: ~~:~oe~a?s~~:r~-: :::r u:~~~~:~ E 
hoefden te worden door een formeel w. 
venoek un de Senaat. en sij zou ·(ot de blj 
doctonUtel toegelaten 21jn. ,,' 

Ja Maar dat verzoek, neen, d'at heclt te 
maar nlet gedaan. Zij sprak ItaHaans va 
en Spaans en Het ecn cursu.s ln deze stE 
talen zelfs stencllen ten gebrulke van ve 
leerlingen ln die talen. Da8'gs voor haar Na 
dood schreef zIj op bed nog 'n Spaanse ~; 
brle1.... stB 
Een zeer bij-zondere vroww Is met Hen- ho 
rlëtte Hustinx heengegaan. ZIj verdlen! m, 

rel 
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in deze Maastrichtse rubrlek een "ln 
menwrlam". Nlem~lhd minder dan Ma
rius Monn\.kendam ls ons voor gewee8t. 
Hij compoMerde voor HenrlëUe Hustlnx 
een Marche Funèbre, en s,peelde deze 
zelf in de Sewaaslrerk na de plechtlge 
ultvaarldiemt. Htmriëtte Hu.stlnx blijft 
in v-eler l'espect.Yolle gedachtenls, n-iet 

de' 
de, 
Ge 
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ais een "femme savan.te" van Molière, 
maar ais een vrouw die ln zovele VOT
men de evenmens dlende, ln 1914 per
soonlijk de BeJoglsche vl,uchtellngen ver_ 
zOIlgde en in 194-0 wederom Franse mili
talren, waarvan zlj er meerderen aan 
kr1jgsgevangeru;chap wist te ontrukken. 
Laat oak dit gememoreerd biijrven in 
deze .slmpele regel!!. .\ . ~:~ 

jl','<4 vo~ 

~ '\ nOI 
kleuN!ndia's vertoond werden va aD'" Sc) 
tletocht-en van de leden ln bln e en w( 
bu1tenland. Ook de clubtochten e de de 
laatsre raUcy werden vertoond ev aIs d' 
de huldlglng van de kampioen en fIl r 
.~., het geslaagde le-estbal. Deze ft' 

·""rzorgd door de he-er H. 
RoorlcommlsR.R .. 1 ........ de 



Pierre Hustinx was een 
gerenommeerde ruiter, Hij was !id 
van de Cercle équestre de 
Maestricht en commandant van de 
Erewacht van Maastricht 
Deze foto is genomen in 1888, 

Eml~e, Edmond, Mathieu en Pierre 
in 1919. 

van de eerste tak was Renier Cuilla ume, die in de 
\Volfstraat ais koHîcbrander was gevestigd. In de 
Lenculcnstraat woonde de brouwer Henri, stamvader 
van de tweede tak. Nicolas Christianus, zoutzieder aan 
de Looiersgracht, werel in 1808geboren en werd de 
stal11vader van de denle tak, Hij was de grootvaeler.van 
Edmond Hustinx. De elrie Hustinx-takkcn werden in 
familieverbancl schertsend ingedeeld in de goudcn, de 
zilveren en de kopcren tak. Echnond Hustinx vertelde 
met een zckcrc zelrspot en aan wie het maar horen 
wilde in de kopcren tak thuis te horen. De vader van 
Edmond bcgon aan de Looicrsgracht, naast de zout
zicderij die el' vannuds was gevcstigd, een zeepzicderij 
die in 1935 de basis zou vorl11en voor de 'Zccpfabriek 
Hustinx NV' in het Bosschervcld tc l\Œaastricht. 

Edmond Hustinx had vier braers en twee zusters. 
Dc oudste brocr \Vas l\,IatllÎeu, geboren in 1891 en 
overlcdcn in 1961. Hij waS amblenaal' bij de provinciale 
grime van Limburg en tevens commissaris van de 
zeepfabrick. Henriëttc, zijn oudste zus, was lerm'es in 
de Franse taal aan de Stadsacadcl11ie voor toegepaste 

Il 

De ouders van Edmond Hustinx in 
1925. 

Familie Hustinx in 1915. Van links 
naar rechts Emile, Kien, Edmond, 
Marcel zittend op het tafeltje voor 
zijn moeder, Mathieu, Pierre senior 
en Pierre junior en Henriëtte. 



Huwelijk van Marie-Louise (Kien) 
Hustinx en Gustave Corten. 

kunsten in )\'laastricht en violiste in hct Maastrichts 
Stedelijk OrkesL Zij werd geboren in 1893 en stierfin 
1959. In 189'1 werd Emile geboren, Hij trouwde met 
Regien Pet ers in 1965 en overleed in 1966, 
j\,'Iaric-Louise, beter bekencl aIs Kien, zag in 1896 hct 
levenslicht. Zij huwde in 1921 Gustave Corten, nolaris 
te Venlo, Zij overleed in 1983, 

Nadat in 1900 ecn kinclje \Vas gcboren clat maar 
enkele dagen had gelecfd, wcrden de Ollders in 1902 

verblUd met de gcboortc van Pierre, die in 1926 pricstcr 
werel gcwijd en tot kapelaan in Amstcnradc werel 
benoemeL In 1945 werd hij pastoor in Merkelbeek, 
Na zijn emeritaat vestigde hij zich in Schimmert. 
Hij overleecl in 1983. Dejongste brocr van Edmond \VaS 

lvlarcel, geboren in 1905, chef van de aelministratie van 
de Zeepfabriek, Hij overleed in 1981. 

De kinderen werden met gcpastc strengheid en 
godsvrucht en op zedelijk gebied nagal erg scrupulcus 
opgevoed, maar overigens maakten de ouders het 
gezellig Vaal' dc kinderen. In het grote huis aan de 
Looiersgracht brachtenJ eu,Jet, Miel, Kien, l\Jao, Pie 
en Cel cen onbekommerde jeugd door. 
In de tuin werden croquet, ccn spcl waarbij houten 
baHen met houtcn hamers door in het grasveld geplaatstc 
boogjes geslagen moctcn wordcn, korfbal en later 
tennis bcocfcnd, De h'lmiHe Hustinx legde aIs ccrstc in 
1,laastricht eell tennisbaan aan op cigcn terrein. 
De oudcrs stimuleerden de kinderen hUIl taIcntcn zo 
vcclmogelijk te ontwikkclcn: zij krcgcn muziekles, 
zwemlcs, rociles en tekenles. Ar en toe hielpen de 
jongens oak in de zeepzicderij. Erwas altijd veel aanloop 
in het huis aan de Laoiersgracht, de kindercn brachtcn 
veel vriencUes en vriendinnctjes mcc naar huis en de 
familiehandcn waren hecht. 
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Priesterwijdingvan Pierre Husunx 
in 1923. Eerste rij van links naar 
rechts: een tante, vader Pierre 
Hustinx, Pierre, moeder Félicité en 
tante Leonie; tweede rij een 
onbekende vriend, Edmond. 
Marcel. Henriëtte. twee 
onbekende geestefijken, Marie~ 
Louise en haar man G. Corten en 
Mathieu. 



Edmond Hustinx' onderwijsjaren 

Op de lagerc school bij de broeders van de Beyart was 
Edmond cen onopvallcndc lecrling. Op 5 december 
1908, Edmond zat toen bij broeder Deodardus in de 
vijfdc klas, viel hij tijdcns het ravotten met zijn makkcrs 
op de speelplaats van de Aloysiusschool zodanig op zijn 
achtcrhoofd clat hij halfbcwusteloos na al' huis gcbracht 
moest worden. 'Een leclijkc surprise voor moeder op 
pakjcsavond' schreefEchnond el' latcr over. Edmond 
moest met eell hersenschudding hct bcd houdcn. Eerst 
na Pasen 1909 mocht hij weel' l1aar school. Bracder 
Dcodardus sprak met de Olulers af clat Edmond hct in 
het begin kalIn aan zou cloen en de vijfdc klas zou 
ovcrdoen. l'vIaar Edmond hacl aan het ongeval een 
geluk ovcrgchouden: hij bleck plotscling hec! goed te 
kllnncn lercn en hij ging aIs een van de besten van zijn 
klas over naar het zesde leeljaar. 

In 1911 ging Edmond naar het Stedelijk Gyll1nasiull1 
aan de Helmstraat in n'laastricht. Hij was aan het 
cincle van het cers te schooljaar de twecde van de klas en 
hij kreeg aIs de lcerling met de bestc resultaten VDor 

wiskundc een dao!' de burgemcester ondcrlekende 
erekaart. De eerste van de klas was Clémence 
Nievcrgeld. 'Zij \Vas zeer sympathiek en knap'. 

13 

Vijfde klas van de lagere school. 
Geheellinks op de 1 e rij 
Edmond Husunx. 



Zesde klas van het gym. Zittend 
eerste van links Edmond Hustinx. 

Edmond zat in de klas achter haar en had zo'n bclang
stelling voor ha al' vlechtjes dat die niet onopgemerkt 
bIeer voor zijn oom J uies Cordewener, conrector van 
lIet gymnasium. Cordewener Iichtte zijn schoonzuster 
hierover in en mama llloest haar zoon Edmond vertellen 
dat ze hem naar het Canisiuscollege in Nijmcgen ging 
sturcn, niet vanwege de belangstelling voor Clémence, 
rnaar wcl omdat de gymnasiumopleiding daal' de beste 
was van het hele land. Ü1TI zUn gedachten in de vrije 

tijd in Nijmegen te verzetten wierp Edmond zich op de 
figuurzaagkullst. Ais dert ienjarige won hij een eerste 
prijs met ecn flguurgezaagc1 pijpenrek en eell fotolijst. 
In 1916 behaalclc Edmond op zeventicnjarige leertijcl 
het eincldiploma Gymnasium B. 

Figuurzaagwerk waarmcc 
Edmond Hustinx in Nijmegen een 
eerste prijs vervvierf. 
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Studeren in Amsterdam 

Edrnond wilde gaan studeren, Zijn oudcrs vonden dat 
goed, mits hij medicijnen ging clocn. Dat was de 
uitdrukkelijke wens gcwecst vail de in 1914 ovcrleclen 
grootvadcr Cuypers, dic SUl11ma cum laude in Leuven 
in de 'accouchements' "\Vas gcpromovecrd. l\Jocdcr had 
eerst nog getwijfcld en eell gacde pastoorin Edmond 
gezicn maar 'bon papa ) Cuypers vond Edmond veel te 
slim am pastool' te wordenl Inmiddcls \Vas cehter de 
cers te wercldoorlog uitgcbroken. Dual' de grcns met 
Bclgië wasgcslotell, \Vas het niet mogclijk de plaatscl\jkc 
gewoonte am met een beurs in Leuven ofin Luik te 
gaan studercl1, voort te zetten. 

De gevolgen van de eerste werelcloorlog \Varen 
intussen cvcnmin aan de zeepzicderij aan de Looicrs
gracht voorbij gcgaan. Het grootste gedeelte van het 
natuurlijke achterland van 0.'laastricht was van de stad 
afgcsloten en daarmee was de afzct van zepen aan de 
Belgische rcgio komen te vervallen. Geld om Edmond 
in Amsterdam te lat~n studercn was cr eigenlijk nict. 
Een neef, Eduard Hll~tinx, ehirurg in Heerlen, was 

cchter bercicl de studiekostcn van Edmond VOOl' te 
schicten, ook al onder voorwaarde dat het de artscn
studie zou wordcn. Edmund koos voor de Gcmecntclijke 
U niversÎteit van Arnstel'dam. '!mmers daal' waren de 
beroemde professoren Holleman, van der \Vaals en 
Hugo de Vries, maar voorai was er het conccrtgebouw 
met Ivlengelherg; el' was het Rijksmuseum, het Stedelijk 
1\11 ust'urn, de academie, Cl' was BOllwmeester, er wa~ 
Royaarts. Daal' kon men studeren 'non scholae sed 
vitae', Iczen wc in een ruig autobiografisch geschrift. 
Voardat het zover was schreefmoeder cerst een brier 
aan een neerin het,J czuïctenklooster in Amsterdam 
waarin ze vroeg ofhij een kamer op een degelijk aches 
wist voor de jonge stlldent. Vooi' zeslig gulden pel' 
maand was die ka mer met kost wel te vÎnden. 

Uit nids blijkt dat Edmond zich met hart en ziel 
overgeeft: aan de studie in de medicijnen. Hij volgt 
colleges in de schcikundc, de plantkunde, de dierkunde, 
de filosofie en de natuurkunclc. Tijclcns een college van 
prof. Sissingh, hooglcraar in de natunrkunde, wist 
Edmond een font op het bord te "erbeteren. 'Waar heb 
jij op school gezeten? Vcrtel de leraren dat ikje nicts 
ll1eel' kan leren!' moet Sissingh toen hebbcn gezegd. 
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Lcden van de studentenvereeniging 
Thomas te Amsterdam in 1917. 

Hij werd lid van de studcntenvereniging Thomas en 
van dejaarclub Inter Nos. i\'Iet nog een paal' bollebozen 
richUe hij het schertsgcnootschap 'Brains' op. 
Uit de correspondentie met het ouderlijk huis blijkt clat 
het 'echt Limbllrgse leven' hem troftclkens wanneer hij 
weer in lvlaastricht kwam. Hij moet zich toch weI vaak 
hebben verheugd orn in Amsterdam de trcin naar 
[vlaastricht te kunnen nemen aan het einde van een 
scmester. Dat nan) nid w-eg clat hij eens een trein liet 
vertrckken zan der in te stappen omdat in de enige 
coupé \\'aa1'in nog plaats was, een aHeenreizende 
jongedame zat. Het zou beslist de naaste gelegcnheid 
tot groot kwaad zijn geweest om claar bij te gaan zitten. 
Dan maar Hever een uur wachten. 

