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VOORWOORD 

Het doel van deze studie is een inzicht te geven in de industriële ontwikkeling 
van Midden- en Noord-Limburg, hoofdzakelijk bedrijfstakgewijs gezien, en wel 
voor het tijdvak gelegen tussen 1839 en 1914. Daarmede wordt tevens een deel 
van de zogenaamde witte vlek die prof. dr. I. J. Brugmans in zijn grote werk 
Paardenkracht en mensenmacht voor wat betreft het zuiden van Nederland liet, 
economisch-historisch in kaart gebracht. Het vlakke gebied van Midden- en 
Noord-Limburg is een natuurlijk geheel en tamelijk vanzelfsprekend afgebakend. 
De lange westelijke provinciegrens wordt geaccentueerd door de Limburgse en 
Brabantse Peel. De eveneens lange oostgrens is gelijk aan de rijksgrens. Het Zuid-
Limburgse heuvelland dat bij Sittard begint, is in velerlei opzicht anders van 
structuur. Gedurende de periode van drie kwart eeuw, beginnend bij het einde 
van het Belgisch bewind in Limburg en eindigend bij het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog, vond in Midden- en Noord-Limburg een markante industriële ont-
wikkeling plaats die in vier hoofdstukken wordt beschreven. 

In het eerste hoofdstuk wordt de ontwikkeling geplaatst tegen de sociaal-
economische achtergronden van toen. Het volgende hoofdstuk geeft informatie 
over de regionale en lokale spreiding der industrie. Daarna komt de bedrijfs-
economische structuur aan de orde. In het laatste hoofdstuk is de betekenis van 
de industrie naar bedrijfstak object van onderzoek. 

Het is zaak zich bij lezing te realiseren dat begrippen als bij voorbeeld fabriek 
en industrie niet dezelfde economische inhoud hebben van de dag van vandaag, 
evenmin als de gulden van toen gelijk is aan die van nu. Zo roept het woord 
fabrikant vlug het beeld op van de tegenwoordige captain of industry, beslissingen 
nemend met behulp van interne en externe specialisten, werkend met moderne 
communicatie- en informatiemiddelen, varend op door bekwame accountants ge-
steld kompas. De evocatie van het verleden door middel van heden ten dage nog 
gebruikte woorden sluit het risico in van een vertekende beeld- en causaliteits-
overdracht. 

Het feitenmateriaal vereist als basis voor deze studie, lag zeer verspreid en 
vereiste het nagaan van vele publikaties ten einde tot verantwoorde uitspraken te 
geraken. De lijst van geraadpleegde archivalia en gedrukte bronnen en literatuur 
ter bereiking van een zo hoog mogelijk waarheidsgehalte, is van dit noodzakelijke 
speurwerk mede de illustratie. Door het gemis van toonaangevende peilers in het 
bronnenmateriaal ontstond pas in de loop der jaren een beeld van het onderzocht 
industrieel verleden. Het gereedgekomen beeld werd geen haarscherpe foto, maar 
vertoont meer gelijkenis met een, weliswaar niet volledig, mozaïek. 

Tijdens het onderzoek bleek dat archivalia van bedrijven schaars waren, hetgeen 
zijn verklaring vindt in het feit dat vele negentiende eeuwse ondernemingen van 
het toneel zijn verdwenen zonder archiefsporen na te laten. Voorts is er de om-
standigheid dat van de nog bestaande bedrijven, daterend uit de negentiende eeuw, 
veel documentatie verloren is gegaan tijdens de winter 1944-1945 toen Midden-
en Noord-Limburg een soms fel, betwist gebied was tussen de geallieerde en 
Duitse troepen. Een groot deel van de bevolking werd geëvacueerd. Ook de archie-
ven van de Kamers van Koophandel en Fabrieken van Midden- en Noord-Limburg 
hebben door deze gang van zaken geleden. Ten slotte is de geneigdheid tot op- 



bergen en ordenen van bedrijfsarchiefmateriaal gering. Voor de koersbepaling van 
het bedrijf was voor de achteruitkijkspiegel der historie weinig interesse. 

Ook het aantal gedenkschriften, bij gelegenheid van jubilea uitgegeven, is vrij 
gering. De historie van het niet overdadige aantal bedrijven dat zich door middel 
van een jubileumboek liet portretteren, bood echter interessante informaties en 
aanknopingspunten. 

Belangrijke steun betekenden de provinciale verslagen van Limburg, de ge-
meenteverslagen en de verslagen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken, 
evenals krantenberichten en vele verspreide gegevens in allerlei brochures en 
vlugschriften uit die tijd. 

Men heeft de neiging bij het inzamelen van economisch-historische feiten en 
het bewerken daarvan, de mensen te vergeten die leefden in dit voor hen min of 
meer vanzelfsprekende historische milieu. Het belangrijke verschil tussen 1839 
en 1914 is voor de Limburgse bevolking haar toegenomen zelfbewustzijn. Werd de 
geschiedenis tot 1839 hoofdzakelijk bepaald door een handjevol adellijke kasteel-
heren en een beperkt patriciaat in de steden, in 1914 speelde het volk in zijn 
geheel een veel meer actieve rol in het sociaal-economisch gebeuren. Tussen de 
anonieme massa en de Limburgse noblesse, - overtuigd van en gerustgesteld door 
de noodzaak van deze door God gewilde maatschappelijke verhouding -, gaapte 
een kloof, die breder was dan de laatste vermoedde en die zeker niet overbrugd 
werd door charitas en soep- en brooduitdelingen en, naderhand, door veelvuldige 
Vincentiusbezoeken. In 1839 was er geen sociale wetgeving, maar bestond ook 
geen samenleving die er ontvankelijk voor was. De statische agrarische maatschappij, 
die zich weinig progressief toonde, moest eerst veranderen in een meer industriële. 

De eenzaam pionierende ondernemer, die met soms bescheiden middelen een 
bedrijf begon en weloverwogen risico op risico stapelde, veranderde principieel 
de bestaande verhoudingen. Er groeide zeer geleidelijk een nieuwe klasse van 
burgers, die in culturele ontwikkeling weinig boven hun werklieden uitstaken 
maar die in rijkdom vele gevestigde notabelen achter zich lieten. De voorheen 
nauwelijks te overschrijden barrière tussen rijkdom en cultuur enerzijds en armoede 
en onkunde anderzijds, werd door deze daadkrachtige ondernemers drastisch door-
koken. Dat een klassenantithese onder de oppervlakte bestond, - de ogen-
schijnlijk solide onderbouw van de goedige boerenknecht en de onderdanigheid 
van de werker in de huisindustrie werd als vanzelfsprekend door hen die de 
dienst uitmaakten, geaccepteerd -, maar niet tot uiting kwam zoals in de grote 
steden in het buitenland, was te wijten aan het feit dat de werkman als eenling 
stond onder zijn broodheer. De door Karl Marx gelanceerde oproep tot de arbei-
ders van alle landen om zich te verenigen was zonder twijfel een waardevol ad-
vies, dat dan ook vrij spoedig door hen werd opgevolgd. Tussen de flinke arbei-
der van 1914 en de apathische werkman van 1839 lag een even groot verschil 
als tussen de futloze patroon van 1839 en de energieke van zijn vooruitgang be-
wuste fabrieksdirecteur van 1914. 

De Limburger van 1839 was sterk sociaal-cultureel en economisch gedetermi-
neerd, en bezat nauwelijks maatschappelijke mobiliteit. Sociaal-cultureel gezien 
was de priesterlijke status, die via beurzenstichtingen en weldoeners bereikbaar 
was, meestal het summum wat hij kon verwerven. De kweekschool bood op het 
einde der negentiende eeuw een der weinige nieuwe mogelijkheden, evenals de 
verbeterde middelbare opleidingen. Zij droegen bij tot een verschuiving van de 
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bestaande maatschappelijke posities. De kaarten leken immers voorgoed verdeeld 
onder de heersende standen die in hun diversiteit gemeen hadden cultuur, rijk-
dom en de invloed daarvan. 

Tussen 1839 en 1914 veranderden en verschoven niet alleen vele verhoudin-
gen in het maatschappelijk leven, maar kwamen ook vele nieuwe technische ont-
wikkelingen de aandacht opeisen. De Limburger wiens blik niet verder reikte 
dan de nabije stad of de naastliggende dorpen en gehuchten, waar niets hem 
kon verassen, stond in 1914 in een wereld, die weinig meer leek op die van 
1839. Uitvindingen dienden zich in staccatotempo aan en wijzigden grondig de 
Midden- en Noord-Limburgse technische infrastructuur. Spoorlijnen en wegen, 
telefoon en krant verlosten de streek uit een eeuwenoud isolement. Vele ten-
toonstellingen, - zowel wereldtentoonstellingen als regionale en nationale exposi-
ties -, versterkten het geloof in het menselijk kunnen. Het is dit geloof in eigen 
vermogen dat de mentaliteit na de periode van inertie steeds meer zijn stempel 
verleende. 

Over de zogenaamde belle epoque, - waarvan sinds de eeuwwisseling de slot-
pastorale herhaaldelijk door oorlogsdreiging was getroubleerd -, viel het scherm 
in de zomer van 1914. De echo der dodelijke schoten, gelost op Franz-Ferdinand 
en Jaurès, die in het neutrale Nederland de burgers naar de banken deed spoe-
den bang als men was voor een snelle daling van de valuta der belligerenten, 
leidde voor Midden- en Noord-Limburg een nieuwe periode in. Het mooie 
sprookje van het vaste geloof in de maatschappelijke vooruitgang en in de be-
wezen superioriteit van de menselijke geest, werd op ontnuchterende wijze ver-
stoord door het 'uitbreken van een banale en barbaarse oorlog. 

Een voorwoord pleegt doorgaans de laatste tekst te zijn die een schrijver aan 
de inhoud toevoegt. Zodoende is een voorwoord tevens een slotwoord; een mijl-
paal die tot bezinning stemt. Voor een proefschrift geldt dit meer in het bijzon-
der. Het jarenlange, vaak eenzame en soms taaie, doch immer fascinerende ge-
vecht met de verzamelde stof, zich afspelend binnen de uitgestippelde weten-
schappelijke krijtlijnen, is afgelopen. Het uiteindelijk verkregen resultaat is een 
academische verdediging waardig gekeurd. 

Dit resultaat zou zeker niet bereikt zijn zonder de nimmer aflatende critische 
en conscientieuze begeleiding van mijn promotor prof. dr. H. F. J. M. van den 
Eerenbeemt. Wanneer gezegd wordt dat het schrijven van een economisch-histo-
risch proefschrift een tijdrovende bezigheid is, dan geldt dat in dit geval zeker 
ook voor de promotor. De begeleiding van mijn promotor was te meer van be-
lang omdat het schrijven van dit proefschrift moest geschieden in verspreide 
schaarse tijd naast een drukke economische werkkring. Een woord van bijzondere 
dank aan hem is hier meer dan op zijn plaats. 

Mijn dank gaat voorts uit naar degenen die mij op vele wijzen behulpzaam 
zijn geweest. 

Op de eerste plaats moge ik dan noemen de archivarissen die mij welwillend ad-
viezen en documentatie verstrekten. In Midden- en Noord-Limburg waren dit de 
archivarissen van Roermond J. G. F. M. G. baron van Hiivell tot Westerflier; 
van Venlo de heer W. Th. M. Hendriks; van Weert de heer J. Henkens. Ook 
de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Midden- en Noord-Limburg ble-
ken goede informatiebronnen. 
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Vele stukken waren ter beschikking in de provinciehoofdstad Maastricht. Het 
is mij een genoegen hier de namen te mogen noemen van de Rijksarchivaris in 
Limburg drs. M. K. J. Smeets, van de Chartermeesteresse van het Rijksarchief 
dr. E. M. Th. W. Nuyens, van de archivaris der Provinciale Griffie de heer 
A. Scaf, en de directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg drs. 
J. F. R. Philips. De actieve en onmisbare steun van directeur en staf van het 
Sociaal Historisch Centrum zijn een aparte vermelding waard. 

Verder gaat mijn dank uit naar het personeel van de bibliotheek der Katho-
lieke Hogeschool te Tilburg, de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, de 
Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam en de Stadsbibliotheek van 
Maastricht. 

De kanttekeningen van prof. dr. Joh. de Vries, waren voor mij van groot be-
lang. Dr. A. A. J. Smulders, wetenschappelijk medewerker aan de Katholieke 
Hogeschool was zo welwillend bij hoofdstuk III opmerkingen te plaatsen hetgeen 
de inhoud ervan zeer ten goede kwam. Moge ik voorts bijzonder erkentelijk zijn 
voor de waardevolle hulp van drs. G. A. M. van den Heuvel, taalkundig mede-
werker van de Katholieke Hogeschool die de tekst van ongerechtigheden begaan 
tegen het gebruik der Nederlandse taal, zuiverde. Drs. J. L. Mischgofsky ver-
zorgde de vertaling van de samenvatting in het Duits. De heer A. A. M. N. 
Dejong stelde het register van persoons- en geografische namen samen. 

De Stichting Zuidelijk Historisch Contact heeft deze studie opgenomen in 
haar serie geschiedkundige monografieën, waarvoor mijn oprechte dank. 

Roermond, maart 1969 	 G. C. P. Linssen. 
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HOOFDSTUK I 

SOCIAAL-ECONOMISCHE ACHTERGRONDEN 

A. STRUCTURELE VERANDERINGEN 
EN CONJUNCTURELE INVLOEDEN 

De economische situatie in Nederland gedurende de eerste helft 
van de negentiende eeuw was weinig hoopvol. Sneller noemt het 
Nederland van toen duf en benepen. 1  Van den Eerenbeemt typeert 
de ondernemer van die tijd als volgt: „Conservatief en vasthoudend 
aan oude fabricageprocédés en aan van vader op zoon overgeleverde 
werkmethoden zocht hij niet naar arbeids- en kostenbesparende 
werkmethoden en naar verbeteringen in de toegepaste technieken. 
Gewoonte en routine gingen bij hem voor inzicht en uitzicht." 2  
Van Stuijvenberg acht het zelfs niet uitgesloten dat het reële natio-
nale inkomen per hoofd daalde. 3  Een zeker niet te verwaarlozen 
mening voor wat betreft de jaren na het midden der negentiende 
eeuw is die van Ridder. 4  In zijn dissertatie gewijd aan Een con-
junctuur-analyse van Nederland 1848-1860, constateert hij met 
Brugmans dat de industrie in Nederland vóór 1870 weinig krachtig 
was, al viel er enige ontwikkeling waar te nemen tussen 1857 en 
1870. Wat dit laatste betreft conformeert de situatie in het industriële 
Roermond zich aan de nationale. Immers in de textiel- en papier-
industrie en in de kunstnijverheid was gedurende deze laatste periode 
een duidelijke toename van de activiteit aan de dag getreden. 

1) Z. W. Sneller, Bijdragen tot de economische geschiedenis (Utrecht-Antwerpen 
1968), p. 203. 
2) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in 
Nederland 1800-1850 (Leiden 1965) p. 5. 
3) J. H. van Stuijvenberg, Economische groei in Nederland in de negentiende 
eeuw: een terreinverkenning, in Bedrijf en samenleving, economisch-historische 
studies over Nederland in de negentiende en twintigste eeuw aangeboden aan 
prof. dr. 1. J. Brugmans bij zijn aftreden als hoogleraar aan de universiteit van 
Amsterdam, o.r.v. W. J. Wieringa e.a. (Alphen aan de Rijn-Brussel 1967), p. 195. 
4) J. Ridder, Een conjunctuur-analyse van Nederland 1848-1860 (Amsterdam 
1935), p. 130-132. 
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De tweede helft der negentiende eeuw en het begin der twintigste 
eeuw tot 1914 laten een veel meer dynamisch patroon zien. 
Brugmans constateert: „Na 1850 neemt het fabriekswezen in Neder-
land sterk toe en begint de overhand te krijgen op de oude vormen 
van industriële productie: het handwerk, de manufactuur en de 
huisindustrie." In hoeverre en in welke mate Van Dillen's doctrine 
der ongunstige omstandigheden of Wieringa's keuze voor psychisch 
te kortschieten een verklaring zijn voor het zich wijzigend econo-
misch leven in Nederland, is moeilijk te bepalen.' Feit is echter dat 
de „take-off", Rostov's derde fase, in deze tijd plaats vond. De Jonge, 
die zijn onderzoek over de industrialisatie in Nederland tussen 1850 
en 1914 plaatste in het raam van Rostov's theorie der vijf fasen van 
economische groei, komt tot de slotsom dat de „afzetsprong" zich 
toen voltrok. Hij markeert speciaal de periode tussen 1890 en 1910 
tijdens welke zich in allerlei bedrijfstakken een versnelling in de 
groei voordeed. De economische vooruitgang werd een normaal 
verschijnsel. 7  

De structurele veranderingen en conjuncturele invloeden die een 
rol speelden tussen 1839 en 1914 zijn bij dit alles weliswaar niet 
strikt te scheiden, doch zullen in het navolgende duidelijkheidshalve 
aan een aparte beschouwing worden onderworpen. 

§ 1. Structurele veranderingen 

Beziet men de Limburgse economie over de periode 1839 tot 1914, 
dan komt men tot de conclusie dat deze van overwegend agrarische 
structuur was. Als belangrijke economische pijler verdient de Lim-
burgse landbouw een nadere toelichting, vooral ook omdat, zoals 

'1 ) I. J. Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, sociaal-economische geschiedenn 
van Nederland 1795-1914 ('s-Gravenhage 1961), p. 201. 
°) H. Baudet, De dadels van Hassan en de start der Nederlandse industrialiteit, 
in Bedrijf en samenleving, p. 1; J. G. van Dillen, Omstandigheden en psychische 
factoren in de economische geschiedenis van Nederland (Groningen-Batavia 1949); 
W. J. Wieringa, Economische heroriëntering in Nederland in de 19e eeuw 
(Groningen-Djakarta 1955). 
7) J. A. de Jonge, De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914 (z.pl. 
1968), p. 239-245, 340-346; W. W. Rostov, De vijf fasen van economische groei 
(Utrecht-Antwerpen 1963), p. 22-24. 
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nog zal blijken, er verbindingen ontstonden tussen landbouw en 
industrie. De landbouw werd, zeker in de eerste helft der negen-
tiende eeuw, bedreven volgens methoden, die reeds sinds onheug-
lijke tijden door voorvaderen werden aangewend. 8  De periode na 
1850 was voor de landbouw in het algemeen gunstig. De prijzen 
stegen, mede onder invloed van de toenemende vraag uit het buiten-
land, voornamelijk van het industriële Engeland en het snel aan 
economische betekenis winnende Ruhrgebied, waaraan vooral Venlo 
en omstreken profiteerden. De concurrentie der Verenigde Staten 
speelde nog geen rol. Voor de boeren was deze periode geen 
stimulans om het bedrijf te moderniseren. Daarbij gaven velen de 
voorkeur aan uitbreiding van hun grondbezit, boven investering in 
bedrijfsverbeteringen. Toen in 1865, het einde van de Amerikaanse 
burgeroorlog, de concurrentie steeds meer voelbaar werd, ging men 
middelen beramen om hieraan het hoofd te bieden. Het gebruik 
buitenlandse meststoffen, zoals guano, kalk- en stikstofmeststoffen, 
nam steeds groter vlucht. Het coperatiewezen begon zich te ont-
plooien. Zaai- en dorsmethoden werden geperfectioneerd. Het is 
niet toevallig dat juist in deze tijd bekende landbouwwerktuigen-
importeurs, — zoals Landré & Glinderman te Amsterdam in 1863, 
Massee te Goes in 1865 en Boeke & Huidekoper in 1867 te Gro-
ningen —, nog steeds bestaande ondernemingen, hun activiteiten 
begonnen. 9  

Ook Midden- en Noord-Limburg profiteerden mee van de land-
bouwmechanisatie. Het bedrijf van Kamp & Soeten te Tegelen, 
opgericht in 1854, vervaardigde als een der hoofdproducten kar- en 

") Th. J. P. Verhagen, De ontwikkeling van de landbouw in Limburg op organi-
satorisch gebied, in Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, 
dl VII (Maastricht 1962), p. 91, 96, 112; J. F. R. Philips, De landbouw in een 
statische maatschappij 1815-1875, in Geschiedenis van de landbouw in Limburg 
1750-1914 (Maastricht 1965), p. 110-118. 
9) J. M. G. van der Poel, Landbouwtnechanisatie in Nederland (Wageningen 
1967), p. 118, 131-132, 142, 145, 151-153; Koninklijke fabriek van landbouw-
werktuigen van W. Jenken te Utrecht, Prijscourant (Zwolle 1858). 
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wagenassen en ploegplaten. 10  Giesbers & Van Deun te Roermond 
exposeerde op de Algemene Nationale Tentoonstelling te Haarlem 
in 1861 een dorswerktuig. Toen Michael &Migs, later Konings, 
tezamen met zijn zoon Peter in 1873 te Swalmen een fabriek begon, 
vervaardigde hij diverse landbouwwerktuigen, zoals dorsmachines 
en wellen, producten waarmee hij reeds een jaar later op tentoon-
stellingen te Boxmeer en Maastricht zilveren medailles behaalde. 
Tot de smeden en fabrikanten die zich tezelfdertijd op beperkte 
schaal bezig hielden met de verbetering of vervaardiging van land-
bouwwerktuigen behoorden C. Cillekens te Heythuysen, J. Dentjens 
te Baarlo, Th. Cox-Geelen te Roermond, V. J. Heidhausen eveneens 
te Roermond, Gebrs. Verhaegh te Tegelen en J. A. Tonnaer te 
Thorn. Op de landbouwtentoonstelling te Maastricht exposeerden 
Cillekens, Heidhausen en Cox-Geelen. Dat Konings naam had op 
het gebied van landbouwwerktuigen bleek nog eens in 1899, toen 
het bedrijf op de in september van dat jaar gehouden landbouw-
tentoonstelling te Maastricht ter gelegenheid van het vijftig-jarig 
bestaan van de Limburgse Maatschappij van Landbouw een eerste 
en tweede prijs verwierf voor dorsmachines en een tweede prijs voor 
de beste en meest volledige verzameling werktuigen voor de hooi-
bouw, zoals grasmaaiwerktuigen, hooischudders en dergelijke. Om-
streeks 1900 zette Konings zich aan het vervaardigen van installaties 
voor stoomzuivelfabrieken, een activiteit die ook sterk, zij het in-
direct, op de agrarische sector was gericht. Men mag zeker stellen 
dat de metaalindustrie in Midden- en Noord-Limburg van de grond 
is gekomen dank zij de zich mechaniserende landbouw. De activi-
teiten gericht op de keramische industrie kwamen pas in latere 
jaren aan de orde. 

Het was niet alleen de metaalindustrie die met de landbouw 

1O) Th. W. J. Driessen, Geschiedenis van Tegelen (Tegelen 1952), p. 129; 
Catalogus der Algemeene Nationale Tentoonstelling (Haarlem 1861), p. 72; 
Algemeene Nationale Tentoonstelling, Verslag uitgebragt door de jury van be-
oordeling (Haarlem 1861), p. 43; Konings machinefabriek, map uitgegeven bij de 
opening der nieuwe fabriek P. Konings Machinefabriek, Ijzer- en metaalgieterij 
N.V. te Swalmen op 27 juni 1964; Provinciaal Verslag van Limburg (voortaan af-
gekort P.V.L.) 1874, XIII, p. 6, 7, 16; P.V.L. 1899, Q, p. 2, 19-20; J. J. Winter-
mans, Een halve eeuw gewestelijke zuivelcoöperatie, Geschiedenis van den Zuid-
Nederlaruischen Zuivelbond Z.N.Z. (Roermond 1944) p. 41-42, 45. 
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te maken had. Ook met de chemische industrie was verbinding. 
Van der Grinten, de eigenaar van een boterkleurselfabriek te Venlo, 
werd erelid van de in 1893 opgerichte Zuid-Nederlandschen Zuivel-
bond als dank voor zijn uitstekende voorlichting aan de boeren op 
zuivelgebied gegeven. 

De eerste plaats van de landbouw werd vooral tegen het einde 
van de negentiende eeuw sterk aangetast, ten voordele van de 
industriële ontwikkeling, getuige onderstaand overzicht. 11  

Overzicht van de verdeling der totale Limburgse beroepsbevolking 
tussen () de cijfers voor Nederland 

Jaar 	Landbouw 	Industrie 	Verzorgings- 
bedrijven en -beroepen 

1889 47.—(34) 27.7 (30) 25.3 (36) 
1899 44.3 (32) 31.7 	(31) 24.—(37) 
1909 41.1 	(29) 34.9 (33) 24.—(38) 
1930 24.5 (21) 46.5 	(37) 29.—(42) 

Zoals men uit de voorgaande tabel kan opmaken waren voor 
Limburg de rollen in 1930 vergeleken met 1889 bijna omgekeerd. 

De industrie van Midden- en Noord-Limburg, zoals reeds gezegd 
in aanzienlijke mate ondergeschikt aan het belang van de landbouw 
voor de regionale economie, is voor de eerste jaren na 1839 vrij 
gemakkelijk te typeren. De nijverheid omvatte vrijwel uitsluitend 
kleine bedrijven, bemand met weinig personeel, nauwelijks ge-
mechaniseerd en werkend voor een lokale markt. Deze situatie paste 
goed in het vaderlandse patroon, waar eveneens het kleinbedrijf 
overheersend was. Tot de uitzonderingen behoorde het goed ge-
outilleerde bedrijf van de papierfabrikant Burghoff te Roermond. 

Na 1850 trad een verandering op in deze situatie, die zich mani- 

n) Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, dl V (Maastricht 
1960), p. 91; 13e Algemene volkstelling 31 mei 1960, dl X Beroepsbevolking, 
C. Vergelijking van de inkomsten van de beroepstellingen 1849-1960, Centraal 
Bureau voor de Statistiek (Hilversum 1966). 
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festeerde in de textielindustrie, voornamelijk te Roermond. Deze 
textielbedrijven onderscheidden zich van de doorsnee Limburgse 
onderneming door een veelheid van mankracht, — de aantallen per 
onderneming beliepen honderden wevers —, een internationale 
inkoop van grondstoffen en verkoop van producten. Een belangrijk 
punt ontbrak: de mechanisatie, het kenmerk van het moderne, op 
massaproductie ingestelde grootbedrijf. Tot aan de moderne periode, 
waarin de chemische en electro-technische industrie tot de voor-
naamste bedrijfstakken zouden gaan behoren, is de textielindustrie 
in Nederland, — ook in Midden- en Noord-Limburg —, de gewich-
tigste industrievorm geweest. 

Eveneens na 1850 ging de metaalindustrie in Midden- en Noord-
Limburg wortel schieten met goed geoutilleerde bedrijven. De kera-
mische nijverheid, die voordien in eenvoudige veldovens haar pro-
ducten fabriceerde, kreeg eveneens meer allure. Vooral tussen 1870 
en 1890 werden veel nieuwe bedrijven gesticht of bestaande uit-
gebreid. 

Het duidelijkst ziet men de feitelijke structurele veranderingen 
in Midden- en Noord-Limburg, wanneer men de situatie van 1839 
en die van 1914 tegenover elkaar plaatst. In deze periode van 
drie kwart eeuw verdubbelde de bevolking, kwam het spoorwegnet 
tot stand en werd het onderwijs op niveau gebracht. Ziekenhuizen 
verrezen en de volkshuisvesting verbeterde. Tussen de vele minuscule 
bedrijfjes van 1839 waren flinke ondernemingen van moderne snit 
opgeschoten. De nauwelijks bekende stoommachine was gemeen-
goed geworden. Serieproductie had zijn intrede gedaan. Bankier en 
accountant verwierven zich een stem in het directiekapittel. De 
onderhorige dagloner van 1839 was vervangen door de beter ge-
schoolde en betaalde weekloner van 1914. Was Roermond in 1839 
vrijwel de enige plaats met industriële activiteit, in 1914 was Weert 
uit zijn dorpse dommel ontwaakt, waren Venlo en de dorpen tussen 
Venlo en Roermond welvarend geworden door nieuwe industrie 
en was de Peel door Van de Griendt tot bloei gebracht. Bedrijfs-
takken kwamen en verdwenen. De papierindustrie legde het loodje, 
evenals de textielindustrie. De metaalindustrie werd een van de 
stuwende bedrijfstakken van Midden- en Noord-Limburg evenals 
de keramische industrie. De electro-technische en de chemische 
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industrie ontwikkelden zich snel. Gas- en electriciteitsbedrijf fun-
geerden als belangrijke katalysatoren van nieuwe vestigingen. 

Vergelijkt men de situatie van Midden- en Noord-Limburg met 
die van Zuid-Limburg in deze periode, dan constateert men belang-
rijke verschillen. Een economische monostructuur, zoals die zich in 
Zuid-Limburg dank zij de mijnbouw ontwikkelde, kende Midden-
en Noord-Limburg niet. Deze regio ontplooide zich in meerdere 
richtingen, zij het minder spectaculair en intensief. De industrie 
van Midden- en Noord-Limburg heeft een overwegend autochtoon 
karakter, de Zuid-Limburgse mijnindustrie werd na 1900 groot ge-
maakt met staatshulp en buitenlands kapitaal. De Zuid-Limburger 
had op de leidende posten een relatief geringe inbreng. In Midden-
en Noord-Limburg ontstonden weinig grote bedrijven, eerder bestond 
er na een of twee generaties de neiging tot afsplitsing, dit in tegen-
stelling tot Zuid-Limburg waar meerdere bedrijven van nationaal 
formaat ontstonden. 

Plaatst men de structurele veranderingen in een nationale samen-
hang, dan pasten Midden- en Noord-Limburg zich goed aan bij het 
zich wijzigende patroon der behoeftenvoorziening. Zonder fascine-
rende uitschieters, maar wel met gangmakende bedrijfstakken, legde 
men in deze periode van 75 jaren de basis voor een betere toekomst. 

§ 2. Conjuncturele invloeden 

Als gevolg van de schakels tussen landbouw en industrie deelden 
diverse ondernemingen in het wel en wee van de agrarische wereld. 
Gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw was hier nog 
weinig van te merken. De landbouw moest optornen tegen een 
ongunstige conjunctuur, welke weinig gelegenheid bood tot een 
gunstige ontwikkeling. 12  De landbouwtechniek bleef op het oude 
peil. Kortom aan de boeren viel voor de industrie weinig te ver-
dienen. De periode na 1850 was gunstiger, doch de domper werd 
er weer opgezet door de landbouwcrisis die in de zeventig jaren 
uitbrak. Toen deze agrarische crisis, het liep inmiddels tegen de 

12) Philips, tap., p. 111-112, 192. 
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eeuwwisseling, voorbij was, brak voor de landbouw een voorspoedige 
tijd aan, waarop ook de industrie inhaakte. 

Leveranties van zuivelinstallaties, maalinrichtingen en tuinbouw-
kassen waren gewilde orders voor menig fabrikant. Hoe coöperatief 
ck Limburgse boeren en tuinders ook waren, fabrikantenbloed 
bezaten ze niet. Dat vele Limburgse industriëlen de agrarische 
conjunctuur met meer dan gewone belangstelling volgden, behoeft 
geen betoog. Van de nieuwe haussegolf, welke omstreeks 1895 
aanbrak en voortduurde tot de eerste wereldoorlog heeft de Midden-
en Noord-Limburgse industrie terdege geprofiteerd. 

Zoals gezegd was de nijverheid van Midden- en Noord-Limburg 
na 1839 en de jaren er na bijna uitsluitend samengesteld uit kleine 
eenmansbedrijven. Het is bekend dat de industrie, — niet alleen in 
Midden- en Noord-Limburg maar ook in Nederland —, voor 1870 
weinig krachtig was, al viel er enige ontwikkeling voordien waar te 
nemen. Is Crediet en machine, de elementen van de moderne con-
junctuur, deden echter nadien definitief hun intrede. 