In 1917 zien we Edmond plotseling gedurende ch'ie 
maanden ais adspirant reserve ofilcier van gezondheid 
in de Oran je Nassaukazerne te Amsterdam opduiken, 
Hij blijkt een contract te hebben ondertekend Dm 
vrijwillig het koninkrijk gedurende tien jar en ais 
militair ofachtjaren aIs lnilitair arts te zullen dicncn. 
Injanuari 1919 gaat Edmond voor de tweede keer op 
voor zijn propaedeuse, N a dit examen keert Edmond 
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terug naar ~Jaastri('ht. Hij gaat zijn vacIer helpel1 in de 
fabrick. Z~in studie in de medicHncn wil hij llict 
\'elYul~cn cbar hij opzict tegen hel prakticum in de 
snijkamC'r. Zijn neef Eed. die zijn studie voorbetaaldc, 
probeC'rde hem nog te OyelTCdcl1. Tcvergee[<;, Edmond 
\'C'itîgt zich ckfînitielïn ~laastricht. Hij experimenteert 
iJll'ell zelllngericht lahoratorimn met procéclé's om 
zeep te makcl1. \'t'nler greft hij hcrhaaldclUk aan zUne 
excellcntir de ~Jinistcr Y<ln Oorlog eerbiedig te kennen 
clat hij onmogelijk aan zijn militaire verplichtingen kan 
\"oldoelî ('('l'st wegens studic, vervolgens wegens verblijf 
in hel buitrnland en ten stotte wcgens nict nader 
grllorlllc\c' Ikhaumsgehrckcn, In 1921 ontslaat de 
lllinistcr hcm op ,grOlEl \·,tH een medische verklaring 
\,1l1 zijn \'erplichtingen om in werkelijke dienst te 
kOl1len. 
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Edmond Hustinx ais aspirant 
reserve officier van gezondheid op 
oefening op de Oud-Leusderhei 
op 21 augustus 1918. 



Uitzicht uit het zolderraampje van 
het pand Looiersgracht 4, links het 
Grauwzustersklooster thans 
Natuurhistorisch museum in de 
Heksenhoek, midden de molen 
van Dolk thans Conservatorium, 
rechts het Huys op den Jeker aan 
de Bonnefantenstraat. rechts 
vooraan de zeepfabriek. Links van 
het prieeltje lag de tennisbaan. 

Terug in Maastricht 

De eerste wercldoorlog ",as dcsastrcug geweest voor de 
l'esultaten van de zeepzicclcl'ij in cie Looiel'sgl'ucht. 
Pierre Hllstinx gr. had slechls dour de vcrkoop van 
eigendommen aan de Looicrsgracht het 1100fd boven 
water \Veten te houdcn. De lerugkeer van Edmond) die 
inventicfen praklisch \Vas) moct een enorme opluchting 
voor hem zijn ge\Vcest. De zeepziederij begun \Veel' tot 
leven te komen. De produktic kon worclen opgevoerd. 
Er konden verbctcl'de technieken worden toegepast cn 
nieu\Ve machines worden aangcschaft. Edmond 
bckwaamde zich vcrcler ill de chemie do or zclf...,tudic en 
onderzock in zijn eigen laboratorimll. 

Tijdens een bijccnkomst van de Nederlanclschc 
Chemischc Vereeniging in 1921 in Ivlaastricht meldt 
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Voordat de gronden langs de 
Looiersgracht rond 1925 ten 
behoeve van woningbouw wNden 
verkocht. waren hier een 
stoomwasserij (met hoge schouw) 
en een hoedenfabriekje gevestigd. 
Achter de schoorsteen het 
ouderlijk huis, Looiersgracht 4. 



Edmond en Marce! HU5tinx dragen 
een bijzonder origineel ingelij5t 
familieportret voorzichtig weg, 
wanneer in 1972 de schilder op 
bezoek komt. 

Edmond zich als!id aan. Hij richt zich nu gcheel op de 
aetivitciten in de zeepziederij en doet zclfs uitvindingcn, 
AIs een van de eersten in Nederland zoekt hij naar 
mogelijkheden om afvalstoilèn voor hct maken van 
nieuwe produkten aan te wenden. 

ln 1930 werd in Geleen een stikstoO,indingsbeclrijf 
opgcricht dat in het begin nauwclijks produceerdc en 
sterk verlies leed. De directie van de Staatsmijnen had 
besloten dat el' een seheikundige rnet bedrijfs- en 
researehervaring moest worden aangetrokken 0111 het 
produktieproces te stroOllllijnen. Edmond Hustinx 
kreeg dcze functie aangeboden. HU kreeg ruime 
budgetten Dm diverse onderzoeken te cloen, Na anclerhalf 
jaa!' keerdc Edmond tel'ug naar de Looiersgracht om de 
direetie van de zeepi~lbriek over te nemen van zijn 
vader wiens gezondheid sterk achteruit ging. Hij breidt 
het produktiepakket van de zeepziederij dan allengs 
uit, hU maakt verschillende SOOl'ten zecp, soda en 
waterglas. 

Doar een gedcelte van hel ouderlijk huis met de 
gcmeente te ruilen voor een gebied aan de Lage 
Fronlweg kreeg hij in 1943 de beschikking over een 
groot îndustrielerrein in het Bosseherveld te ~vIaastricht. 
Hier kon de prodnktie van soda en waterglas verder 
worden opgcvoerd en konden nieuwe lechniekcn op 
grotere sehaal worden tocgepast. Eén van de mcest 
lucratieve uitvindingen van Edmond Hustinx was de 
rotcrende oven die speciaal bij het bereidingsproces 
van waterglas met sucees werd gcbruikt. ])001' het 
patent op clezc oven te vcrkopen aan andere lînna's was 
hij voor zijn verdere leven verzekenl van ruime 
inkomsten. 
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Het familieportret uit 1900. ln het 
midden grootvader Cuypers 
omringd door zijn vier dochters, 
twee schoonzonen, vijf klein
kinderen (v.l.n.r.: Emile, Mathieu. 
Marie-Louise, Henriëtte en rechts 
bij zijn vader op schoot Edmond), 
drie meiden en tvvee knechten. 







De achterkant van Looiersgracht 4. 
Aan de linkerkantde zeepfabriek. 



Grootvader Nicolaas Hustinx die in 
1874 naast de zoutziederij een 
zeepziederij begon in de Looiers
gracht. Hij leerde het leepzieden 
bij familie in België. 

<l 
De automobie\ volgestapeld met 
doosjes rummazeep 1935. 

<l 
De showroom \935. 

De zeepfabriek 

ln 1931 had Edmond Hustinx zoals gczegd de direetie 
van de zecpfabrick van zijn vader ovcrgcnomcn. 
In 1935 wcrd de Zeepfahriek Hustinx NV opgerichl, 
met sedert 194·3 aIs werklokatic het tcrrein [tan de Lage 
Frontwcg in het Bosschcrvcld te l\/laastricht. Vanafdie 
tijd wordt de fabricksruimte aan de Looiersgracht 
algcbouwd tot een atelier waar experimenten worden 
gedaan. 

Tot [tan het uitbreken van de twecdc wcrcldoorlog 
toc verlicp de productie van zcep goed, maar daarna 
werd hct stceds moeilUker aan grondstoffen te komcn. 
lvlen diencle zijn toevlucht te,nemen tot het fabriccrcn 
van surrogaat, hclgecn ecn aanzet werel voor de 
ontwikkcling van de moderne synthctischc wasmiddelen. 
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Foto uit maart 1945 voor het 
kantoor. Eerste rij tweede van link~ 
Edmond Hustinx, tweede rij 
tNeede van links Marcel Hustinx. 
De overige personen op deze fote 
heten: Bleizer, O. Jaspers. Houten, 
Sfotemakers, van Ooorn, 
Pol Sondeyker, C. van Wissem, 
Manus Oiederen, Goyen, Nelissen 
Groenendaal, Starmans, Janssen, 
Janssen en Hugo Mares. Afwezig 
waren Emile Husunx, l. Jaspers. 
Hollman, LDomans en Ger Prick. 

Edmond bezochtin 1947 
gedurende tvvee maanden enkell 
grote fabrieken in Ouitsland am; 
deskundige voor de geallieerden 
de vooruitgang in de wetenscha~ 
en procédé's te bestuderen. Ais 
officier van het Engelse leger nar 
hij fabrieken in de Engelse zone 1 

ogenschouw en ais majoor van ~ 
Amerikaanse leger reed hij enk( 
maanden in de Amerikaanse zo 
rond. Ongewijfeld heeft hij daa 
vele ideeën en relaties opgedaa 
die hem bij te rugkomst in 
Maastricht van nut zullen zijn 
geweest. Op de foto zien we h 
rechts aan de Spoorweglaan st" 



Edmond Hustinx, Guus Corten en 
Ger Prick ('dee kos de sjoenste 
zeip make') op 25 juni 1962 na de 
installatie van een nieuw waterglas~ 
filter. 
De heer Ger Prick was in het begin 
van de dertiger jaren ais 14-jarige 
Jongen al enige tijd werkzaam bij 
Hustinx aan de Looiersgracht. 
Van 1946 tot de overname door de 
Zinkwitmaatschappij in 1967 was hi) 
bij Hustinx in dienst. Hij verschafte 
vele waardevolle gegevens die bij 
de samenstelling van het hoofdstuk 
over de zeepproductie en de 
waterglasfabricage zijn gebruikt. 

Een aantal werknemers van de 
Zeepfabriek Hustinx NV in 1952. 
T weede van links Guus Corten, 
zevende van links Michel Vasmeer, 
negende van hnks Toine van 
Doorn. T ussen het tweede en het 
derde raam van links en in de Jens 
kijkend Ger Prick; daarnaast 
Wum Beckers. Vierde van rechts 
Root en links van hem vooraan 
NolSpee. 

De aandacht werel in eleze periode oak verlegd l1<lal' de 
rcsearch. De belangstelling voor de organische chemie 
nam af en die voor de anorganische che mie nam toe. 
Edmond rlustinx bestudeerde de laatste ontwikkclingen 
op het ten-cin van de alkaliën, alkalicarbonaten, alkali
silikaten, geprccipitecrde silikaten van vcelwaardige 
metalen, kiczelzulIl\ mengsilikaten en smeermiddelen 
en ook fosfaten en plastics_ Deze kennis zou hij zijn 
lcven Jang met groot gemak blijven beheersen en 
uitbreiden. 
Icdercen, die een beetje lllcer dan normale helang
stelling voor de zeepproductie toonde, wcrd ongeacht 
zijn opleiding geconfrontcerd met de laatste 
ontwikkclingen en nieuwsle begrippen in de chemie. 

In 1946 bcgint de regclmatige produclic van 
waterglas in de fabrick in het Bosscherveld. 
De uitvinding om watcrglas te kunncn maken met 
hehulp van een continu rotercncle oven vestigt de 
aandacht van buitcnlandse ondernemingen op de 
zcepfabriek. 
Hustinx necmt decl aan watcrglas-filbrieken in 
Thionville in Frankrijk en in Düren in 'Vest-Duitsland. 
Hij verleent licenties aan [ahrieken in Australië, 
Frankrijk, Spanjc en West-Duitsland. 

Behalve waterglas pl'oduccert men aan de Lage 
Front\\'eg ook mctasilicaten, in de fabriek 'meta' 
gcnoemd, grondstof[en voor vaatwasmiddelcn. In het 
hedrijfvindcn gemiddeld veertig tot zcstig man werk. 
Er is door de jaren heen wcl een vaste kern van 
werknemers, maar cr is toch oak veel vcrloop: het 
werken in de waterglasfabrick met gloeiend hcte m'ens 
en in de zeepfabriek met bijtend loog is bepaald niet 
plezierig. 
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De afgedankte autoclaaf No 2 
gereed voor transport naar 
Guatemala. Op de achtergrond 
Guus Corten. neef van de directeur 
en bedrijfsfeider van de fabriek. 
18 november 1955. 

Guus Corten en Marcel Hustinx 
puffen op de treeplank van de 
bestelwagen uit in het Limburgse 
landschap. Het reclame-opschrift 
opdeautoluidtTextol4in 1: 
huishoudzeep, tOiletzeep, zachte 
zeep, wol- en zijdezeep. 1957. 



Edmond Hustinx op bezoek 
in de fabriek van Silichemie s,a. 
in Thionville in Frankrijk 1966. 

Een van binnen uit verlichte berg 
waterglas op een tentoonstelling 
tijdens een Chemie-tagung in 
Duits\and. Ongeveer 1958. 

De octrooien die de Zecpfabriek Hustinx bezit, ma ken 
de kleine onderneming echter aantrekkelijk in de ogen 
van andere bcdrijven, En wanneer Edmond Hustinx 
het aIs 68-jarige directeur wat kalmer aan wil gaan 
doen en een opvolger binncn het eigen bedrijf ont
bl'eekt, neemt de Zinkwit i\>L:tatschappij te Eijsden in 
1966 machines, producticprocessen en personecl 
(ongcveer 45 man) van de Zeepf.îbrick Hustinx NV 
ove1'. Om fiscale redcnen wisselt het terre in aan het 
Bosscherveld met de opstallen edIter nietvan eigcnaar. 
Ecrst in 1979 zou Edmond Hustinx dit terrcin vcrkopen, 
zevcnjaar nadat de laatstc productie-activiteiten voor 
de Zinkwitmaatschappij aan het Bosscherveld hadden 
plaatsgcvonden, 

ln de oorlog was het 001 diefstal 
van zeep te voorkomen nodig 
gebleken am een nachtwaker in 
dienst te nemen. T oen Edmond 
eens heel vroeg over het Vrijthof 
liep, kwam hij de nachtwaker tegen 
die juist met een groot pak zeep 
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onder zijn arm op weg was naar de 
zwarte markt. 
T oen eens aile koperen kranen uit 
de fabriek verdwenen, schakelde 
Edmond Hustinx een paragnost in. 
De helderziende kwam naar de 
fabriek en liep over het terrein. 

De waterglasfabriek Silichemie s.a. 
Thionville 1956. 

Plotseling versteende hij: de 
kranenmaniak kwam langs. De 
aangewezene b!eek werkelijk de 
dief te zijn. Vol vel1rouwen door 
dit sucees liet Edmond Hustinx oak 
een paragnost komen taen de 
fabriek in Thionville minder goede 

resultaten had dan mocht worden 
vervo/acht. Na enkele mystieke 
gebaren over een paar franse 
documenten concludeerde de 
helderziende 'mogetijk onregel
matigheden '. T erstond werd 
daarop de bedrijfsleider van de 
fabriek in Thionville per telefoon 

ontslagen wegens fraude. Om het 
verdwijnen van gereedschap te 
vaorkomen werden aile schoppen 
met een slot aan elkaar vast
gemaakt. 



De directeul" met Mao-pet geeft 
aanwijzingen vaar het verlaap van 
het praductiepraces 1952. 

Sedert 1983 kan men Crosfic1d Chemie EV te Eijsden 
beschouwcn ais het bedrijf dat de produkties van de 
Zccpfabriek Hustinx continucert. 

De statische bedrij(~archieven van de Zeepfabriek 
Hustinx NV en haar rechtsvoorgangers en van de 
vcrschillendc rechtspersonen die in de loop der tUd 
daarnaast werden opgericht (Hustinx Research 
Laboratoria NV) H ustinx Research BV) Hustinx 
Chemie BV) Hustinx Internationale Ontwikkelings
maatschappij BV (HIO?"I) en Hustinx Belcggings
maatschappij BV) heeft Edmond Hustinx in 1981 
ovcrgedragen aan het Sociaal Historisch Centrum te 
rdaastrid!t. De dossiers behoren tot de olldste bech'ijfs
archicven die hct Sociaal Historisch Centrum bewaart: 
het oudstc document is ecn koopakte uit de tijd van 
Napoleon. 

Oudste document uit de 
bedrijfsarchieven, een akte uit 1810 
waarbij de weduwe Lambert 
Hustinx een 'maisonette caduque' 
in de Sint Antoniusstraatte 
Maastricht koopt 
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ln de kantine op 13 september 
1958. Van links naal" rechts 
Willy Schobben, Wum Beckers, 
Ger Prick, Unders, Hub SuHot. 
Harrie Welters, Gerrit Blaaser en 



Tot 1943 was in de gebouwen van 
de Zeepfabriek Hustinx N.v. in het 
Bosscherveld een cokesfabriek 
gevestigd. Deze werd in dat jaar 
door Hustinx verworven. Na 
inrichting werden de gebouwen in 
1946 in bedrijf genomen. De 
verhuizing vanuit de Looiersgracht 
werd in 1947 voltooid. Op de 
gebouwen stond in 1946 (zijde 
spoof"'Neg): 

AIs directeur van de fabriek was Edmond Hustinx 
een merkwaardig manager: hij stimulcerde aIs een dcr 
eerste fabrikanten hel hergebruik van afvalstoffen. 
Hij noemde dit, naar een term uit de filmwercld, 
co-productie. Veel aaclacht en micldelcn gafhij aan 
rcsearch en proefnemingcn, nu cens met mecr, dan 
wecr met min de)' sucees. Hij deinsde cr nict voor terug 
om proeven op onnodig grote schaal te cloen, vanuit het 
id ce dat aIs dc procf dan zou lukken el' minder aparte 
investeringcn voor het aanpassen van het productiepro
ces nodig zouden zijn. 
Ter illustratie daarvan vertcllen oud-mcdewerkers nog 
steeds het voigende verhaal. Het oplossen van 
watcrglas in water vergt een druk van 10 atmosfeer en 
eell temperatuur van 200 graden Celsius; het is eell 
langdurig en dus kostbaar proces. Edmond Hustinx 
had cellS bercdeneerd clat waterglas eenvoudiger in 
watel" zou oplossen wanneer het direct uit de Qven van 
grote hoogte in koud watel" zou vallcn. Daartoe werel 
een oven zo hoog mogelijk in de fabriekshal geplaatst 
en werel een kuil van twce meter di cp gcgraven en vol 
water gestort. Het ex periment leidcle l1iet tot het 
gewenstc resultaat; de gloeiendc brokken waterglas 
zorgden voor grote stoonnvolken en gcluidsexplosies. 
Dat cr geen persoonlijke letscls waren, was voornamcl\jk 
te danken aan de scepsis waarmee iedereen het 
expcriment bejegencl had en de ar."tand dic men er 
letterlijk van had genmnen. 
Behalvc dergelijke ondoorclachte proeven verhindercle 

'Hustinx Zeepfabriek N.v.' 
Pas in 1957/1958 werd de naam 
Hustinx aangebracht op de 
schoorstcen. Dit gebeurde door 
schoorsteenbouwers uit Holland, 
die de belettering meebrachten en 
bevestigden. Tegelijk werd toen de 
schoorsteen gerepareerd (voegen 
en bijwerken). De schoorsteen zelf 
werd door Hustinx overigens niet 
in het productieproces gebruikt 
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Voor de ingang van het kantoor op 
25 mei 1955 van links naar rechts: 
onbekend, Hollman, mej. Sweelsen, 
T onnie Bergs. onbekend. in de 
deur Guus Corten. Defesche, 
daarvoor mej. Thewissen en 
Edmond Hustinx. 



Edmond Hustinx ste!t een nieuw 
filter in werking in de Sitikatchemie 
GmbH in DÜI"en waarvan hij 50% 
van de aandelen bezit 26 me) !964. 

ook een gebrck aan koopmansgeest bij clc directeur clat 
het bedrijftot een grotc onderneming zou uitgrocicn. 
Grote afnemers van zeep werel onomwonden 
meegedeeld dat ze eigenlijk voor 90% water kochten en 
kaal'ten in de administratie met de vfaag "Vaal' blijft 
de bestelde zecp?' wijzen erop dat er bepaald geen 
mercantiele geest bij de Zeepfabrick Hustinx NV 
heerste. 

AIs patroon voerde Edmond Hustinx geen 
eluidelijk belcid: cnerzijds wilde hij van zijn werknemers 
niet te veel vragen 111aar anderzijds leed hij onder de 
kameraadschappelijkheid die daarvan het gevolg was: 
groot respect voor de baas was er niet. 'Ik ging gebukt 
onder de woorden die achter mijn rug vertcld werden 
en O1liuist waren, ik dacht dan steeds gingen die 
kankeraars loch clders werken!' 
Hoewel men oog moet hebhcn voor de ol11standighedcn 
van dic tijcl, is wel cluidelijk dat Edmond Hustinx op 
het gebied van het verbetercn van arbcids-

omstandighcden, pensiocnvoorzieningcn (cind zestigcr 
jarcn bcclroeg het pcnsioen f90,- perjaar) en 
beloningcn geen trendsetter \Vas. In de maand mei, 
\Vanneer de vakantiegclden werden uitbetaald, moet 
hij nogal eens humeurig zijn geweest. 

ln het Be!gische Opgrimbie had 
Hustinx een tijdlang een zandgroe
ve. De Belgische beheerdcr zorgde 
echter voor een behoorlijke strop, 
doordat hij het zilverzand klandes
tien doorverkochtaan derden. 

Etiketten met reclame-opschriften. 
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Interieur van de zeepfabriek 1961. 

De voorraad patentzeep. T extol 
was een van de vele merken die de 
Zeepfabriek Hustinx NV voerde. 
T extal \Vas de naam van trans
parante kalizeep, van zachte zeep 
en van waspoeder; vloeibare zeep 
heette T extien afT ex; namen van 
geparfumeerde en ongeparfu
meerde wasmiddelen waren Silisal. 
Senzara, Hustalate, Rumma, 
Rummex, Loutron en Hustex. Het 
smeermiddel heette HX, Correx 
was de naam van een roestwe
rende verf, Silikote van epoxy
silik.aat-poly-esters, Melicol van een 
plakmiddel en Silisol was oak de 
naam van een blusmiddel. Bleka 
was de naam van door Hustinx 
verkocht bleekwater. 

Rummex-zeep; samengesteld uit 
voornamelijk zand en sulfaat; werd 
geproduceerd in de oorlogsjaren 
en een aantal jaren daarna. 
Texto!: bekendste en meest 
verkochte zeepsoort van Hustinx. 
Werd samengesteld uit kaliloog. 
cacosotie en cocosvetzuur. 

Harde zeep of Hustinx Sunlight
zeep: cocosolie, cocosvetzuur en 
natronloog (warme verzeping). 
Koude verzeping vond plaats 
zonder cocosvetzuur. 
Zachte zeep: lijnolie en lijnotievet
zuur. Werd verkocht in blikjes van 
15kg. 
Vloeibare zeep of Tex: sulfonzuur, 
kaliloog, ureum. 
Zeeppoeder: cocosvetzuur, 
natronloog. Na verzeping werd 
soda toegevoegd, waarna het 
product uitliep op een plaat en 
stolde. Vervolgens werd het 
gemalen en verpakt in pakjes en 
dozen.ln feite bestond zeeppoede 
uit harde zeep en soda 



De maalinriehting 1961, 

Tijdens het vervoer per transport
band koelt het waterglas af. Aan 
het end van de lopende band, 
buiten de fabriek, valt het waterglas 
'In brokken op een voorraadberg. 
Eventuecl wordt het daarna 
gemalen of in watel- opgelost 
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Overzieht van de watergiasfabr'iek 1961. 

De roterende waterglasoven in vol 
bedrijf. Aan de rechterkant bevindt 
zieh de brander waar zand en soda 
in de oven worden geladen. 
Aan de l'Inkerkant loopt het 
gloeiende waterglas uit de aven op 
een transportband. 1961. 



Brokken waterglas. 

Waterglas opgelost in water. 
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Gemalen waterglaskristallen. 

Waterglas met loog geeft metasili
kaat. Op deze foto ziet men het 
kristalliseren van metasilikaat !961. 



De afdeling vatenexpeditie 1961. 
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Opslagtanks voor vloeibaar 
waterglas 1961. 

Fabriekshaven aan het 
Bosscherveld 1961. Aanvoer van 
zand en afvoer van waterglas. 



De productie van waterglas, 

Er werden drie soolien waterglas 
gemaakt: 

l, alkalisch: 213 soda, 113 zilverzand; 

werd vooral gebruikt voor de 
bereiding van meta(silicaat); 
2, neutraal: half soda, half zilver

zand; aanwending o,m, in de 

wegcnbouw, voor verharding 

ondergrond; 
3, potas: half potas, half zilverzand; 

dit werd Q,m. gebruikt voor het 

maken van elektrische lasstavcn en 
werd vooral geleverd aan Philips 
Eindhoven, 

Bereiding: na het loden van de aven 
moest deze een tijdlong droalen 
(temp. angeveer /600 graden) totdot 
het mengse/ 'gaar' l'lOS. Na het 
verwijderen von de a{sluitstûp liep de 
substantie uit op p/aten am te stol/en, 
l'/Garna het in brokken werd ges/agen 
cn op een hoop werd geschept. Later 
werd hlervoor een sto/en tfOnsport
band gebrwkt, woarno de substantie 
vanzelfin brokken op een hoop 
terecht kworn. Deze brokken 'smelt' 
gmgen vell/a/gens in een cyc!on of 
outoc!oo{(roterende ijzeren kete/), 
I"/Oarin ze met \'la ter en staom 
(200 à 300 graden) weI'den opgelost 
tat een vloeistar Dit vloelbare 
\'lOterglos liep don uit in een reservoir 
en werd m voten en tanks gedoon 
voor transport. Woterglos dlent ols 
grondstaf voar het maken von 0.0. 

waspoeder (olkolisch en neutroa/) en 
oak voor gebrwk III de wegenboul'! 
(vaster ll1aken van de andergrond). 
Een deel von het geproduceerdc 
waterg,los o,verd in de robriel<. von 
Hustinx zel( verder ver.verkt tût 

metosi/icaot. ofkartwcg: meto. 
Hiertoe werd oan het vioc/bore 
woterglos notron/oog toegevoegd. 
Men liet dit in cen ketc/ uitkristol
liseren, l'.'Gorna het tlitliep op een 
plaot am te stol/en. Na het kapot
slaon von het sto/sel \Verden de 
brokken gema/en ln een mo/en, met 

'$ rcsultoat metosilicoat (poeder). 