Zowel de financiële anticipatie-techniek, — het crediet —, als de 
machine die het grootbedrijf tot gevolg had, leidden tot een grotere 
kwetsbaarheid van de onderneming, meer speciaal in tijden van 
depressie, wanneer de inkrimping van de afzet de vaste kosten per 
eenheid product deed stijgen. Met dit laatste euvel hadden kleinere 
bedrijven in veel mindere mate te kampen. Ridder komt dan ook 
tot de conclusie dat een bedrijf dat van hoog-kapitalistische structuur 
is, kan profiteren van de hausse, en dat de voor- en vroeg-kapitalis-
tische bedrijven erdoor achter geraken. 

Het is een bekend verschijnsel dat juist in baisse-perioden kleine 
bedrijfjes, — zo men wil beunhazen —, gemakkelijk van de grond 
komen. Met vaste kosten heeft men er nauwelijks iets te maken, 
waardoor ten opzichte van gevestigde bedrijven vaak voordelig in 
de markt kan worden geopereerd. Meer dan één in crisistijd ont-
slagen employé begon daarna met succes een eigen onderneming. 

De twee elementen van conjunctuur, crediet en machine, of 
anders gezegd, bankwezen en techniek verdienen in dit verband 
een nadere beschouwing. Naarmate deze beide elementen in de 

13) Ridder, a.w., p. 132-134. 
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industriële ontwikkeling werden geintroduceerd, waren zij beter 
bruikbaar als indicatoren van conjunctuurontwikkeling en in later 
tijd als instrumenten van conjunctuurpolitiek. 

Het bankwezen hier te lande heeft zich laat ontwikkeld. Tot na 
het midden der negentiende eeuw bestonden er in Nederland naast 
de circulatiebank geen instellingen, die zowel actieve als passieve 
credietzaken deden. De meeste credietverleningen gingen buiten 
de publieke geldmarkt om. Eerst na 1860 begint het moderne 
bankwezen zich te ontwikkelen. Ofschoon van het bankwezen nog 
geen stimul)erende invloed op de industrie uitging, werden de 
banden met de industrie, die stilaan het vaderlandse respect ging 
winnen, geleidelijk aan toch nauwer. Toch bleef ook een weder-
zijdse huiver, te wijten aan geruchtmakende déconfitures aan beide 
zijden, nog lang bestaan. Het faillissement van de Wolters-bank te 
Venlo in 1882, dat in hoofdstuk III uitgebreider wordt behandeld, 
ontstelde stad en land. De schok bleek bij enige ondernemingen 
gevoelig aan te komen. Naar buiten trad ook aan het licht dat lang 
niet alle bedrijven uitsluitend met eigen geld werkten. 

In verband met het voorgaande is het nuttig enige aandacht te 
wijden aan de ontwikkeling van de rentestand, meer speciaal op het 
einde van de negentiende eeuw. In de tijden van hausse steeg deze 
doorgaans om in depressietijden weer te dalen. De veranderingen 
in de rentevoet te onzent geven, aldus Brugmans, voor wat de 
negentiende eeuw betreft minder de toestand van het bedrijfsleven 
weer dan tegenwoordig; zij zijn meer een weerslag van de buiten-
landse conjunctuur dan van de binnenlandse, meer een barometer 
van de welvaart der kapitaalbezitters dan van de welvaart der be-
drijven. 14  Met deze restrictie loont het de moeite na te gaan aan 
welke koersveranderingen de rentestand onderhevig is geweest. Een 
historische beschouwing over het verloop van het renteniveau in 
Nederland zal zich uit de aard der zaak niet geheel kunnen be-
perken tot de relevante gebeurtenissen binnen de landsgrenzen en 
zeker niet voorzover het de periode voor de eerste wereldoorlog 
betreft. Nooit is het begrip „Wereldhuishouding", aldus De Roos 
en Wieringa in hun boek Een halve eeuw rente in Nederland 
14) I. J. Brugmans, De economische conjunctuur in Nederland in de 19e eeuw 
(Amsterdam 1936), p. 30-33. 
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dichter benaderd dan in de jaren tussen 1860 en 1914. Binnen de 
grenzen van elk land heerste een vrijwel onbeperkte economische 
vrijheid; aan het internationale handelsverkeer werden geen al te 
hinderlijke belemmeringen in de weg gelegd en wat voor de vorming 
voor de rentestand vooral van belang was, het internationale be-
talingsverkeer was geheel vrij. 15  Interessant is om in dit verband 
naast elkaar te zetten de lage rentestanden van Nederland, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland. Men ziet dan een parallele ontwikkeling 
van de rentestand in deze landen. Na 1875 begint een periode van 
voortdurende daling, die zijn dieptepunt bereikt tussen 1895 en 1900. 
In Nederland zakte de rentevoet van 4.03% in 1875 tot 2.96% in 
1895. Pas na 1915 bereikte men weer een rentevoet boven 4%. 
Engeland zakte van 3.20% in 1875 tot 2.48% in 18%, Frankrijk 
van 4.65% tot 2.92% in 1898 en Duitsland van 4.25% tot 3.34% 
in 1893. Daarna stegen in alle genoemde landen de rentestanden. 
De Nederlandse hausse van omstreeks de eeuwwisseling was een 
duidelijk onderdeel van de internationale conjunctuurbeweging, 
waarbij in dit geval ook het gehele Nederlandse bedrijfsleven was 
betrokken. 

De oorzaak van deze stijging van de rentestand was een intensie-
ver beroep op de kapitaalmarkt, vooral ten behoeve van de nieuwe 
industrie. Deze breidde zich snel uit en sloeg nieuwe wegen in. 
Resultaten voor natuurwetenschappelijk onderzoek, reeds bereikt in 
de jaren vóór 1895 maar toen gedeeltelijk opgesloten gebleven 
binnen de muren der laboratoria, werden daarna op grote schaal 
toegepast. Hoewel de aanwending van electriciteit als energiebron 
reeds dateert van vóór 1890, gaf de propaganda tijdens de Inter-
nationale Elektrische Ausstellung van 1891 te Frankftirt, waar de 
mogelijkheden van transmissie over verre afstand werden gedemon-
streerd, de electro-technische industrie in Europa een geweldige stoot 
vooruit. Met de tentoonstelling van Frankfort begon de victorie der 
electriciteit. 

Van niet minder betekenis wellicht was hetgeen bereikt werd 
in de chemische laboratoria. Kunstmest, kunstboter, kunstzijde wer- 

15) F. de Roos en W. J. Wieringa, Een halve eeuw rente in Nederland (Schiedam 
1953), p. 31-33, 252; G. H. Knap, Mens en bedrijf, 75 jaar electrotechniek — 75 
jaar Smit — Slikker-veer (Slikkerveer 1958), p. 62-63; De Jonge, a.w. p. 245-256. 
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den producten der chemische nijverheid. Als een vrijwel volkomen 
nieuwe beweegkracht kwam de explosiemotor, die revolutionerend 
werkte op het verkeer en op velerlei ander terrein, zijn plaats op-
eisen naast de oude stoommachine. 

Op alle terreinen deed de moderne techniek zijn intrede. Wilde 
men niet achterblijven, dan moest men opteren voor de nieuwe 
vindingen, die voor een up to date bedrijf noodzakelijk werden. 
In de paragrafen van hoofdstuk IV komt de invloed van de tech-
nische ontwikkeling uitvoerig ter sprake. Ook Midden- en Noord-
Limburg werden aangestoken door het mondiale vooruitgangsopti-
misme. De snel opgeschoten industriebomen werden tegelijkertijd 
meer gevoelig voor de nukken en grillen van de internationale con-
juncturele wind dan het struikgewas der kleinbedrijven. 

Tot het sociaal-economisch kader waarin de industriële ontwik-
keling in Midden- en Noord-Limburg zich afspeelde, behoort uiter-
aard de bevolking en haar levens- en werkomstandigheden. De 
factoren die hierbij van belang waren, komen in het vervolg van dit 
hoofdstuk aan de orde. Daartoe behoren beschouwingen over de 
bevolking, de verkeersverbindingen, de sociale verhoudingen in en 
buiten het bedrijfsleven, volksgezondheid en volkshuisvesting, en 
onderwijs. 

B. DE BEVOLKING EN HAAR LEEF- EN WERKOMSTANDIGHEDEN 

§ 1. De bevolking 

De bevolking van het ongeveer 1.500 km2  grote Midden- en Noord-
Limburg telde in 1815 van Mook in het noorden tot en met Echt 
in het zuiden 70.746 inwoners. 16  De grootste plaatsen van het gebied 
waren Venlo met 5.503 inwoners, Roermond met 4.037 inwoners en 
Weert met 5.312 inwoners, tezamen ruim 20% van het bevolkings- 

16) De cijfers zijn geput uit Jaarboek 1955, Sociaal-historisch centrum voor Limburg, 
(Maastricht 1955), p. 49-50; J. F. R. Philips, Limburgse bevolkingscijfers uit de 
eerste helft van de 19e eeuw, in Studies over de sociaal-economische geschiedenis 
van Limburg, dl VIII (Maastricht 1963), p. 126-129; Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1956 (Utrecht 
1956), p. 17-46; De Jonge, a.w., p. 267-274; Th. A. Wouters, Van bedeling naar 
verheffing, evolutie in houding tegenover de behoeftige mens te 's Hertogenbosch 
1854-1912 (Tilburg 1968), p. 19-62. 
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totaal uitmakend. In de loop der jaren gaven deze drie plaatsen de 
volgende bevolkingsontwikkeling te zien. 

Groei van de bevolking van de steden 

Jaar Venlo Roermond Weert 

1815 5.503 4.037 5.312 
1830 6.486 5.306 5.900 
1855 7.042 7.474 6.920 
1875 8.372 9.717 7.164 
1900 14.708 12.509 8.804 
1914 19.627 14.296 11.413 

Uit bovenstaande blijkt dat vooral in de periode na 1875 Venlo 
sterk groeit, terwijl Roermond juist in de periode vóór 1875 een 
dergelijke groei te zien geeft. Dit komt overeen met de nader te 
beschouwen economische ontwikkeling van beide steden. Weert 
blijft achter tot 1900 en zet er pas daarna de pas in. 

In 1914 telde Midden- en Noord-Limburg 168.415 inwoners. 
De bevolking van Venlo, Roermond en Weert maakte toen 26% 
van het totaal uit. Hieruit blijkt dat in dit gebied een verstedelij-
kingsproces, zij het in bescheiden vorm, aan de gang was. In hoofd-
stuk II, waarin de regionale industriële situatie aan de orde komt, 
wordt Midden- en Noord-Limburg verdeeld in het gebied ten oosten 
en ten westen van de Maas. Beide gebieden maakten een uiteen-
lopende ontwikkeling door. De bevolkingscijfers liggen dan, ge-
nomen over de periode 1830 tot 1914, als volgt: 

Overzicht van de groei der bevolking van Midden- en Noord-Limburg 

Jaar Gebied ten oosten 
van de Maas 

Gebied ten westen 
van de Maas 

Totaal 

1830 36.679 45.730 82.409 
1855 43.941 50.258 94.199 
1875 52.750 54.906 107.656 
1900 70.450 63.677 134.127 
1914 89.614 78.801 168.415 
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Telde aan het begin der periode het gebied ten westen van de 
Maas, groot 950 km2, meer inwoners dan het gebied ten oosten van 
de Maas, groot 545 km2, in 1914 waren de rollen omgekeerd. 
Bestudeert men de bevolkingsontwikkeling van Midden- en Noord-
Limburg, — waarbij de grens tussen Midden- en Noord-Limburg 
voor wat betreft het gebied ten oosten van de Maas tussen Beesel 
en Swalmen en het gebied ten westen van de Maas tussen Neder-
weert en Meyel, en, Neer en Kessel ligt —, dan komt men tot de 
volgende resultaten: 

Overzicht van de groei der bevolking van Midden- en Noord-Limburg 

Jaar Midden-Limburg Noord-Limburg Totaal 

1830 43.698 38.711 82.409 
1855 50.069 44.130 94.199 
1875 56.865 50.791 107.656 
1900 66.564 67.563 134.127 
1914 79.254 89.161 168.415 

Ook hier doet zich het verschijnsel voor dat het gebied met aan-
vankelijk de grootste bevolking Midden-Limburg, groot 660 km2, 
naderhand wordt ingelopen door Noord-Limburg, groot 840 lun 2, 
zij het niet omstreeks 1875 maar rond 1900. Geconcludeerd mag 
worden dat het gebied met de sterkste bevolkingstoename gelegen is 
in het gebied van Noord-Limburg ten oosten van de Maas. Was de 
bevolkingsgroei in de stad Venlo al een indicatie dat tot deze slotsom 
zou worden gekomen, het is niet alleen Venlo dat de oorzaak is van 
deze uitkomst. Het ruim 1.000 ha metende Tegelen,  —  als industrie-
plaats van veel belang —, vertoonde de grootste bevolkingstoename 
van Midden- en Noord-Limburg. Verdubbelde in de periode van 
85 jaar de bevolking van Midden- en Noord-Limburg, Tegelen 
bracht het tot het zevenvoudige, zoals uit het volgende staatje blijkt: 
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Bevolkingsoverzicht van Tegelen 

Jaar Aantal inwoners van Tegelen 

1830 1.080 
1855 1.528 
1875 2.229 
1900 5.135 
1914 7.681 

De ruggegraat van Midden- en Noord-Limburg wat de bevolkings-
dichtheid betreft, was het gebied van Venlo tot Roermond, met de 
daartussen gelegen plaatsen Tegelen, Belfeld, Beesel, Swalmen en 
Maasn iel . 

Bevolkingsoverzicht van 7 gemeenten 

Gemeente 1830 1914 

Venlo 6.486 19.627 
Tegelen 1.080 7.681 
Belfeld 387 1.342 
Beesel 1.228 3.291 
Swalmen 1.413 3.403 
Maasniel 1.287 3.104 
Roermond 5.306 14.2% 
Samen 17.187 52.744 

Maakte dit gebied in 1830 21% van de bevolking van Midden-
en Noord-Limburg uit, in 1914 was dit 31%, daarmee zijn groei-
kracht bewijzend. Het is duidelijk, dat dit gebied ook industrieel 
van groot belang was. Op zijn omgeving oefende het door zijn veel 
betere industriële infrastructuur een grote aantrekkingskracht uit. 

De gemeenten met achterblijvende groei, dus die welke in de 
periode 1830 tot 1914 hun bevolking niet wisten te verdubbelen, 
lagen voornamelijk in Midden-Limburg. De grootste achterblijver 
was de gemeente Ohé en Laak die in 1830 552 inwoners telde en 
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in 1914 nog wat minder, namelijk 548. Hunsel, in 1830 1.101 in-
woners en in 1914 1.141, kwam eveneens nauwelijks vooruit. Echter 
ook een grote gemeente als Nederweert, in 1830 4.173 inwoners 
en in 1914 5.947, haalde de norm van verdubbeling bij lange niet. 
De gemeente in Noord-Limburg die het duidelijkst achterbleef was 
Broekhuizen, in 1830 824 inwoners en in 1914 878. 

Men kan zich na het bovenstaande afvragen welke verbanden 
er liggen tussen bevolkingsgroei en industriële ontwikkeling van 
Midden- en Noord-Limburg. In zijn dissertatie wijdt De Jonge een 
beschouwing aan de bevolkingsgroei als determinant van econo-
mische groei en industrialisatie. Voor Midden- en Noord-Limburg 
dringt zich de gedachte op dat men, zeker voor de eerste decennia 
na 1839, moet uitgaan van een sociaal-economische structuur die 
gekenmerkt werd door gebrek aan voldoende werk en bedeling. De 
situatie die Wouters in zijn dissertatie Van bedeling naar verheffing 
voor wat betreft 's Hertogenbosch schildert, ging in grote lijnen ook 
voor Midden- en Noord-Limburg op. Het vergrote aanbod van arbeid 
heeft naar alle waarschijnlijkheid geen economische groei opge-
leverd. De bevolkingsgroei, die een toename van het aantal consu-
menten inhield, betekende dat de bedelingsmachine op haar hoogste 
toerental bleef draaien. Zodoende rijst de vraag of de bevolkings-
groei tijdens de jaren van structurele werkloosheid niet eerder een 
rem dan een stimulans is geweest voor de industriële ontwikkeling. 
Immers door het ruime aanbod van arbeid werd het loon op een 
laag peil gestabiliseerd, wat uit de aard der zaak geen stimulans was 
om tot mechanisering over te gaan. 

Alles bij elkaar genomen komt ook De Jonge tot de conclusie, 
dat tot de jaren zeventig van de bevolkingsgroei geen krachtige 
stimulans op de economische groei is uitgegaan. Voor wat betreft 
de ontwikkeling hierna kan evenmin gezegd worden, dat zij tot stand 
kwam onder de drang van bevolkingsgroei. De demografische ont-
wikkeling heeft echter wel een rol gespeeld bij de verdere voortgang 
van het industrialisatieproces. Toen dit eenmaal een aanvang had 
genomen, hebben bevolkingsgroei en technische vooruitgang de 
economische groei voortgedragen: of beter gezegd, — want groei is 
geen automatisch proces, er dient wel degelijk zorg aan besteed te 
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worden —, de ondernemers hebben de expansiemogelijkheden uit-
gebuit, die zich tengevolge van bevolkingsgroei en technische voor-
uitgang voordeden. Ook de loonontwikkeling spreekt voor deze 
periode duidelijke taal. De periode van een stabiel loonniveau was 
voorgoed voorbij. Het bescheiden verstedelijkingsproces dat zich in 
Midden- en Noord-Limburg manifesteerde, toont aan dat velen zich 
losmaakten uit hun eeuwenoude leefmilieu om zich te vestigen op 
die plaatsen welke kennelijk de kansen boden op een beter bestaan, 
een ontwikkeling die door de zich mechaniserende landbouw steeds 
meer werd bevorderd. De kwaliteit van de arbeid steeg door het 
verbeterde onderwijs, zodat ook het aanzien van de fabrieksarbeider 
aan betekenis won. 

§ 2. Verkeersverbindingen 

Van het tegenwoordige wegennet was in 1839 nog nauwelijks 
iets te bespeuren. Een van de weinige behoorlijke landwegen was 
de weg van Venlo via Maaseik naar Maastricht, de Napoleonsweg, 
aangelegd tijdens het Franse bewind. De weg had echter een groot 
deel van zijn belang voor de provincie verloren omdat na 1839 de 
zuidelijke helft op Belgisch gebied kwam te liggen. Geen verwon-
dering behoeft dus te wekken dat bij Koninklijk Besluit van 1842 
een grote verbinding Maastricht-Roermond-Venlo-Nijmegen werd 
geprojecteerd. " Onder koning Willem II kwam deze kiezelweg in 
de jaren 1843 tot 1846 gereed. Een gedenksteen, aanwezig in het 
Roermonds Stedelijk Museum, vermeldt dat de aanleg geschiedde 
onder leiding van ir. J. W. Conrad. In 1844 werd begonnen met 
de aanleg van een weg van Roermond over Baexem en Weert naar 
de Noord-Brabantse grens. 

Deze en ook andere verbindingen die voor en na werden aan-
gelegd waren van groot belang voor de ontsluiting van Midden- en 
Noord-Limburg. De situatie na 1839 was immers bedroevend. Het 
provinciaal verslag van 1842 liet in deze niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Men merkte er in op, dat de wegen een groot gedeelte 

17) J. G. F. M. G. baron van I-16vell tot Westerflier, Roermand tot 1867 (Roermond 
1962), p. 75, 81; P.V.L. 1842, p. 66-68; 1844, p. 71, 99-104, 112. 
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van het jaar bestonden uit practisch onbruikbare aarden banen en 
dat hierdoor de communicatie met de overige provincies onvoldoende 
was. De kwaliteit van het wegdek onderging echter in de loop der 
negentiende eeuw wezenlijke veranderingen. 

Twee instituten hebben zich hierbij grote verdiensten verworven: 
in Engeland het Corps of Royal Engineers en in Frankrijk de Ecole 
des Ponts et Chaussées. 18  Grote persoonlijke verdiensten verwierf 
zich de Schotse ingenieur John L. Mac Adam, de uitvinder van de 
zogenaamde macadamweg en reorganisator van het Engelse wegen-
net. Mac Adam werd beroemd om zijn solide, van lichte steenslag 
gemaakte wegdek. Hij ging uit van de gedachte, dat wanneer het 
verkeer een gedeelte van de steenslag vergruisd had, juist het ont-
stane gruis het cementeer- en bindmiddel zou vormen voor de 
diepere lagen steenslag, die bij de aanleg voorlopig door zand of 
leem gebonden waren. Zo zou het verkeer zelf de wegen consoli-
deren. Deze methode werkte voortreffelijk zolang het verkeer in 
hoofdzaak bestond uit paarden en voertuigen met ijzeren banden 
om de wielen. In 1815 werd het in Engeland erkend als het stan-
daardsysteem van de wegenbouw. De macadamweg bleef de beste 
oplossing tot de komst van de automobiel, die het wegdek verwoestte 
doordat de rubberbanden het verbrijzelde gruis uit de steenlagen 
zogen. 

Ook vele Limburgse wegen werden op bovengenoemde wijze 
verbeterd. Deze verbeteringen brachten in het algemeen met zich 
mee de invoering van nieuwe of de verhoging van bestaande tollen, 
die al naar gelang de instantie die zich met de aanleg van de weg 
had bezig gehouden, door rijk, provincie of gemeente werden ver-
pacht aan particulieren. Zo verpachtte men bij voorbeeld in 1851 
op de nieuwe provinciale weg van Roermond over Posterholt naar 
Pruisen twee tollen: een te Melick voor f290,— 's jaars en een te 
Posterholt voor f 195,—. De talloze tollen werkten kostenverhogend 
op het transport. Voor en na werden vele van deze tollen afgeschaft, 
echter pas tegen het einde van de negentiende eeuw toen het massale 
snelverkeer zijn intrede begon te doen. 

18) R. J. Forbes, Mensenwerk, dl II (Amsterdam 1959), p. 69-78, 207; P.V.L. 1840, 
p. 70; 1851, p. 313; 1890, J, p. 70. 
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Gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw ging de 
toestand der wegen nauwelijks vooruit. 19  De opkomst van de spoor-
wegen had in de hand gewerkt dat aan de wegen, waaraan in de 
eerste helft der negentiende eeuw hard was gewerkt, weinig ge-
beurde. Algemeen werd de toekomst van het vervoer aan het rail-
verkeer toegeschreven, zodat de wegenverbetering geheel op de 
achtergrond geraakte. Zelfs ging men op alle onderhoudskosten 
zoveel mogelijk besnoeien. 

De gemeentewegen in de kom der gemeenten waren in het alge-
meen goed. De verlichting ervan was echter schamel." Roermond 
telde in 1860 55 olielantaarns, Venlo 44 en Weert 17. Spoedig 
daarna verving het gas in Roermond en Venlo de olie. In 1866 telde 
Roermond 123 gaslantaarns en Venlo 85. Zo werd de verlichting 
gestaag beter, ook in andere gemeenten, die met olie en petroleum 
bleven werken. 

De veiligheid in steden en dorpen verzekerde men zoveel mogelijk 
door de dienst der nachtwachten, die door de straten patrouilleer-
den. 21  De dienst werd uitgevoerd door ingezetenen die beurtelings 
werden opgeroepen, of door vast bezoldigde nachtwakers of klepper-
lieden, die ressorteerden onder het personeel der plaatselijke politie. 
Zo telde in 1875 de politie te Roermond naast een commissaris van 
politie, een agent van politie, tevens opzichter bij de Maasbrug, en 
zeven veldwachters, ook nog zeven nachtwachten. Het totale per-
soneel der provinciale politie bedroeg in dat jaar 316 man, inclusief 
91 nachtwachten. De marechaussee in Limburg was 105 man sterk, 
gecommandeerd door een kapitein. Al met al een bescheiden aantal 
ordebewakers, in acht genomen de uitgestrektheid der provincie, 
voor drie kwart door vreemde grenzen omgeven. 

Toen omstreeks de eeuwwisseling het automobielverkeer zijn in-
trede deed werd de landweg weer snel in ere hersteld. Trekschuit en 
diligence geraakten definitief tot het verleden. Ook het rijwiel begon 
massaler op de wegen te verschijnen. Was dit vervoermiddel voor-
dien slechts in handen van enkele gegoede ingezetenen, in de jaren 

19) R. Tijken, Veertig jaren Nederlandsch wegverkeer, in Het bedrijfsleven tijdens 
de regeering van Koningin Wilhelmina 1898-1938 (Amsterdam 1938), p. 303-304. 
20) P.V.L. 1860, p. 301-302; 1866, p. 267-268. 
21) P.V.L. 1842, p. 6; 1875, I, p. 9 en V, p. 1-2. 
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vóór de eerste wereldoorlog werd de fiets een steeds meer alledaags 
verschijnsel op de weg. Evenals voor het autoverkeer was ook voor 
het rijwielverkeer een goed verzorgd wegdek nodig. Dat beide ver-
voermiddelen snel aan betekenis wonnen, bewees de totstandkoming 
van de Motor- en Rijwielwet in 1905. De wervelstormen van stof 
die de automobiel achter zich liet, hinderden echter fietser, wande-
laar en voerman ten zeerste. De oplossing kwam uit Zuid-Frankrijk 
waar men begon het aangetaste macadamdek schoon te borstelen en 
te bestrijken met een dunne laag teer, die men weer bedekte met 
grint of steenslag. 22  De betekenis van het verkeer op de weg voor 
de industriële ontwikkeling is moeilijk in cijfers uit te drukken. 
Pas in 1908 werden door de Rijkswaterstaat voor het eerst verkeers-
tellingen verricht. 

Evenals de beurtvaart waren de bodediensten aan een regeling 
van de centrale overheid onderworpen." Een koninklijk besluit van 
1819 bepaalde dat hiervoor een vergunning van de koning was ver-
eist. Zo bestond in 1842 tussen Maastricht-Venlo, — een bijzonder 
slecht parcours —, een postwagendienst met een postwagen op veren, 
— de laatste waren bitter noodzakelijk —, die dagelijks de verbinding 
tussen beide steden verzorgde. Vanuit Maastricht vertrok men 
's morgens om acht uur. De aankomst te Venlo was voorzien om 
zes uur 's avonds. Een Venlonaar die naar Maastricht wenste te 
reizen moest vroeg op, want de postwagen vertrok 's morgens om 
vijf uur. Tien uren later arriveerde men dan in Maastricht. De 
postwagen telde zes tot negen zitplaatsen al naar gelang het postuur 
der reizigers. Een enkele reis kostte f5,50, ongeveer het weekloon 
van een arbeider. Voor goederen van normale proportie moest voor 
dezelfde afstand f4,— per 100 pond betaald worden. 

Naarmate het railverkeer ingang vond verdwenen deze diensten, 
ofschoon velen toch nog lange tijd hun bestaan wisten te rekken. 
Het moderne autovrachtvervoer maakte er definitief een einde aan. 
Een aparte vermelding verdient in dit verband de diligencedienst 
van Van Gend & Loos, die in aangepaste vorm bleef voortbestaan. 

22) Forbes, a.w., p. 75. 
23) P.V.L. 1842, tabel nr. 5; Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 100- 
101; W. Visser, Honderdvijftig jaren Van Gend & 1,005 1796-1946 (Utrecht 1946), 
p. 44-55. 
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Gesteld mag worden dat de betekenis van de landwegen voor 
Midden- en Noord-Limburg groot is geweest, zeker voor de komst 
der spoorwegen in de zestiger jaren. Dit belang werd nog benadrukt 
door het feit dat in dezelfde tijd de Maas als transportweg aan 
waarde inboette. Het wegtransport miste echter de snelheid van 
de trein en de massale capaciteit van het schip. Als verkeersverbin-
ding zocht men de weg niet het eerst op. 

De Maas die Limburg van zuid naar noord doorstroomt, vervulde 
tussen 1839 en 1914 niet de rol die in vroeger tijd voor haar was 
weggelegd. 24  Een voorbeeld van een plaats met voorheen een goed 
florerende Maashandel is Steyl, waar sinds oudsher een tol op de 
Maas was gevestigd. Het schijnt dat mergel het oudste handels-
artikel is geweest, dat per schip over de Maas werd getransporteerd. 
Als handelscentrum bij de Maas ontwikkelde Steyl zich bijzonder. 
Tot een Maaskoopman van groot formaat ontpopte zich aldaar 
Louis de Rijk, een man die zijn naam in alle opzichten eer aandeed. 
Zijn zoon Gerardus zette de traditie voort. Hij werd behalve een 
prima koopman ook een bekend grootgrondbezitter. Omstreeks 1850 
stonden op zijn naam een 88-tal boerderijen. Tezelfdertijd voeren 
meerdere schepen van hem op de Maas en bezat hij in compagnie 
een tweetal stoomboten onder de firmanaam L. de Rijk & Compag-
nie. De stoomboten onderhielden een regelmatige beurtvaart naar 
Amsterdam, Rotterdam, 's Hertogenbosch, Venlo en Roermond. Van 
1848 tot 1852 was De Rijk burgemeester van Tegelen, de gemeente 
waaronder Steyl ressorteerde. Meerdere jaren was hij lid van de 
Provinciale Staten van Limburg en van de Tweede Kamer. Thor-
becke bezocht vaak het prachtige landhuis van De Rijk te Steyl aan 
de Maas. Tot omstreeks 1850 wist de bloeiende Maashandel zich 

24) M. C. E. Bongaerts, Een nationaal belang van grote betekenis, de kanalisatie 
van de Limburgse Maas (Roermond 1912), p. 8-17; J. Schaepkens van Riempst, 
Beknopt overzicht der Maaskwestie van 1849 tot heden (Maastricht 1908), p. 5-7; 
idem, De kanalisatie der Maas, een kwart eeuw van actie voor bevaarbaarmaking 
dezer rivier, p. 17, 45, 85, 95; Gemeenteverslag Roermond 1857, hoofdstuk V 
(voortaan afgekort G.V. Roermond); G.V. Roermond 1858, XIV; 1860, XIV; 
Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Venlo over 1873, p. 19 
(voortaan afgekort K.v.K. Venlo); K.v.K. Venlo 1877, p. 14; K.v.K. Tegelen 1888, 
p. 10; Driessen, a.w., p. 31-35. 

20 



te handhaven. Daarna gingen de zaken achteruit. In 1861 staakte 
De Rijk met zijn stoombootvaart. 

Ook elders aan de Maas verslapten de zaken. Voor de achteruit-
gang van de Maasvaart zijn drie oorzaken op te geven. De eerste 
was de gereedkoming van de Zuid-Willemsvaart in 1826. De be-
doeling die koning Willem I met dit ,f 5.000.000,— kostende kanaal 
had, was in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een goede 
verbinding te scheppen tussen het Luikse industriegebied, dat hem 
na aan het hart lag, — men denke slechts aan zijn goede relatie met 
John Cockerill —, en de havens in het handelende westen. De 
lengte van dit kanaal, gemeten van 's Hertogenbosch tot Maastricht, 
ir bijna 130 km. Over de Maas gemeten bedraagt deze afstand 
227 km. Duidelijk is dat hierdoor de steden Venlo en Roermond 
buiten spel kwamen te staan. Het verkeer te water ging aan hen 
voorbij. Westelijk Midden-Limburg profiteerde echter wel van het 
nieuwe kanaal, immers Weert werd erdoor verbonden met het 
Nederlands en Belgisch waterwegensysteem. 

Betekende de aanwezigheid van de Zuid-Willemsvaart een aantas-
ting van de verkeersbelangen van de plaatsen benoorden Maastricht 
aan de Maas gelegen, erger nog werd het toen de Belgen na 1849 
in grote mate water aan de Maas gingen onttrekken om hiermede 
woeste gronden in de Kempen door bevloeiing vruchtbaar te maken. 
De aftappingen die plaats hadden aan de prise d'eau te Hocht bij 
Maastricht beliepen in 1858 grote hoeveelheden, geschat op twee-
derde deel van het Maaswater. Daarbij kwam dat de Maas van 
nature een onberekenbare en grillige regenrivier was, terwijl ook 
het verval verre van regelmatig bleek te zijn. Het verval Visé-
Maasbracht, een afstand van ongeveer 60 km, is ongeveer 38 meter, 
evenveel als de Rijn op de afstand Keulen-Lobith, ruim 150 km. 
Het water vliegt dus als het ware naar beneden, terwijl het op de 
Rijn regelmatig afstroomt. Voorbij Tegelen is de helling op de Maas 
veel minder. Blink, die zich tegen de eeuwwisseling uitvoerig in 
deze materie heeft verdiept, publiceerde onderstaande tabel, betrek-
king hebbende op de bevaarbaarheid der rivier. 25  

!á) H. Blink, Nederland en zijne bewoners, dl. I (Amsterdam 1892), p. 73, 172. 
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Tabel der meest ondiepe plaatsen in de rivier de Maas 
van 1851 tot 1880 

Plaatsaanduiding 	 Gepeilde minste diepte in de stroomgeul ten 
opzichte van MR. (de gemiddelde rivierstand 
in de zomer en bij laag water) 

1851-60 1861-70 1871-80 1883 1885 

Eysden - 0.91 0.88 
I neren 1.09 0.88 1.10 1.05 0.98 
La Bonne Aventure 
even boven Roermond 

1.40 0.97 1.21 1.01 1.14 

Boven het veer te Kessel 1.04 - 1.42 
Grubbenvorst, 
aan het Potdeksel 

2.01 1.52 1.79 2.17 2.13 

Lottum, boven het veer 1.85 1.16 2.19 2.11 
Broekhuizen, 
boven het veer 

1.78 1.09 2.22 2.14 

De Hamert 1.76 1.48 1.75 1.99 

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden hoe in de loop der jaren 
de toestand van de Maas als waterweg gaandeweg verslechterde. 
De cijfers voor wat betreft de gepeilde minste diepten bij La Bonne 
Aventure spreken wel duidelijke taal. Tevens laat de tabel zien dat 
het met de toestand van de Maas in Noord-Limburg veel beter 
gesteld was. 

Ondanks deze moeilijkheden poogde men toch een vervoerdienst 
over de Maas te onderhouden. Omstreeks het midden der vorige 
eeuw waren dit twee maatschappijen: L. de Rijk & Cie te Steyl met 
twee boten en P. J. Berger te Venlo met vijf stuks. Deze lijndiensten, 
die verbindingen onderhielden met 's Hertogenbosch en Rotterdam 
en daarbij ook tussenliggende plaatsen aandeden, ondervonden bij 
laag water veel last van vastgeraakte schepen die passage moeilijk 
en soms onmogelijk maakten. 

Het pogen om de Maas als waterweg weer een rol te laten spelen 
is bekend gebleven als de Maaskwestie. Het is onnodig de stroom 
van diverse protesten, rekesten en petities van fabrikanten, koop- 
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lieden en gemeenteraden met name te noemen, gezegd zij dat de 
strekking ervan volkomen eerder was. Echter pas na de eeuw-
wisseling kwam de Maas meer in de nationale belangstelling te 
staan. De bevaarbaarmaking der rivier werd toen een klemmende 
eis in verband met de zorg voor een onbelemmerde ontwikkeling 
der ontginning van de door de moderne techniek toegankelijk ge-
worden Zuid-Limburgse steenkolenformaties. Bovendien sloeg de 
actie der Maasverenigingen, een initiatief van de voorzitter der 
Maastrichtse Kamer van Koophandel, J. M. J. Schaepkens van 
Riempst, in 1908 alom aan. Het doel van deze Maasverenigingen 
was de publieke opinie wakker te schudden en wakker te houden 
tot eindelijk aan de wens van een bevaarbare Maas zou zijn voldaan. 
Practisch alle oevergemeenten bezaten al spoedig hun Maasvereni-
ging. In het algemeen uitvoerend bestuur had onder meer zitting 
G. J. Herfkens, directeur der N.V. Canoy-Herfkens steenfabriek te 
Tegelen. Tot een oplossing der Maaskwestie voor 1914 kwam men 
echter niet. 

Tijdens de eerste wereldoorlog, in 1915, werd het besluit genomen 
tot kanalisatie der Maas beneden Maasbracht. 26  Tevens legde 
minister Lely aan de Kamers het plan voor om de Maas te ver-
binden met de Zuid-Willemsvaart. Reeds in 1917 volgde de ont-
eigeningswet voor de aanleg van een kanaal van Wessem naar 
Nederweert. Het kanaal werd in gebruik genomen in 1928. De 
Maaskanalisatie vorderde ook inmiddels. Als voorname mijlpaal moge 
hier genoemd worden het gereedkomen der stuw te Linne in 1925 
en te Sambeek in 1929. Het belangrijke Maas-Waal kanaal werd 
in 1927 door koningin Wilhelmina opengesteld. Met het resterende 
gedeelte der Maas van Maasbracht tot Maastricht lagen de zaken 
moeilijk. Over deze afstand immers is de Maas grensrivier tussen 
Nederland en België. De politieke verhoudingen tussen beide lan-
den hadden in 1918-1919 een dieptepunt bereikt. België vroeg 
van de Opperste Raad der Geallieerden niet minder dan toestem-
ming voor inlijving van Zeeuws-Vlaanderen, de Schelde en Zuid- 

26) Schaepkens van Riempst, De kanalisatie, p. 82-116; A. van Heyst, Werkzaam-
heden op waterstaatsgebied, in Officieel gedenkboek 1938, uitgegeven ter gelegen-
heid van het veertigjarig regeeringsjubileum van Koningin Wilhelmina op 6 
september 1938, o.r.v. W. G. de Bas (Amsterdam 1938), p. 542-543. 
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Limburg. Dit annexionistische streven, waarin de Belgische koning 
Albert I vooraan stond, was mede een reden dat de kanalisatie van 
dit gedeelte der Maas werd opgelost door de aanleg van een lateraal 
kanaal, het Julianakanaal, dat in 1935 in gebruik werd genomen. 

Als belangrijk punt van de agenda der Kamers van Koophandel 
van Venlo en Tegelen figureerde sinds jaar en dag de doortrekking 
der Noordervaart." Deze doortrekking was van groot gewicht voor 
de industrieën ter plaatse. Immers op deze wijze zou een betrouw-
bare waterweg verkregen kunnen worden, aansluitend op de Zuid-
Willemsvaart. De Kamer van Koophandel te Tegelen vermeldde 
in 1888: „De scheepvaart is wegens den slechten toestand der 
Maas onbeduidend, en ware doortrekking van het Noorderkanaal 
(Helden tot Venloo) zeer gewenscht voor de Limburgsche industrie." 
Ofschoon de kanalisatie der Maas het vraagstuk van zijn scherpe 
kanten ontdeed bleef tot op heden deze verbinding een der onver-
vulde infrastructurele wensen van Noord-Limburg. Tenslotte ver-
dient vermelding het plan, — daterend uit 1859 —, van een aan te 
leggen kanaal van Bergen op Zoom naar Venlo waarbij dan gebruik 
zou kunnen worden gemaakt van de reeds bestaande Noordervaart. 

Over de Midden- en Noord-Limburgse Maas kwamen tussen 
1839 en 1914 ook een aantal vaste oeververbindingen tot stand. 28  
Venlo was het eerste in 1866 met een brug die zowel voor trein-
verkeer als voor gewoon verkeer gebruikt kon worden. In 1887 
werd deze geheel ingericht voor gewoon verkeer. Voor het trein-
verkeer bouwde men vlak naast de bestaande een aparte spoorbrug. 
Te Roermond kwam de brug over de Maas gereed in augustus 1867. 
Bij de opening ervan was aanwezig E. Sadoine, directeur-generaal 
der Belgische fabriek Cockerill, die bij de bouw een groot aandeel 
had. De voor het land van Echt belangrijke brug over de Maas bij 
Roosteren werd opengesteld in 1889. De drie bruggen waren voor 

27) lev.K. Tegelen 1888, p. 10. 
22) G.V. Roermond 1866, p. 8-9; Collectie D. T. Gevers van Endegeest, Excerpten 
uit de inventarissen van de collecties van de 2e afdeling in het Algemeen Rijks-
archief, 's Gravenhage, opgemaakt door C. Postma, p. 23; P.V.L. 1866, p. 105-106, 
357; G.V. Roermond 1867, p. 59, 72; P.V.L. 1889, p. 86; Dagblad voor Noord-
Limburg, 22 mei 1964; Van Fhivell tot Westerflier, a.w., p. 77-78, 93-95. 
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Midden- en Noord-Limburg van groot gewicht: de eerste twee 
vergemakkelijkten de communicatie met westelijk Nederland, de 
laatste met België. 

Evenals de wegen waren ook de bruggen met tol belast. Voor de 
brug te Roermond b.v. waren deze bruggelden per Koninklijk Besluit 
van 14 januari 1867 no. 48 als volgt vastgesteld: 

Per persoon 	 2 cnt 
Paard, muilezel, stier, os, koe 	 8 cnt 
Ezel, ezelin 	 6 cnt 
Kalf, varken 	 3 cnt 
Schapen, bokken, biggen, geiten 	 2 cnt 
Twee-wielige rijtuigen 	 13 cnt 
Vier-wielige rijtuigen 	 16 cnt 
Voertuig met hond bespannen 	 4 cnt 
Voor iedere hond extra bij dit voertuig 	1 cnt 
Kruiwagens 	 1 cnt 

Onder de verworvenheden op technisch gebied die de negentiende 
eeuw bracht, was de spoorweg wel een van de belangrijkste. De 
Engelse Stockton-Darlington spoorlijn werd als eerste voor gebruik 
geopend in 1825. 29  Belgie's eerste spoorlijn Brussel-Mechelen volgde 
in 1835. De aanleg der Nederlandse spoorwegen begon in de jaren 
'30 en ook hier begreep de kloeke energie van koning Willem I het 
tempo der toekomst. Het oudste spoorwegplan schijnt dat van 

") Silchteln 1558-1958, eine Festschrift der Stadt (Siichteln 1958), p. 37-44; 
L. G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850, dl I 
(Nijmegen 1950), p. 172-173; H. F. J. M. van den Eerenbeemt, Sporend naar 
welvaart (Tilburg 1964), p. 8-13; Verslagen van het onderzoek naar den toestand 
van den handeldrijve-nden industrieëlen middenstand in de provincie Limburg 
(Amsterdam 1910), B I, p. 1-3; J. H. Jonckers Nieboer, Geschiedenis der Neder-
landsche spoorwegen (Rotterdam 1938), p. 337-339; M. A. Asselberghs, Het 
ijzeren paard, versierd verslag van de lotgevallen van de stoomlocomotief (Amster-
dam 1959), p. 9-10, 36, 54-55, 126; G.V. Roermand 1856, V; 1857, V; P.V.L. 
1862, p. 402, 405, 407; 1863, p. 423; Minister Thorbecke opent spoorlijn Maas-
tricht-Venlo, in Maas en Roerbode, 6 november 1965, bijlage; Kanton Weert, 
21 augustus 1930; Dagblad voor Noord-Limburg. 5 november 1966, p. 17; P. Elias, 
Spoorwegen, in Nederland in den aanvang der twintigste ee-uw, o.r.v. H. Smissaert 
(Leiden 1910), p. 848. 
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Willem Archibald Bake te zijn geweest, die in 1831 de Nederlandse 
zeehavens, speciaal Amsterdam, wilde verbinden met het Duitse 
achterland, via een spoorlijn over Wesel naar Keulen. Ofschoon de 
feitelijke ontwikkeling uiterst traag bleef, aan plannen ontbrak het 
niet. De eerste lijn Amsterdam-Haarlem kwam gereed in 1839. 
De moeilijkheden die zich in de praktijk voordeden, waren echter 
niet gering: de welvaart stond op een laag peil, de bodemgesteldheid 
was vaak ongunstig en een onteigeningsprocedure werd pas mogelijk 
bij de wet van 1841. Daarnaast spraken de militaire autoriteiten nog 
een woordje mee. Het derde ministerie Van Hall pakte echter in 
1860 de zaak zeer energiek aan. Het besluit viel de aanleg van 
spoorlijnen van staatswege te doen geschieden. Breda werd genoemd 
als uitgangspunt voor de lijn die via Tilburg, Boxtel, Eindhoven, 
Helmond, Venlo en Roermond naar Maastricht zou lopen. Ook 
elders werden lijnen geprojecteerd. 

Inmiddels begroette Limburg de trein in oktober 1853 toen het 
baanvak Maastricht-Aken voor het publiek werd opengesteld. Dit 
gaf Maastricht aansluiting op de sinds 1841 bestaande spoorlijn 
Aken-Keulen. De volgende Maastrichtse verbindingen met het bui-
tenland werden gerealiseerd in 1856 met Hasselt en in 1861 met 
Luik. Alleen de verbinding naar het hart van het eigen land ontbrak. 
Aan plannen ontbrak het echter ook hier niet. In 1846 ontving de 
firma Dronkers en Co te Middelburg bij koninklijk besluit van dat 
jaar het recht op te treden als concessionaris van een aan te leggen 
spoorlijn Vlissingen-Maastricht, welke via Bergen op Zoom, Breda, 
Tilburg, Den Bosch, Helmond en Venlo naar Zuid-Limburg zou 
lopen. In 1856 werd te Roermond een comité samengesteld, dat zich 
inspande voor de aanleg van een spoorweg. Burgemeester Louis 
Beerenbroek en papierfabrikant Magnée richtten zich tot de koning 
voor concessie van een spoorlijn van Eindhoven over Weert en 
Roermond naar Dren. De lijn zou een voortzetting zijn van de 
concessie Bredius, die de spoorverbinding Dordrecht-Eindhoven be-
oogde. Het bleef bij overleggen en praten. De spoorwegwet Van 
Hall stelde in maart 1861 definitief een verbinding vast namelijk 
het traject Maastricht-Venlo, waarvan in het voorjaar van 1862 de 
aanbesteding volgde. In november 1865 was het werk gereed. 
Minister Thorbecke was bij de openingsfeestelijkheden aanwezig. 
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Een retour derde klasse Maastricht-Venlo kostte f2,80, te weten 
ongeveer het halve weekloon van een werkman. 

Venlo werd al spoedig een spoorwegknooppunt van betekenis. 
In verband hiermee is het nodig de situatie in het nabijgelegen 
Pruisen te belichten. De eerste Rijnlandse spoorlijn was gelegen 
tussen Keulen en Aken in 1841. In 1843 volgde de verbinding met 
Antwerpen. Het voorbeeld werkte aanstekelijk. Op initiatief van 
een drietal fabrikanten uit Viersen, Dalken en Gladbach kwam in 
1849 de spoorlijn Homberg am Rhein-Viersen tot stand. De sprong 
van Viersen naar Venlo, via Di.ilken, Breyell en Kaldenkirchen 
vond plaats in 1866. De verbinding werd geëxploiteerd door de 
Ktiniglich Bergisch-Mkkische Eisenbahngesellschaft. In het zelfde 
jaar vond de opening plaats van de lijn Venlo-Helmond-Eindhoven. 
Daarmee was een voor Venlo uiterst belangrijke oost-west verbin-
ding per spoor gereedgekomen, die in de volgende jaren nog werd 
uitgebouwd. In 1867 kreeg de lijn Venlo-Viersen op Duits gebied 
bij Kaldenkirchen een aftakking via Lobberich naar Kempen, die 
bezit was van de Rheinische Eisenbahngesellschaft. De &II-
Mindener Eisenbahngesellschaft realiseerde in 1874 de lijn Venlo-
Straelen-Wesel. Zo telde Venlo tenslotte vier verschillende spoorweg-
stations: een Nederlands, dat der Staatsspoorwegen, en drie Duitse. 
De groei der activiteiten blijkt duidelijk uit de onderstaande cijfers. 

Station Venlo 

VERTREK 	 AANKOMST 

Aantal 	Vrachtgoed 	Aantal 	Vrachtgoed 
reizigers 	in tonnen 	reizigers 	in tonnen 

1879 49.092 24.762* 47.375 24.904* 
1908 78.153 46.911** 67.735 99.843** 

* waaronder begrepen 165 ton 	 * waaronder begrepen 45 ton 
steenkolen. 	 steenkolen. 

** waaronder begrepen 125 ton 	 ** waaronder begrepen 6.545 ton 
steenkolen. 	 steenkolen. 

In 1883 kwam de spoorverbinding met Nijmegen over de weste-
lijke Maasoever via Boxmeer tot stand. 
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1873 

Venlo 

Kalden, 
kirchen 

I 866 

Maastricht 

HET SPOORIVEC;NET VAN 
MIDDEN- EN NOORD-LIMBURG 

••■ ••, 1879 Spoorlijn met jaar van voltooide aanleg 

28 



In het uiterste gebied van Noord-Limburg kwam in 1873 de 
spoorlijn Boxtel-Goch, geëxploiteerd door de Noord-Brabantsch-
Duitsche spoorwegmaatschappij. De spoorlijn doorsneed Noord-
Limburg bij Gennep over een oost-west afstand van ongeveer 5 km. 

Met de Roermondse spoorwegverbindingen ging het niet zo vlot, 
zeker niet vergeleken met Venlo. Veertien jaar later kwam weer een 
nieuwe spoorlijn tot stand. In 1879 werd geopend de lijn Antwerpen-
Roermond-Gladbach. Met de exploitante, de Grand Central Belge, 
kwam men overeen het station der Staatsspoorwegen te Roermond 
gezamenlijk te gebruiken. 

Tot 1913 bezat Midden-Limburg geen rechtstreekse verbinding 
met het westen van Nederland. Pas op 1 november 1913 kwam de 
spoorlijn Weert-Eindhoven tot stand. Het traject Roermond-Weert 
werd reeds onderhouden door de Grand Central Beige. Vanuit Zuid-
Limburg gingen er vaker stemmen op voor een baanverkorting te 
realiseren, door bij Maasbracht, ongeveer 10 km ten zuiden van 
Roermond, een aftakking van de spoorlijn Roermond-Maastricht te 
leggen, die over de Maas via Wessem naar Weert zou lopen. Het 
voordeel, een baanverkorting van ongeveer 14 km, was niet zeer 
overtuigend en woog bij lange niet op tegen de te maken kosten. 
De plannen, gesteund door verschillende Zuid-Limburgse promi-
nenten, vonden dan ook geen doorgang. De spoorwegsituatie zoals 
die was in 1914, onderging daarna geen wijziging meer. 

Als nieuw middel voor personen- en vrachtvervoer deed in Neder-
land omstreeks 1880 de tram zijn intrede. 30  Drie functies vielen 
3.) K.v.K. Tegelen 1888, p. 9-10; 1889, p. 9-10; Brugmans, Paardenkracht en 
mensenmacht, p. 371; Nieuwe Venlosche Courant 1912, 19, 23, 26 maart, 1 okto-
ber; 1915, 29 april; H. J. Donker, Van Tai/ver/teer tot autodiensten via stoom en 
diesel, gedenkschrift van de N.V. Maasbuurtspoorweg (Cuyk 1948), p. 5, 18; 
P.V.L. 1905, p. 85; 1910, p. 80-90 en J, p. 6; 1916, p. 110-115; J. G. J. C. 
Nieuwenhuis, Tramwegen, in Het bedrijfsleven tijdens de regeering van Koningin 
Wilhelmina, p. 296; J. Feith, Met den Maas buurtspoorweg Nijmegen-Venlo 
(Gennep 1913), p. 17-26; Limburg, propaganda-uitgave met officieele medewerking 
en instemming van verschillende gemeenten en V.V.V.'s in Limburg (Heerlen 
1935), p. 139; K.v.K. Venlo 1901, p. 15; 1904, p. 15; 1910, p. 17; 1911, p. 117; 
1912, J, p. 7; K.v.K. Roermond 1909, J, p. 2; 1913, p. 17; Dagblad voor Noord-
Limburg, 30 januari 1964, p. 11; R. P. J. Tutein Nolthenius, Onze openbare 
werken, in Eene halve eeuw 1848-1898 (Amsterdam 1898) o.r.v. P. H. Ritter, dl I, 
p. 237. 
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aan de interlocale tramwegen toe: de bediening van streken met 
beperkte verkeersbehoefte, het dienen als voedingslijn voor de spoor-
wegen en het verschaffen van aanvullende voorziening naast de 
spoorweg. Omstreeks 1900 was er in Nederland al ongeveer een 
tramnet van 1.000 km aangelegd. 

De eerste verbinding van deze soort in Midden- en Noord-
Limburg was de paardentramweg van het station Venlo naar Tegelen 
en Steyl, aangelegd door ir. Jonkergouw en gereedgekomen in 1888. 
De lijn werd geëxploiteerd door de N.V. Tramweg-Maatschappij 
Venloo-Tegelen-Steyl. Het aandelenkapitaal bedroeg f29.750,—, 
bijeengebracht door instellingen en particulieren. Het aantal per-
sonen dat in 1889 van dit vervoermiddel gebruik maakte, bedroeg 
ruim 47.000, daarmee bewijzend dat het inderdaad in een behoefte 
voorzag. Over het jaar 1890 waren de ontvangsten als volgt: 

Reizigers 	 f5.517,77 
Bagage en goederen 	f 539,785  
Diversen 	 f 188,185  

Tesamen 	 f6.245,74 

In volgende jaren namen de ontvangsten nog toe, die voldoende 
waren om regelmatig een dividend van 4% uit te keren. In 1904 
werd Jonkergouw opgevolgd door A. Wendehorst. De paardetram 
verdween in 1910 en werd door een motortram vervangen. Twee 
jaren later wijzigde ook de naam in N.V. Eerste Nederlandsche 
Motortram Venlo-Tegelen-Steyl, gevestigd te Venlo. 

Jonkergouw, die in 1912 te Blerik op bijna 71-jarige leeftijd 
overleed, legde eveneens aan de tramlijn Eindhoven-Geldrop en 
Venray-Dorp-Station. Ook in Duitsland was hij betrokken bij de 
aanleg van tramlijnen. Tijdens de eindfase der werkzaamheden van 
de aanleg der tramlijn Venlo-Maasbree-Helden werd hij ziek om 
kort na de officiële openstelling van de lijn te overlijden. De opening 
ervan vond plaats op 25 maart 1912 in aanwezigheid van de gouver-
neur der provincie en de minister van Waterstaat. De 22 wagons 
die op deze lijn gebruikt werden, waren geleverd door de firma 
J. J. Beynes te Haarlem. Lampen en installatie voor de acetyleen-
verlichting had de firma Julius Pintsch te Berlijn vervaardigd, terwijl 
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de locomotieven kwamen uit de werkplaatsen der Hohenzollern 
Actiengesellschaft fr Lokomotivbau te Düsseldorf-Grafenberg. De 
lijn was bijzonder modern van opzet, — zij had overigens slechts een 
lengte van 20 km —, en werd door minister mr. L. Regout zeer 
geprezen. Het kapitaal der naamloze vennootschap Stoomtram Venlo-
Maasbree-Helden was bij elkaar gebracht door de aanliggende ge-
meenten, een totaal van f 260.000,— , waarin Venlo voor f 150.000,— 
participeerde. Bovendien beschikte men nog over een werkkapitaal 
verkregen door een obligatielening van f 182.000,— die geheel door 
Venlo werd overgenomen. De tramlijn kwam gereed zonder renteloos 
voorschot van het rijk of rentegarantie van de provincie. 

Kort voor de eerste wereldoorlog, op 31 mei 1913, kwam de lijn 
Venlo-Gennep-Nijmegen, gesticht door de N.V. Maasbuurtspoor-
weg, gereed. Het belang van deze lijn was dat hierdoor de oostelijke 
Maasoever werd ontsloten. De spoorlijn naar Nijmegen liep dwars 
Maasoever werd ontsloten. De spoorlijn naar Nijmegen liep immers 
via Venray, Boxmeer en Cuyk over de westkant, dus tevens groten-
deels door Noord-Brabant. De nieuwe lijn over Gennep was bijzon-
der druk bezocht. Het eerste boekjaar 1914 vermeldde, dat men dat 
jaar 270.845 personen vervoerde en 19.023 ton goederen. Hiertoe 
had men ongeveer 50 man in dienst. 

Inmiddels was elders in Noord-Limburg de aanleg van de paarde-
tramweg Venray-Oostrum, kosten van aanleg f 29.000,—, voltooid 
in 1909. Deze lijn, eigendom der gemeente Venray, diende voor-
namelijk om passagiers aan te voeren van Venray-Dorp naar het te 
Venray-Oostrum gelegen spoorwegstation. In hetzelfde jaar kwam 
eveneens gereed de stoomtramweg van Weert over Stramproy in de 
richting Maaseik. De verbinding werd aangelegd op kosten van de 
gemeenten Weert en Stramproy met een renteloos voorschot van 
het Rijk ten bedrage van 1/3 deel der aanlegkosten, gemaximeerd 
tot f60.000,—. Voorts genoot men ook nog de steun der provincie. 

De tramverbindingen vanuit Roermond kwamen pas na 1914 
gereed. De in augustus 1908 te Roermond opgerichte Centrale Lim-
burgsche Spoorwegmaatschappij stuitte op de moeilijkheid, dat de 
participerende gemeenten te veel speciale wensen in de plannen, 
gerealiseerd wensten te zien. Ook de kapitaalinbreng kon hierdoor 
niet juist vastgesteld worden. Tenslotte ging men toch aan het werk 
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en in 1914 kwam de lijn Roermond-Kessenich gereed. Zij kon toen 
echter niet in gebruik worden genomen wegens een inmiddels in 
Duitsland afgekondigd locomotief-uitvoerverbod. In hetzelfde jaar 
werd begonnen met de aanleg van de tramlijn Roermond-Vlodrop. 
In andere richtingen had men ver gevorderde plannen, onder meer 
in de richting Noord-Brabant naar Meyel en Deurne. Hier ontmoet-
te men echter het bezwaar dat in Noord-Brabant een andere spoor-
breedte in gebruik was. 

Intussen werden de omstandigheden voor de trambedrijven er na 
1918 niet gunstiger op. Het motorvervoer op de weg voor militaire 
doeleinden had zich sterk ontwikkeld. Dit had grote invloed op het 
personenvervoer per autobus en goederenvervoer per vrachtwagen. 
Voorts was er sinds 1900 een wet „inhoudende nadere regeling van 
de dienst en het gebruik van spoorwegen, waarop uitsluitend met 
beperkte snelheid wordt vervoerd", die het nodig maakte vergunning 
aan te vragen voor het aanleggen van spoorstaven in de openbare 
weg. Hiertegenover stond de ongebreidelde vrijheid van de nieuwe 
vervoermiddelen op de weg, welke vielen onder de wet op de open-
bare vervoermiddelen van 1880, welks eerste artikel luidde: „Tot 
het in werking brengen van een openbaar middel van vervoer van 
personen of goederen wordt gene voorafgaande vergunning gevor-
derd." Dit standpunt bleef tot 1926 gehandhaafd. In de locaalspoor-
en tramwegwet van 1917 werd de wet van 1900 nog eens bevestigd 
en uitgebreid met een aanvrage tot concessie voor exploitatie. Een 
derde nadeel der tramwegen was dat zij hun eigen weg, spoorlijn, 
moesten aanleggen, hetgeen hun concurrentiepositie ten opzichte 
van het wegvervoer zeer verzwakte. Zonder steun van rijks-, provin-
ciale of gemeentelijke overheid kwamen weinig lijnen meer tot stand. 

§ 3. Sociale verhoudingen in en buiten het bedrijfsleven 

De eerste decennia na het herstel van de nationale onafhankelijk-
heid vormden voor Nederland geen periode van economische op-
leving en vooruitgang van de nationale welvaart. 31  Dat er toen 
armoede heerste onder brede lagen van de bevolking was hiervan 

31 ) De Jonge, a.w., p. 17. 
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het gevolg. In de steden en op het platteland heerste in verschillende 
vakken veel werkloosheid, terwijl min of meer permanente leeg-
lopers evenmin ontbraken. 

Van den Eerenbeemt, die in zijn beschouwing De armen en het 
matschappelijk welzijn in historisch perspectief, de negentiende 
eeuw vanuit de achttiende benadert, constateert een harde „struggle 
for live" waarin velen onder kwamen te liggen. De mededinging 
nam geleidelijk aan scherper vormen aan. Aangezien de arbeids-
beloning in het vroeg-kapitalistische stadium de voornaamste kosten-
factor vormde in het fabricageproces, was het drukken van het loon-
niveau geruime tijd hét middel om in de concurrentie beter partij 
te kunnen geven. Vrouwen- en kinderarbeid werd door deze gang 
van zaken gestimuleerd. Dit laatste betekende een aanvulling op 
de gezinsinkomsten. De armenzorg vulde dan het eventueel resterend 
tekort in het budget aan. Dit soort van loonbijslagen was de Neder-
landse vorm van het Engelse allowance-systeem. Een economisch 
nadeel hiervan was, dat zwakke bedrijven door een verkapte loon-
steun,  —  en loon maakte doorgaans het leeuwendeel van de bedrijfs-
kosten uit —, in stand werden gehouden en het bedrijfsleven zich 
zelf niet kon saneren. Bovendien declasseerde het de valide arbeider 
door hem op deze wijze tot de armlastigen te brengen en vermin-
derde het aldus de zedelijke eerbied voor de arbeid. Een gedeelte 
der sociale verantwoordelijkheid werd hierdoor verlegd van bedrijf 
naar armbestuur. 

Winkelman, die evenmin als Van den Eerenbeemt de ogen sluit 
voor de vele maatschappelijke wantoestanden, signaleert echter ook, 
—  en hij voert daarbij de zeer omstreden figuur Petrus Regout ten 
tonele —, dat in een tijd waarin de bedeling zich over een groot deel 
der bevolking moest ontfermen, Regout een grotere zegen creëerde 
dan welke liefdadigheid ook kon zijn, hij schiep namelijk werk-
gelegenheid. Het negentiende-eeuwse ondernemerschap, hoe primi-
tief ook op historische afstand bezien, was de startmotor die het 
maatschappelijke raderwerk van zijn tijd in beweging zette. De 
graagte waarmede men de Tayloriaanse tijdschetsen uit de laden 
der historie te voorschijn haalt en het gemak waarmede men wijst 
op het sombere coloriet ervan, doen niet altijd recht aan de pioniers-
geest en goede wil van hen, die de verantwoordelijkheid droegen 
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voor de grote vooruitgang op velerlei gebied die de vorige eeuw 
kenmerkte. 32  

In 1839, na het vertrek der Belgische troepen, en de jaren hierna 
was de situatie in Limburg weinig gunstig. De provinciale overheid 
maakte in 1846 met zorg gewag van de buitengewone duurte, 
nijpende armoede, beroepsbedelarij en landloperij. 33  Gesignaleerde 
diefstallen betroffen voornamelijk het wegnemen van levensmiddelen. 
Het provinciaal bestuur dacht zich als maatregelen tot vermindering 
van deze armoede en van de daaraan verbonden aspecten van asociaal 
gedrag, de aanleg van land- en spoorwegen in Limburg, het uit-
voeren van reparaties aan de vestingwerken van Maastricht en Venlo, 
het oprichten van buitengewone instellingen van weldadigheid, ver-
mindering van accijnzen op gemaal, geslacht en brandstoffen en de 
verdeling van pootaardappelen onder de minvermogende klasse. Ook 
de minvermogenden in de dorpen beschikten veelal wel over een 
klein lapje grond, dat men in eigendom of pacht had. Bij de ver-
deling van pootaardappelen was het vaak zo, dat men het ontvangen 
kwantum bij de oogst moest teruggeven en het restant mocht be-
houden. Kortom de toestand was in het algemeen weinig rooskleurig. 