33 

Waterglas uit Maàstricht 
Limburgsch product gevraagd 
, over de halve wereld 

. Eerste schipvertrèkt 
naar zee 

(Va,. OK"" ver'''"11H« J 
AI. je daor dat pdeelte fti. 

Mautricht loôpt, waar het in
duttrle-bart oteedl luider 
k1opt, !tom je vOQr -. kna!
rooden Senuon-toren van 60 
ID IiÔogteen 2 ~ m dooronede 
.. ataaD. l.eIiawe.oote letten 
rucIen 2ÔcfI rond de croote 
pijp. 

HlIItinx Zeeph.briek. 
Ondulu _ do "",chié J.~en. on-

4ankl don uer onsunatlgclQ oor
lonUJd. staat dit oud. bedr1Jf no, 
1100 KeY1&' alal de bctonnen j'rond
yMten. BUren das huUen. de vIam_ 
men ln de gloelende uYens en trC'k
ken aij zlch lOt roode pijlen onder 
4ha auJgenden .troom suuHtof, 

Dit " 40 eenlge fabrlek van 
ucble Jeep benedcn den llo('rdijk. 
JlalU" ook waacbpoel.181"1I, vloelbare 
ReD, .eep venaDKendo waschmld-
41110n on unverwante artlblen 
worden ,hier gnfabrlcoord en Jn den 
"ndel gcbracht, 

Om u dit aU('8 to vertellen, :tijn 
wij nlet verdwaald op zoo'n rc«en_ 
Vrijdag nRar h('t Doucherveld 

Wij WlaUD. dat onlO Yrouw. tn
dlen zo O\'('t' voldot'nde elcrc" had 
OOschlkt. doze oodfr watcrglaa hnd 
bewurd Mllar dit .rtlkel wordt 
ook gevraagd do or lC's,tJel-, carton
hag(l- f"n bouwbedrIJvt'n. Door: 
bouw_. wcgon-, wa..seh_ en verlln_ 
duetl"ltlt'n Tcuftlotlt' door tftt van 
and!.'rn Kroot-bl'rtrUven, dIe zoo 
IIpotldlg OlOg('lijk do OOaC'hlkklng 
w('nschen te hcbbrn 0\'('1' cen \'01-
do'mdc wllt~rglllS:. 

En aIs Amcrlka. 8candlnavl~, 
China, Zwl18crltmd en anderc lon
den bt~Mlf'n om dit geedjo, bllJkt 
tnch w('I, dl\l dit arttlccl goMl moel 
:tijn, 

D,In H~~. dat (!,' (.'t'f:,jt nkl~ ln 
:tag. \,('rl('ent ntl nllp lIlcdf'Wt'rklnK, 
om Iwt hl'drlJf ln korwn tlJd ult 
te lHHI\n'D, 

Dur ruild men deyiezen. 
En d('/'C' ;lulll'Il l'" -Infll'rllttnd ka

Dlt'O, Dl' (·,'nl~I' f;,hl'fl'k van wah.'r
glaS" ln (lOS lanri (Oronlngt'o) kan 
gpmftkkl'lijk do blnnE'nlandsC'hl! 
markt \'l'r:t.adlg('u. Maastricht werkt 
hM artlklll O'·I'r do wereld en de 
wf'rllid brongt devlt:zen ln lins land

Ô Op hoL oO~l'nhlik wordt hier 10 
tou IIl'r IOII"-nd ~cfabrlcocrd. Men 
wil ('Cht1"f HpnC'dhc N'n 500 t0!l b~-

veranolor uU1:'<,vnllcn 18, kan en 
ruoot N6d.orland - ln dit gent 
Llmbutg - :tlch opwerbn al" de 
bron van 'watorglae, 

Db voorwllArdtn voor de· fabrlca.. 
Ue siJn nergens :too pnstlg ll~ ln 
Zuld_Llmburg '(J,{ao8lrlcht). 

l, Dü bel')odllJd,e arondstof -
a1IYtn:lnd - IIgt la Brunaum voor 
het opecheppen, 

t. He".u .\ut naaat. de 'l'!ur 
ter Neohlll:klng, 

1. De benoodlg 1e alkall-souten 
.gn .nel ter pl,~atse. 

HlerblJ komt dat Dnut 4, knu" 
tm hl het Boachervold ook do her_ 
UD.I hun werk hebben gedo.D, ln 
de fabtlek Yan Huatlnx la men er 
ln ae.laa.d de warmto seo te 00-
.D\ltt.lll, ~It meD lIecbt. 60 pet, nn 
hot .oroale yubrulk un brnnd
l!Itoffen D00418' hectt om op tempe-
ratuur te komen. 
. Verdet" l1&'t do seep- en w~t(Jr. 

glubbrlek naut de NedC1"landEch. 
Spoorwegen en loopt de Zuld_ WU
IODLn'aart o. soo te sen'cn door 
d. ,.brlek. . 

Bn Dlnad&8'mlddaa la&' hel 8chlp. 
dit do 00!'8tO ladlng glng wegbrcn-
8''' hau een :aeoboot ln RoHer
dam, .emeerd un de laadplaatll, 

De .r06ne en witte atukken .. e
crlataUlaeord 1'II\tt"rgl.. glcden 
lange de rorla ln het rulm. hutstt'n 
en sprongen en legdcn zi<:h IItll, 
8trah vaart do boot ult en ûrengt 
oen NedC'rlandsch product lllt de 
ultf'u\o hooktln der aardo. 

Het brftnKt echter leLa 1Qf>e l{lrUK. 
wat Yoor 0"1 Innd onont.beerlijk la. 
",at onA lAnd WN"r moet docn 
"rool6.l\' ('n Kroot mlllcen: dcvlez\ n! 

WONDERLIJKE l 
ERELD __ ~_ 

IJEROUWI 

RO,.,l1!d """'er, HM ."h'eker 
üff "·ew-York. wüd., Hn ~rk 
bcroove-n, dooA kruil op ,.cl 
loallte ooDenbJlk btr01l\D, uv 
8'OflD zU'n ",ed.epllc1tlfg~ hUm. 
wp8tcn, om hem. te befeftn lM 
~(.I" pkJ4t. 1" te brekett. 

AL.iRM80H&L, 

Ben candidoot bU de J)lootf&. 
1{iJ.:e verkf.t'.c'Ingen te WeUI"qtotl 
(Nielno-ZeelalidJ .tov ooor he' 
lJrandU'ca_ptlt'lQ1Seel ('e" ver. 
k4erln.uKoJe hOllckn, Toen. htJ 
-ver.:lchecn, IXJg hU J""" MK 
Jaa"tew brondwe6Nt14n .. U de 
~aoJ Vd't'dtcVntft. De oJ4",uohei 
n"kclde " de Jt.HJe plot'D 1Mcd 
gaa" NtJaIC~ew. 
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Edmond Hustinx met de Hustinx
kolf, waarvan Pie Debye de 
werkingbij het eersteaanschouwen 
begreep: 'Aha, 'tzit 'm in 't leukske!', 
1948. 

Contacten met Peter Debye 

De eerstc publicatic van de héll1cl van Edmond Hustinx 
is te l'inden in het blad Radiowereld van 19 september 
1929 over een nicuwe methoclc van afschenning in 
radiotoestellcn. Een vülgcnde publicatic zou lei den tot 
de intensicve contactcn van Edmond H lIstinx met de 
j\'Iaastrichtse Nobelprijswinnaar Pic Debye. Hel betrof 
een publicatie in het Chemisch wcckblad van 10 april 
193'1 over de bcrciding van natriumcarhonaat uil 
na t ri ul11chloride. 

Pic Debye kreeg in 1936 de Nobelprijs l'oor zijn 
bijdrage aan de studic van de l110lcculaire structuur 
do or de ontdekking van dipoolmomenten, de buiging 
van rontgcnstralen en clectronen in gassenJ de 'thcorie 
van de c1ectrolytc'. In 1937 werel 'the mastcr orthe 

moleculc' in zijn geboorteplaats gehuldigcl: in het 
stadhuis werd ccn borstbccld van hem onthliid. 
Pie Debyc, hoogleraar in Berlijn,logeerde in dic tijd bij 
zijn zlister, die opdracht had gekregen aIle 'oude 
bekendcn' die zich aandienden om Pie Debye te 
complimentercn buiten de cleur te houden. Ook 

Edmond Huslinx toog naar de Rechtslraat. l\'Iaar hij 
liet zich niet gemakkelijk afschepen. Tocn liet Debye 
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ln 1959 ontving Pie Debye een 
eredoctoraat van de Technische 
Hochschule in Aken. Enkefe 
fabrikanten boden Debye na 
afloop een diner aan in Château 
Neubourg in Gulpen. Op de foto 
poseren Hustinx en Debye vool' 
de entree van Neubourg. 



Pie Debye houdt zijn lezing over 
het meten van mo!eculen, 
4 augustus 1962, 

Pie Debye reid de Hustinxprijs 
voor (hemie uit Van links naar 
rechts: Dr.l.-. S,jH Spronck. 
Pie Debye, k H. Szekielda en 
RA. Egil, 4 alJgustus 1962. 

vragen ofhet de Hustinx betrof dic in 193+ cen artikcl 
had gepublicecrcl over de bereiding van natriumcarbu
naat. Hel werel hel begin van eCH lange vriendschap. 
Debye stirnulcerdc Edmond HustÎnx omdat hij over de 
grcnzen V(lH wctenschappclijkc vakgebicdcn hcen 
vindingcn decd. Telkens wanneer Debye, die in 1939 
voor het Nazi-regime Haar Amerika vluchttc, naar 
Europa kwam, ontmQctte hij za mogelijk Edmond 
Hustinx. Bcide heren corresponcleerden met clkaar in 
het Nederlands (Zeer gcachte hecr Hustinx) en in het 
lvIaastrichts (l'd'ne leeven hier H1Istinx). 

Het hoogtepunt in de l'clatic \Vas hct uitrciken van 
de Hnstinxprijs voor de chcmie op 4 augustus 1962 
doot' Pie Debye aan Robert A. Egli Hit Schaffilauscn in 
Zwilserland en aan Karl-I-Ieinz Szekiclda nit Kiel in 
\Vest-Duitsland voor werkwUzen met behulp van het 
H-apparaat ook wel Hustinx-kolfgcnoemeL Dit is een 
in 1948 door Edmond Hustinx uitgevonden combinatie 
van een scheidtrechter lnet een Erlenmeicrkolf waarcloor 
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Gezicht op de loge: eerste rij van 
links naar rechts Dr. en dochter 
Berkhoff,onbekend, 
Marius Monnikendam, tweede rij 
Marie-Louise Corten-Hustinx, 
mevr, en de heer Hustinx, burge
meester van Nijmegen, Edmond 
Hustinx, derde ri] Dr.lr. S. Spronck, 
de heer en mevr. Salmang. de heer 
en mevr. Ch. Paulussen, vierde rij 
Prof. van Loon (redor magnmcus 
TH Eindhoven), onbekend, de heer 
en mevr. van Trier, twee 
onbekende dames, Mr. W. Korn en 
Mr. A. Baeten. 

Gouverneur F. Houben van de 
provincie Umburg, Pie Debye er 
Edmond Hustinx na afloop van c 
prijsuitreiking aan het diner. 



Brief van 2 februari 1959 van Pie 
Debye waarin hij Edmond Hustinx 
bedankt voor het toezenden van 
een exemplaar van het boekje 
Eenenzestig dichters en de stad 
Maastricht dat in 1959 door de 
Zeepfabriek Hustinx NV werd 
urtgegeven met een omslag van 
Hub Levigne in de kleuren van het 
waterglas (blauwgroen). 

,Mene leeven Hier Hustinx, 
Horteliken doank veurde 61 
diechters van Harie (van Veldeke) tot 
Fons (von Olterdlssen) in e beukske, 
dot mieg hielemool neet Don 
'woterglos' deid dinke. !eg fJOop det 
geer es directeur von en zeip(obrik 
het neet koelik zult numme es ieg 
prefereer neet von 'dichters' en von 
'woterglos' in einen oosem te spreke, 
Eure Pie, ' 

verschillencle bcwerkingen achter elkaar kunnen 
worden uitgevoerd in één koŒ Voor de prijsuitreiking 
in de l\Œaastrichtse stadsschollwburg hield Pie Debye 
een lczing over het meten van moleculen. Edmond 
Hustinx zou deze lezing op een grammofoonplaat laten 
vastleggen, Op uitnodiging van Pie Debye bracht 
Edmond Hlistinx in 196,1 een maand in Amerika door, 
waar hij diverse fabrieks- en universitcitslaboratoria 
bezocht cn van zUn ideeën vertelde, 
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Edmond Hustinx bezig in het 
laboratorium van DSM in 
T reebeek, 1930-1931. 

Uitvindingen 

In niet min der dan 1116 notarië1e registratics hecft 
Edmond Hustinx uitvîndingen, proe"en en suggesties 
vastgelcgd. Daarnaast hceft hîj enkcle ticntallen 
octl'ooien, patcnten en octrooiaanvragen in 

verschillendc landen op zijn naa111 staan. Veel 
octrooiaanvragen zijn vel'kenningen Dm doo!' middcl 
van het ingesteldc vooronderzoek te achterhalcn oreen 
bepaaldc vindîng origine cl is. Sommigc octrooi
aanvragen werclen na hct vooronderzoek weer 
ingetrokken 'om ze op een geschikter moment en in een 
juistcre opstelling weer te kunnen indiencn', anclel'c 
Ieidden tot octrooiverleningen. 