Dat de noodlijdende bevolking, vooral die aan de rijksgrens, zijn 
toevlucht zocht tot smokkel behoeft geen verwondering te wekken. 34  
Zo werd omstreeks 1850 in grote hoeveelheden zout illegaal geïm-
porteerd. Groepen, vooral uit kinderen bestaande, kwamen met zout 
over de grenzen, wel zorg dragend, dat ze niet meer dan vijf pond 
per persoon bij zich hadden, zijnde de bij de wet vrijgelaten hoe-
veelheid bij binnenlands vervoer. De landloperij werd bevorderd 
door het averechts werkende gemeentelijke restitutiestelse1. 33  

Dit laatste verdient enige toelichting. Voor 1850 was namelijk 

32) H. F. J. M. van den Eerenbe,emt, De arme en het maatschappelijk welzijn in 
historisch perspectief (Tilburg 1961), p. 27-30; L. G. J. Verberne, De Nederlandse 
arbeidersbeweging in de negentiende eeuw (Utrecht 1959), p. 40-41; P. H. 
Winkelman, Nederland, in 150 jaar katholieke arbeidersbeweging in West-Europa 
1789-1939 o.r.v. S. H. Scholl (Hilversum 1961), p. 308-314. 
33) P.V.L. 1846, p. 4, 7, 35, 36; 1847, p. 94. 
34) F. N. Sickinga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen sedert het jaar 
1810, dl II (Utrecht 1883), p. 24. 
35) P.V.L. 1856, p. 247; 1860, p. 245. 
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dikwijls geschil gerezen, of gemeenten welke aan niet-gemeente-
naren ondersteuning gaven naar de geest van artikel 13 van de wet 
van 28 november 1818, gerechtigd waren de gemaakte kosten van 
de gemeente van herkomst der ondersteunden terug te vorderen. 
De Hoge Raad besliste in een dergelijke procedure tussen het rooms-
katholiek armbestuur van Deventer en het gemeentebestuur van 
Raalte in bevestigende zin bij arrest van 28 juni 1850. Sindsdien 
gaven de gemeenten gemakkelijker ondersteuning aan niet-inwo-
nenden, waardoor de plaatsverandering van behoeftigen, in feite 
landloperij, ten zeerste werd bevorderd. 

Ondanks de toenemende werkgelegenheid tussen 1850 en 1870, 
— in Roermond werden toen verschillende bedrijven opgericht —, 
bleef de positie van het arbeidersgezin bijzonder kwetsbaar. Een 
strenge winter, ziekte, tijdelijke werkloosheid, een ongunstige oogst 
en stijging van de levensmiddelenprijzen brachten het onmiddellijk 
in grote moeilijkheden." Dit leidde er toe, dat de in direct con-
sumptieve sfeer liggende weldadigheid als maatschappelijk aanvaard-
bare therapie werd geaccepteerd." Pas tegen het eind der negen-
tiende eeuw werd het primaatschap der philantropie aangetast. 

Na bovenstaande beschouwing is het dienstig om na te gaan hoe 
het in feite met de lonen stond. Voor Midden- en Noord-Limburg 
worden de eerste gegevens verschaft door de enquête van 1841. 38  

38) P.V.L. 1859, p. 332; 1870, IX, p. 1. 
37) P.V.L. 1856, p. 249; Wouters, a.w., p. 453-454. 
38) R. A. Gorter en C. W. de Vries, Gegevens omtrent den kinderarbeid in Neder-
land volgens de enquêtes van 1841 en 1860, in Economisch Historisch Jaarboek, 
dl VIII ('s Gravenhage 1922), p. 111-122; I. J. Brugrnans, De arbeidende klasse in 
de negentiende eeuw 1813-1870 (Utrecht 1961), p. 130; P.V.L. 1866, XV, p. 402 
e.v. 
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Overzicht der daglonen in 1841 (uitgedrukt in centen) van enige 
Roermondse ondernemingen 

Categorie loontrekkenden 
Soort van bedrijf 

wolspinnerij 	papierfabriek 	sigarenfabriek 

Mannen 	 40 	50 tot 120 	65 
Vrouwen 	 32 	35 tot 50 	— 
Jongens 	 — 	30 tot 50 	45 
Meisjes 	 — 	30 tot 50 	35 
Kinderen 	 12 	19 tot 25 

Wat betreft de loontrekkenden worden in de enquête de kinderen 
die in de wolspinnerij (van Ph. Claus) en in de papierfabriek (van 
Burghoff) werkten, nader gespecificeerd. In de wolspinnerij gaat 
het om een groep van 8 kinderen van 9 tot 12 jaar, in de papier-
fabriek om 22 kinderen van 9 tot 13 jaar. Opvallend is de hoge top 
der mannelijke daglonen tot 120 cent. Het gemiddelde van het 
minimum en maximum dagloon ligt op 65 cent, even hoog als in 
de sigarenfabriek (van Bayer). In de wolspinnerij liggen de lonen laag. 

Het dagloon van een Roermondse arbeider in 1841 zou men in 
het licht van voorgaand overzicht mogen begroten op 60 cent. Dit 
dagloon werd slechts uitbetaald, wanneer er gewerkt werd. Wil men 
dus het jaarloon van een arbeider schatten, dan moet men hierbij 
rekening houden met zondagen (52 zondagen), katholieke feestdagen 
(Driekoningen, Maria Lichtmis, Maria Boodschap, Witte Donder-
dag, Goede Vrijdag, Paasz,aterdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 
Pinksteren, tweede Pinksterdag, Drievuldigheidszondag, Sacraments-
dag, H. Hartfeest, St. Jansdag, H.H. Petrus en Paulus, Maria ten 
Hemel Opneming, Kruisverheffing, Allerheiligen, Allerzielen, eerste 
en tweede Kerstdag en plaatselijke heiligendagen), Limburgse feest-
dagen (carnaval en kermissen: samen vier dagen buiten de bijbeho-
rende zondagen), waarop niet of slechts halve dagen werd gewerkt. 
Rekent men hierbij: enige ziektedagen en dagen dat men niet op 
werk verscheen wegens het zogenaamde „Maandag houden"; halve 
dagen wegens het bijwonen van huwelijken, begrafenissen en der-
gelijke van familie, vrienden en bekenden, dan komt men tot een 
jaarinkomen dat bij 285 werkdagen ongeveer f 170,— zal hebben 
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bedragen. Bij dit cijfer is dan nog geen rekening gehouden met 
seizoenwerkloosheid, die in bepaalde bedrijfstakken, zoals de klei-
warenindustrie, pleegde voor te komen. 

Het dagloon van 60 cent paste in het loonpatroon van het zuiden. 
Zo signaleert Brugmans voor 1841, dus het jaar van de enquête, 
waaruit boven is aangehaald, een dagloon van 63 cent in de Bra-
bantse textielcentra. Ook omstreeks 1850 werden te Roermond lonen 
uitbetaald van 60 cent per dag. 39  Evenals Wouters voor 's-Hertogen-
bosch, moet men voor Midden- en Noord-Limburg dan tot de 
conclusie komen, dat de lonen lager waren dan elders; immers 
Brugmans stelt het gemiddelde loon voor volwassen Nederlandse 
mannen rond het midden der eeuw op een gulden per dag. Dit 
niveau bereikte men te Roermond pas na 1860. Aan de hand van 
de gepubliceerde Roermondse daglonen in het provinciaal verslag 
van 1861, betrekking hebbend op ruim 1.500 personen der man-
nelijke volwassen beroepsbevolking, kan dit worden geïllustreerd." 

Daglonen voor mannen te Roermond in 1861 
Aantal mannen Dagloon in centen Weekloon in guldens 

3 50 3,— 
42 60 3,60 
6 70 4,20 

118 75 4,50 
46 80 4,80 
22 85 5,10 

700 88 5,28 
185 90 5,40 
170 100 6,— 
61 120 7,20 
23 125 7,50 

6 130 7,80 
49 165 9,90 
27 187 11,22 

7 215 12,90 
39 285 17,10 

30) G.V. Roermond 1851, XIV; Brugmans, De arbeidende klasse, p. 133; Wouters, 
a.w., p. 46-47. 
4.) Gegevens geput uit het betreffende provinciale verslag. 
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Als toelichting op deze cijfers moge nog dienen, dat het in voor-
gaande tabel genoemde getal van 700 mannen betrekking heeft op 
de textielindustrie en verder dat het dagloon van 285 cent werd 
verdiend door de beste werklieden in de kunstnijverheid. 

De weeklonen van een flinke plattelandsgemeente als Weert 
bieden in 1866 het volgende beeld. 41  

Weeklonen voor mannen te 	Weert 	in 	1866 

Soort van bedrijf Weekloon in guldens 

Azijnfabriek 3,60 
Boek- en steendrukkerij 3,50 
Bierbrouwerij 3,60 
Leerlooierij 4,— tot 4,20 
Linnen- en pellenfabriek 7,20 
Olie- en graanmolens 3,60 
Orgelmakerij 5,—  
Hoedenfabriek 3,50 
Pannenbakkerij 4,— 
Pijpenfabriek 3,20 
Steenbakkerij 2,70 
Siroopmakerij geen personeel 
Zeepziederij 3,60 
Zoutziederij 3,60 

Al deze bedrijven waren van zeer bescheiden omvang. 

De lonen ten plattelande en ook de andere Midden- en Noord-
Limburgse plaatsen leveren ongeveer dezelfde cijfers op. Deze liggen 
in 1866 nog steeds op een gemiddelde van f 3.60 per week ofwel 
60 cent per dag. Na 1870 worden de lonen wat hoger. Noord- en 
Midden-Limburg geeft het volgende beeld in 1871. 42  

") Gegevens geput uit het betreffende provinciale verslag. 
4 2) idem. 
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Weeklonen voor mannen in guldens in 1871 voor 
Midden- en Noord-Limburg 

Bedrijfstak Weekloon 

Azijnmakerij 4,20 
Boekbinderij 3,50 tot 5,40 
Boekdrukkerij 4,20 tot 4,60 
Branderij 4,80 
Brouwerij 4,80 
Leerlooierij 4,50 tot 4,80 
Graan molen 4,20 tot 4,80 
Pannenbakkerij 4,20 
Scheepstimmerwerf 4,80 
Siroopmakerij 4,20 
Steenbakkerij 5,— 
Steenhouwerij 5,40 
Tabaksfabriek 4,50 tot 6,— 
Ijzergieterij 4,80 
Zeepziederij 4,50 tot 4,80 
Zoutziederij 4,50 tot 4,80 

Een goed inzicht in de inkomensverschuiving sinds 1866 geeft 
Philips in zijn studie Een eeuw armen- en ziekenzorg in Venlo." 

De procentuele verdeling van het aantal Venlose aangeslagenen 
in de hoofdelijke omslag, verdeeld naar inkomensklassen per jaar. 

Inkomensklassen 
in guldens 

1866 1870 1880 1900 

300,— tot 	400,— 31.2 33.4 39.— 28.1 
400,— tot 	600,— 18.2 18.— 26.9 21.9 
600,— tot 	800,— 19.9 18.6 11.2 20.1 
800,— tot 1.000,— 5.5 7.3 6.3 8.— 
1.000,— en meer 25.2 22.7 16.6 21.9 

en ziekenzorg, p. 24. 43) Philips, Een eeuw armen- 
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Zoals uit bovenstaande blijkt, was er te Venlo een vrij grote groep 
met een jaarinkomen van meer dan f1.000,—; deze groep werd 
echter in de laatste helft van de vorige eeuw geringer. Dat hing 
gedeeltelijk samen met de groei van het aantal aangeslagenen en 
met de toenemende welvaartsspreiding, die duidelijk vallen af te 
lezen. Er had een opschuiving plaats naar de hogere inkomens-
klassen, nauwelijks beinvloed door een waardevermindering van 
het geld. Bij deze cijfers dient men echter te bedenken, dat het 
totaal aantal aangeslagenen in de hoofdelijke omslag slechts een 
gering deel uitmaakte van de totale Venlose bevolking. 

Echter ook de arbeidslonen vertoonden een duidelijke stijging. 
Een goede indicatie hiervoor zijn de gemiddelde brutolonen per 
jaar van arbeiders en toezicht-houdend personeel der mijnen in Zuid-
Limburg, welke cijfers vrij regelmatig werden gepubliceerd. 44  

Gemiddelde brutolonen per jaar van arbeiders en 
toezicht houdend personeel der mijnen in Zuid-Limburg 

Jaar Jaarloon in guldens 

1886 378,— 
1888 414,63 
1890 481,75 
1892 444,69 
1894 469,49 
18% 484,30 
1898 503,02 
1900 657,73 
1902 618,61 
1904 571,96 
1906 626,27 

In een periode van twintig jaren stegen de lonen in deze sector 
met ruim 65%. Brugmans stelt echter, dat het op zich zelf betrek-
kelijk onverschillig is hoeveel de arbeiders in guldens en centen 

44 ) Zie de betreffende provinciale verslagen. 
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verdienden. Het komt er op aan te weten, wat hij met dit bedrag 
kon kopen. Om dit werkelijke loon te kunnen vaststellen zijn er 
prijzenstatistieken nodig, die vooral betreffende de periode van voor 
1870, de tijd van de grootste armoede, bijzonder schaars zijn. 45  De 
onvaste stand der prijzen van graan en aardappels was echter in 
hoge mate bepalend voor de steeds wisselende kracht, waarmee het 
pauperisme de volksklasse in zijn wurgende greep hield. De onge-
lukkige combinatie van een te lange en strenge winter en te natte 
of droge zomer, met als gevolg een misoogst die daarna de con-
sumptieprijzen van deze artikelen onverantwoord opjoeg, was voor 
vele arbeiders fataal. Daarbij boden uitdelingen van levensmiddelen 
en brandstoffen, en het werk der spijskokerijen het eerste soulaas. 
De importen van buitenlands graan verzachtten mede de situatie. 

Omstreeks het midden der vorige eeuw bestonden er de volgende 
instellingen, waarvan sommige zich onder meer met bovengenoemde 
weldadigheid bezig hielden: 
— instellingen tot het verlenen van onderstand: de armbesturen, 

de conferenties van de H. Vincentius á Paulo, commissies tot 
uitdeling van levensmiddelen en de godshuizen. 

— instellingen die zich bezig hielden met geven van kosteloos onder-
wijs aan kinderen uit de behoeftige stand. Er bestonden onder 
meer armenscholen te Roermond, Venlo en Weert. 

— instellingen die zich ontfermden over arme, ouderloze kinderen. 
Op dit terrein hebben de Zusters van Liefde zich zowel te Roer-
mond als Venlo verdienstelijk gemaakt. 

— financiële instellingen: banken van lening, zieken- en begrafenis-
bussen. 

Hiernaast moet echter opgemerkt worden, dat vele arbeiders een 
eigen stukje grond bezaten en hierop soms zelf, maar vaker vrouw 
en kinderen lieten werken, hetgeen extra leeftocht in huis bracht." 
De moestuin en het aardappelveldje zorgden tesamen met geit of 

45) Brugmans, De arbeidende klasse, p. 109-110; P.V.L. 1850, p. 141 e.v.; A. M. 
Lauret, Per imperatief mandaat (Tilburg 1967), p. 381-388. 
48 ) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en F. J. M. van Puijenbroek, Pronte mensen 
(Tilburg 1968) p. 16; P. Jacobs, Vijftig jaar K.A.B. in Tegelen (Tegelen 1954), 
p. 18. 
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varken voor een beter gevulde provisiekast. Het slachten van het 
varken was een ware festiviteit, waarbij men in Limburg een „blood-
drOpke" (bloedborrel) pleegde te drinken met de nabuurschap. 
Verder woonden, zeker ten plattelande, de knechts vaak bij hun 
baas in, waardoor zowel loon als leven in ander perspectief komt te 
staan. 

De patronale verhouding die in de relatie werkgever en werk-
nemer bestond, had zijn minder gunstige kanten. Het leidde bij de 
fabrieksarbeiders namelijk vaak tot gedwongen winkelnering. Te 
Roermond kwam het euvel in 1841 voor. Weliswaar zeiden burge-
meester en wethouders van die stad, dat „de gewoonte tot nadere 
afrekening der arbeidslonen eenig crediet in goederen te openen" 
slechts facultatief was en tot geen misbruiken aanleiding gaf, doch 
het was bekend genoeg, dat ook zonder directe dwang om in de 
patroonswinkel te kopen de praktische verplichting daartoe drukkend 
kon worden gevoeld. Was van de „gedwongen" winkelnering, uit-
gaande van de ondernemers, tegen het einde der negentiende eeuw 
weinig meer aanwezig, daarna kwam het zogenaamde „pofsysteem", 
uitgaande van de winkelier, waardoor de arbeiders met handen en 
voeten aan hun leveranciers gebonden werden, met als gevolg de 
ontvangst van te dure en slechte waren, waartegen zij zich tenslotte 
wapenden door het oprichten van coöperaties, zoals er bijvoorbeeld 
te Tegelen in 1908 door de arbeiders een werd opgericht. 47  

De prestaties der arbeiders waren in het algemeen niet bijzonder 
hoog. De Nederlandse arbeider uit die dagen wordt algemeen be-
schreven als ondervoed, krachteloos, traag en onbekwaam. Vandaar 
dat aan kundige lieden met bijzondere bekwaamheden hoge lonen 
werden uitbetaald, zoals te Roermond in de kunstnijverheid. Brug-
mans concludeert dat de arbeidende klasse destijds, althans in de 
industrie, veelal te kenmerken is als een futloze massa, die iedere 
kennis en ontwikkeling miste en in drankmisbruik de enige ver-
aangenaming des levens vond. Hierin ligt ook de verklaring van de 
paradoxale toestand, dat er enerzijds grote werkloosheid was, terwijl 
anderzijds voor allerlei werkzaamheden buitenlandse arbeiders wer- 

47) Coöperatie „De Volharding" it.a. 1908-1948 (z.pl.z.j.) ongepagineerd. 
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den aangetrokken, die over de in Nederland ontbrekende physieke 
kracht en vakkennis beschikten." In Roermond waren dat de wevers 
uit Duitsland. Ook ten plattelande deed zich het verschijnsel der 
„Hollandsganger" voor, onder meer bij de turfgraverij in de Peel. 
Deze Hannoveranen afkomstig uit Westfalen werkten voor twee 
en aten voor drie. Zij stonden hun mannetje en waren veel minder 
onderdanig. Hun goede conditie, geschraagd door sneden pomper-
nikkel met daartussen vingerdik spek, stelde hen in staat het zware 
werk van kanaalgraven goed te verrichten. Zij hadden soms loon-
eisen en waren niet bang dit te onderstrepen met een paar dagen 
bollejagen (staken). 

Over de werktijden valt te vermelden dat deze tot 1914 meestal 
10 tot 12 uren per dag bedroegen. In seizoensbedrijven kwamen 
vaak langere werkdagen voor. Excessief lange werktijden van 16 uur 
of meer welke Bnigmans signaleert speciaal in de klei-industrie, 
kwamen in Midden- en Noord-Limburg niet voor. Ook in de 
textielindustrie, waar elders lange werktijden gebruikelijk waren, 
arbeidde men niet meer dan 11 uren per dag. 

Evenals elders in Nederland kwam ook in deze streken vrouwen-
en kinderarbeid voor. Te Roermond werkten in 1866 in totaal 85 
vrouwen in de textielindustrie. Terzelfdertijd werkten daar in deze 
bedrijfstak 332 kinderen, wier leeftijd waarschijnlijk beneden 16 
jaar lag. Hieronder waren 50 meisjes. Ook in de Roermondse papier-
industrie arbeidden vrouwen en kinderen. Zo werkten in 1841 22 
kinderen van 9 tot 13 jaar in de papierfabriek van Burghoff. In de 
turfgraverij, keramische industrie en andere bedrijfstakken werkten 
eveneens vrouwen en kinderen. Grote aantallen waren dit echter 
niet. Tegen het eind van de negentiende eeuw was het vooral de 
electrotechnische industrie die vrouwen en meisjes vanaf 11 jaar in 
dienst nam. In 1893 waren in de fabriek van Pope te Venlo 60 
vrouwen en meisjes werkzaam op een totaal van 95 arbeidskrachten. 

De sociale onrust manifesteerde zich voor het eerst te Venlo bij 

48) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 193; A. F. van Beurden, De 
Limburgsche en Brabantsche Peel (Sittard z.j.), p. 38-40; H. A. G. Suèr, Het 
dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 19e eeuw (Utrecht 
1961), p. 111-125. 

43 



het uitbreken der spoorwegstaking van 1903. 49  Met Blerik, waar 
een grote werkplaats der staatsspoorwegen was gevestigd, telde Venlo 
ruim 500 spoormannen, ontevreden over de heersende toestanden 
bij de spoorwegen. Op deze spoormannen had de bestaande confes-
sionele vereniging Recht en Plicht, — in de volksmond Rijste Pap 
geheten —, geen vat. Pas met de komst van Poels in dat jaar, — 
dank zij hem duurde de staking in Venlo slechts kort —, kreeg de 
vereniging meer invloed en leden. Aan de stakingsoproep gaf slechts 
10% der arbeiders gevolg. Het volgende conflict vond plaats in 1910 
te Tegelen, waar op de kleiwarenfabriek N.V. Tiglia een langdurige 
staking uitbrak, die circa 100 arbeiders omvatte. Op deze staking 
wordt nog uitvoerig teruggekomen in hoofdstuk IV in de paragraaf 
der keramische industrie. In 1912 staakten 24 metselaars te Venlo. 5° 
Inzet van het conflict was een looneis van 22 naar 25 cent per uur. 
De eis werd niet ingewilligd. De werkgever ontsloeg de werklieden. 
De lege plaatsen waren spoedig aangevuld. In hetzelfde jaar braken 
ongeregeldheden uit op de stoomhoutzagerij van Van Gasselt in 
verband met de belediging van een opzichter door een arbeider. 
Kortom de arbeidersklasse was uit haar apathie ontwaakt. De pers, 
die eigendom was van de gezeten burgerij, beschouwde de stakingen 
nauwelijks als nieuws en bracht in het algemeen slechts matte en 
kleurloze verslagen der gebeurtenissen. 

Met deze onrust ging gepaard een groeiende organisatiezin onder 
de arbeiders. Daarbij liep men in het katholieke kamp niet voorop. 
De eerste katholieke vakvereniging van timmerlieden opgericht te 
Arnhem in 1872 moest lang op navolging wachten." Pas in latere 
jaren wist men zich af te zetten tegen de groeiende socialistische 
vakbeweging. Daarbij werden sinds 1891 de jonge pioniers gesteund 
door de verschijning der pauselijke encycliek Rerum Novarum. Als 
eenling in Limburg bestond slechts te Vaals sinds 1875 de Arbeiter- 

49) P.V.L. 1903, M, p. 66; 1911, L, p. 84; J. Colsen, Poe's (Roermond-Maaseik 
1955), p. 140-148. 
90) K.v.K. Venlo 1912, p. 6. 
51 ) C. J. Kuiper, Uit het rijk van de arbeid (Utrecht 1951), dl I, p. 36; J. Jacobs, 
Het gouden boek der K.A.B. Limburg 1900-1950 (Heerlen 1951), p. 18-48; 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vakvereni-
ging van steen-, buizen- en pannenfabrieksarbeiders St. Stephanus te Tegelen 
1 januari 1906-1 januari 1931 (z.pl. z.j.), p. 48. 
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verein Sankt Paulus, die bij haar oprichting 152 leden telde en onder 
voorzitterschap stond van de oud—zouaaf Jan van Houten. 

In Midden- en Noord-Limburg ontstond de eerste organisatie van 
belang te Roermond waar in 1893 de Roermondse Katholieke Volks-
bond wedr opgericht, welke binnen korte tijd 700 leden telde. 
Leden waren zowel boeren, middenstanders, beambten als arbeiders. 
De leiding berustte bij niet-arbeiders. De eerste voorzitter was mr. 
R. ■Regout te Roermond. Door deze Volksbond werd vrij veel gedaan 
voor de arbeiders, maar niet door de arbeiders. De gewone leden, 
dit waren hoofdzakelijk arbeiders, betaalden slechts een entreegeld 
van 30 cent maar behoefden verder geen contributie te betalen. 
Er werd intussen heel wat gedaan: sociale instellingen zoals spaar-
kassen, ziekenfondsen en woningbouwverenigingen werden opge-
richt. Ook nam men het initiatief tot het oprichten van plaatselijke 
vakverenigingen. Deze waren aanvankelijk ingericht naar het model 
der oude gilden en bevatten zowel patroons als arbeiders. Men 
steunde actief het Kruisverbond, dat zich tot doel stelde het over-
matig gebruik van alcohol te beteugelen. 

In 1900 vond de stichting plaats van de Limburgsche Roomsch 
Katholieke Volksbond. Deze naam werd gekozen, omdat van de 
zeven oprichtende verenigingen er vier deze naam droegen, namelijk 
de volksbonden van Maastricht, Roermond, Gulpen en Heerlen. 
Verder behoorden tot de medeoprichters de Arbeiterverein Sankt 
Paulus te Vaals, de Pius-vereniging te Venlo, een soort van sociëteit 
daterend uit 1876, en de vereniging St. Leonardus te Kerkrade. De 
nieuw gestichte Volksbond droeg de naam terecht. Het hoofddoel 
van de Volksbond, als diocesane organisatie opgesteld, was de 
zedelijke verbetering, godsdienstige ontwikkeling en maatschappe-
lijke verheffing der leden. Pas later ontwikkelde de Volksbond zich 
tot een werkliedenbond. De middenstanders en boeren traden uit 
en vormden eigen verenigingen. Intussen opereerden reeds in Lim-
burg de Duitse Christliche Gewerkschaften onder de grenspende-
laars. Hier en daar werden zelfs plaatselijke afdelingen, zogenaamde 
Zahlstellen opgericht. 

De eerste diocesane voorzitter van de Volksbond was de Maas-
trichtenaar J. Schaepkens van Riempst, van 1900 tot 1902, daarna 
bleef het voorzitterschap 23 jaren in handen van A. H. Vliegen uit 
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Gulpen, van zijn vak meubelmaker en dorpsgenoot, naamgenoot 
en tijdgenoot van de andere Vliegen, de felste propagandist van het 
socialisme in Limburg. In 1910 was de Volksbond uitgegroeid tot 
17 afdelingen met bijna 2.500 leden. In dat jaar werd door Henri 
Hermans, een der stuwers van de Volksbond, als doel gesteld: de 
algehele verheffing van de arbeidersstand. Daarmee was men op 
weg naar een echte arbeidersorganisatie, waaruit de K.A.B., de 
katholieke arbeidersbeweging zou voortkomen. Een der model-afde-
lingen was de Volksbond van Tegelen, opgericht in 1904. De ar-
beiders uit Tegelen waren op het gebied van organisatie en het 
voeren van acties de omliggende plaatsen ver vooruit. Men durfde 
te coöpereren, politiek te voeren en naderhand zelfs te staken. Men 
pakte vele zaken aan, waar men elders in een grote boog omheen 
liep. Niet voor niets stonden de Tegelse werklieden bij de gezeten 
burgerij bekend als de „rode" arbeiders van Tegelen. Dat men aldaar 
een bijzondere activiteit ontplooide was vooral te danken aan de 
eerste geestelijke adviseur van de Tegelse Volksbond kapelaan Van 
Meerwijk, wie het geen moeite te veel was om de arbeiders op de 
hoogte te stellen van sociale, politieke en godsdienstige vraagstukken 
en die hen ook metterdaad begeleidde in hun strijd om erkenning 
der arbeidersorganisaties. 

Omstreeks de eeuwwisseling gingen de werkgevers zich organi-
seren. 52  Het Limburgse provinciale verslag van 1898 vermeldt, 
dat industriëlen van Venlo en omgeving zich tot een vereniging 
formeerden met als doel de bespreking van gezamenlijke belangen. 
In 1907 werd te Tegelen opgericht een Bond van Pannenfabri-
kanten, die als doel had de prijzen te verbeteren met het oog op de 
voortdurende stijging van de prijs van grondstoffen en exploitatie-
kosten. In hetzelfde jaar gingen te Roermond stemmen op om een 
bond van vakpatroons in de kunstnijverheid op te richten. In 1910 
stichtten tengevolge van de sociale spanningen te Tegelen verschei- 

52) P.V.L. 1898, M, p. 43; A. M. Eijkens, Lirnburg's klei-industrie (Tilburg 1968), 
ongepagineerd; P.V.L. 1907, L, p. 83; K.v.K. Roermond 1907, p. 22-23; A. H. M. 
Albregts, Waarvoor wij staan, de katholieke werkgever in het midden van de 
twintigste eeuw, uitgegeven door de Algemene Katholieke Werkgeversvereniging 
(A.K.W.V.) ter herdenking van haar zevende lustrum op 13 september 1950, 
p. 49-50. 
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dene werkgevers in de klei- en metaalwarenindustrie in Venlo en 
omgeving de R.K. Vereeniging voor Werkgevers van Venlo en 
Omstreken, die in 1918 werd verbreed tot de Limburgsche Vereeni-
ging van R.K. Werkgevers in de Klei-industrie. In datzelfde jaar 
werd opgericht de Limburgsche Roomsch-Katholieke Werkgevers-
vereeniging, de huidige L.K.W.V., — waarbij zich ook vele klei-
warenfabrikanten aansloten —, een standsorganisatie, waarbij zich 
alle werkgevers in Limburg konden aansluiten. 

Buiten hun werkgeversvereniging hadden de ondernemers reeds 
lang regelmatig onderling contact via de Kamers van Koophandel 
en Fabrieken. De oudste Kamer van Midden- en Noord-Limburg 
was die van Roermond opgericht bij Koninklijk Besluit van 21 
augustus 1829. 53  Door de Kroon werden onder meer tot leden 
benoemd: textielfabrikant Philip Claus, bierbrouwer Joseph Anton 
Seipgens, zeepzieder Jan Lodewijk Baudrihaye, en papierfabrikant 
Antoon Burghoff, allen woonachtig te Roermond, en voorts gezeten 
burgers zoals Gérard de Rijk uit Tegelen, P. Joseph Beerenbroek en 
Frans Joseph Janssens uit Weert, en Frederik Willem Schmasen uit 
Venlo. De Kamer koos tot haar eerste voorzitter Philip Claus, terwijl 
tot secretaris werd benoemd W. A. H. Meyers. Ten tijde van het 
moment der oprichting bestonden nog twee andere Kamers in Lim-
burg, namelijk te Maastricht en te Vaals. De inrichting van deze 
Kamers werd beheerst door een bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 
1815 goedgekeurd Reglement ter Organisatie van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken. Noord-Limburg kreeg een Kamer van 
Koophandel in 1830 te Venlo. 

Een belangrijk jaar in de geschiedenis der Kamers van Koop-
handel was 1851, in welk jaar een Koninklijk Besluit verscheen, 
waarbij alle vroegere reglementen en verordeningen betreffende 
Kamers van Koophandel werden vervallen verklaard, met ingang 
van 1 april 1852, een termijn die naderhand met twee maanden 
werd verlengd. Essentieel bij de samenstelling der nieuwe Kamers 
was, dat benoeming der leden bij rechtstreekse verkiezing zou plaats 

53) K.v.K. Roermond 1903, p. 19-23; K.v.K. Tegelen 1888, p. 3; Th. L. M. 
Thurlings e.a., Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg 
(Venlo 1958), p. V. 
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vinden. Overigens was men niet algemeen van het nut van een 
Kamer van Koophandel overtuigd. In de zitting van de Roermondse 
gemeenteraad van 11 december 1851 werd naar aanleiding van een 
missive van de gouverneur der provincie, waarin gevraagd werd of 
men de instelling van een Kamer van Koophandel gewenst achtte, 
met 6 tegen 5 stemmen besloten, dat de wenselijkheid van een 
wederoprichting niet werd ingezien, omdat over gewichtige aan-
gelegenheden, zoals wetsontwerpen en tractaten het advies der 
Kamer veelal niet werd ingeroepen, en zo men de Kamer al raad-
pleegde, haar adviezen meestal niet gevolgd werden. Roermondse 
kooplieden, fabrikanten en winkeliers brachten in een rekest gericht 
aan de minister van Binnenlandse Zaken bedenkingen naar voren 
tegen dit raadsbesluit, die er tenslotte toe leidden dat de Roermondse 
Kamer toch weer werd opgericht, hetgeen bevestigd werd bij Ko-
ninklijk Besluit van 1 april 1853. Vanaf dat jaar tot 1900 werd het 
secretariaat door dezelfde man waargenomen te weten J. H. H. 
Beltjens. Inmiddels waren ook elders in Midden- en Noord-Limburg 
Kamers van Koophandel gesticht: in 1888 te Tegelen, in 1900 te 
\Veert. 