Na hct overlijden van Edmond Hustinx heen een 
commissie uit het bcstuur van de Stichting Edmond 
Hustinx onder lciding van Dr.I r. L..J. Revallier een 
onderzoek vcrricht naar de ",aarde en brllikbaarheid 
van de vindingcn. Dit het verslag van de commissic 
blijkt dat Edmond Hustinx gcdurendc tient allen jar en 
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Portret van Edmond Hustinx 
geschilderd door Waalko 
Dingemans in 1944. 



'Vee! proeven van Edmond 
Hustinx spelen zich af op het 
raakvlak van de chemie en de 
alchemie', zegt prof.dr. 
CJ.F. Bottcher, hoogleraar in de 
fysische chernie aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden en 
oprichter in 1968 van de Club 
van Rome. Naal" aanleiding van 
het rapport 'Grenzen aan de 
greei' dat de Club van Rome in 
1972 uitbracht, noemde prof. 
Bottcher Edmond Hustinx een 
van de eel·ste Nederlandse 
ondememers die trachtte van 
afvalstoffen nieuwe produkten 
te maken. Prof. Bottcher is 
sedert 19741id van het bestuur 
van de Stichting Edmond 
Hustinx. 
Op de foto cen proef voor het 
filtreren van magnesiumsilikaat 
in april !981 met behulp van in 
serie geplaatste 
slagroommixertjes. 

eell grote strOOl1l iclccën he en geprocIllceercl, waarvan 
het voorstel om de waterglasberciding nit te voeren in 
een continu werkendc rotcrcnde oven een van de 
belangrijkste is. Dit idee is in 1948 gerealiscerd en 
gecommercialiseerd. Daarmcc \vas men afvan het 
oude en omslachtige proces dat in een grote kctcl werd 
uitgcvoerd. Steeds Îleeft Edmond Hustinx verbeteringen 
aangebracht aan de uitvinding van het continu proces, 
waarvoor een toenemencle belangstclling ontstond: aan 
diverse onderncmingen \verden licenties verleend en 
ook nu nog wordt de werkwijze op verschillcnde 
plaatsen met sucees tocgcpast. Tijdens de tweede 
wercldoorlog hcen Edmond Hustinx ecn aantal 
procédes uitgewerkt die in vcl'band met de schaarse 
grondstoffcnsituatie van praktisch bclang waren. Ook 
op het gebied van de berciding van verfstofTen en 
pigmentcn op basis van ofuitgaande van silicaten heeft 
Edmond Huslinx waarclcvolle ideeën gehad. Voor het 
Solvay-ammoniaksodaproces lleeft hij \\'clis\vaar 
interessante verbeteringcn voorgesteld, maar deze zijn 
noait vcrwczenlijkt omdat de vereiste hulpstoflèn te 
kostbaal' waren in vergclijking met de prijs van het 
eindproduct soda. 

In de vijniger en zestigcrjarcn vel'bl'eedde 
Edmond Hustinx zijn aandachtsgebied en hij 
produceerde toen een stroom van idceën voor de meest 
uiteenlopende processcn en werkwijzen. Deze 
vcrhrcding leidde edIter tot een vcrsnippcring van zijn 
aandacht en encrgie waardoor weinig direct bruîkhaars 

Proef om de invloed van 
koolzuur op de groei van 
aspergeplanten te meten. 1929. 

Aan de hand van een tekening 
legt Edmond Husunx de wcrking 
van de stopbusloze pomp uit 
aan Fernand T ripels, 
boekhouder van de zeepfabriek. 
Mei 1961. 
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Het Mundus-apparaat of M
apparaat voor het onderzoeken 
van stoffen die tijdens de analyse 
gassen ontwikkelen en het 
Hustinx-apparaat of H-apparaat 
voor het achter elkaar 
verrichten van chemische 
bewerkingen in Mn kolf, 

Een Amerikaans en een Engels 
octrooi van Edmond Hustinx en 
correspondentie met de 
Nederlandse Octrooiraad. 

ontstond. Wei is het verbazingwekkend dat zieh in de 
eercler genoemde lijst van 1116 registratics enkelc 
voorstellell bevinden die hun tijd vooruit \Varen ofzcer 
curieus waren. Het is ni et helemaal duidclijk of 
Edmond Hustinx wel accuraat genocg met zijn 
ideeënrijkdol11 is omgesprongen, Hij had de neiging Oln 

zijn creativiteit aan anderen te demonstrerell, maal' uit 
Biets blijkt dat hij Inueite nam om deze voorstellen te 
laten uitwerken Dm er llug enig zakclijk voordeel mee te 
cloen. Een uitzondcring hierop VOl'mt hetgeen hij op 
zijn oorspronkclijke en eigenlijke werkgebicd heeft 
gepresteerd, Verreweg de meeste registraties uit de lijst 
van 1116 ideeën hebbcn dan ook bctrekking op 
voorstellen om zecpsoortcl1, verfsoorten en glassoortel1 
te maken, om werktuigen te verbeteren en Dm 
chcmische reacties te verbeteren of te vereenvoudigen. 
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Edmond Husünx bij een proef 
voor energie-opwekking door 
middel van energieconversie bij 
het ontspannen van 
gecomprimeerd koolzuur 
waarbij de gevormde stukken 
vast koolzuur worden 
opgevangen in een vat en na 
war-mtewisseling filet de 
omgeving weer onder dl-uk 
komen: de trocken-Eis methode 
1978. 

Om cen indruk te gcven van de gedachtcnwcrcld 
van Edmond Hustinx op diverse terreinen volgt 
hierondcr ccn keuze uît de lijst van 1116 uitvindîngcn 
en suggesties: 
- Voeg aan de pit qf aan het vet van kaarscn stojlcn toc om 

geklcurde vlall/men le verkrügcn, door lithilllllzollten krÜgt 
lIIell violel, door lIalrilllllzoulen gee/, 1935. 

- Voeg aan zeejJSoorten voedende oJ geneeskrachtige sloffen lac 
die rlOOl" de Imirl kUlInen loordcn geabsorbecrd, 1940. 

- Onder<.oek de il/vloed van -zeej) oj) het menselük /ichaam, 
zou.!Cl de zeep die bÜ het loassen door de huit! drill/tt aIs de ?eep 
die na de vaalwas oj) hel eetgerei is b/üven ôtlen en met het 
vocdsel in het licltaam komt, 1940. (Aau/cidiuN 11001' dit 
onder?oek was de sc/lIlimvorming bÜ hel urineren/) 

- Laal atollslischc 11Oog[requenftri!lingell imf)erktm op het 
hoqfdhaar om de haaJgroei te stimuleren, 1940, 

- TFenri supersonisdze Iril!ill~Y,el1 aall om verlerillgen ill de maag 
le slimu/erell oflœt gene<.e/l van wonden te bevorderell, 1940, 

- Onder?oek de oor?aak vall de bÜ?ondac loitheid van Slwnrw: 
?e(fs bU donker roeer is Slleeuw OllnatllurlUk lOi!; is dit 
jluoresccntie oJ ?elfs PllOsphorescelllit~ qf ioordt elle/Rie van de 
krislal/en omge<.et in lichltri//ingen even!uce! llan eell andere 
ji-eqllenlie? 1940. 

- Onderzoek waaram geen bederfoPlreedl in slilsfaalld wala 
lOa1l11eer daar kic?dslenen illligge/l, 1940. 

- Gebruik e!ectromagne!ische kradltell voor het versnel/en van 
j;rajetlielen. Uitgevonden in 1940, geheim gehouden ta! 1944 
en loen octraoiaallvrage te velde bU 11OoJdkwar!ier van 
EisenflOlua; di! idee is i111985 in de ballisliek gej)eifectioneerd 
el1lze~fl gelcid tot lœt olllloC1j;en van railgulls en COilgllllS, 

- Onderzock (ft? oor?aak vall de reinigendc u)aking van 
peremral,1940. 

-- Plaals Iwee alllo-spie.~e1ljes in f~opslelling voor op de 
mOlorkap van de alllo om oj) kruisjJllllten en bU Ilitrittell eader 
hel vcrkea van links en raMs le kUlll1nl ;:.Iel1 aallkomcn. BÜ 
eell snellœid vanllleer dan tien ki/ometer moet lœ! sPiege/Ue 
loegklaj)j)e1l onu/a! mulas de aandachl van de besillurder voor 
/rel uoorbijjlil.mrde larrdschaj, de /lerkeers/leilig/reid in geuaar 
zou kWl1len brellgen, 1956'. 

- Leid eell s!raom van lllen dan 700 volt door visccus watelglas 
am eell z""r hoog lichlre",lemenlle /lerkrijgen, 1964. 

- Elimincer de hindalüke /ichtslralell van tegenliggers inlzef 
verkeer dool' de koPlampen le lIoor?Ïen vall verlitaal 
gejJOlariseerd lic/ll dal4.tf Ilaaf rahts is geridlt tm door de 
/J'oormi/en qfeen bri! zodauig le polariseren da! de 
slmlenlnU/deis lijk"" le worrlell gedooJd, 1964. 

- On/zilt grondwafcr, afvahDaler ~l<.eewaler met be/mlj) Van 
amjJllOtere SfOlJ;~ll waarbü koslhare ?outelllf.JOrdell 
temggnoolllwll,1967. 
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Maastrichtsc zccpfahrik," 
blust olichralldcn met 

nall'on-wa l cl'gla.-'\ 
O/kmn",~d"'pp;j,'n f",,~.n "',,,,~ 

hl""f:I,tfW"l( 

Maastrichtse zeepfabrikant blust 
oliebranden met natron
waterglas. Gooi- en Eemlander 
28 me) 1958. 



- Voegjluoriden (tegell talldbeder[) lIie! aall drillkwater lIIaar 
aan ollllefzadigde o/ie toe (mmgarine, bain), 1967. 

- Vmpak zeep, luasmùldelen en anJere stoj)èn daor ze daor eell 

plastic buis te latelliopell die wordt verkllipt Cil dichtgeseald 
zadat cr kllssen{jes on/staall, 1967. 

- Vasllel het ge/liid in een ruimie daor luchlslromcn van de 
sjJreker lilial' de foe/worder te lalen gaan. 'BU Cell middelmatig 
orkest zijn de vialen gnooonl{jk le <wak ten op<.ichte van de 
blazers. Door eeu luchtÎnlaalroosfer onder de violis/en Gan te 
brengen en lUc/Il ouer de toehoorders heell (felller in de 
concert;:.aal aan te J:.lligcn k(Juhel geluid versterk! daol' /zef 
publiek WO,.,1e1l gehoord.' 1967. 
Voorkolll door foevoeging van kleinc hoeveelheden watC1glas 
aan/asfing van staal daor natron/oog, 1967. 
Onderzoek de illvloed van de katao'tische verbrandillg van 
aardgas door aan dl~ branderojJening koper, nikke/, vanadium 
of platilla aall te brengell OjJ sfiOrell NOx, 1967. 
Onder:cotk de corrosien~mmendt werking van kali;:,outen, 
1967. 
lHaak em divelgerendjielsenrek, dus rond ofhalfrond, 
waardoor mec,. mimlc om dejle/sen in en uil het rek te jJ/aa/sen 
olltstaat, 1967. 

r'_L..t., p.:"'d';.~t<---'&..7'~' t~0.~t.-'?'/ 
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Ondel- het motto 'meetkunde 
aIs hobby' trachtte Edmond 
Hustinx de drie klassieke 
meetkundige problemen, 
namelijk het verdelen van een 
hoek in drie gelijke delen. de 
kwadratuur van de cirkel en de 
verdubbeling van de kubus, op 
te lossen. De waarde die 
Edmond Hustinx hieraan 
hechtte en de energie die hij 
hierin stak waren omgekeerd 
evenredig met het belang ervan 
in het perspectief van de 
wetenschap. 

1'</' tic· ~ill""IL-IIJf "~"'_"}'''''/.<' ,,( 

{~':;,t~15(';~~;}H{./~.?!.:~;1\',. 
(41,", ;;,(; ~d,) ).~/f""/<· (d<f'~,~ / i' J; .:', 

,. ',~'?L,p;·:gS:;i{; ~~,;:::,~~,: ';Il~ 1 

De trisectie v~n de hoek volgens - de blsectnce van de hoek BCF [) / 

Edmond Hustlnx, die volgens snlJdtde !lJn AB ln puntDI ~ 

deSkund.,ige .. n n. ie.tcorr. ectis ma .. ar - het snlJpunt van de IIJn BD met-
ln primitleve omstandlgheden de IIJn CF IS punt G / 
wei brUlkbaar liJkt IUldt: - het snljpunt van de IIJn côÎ \"\ 
- pas vanuh: hoek A twee gellJke met de IiJn BF IS punt G ~ 
delen af, de liJnen Ac.en AB -dehoekCAG,s~nderdevan ~ 

l
, ' ", " . ". 

_!_________ _____ 1 

Schutb!ad van het rnanuscript 
met Il 16 registraties van 
suggesties en uitvindingen 
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, ./ (,.----
- de loodllJnen vanUit de punten de hoek CAB ___ .----
C en B snijden elkaar ln punt F - de .~Pé(BAGI IS een derde ~---
- verbind punt B met punt C ;::;n/de hoek CAB ~ 
-de bisectrice van de hoek CBF /" -de hoek GAGI '~enêlerde 

sniJdtde Iljn AC in PU~/~~~~~en ............................... . 

.~ .....................•.•............................ 
A ~ t 





Maecenas 



Edmond Hustinx en de kunst 

De basis voor de cultl1rele aspiraties van Edmond 
Hustinx werel geIegd in de periode dic hij in NijmcgCll 
aan he! Canisiuscollcgc dOOl'bracht. De tekenleraar 
Eugène Liicker achtte Edmond Hllstinx zo gctalcntccrd 
dat hij hem aanraaddc na afloop van zijn gymnasium
studie de tckcnacademie in Amsterdam te volgcn. 
rdaar claar "acIde Edmond Hustinx niets \'oor: hij 
prefereerde het toeh anderen op het terrein van de 
kunst bezig le zien en zclfslcchts bij wijze van hobby 
kunstzinnigc activiteiten te ontplooien. 

Schilderen is favariet. De yogclscrie die Edmond 
Hustinx tckcnclc in de jar en 1915 en 1916 onder leiding 
van Eugène l,ticker is wcrkclijk knap en taont aan dat 
de aanwezigc talcntcn de moeite waard waren om 
verder te worden ontwikkeld. Dit is nict gcbeurd. De 
schilderingcn die Edmond Huslinx Jaler gemaakt heeft 
kunnen hem niel anders dan in de categoric der 
zondagsschilders indclen. De onderwerpen die hij 
schilderde zijn vergezichten, agl'arische tafcl'ccltjes, 

"-r'<-.t" F«A4~ If ",.. "., "U<o, ~-, ~ 
'1' '<-v ~"""'~J,~,t ;/, ~ k", t/~ ~ 
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Opname voor de tv-serie 'Europa 
Richtung 2000' in 1962 waarin 
Edmond Hustinx ais een der laatste 
universele genieën aan de kijkers 
werd geprcsenteerd. 



een enkel portrct. De uitvoering varicert zowel qua 
tcchnick aIs qua materiaal: crayon, pastel, aquarcl, 
olicverf, gouache en papier, dock, board, panccl en 
glas. Ecn uniek olieverfpaneel van de hand van 
Edmond Hustinx is in het bezit van de huisvriend 
I\-Iartin Olivers: het beu'eft eell paneel dat aan beide 
zijden îs besehildercl. Aan de cne kant ecn bloeiencle 
boom en aan de andere ka nt een boerderij met schuur. 
Aan het eind van de vijftigel' en bcgin zestigerjaren 
heeft Edmond Hustinx kalenclers uitgegeven met 
afbeeldingen van zijn meest geslaagde schilderingen. 
Een hoogtepl1nt in het artistiek leven van Edmond 
Hustinx vormde ecn uitzenclingvoor de Duitse tclevisie 
van het programma 'Europa Richtung 2000' van 
RobertJungk in 1962 over hoe Europa el' in hetjaar 
2000 uit zou zien, AIs een der laatste universelc genieën 
werd Edmond Hustinx aan de kijkers gepresenteerd. 
Hij vertclde van zijn uitvindingen en schilderde cen 
pancel. De ml1sicl1s Piet I(ingma bracht tevens enkcle 
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Hcu\îo. ~,'{(l(tt'-,,(I 
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T ekeningen van kasteel Houthem. 
24 februari 1947. links van 
A. Vo!ders. rechts van Edmond 
Hustinx. 

Enkele vogels getekend onder 
leiding van Eugène Lucker in 1915 
en 1916. 



Op 4 juli 1959 gaven het Koninklijk 
toonkunstkoor Orpheus uit Blerick 
en hetLimburgs Symphonie Orkest 
onder leiding van André Rieu een 
uitvoering van het oratorium Noé, 
dat in 1957 in opdracht van de 
Zeepfabriek Hustinx NV door 
Marius Monnikendam werd 
gecomponeerd op motieven van 
Edmond HusUnx. 

op motieven van Edmond Hustinx gebaseerdevariaties 
ten gehore. 

Daan11ee is een tweede kunstzinnige hobby van 
Edmond Hustinx aangesneden: 111uzîek. Hij registreerde 
1110tieven dic hij op de piano speelde en gaf componisten 
aIs ivIarius l'vfonnikenclam, Piet Kingma, Theo T\-lisdom 
enJeun Lan1brcchts opdrachtcn om zijn thema's uit te 
werken. Het oratorium 'Noé ou la destruction du 
premier monde' van [vlarius [vlonnikendam is 
gebaseerd op motieven van Edmond Hustinx. Eeu 
anclere composîtie van i\-Ial'ius .~donnikenda111, dic in 
het begin zwaar wardt aangezet do ch allengs helder en 
inzichtelijker ,,"orelt, vertooncle voIgcns mecIe\\'erkers 
van de zeepfabriek een opvallende gelijkenis met het 
productieproces van waterglas cn werd de 'waterglas
symphonie' gcnoemd. 

Edmond Hustinx fotografecrde en filmde vervolgens 
nog in zijn vrije tijd, ook op 's zondags niveau. Enkele 
van zijn films over historische gebcurtenissen bevindcn 
zich in het filmdepot van de Gemeentelijke Archief
dienst te T\-Iaastricht. Het Sociaal Historisch Centrum 
te T\-Iaastricht bczit een aantal 111ms over de produktie 
van waterglas in de fabriek in het Bosscherveld. 

De 'hobby' die hem de mecste bekendhcid hccft 
gegevcn is het lllaecenaat. Edmond Hustinx genoot 
ervan kunstcnaars en wetenschappers te stimulcrcn 
doO!' middelvan prijzen, opdrachten en gcldelijke 
hijdragen. In 1961 structul'ccl'dc hij dit maecenaat door 
een naar hem genoemdc stichting ter bevordering van 
kUl1sten en wetcnschappen op te richten, de Stichting 
Edmond Hustinx. 
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Bloeiende kersebomcn bij Huize 
Paulu5sen in Caberg. Schilderij van 
Edmond Hustinx. 
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'Iif 1 

Gedicht van Edmond Hustinx, 
5 aprill928. Eentweede versie van 

hetgedichtonder de titel 'In Canne 
bi) Mamsje in de keuken' werd 
opgenomen in de bundel 
Eenenzestig dichters en de stad 
Maastricht, die in 1959 door de 
Zeepfabriek Hustinx NV met een 
omslag in de kleuren van het 
waterglas werd uitgegeven. 

Gezicht op Sint Pieter en de Maas 
vanuit Heugem. Schilderij van 
Edmond Hustinx. 



Uitreiking van de Henriëtte 
Hustinxprijs voor afgestudeerden 
van de Jan van Eyckacademie in 
1969. Van links na3l' rechts: 
Frans Gast. Gerard Schoffelen, 
Rob Stultiens. Edmond Hustinx en 
Theo Besemer. 

De Stichting Edmond Hustinx 

Lierde Vaal' de stad :~vIaastricht, liefde voor de 
wetenschap en lielue voor de kttnst zijn de cll'ijfveren 
gewecst Vaal' Edmond H ustinx am een stichting in het 
leven te roepen ter bevol'dering van kunsten en 
wetenschappen in Ivlaastricht. De Stichting Edmond 
Hlistinx wcrd opgericht in 1961. In 1962 vomi de 
presentatie plaats in de stadsschouwburg van 
l\IIaastricht tijdens de bijeenkomst waal' Pie Debye zijn 
lezing hield ovel' het meten van Illoleculcn. De 
gouverneur van de provincic Limburg, Dr. F. Houben 
en de burgemcester van :rVlaastricht, I\{r. \V. Baron 
I\'Iichicls van Kessenich rciktcn de eerste prijzen voor 
de beeldende kunst uit en Pie Debye rcikte de eerste 
prijzen voor de wetenschap uit. Het verlencn van 
prijzen en het uitschrijven van prijsvragen was volgens 
Edmond H ustinx het middel dat het mecst gcschikt was 
0111 pcrsoncn te eren en te stimulcren nieuwe gedachten 
te ontwikkelen. lnmiddels zijn de volgende prijzen do or 
Edmond Hlistinx of de Stichting Edmond Hlistinx 
ingesteld: 

De Henriëttc Hustinxprijs wordtjaal'lijks verlcend 
aan die leerling van de Stadsacademie va or tocgepaste 
kunsten die in zijn vak excelleer.t en die de meestc 
beloflen voor de toekomst inhottdt. De prijs bedraagt 
thans tweeduizencl gulden. 

Studentcn aan deJan van Eyckacademie konden 
eveneens voor een prijs in aanmerking komen. Deze 
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prijs, ook naar Henriëttc Hustinx genoernd, werel 
echtcr maar enkcle malen uitgcreikt, De prijs bedroeg 
drieduizend gulden en werd in 1969 voor de laatste 
maai uitgereikt. 

De Edmond Hustinxprijs voor muziek is vcrbonden 
aan het .~vfaastrichts Conservatorium en bedraagt thans 
vijfduizend gulden. Ook dczejaarlijkse prijs is bedoeld 
voor de beste abituriënt die door eenjury tijdens een 
concertoptreden van de kandidaten wordt llitgekozen, 

Tijdens de tweejaarlijkse bijeenkomst van het 
Colloquium van Ncderlandstalige tonedschrijvcrs uit 
België en Nedcrland wordcn tclkens twee prijzen van 
icder tweeduizend gulden met de naa111 'Edmond 
HustinxtoneelprUs, schrijversprUs va or drama in de 
Lage Landen' uitgereikt; een aan een Vlaming en een 
aan een Nedcrlander. Aanvankelijk \Verel deze prijs 
jaarlijks llitgercikt. 

SI 

Uitreiking van de Peter Debyeprijs 
1980 aan John Vane en Salvador 
Moncada door de reetor
magniflcus van de Rijksuniversiteit 
Limburg. Prof Dr. W. Wljnen. 

De wethouder van onderwijs en 
cultuurvan de gemeente Maastricht 
verleent aan het ensemble Prattica 
Musica de Edmond Hustinx
muziekprijs 1983. Van links naar 
rechts Jérôme Minis. Remy Syrier, 
Trudy Minis-Straus en 
mevr. P. Lazar-Schilthuis. 



Bij gelegcnhcid van het 25-jarigjubilcul11 van de 
Stichting Edmond Hustinx in 1986 hceft hel besluur 
bcsloten een prijs in te stcllen voor een beeldend 
kUllstenaar. Deze prijs zal nit twce dclcn bcstaan: een 
bedrag van vijfentwintigduizcnd gulden en een 
presentatie van de werken van de laurcaat in de vor111 
van bijvoorbeeld een tentoonstclling en een cataloglts. 
Deze prijs worth 0111 de twccjaur uitgeloofd. 

Zoals recels cercler vermeld is in 1962 de Edmond 
Hustinxprijs voor chemic uitgcrcikt da or Pie Debye. 
AIs een voortzctting daarvan is na de oprichting van de 
Rijksunivcrsiteit Limburg in Ivlaastricht, waaraan 
Edmond Hustinx aIs bcstuurlid en financiccl 
onclerstcuncr van de Stichttng \Vctcnschappelijk 
Ondcrwijs in Limburg cen wezenlijke bijdragc hceft 
gegeven, ecn prijs ingesleld voor de wetenschap mel de 
naam Peter Debyeprijs. Deze prijs ten bedl'age van 
twintigduizend gulden worth 0111 de twee ofdrie jaar 

uitgereikt aan een persoon die op een bepaald terrdn 
van de wetenschap hijzondere verdiensten hecft. 
De Debyeprijs wordt telkens uitgereikt op de dies van 
de Rijksllniversiteit Limburg en heeft een întcrnationaal 
karakter: de prijswinnaars zijn op hun gebied van 
mondiaal niveau. 

Bij gclegcnheid van het 25 H jal'ig bestaan van de 
Stichting Edmond Hustinx is nog een tweede nîcuwc 
prijs ingesteld: de Edmond Hustinxprijs vaor de 
wetenschap. Dezejaarlijksc prijs bedraagt 
vijftiendllizend gulden en is bedocld voor ecn 
wetensehappelijk ondel'zoeker werkzaam of studerend 
bij een bedrijfofinstitllut in Zuid-Limbul'g die zich op 
een bepaald ten'ein verdienstclijk heell gemaakt. Voor 
iedel'c prijs heen het bcstul1l' van de stichting een 
reglement vastgesteld waarin de hedoeling van de pl'ijs, 
de wijzc van jure ring en de prijsllitreiking zijn 
omschreven. 