Tenslotte verdient in deze paragraaf nog de aandacht de pendel 
naar Duitsland die omstreeks de eeuwwisseling grote vormen aan-
nam en zijn oorzaak vond in de hogere lonen die over de grens 
betaald werden, benevens het grotere gemak waarmee men daar 
werk vond. 54  In het algemeen was men er werkzaam in functies 
die geringe scholing vereisten, zoals landarbeider of fabrieksarbeider 
in de keramische industrie. Uit geheel Limburg trokken duizenden 
in het voorjaar de grens over, soms hele gezinnen, die gingen werken 
in kleiwarenfabrieken en in het najaar in de bietenoogst. Sommige 
Limburgse dorpen stonden in de zomer half leeg met dichtgespijker-
de deuren en ramen. Pas in 1905 werden cijfers bekend over het 
aantal pendelaars, toen het bisdom aan de pastoors opgave vroeg 
omtrent het aantal hunner parochianen die in Duitsland werkten. 
Niet alle pastoors leverden cijfers in maar enig idee van de pendel 
kreeg men wel. 

") P.V.L. 1901, M, p. 76; 1906, Q, p. 44; 1907, L, p. 103; H. van Velthoven, 
Noord-Brabant op weg naar groei en welvaart 1850-1920 (Nijmegen 1963), p. 47; 
J. Jacobs, a.w., p. 11. 
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Plaats 	Pendelaars naar Duitsland in 1905 

Grathem 	 20 
Ittervoort 	 36 
Herten 	 37 
Middelaar 	 46 
Roggel 	 53 
Stramproy 	 20 
Thorn 	 160 
Venray 	 33 
Weert 	 130 
Wessem 	 34 

Tot in Brabant toe kampte men met dit pendelprobleem. Het zuur 
verdiende geld werd meestal snel besteed, zodat deze arbeids-
nomaden in de winter weer armlastig werden, aldus het gemeente-
verslag van Berghem, van waaruit in 1905 125 personen naar Duits-
land gingen werken. 

§ 4. Volksgezondheid en volkshuisvesting 

De volksgezondheid liet tussen 1839 en 1914 veel te wensen over. 
De oorzaken hiervan waren velerlei. Allereerst stelden de geringe 
inkomens van het overgrote deel der bevolking de gezinnen niet in 
staat zich op een behoorlijke en voldoende wijze van de juiste levens-
middelen te voorzien. De hoofdvoeding van de zogenaamde mindere 
klasse bestond uit brood en aardappelen; het laatste werd doorgaans 
gegeten met saus van azijn of mosterd, soms gemengd met peen en 
rapen of met wat reuzel dooreen gestoofd. Van voedingsmiddelen 
als vlees, vis en zuivelproducten bleef deze bevolkingsgroep practisch 
verstoken. Ondanks de afschaffing van het accijns op schape- en 
varkensvlees in 1852 bleef het vleesgebruik onder de arbeiders mini-
maal. Toch veranderde omstreeks 1850 het voedingspatroon der 
arbeiders, omdat de economische situatie een toenemend brood-
verbruik noodzakelijk maakte. De uitbreiding van de industrie, vooral 
te Roermond, dwong de arbeiders hele dagen op de fabriek door 
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te brengen, hetgeen het broodgebruik in de hand werkte. Men had 
immers niet voldoende tijd meer om thuis te gaan eten. 

Wat men kocht aan levensmiddelen was vaak van inferieure 
kwaliteit. Dat men hoognodig toe was aan een warenkeuringswet 
bleek uit de resultaten van een onderzoek te Maastricht in 1900 
waar men bevond dat melk met water werd verdund, minderwaardig 
meel verkocht en worst kunstmatig gekleurd. 55  De kwaliteit van 
het voedsel verstrekt aan de armen was van goede kwaliteit, aldus 
het Roermondse gemeenteverslag over 1895. 56  Het door de Roer-
mondse R.K. Volksbond drie maal per week verstrekte voedsel was 
gezond, krachtig en smakelijk, en tegen ongekend lage prijs ter be-
schikking. Het verslag vermeldt tevens, dat het alleszins de moeite 
waard was een bezoek te brengen aan de lokalen der Zusters van 
Liefde, wier huis van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis 
in 1851 te Roermond werd opgericht. Men kon dan zelf zien hoe 
tal van mannen en jongens aan lange tafels begerig de dampende 
soep verorberden. 

Met de hygiëne was het droevig gesteld. Verpleeginrichtingen 
gaven in deze nauwelijks een voorbeeld. Het gebruik van zuiver 
water was beperkt, aangezien meerdere gezinnen en soms een hele 
straat van één pomp gebruik moesten maken. Zo dateert het Venlose 
waterleidingssysteem pas uit 1889. 57  Met de riolering was het niet 
veel beter gesteld. Vaak bediende een hele straat zich van één 
privaat. De inhoud van latrines gooide men in sloten en op mest-
hopen voor de huizen. De Venlose riolering werd aanbesteed in 
1901. De vuilnisophaaldienst trad er in werking in 1908. De 
accijns op zeep werkte de onzindelijke toestanden met als gevolg 
schurft en dergelijke nog in de hand. Uitbrekende epidemieën ver-
spreidden zich doorgaans snel. 

De epidemieën die de bevolking van Limburg gedurende de 

55) P.V.L. 1900, L, p. 32-34. 
56) G.V. Roermand 1895, Verslag van de gezondheidscommissie, p. 6. 
57) H. H. H. Uyttenbroeck, Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo, de straten 
van Venlo (Venlo 1914), p. 19-20; P.V.L. 1862, p. 244; 1866, p. 187-255; 1872, 
IV, p. 29; Enqu2te naar den toestand der arbeiderswoningen in de provinciën 
Limburg en Oostelijk Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1892), p. 57-58, 61-96; 
J. A. Verdoorn, Volksgezondheid en sociale ontwikkeling (Utrecht-Antwerpen 
1965), p. 44-47; Philips, Een eeuw armen- en ziekenzorg, p. 35. 
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vorige eeuw terecht de meeste schrik aanjoegen waren cholera en 
pokken. Jaren van cholera-epidemieën waren 1833/1834, 1848/1849, 
— volgens overlevering de ergste die Limburg teisterde —, 1854 en 
1866. In dit laatste, ook landelijk zeer epidemische jaar, overleden 
450 mensen tengevolge van cholera, waarvan 300 in Maastricht. 
Noord- en Midden-Limburg kwam er goed van af. Men had slechts 
een twaalftal sterfgevallen te betreuren. In hetzelfde jaar 1866 brak 
ook een pokkenepidemie uit, die aan bijna 250 mensen het leven 
kostte. De beide epidemisch voorkomende ziekten werd pas een halt 
toegeroepen in het laatste kwart der negentiende eeuw; de cholera 
door de verbetering van het drinkwater en de ontdekking van de 
cholerabaccil door Robert Koch, de pokken door de in 1871 aan-
genomen Wet op de Besmettelijke Ziekten, die de pokkenvaccinatie 
van schoolkinderen en leerkrachten voor het gehele land verplicht 
stelde. 

De prostitutie was eveneens een groot probleem voor de volks-
gezondheid. Om de bordelen uit de kom te weren, werd in 1903 
te Venlo verordend, dat het zonder toestemming van burgemeester 
en wethouders verboden was café's met het opschrift „Beieres Bier" 
te exploiteren. Deze aanduiding was namelijk voor ingewijden de 
vlag die de lading moest dekken. Bovendien werd de beruchte wijk 
Het Hetje, verdacht gelegen tussen het Romerhuis en de Haven-
kade afgebroken en het geheimzinnige aan deze buurt ontnomen. 
Een gevolg was dat het grote aantal geslachtszieken binnen korte 
tijd aanmerkelijk verminderde. 

Bij dat alles kwam een povere medische personeelsbezetting. 58  
Limburg stond wat dit betreft landelijk gezien op de laatste plaats, 
getuige het volgende overzicht uit 1866: 

58) Verdoorn, a.w., p. 121. 
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Aantal mensen per geneeskundige in Nederland in 1866 

Provincies Steden Platteland Tesamen (gem.) 

Zeeland 880 982 963 
Noord-Holland 1.113 943 1.034 
Zuid-Holland 1.127 944 1.034 
Friesland 1.200 1.259 1.247 
Utrecht 1.288 1.255 1.269 
Groningen 1.366 1.379 1.376 
Overijsel 1.371 2.034 1.846 
Noord-Brabant 1.479 1.740 1.703 
Drenthe 1.517 1.789 1.749 
Gelderland 1.628 1.800 1.772 
Limburg 2.712 4.149 3.896 

Het gebrek aan geneeskundigen en vroedvrouwen op het platte-
land van Midden- en Noord-Limburg was zeer groot. In sommige 
gemeenten was slechts een derde der overledenen geneeskundig 
behandeld. Het was dus niet verwonderlijk, dat talrijke kwakzalvers 
nog omstreeks 1880, vooral aan de Duitse grens (ze kwamen vaak 
uit het Rijnland), hun winstgevend beroep uitoefenden." Wie 
geen kwaaltje had, werd het door de wonderdokter wel aangepraat. 
Hij keek in de urine en riep met klemmend gespeelde angst, dat 
slechts zwarte kruiden de patiënt van een wisse dood konden redden. 
Het simpele volk kocht gretig zijn likdoornpleisters en antischurft-
zalf, die hij uit menslievendheid voor een grijpstuiver uitdeelde. 
Op het stuk van huismiddeltjes vierde de waanzin hoogtij: tegen 
nierstenen moest men hoofdluizen slikken, op open wonden spin-
rag doen. Het bij iedereen erkende middel tegen de tering was 
ezelinnemelk, waartoe voor directe leverantie boerinnen met ezelin-
nen langs de huizen stapten. 

Een begin van moderne ziekenzorg werd gemaakt te Venlo, waar 
in 1861 op initiatief van deken Schrijnen het Sint Joseph-gasthuis 
werd geopend. 60  De verpleegprijs bedroeg 30 cent per dag, een som 

59) P.V.L. 1880, L, p. 1-35; Suèr, a.w., p. 127-134. 
eo) Philips, a.w., p. 18, 39. 
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die voor de behoeftigen werd vergoed door het R.K. Burgerlijk Arm-
bestuur. Na tien jaar had men de inrichting uitgebreid tot een ge-
middelde van honderd patiënten per jaar. Ook in andere plaatsen, 
zoals Roermond, Venray en Gennep kwamen ziekenhuizen tot 
stand. 

Als eerste medische specialist verscheen de tandarts ten tonele. 
In i' Roermond was dat in 1895 dr. A. Stehr, die in het Louisa-huis 
een lokaal kreeg ter kosteloze behandeling van onvermogende pa-
tiënten. 61  Typisch was dat de oudere mensen wegbleven, getuige 
de volgende cijfers: van de 739 patienten in het eerste jaar, waren 
er 527 jonger dan 14 jaar; van de 1247 getrokken tanden waren er 
998 melktanden. De verklaring van deze cijfers ligt waarschijnlijk 
hierin, dat vanuit de armenschool aandrang om naar de tandarts toe 
te gaan werd uitgeoefend. 

Het verband tussen volksgezondheid en volkshuisvesting is evi-
dent. Deze laatste nu liet alleszins te wensen over. Overduidelijk 
in deze is de Enquête naar den toestand der arbeiderswoningen in 
de provinciën Limburg en Oostelijk Noord-Brabant, ingesteld door 
den Geneeskundigen Raad voor Limburg en Oostelijk Noord-Brabant 
uit 1892. De constateringen hierin gedaan passen volledig op de 
analyse van Van den Eerenbeemt, gedaan in zijn openbare les De 
huisvesting van arbeiders rond het midden der negentiende eeuw. 62  

De voor het Roermondse rapport van 1892 verantwoordelijke 
onderzoekers, dr. C. H. G. A. Leurs en apotheker F. A. Haan, 
constateerden dat van echte arbeiderswijken in de stad geen sprake 
was. De arbeiders woonden over de gehele stad verspreid. Gezien 
het gebrek aan arbeiderswoningen werden voor slechte woonruimten 
hoge huren betaald, die varieerden van f 3,— tot f 5,— per maand. 
In één of twee kleine vertrekken werd gekookt, geslapen en soms 
nog een handwerk uitgeoefend. Open privaten dienden voor meer-
dere huizen en stonken onverdraaglijk. Een georganiseerde reini- 
61) Verslag over de kosteloze behandeling van onvermogende lijders aan mond- en 
tandziekten, gedaan in het Louisa-huis te Roermond, van 6 april 1895 tot 6 april 
1896, p. 1-3. 
62) H. F. J. M. van den Eerenbeemt, De huisvesting der arbeiders rond het 
midden- der negentiende eeuw (Leiden 1957), p. 6-8; Enquête naar den toestand 
der arbeiderswoningen, p. 57-61. 
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gingsdienst bestond te Roermond niet in deze tijd. Voor Venlo 
golden ongeveer dezelfde toestanden. Politieverordeningen die het 
onbewoonbaar verklaren van huizen in het belang der openbare ge-
zondheid regelden, werden niet toegepast. 

Dat arbeiderswoningen een opbrengst gaven van circa 20% kwam 
veel voor. Soms lag dit percentage nog hoger. Een Maastrichtse ar-
beider betaalde ten tijde van bovengenoemd rapport per kamer 60 
tot 75 cent per week en woonde daarin vaak met vrouw en kinderen. 

De arbeider, terug van zijn werk, bleef doorgaans liefst zo kort 
mogelijk in zijn woning en zocht liever een kroeg op die gezelliger 
was. De eigenaars van de arbeiderswoningen, — in vele gevallen 
verdienden ze meer de naam van krotten —, maakten van hun bezit 
woekerwinst. De naam huisjesmelker is terecht op hen van toepas-
sing. Zij bekommerden zich alleen om het tijdig binnenkomen van 
de huur; aan het onderhoud lieten zij zich nauwelijks wat gelegen 
liggen. 

Het jaarverslag van het geneeskundig staatstoezicht merkte in 
1895 op, dat van pogingen der Limburgse gemeentebesturen om 
langs directe of indirecte weg de totstandkoming van ruime, luchtige 
en gezonde woningen voor de minder bedeelde bevolking te helpen 
bevorderen, weinig werd bespeurd, met uitzondering van Roermond 
waar op voorstel van burgemeester en wethouders een commissie in 
het leven werd geroepen om een onderzoek in te stellen naar de 
wijze, waarop de arbeidende klasse in de gemeente was gehuisvest. 63  
Deze commissie bezocht 120 woningen waarvan 54 ongeschikt be-
vonden werden voor bewoning. Men nam contact op met de Volks-
bond om tot de bouw van nieuwe woningen te geraken. Betrekkelijk 
kort na de invoering van de Woningwet van 1902 werden ver-
enigingen, stichtingen en coöperaties voor woningbouw opgericht, 
die veel ten deze in gunstige zin wijzigden. De Venlose Kamer van 
Koophandel signaleerde in 1911 dat de woningnood verminderde, 
hetgeen te wijten was aan de activiteiten van de gemeente en van 
de Venlosche Bouwvereniging. 

63) P.V.L. 1895, L, p. 24-26; 1911, L, p. 70; Enquête naar den toestand der 
arbeiderswoningen, p. 121-124; G. G. Pekelharing, Volkshuisvesting, in 100 Jaren 
gemeentewet 1851-1951 (Alphen aan de Rijn 1951), p. 176. 
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g 5. Onderwijs 

Dat van hoger of vakonderwijs in 1839 en de jaren daarna niet 
gesproken kan worden laat zich goed begrijpen, wanneer men de 
lamentabele toestand van het lager onderwijs in ogenschouw neemt." 

Het bekrompen bestaan van het merendeel der onderwijzers 
oefende een nadelige invloed uit op de kwaliteit van het onderwijs. 
De aanstelling van personeel geschiedde vaker uit overweging van 
ondersteuning dan uit het oogpunt van goede vooropleiding. 
Afgedankte soldaten of pontwachters waren vaak goed genoeg. Er 
bestond geen leerplicht, de bevolking was arm en schoolgelden kon-
den slechts met de grootste moeite worden geïnd. De kinderweg 
naar atelier en fabriek was nog lang niet afgesloten en allerlei 
vormen van huisnijverheid zowel in landbouw als industrie kwamen 
nogal eens voor. Op de meeste plaatsen ten plattelande ontbraken 
behoorlijke schoollokalen en voor zover ze aanwezig waren, voldeden 
ze verre niet aan de te stellen minimumeisen. De onderwijswet van 
1857 gaf een flinke stoot tot bouw van nieuwe en verbetering van 
bestaande scholen. Ook het onderwijsprogramma onderging wijzi-
ging. Bevatte dit voordien hoofdzakelijk het bijbrengen van lezen, 
sinds 1857 werd voorgeschreven het onderricht in schrijven, rekenen 
en de beginselen der Nederlandse taal. Het laatste was vooral van 
belang omdat het Limburgse volk de officiële landstaal niet sprak 
en slechts ternauwernood verstond. 

Naast dit basisonderwijs bestonden te Roermond, Venlo, Weert 
en Venray de zogenaamde collegiën. 65  De invloed van deze insti-
tuten op de sociale, culturele en wetenschappelijke verheffing van 
Midden- en Noord-Limburg is groot geweest. Sommige groeiden 
uit tot onderwijsinstellingen van formaat, die tot op heden van grote 
betekenis zijn. 

Het College te Roermond bezat naast de Latijnse School een 
„institut francais". Dit „institut” wilde niet meer zijn dan een korte 

64) P.V.L. 1842, p. 74; 1846, p. 83; 1847, p. 82, 94; A. van Rijswijck, Roermond 
was een liberale stad, in Maas- en Roerbode, jubileumnummer januari 1956. 
65) P.V.L. 1842, p. 79; 1844, p. 123; A. van Rijswijck, Liberalen en clericalen in 
hun strijd rond het Bisschoppelijk College te Roermond, in Historische opstellen 
over Roermond en omgeving (Roermond 1951), p. 375-394. 
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voorbereiding op de koophandel en andere betrekkingen. Wil men 
de voorbereidende klas, die slechts vanaf de Paasvakantie tot medio 
Augustus gegeven werd, als een volledig schooljaar beschouwen, 
dan omvatte deze afdeling drie jaarcursussen. Ofschoon men het 
„institut" rond 1860 soms aangeduid ziet met de trotse naam 
„Industrieschool", was er van speciaal op de nijverheid gericht on-
derwijs weinig te bespeuren. Het hoofdvak was Frans. Verder 
ontving men onderwijs in „cijferen" en natuurkunde. Alleen het 
ontbreken van de klassieke talen en het daarnaast gegeven boek-
houden onderscheidde dit schooltype van dat der laagste klassen 
van de Latijnse School. Men moest het hiermee echter doen en vele 
Roermondse nijveren vonden er de basis van hun scholing. 

Thorbecke's wet op het middelbaar onderwijs van 1863 bracht 
de zo populair geworden Hogere Burgerschoo1. 66  Te Roermond ging 
een hevige pennestrijd vooraf, — uitgevochten in de kolommen van 
de liberale Roermondenaar en de clericale Maas- en Roerbode 
aan de stichting der in 1865 gereed gekomen Rijks-H.B.S. In de 
loop der jaren was immers overal in het land het verlangen naar 
goed en rechtstreeks op handel en industrie gericht onderwijs ont-
waakt en aan dat verlangen voldeed het Bisschoppelijk College van 
het industriële Roermond niet. Aan de empirische en exacte vakken: 
natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde werd zo goed als 
niets gedaan. Het overtuigde materialisme van grote natuuronder-
zoekers uit die tijd moet verantwoordelijke katholieken geschraagd 
hebben in de in die kring heersende mening, dat de studie van deze 
vakken zou leiden tot geloofsafval. De Rijks-H.B.S. te Roermond 
nam geen grote vlucht. Het Bisschoppelijk College trok toch de 
consequenties van zijn tijd en begon meer zorg aan de empirische 
en exacte vakken te besteden. De Roermondse Rijks-H.B.S. bleef 
de eerste jaren van haar bestaan het verwende troetelkind van de 
liberale gemeenteraad. 

Het onderwijs te Venlo was omstreeks 1910 als volgt georgani-
seerd. Het lager onderwijs telde 5 scholen: 3 openbare scholen, 
waaronder de stadsarmenschool en een school voor meer uitgebreid 

C) Van Rijsvvijck, Roerntond was een liberale stad; W. L. M. E. van Leeuwen, 
Honderd jaar Nederland I848-1948 (Hengelo 1948), p. 222. 
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lager onderwijs, 2 bijzondere scholen, waarvan de eerste in 1894 
werd gesticht door pastoor-deken Ch. Marres, terwijl de tweede 
volgde in 1903. Voor de meisjes was er slechts bijzonder onderwijs: 
de school van de Zusters van Liefde, zowel voor gewoon als voor 
meer uitgebreid lager onderwijs en de kostschool der Zusters Ursu-
linen. 

Het middelbaar onderwijs kende als belangrijk instituut de in 
1865 opgerichte en door het Rijk gesubsidieerde Hogere Burger-
school, die in 1880 geheel aan het Rijk overging. Aan de driejarige 
cursus namen in 1907 102 leerlingen deel, waaronder 13 vrouwe-
lijke. Tot het middelbaar onderwijs van die tijd rekende men even-
eens de burgeravondschool. Deze bestond uit twee afdelingen elk 
met tweejarige cursus: de eerste afdeling gaf een theoretische op-
leiding voor toekomstige ambachtslieden, de tweede een opleiding 
voor toekomstige winkel-, kantoor- en handelsbedienden. Een vol-
doend afgelegd examen aan deze afdelingen gaf recht van toelating 
tot Tekeninstituut en Handelscursus. 

Het Tekeninstituut werd in 1899 opgericht. Men gaf er les in 
handtekenen, technisch tekenen en boetseren. De cursus van 1907 
telde 83 leerlingen, die de school van maandag tot en met vrijdag 
bezochten van half zes tot half tien 's avonds. Naar beroepskeuze 
was dit aantal verdeeld in 26 timmerlieden, 7 schrijnwerkers en 
meubelmakers, 24 smeden, 5 steenhouwers, metselaars en loodgieters, 
19 ververs, glazenmakers en „verlakkers", 1 bouwkundige en 1 
stoffeerder. 

De Handelscursus die op dezelfde dagen en uren plaats vond 
telde in 1907 21 leerlingen. Het leerplan voorzag lessen in rekenen, 
algebra, Nederlands, Duits, Frans en Engels, benevens boekhouden 
en handelsinrichting. Door de Vereeniging ter Bevordering van het 
Ambachtsonderwijs in Limburg werd in 1905 te Venlo een am-
bachtsschool opgericht, die in betrekkelijk korte tijd mte reuze 
schreden vooruitging; waren er in 1905 70 leerlingen, in 1907 was 
het aantal gestegen tot 148. 

Ten slotte waren in Venlo twee inrichtingen van voorbereidend 
hoger onderwijs: het in 1890 gestichte pro-gymnasium — 72 leer-
lingen in 1907 —, onder beheer van het R.K. Parochiaal Kerk-
bestuur en het Collegium Albertinum der Duitse paters Dominica- 
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nen. Dit internaat werd in 1907 alleen door Duitse leerlingen, een 
aantal van 177, bezocht. 

Was de H.B.S.-opleiding nodig voor de opkomende technische 
en administratieve stafkaders in de ondernemingen, de tekenschool 
voorzag in de opleiding van het ambachtelijke personeel en was als 
zodanig voorloper van het moderne technische onderwijs. Het onder-
wijs-program der tekenscholen omvatte de eerste beginselen der 
bouwkunde, beginselen van het handtekenen, tekenen naar model-
len en een gedeelte van het menselijk lichaam, bouwkunst, ont-
werpen van gebouwen, lijntekenen, perspectief- en schaduw tekenen 
en schilderen. De kosten der scholen werden uit de stadskas ge-
financierd. 67  De bloeiende tekenschool te Roermond, onder leiding 
van de bekwame schilder- en tekenmeester H. Linssen, had als leer-
ling de naderhand beroemde P. Cuypers. Dat deze instellingen de 
belangstelling van het ministerie van Binnenlandse Zaken hadden, 
— waaronder het onderwijs toen ressorteerde —, bewees de ter be-
schikking stelling van zilveren eremedailles voor de beste kweke-
lingen der tekenscholen. In 1909 waren inmiddels tekenscholen 
verrezen te Weert, Echt, Gennep, Tegelen en Venray. 

De meer mogelijkheden biedende ambachtsschool stond na de 
eeuwwisseling aan haar begin. 68  Te Roermond werd in 1909 een 
nieuwe ambachtsschool in gebruik genomen. 

Op velerlei gebied van onderwijs kwamen initiatieven tot ont-
plooiing. In 1898 was door de Roermondse Vereniging tot bevor-
dering van handel en nijverheid een handelsschool opgericht, waar 
onderwezen werd in de moderne talen, handelsrekenen, handels-
aardrijkskunde, boekhouden en schoonschrijven. In 1904 nodigde 
deze vereniging de heer Nijst te Amsterdam uit, die een goed 
bezochte lezing hield over accountancy, daarmee het beroep van 
accountant in deze streken introducerend." 

Ofschoon Roermond een belangrijke textielindustrie kende, is het 

67) P.V.L. 1842, p. 79, 85; 1844, p. 126-127; 1847, p. 90; 1849, p. 89; 1909, 
K-4, p. 3. 
68) K.v.K. Venlo 1904, p. 4; P.V.L. 1904, M, p. 39, 68-69, 85; 1909, L, p. 63-64. 
69) P.V.L. 1897, Q, p. 13, 22-25; 1904, M, p. 65; H. F. J. M. van den Eeren-
beemt en H. Schurink, De opkomst van Tilburg als industriestad (Nijmegen 1954), 
p. 243. 
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tot een vakopleiding op dit gebied nooit gekomen. In Tilburg werd 
een dergelijk instituut in 1878 opgericht, maar de Roermondse 
textielindustrie was toen al sterk getaand. In Vaals dat zich in 
Limburg als textielcentrum handhaafde, werd in 1898 een weef-
school opgericht, die in 1901 uitgebreid werd tot een technische 
school voor wollenstoffabricage, de „Haere Technische Schule 
fUr Tuchfabrikation" geheten. 

Over het hoger onderwijs valt weinig mee te delen. Instellingen 
van dien aard kent de provincie niet. Ook het aantal autochtone 
academici was in de industriële wereld bijzonder gering. 7° 

Naast het onderwijs in officiële instituten verdient vermelding 
de figuur van de uit Koblenz afkomstige Duitser Anton Probst, die 
aan de leergierige jongeren van Tegelen in zijn vrije tijd les gaf in 
technisch tekenen. 71  Hij legde zodoende mede de grondslag voor 
de opkomende plaatselijke nijverheid, die er wel bij voer. Nader-
hand bleek dat er verscheidene leerlingen, in de leer geweest bij 
Probst, een eigen constructiewerkplaats waren begonnen. 

70) P.V.L. 1913, L, p. 40-41. 
71) Driessen, a.w., p. 130. 
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HOOFDSTUK II 

DE REGIONALE EN LOKALE VERSPREIDING 
VAN DE NIJVERHEID 

INLEIDING 

Het gebied van Midden- en Noord-Limburg, in de periode van 
1839 tot 1914 een aantal van 53 gemeenten tellend, omvat 1.494.75 
km2, zijnde 67.3% van het oppervlak der provincie Limburg. 1  In het 
noorden raakt de streek over een lengte van enige kilometers de 
provincie Gelderland. In het zuiden grenst het gebied aan Zuid-
Limburg bij de gemeente Susteren. Het langste zijn de oost- en de 
west-grens. Ten oosten grensde Midden- en Noord-Limburg aan 
het toenmalige koninkrijk Pruisen, terwijl aan de westkant de 
provincie Noord-Brabant is gelegen. Deze grenzen hebben een 
tamelijk natuurlijk karakter: de heuvels van Groesbeek en Zuid-
Limburg in noord en zuid; Peel en Rijksgrens, — tevens het einde 
der Maasvallei —, in west en oost. Van zuid naar noord stroomt 
door dit gebied de Maas. De streek ten oosten van de Maas omvatte 
23 gemeenten en is 545.31 km2  groot; de streek ten westen van de 
Maas omvatte 30 gemeenten en is 949.44 km2  groot. De westkant 
is dus aanzienlijk uitgestrekter dan de oostkant, bijna het dubbele in 
oppervlak. In Midden- en Noord-Limburg heeft de Maas een belang-
rijke rol gespeeld, niet alleen als transportweg, doch ook als schei-
dingslijn. Industrieel gezien was de oostoever, ingeklemd tussen de 
Maas en de Duitse grens, van meer belang dan het uitgestrekte en 
meer landelijke gebied ten westen van de Maas. De in bevolkingstal 
twee belangrijkste steden, Roermond en Venlo, lagen op de oost-
oever. Hun oppervlak was slechts gering, niet ongewoon bij vroeger 
omwalde plaatsen, vestingen of sterkten. Venlo besloeg 26.4 km2  of 
2.640 ha, Roermond 9.56 km 2  of 956 ha. 2  De in oppervlakte grote 
gemeenten bevonden zich op de westkant. 

I) De oppervlaktegegevens zijn gebaseerd op cijfers van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek, Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1956 (Utrecht 
1956); Jaarboek Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 1955, p. 49-50. 
2) In het vervolg zal voor oppervlaktegegevens de ha-eenheid gebruikt worden. 
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Het gebied van Midden- en Noord-Limburg werd in de loop der 
negentiende en het begin der twintigste eeuw omgeven door belang-
rijke industriecentra: in het zuiden ontstonden steenkolenmijnen, 
ten westen werden Eindhoven en Helmond gewichtige industrie-
plaatsen, ten oosten in Duitsland tussen Ruhr en Rur groeide een 
industriegebied dat tot de grootste ter wereld ging behoren. De 
aantrekkingskracht en impulsen die van deze industriecentra uit-
gingen, hadden uiteraard hun invloed op de industriële ontwikke-
ling van Midden- en Noord-Limburg. Hoe en in welke mate deze 
invloeden zich deden gelden, zal in het volgende nog aan de orde 
komen. 