Na het overlijden van Edmond Hustinx in 1984 is 
de Stichting Edmond I-Illstinx in ruimc mate in staal 
gestelcl om het doel van de stîchting te kunnen 
realisercn. In de gecst van Edmond Hustinx worelt zUn 
maecenaat nu door het bestuul' van de stichting 
voortgczet: naast de prijzcn worden voor diverse 
eulturele en \\'ctcnschappelijke aktiviteiten geldelijke 
bijdl'agcn verleend. Daartoe heefl het bcstuur cnkcle 
richtlijnen vastgcsteld, waal'bij onder meel' is bepaald 
dat de aktiviteiten in het bclang van de plaatsclijke 
gClllccnschap moctcn zijn. VOOl' louter commerciële 
aktiviteiten en werkzaamhcelen die niet binnen 
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Laureaten 
Henriëtte Hustinxprijs 
van de Stadsacademie, 
jaar, afdeting 

Laureaten 
Henriëtte Hustinxprijs 
van de Jan van Eyckacademie, 
jaar,onderdeel 

door hct bestuur gestclde grenzcn van inspanning of 
invcntivitcit "allcn wordcn gcen bijdragcn verlcend. 
Aan vele tientallen projektcn hceft de Stichting 
Edmond Hustinx de afgelopcn 25 jaar ccn subsidic 
kunncn geven, zowel op cultllreel aIs op 
wctenschappelijk gebied. 

'Vinand Thonissen 1962 monUlnentale vOrIngeving 
Hannyvan den Bosch 1963 monumentale vortllgcving 
Jas Kerfr 1964 publiciteits- en grafischcvormgeving 
PieSijen 1965 vormgeving in metalcn en kunststoflèn 
Armand Stijnen 1966 publiciteits- en grafischc vormgevÎng 
Laura Lemmcns 1967 modevormgeving 
Henriëtte Klaar 1968 monumentalc vonngeving 
Ivlarlies Drllmmen 1969 plastischc vormgeving 
Angela de Vrede 1970 modevormgcving 
Bruno Ninabcrvan Eijben 1971 vOl'mgeving in l11ctalen en kunststoftèn 
J\·fieke Martin 1972 modevormgcving 
Picter Vos 1973 monumentale vormgeving 
Lex Willems 1974 plastischc vormgeving 
Rund Koenders 1975 publiciteits- en grafischc vormgeving 
Jacqueline Nas 1976 monumentale vormgcving 
Herhert Nouwcns 1977 plastische vormgcving 
Mia Bex 1978 vonngeving in metalcn en kunststoflèn 
Frans Lagro 1979 keramische vormgcving 
'Vilma Daemcn 1980 architectonischc vormgeving 
l\'Imjan Nanning 1981 monlllnentalc vonngeving 
Hans Vos 1~82 architectonische vormgeving 
Berna Essclaar 1983 plastische vOl'mgeving 
Ulla Klancnik 1984 keramische vormgeving 
Pel)' Orij 1985 modevormgeving 
Luc Garé 1986 architectonischc vormgeving 

Ivlartinus Linnartz 1962 schildcren 
J.J.M. Dohmcn 1962 schildercn 
Ger Brouwcr 1963 schildcren 
Harrie Marks 1964 gt'uHsche kunstcn 
Frans Gast 1969 bceldhouwen 
Gerard Schoflèlen 1969 beeldhou",cn 
Rob Stnlliens 1969 becldhou"\ven 
Theo Besemer 1969 beelc1houwcn 
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Laureaten van de 
!::dmond Hustinx
toneelprijs,schrijversprijs 
voal" drarna in de lage landen, 
jaar, natianaliteit 

Laureaten van de 
Edmond Hustinx

nluziekprijs, 
jaar, muzikaal onderdeel 

Laureaten van de 
Edmond Hustinxprijs 
vaal- de chemie, 
jaar, land 

Laureaten van de 
Peter Debyeprijs, 
jaar, land, 
onderzoeksterrein 

Jan de Hartog 
Hugo Claus 
Jan Staal 
Tone Brulin 
DÎlnitri Frenkel Frank 
Her\vig Hellsen 
Hans Keuls 
'Valter van den Broeck 
Annie l\.'I,G. Schmidt 
Alice Toen 
Lodewijk de Boer 
Alphonsc van Impe 
lHanuel van Lochcl11 
Jan Christiaens 
EH Asser 
Rudi Gcldhof 
Gerben Hellinga 

Theresia Ricu 
Tjeu Heijltjes 
Toni Ehlen 
Huhert Soudant 
Peter Serpcnti 
Jérôme [vfinis 
RemySyrier 
Trudy ?vrinis~Straus 
Hub Clacsscns 
Constant Nottcn 

Robert A. Egli 
Karl Heinz Szekielda 

A. Quericlo 
John Vane 
Salvador lvIonC'ada 
.Melvyn Greaves 
?vIary Ann Chamberlain 
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1966 Nederlander 
1967 Belg 
1968 Nederlander 
1969 Belg 
1970 Nederlander 
1971 Belg 
1972 Neclerlancler 
1973 Belg 
1974 Nederlandse 
1975 Belgische 
1976 Nederlander 
1977 Bclg 
1978 Nederlancler 
1979 Bclg 
1980 N eclerlander 
1984 Belg 
1984 Neclerlancler 

1974 harp 
1974 piano 
1974 piano 
1974 orkestdircctie 
197<1 piano 
1983 bloklluit en traversa 
1983 c1avecymbe! 
1983 gamba 
1985 solozang 
1985 piano 

1962 Zwitscrland 
1962 West DuitsJancl 

1977 Ncder1and integrale gcnceskullst 
1980 Engeland prostaglandines 
1980 Honduras prostaglandines 
1982 Engcland tumorÎml11unologic 
1984 Engeland revalidatic 



Het bestuur van de Stichting 
Edmond Hustinx. Van links naar 
rechts: Or.lr. S.J.H. Spronck, 
or.lr. L.J. Revallier. H.A. Versteegh, 
mevr.}.A.M. Smeets-Druncks, 
Mr. P.G.H. Paulussen. Mr. L.L. Minis, 
Mr. R.B. van den Biggelaar en 
Mr. Th.JA Minis. 
Op deze foto ontbreken: 
Prof Or. c.J.F. Botlcher en 
Mr. HAM.J. Paulussen. 

leden van het bestuur sedert de 
oprichting van de Stichting op 
5 aprill961 

-~~._-,--,-,------,--,-,--,~~._---~~_._-

M.J.H. Edmond Hustinx 1961-1984 voorzitter 1961-1984 

H.j.M. Baeten 1961-1972 secretoris 1961-1972 

HA Versteegh 1961- penningrneester 1961-
M.j.H. Mathieu Hustinx 1961-1961 vice-voorzitter 1961-1961 
Mr. ThJA Minis 1961-
Mr. P.GH Paulussen 1961- vice-voorzitter 1983-1984 

voorzitter 1984-

Dr.lr. S.j.H. Spronck 1961-

jos.M.HH Paulussen 1961-1977 
Pastoor M.H. Pierre Hustinx 1961-1983 vice-voorzitter 1961-1983 
Dr.lng. j. Dorren 1972-1979 

MI'. HAM.J. Paulussen 1972- secretons 1972-1980 
Prof.D,-. C).F. Bëttcher 1974-

Mw. JAM. Smeets-Druncks 1977- vice-voorzitter 1984-

Mr. L.lo Minis 1980- secretons 1980-

Dr.lr. L.J. Revallier 1982-
Mr. RH. van den Bigge\aar 1984-
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a 

Sict 

Edmond Hustinx was gecn alledaags pcrsoon. Zijn 
fabriek en zijn uitvindingen brachten hem wc1stand, 
zijn hobby's brachten henl gc1uk. Daarmce \Vas hij 
tevreden. Hij leefde soher. Zijn woonhuis aan de 

b 
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Looiersgracht 4 
a. de gang 
b. de woonkamer 
(,de keuken 
d. de s!aapkamer 
e, het kantoor 
f. detail van de deurvan het kantoor 
g. het laboratorium in de oude 
zeepfabriek 
h. de tuindeur 
i. het zwembad 
j. wandeling in de tuin 



d 

Looicrsgracht te ivlaastricht kendc geen luxe. 
Edmond Hustinx leefdc in een fantasicwereld 

waarin hij vuor zichzelfccn 1'01 had gecreëerd waarmcc 
hij sommige mensen imponccrde en andercn vermaakte. 
lIct \Vas sommigcn niet altijd cven duidelijk waal' de 
werkclijkhcid ophicld en fantasie hegon \Vanneer 
Edmond Hustinx het over zichzelfhad. :l\.faar steecls 
\Vecr verbaasde hij zijn omgeving do or zijn originele 
meningcn en praktischc illvallen op vcrschillcl1cÎe 
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Buitenverblijf in Bommerig. 

Pastoor Pierre Hustinx schaakt in 
de tuin van het buitenverblijf van 
Edmond Hustinx in Bommerig nabij 
Epen met Prof Dr. CJ.F. 86ttcher. 
18 juni 1973. 

maatschappelijke tCITeÎncn. Bc\vonclerens\\'aarclig \\'as 
zijn mocd 0111 te trachten nieuwe ideeën ook 
daadwerkelijk te realiseren. 

Hij was cr trots op om aIs kleine fabrikant cercler 
en mccr aan het bevorderen van kunstcn en 
wetenschappen te kunnen do en dan menige grotc 
industrie. \Vanneer hij prijzen uitreikte oflict uitreiken 
aan eerste klas kunstenaars ofwetenschappers straalde 
ook een beetje van hUll talenten op hem af. \Vie bij hem 

am steull aanklopte voor het realiseren van cen 
culturcle aktiviteit kwam zelden tevergeefs. i\Jaar hij 
gaf dan wel vecl gemakkelijker vijfenlwintigduizelld 
gulden voor eell klok met de naam '.E.dmulldus' in het 
carillon van dc Sint Servaaskerk dan honderd gulden 

De pastoor heeftzeker gewonnen. aan de nieuwe inSirumenten van cen ümfare. Zijll 

onbevangen en soms zel!:') kinderlijke manier van doen 
maakte hem zowel sympathiek aIs kwetsbaar. 
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Voor zijn vele maatschappelijke 
verdiensten is Edmond Hustinx 
meer dan eens geëerd, ln 1966 
werd hij benoemd totOfficier in de 
orde van Oran je Nassau, Op 9 
september 1967 ontving Edmond 
HusDnx de eremedaille van de stad 
Maastricht uit handen van 
burgemeester Mr, W, Baron 
Michiels van Kessenich, 
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~--- ---------~~--------~ 

Een harmonie brengt een serenade 
aan Edmond Husunx die beglfûgd'Is 
met de zilveren medaille van de 
Société des arts, lettres et sciences 
van de académie française in 1956, 
Rechts van Edmond Hustinx zijn 
zuster Henriëtte, 

Edmond Hustinx na afloop van het 
vraaggesprek van 13 apri! 1982, 

Na een ziekbed van enkele 
maanden overleed Edmond 
Hustinx op 20 mei 1984 op de 
leeftijd van 85 jaarte Venlo, 
Deze foto is genomen in het 
ziekenhuis Sint Annadal te 
Maastr'tcht op 19 maart 1984, 



Grootvader Cuijpers, 1900. 

Neef Eed Hustinx, chirurg in 
Heerlen, die de studie van Edmond 
Hustinx aan de universrteit van 
Amsterdam betaalde. 

Interview met Edmond Hustinx 
op 13 april 1982 

Nevenstaand interview is op 13 aprill982 gevoerd in het 
lvfaastrichts en is op band opgenomen. De bedoeHng 
van het interview was zoveel mogelijk te weten te 
komen over het fabriceren van glas en waterglas. 
Gaandeweg kwamen el' diverse cpisoden uit hct lcven 
van Edmond Hlistinx ter sprake die in een min of mecr 
logische volgorde in het interview zijn gerangschikt. 
Sonllnige vragen zijn later bij het antwoord, waarvan 
de (eks( zo vccl mogelijk lettcrlijk is gevolgd, 
geformuleerd. Het interview is waardevol aIs een SOOft 
sllmmary in het IVIaastrichts en aIs een voorbecld van 
de manier van spreken van Edmond Hustinx. 
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V!jfde klas van de Aloysiusschool, 
1908. 

Edmond en Pierre, 1916. 



Wienie zeet geer gebore? 

En toen hëbbe ze eur broor 

Pie mer pestoer gemaak, Mer 

Pie waor toch ouch hiel sium? 

Waor Pie neet insgevallen 

veurtot heer zoe sIum woort? 

T oen zeet geer later goon 
studere 

Hab geer op eu!" reis nao 
Amerika in 1964 ncg glaas

fabrike of glaasmusea bezeuk? 

Hlie iech gebore 10001'1 il/1898 kmog iech IOl/gol/15leking. D '1/ 

iersten daag waor dat doedelik, mch miene groetpapa, dee dokler 
en biirregemeister vaall Laonake waor, kaom miech eederell daag 
redde vaan de doed en da! is gefok Dee waor doctor hOlloris callsa 
in de accouchements, in de bevallinge, vaan Leuve, Dee lVOW 
miech absoluut veur dokter hijbbe. EII toell zag -,-Hama: 'neill, dee 
moo{ jJl'stoer weureF En zuitste zoat hecr toen zag? lech maag '1 
eigelik lIcet zegke. 'Dee is te sIum 11111 pes/oer te weul'er 

Pie waor lIog slummer/ Pic waoraltied d'n iersle vaall de klas. 
leclt waol' mie de dinker en Pie loaor mie de gelteugemins, 

lVein, dat bill ieclt ,I;ewees, Toen is '1 groet woondergebâ'iiftj dat 
ied/Illet Sinterklaos met 'inbfinge' zoe hel lrok tot iech mien 
kammerâ'o'lsjes umlro/': ell op miene kop veel op de COlll~' op 
sll1jJrizenaovend bracltte ze mieclt bewus!eloos IWO hoes. T'oen 
hiib iech loillao de Paose, Nil/aD e haaJ}ao}' laal/k, 1Il00ie ,ii5le, 
de ienle Il/aond in den dultster. Ze zagle: 'Geer !wofnee! mie le 
kOllme, geer JUoot loch doub/ere.' '1 'Vaor de vijfile Has. Toen 
gebiiiirde 't lOoonder: in die !wie maond loao)' iech bÜ de iersle 
vaan de klas en ging iech toch IWO de zesde klas. 