A. HET GEBIED TEN OOSTEN VAN DE MAAS 

§ 1. Roermond 

De stad telde in 1815 ruim 4.000 inwoners, een aantal dat in 1830, 
bij het uitbreken van de Belgische opstand, tot 5.300 was gestegen, 
om in 1855 bijna 7.500 te bedragen. De stad was bijna geheel om-
ringd door grachten, was ten opzichte van andere omwalde steden 
ruim aangelegd, en bezat vrij brede straten, die veelal recht waren 
en elkaar haaks kruisten. Er was doorgaans een garnizoen gelegerd, 
dat, evenals elders het geval was, vertier en vertering binnen de 
wallen bracht. In de zomer van 1830 bij het uitbreken van de Bel-
gische opstand bestond de militaire weerbaarheid der stad uit een 
escadron dragonders, dat grotendeels uit Belgen, — die niet van 
zins waren aan de oprukkende generaal Dame weerstand te bie-
den —, was samengesteld. De stad viel op 9 november zonder slag of 
stoot in Belgische handen. De Hollandse garnizoenscommandant 
was inmiddels met een officier en twee trouw gebleven manschap-
pen naar de vesting Venlo vertrokken, die op 11 november het lot 
van Roermond zou delen. 3  
3) J. Craandijk, Wandelingen door Nederland (Haarlem 1883), p. 45-46; Jaarboek 
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, 1955, p. 50; Studies over de sociaal-
economische geschiedenis van Limburg, dl VIII, o.r.v. Remigius Dieteren en 
J. F. R. Philips (Maastricht 1963), p. 138; P.V.L. 1830, p. 28-29; G.V. Roermond 
1877, p. 65; 1886, p. 77-78; 1894, p. 39, 45; G. M. Poell, Beschrijving van het 
Hertogdom Limburg ('s Hertogenbosch 1851), p. 194, 222; J. M. Gijsen, Joannes 
Augustinus Parels (1795-1886) bisschop van Roermond en het Limburg van zijn 
tijd (Assen 1968), p. 263. 
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Na het wisselen van nationale overheid in 1839 bleef het de eerste 
jaren nog wat onrustig, hetgeen vooral te wijten was aan de politieke 
activiteiten van baron Van Scherpenzeel-Heusch, 4  die aanstuurde op 
hechtere aansluiting van het hertogdom Limburg bij de Duitse Bond. 
Daarbij kwam het in 1848 onder meer te Roermond, Meyel en 
Thorn tot ongeregeldheden. Omstreeks 1850 werd de situatie in 
menigerlei opzicht gunstiger. De inwoners dreven veel handel doch 
er was ook een beduidende industrie gevestigd, die op twee belang-
rijke pijlers rustte: de textiel- en papierfabricage, die ook in het 
aangrenzende Rijnland van groot belang was. Daarnaast waren er 
nog kleinere nijverheden zoals kaarsenmakerijen, ververijen, zout-
ziederijen, leerlooierijen en gieterijen annex constructiewerkplaatsen, 
welke laatsten zich gunstig ontwikkelden. De papierfabriek van 
Burghoff, een welvaartsfactor van betekenis, breidde uit en beteken-
de voor vele handen werk. 

In de jaren na 1850 ontstonden belangrijke ondernemingen op 
het gebied van kunstnijverheid, — zoals beeldhouwerijen en werk-
plaatsen voor kerkelijke gebruiksvoorwerpen en paramenten —, 
metaalindustrie en meelnijverheid. Van overheersend belang ter 
stede was echter de textielindustrie, waarbij de onderneming van 
Claus de meest vooraanstaande was. Na Maastricht was Roermond 
de belangrijkste industrieplaats der provincie. Onderstaand overzicht 
moge dit nader illustreren. 5  

4) De leider der Limburgse seperatistische beweging na 1839, Jan Lodewijk Th. 
A. L. baron van Scherpenzeel-Heusch, werd geboren in 1799. Op 21-jarige leeftijd 
vestigde hij zich op het kasteel De Berckt te Baarlo. Hij werd in 1836 tot Belg 
genaturaliseerd en lid van het Limburgse provinciale bestuur tijdens het Belgische 
bewind. In 1848 koos Limburg hem tot lid van de Duitse Bondsdag. De Limburgse 
Kamers van Koophandel voelden op economische gronden weinig voor afscheiding 
van Nederland. Van Scherpenzeel-Heusch overleed, — betrekkelijk vergeten —, 
in 1872 te Vlodrop. 
H. Grochtmann, Die Niederliindische Provinz Limburg im Deutschen Bund (z.pl. 
1937), p. 47-50, 52-59, 73-75, 97-105; P.V.L. 1848, p. 4, 7; Memoriaal voor de 
Dititsche Bondszaken, nrs 1-10, 1848-1849, uitg. door de Hertoglijk Limburgsche 
Commissaris Louis Beerenbroek. 
5) P.V.L. 1866, XV, p. 402 ex. 

62 



Roermondse industrie in 1866 

Soort van onderneming 	 Aantal bedrijven Aantal arbeiders 

Beeldhouwatelier 5 97 
Behangselfabriek 2 96 
Blauwververij 2 4 
Boekdrukkerij 4 12 
Borduurwerkerij 2 15 
Branderij 1 2 
Brandspuiten- en pompen-
fabriek en gieterij 2 12 
Brouwerij 7 22. 
Gasfabriek 1 6 
Gebrandschilderd glas 1 19 
Kalanderen (glanzen van stoffen) 1 5 
Kunstmeubelmakerij 1 7 
Leerbereiderij 1 2 
Leerlooierij 3 13 
Leestenmakeijr 1 4 
Likeurstokerij 2 4 
Loodpletterij 1 10 
Marmerslijperij 2 4 
Meelfabrieken en molens 7 38 
Papierfabriek 1 198 
Smederij 1 8 
Steendrukkerij 2 6 
Steenhouwerij 2 9 
Tabaks- en sigarenfabriek 1 12 
Textielfabrieken 6 1.313 
Ververij van fluwelen band 1 2 
Wattenfabriek 2 7 
Werktuigenfabriek 1 20 
Ijzergieterij 1 20 
Zeepziederij 1 3 
Zoutziederij 1 1 

Totaal 66 1.971 
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Uit bovenstaande blijkt dat van de bijna 2.000 arbeidskrachten 
ruim 1.300 werkzaam waren in de textielindustrie. De papier-
industrie, inclusief de behangselpapierfabrieken, — tezamen bijna 
300 mensen omvattend —, kwam op de tweede plaats. 

Tussen 1865 en 1870 trad er echter een kentering ten ongunste 
in, waarvan Roermond zich voor 1914 nauwelijks meer herstelde. 
Deze trof vooral de textielindustrie. De periode van kentering, aldus 
het gemeenteverslag van Roermond over 1867, werd gekenmerkt 
door algemene moedeloosheid op het gebied van handel en nijver-
heid, die mede zijn oorzaak vond in de internationale politieke on-
zekerheid. Toch legde men zich niet zonder meer bij de onaan-
gename feiten neer. In 1867 kwam een metalen brug over de Maas 
gereed, die Roermond een vaste verbinding gaf met het westen des 
lands. Deze verbinding was overigens broodnodig, omdat de spoor-
verbinding Roermond-Weert-Eindhoven voor wat betreft de afstand 
Weert-Eindhoven pas in 1913 gereed kwam. Voordien was men 
aangewezen op de lijn Roermond-Venlo-Helmond-Eindhoven, het-
geen een omweg van ongeveer 25 km betekende met bovendien het 
inconveniënt, dat de treinen die in Venlo aankwamen niet dadelijk 
doorgingen naar Roermond. Zodoende was Roermond voor zijn ver-
binding met het westen, meer dan Venlo, aangewezen op de Maas, 
een rivier die door haar lange perioden van onbevaarbaarheid als 
transportweg weinig aantrekkelijk was. Sinds de aanleg der Zuid-
Willemsvaart was deze vaarroute trouwens al tot een tweede rangs-
verbinding gedegradeerd. 

Na de textielindustrie verdween in 1882 de papierindustrie, die 
buiten het fabrieksgebouw ook nog velen werk verschafte, zoals 
lompen- en papierverzamelaars. Het complexe geheel van oorzaken 
dat leidde tot het verval van deze bedrijfstakken wordt in hoofdstuk 
IV uitgebreid aan de orde gesteld. De metaalindustrie en de meel-
nijverheid maakten moeilijke jaren door. De kunstnijverheid echter 
ontwikkelde zich gunstig. Alle Roermondse kunstateliers profiteer-
den van de faam van de beroemde dr. Pierre Cuypers. Grafische 
en chemische industrieën vestigden zich in de stad. Deze waren 
echter weinig arbeidsintensief. De nieuwe welvaart der boeren in de 
omstreken manifesteerde zich na 1900 ook te Roermond. De midden-
stand bouwde zich een goede regionale positie op. Als bestuurs- en 
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onderwijscentrum werd Roermond van belang. Een gewichtige in-
dustriële plaats nam de stad, zeker gezien zijn verleden, in 1914 niet 
meer in. 

De aanloop naar een nieuw industrieel patroon kreeg pas meer 
gestalte na de Eerste Wereldoorlog. 

§ 2. Venlo 

Het Franse bewind van 1794 tot 1814 was voor Venlo niet on-
gunstig geweest. Het waren jaren van ernstige economische moeilijk-
heden, maar ook jaren die Venlo een nieuwe toekomst beloofden. 
De nabijgelegen tolkantoren werden opgeheven en de vrijheid van 
scheepvaart hersteld; het economisch raam der stad ging wijder open. 
Twee grote kiezelwegen kwamen gereed: een naar Wesel en een 
via Maaseik, — de Napoleonsweg —, naar Maastricht. Een nieuw 
kanaal zou tenslotte de Schelde via Venlo met Maas en Rijn ver-
binden: het Grand Canal du Nord, dat echter niet aan zijn voltooiing 
toe kwam. De Hollandse troepen die op 8 mei 1814 Venlo binnen-
trokken en daar verder als garnizoen gelegerd bleven, brachten, 
buiten het normale bestedingspatroon, geen nieuwe impulsen van 
welvaart in de stad. De aanleg van de Noordervaart werd definitief 
gestopt en de aanleg der Zuid-Willemsvaart deed aan de Venlose 
handel ernstig afbreuk. De Belgische soldaten die op 10 november 
1830 voor de poorten van Venlo arriveerden maakten zich zonder 
bloedvergieten van de stad meester. 6  De vesting was voor de Belgen 

6) Limburg, propaganda-uitgave met officieele medewerking en instemming van 
verschillende gemeenten en V.V.V.'s in Limburg (Heerlen 1935), p. 177; Craan-
dijk, a.w., p. 168; Venlo 625 jaar stad, in Spiegel der Historie, jrg. III, sept. 1968, 
p. 317; Studies, dl VIII, p. 138; P.V.L. 1842, p. 99; 1843, p. 113-114, 119, 133; 
1844, p. 148-149; 1846, p. 4, 109-110; 1847, p. 3, 5, 33, 82, 94, 100, 104; 
1848, p. 103; 1850, p. 133; K.v.K. Venlo 1908, p. 4; G. A. Venlo, Correspondentie 
en andere stukken aangaande de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo, 
1830-1849 (mv. nr. 378) en Kieswezen van Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te Venlo, 1851-1873 (mv. nr. 389-1); Verslagen van het onderzoek naar den toe-
stand van den handeldrijvenden en industrieëlen middenstand, B I, p. 1-8; 
H. S. M. Korsten, Venlo in de Belgische tijd 1830-1839, in Spiegel der Historie, 
p. 327-334; Poell, a.w., p. 238-239, 257; Philips, Een eeuw armen- en ziekenzorg, 
p. 8-9; L. J.  E. Keuller, Geschiedenis en beschrijving van Venlo (Venlo 1843), 
p. 208-210; Th. J. A. H. Claessens, Een nieuwe /andbouwstructuur in wording, 
in Geschiedenis van de landbouw in Limburg 1750-1914, o.r.v. J.  F. R. Philips 
(Assen 1965), p. 270-274. 
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van grote strategische betekenis, zodat er van 1830 tot 1839 een 
garnizoen van 2.000 man was gelegerd. Dit betekende een belang-
rijke bron van inkomsten voor de Venlose burgerij. Doordat generaal 
Dibbets Maastricht voor Nederland bezet kon houden, ging de 
handel op de Maas voor Venlo grotendeels te niet. Op 22 juni 1839 
trokken Hollandse troepen de stad weer binnen. 

In tegenstelling tot die van Roermond waren de Venlose straten 
kronkelig en nauw; slechts de Parade en nog een paar andere 
straten waren royaler opgezet. Het aantal inwoners, dat in 1830 
6.486 bedroeg, steeg in 25 jaar met slechts 10%, tot 7.042 inwoners. 
In vergelijking met Roermond was dit weinig, immers in dezelfde 
periode bracht deze laatste stad zijn inwonertal van 5.308 op 7.474. 

De eens zo bloeiende handelsstad was op weg een dode stad te 
worden. Behalve wat handel in Naamse steen, kalk, steenkool, ijzer 
en granen, kende Venlo nog wat kleine bedrijfjes omstreeks 1850 
zoals: sigarenfabrieken, zeep- en zoutziederijen, bierbrouwerijen en 
graanmolens. Buiten de stad waren in feite slechts twee bedrijven 
bekend: de binderij en drukkerij van de Wed. Bontamps en de 
Venlose klontjes-koekbakkerij, welke een van ouds bekend product, 
de Venlose peperkoek, ter markt bracht. 

Een overzicht der Venlose nijverheid over 1866 illustreert dui-
delijk hoe weinig de industrie voor Venlo betekende. 

7 ) P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v. 
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Venlose industrie in 1866 

Soort van bedrijf Aantal bedrijven Aantal arbeiders 

Azijnmakerij 3 3 
Boekbinderij 2 3 
Boekdrukkerij 3 9 
Branderij 5 9 
Brouwerij 6 14 
Cichoreifabriek 1 2 
Gasfabriek 1 3 
Leerlooierij 5 8 
Metaalwarenfabriek 1 4 
Molens 9 16 
Ouwelfabriek 1 3 
Pannenbakkerij 1 5 
Pennenfabriek 1 2 
Siroopfabriek 3 5 
Steenhouwerij 2 22 
Steendrukkerij 1 2 
Steenbakkerij 3 19 
Tabaks- en sigarenfabriek 10 24 
Tinnegieterij 1 1 
Wattenfabriek 1 3 
Ijzergieterij 1 2 
Zeepziederij 2 3 
Zegellakfabriek 1 1 
Zoutziederij 4 6 

Totaal 68 169 

Venlo ontwikkelde zich vooral als handels- en tuindersstad. Daar-
toe waren de voorwaarden uitstekend: goede spoorverbindingen in 
alle richtingen en een gunstige ligging ten opzichte van het snel 
industrialiserende Ruhr-gebied. Tussen 1865 en 1870 groeide Venlo 
uit tot een spoorwegcentrum van betekenis door de aanleg van ver-
bindingen met Nijmegen, Maastricht, Eindhoven en Duitsland, waar- 
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van de Venlose handel een goed gebruik wist te maken. Pieter 
Joseph Berger, geboren te Viersen in 1798, slaagde erin, tegen de 
malaisestroom oproeiend, uitstekende zaken te maken. Hij bezat 
een veelzijdige commissiehandel en een florerend expeditiebedrijf. 

Door de stijging van de vraag in binnen- en buitenland naar 
tuinbouwproducten nam het areaal tuinbouwgrond toe. De laag-
gelegen beemdgrond rond Venlo was met zijn gunstige waterstand 
na intensieve behandeling uitstekend geschikt voor de verbouw van 
tuinbouwproducten. Toen het Duitse achterland vooral na 1870 als 
industriegebied een steeds belangrijker afzetgebied ging vormen, 
werd het alleszins lonend vroegere akkerbouwgrond te versnipperen 
tot tuinbouwperceeltjes. Werden oorspronkelijk, — althans in hoofd-
zaak —, slechts cichoreiwortelen en aardappelen verbouwd, door de 
groeiende maar ook gevarieerde vraag uit Duitsland, voegden zich 
bij deze producten augurken, bloemkool, prei en bonen. Een op 
initiatief van het Venlose Tuin- en Landbouwcasino in 1897 ge-
nomen proef met glascultuur mislukte of vond althans geen na-
volging. Een nieuwe poging, die in 1912 werd beproefd met subsidie 
van het rijk en de gemeente Venlo, leverde meer resultaat op. Het 
gevolg was dat de metaalconstructiebedrijven in de omgeving hun 
productielijn konden verbreden met kassenbouw en de hiervoor 
benodigde verwarmings- en besproeiingsinstallaties. 

De stichting van belangrijke industrieën vond pas plaats tegen 
het einde van de negentiende eeuw. Daarbij was de electro-technische 
industrie de belangrijkste. Verder bevonden zich te Venlo steen- en 
dakpannenfabrieken, houtzagerijen, beeldenfabrieken, grafische be-
drijven, meelfabrieken en een sterk groeiend chemisch bedrijf. 
De grote lijn van Venlo's toekomstige ontwikkeling werd toen pas 
ingezet. Toonaangevende hedendaagse bedrijven, zoals de Van der 
Grintengroep en de N.V. Pope's Draad- en Lampenfabrieken be-
gonnen hun moderne ontwikkelingsgang. Zij gaven daardoor een 
zinvolle verbreding van Venlo's welvaartsbasis. 

Craandijk typeerde het Venlo van de negentiende eeuw als volgt: 
„Wie Venlo binnentreedt, weet nauwelijks, in wat land hij zich 
bevindt. Aan zijn eigen vaderland wordt de Noord-Nederlander 
nagenoeg alleen herinnerd door een aantal opschriften in zijne taal. 
Maar zelfs van die woorden en namen is de spelling voor meer dan 
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de helft Vlaamsch. Duitsch en Fransch heeft de overhand en op 
de tallooze kroegen — van de drie huizen zijn er twee „café's" — 
leest gij door elkander Schenkwirtschaft, Estaminet en Tapperij. 
Het voorkomen der stad is ten eenemale uitheemsch." De uitheemse 
gerichtheid der stad is zonder twijfel steeds gebleven. 

§ 3. De streek benoorden Venlo 

Deze streek omvat vijf gemeenten: Arcen & Velden, Bergen, 
Gennep, Mook en Ottersum. Het gebied was en bleef sterk agrarisch, 
enige kleine uitzonderingen daargelaten. Evenals elders was de 
armoede er groot. Door ontginningen probeerde men de mensen wat 
werk te geven. Te Ottersum bestond enige keramische industrie; 
in Gennep een meelfabriek die in 1865 10 man personeel had; 
3 sigarenfabrieken, waar in totaal 21 jongens werkzaam waren. 

Omstreeks 1870 vond er ijzeroerexploitatie plaats te Arcen & 
Velden, welks ontwikkelingsgang in hoofdstuk IV uitgebreid wordt 
toegelicht. Te Gennep was aan het kruispunt der spoorlijnen Til-
burg-Uden-Gennep-Goch en Venlo-Gennep-Nijmegen, een werk-
plaats der spoorwegen gevestigd. 

Het gebied werd eigenlijk pas opengelegd door de, in 1913 gereed 
gekomen, aanleg van de stoomtramlijn Venlo-Nijmegen, geëxploi-
teerd door de N.V. Maasbuurtspoorweg gevestigd te Gennep. In 
1914 was er van een aanzet tot industriële ontwikkeling nog nauwe-
lijks sprake. 8  

§ 4. De streek tussen Venlo en Roermond 

Dit gebied omvat de gemeenten Beesel, Belfeld, Maasniel, Swal-
men en Tegelen. De streek beslaat in totaal 8.861 ha, een vrij klein 
gebied, ruim 340 ha kleiner dan de Midden-Limburgse gemeente 
Nederweert. In 1839 was deze regio nog van een landelijke 
onbelangrijkheid, 75 jaar later was het een gebied van duidelijk 

ti) Donker, a.w., p. 5; Feith, a.w., p. 21; P.V.L. 1852, p. 132; 1859, p. 491; 1865, 
p. 479-485; 1862, p. 297; 1874, XV, p. 4; 1877, XV, p. 24; 1913, p. 107 en L, 
p. 2-35. 
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--- — Plaats en streekafbakening 

MIDDEN- EN NOORD-LIMBURG 

A-1: Roermond 
A-2: Venlo 
A- 3: De streek benoorden Venlo 
A-4: De streek tussen Venlo en Roermond 
A-5: De streek bezuiden Roermond 
B-1: Weert (stad) 
B-2: De streek benoorden de gemeenten Nederweert, Heythuysen, 

Roggel en Neer 
B-3: De streek bezuiden de gemeenten Meyel, Helden en Kessel. 
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industriële signatuur. Omstreeks 1900 vormde deze streek tezamen 
met Venlo en Roermond de economische ruggegraat van Midden-
en Noord-Limburg. 

De industriële ontwikkeling begon in het kleine Tegelen, — dat 
in 1840 bijna 1.300 inwoners telde —, met de vestiging van het bedrijf 
van Kamp & Soeten, gesticht in 1854. De fabriek bestond uit een 
ijzergieterij en een ijzersmederij en ging met 16 arbeiders van start. 
De onderneming groeide gestaag uit. Het succes der pioniers vond 
na enige tijd navolging. Uit de ijzerfabriek van Tegelen, zoals het 
bedrijf in de volksmond genoemd werd, kwamen vakmensen voort 
die het aandurfden zelf een bedrijf te beginnen. De grootste van 
deze werd de metaalgieterij „De Globe". De gemeente Tegelen ont-
wikkelde zich tot een centrum van metaalnijverheid in Midden- en 
Noord-Limburg. 

Naast de metaalindustrie ontstond een belangrijke keramische 
industrie, die zich bezig hield met de fabricage van dakpannen en 
bakstenen. In 1895 bestonden er te Tegelen: 3 stoomsteenfabrieken, 
4 gewone steenfabrieken, 29 pannenfabrieken, 1 buizenfabriek en 
5 buizen- en pottenbakkerijen. De Tegelse industrieën profiteerden 
mee van goede verbindingen die het nabijgelegen Venlo bood. De 
opening van de tramlijn Venlo-Tegelen-Steyl op 21 mei 1888 inten-
siveerde de oriëntatie op Venlo. 

Door de belangrijke industrie die was ontstaan, gevoelde men de 
behoefte een Kamer van Koophandel en Fabrieken op te richten, 
waartoe in 1888 toestemming werd verleend. Tot voorzitter en vice-
voorzitter werden gekozen Q. Laumans en B. Canoy, beiden werk-
zaam in de keramische sector, hetgeen mede aangeeft hoe belangrijk 
deze industrie inmiddels was geworden. 

De beroepstelling van 1909 demonstreerde duidelijk van welk 
belang Tegelen als industriegemeente was: 37.6% van de personen 
die een beroep uitoefenden, was werkzaam in bedrijven, die tot de 
nijverheid behoren. Belfeld, Beesel, Swalmen en Maasniel volgden 
het ontwikkelingstempo van Tegelen bij lange niet. Onderstaande 
bevolkingscijfers spreken in deze wel zeer overtuigende taal. 
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Bevolkingscijfers 1840- 1869- 1909 

Gemeente 1840 1869 1909 

Tegelen 1.293 1.982 6.418 
Belfeld 397 505 1.138 
Beesel 1.295 1.617 2.765 
Swalmen 1.502 2.024 2.963 
Maasniel 1.295 1.836 2.743 

Totaal 5.782 7.964 16.027 

Terwijl Tegelen in de periode 1840-1909 zijn bevolking vervijf-
voudigde, kwam Swalmen nauwelijks tot het dubbele. Het kleine 
Belfeld, zuidelijk tegen Tegelen aangelegen, groeide behoorlijk mee, 
vooral dank zij zijn keramische industrie. Ook de ontwikkeling van 
Beesel, die vooral te Reuver plaats vond, stoelde op de keramische 
industrie. Swalmen bezat naast zijn keramische industrie en hout-
zagerijen, de machinefabriek en ijzergieterij van P. Konings. 
Maasniel, thans door Roermond geannexeerd, kende keramische 
industrie. De stichting van een tweede papierfabriek door Burghoff 
in 1866 bracht Maasniel voor het eerst in aanraking met de moderne 
industrie. Vermelding verdienen voorts de pogingen in 1862 onder-
nomen om te Maasniel-Asenray tot kolenexploitatie te komen. 9  

§ 5. De streek bezuiden Roermond 

Deze streek omvat de gemeenten Echt, Herten, Linne, Maas-
bracht, Melick & Herkenbosch, Montfort, Ohé en Laak, Posterholt, 
Stevensweert, St. Odilienberg en Vlodrop. Van dit gebied, groot 
20.307 ha, was Echt in alle opzichten de belangrijkste gemeente, 
zowel wat betreft grootte der bevolking en economische positie, als-
ook qua oppervlakte. Deze gemeente, die in 1840 ruim 3.500 in-
woners telde, groeide echter niet snel. Pas na de eeuwwisseling 

*) K.v.K. Tegelen 1888, p. 3; 1895, p. 10; Thurlings, a.w., p. 128; Cijfers ge-
baseerd op de respectievelijke volkstellingen. 
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kwam er tempo in. In 1909 telde Echt ruim 6.600 inwoners. Echt 
was een landelijk streekcentrum, welks belangrijkste industrie de 
keramische was. Het Echter bedrijfsleven toonde in 1866 het vol-
gende beeld. 

Bedrijven in Echt in 1866 

Soort van bedrijf Aantal bedrijven Aantal arbeiders 

Stoommolen 1 6 
Overige molens 6 12 
Zeepziederijen 2 4 
Bierbrouwerijen 4 11 
Leerlooierijen 3 6 
Blauwververijen 2 3 
Pannenbakkerijen 13 63 

Totaal 31 105 

In 1877 werd te Echt opgericht de N.V. „Stoompannenfabriek 
van Echt", de eerste naamloze vennootschap in Midden- en Noord-
Limburg. Het belangrijkste keramische bedrijf van Echt werd de 
onderneming van Joseph en Wilhelm Meuwissen, gesticht in 1900, 
en later bekend onder de naam N.V. Dakpannen- en Kleiwaren-
fabriek „De Valk" v/h J. Meuwissen. In 1906 werd de eveneens 
tot een flinke onderneming uitgegroeide N.V. Echter Steenfabriek 
opgericht. 

Na de eeuwwisseling ontstond een groeiende pendel naar het 
kolenmijngebied van Zuid-Limburg. Voor het overige vond de be-
volking een, doorgaans sober, bestaan in de landbouw. Grote per-
celen woeste gronden, heide en moeras, werden ontgonnen, waarbij 
de namen van pioniers als Dominicus van Ophoven en Jacques en 
Theodoor Rutten niet onvermeld mogen blijven. 

In 1912 nam de gemeenteraad van Echt de beslissing tot electrifi-
catie over te gaan, waarvan echter de uitvoering door de uitgestrekt-
heid der gemeente zeer werd bemoeilijkt. Zo betrok het kerkdorp 
Echt zijn stroom van de Maastrichtsche Stroomverkoopmaatschappij, 
terwijl het gehucht Koningsbosch werd aangesloten op de Ueberland- 

73 



centrale te Aken en het gehucht Spaans Huiske van stroom werd 
voorzien door de electrische centrale der Duitse gemeente Saeffelen. 

Een belangrijke gebeurtenis voor Echt en omgeving was de in 
gebruikstelling van een brug over de Maas bij Roosteren in 1889. 

Buiten Echt moeten nog genoemd worden de roodververij der 
Gebrs. Janssens te Herten, vlak bij Roermond, de activiteiten der 
N.V. Nederlandsche Zinkwitmaatschappij te Eysden in de gemeente 
Melick & Herkenbosch, en de kolenontginningspogingen in dezelfde 
gemeente vlak bij de voormalige staatsmijn Beatrix. 

Als geheel bleef het gebied van duidelijke agrarische structuur 
tot 1914. 10  

B. HET GEBIED TEN WESTEN VAN DE MAAS 

§ 1. Weert 

Gedurende het grootste deel der negentiende eeuw was Weert, 
dat in 1855 6.920 inwoners telde, weinig actief op industrieel gebied. 
Het gereedkomen der Zuid-Willemsvaart in 1826 bracht geen ver-
andering in de kwijnende economische toestand, evenmin als de 
openstelling van de spoorlijn Antwerpen-Weert-Roermond-Miinchen-
Gladbach, in 1879. Het nijverheidstableau in 1866 was als volgt. 

10) De Nieuwe Koerier, 23 december 1937, p. 14; P.V.L. 1852, p. 132; 1866, 
p. 406 e.v.; 1877, XV, p. 9; 1889, p. 86; N.V. Dakpannen- en kleiwarenfabriek 
„De Valk" vh J. Mewwisse-n-Echt, Uittreksel uit het „Economisch Archief van 
Nederland en Koloniën", z.pl. z.j., ongepagineerd. 
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Bedrijven te Weert in 1866 

Soort van bedrijf Aantal bedrijven Aantal arbeiders 

Azijnfabriek 1 1 
Boekdrukkerij en binderij 1 6 
Bierbrouwerij 5 5 
Hoedenfabriek 1 1 
Leerlooierij 8 7 
Linnen- en pellenfabriek 1 17 
Molens 8 6 
Orgelmakerij 2 3 
Pannenbakkerij 2 12 
Pijpenfabriek 1 9 
Steenbakkerij 1 4 
Siroopmakerij 4 — 
Zeepziederij 1 1 
Zoutziederij 2 2 

Totaal 38 74 

Tot omstreeks 1900 kwam in dit tableau van hoofdzakelijk kleine 
en uiteenlopende nijverheid weinig verandering. De boerenstand, 
veelal op Weert georiënteerd, geraakte daarna in een belangrijk 
betere economische positie. De gevolgen hiervan waren op ver-
schillend terrein merkbaar. In 1900 waren in de gemeente Weert 
8 coöperatieve zuivelfabrieken werkzaam. Er werden exportslachte-
rijen gesticht. Men beklaagde zich zelfs over de pendel naar Duits-
land, waar vele arbeiders naar toe trokken, waardoor in sommige 
bedrijven tekort aan mankracht ontstond. Er vestigden zich nieuwe 
bedrijven zoals in 1902 de stoombasculefabriek G. Vaessen & Co en 
in 1906 de N.V. Weerter Scheepsbouwmaatschappij. In hetzelfde 
jaar viel de stichting van de belangrijke N.V. Meelfabriek „Weert" 
v/h Gebrs. Van de Venne. Bestaande bedrijven ontwikkelden zich 
in een verhoogd tempo: Smeets' Drukkerijen, de Wertha-brouwerij 
en andere ondernemingen. 

Met deze ontwikkeling ging een verbetering van de infrastructuur 
gepaard. In 1911 werd de tramlijn Weert-Stramproy in exploitatie 
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genomen. Een belangrijke datum voor Weert was 30 oktober 1913 
toen de spoorlijn Weert-Eindhoven werd geopend, een verbinding 
die ook aan Roermond nieuwe perspectieven bood. Deze verbinding 
schiep voor de stad een gunstig industrieel klimaat. Mede hierdoor 
ging Weert na 1918 een voorspoedige industriële toekomst te-
gemoet." 

§2. De streek benoorden Nederweert, Heythuysen, Roggel en 
Neer 

Deze streek omvat de gemeenten Broekhuizen, Grubbenvorst, 
Helden, Horst, Kessel, Maasbree, Meerlo, Meyel, Sevenum, Venray 
en Wanssum. De grootste gemeente in oppervlakte van dit gebied 
en tevens van Midden- en Noord-Limburg is Venray. De nijverheid 
was hier de vorige eeuw van weinig belang. 

Anders was het gesteld met Horst, dat in 1866 reeds nijverheid 
van enig belang bezat zoals een katoen- en wollenstoffenfabriek met 
21 arbeiders, een zijdefabriek met 9 arbeiders en een orgelfabriek 
met 5 arbeiders. 

In dit gebied was Maasbree eveneens van industriële betekenis, 
vooral de kerkdorpen Blerik, - later door Venlo geannexeerd -, en 
Baarlo. In 1866 kende Maasbree: een ijzergieterij met 7 arbeiders, 
en 3 keramische bedrijven met samen 13 arbeiders. Een halve eeuw 
later waren er verscheidene constructiebedrijven en ijzergieterijen 
in dit gebied gevestigd. 

De Peel, een voorheen verlaten streek op de Limburgs-Brabantse 
grens gelegen, werd ontgonnen door de Brabander Jan van de 
Griendt, die er niet alleen een voor de boeren welvarend land van 
maakte, maar er ook een grote turfstrooiselfabriek stichtte. 

Van groot belang voor de ontsluiting van dit gebied was de in 
1866 gereedgekomen spoorlijn Eindhoven-He1mond-Venlo. 12  

11) P.V.L. 1856, p. 394; 1861, p. 410-416; 1865, p. 479-485; 1866, p. 406 e.v.; 
1867, XV, p. 11; 1876, XV, p. 14; 1901, M, p. 72-76 en Q, p. 4; 1902, M, p. 78, 
93-96; 1905, M, p. 80-, 1906, M. p. 73-74; 1907, L, p. 103-105; 1908, L, p. 111- 
113; 1909, L, p. 84-88; 1911, L, p. 93-97; 1912, L. p. 87-92; 1913, L, p. 62-65. 
12) P.V.L. 1843, p. 120, 127; 1846, p. 116; 1852, p. 132; 1856, p. 376-377; 1859, 
p. 490; 1861, p. 410-416; 1865, p. 479-485; 1866, p. 389; 1877, p. 8; 1888, L, 
p. 20-23; 1901, L, p. 30; 1907, p. 66. 
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§ 3. De streek bezuiden Meyel, Helden en Kessel 

Deze streek omvat de gemeenten Baexem, Beegden, Buggenum, 
Grathem, Haelen, Heel, Heythuysen, Horn, Hunsel, Ittervoort, 
Nederweert, Neer, Neeritter, Nunhem, Roggel, Stramproy, Horn 
en Wessem. In deze gemeentelijk zeer versnipperde regio, — ver-
scheidene samenvoegingen van gemeenten zijn inmiddels doorge-
voerd —, was de grootste doch niet belangrijkste gemeente Neder-
weert, in 1840 ruim 4.200 inwoners tellend. In dit landbouwgebied 
bevond zich enige keramische industrie. In 1848 richtte baron De 
Rijckholt te Grathem een steenbakkerij op; reeds circa 1740 begon 
Van de Boel te Thorn een dakpannenfabriek. Belangstelling verdient 
nog het grote aantal brouwerijen, waarvan overgebleven zijn De 
Lindeboom te Neer, Huyben te Horn, Maes te Stramproy. 13  

13) P.V.L. 1848, p. 108; 1850, p. 140-141; 1861, p. 410-416; Eijkens, a.w. 
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HOOFDSTUK III 

DE BEDRIJFSECONOMISCHE STRUCTUUR VAN DE 
MIDDEN- EN NOORD-LIMBURGSE INDUSTRIE 

A. GROOT- EN KLEINBEDRIJF 

Een juiste begrenzing te geven aan de begrippen groot- en klein-
bedrijf, hanteerbaar over een zo aan veranderingen onderhevige en 
lange periode als die van 1839 tot 1914, is een onmogelijke opgave. 
Als maatstaf ter beoordeling van de Nederlandse economische ver-
houdingen omstreeks 1819 neemt Brugmans het arbeiderscriterium, 
als zijnde het enige waarover gegevens beschikbaar zijn. 1  Hij rekent 
onder grootbedrijven de bedrijven met 40 of meer arbeiders en 
rangschikt onder de kleinbedrijven ondernemingen met minder dan 
10 arbeiders, zich ervan bewust dat deze grenzen niet alleen betrek-
kelijk willekeurig zijn, — vandaar ook een overgangsfase tussen groot-
en kleinbedrijf —, maar tevens dat andere factoren als omvang van 
het afzetgebied, grootte van het geïnvesteerde kapitaal, waarde der 
productie en dergelijke hierbij slechts onvoldoende tot hun recht 
komen. Gebruikt men eerst genoemde maatstaf, aanvaardbaar omdat 
het bedrijfsleven nog voornamelijk stoelde op de arbeidskracht als 
wezenlijke productiefactor, dan komt men tot de constatering, dat 
het grootbedrijf in Midden- en Noord-Limburg omstreeks deze tijd 
uitermate schaars is vertegenwoordigd. Tot het grootbedrijf kan men 
rekenen de papierfabriek van Burghoff te Roermond, die in 1829 
46 arbeidskrachten in dienst had, en de pijpenfabriek van J. Lenssen 
te Venlo, die in 1813 86 werklieden telde. 2  Overheersend was het 
kleinbedrijf, want ook ondernemingen tussen 10 en 40 arbeiders 
kwamen zeldzaam voor. 3  

1) Brugmans, De arbeidende klasse, p. 16, 31-40, 56; H. F. J. M. van den Eeren-
beent, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Nederland 1800- 1850 (Leiden 1965), 
p. 9-11. 
1) G. A. Venlo, Statistiek fabrieken en bedrijven, stoomketels en stoomwerktuigen, 
correspondentie enz. 1813-1850. (mv. nr. 374). 
3) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 69. 
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Past men Brugmans' criterium, zoals deze ook zelf doet, toe op 
een periode ongeveer een halve eeuw later, — tussen 1855 en 
1870 —, dan ervaart men dat het grootbedrijf in Midden- en Noord-
Limburg is toegenomen. Voorbeelden liggen meer voor de hand: 
in de metaalindustrie de fabrieken van Kamp & Soeten te Tegelen 
en Giesbers te Roermond, in de kunstnijverheid Cuypers 8z Stoltzen-
berg te Roermond, in de papierindustrie de fabriek van Burghoff, 
in de textielindustrie de ondernemingen van Claus, Reidel, Matthei 
en Feldmann te Roermond. Al deze bedrijven waren als fabrieken 
aan te merken. Binnen een zekere bedrijfsruimte, — van de panden 
make men zich geen te wijdse voorstelling —, werd de totale door 
de ondernemer aangevatte productie geconcentreerd. 4  De samen-
trekking van het productieproces in één fabrieksgebouw was een zeer 
belangrijke stap op weg naar een bedrijfsorganisatie in moderne zin. 
Bestond deze geconcentreerde voortbrenging hoofdzakelijk uit 
manuale verrichtingen, dan spreekt men van manufactuur. In deze 
zin genomen zou men het bedrijf van Cuypers & Stoltzenberg een 
manufactuur mogen noemen. 

Een uitzondering vormde de textielnijverheid te Roermond, waarin 
naast het fabriekspersoneel, dat een minderheid vormde van 40% 
bij Claus en een nog lager percentage bij de anderen, een groot 
aantal thuiswevers werkte. De overgang van de voortbrenging in 
de vorm van gedecentraliseerde huisindustrie naar een productie 
in fabrieken, is de Roermondse textielindustrie niet gelukt. Dit vond 
een voorname grond in het feit, dat de Roermondse textielfabrikant 
niet in de eerste plaats een industrieel was met de daarbij behorende 
technische belangstelling, maar een koopman, een ondernemer met 
overwegend commerciële belangen: zijn voornaamste zorg was de 
inkoop van garens en de verkoop van weefsels; het fabricageproces 
ging grotendeels buiten zijn rechtstreekse bemoeiïngen om. In haar 
outillage is de Roermondse textielindustrie nooit verder gekomen 
dan de handweverij. De stoommachine kreeg er geen vaste voet 
aan de grond. De eerste en enige werd geplaatst in 1855 door Claus, 
een voorbeeld dat door geen enkele textielfabrikant werd gevolgd. 

4) Van den Eerenbeemt, a.w., p. 8-9; W. J. Wieringa, Economische heroriëntering 
in Nederland in de negentiende eeuw (Groningen-Djakarta 1955), p. 9. 
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Ook Claus schafte zich een dergelijke machine niet meer aan. 
Met het te gronde gaan van de Roermondse textielindustrie verdween 
ook grotendeels de huisindustrie in Midden- en Noord-Limburg. 

Hoe belangrijk en interessant de huisindustriële voortbrenging 
ook was, de moderne industriële ontwikkeling openbaarde zich het 
meest intensief en ingrijpend in de overige nijverheden, waar zij 
leidde tot het ontstaan van fabriekmatige massaproductie. De be-
langstelling van de ondernemer voor massaproductie was gewekt 
door een groeiende en massale vraag. Aan deze vraag werd met 
succes voldaan door het grootbedrijf, dat immers uitgerust was met 
een aangepast machinepark. Waren aanvankelijk de eerste vormen 
van mechanisatie nog vrij eenvoudig, na het midden van de vorige 
eeuw brak de belangstelling voor techniek en natuurwetenschappen 
door. De kern van een „up to date" machinepark werd de stoom-
machine als centrale energiebron in het productieproces en als 
symbool van de technische vooruitgang. 

Voor de opkomst der moderne Nederlandse machinenijverheid is 
dit van groot belang geweest. De welvaartsvergroting in de vorige 
eeuw was in belangrijke mate gebaseerd op het gebruik van de 
stoommachine, die de diverse soorten molens geleidelijk verdrong 
en als mechanische krachtbron tot 1914 nagenoeg de alleenheer-
schappij had. 

De introductie der stoommachine in Midden- en Noord-Limburg 
geschiedde te Roermond. Het Limburgse provinciale verslag over 
1838 vermeldt dat „outre les quatres machines á vapeur, qui existent 
aux houillères de Kerkrade, il en a été établie une á Ruremonde 
dans une papeterie". 5  Deze papeterie was de papierfabriek van 
Burghoff. Omstreeks deze tijd was de stoommachine nauwelijks ver-
breid in Nederland. Een overzicht uit 1837 vermeldt in totaal 72 
stoommachines, waarvan 25 in Zuid-Holland, 18 in Noord-Holland, 
16 in Noord-Brabant, 5 in Gelderland, 4 in Overijsel, 3 in Utrecht 
en 1 in Zeeland. De overheid vergemakkelijkte het plaatsen van 
stoommachines overigens niet, integendeel. Een in 1824 tot stand 

3) P.V.L. 1838, p. 62; 1849, p. 116; Brugmans, De arbeidende klasse, p. 51-52; 
Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 83; J. H. van Stuyvenberg, Econo-
mische groei in Nederland in de negentiende eeuw, een terreinverkenning, in 
Bedrijf en samenleving, p. 216-219. 
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gekomen Koninklijk Besluit verordende, dat bij iedere aanvraag tot 
het plaatsen van een stoommachine de minister twee of meer des-
kundigen moest benoemen om de ketel te onderzoeken, een wel erg 
omslachtige regeling, die snelle invoering niet bevorderde. De vol-
gende stoommachine kwam in 1849 te staan in Horst bij molenaar 
P. F. Beuyssen. P. J. Berger te Venlo, die in 1848 concessie verkreeg 
voor een stoombootdienst tussen Venlo en 's Hertogenbosch, ver-
richtte in 1852 zijn beurtdiensten met vier stoomboten, geheten 
„P. J. Berger", „Elisa", „Emilia" en „Theresia". 6  In 1856 bezaten 
in Midden- en Noord-Limburg, naast de reeds genoemde, de vol-
gende bedrijven een stoommachine. 7  

Overzicht van bedrijven met stoommachine in 1856 

Naam Plaats Soort bedrijf Pk-vermogen 

J. M. Bruekers 
J. G. Andriessens 
Burghoff, Magnée & Cie. 

Nederweert 
Roermond 
Roermond 

Graanmolen 
Loodpletterij 
Papierfabriek 

5 
2 

30 en 4 
Ph. Claus Roermond Textielfabriek 15 
Giesbers Roermond Metaalbedrijf 6 
Th. van de Winkel & Co. Roermond Graanmolen 15 
P. J. Thijssen Sevenum Olieslagerij 6 
Kamp & Soeten Tegelen Metaalbedrijf 12 

Vanzelfsprekend is dat Roermond als plaats met de meeste stoom-
machines voorop ging. Nederland telde in 1856 reeds 585 stoom-
machines. Industrieel gezien was Roermond na Maastricht de be-
langrijkste stad van Limburg. Voorts verdient belangstelling het 
feit, dat de „maalderij" bij de modernisering, wat betreft het gebruik 
van een stoommachine in Midden- en Noord-Limburg, voorop 
was. Van de 23 stoomwerktuigen in 1865 geplaatst, bevonden zich 
er 10 in de meelnijverheid, een omstandigheid waarop in de be-
treffende paragraaf van hoofdstuk IV nog nader wordt teruggekomen. 

9 Van Stuyvenberg, t.a.p., p. 223; P.V.L. 1848, p. 38; G. A. Venlo, Statistiek 
fabrieken en bedrijven, stoomketels en stoomwerktuigen, 1851-1900 (mv. nr. 382). 
7) P.V.L. 1856, p. 395-397. 
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De aanwending van een stoommachine betekende voor de fabri-
kant een aanzienlijke investering, — meestal en ook grotendeels even-
als elders gefinancierd uit eigen besparingen —, die daarna nog be-
langrijke kosten van exploitatie en onderhoud met zich bracht. Bij 
de inrichting van een nieuwe fabriek eiste de stoommachine het 
leeuwendeel van de inrichtingskosten op. 9  Een dergelijke grote en 
duurzame investering vereiste, evenals gebouwen en grond, een 
voldoende rentabiliteit. Het streven naar rentabiliteit manifesteerde 
zich in het zoveel mogelijk benutten der apparatuur en leidde zo-
doende mede tot de productie in grote getale: de massaproductie. 
Deze massaproductie met als doel betere en hogere bedrijfsresultaten, 
stelde de fabrikant voor uiteenlopende vraagstukken, die zich laten 
samenvatten onder financiering, productie en afzet, problemen die 
in de volgende paragrafen aan de orde komen. 

Evenals bij de begrippen groot- en kleinbedrijf doet zich hier de 
moeilijkheid voor, bij welke omvang wel of niet van massaproductie 
kan worden besproken. Ook hiervoor is niet gemakkelijk een om-
schrijving te vinden. Men kan zich in eerste instantie weer aan-
sluiten bij Brugmans' criterium van grootbedrijf. Het nadeel van dit 
criterium is, dat het geen rekening houdt met het toenemend gebruik 
van stoomkracht en dergelijke na 1870. Brugmans gebruikt trou-
wens deze maatstaf slechts voor de periode 1813-1870. Een overigens 
niet afdoende antwoord zou men kunnen vinden in de norm, die 
de Limburgse provinciale verslagen aanleggen voor de nijverheids-
statistieken na 1875. 9  Onder fabriek verstaat men sindsdien een 
nijverheidsinrichting, waarin 20 of meer arbeiders werkzaam zijn, 
benevens die met een getal van minder dan 20 arbeiders, indien 
van mechanische beweegkracht zoals stoom of gas gebruik werd 
gemaakt. De bedrijven die niet beantwoorden aan deze norm, zou 
men dan mogen rekenen tot de ambachtelijk opgezette nijverheid 
met gelegenheidsproductie of zeer korte series. Fabrieken die wel 
aan bovengenoemde normen voldoen, zou men dan massaprodu-
centen mogen noemen. 

8) J. P. A. van den Dam, Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895, industrieel en 
publicist over economische en sociale vraagstukken (Tilburg 1966), p. 214-215; 
Ridder, Een conjunctuur-analyse van Nederland 1848-1860, p. 26. 
9) P.V.L. 1876, XV, p. 2. 
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Men moet bij de hier genoemde historische norm niet denken in 
huidige productiehoeveelheden, reden waarom het nuttig is tot 
besluit van deze paragraaf enige cijfers te noemen met betrekking 
tot enkele bedrijfstakken. Daarbij zijn voornamelijk die cijfers ge-
nomen, welke het begrip massaal het meest duidelijk onderstrepen. 
Zo bedroeg de turf strooiselproductie der Maatschappij Griendts-
veen in 1895 105 millioen kg; de verwerkte hoeveelheid metaal in 
het bedrijf van Kamp 8z Soeten te Tegelen was in 1892 in totaal 
695.000 kg; het bedrijf van Giesbers te Roermond produceerde in 
1852 750 brandwaarborgkasten in diverse soorten; de baksteen-
productie van Canoy-Herfkens te Tegelen omvatte in 1895 8 milli-
oen stuks; de fabriek van Burghoff vervaardigde omstreeks 1870 
jaarlijks ruim 1 millioen kg papier. Deze cijfers zijn met meerdere 
aan te vullen. In de desbetreffende paragrafen van het volgende 
hoofdstuk, die de betekenis van de industrie bedrijfstakgewijs bezien, 
wordt nader hierop ingegaan. 

B. FINANCIERING 

In een voordracht Bedrijfskapitaal en ondernemerschap in Neder-
land 1800-1850, waarin Van den Eerenbeemt schetst langs welke 
weg het investeringsproces in de industrie zich afspeelde, wordt 
uitgegaan van het feit dat de ondernemer van anderhalve eeuw 
geleden slechts de beschikking had over een beperkt financieel 
vermogen." Dit was niet te wijten aan de omstandigheid dat er in 
ons land geen kapitaal aanwezig was. Integendeel, grote vermogens 
lagen in het rijke Nederland opgestapeld, maar bij de haute finance 
bestond destijds vrijwel geen animo om te investeren in de Neder-
landse industrie, aangezien dit vanuit financieel oogpunt als een 
zeer twijfelachtige en weinig renderende belegging werd beschouwd. 
Men gaf er de voorkeur aan de traditionele paden te begaan van 
rentenieren, staatsfondsen kopen, speculeren en grond- of huizen-
bezit verwerven. De deftige stand van Midden- en Noord-Limburgse 

10) Van den Eerenbeemt, a.w., p. 6, 12; Idem, Een eeuw bedrijfsfinanciering in 
de Meierij van 's Hertogenbosch, in Economie, jrg. XXIII (1958-59), p. 670-675; 
Mijlpaal 60, biografie van een bedrijf, uitgegeven bij het zestigjarig bestaan van 
de N.V. Pope's draad- en lampenfabrieken te Venlo (Eindhoven 1949), p. 10- 16. 
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adellijke grootgrondbezitters, zoals de erfridders Vna der Renne, 
de baronnen De Rijckholt, De Bieberstein Rogalla Zawadsky, De 
Negri en Calkoen, de graven Van Westerholt en Van Aefferden, 
en de jonkheren Petit d'Oudenborgh, prefereerden ambtelijke loop-
banen of sociale pro deo functies en encanailleerden zich weinig met 
de vaak uit de lagere volksklassen opgekomen industriële onder-
nemers, wier levenscultuur miniem was en wier zuinigheid in te 
grote tegenstelling stond met hán feodale zwier. Bij de industriële 
ontwikkeling van Midden- en Noord-Limburg heeft de adel geen 
rol van belang gespeeld. Zowel het in 1821 opgerichte Fonds ter 
bevordering van de nationale nijverheid en de uit 1822 daterende 
Maatschappij ter begunstiging van de Volksvlijt als de in 1824 
opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij hebben geringe in-
vloed op het industriële leven in Midden- en Noord-Limburg gehad. 

Als enige mogelijkheid bleef tenslotte open het uitzien naar een 
soms meerdere compagnons, — vaak gerecruteerd uit familie- of 
vriendenkring; men denke slechts aan de naam bierbrouwerij „De 
Vriendenkring" te Arcen —, die bereid waren een gedeelte van hun 
spaarcenten te investeren. Zo is een duidelijk voorbeeld van kapitaals-
associatie de in 1852 te Roermond opgerichte textielfirma Gebrs. 
Reidel, Van Pelt & Comp. De heren Goossens te Venlo, — vier in 
getal —, brachten in 1889 het kapitaal voor een gloeilampen-
fabriek, — een bedrag van f 33.000,— —, bijeen. Het kapitaal der 
in 1893 opgerichte N.V. Venlosche Bierbrouwerij „Klosterbiïu", 
— 120.000,— —, werd bij elkaar gebracht door drie Duitsers en 
vier Venlonaren. 

Bij de vorming van deze associaties, leidend tot industriële ver-
mogensvorming, speelde de notaris een belangrijke rol. 11  Bij op-
richting trad hij vaak op als geldschieter of medefirmant. Zo ontving 
Alfred Russel op 21-jarige leeftijd van zijn vader, die notaris was te 
Geleen, een lening van f8.000,—, waarmee hij in 1885 een klei-
warenfabriek te Tegelen begon." Niet alleen vanwege zijn gefor-
tuneerdheid zocht men de notaris op. Vaak werd ook op zijn juri- 

11) Van den Eerenbeemt, Een eeuw bedrijfsfinanciering, p. 686-687; Idem, Bedrijfs-
kapitaal en ondernemerschap, p. 17-18. 
12) Handgeschreven notities van G. Goossens, oud-directeur van N.V. Russe1-Tiglia 
te Tegelen. 
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dische ervaring een beroep gedaan. Als beheerder van vermogens 
verwierf hij zich de reputatie, die hem tot financiële adviseur van 
vele kapitaalbezitters maakte. Hij gold als kenner bij uitstek van de 
beleggingsmarkt." De notaris was echter geen deskundige op het 
gebied der financiering van industriële objecten. Net  zo min lag op 
zijn terrein de rol van accountant, die hij vaak speelde. Reikte de 
bemoeizucht van de notaris soms verder dan kennis en kunde, hij 
bleef lange tijd de man die bij gebrek aan anderen in eerste instantie 
werd geraadpleegd. Het werkterrein van de notaris werd naderhand 
verkleind. Kassiers, banken en verzekeringsmaatschappijen namen 
gedeelten van zijn financiële taak over, terwijl de bedrijfseconomische 
adviezen na 1900 steeds meer werden gegeven door accountants, 
een aspect waarop in de paragraaf Bedrijfsresultaten nog wordt 
teruggekomen. 

Voor de benodigde kredieten, — voor welks actepassering men 
weer op de notaris was aangewezen, wanneer het hypothecaire 
kredieten betrof —, richtte de ondernemer zich in Limburg tot de 
zogenaamde kassiers, immers tot omstreeks 1860 ontbraken de alge-
mene banken. Ook daarna bleven deze kassiers nog een belangrijke 
rol spelen. 14  De kassiers waren personen, aan wie tegen genot van 
een zeker loon of provisie gelden ter bewaring en uitbetaling werden 
toevertrouwd. Het verlenen van krediet behoorde in beginsel niet 
tot de taak van de kassier. Hij moest de bij hem gedeponeerde gelden 
in kas houden en vergoedde dan ook geen rente daarvoor. Vandaar 
de ogenschijnlijk zonderlinge bepaling in het Wetboek van Koop-
handel in 1838: „Een kassier, zijne betaling opschortende of failleren-
de, wordt vermoed het verval zijner zaken door eigen schuld te 
hebben veroorzaakt." Dit artikel 75 was echter reeds ten tijde van 
zijn tot stand koming verouderd. De kassiers waren nog voor het 
einde der achttiende eeuw tot kredietverstrekking aan hun cliënten-
deposanten overgegaan in de vorm van beleningen en disconto's, en 

13) G. H. van Heusden, Een eeuw adverteerkunde, de sockudeccmamische en psy-
chologische ontwikkeling van het adverteren in Nederlandse kranten (Assen 1962), 
p. 42. 
14) I. J.  Brugmans, Begin van twee banken, uitgegeven ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en van de Nationale Handelsbank (z.pl. 
1963), p. 43-44. 
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zelfs van blanco-kredieten. In beginsel mocht hiervoor alleen het 
eigen kapitaal worden gebezigd, doch de ontwikkeling bracht van-
zelf mee, dat eerlang ook gelden van derden voor kredietverlening 
werden gebruikt. Daarmee was de kassier van debiteur tot crediteur 
van zijn cliëntele geworden, anders gezegd: de kassier was bankier. 

Tot een der bekendste en grootste kassierskantoren in Midden-
en Noord-Limburg behoorde de firma van Jean Gérard Wolters en 
Jacob Lodewijk Hubert Wolters, tevens kooplieden te Venlo." De 
gang van zaken bij dit kantoor verdient toelichting, gezien de ver-
bindingen met de industrie en het faillissement, waarin men in 1882 
verwikkeld raakte. Het vertrouwen in kassier en bankier werd door 
dit laatste behoorlijk geschokt, begrijpelijk wanneer men denkt aan 
de geruchtmakende Pincoffs-krach die in 1879 de Rotterdamsche 
Bank beroerde. Dat het woord bankier bij velen een onbestemd 
gevoel van vrees opwekte, behoeft dan eigenlijk geen verwondering 
te wekken. Goed beschouwd had het krediet een minder gunstige 
reputatie." Daartoe droeg bij dat men in de boeken der banken 
lang niet altijd inzage kon hebben. Nog in 1912 publiceerden van 
de 106 banken in Nederland slechts 37 hun balansen. 

Het rumoer begon toen op 20 juni 1882 de Limburger Courier 
het volgende bericht publiceerde: „De fabrikant B. (bedoeld is de 
papierfabrikant Burghoff te Roermond) heeft failliet gemaakt. Het 
deficiet bedraagt ruim 2.000.000 frank (bedoeld zijn Belgische 
franken, een bedrag van ongeveer f1.000.000,—). Dientengevolge 
heeft een bankier te Venlo (bedoeld is Wolters te Venlo), welke de 
gefailleerde fabrikant een voorschot heeft gedaan van ruim 4 ton, 
zijn betalingen gestaakt; daardoor verkeren duizenden personen, 
merendeels kleine burgers, handwerkslieden en dienstboden, welke 
hun spaarpenningen te Venlo geplaatst hadden om in de oude dag 
verzekerd te zijn, in de onaangenaamste positie." De Courier de la 
Meuse van 22 juni gaf te lezen: „Line importante maison de banque 

15) a.w., p. 144; G.A. Venlo, Bevolkingsregister; P.V.L. 1882, M, p. 13; K.v.K. 
Venlo 1882, p. 5. 
16) P. Verloren, Overzigt der werkzaamheden van eenige Nederlandsche crediet-
instellingen, in Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, jrg. 1866, p. 1; 
J. F. Langenhorst, Geschiedenis van het Nederlandsche bankbedrijf van 1814 tot 
heden (Amsterdam 1923), p. 17. 
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vient de suspendre ses payements. La panique occasionnée par cette 
rumeure est grande". Het waren trouwens niet alleen de kleine 
spaarders die in moeilijkheden kwamen. 17  De fabriek van Kamp & 
Soeten te Tegelen, waar de Woltersbank commanditair vennoot was, 
werd een half jaar stil gelegd. Soeten lukte het tenslotte elders 
kapitaal te vinden. De steenfabriek Canoy-Herfkens te Tegelen ge-
raakte eveneens in ernstige moeilijkheden, nu de financiële bodem 
uit het bedrijf viel. Een plaatselijk notaris nam hier de zaken van 
de bankier over, doch trok zich weer spoedig terug. Tenslotte vond 
men een nieuwe compagnon, tevens geldschieter, in de persoon van 
A. F. Smulders, in 1905 de eerste president-commissaris van het 
bedrijf. De Venlose graanhandel Van Oeyen-Houben verging het 
slechter en failleerde. De Venlose Bank van Lening geraakte in 
liquiditeitsmoeilijkheden. Bovendien staakten 25 ziekenbussen, wier 
gelden bij de Woltersbank gedeponeerd waren, hun betalingen. 
De curatoren mr. F. Verscheure, notaris J. Linssen en mr. Ch. baron 
de Bieberstein Rogalla Zawadsky kregen geen gemakkelijke taak, 
toen bleek dat de regenten der Roomsch-Catholieke Armen, Jan-
knecht en Verzijl, op 23 juni hadden geconstateerd, dat 46 metallie-
ken, — toentertijd courante en degelijke Oostenrijkse effecten waar-
van de rente in specie werd uitbetaald —, ten onrechte uit de kas 
van hun inrichting waren gelicht. Deze waren door de firma Wolters 
te Amsterdam beleend. De gebroeders Wolters dienden daarop hun 
ontslag in als penningmeester der Godshuizen en als regent der 
R.C. Armen. In december van dat jaar bleek het Venlose Weeshuis 
f 9.000,— te missen benevens f3.200,— voortkomende uit nalaten-
schappen van ouders van weeskinderen. Voor dit laatste bedrag stelde 
de familieleden der firmanten zich echter garant. De beide firmanten 
waren vaders van kroostrijke gezinnen. J. L. H. Wolters, getrouwd 

17) Le Courrier de la Meute, 18, 22 juni 1882; De Limburger Courier, 20, 28 juni, 
I, 6 juli, 9 september 1882; Driessen, a.w., p. 130; De stenen spreken, uitgegeven 
door Canoy-Herfkens' Steenfabrieken N.V. te Venlo ter gelegenheid van haar 
75-jarig bestaan (Venlo 1955), p. 9, 27; G.A. Venlo, Bevolkingsregister; G.A. Venlo, 
Diverse stukken aangaande justitiële zaken, 1851-1900 (mv. nr. 689); Notulen der 
gemeenteraadsvergaderingen van Venlo: 28 juni 1882 (officieuse morgenvergade-
ring), 12 juli 1882 (geheime zitting), 4 december 1882 (openbare raadsvergade-
ring); Archief gevangenis Oostereiland te Hoorn: Notulenboek van het Huis van 
Correctie 1885; R.A.L.: Kabinet van de Gouverneur 1882, dossier nr. 108. 
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met Louisa de Gruyter, had 14 kinderen, waaronders acht dochters. 
J. G. Wolters, getrouwd met Maria G. Custers, bezat 10 kinderen, 
alle zoons. Verder hadden de firmanten een zuster, Marie H. J. 
Wolters, gehuwd met de burgemeester van Venlo M. J. A. Mulder. 
In deze familierelatie vond de minister van Binnenlandse Zaken 
mr. C. Pijnacker Hordijk aanleiding om zich door 's konings gou-
verneur in de provincie, jonkheer De Kuyper, te doen informeren. 
Deze laatste nam het volledig op voor de Venlose burgemeester. 
Gebleken was immers, dat de burgemeester nimmer deelgenoot der 
firma Wolters was geweest. Wel was zulks voor korte tijd, — van 
1859 tot 1864 —, het geval met de echtgenote van de burgemeester, 
doch deze was in 1864 bij afloop der acte van vennootschap uit-
getreden. Mevrouw Mulder was wel met haar vermogen als eiseres 
in het failliet betrokken. Achting en prestige van de burgemeester 
hadden echter, aldus De Kuyper, door het faillissement niet geleden. 
De beide firmanten werden op 29 juli 1884 overgebracht naar de 
gevangenissen van Hoorn en Leeuwarden, waarin zij beiden vrij 
kort daarna zijn overleden. 

In het midden der vorige eeuw voltrok zich in Nederland de 
overgang van het 17de en 18de eeuwse kassiersbedrijf naar het meer 
moderne kredietwezen, doordat men rente ging vergoeden over de 
toevertrouwde gelden in plaats van bewaarloon te ontvangenis 
De gedachte dat het bankbedrijf zich niet moest bepalen tot het 
verschaffen van korte kredieten aan handels- en nijverheidsonder-
nemingen, maar dat het een sociale taak moest vinden in het leiden 
van de productie door nieuwe bedrijven in het zadel te helpen, is 
afkomstig uit Frankrijk, waar de gebroeders Péreire in 1852 het 
Crédit Mobilier stichtten, dat zich op het emissiebedrijf toelegde. 
De naamloze vennootschap bleek hiertoe de geëigende onderne-
mingsvorm. De periode van het effecten-kapitalisme was aange-
broken. In Nederland stond men tegenover deze nieuwe verschijn-
selen sceptisch. Pas in de zestiger jaren kwam het in dit vlak tot een 
grote bedrijvigheid: in 1861 werd opgericht de Twentsche Bank- 

18)  J. P. Snoep, Het bankwezen (Amsterdam-Brussel 1961), p. 27; Brugmans, 
Paardenkracht en mensenmacht, p. 262-263. 
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vereeniging B. W. Blijdenstein & Co; in 1863 de Rotterdamsche 
Bank; in 1866 de Geldersche Credietvereeniging; in 1871 de hoofd-
zakelijk met Duits en Oostenrijks kapitaal opgerichte Amsterdamsche 
Bank. Ook het levensverzekeringswezen komt na 1860 van de 
grond." Terwijl er in 1860 nog slechts drie maatschappijen voor 
levensverzekering bestonden, kwamen er in de volgende tien jaar 
acht nieuwe bij en tussen 1870 en 1880 nog eens eenzelfde aantal. 