De grens waorgeslote wie ze miecll dok!er wowwe makej !oen 
hijb ieclz in Amsterdam moole s!udere. D 'r lOaor gei ,l!,eld; loen 
kaom mienCll awwere lleej, de dokter oet Hcrele - dee waOl" 35 
jaoJ' llloweJ' - de wereldbcrellmde chirurg, aIle jaore veul'zillcr 
gewees vaan de Europese Chirurgische Vereiniging, llaO 

Jllestreech wie dee dat Iwort. Heer zaR: 'iec/z betaol diec/z de 
studie veUf, meh de moos medisch sludenl weure.' 111er taen iech 
mien pro/Jedeuse had, toeull/oos iech dus ltaO de sn{jkamer en dao 
waaJ' iech te sall/Jlt/eus lieur. Zoe waore vecr opgevoed: lIcer 

mochte gein naakse vrowwe den enlleet in 'ne mills sn{je. Dai 
lIoond ieck walge/ik lllli in 'ne mÎns te goon sl/Ue. TOtm Z(!OW iech 
nec! mie d'r me! doorgoon en flus ginR iech alleill110g mer IWO 

aander colleges lOlO: natullr- en scheikunde, planl- en deerkuude. 
'1 Miesle lliib iech gelierd bij./ilosofle. Da/ kmog iech vaal/ de 
Rroetste jilosooJ vaan Neder/and, 'ne paolcr. Daodoor hoob iech 
mie kinne dinke en hiib iech gelierd ballas cuver boord le gOejf en 
aander dinger aOI1 te trekke. 

lech billmel Deb)'e il/ de groe/sle glaasfabrik vaall Amerika 
gezoees en in '! mllsellm vaan ComÎng. Dat waal' ellorm. Twie 
daog den veer dao gewees me! d'II oto vaan Deb)'e en zienen 
assistent. Ze haclde dao glaas oct l!.g)P!c vaan vreugerell oct 
Iran, '1 waol' geweldig. Da! moole weer de Amerikaonc /ziibbe, 
zoe gel! Ze hobbe miech bedl'Oge, he. Ze make mie glaas ,ool/der 
eine sent te belaole. En procedere? De -,-11onroelier/ Amerika veUf 
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'fnbringe' is een avontuurtijke vorm 
van tou\N1:rekken. 



Kintgeer ins get mie vertelle 
euver 't make vaan glaas 
zoonder ove of is dat ouch nog 
geheim? 

de Amerikaone. Daan krWgste wei sleeg. Dat hô'b ieeh allemaol 
metgemaak. 

Jler '1 loao)" wei intersant. Ze WOWIOC mieeh dao hmowc, in de 
graelste wale~gla(tifabrik 1Iaan Amerika, in Philadelphia. Ieeh 
Ilijb dao toen deformule llellr '1 hittesJild vaan de ruimlevaart 
gegeve, op sjrij, in büzienll(J(Jn Sprond,. Jech had gezag in dat 
hittesjild mool geer gel aluminium en gel silicone dom. lah hm/ 
tuJÏe oclraoie in Amerika. NtlO c paarJaor u)oorte veu 
aOllgesjJrake: hadde ze e J/u{j ocfraoi aongevraog met de zelfde 
formule es iech! De smeerlejJ! 
De reis is oongeluifelik itewees, mede daank zij Sj)),o/1ek, tot dee 
es sekondalll alles op~ireef en eve büsj))'ong es icch 'nfonJwle llef! 
lOis ofzoe get. TYal iedl hob melgemaak in Amerika; toI ZC 

mieeh t!rlO WOlOloe hawwe. Tot ze miech allts lvowwe geve es iech 
mer ble(len ieeh zel!tjs llCe{ Mjk ;"OU) goou/laO -,-\festreceh. Tot 
SjJronek allein {rok 11100S goo-n! 
Es goodstanding lid vaall de Amcrican Chemical SocielJ' mach 
iech die ge/inde luÜ lowspreke; Allj'ollrjiliringlllelhodes are 
falllt; zag ieeh. 'TY/ta! do J'ou Stij', J.Hr. Hus/iux?' vroge ze hie! 
versjrik. 'HOlO ar(J'oli doing it? lYhal is J'ourjiltringuJlij'?' 
TYowwe.ce wcite. Jeeh zegk: dat vertcl icch neel. '1 Js /log a/lied 
geheim. 'Il Ganse I1UÜ nw/hode, gewoen mel kaaJI wate/'. 
En daanlllaak iech Ollg 011 kalIIerlelllperalnnr glaas. 

leeh hM daf op de Pauselikke Acadnllie oeteilllte;"at en op '1 
ougenblik, geheim ,geheim, iech kill nog a/lied octrooi aOllvmoge. 
'Ils 'Il mingsel vaanlwie octrooie doorein. 't ls naomelik zoe, 
iech ging ederJaor nao die Eu roptSt eongresse vaan J1UÜ vindinge 
in Brussel, Paries, Londe en Kolfe. In Ki/Ile uloorl mieeh gevraog 
'II oPlossing te vinde veur dt aontasffug vaall de wen van 
g/aasoves boer/oOl- Ji g/aas Ilecl mie good b/ee]. Dat uJOort miech 
gevraog umlol ieeh Ojl dre) menue soda kas make, ouch me! de 
OIganisehe me/hode. En foen hô'b iech IlIlll da! vertcld; dus lof es 
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Edmond Hustinx op een congres in 
Keulen, 1959. 



Oh, 't weurt dus toch 

verwermp~ 

Mer geer zag zjus 'iech kin 

kaajt glaas m~<e?' 

calciumchloride en na{riumch!oride met walel:f!Jaas loeuft 
bnoerrek, lolsle daalllleerslaag krüjgs: calciumsilicaa{ U/?lif 

Ilatriumsilikaat, da! is deJomlllle l'aaJl glaas. lVOWJ daallliJeurl 
dat gefi/treerd door kaa)t water op aqfstand. Es 't alletwie 
vloeibaar is daan weurt 't stijjver fn bU 110 graode geU '1 {oata 
d'r oet ell bÜ 800 graode Mbste spectrogrqfisch (liver glaas. 

'[ IYeurt denao vawermp. 

1Hooste hure. Noe belde ze miech op vaan Arnhem, boe Jt groet 
dingk is vaan de centrales. Deendimkteur bdt miech op: 'liter 

den heU altied lIOIl '1 sludere uAe veaplulol/ium moote ojJberrege. 
'1 Door! wei e mi(joenjaor ie '1 gei koed mie kin.) Jeth zegk dal 
mol geer !lods in die krislalmijlle doen, wall! daan velgeit hie! 
Ellropa. En Zü meil/de lot 't we! kos. [ecli zegk: '1 kin nee!. 
'En lOie daol geer '1 daaJl.' Jech zegk: IUlUr ills heU, '1 is al/emaol 
lamehk simpel. Geer hiib daan de suspensie vaall 
calciumnatriumchloride, daan daol geer dao wateq;laas bU dal 
beginl alsmer dikker le loeure en veur 101 '1 sliifis gewore goejl 
geer '1 plulonium debinne. Dao IlOOJ geille bU le den, '{ kin gans 
otomatisch. Es '1 lJalls sliqfis weurt noggins 'Il exlra koes) d'mm 
gedooll ell daan hell 'l'Il mifjaenjaore. DaI zieu ze noe 
in!emationuul aon '1 besludne. iller iech hôtJ ze gezag: d'r den 
Renog weeg!lm zoonder kerllJjJlitsing energie op te wekkeJ de zOIl 
en de geOloermjJte. J('(h snap llee/ 101 de ge!ierde dao mer door 
wille goon me/ de a/oomel/agie, Zim hUIl herses soms btvrore oJ 
wie zif dal? 

Wat is noe 't versjel t6sse glaas ''''afelglans is ojJ!osbaar, dl/orum heif '1 oueh walaglaas. De 
en waterglaas en wie weurt jJroduklit Îs: zand en soda o.lpotas weurlverwermp; dal/Il 
waterglaas noe gemaak? lieste-n- '1 oetloujJe in vlodbaren lolOsland llaO 'mn otoclaaf in 

lech h6b wei ins geleze tot 

glaasgein kristalJe v6rremp~ 

Wie kin dat daan? 

en doa weurl '1 met water ojJgelos; denao lueurl '1 gejillread en 
is '1 <:-ulla walnglaas. BU 10 all1losJdr en 2UO graode is 't 
oploshaar. En daan hiib iech nog oclrooie ojJ silicone, mer dal is 
hie! gel aauders. En iech Mjb dt?Jo1"llIule vaall '{ hiflqjild l'aall de 
ruim!cvaart, melloN! m krislalle. Daanla·Ugste gltws md 
kristalle kleinder t's de goljlenglc lIfWll 'Il doezendste millime/a 
dit'ste alleill oonder 'JlultramiaoscoojJ kim zieu. 

Daan hiibste-n- '1 eUlier de glaflsechtigen 10lOsland, die macromo
lecu!ai;" ell micromoll'mlair kin ::.im en Ilog kleinder. Este aon 'n 
hoondaste mu komjJs daau moas!e IWO RilldllOVi? lOlO, IWO '1Ioj1-
labora!orium valln PhiliPs, gewddig deur, zU waore de iaste in 
Europa. Dao biib iech viiOlloerrek gedooll. /ech hob dao '1 
smeermiddel /(lat iech hOb gevoDrllk gaoutroleerd, dat 
smeermidde/ bes/Dond oel mingmolcfllle, magncsillmkalillm
o5ilikaat, da! de ;:jllsie grulltte moos hô"bbe. '/1\10005 altied 'Il 
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De waterglasfabriek aan het 
Bosscherveld. 



ZEEPFABRŒK VAN EDMOND 
IlUS'rINX~ INTERNATIONAA.L 
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Es geer noe op eu/" leve trôk 
loert wat vind geer daan 
daovaan? 

hool/dersle 11/1/ zien. Dai kos iedl :celle/"etl doen, dns II/DOS iee/I 
IWO PltilijJS' e!eklronemicroscoop, de allergraelsle. Dao uJoort 
ialt vorste!ik oOlltvaange walll ;:.Ü ôen noe met mie glaas be;:.ig, 
met mien nuÜ S)'lllhese.Jao ... en iech moos ;:.elhfs mtl dinere 
daonllo, met eine vaan die 10jJluÜ. En cine kier hab iec/z mel de 
ganse direktie in dal gract gebOlfw ten <.uiden l'aan EindllOlle, in 
TYaalre, gedincerd, umtol <'Ü '1 belang dcvaan inzao,lte in verband 
me! alles wal damne! same/zong. Dalloaor der intersant/ 

TYetste wat <.e in Amerika ;:.ag/e? 'JtJs a PilJ'J'Oll are barn in 
Europe and nol !tere.lf)'ollare an inven/or in EurajJc,)'oli are a 
poor mail and here)'ou are a great man.' Zoe is 't. 
iHer '1 is mieclt daan loch me(i{evalle tot <.e ellvergeine ;:.oe hHbbe 
gtsjrew in de chemie es euver oondClgeleikende es iech '1 zoe maag 
<.egke; dao staon iec/z lodl wei vaal1 le kieke, lerwül ialt noets de 
aondach d'rojJ hijb geves/ig. Ze zim altied llaO miech 
towgekoume. JHien oongelô'k is itewees tot iech geine ;:.akemaan 
in de Jabrik llad. Dns iee/III/OOS ollch galls Enropa door II/II le 
verkoupe. Klanle vaal! loen habbc .(:e noe Ilog in EÜsde. 
Soms dink icch Iloe iVe! illS,' bislc noe gek a01l JI weure um noe nog 
zoevaal probleme oj) te lasse? 
JHer Deb)'e !tee! ge<.a/!,: 'diech kins dal/' En 't is oueh 
oetgckoume/ 
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De 'saippuakauppias' (ook van 
rechts naar links te lezen Fins VON 

zeepkoopman) Hustinx in Lapse 
sneeuw, Haugaslol, juli 1954, 



Colophon 

Samenstelling W.A.E. Minis-van de Geyn en 
l.lo Minis 

Vormgeving en ontwerp omslag Lex van Soest'design, 

Hoensbroek 

Foto's G. Braun, Foto Clermonts, 

Lithografie 

Druk 

W. Danday, Foto Daniëls, 

Foto Graus bv. Frans Lahaye, 

Jean Malveaux, Werner Mantz, 

Paul Rutten, Atelier Velox, 

Herbert Wieseman Düsseldorf, 
Th. Weiinen, Jos Weiinen, 
Press Agency Widdershoven bv 
(Thiis Habets, 
Frits Widdershoven), 
Fotopersbureau Het Zuiden 

K + K Repro, Beek 

Drukkerij Rosbeek bv, Nuth 


	ehx tweede
	ehx derde
	ehx vierde
	ehx vijfde tweede