In hetzelfde jaar dat de firma Wolters failleerde, werd ter stede 
gesticht de Venlosche Handelsbank, Henri Goossens & Co." Twee 
aandeelhouders van deze bank richtten in 1897 op de Bank van 
Haffmans & Steegh, die in 1919 werd omgezet in een naamloze 
vennootschap, met deelname van de Amsterdamsche Bank. De 
Venlosche Handelsbank werd in hetzelfde jaar overgenomen door 
de Provinciale Bank voor Limburg N.V., die in 1931 in bezit kwam 
der Twentsche Bank. In 1885 vestigde zich te Venlo een filiaal van 
de bankiersfirma A. J. Loran & Zoon te Utrecht, dat ongeveer twintig 
jaren later weer werd opgeheven. Op 1 januari 1893 werd het reeds 
lang bestaande kassierskantoor der firma Berger omgezet in de 
N.V. Bank- en Handelsvereeniging v.h. P. J. Berger met een kapitaal 
van f600.000,—. Op 1 januari 1920 ging deze samen met de Zuid-
Nederlandse Handels Bank N.V. te Tilburg, die te Venlo een 
filiaal bezat sinds 1917. Per 1 juni 1921 werd deze combinatie 
overgenomen door de Nationale Bankvereniging N.V., welke be- 

1 9) I. Schtiffer, De ontwikkeling van het moderne levensverzekeringswezen in 
Nederland in de negentiende eeuw, in Bedrijf en samenleving, p. 183-184. 
co) Vele informaties werden verstrekt door mr. R. J. Th. Steegh, directeur van 
de Bank van Haffmans & Steegh, Venlo; inlichtingen werd eveneens verstrekt 
door het Archief der Algemene Bank Nederland (Nederlandsche Handel-Maat-
schappij), Amsterdam, door het Archief der Centrale Coöperatieve Boerenleen-
bank, Eindhoven, door het archief van de Amro-bank (Rotterdamsche Bank), 
Rotterdam; G.A. Venlo, Stukken aangaande handel en industrie; certificaten van 
oorsprong, 1851-1900 (mv. nr. 381); C. Eisfeld, Das Niederlantiische Bankwesen, 
dl II, (Den Haag 1916), p. 26; De Geldersche Credietvereeniging 1866-1916 (z.pl. 
z.j.), p. 26, 48; K.v.K. Venlo 1894, p. 10; Nederlands Welvaart, uitgave Bureau 
Industria Amsterdam z.j., aflevering 82; A. F. van Beurden, Gids voor Roermond 
en omgeving (Roermond 1919), p. 45; Ph. C. M. van Campen e.a., Landbouw en 
landbouwcrediet 1898-1948, vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale 
Boerenleenbank Eindhoven (z.pl. z.j.), p. 81-83; Brugmans, Begin van twee 
banken, p. 65. 
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stond tot 1 januari 1929, toen zij op haar beurt in bezat kwam der 
Rotterdamsche Bank. De kantoren van F. van Lanschot te Venlo 
en Tegelen, — in de laatste plaats was een correspondentschap 
gevestigd —, werden in 1919, te samen met een aantal andere Van 
Lanschot-kantoren in Brabant en Utrecht, overgenomen door de 
Geldersche Credietvereeniging. De Geldersche Credietvereeniging 
bezat voorts kantoren te Roermond en Weert, en een correspondent-
schap te Swalmen. 

Evenals Venlo had ook Roermond zijn kassierskantoren, zoals 
Schmasen & Nacken en P. van den Broek & Co. Schmasen & 
Nacken liquideerde in de dertiger jaren, terwijl Van den Broek & Co 
in 1939 werd overgenomen door de Rotterdamsche Bank. 21  

Blijft tenslotte de activiteit der boerenleenbanken te noemen, 
vooral ten plattelande van belang. Hoewel volgens de statuten alleen 
voorschotten mochten gegeven worden aan oppassende landbouwers 
en wel ter verbetering van hun bedrijf, werd ook aan neringdoenden 
en andere groepen niet-landbouwers krediet verleend, hetgeen te 
verklaren is door het feit dat in bestuur en raad van toezicht der 
dorpsbankjes het niet-landbouwerselement goed was vertegenwoor-
digd. In Limburg, waar men op dit gebied verder ging dan in 
Brabant, beriep de initiatiefnemer Van der Marck zich in deze op 
het voorbeeld van Raiffeisen zelf, die streefde naar volksbanken. 
Verschillende van deze coöperatieve boerenleenbanken werden reeds 
gesticht voor de eeuwwisseling: in 1897 te Swalmen, in 1898 te 
Beesel, Buggenum, Ell, Heel, Maasbracht en Meyel, in 1899 te 
Baexem. 

Pas tegen het einde der negentiende eeuw deed in Midden- en 
Noord-Limburg de naamloze vennootschap haar intrede als onder-
nemingsvorm. De grondgedachte ervan was het bijeenbrengen van 
kapitaal voor economische doeleinden, met uitsluiting van aanspra- 

21) P.V.L. 1829, p. 9; 1915, L, p. 40-41, 53-54; K.v.K. Roermond 1907, p. 84, 88; 
1912, p. 4-6; 1914, p. 13-16; K.v.K. Venlo 1914, p. 6, 7; Prospectus van de op 
te richten maatschappij tot verveening en ontginning van woeste gronden, onder 
de naam van Helenaveen in Noord-Brabant en Limburg ('s Hertogenbosch 1857), 
p. 425; H. P. W. van Ravenstijn, De firma F. van Lanschot sinds 1737 
('s Hertogenbosch 1942), p. 126-127. 
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kelijkheid der participanten tegenover derden en met beperkte aan-
sprakelijkheid tegenover de vennootschap, een idee dat de niet op 
risico doch wel op winst beluste geldschieter aansprak. Verkoos deze 
vroeger brandkast en linnenkast boven fabriek en stoommachine, 
de naamloze vennootschap bood hem gelegenheid zowel het een als 
het ander te doen. Kassier en bankier, — in principe weinig genegen 
tot het geven van langlopend krediet —, konden hun relaties te 
nutte maken, zonder zelf te diep in de buidel te tasten. Werden 
vroeger practisch alleen zaken opgericht door middel van een kapi-
taalkrachtige vriend, — zoals Stoltzenberg in de Roermondse firma 
Cuypers & Stoltzenberg —, of een vermogend schoonvader, — de 
Tegelse mineraalwaterfabrikant Van Basten Batenburg zette zijn 
zaak op na trouwen met de enige erfgename van een groot vermogen, 
Theodora de Rijk —, de naamloze vennootschap mobiliseerde beter 
dan welke ondernemingsvorm ook de verspreid rustende financie-
ringskrachten, wier bundeling de industriële pioniers mogelijkheden 
gaf als nimmer te voren. Meer geld kon gemakkelijker bij elkaar 
worden gebracht. Zo werd bijvoorbeeld in 1901 gesticht door 7 
aandeelhouders de N.V. Tiglia Stoomfabriek voor Kleiwaren te 
Tegelen. Het voor die tijd in deze branche toch aanzienlijke kapitaal 
van f 75.000,— werd door de participanten bij elkaar gebracht. Een 
der eerste naamloze vennootschappen van belang voor Midden-
maar vooral Noord-Limburg was de in 1858 te 's Hertogenbosch 
opgerichte Maatschappij Helenaveen, welks initiatiefnemer Jan van 
de Griendt was. De maatschappij, die door middel van het bankiers-
huis Van Lanschot was gesticht en zich bezig hield met turfwinning 
in de Peel, werkte met een voor die tijd aanzienlijk aandelenkapitaal 
van f1.000.000,—, verdeeld in 2.000 aandelen van f 500,—. 

Van den Eerenbeemt motiveert waarom deze meest geëigende 
vorm om op korte termijn over belangrijke middelen te kunnen 
beschikken, niet eerder tot ontwikkeling is gekomen. 22  De meeste 
bedrijven waren immers familiebezit, met als gevolg een zekere 
beslotenheid en weerzin om vreemd participerend vermogen binnen 
te halen. Door leningen en dergelijke probeerde men zo lang mo-
gelijk het bezwaar van beperkt eigen vermogen te ondervangen. 

22) Van den Eerenbeemt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap, p. 16-17. 
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Bleef Nederland wat betreft gebruik van N.V.-vorm op het buiten-
land achter, — het aantal „naamloze maatschappijen" bedroeg in 
1850-'51 en in 1865-'66 slechts respectievelijk 137 en 424, in tegen-
stelling tot Engeland waar rond die tijd reeds duizenden onder-
nemingen het statuut der N.V. bezaten —, Limburg liep bovendien 
achter in het nationale patroon. De eerste naamloze vennootschap 
in Midden- en Noord-Limburg was de N.V. Stoompannenfabriek 
van Echt uit 1877. 23  In 1881 bestonden er in Limburg 7 naamloze 
vennootschappen, — in geheel Nederland 523 —, waarvan het ge-
storte kapitaal f 7.225.000,— bedroeg, — dit cijfer was voor Neder-
land 1'332.912.980,—. Een algemeen aanvaarde ondernemingsvorm 
was de naamloze vennootschap toen nog niet. 

C. PRODUCTIE EN AFZET 

§1. Productie 

De vorige eeuw stond in het teken van de overgang van het 
handwerk naar het mechanisch voortbrengen." Het handwerk was 
langzaam, niet ingesteld op een werkelijk massale productie en voor-
zag bij lange niet in de behoeften. Er was meestal plaats voor 
nieuwe ondernemingen naast de bestaande op hetzelfde terrein. 
De welvaart der nieuwe onderneming was niet altijd gebouwd op 
de ondergang der oude. Voordat de nieuwe productietechnieken 
in zwang raakten, was er eigenlijk maar een middel om de productie 
te vergroten, namelijk het aantal arbeidende handen te vermeerde-
ren, zoals geschiedde bij de huisindustride voortbrenging te Roer-
mond. Voordeel voor de ondernemer was dat men deze productie 
zonder noemenswaardige verliezen ook weer gemakkelijk kon in-
krimpen. Nadeel was dat men bij uitbreiding nauwelijks een daling 
van de kosten per eenheid produkt bereikte. Gezien het geringe 
gebruik van vast kapitaal ging de wet van de afnemende kosten per 

23) P.V.L. 1877, p. 9; Overzigt der naamlooze vennootschappen volgens patent-
registers over de jaren 1861162-1880181, uitgegeven door de Veree.niging voor de 
Statistiek in Nederland ('s Gravenhage 1882), p. 86-87. 
54) De economist Cobbenhagen; economische geschriften van prof. dr. M. J. H. 
Cobbenhagen (Amsterdam-Brussel 1957), p. 224-225. 
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eenheid produkt, van essentiële betekenis voor een groeiend modern 
grootbedrijf, niet op. Daardoor was het voor een beginner ook doen-
lijk zich naast een bestaand bedrijf te vestigen, omdat hij klein kon 
beginnen en grote prijsverschillen niet behoefde te vrezen. Het 
toenmalige grootbedrijf vond zijn bestaansreden in het feit, dat het 
zijn winstmarge over een veel groter aantal productie-eenheden uit-
smeerde. Daarbij kwam wel het voordeel dat de oudere onderne-
mingen soms de meest gunstige productieplaatsen hadden inge-
nomen. 

In dit alles bracht de opkomst van de mechanische techniek een 
radicale verandering. Op de wijze van voortbrenging had dit een 
dubbel effect: ten eerste de noodzaak tot concentratie der productie 
binnen een fabrieksgebouw, ten tweede vervanging van arbeiders 
door de machine. Beide effecten hadden tot gevolg dat de wet der 
afnemende gemiddelde kosten zich ging doen gelden en dat de 
fabrikant, veel meer dan vroeger, gedwongen werd een bepaalde 
productieomvang te halen en dan ook af te zetten. 25  Daarmee was 
het type van de patroon-poëet voorgoed verleden tijd. De harde en 
ondernemende zakenman deed zijn intrede. Het winststreven der 
onderneming kreeg prioriteit en alle economische middelen werden 
er op gericht. 

Van alle mechanisatietechnieken der negentiende eeuw was de 
stoommachine voor de fabriek de meest ingrijpende, immers, aldus 
Brugmans, stond het werktuig de menselijke arbeid slechts bij, de 
machine verving die arbeid. 26  Die vervanging van menselijke arbeid 
door een machine hield tevens in dat het productietempo, acceleratie 
en continuiteit door de machine kon worden bepaald, waardoor de 
fabrikant in staat gesteld werd bepaalde productienormen, die weinig 

55) De daling van de kosten per eenheid produkt zal zich zowel voordoen, wanneer 
bij een gegeven omvang van de kapitaalinstallaties een toeneming van de productie 
nog kan worden opgevangen door een betere bezettingsgraad van deze kapitaal-
installaties (de vaste kosten worden dan immers over een groter aantal produkten 
gespreid, hetgeen per eenheid produkt kostenverlagend werkt), als in het geval 
dat een verhoging van de productie slechts kan worden gerealiseerd door een 
uitbreiding van de kapitaalinstallaties (in dit geval zullen de voor uitbreiding nood-
zakelijke nieuwe kapitaalgoederen, waarin recente technische vindingen zijn ge-
incorporeerd, tot een verlaging van de produktiekosten per eenheid produkt leiden). 
54) Brugmans, De arbeidende klasse, p. 41-42. 
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tolerantie behoefden in te houden, door te voeren. De machine 
maakte de fabrikant onafhankelijker van de natuur: mensen en 
paarden werden immers vermoeid, de wind ging liggen, de water-
loop was van het jaargetijde afhankelijk; dank zij de machine kon-
den vermoeienis, koude en duisternis worden opgeheven zonder 
noemenswaardig gevaar en inspanning. 

De bedrijfstakken die in Midden- en Noord-Limburg voor het 
eerst met de stoommachine kennis maakten, waren de papierindustrie 
en de meelnijverheid. De Roermondse papierfabrikant Burghoff 
plaatste in 1838 de eerste stoommachine in zijn fabriek. Hij werd 
gevolgd door de molenaar Beuyssen te Horst, die in 1849 een stoom-
machine in zijn bedrijf plaatste. Andere molenaars volgden zijn 
voorbeeld. Omstreeks 1870 was bijna de helft, — 14 —, van het 
totale aantal stoomtuigen in Midden- en Noord-Limburg, — 30 —, 
geplaatst in molenaarsbedrijven. 

In de vervanging van mens door machine kan men, aldus Everwijn, 
twee fasen onderscheiden." Aanvankelijk hield de Nederlandse 
machine-industrie zich in hoofdzaak bezig met het vervaardigen 
van krachtwerktuigen, dat wil zeggen machines, die voor verschil-
lende doeleinden bruikbaar arbeidsvermogen leveren, zoals stoom-
ketels, stoommachines en drijfwerken voor alle soorten van bedrijven 
en verrichtingen, waarbij wind, water en handenarbeid als beweeg-
kracht langzamerhand plaats hadden gemaakt voor stoomkracht. 

Vervolgens ging men zich meer toeleggen op het samenstellen 
van verschillende soorten van arbeidswerktuigen, dat wil zeggen 
werktuigen die hetzij een produkt voortbrengen of dit een bewer-
king doen ondergaan, hetzij de verplaatsing van objecten ten doel 
hebben, doch het arbeidsvermogen ontlenen aan krachtwerktuigen. 

Hiermee deed de arbeidsdeling zijn intrede in de fabriek, die het 
niet alleen mogelijk maakte massaal produkten van behoorlijke kwa-
liteit te vervaardigen maar ook composities van ingewikkelde werk-
stukken binnen de fabriek, zoals een locomotief door de firma 
Giesbers te Roermond in 1862 en stoommachines door de firma 
Hillen te Blerik in 1877, producties die mede steunden op arbeids-
daling tussen de fabrieken onderling. 

17) Evenwijn, a.w., dl I, p. 56. 
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In deze fabrieken ontwikkelde zich een nieuw type werkman: de 
geschoolde arbeider, waarvan de besten in staat waren zelf een 
werkplaats te beginnen. De fabriek van Kamp & Soeten te Tegelen 
was de leerschool van diverse plaatselijke nijveren. Ook in Midden-
en Noord-Limburg werd de industriële revolutie gedragen door niet-
academisch gevormde groepen. Figuren als ir. 0. Assmann te 
Tegelen en ir. J. Giesbers te Roermond waren uitzonderingen. 28  
De geschoolde arbeider, de echte vakarbeider, die intelligentie aan 
koopmansgeest paarde, kon het ver brengen. Vele verbeteringen 
aan instrumenten en werktuigen werden vaak door hem, de man die 
er dagelijks mee omging, aangebracht. Want men kan er, aldus 
Forbes, niet genoeg de nadruk op leggen, dat het succes van de 
stoommachine en van de „eeuw der machine" in hoofdzaak steunde 
op de nauwkeurigheid van de werktuigen, waarmee men de 
machines vervaardigde. 29  De snelle ontwikkeling van de stoom-
machine is ondenkbaar zonder instrumenten en werkwijzen, waar-
mee men volkomen exact de onderdelen kon afwerken, welke nauw-
keurig in elkaar moesten passen. De uitvinders ten tijde van de 
industriële revolutie afkomstig uit de praktijk wisten met grote tref-
zekerheid steeds weer de juiste werktuigen te bedenken, waarmee 
zij hun machines konden bouwen. Het feit dat Peter Konings te 
Swalmen in staat was een aantal automobielen te bouwen omstreeks 
de eeuwwisseling, pleit niet alleen voor de technische kunde van 
Konings maar ook voor de vindingrijkheid van zijn vakmensen, die 
diens ideeën moesten verwezenlijken. 30 

Met de arbeidsdeling binnen de groeiende fabrieken kwam al 
ras een nieuw soort werknemer door de poort binnen namelijk de 
klerk wiens schone handen en witte boord hem, zij het symbolisch, 
plaatsten aan de zijde van de fabrikant. Bij het uitbetalen der lonen 
moest men voor hem in de rij staan en hij vertelde soms wat niet 
en wel mocht. Als indirecte productiekostenfactor werd deze klasse 

28) De uit Duitsland afkomstige ir. 0. Assmann was van 1882 tot 1888 bedrijfs-
ingenieur bij de ijzerfabriek van Kamp 8z Soeten te -regelen. 
Ir. J. Giesbers (1820-1883) was eigenaar van een grote constructiewerkplaats te 
Roermond. 
22) Forbes, a.w., dl II, p. 10-14. 
30) Konings machinefabriek, map. 
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met de jaren belangrijker. Het directe contact tussen ondernemer 
en arbeider, de oude patronale verhouding, ging voor een deel ver-
loren. Ongetwijfeld heeft mede deze vervreemding naderhand tot 
onbegrip en stakingen geleid. 

De productiekostenfactor, vroeger hoofdzakelijk en eenzijdig be-
paald door grondstoffen en loon, werd door investeringen op het 
gebied van fabrieksbouw en inrichting daarvan gecompliceerder 
van samenstelling. In het algemeen namen de vaste kosten toe. 

De fabriekmatige productie leidde tot concentratie van bedrijvig-
heid. Vooral in de keramische industrie toonde zich dit duidelijk. 
Het aantal steenproducenten nam na de eeuwwisseling af. Van de 
101 steenfabrieken in 1898 gelegen in Midden- en Noord-Limburg 
waren er in 1914 nog 47 overgebleven. De liquidatie en fusies die 
het gevolg waren van deze concentratie, leidden niet tot vermin-
dering van productie of uitschakeling van arbeidskrachten, integen-
deel. De twee belangrijkste stoomsteenfabrieken van Tegelen, — 
Canoy-Herfkens en Alfred Russel —, produceerden in 1888 samen 
5.100.000 stenen en in 1895 in totaal 10.000.000, hetgeen neerkomt 
op een verdubbeling der productie. De gezamenlijke veldovens 
brachten in dezelfde periode hun productie van 2.000.000 op 
2.900.000, een toename dus van 45%. De groeikracht der moderne 
bedrijven overtrof die der gezamenlijke kleine. Aan de eisen van 
kwaliteit en dienstverlening gesteld door de afnemers, konden deze 
op den duur ook niet meer voldoen. 

§ 2. Afzet 

Met de massaproductie kwam de problematiek van de afzet. 
Immers men leverde niet meer alleen op bestelling maar men richtte 
zich op een min of meer geschatte vraag van een aantal nog on-
bekende kopers. Het gevolg was een vroeger onbekende kracht-
meting, aangeduid met de term concurrentiestrijd. Ging men 
voorheen uit van het beginsel dat goede wijn geen krans behoeft, 
— kwaliteit en prijs behoorden voor zich zelf te spreken —, met het 
anticiperen op de vraag der nog onbekende kopers begreep men dat 
onbekend ook onbemind maakt. Door de verbetering der verbin-
dingen door middel van stoomboot en stoomtrein, telegraaf en tele- 
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foon, werden de wegen naar nieuwe onbekende markten opengelegd. 
Tentoonstellingen waren de aangewezen plaatsen voor vlagver-

toon. De Tentoonstelling van Nationale Nijverheid te Brussel in 
1830, tijdens welke de Belgische opstand uitbrak, had uit Midden-
en Noord-Limburg slechts inzenders uit Roermond: de firma Trap-
mann & Claus, J. F. Feldmann, A. SchlOsser en M. Giebels, allen 
textielfabrikanten. Verder exposeerde nog Jan Risser, een karkas-
fabrikant." Tot het midden der negentiende eeuw is dan van 
activiteit op tentoonstellingsgebied weinig sprake meer. Met de 
eerste wereldtentoonstelling te Londen in 1851 wordt echter een 
nieuwe periode ingeluid. De exposities in binnen- en buitenland 
volgen elkaar snel op. 32  

Het is niet juist om te stellen dat met de toenemende Nederlandse 
activiteit die van Midden- en Noord-Limburg parallel liep. Een 
hernieuwde toename van activiteit viel echter zeker te constateren. 
Het handelskantoor van P. J. Berger te Venlo was in 1844 vertegen-
woordigd op de nijverheidstentoonstelling te Berlijn en behaalde 
met haar inzending een eervolle vermelding. 33  Op de wereldtentoon-
stelling te Parijs in 1855 werden van de 10 Roermondse inzenders 
6 bekroond: een medaille der tweede klasse verwierven: F. Stoltzen-
berg met goudborduurwerken, de firma Cuypers & Stoltzenberg 
met een gothische preekstoel en Jos. Andriessens met geplet lood en 
getrokken pijpen. Eervolle vermeldingen behaalden: Feldmann, 
Jacobs & Comp. en Gebrs. Reidel & Comp. voor katoenen en half-
wollen stoffen, en Gebrs Janssens voor Adrianopelrood geverfde 
garens. Dat men er ook direct zaken kon doen, bewezen Ph. Claus, 
die niet tot de prijswinnaars behoorde, en Feldmann, Jacobs 8z 
Comp., die katoenen en wollen stoffen aan de inrichters der tentoon-
stelling leverden. 

'Ook de llelang-rijke Algemeene Nationale Tentoonstelling te 
Haarlem in 1861 trok vele exposanten uit Midden- en Noord- 

31) P.V.L. 1830, p. 28-29; Catalogue des produits de l'industrie nationale admis 
la troisième exposition générale â Bruxelles, au mois de juillet 1830 (Bruxelles 
1830). 
32) G.A. Venlo, Stukken aangaande tentoonstellingen van producten van nijver-
heid en kunst, 1851-1900 (mv. nr. 384); Baudet, tap., p. 1-15. 
33) G.A. Venlo, Stukken aangaande tentoonstellingen van producten van nijver-
heid en kunst, 1825-1849 (mv. nr. 376); G.V. Roermond 1855, XIV. 
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Limburg tot zich." Het is interessant te vermelden, wie en met 
welke artikelen de deelnemers er vertegenwoordigd waren. Loopt 
men de catalogus door dan ontmoet men: J. A. Giesberts te Roer-
mond met 11 flacons verschilllende likeuren, prijs f 1,— per flacon, 
en 1 flacon Victoriabitter á f 1,50; A. Smits te Roermond met 4 
kistjes sigaren, in vier kleuren gesorteerd, genaamd Nationale Ten-
toonstelling, prijs f 25,— per 1000 stuks; E. F. Janssens te Weert 
met blokken harde witte zeep, rood en blauw gemarmerde harde 
zeep, toiletzeep en gekristalliseerde soda; D. Frenken te Maasbracht 
met een opnieuw verbeterde kafmolen, met regulateur, prijs f65,—, 
de kafmolen was reeds bekroond te Arnhem in 1854 met een bronzen 
medaille, te Parijs in 1855 met een eervolle vermelding en te 
Maastricht in 1856 met een zilveren medaille; J. Thissen-Theelen 
te Roermond met een werktuig om weilanden en broekgronden 
door te snijden alvorens deze worden omgeploegd, en een toestel 
om lage gronden van water te ontlasten; Kamp & Soeten te Tegelen 
met ploegschulpen, rijsters en schijven, een scheepsknie, kar-assen 
met uitgeboorde bussen; Giesbers & Van Deun te Roermond met 
stoommachines van diverse pk's, pompen, brandkasten, stoomzuigers 
voor stoomboten, een centrifugaal dorswerktuig en een stel ijzer-
werk voor een graanmolen; J. G. Busch te Roermond met een teke-
ning van een verbeterde weefstoel; F. Andriessens te Roermond met 
een brandspuit, koperen kranen voor pompen en brouwerijen, een 
koperen perspomp, twee bierpompen en een koperen glazenwasspuit; 
J. Andriessens te Roermond met loden compositiebuizen voor gas-
en waterleiding, tinnen buizen en loden draad en lijsten; H. Cox 
te Roermond met alle soorten schoen- en laarzenleesten; P. Muyzers 
te Roermond met 3 tekeningen van een verbeterde graanmolen, die 
gelijktijdig door wind en stoom kon worden aangedreven, het geheel 
naar des inzenders uitvinding; Jacobs, Bongaerts 8z Kilnen te Roer-
mond met diverse textielstoffen, evenals F. Matthei te Roermond, 
Gebrs. Reidel & Comp. te Roermond en Sartingen & Schundelen 
te Horst; Gebrs. Janssens & Cie te Roermond met diverse garens; 
J. Schreurs te Roermond met 3 kalfsvellen, geprepareerd in 13 dagen; 
T. Eik te Roermond met een paar laarzen, vervaardigd uit twee 

34) Catalogus der Algetneene Nationale Tentoonstelling (Haarlem 1861), passim. 
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stukken verlakt leer uit de hand gestikt; F. Stoltzenberg met diverse 
kerkparamenten en banieren; H. C. Kohlen te Roermond met 
diverse sloten; J. van Munster te Roermond met verschillende 
meubelen; J. Hendrix & Comp. te Roermond met monsters behang-
selpapier; Seipgens & Hulsters te Roermond met fusten en bier-
emmers; J. A. Oor te Roermond met een in Franse steen uitgebeitel-
de arend zijn nest tegen de aanval van een slang verdedigend; 
Cuypers & Stoltzenberg met religieus werk; J. Germanus Baart te 
Roermond met een Lieve Vrouwebeeld in hout uitgebeiteld en ge-
polychromeerd; F. Nicolas met gebrandschilderd vensterglas; P. M. 
van Lockum te Roermond met kantoorboeken; Firma Wed. Bon tamps 
te Venlo met 14 boeken gebonden in fluwelen, lederen en marok-
kaanse banden, en 500 bereide veren schrijfpennen in verschillende 
soorten, voorts monsters van zegellak in onderscheiden kleuren. 

Kende de tentoonstelling te Brussel slechts 5 deelnemers uit 
Midden- en Noord-Limburg, in Haarlem hadden 30 inzenders deel-
genomen. Kwamen in 1830 nog alle inzenders uit Roermond van-
daan, in 1861 waren er naast 25 Roermondse inzenders, nog altijd 
een respectabel aantal, ook inzenders uit Venlo, Horst, Tegelen, 
Weert en Maasbracht. 

Het onderstaande overzicht toont eveneens aan, dat de Limburgse 
nijverheid poogde zijn afzetgebied buiten de bekende lokale markt 
uit te breiden. 35  

Aantal Limburgse inzenders op de onderscheiden algemene (Noord)-
Nederlandse tentoonstellingen 

Plaats 	 Jaar 	Aantal inzenders 

Haarlem 	1825 	 4 
Utrecht 	1847 	 11 
Delft 	1849 	 14 
Arnhem 	1852 	 25 
Haarlem 	1861 	 51 (waarvan 30 uit Noord- en 

Midden-Limburg) 

35) Algemeene nationale tentoonstelling, verslag uitgebragt door de jury van be-
oordeling (Haarlem 1861), p. X. 
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De verschillende onderscheidingen in 1861 behaald bewijzen, dat 
men ook kwalitatief bijbleef. Men exposeerde bovendien op deze 
tentoonstellingen met de bedoeling de standing van artikel en zaak 
te verhogen. Met graagte vermeldde men op product of briefhoofd 
prijzen en eervolle vermeldingen op exposities behaald. 

Het bevorderen van de afzet door middel van adverteren in kran-
ten en dergelijke is in Nederland reeds van tamelijk oude datum. 36  
Zo bestond bij voorbeeld het Algemeen Advertentiebureau Nijgh & 
van Dithmar al in 1837. Echter pas toen de krant zijn zegetocht be-
gon, — waarbij een rol speelden de afschaffing van het dagbladzegel 
in 1869, het afnemend analphabetisme, de gebeurtenissen van 1870 
en de Zuid-Afrikaanse boerenoorlog —, kreeg het adverteren door 
het gestegen abonnementenaantal reële betekenis. Het waren hierbij 
de fabrikanten van merkartikelen die de spits afbeten. Men denke 
slechts aan de befaamde Thomas Holloway, de grootste adverteerder 
van de negentiende eeuw. Tot echte advertentiecampagnes in diens 
trant kwam het in Limburg niet. Belangrijke adverteerders in de 
kranten waren notarissen, die verkopingen regelden. Naderhand 
voegde zich hierbij, omstreeks 1900, de middenstand die haar arti-
kelen aanprees. In de industriële hoek waren het de internationale 
concerns, welke het eerst van de regionale kranten als publiciteits-
medium gebruik maakten. De Limburgse industrie kwam er nauwe-
lijks aan toe voor 1914. 

Wat men wel deed was het persoonlijk bezoeken van bestaande 
en het speuren naar nieuwe relaties, hetgeen men zo belangrijk 
achtte dat men dit als fabrikant liefst zelf deed. Een van Anton 
Philips eerste bezigheden, toen hij in 1895 ging meewerken in de 
fabriek van zijn broer Gerard, was het systematisch bezoeken van 
alle cliënten die na 1891 lampen van Philips & Co. hadden af-
genomen. Regelmatig trok hij er met een koffer vol lampen op uit 
naar mogelijke nieuwe relaties. 37  Bij de stoomsteenfabriek Canoy-
Herfkens te Tegelen was het Gerard Herfkens, die Nederland af-
reisde om de stenen voor schoorsteenbouw te pousseren. Ook de 
deelname aan tentoonstellingen moet men in dit verband zien. 

") Van Neusden, a.w., p. 62. 
37) P. J. Bouman, Anton Philips, de mens, de ondernemer (Amsterdam 1956), 
p. 29-30; De stenen spreken, p. 10. 
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De binnenlandse en buitenlandse concurrentiepositie werd ten-
slotte mede bepaald door de nationale en internationale douane-
politiek. Reeds tijdens de regering van koning Willem I speelde in 
de nationale douanepolitiek de divergentie van belangen tussen 
het handelende noorden en het industriële zuiden een rol." In de 
beginselenwet van 1821 die de grondslagen van 's rijks belasting-
stelsel regelde, werd in artikel 11 de wenselijkheid uitgesproken, 
dat de binnenlandse industrie een behoorlijke bescherming zou ge-
nieten, doch bepaalde tevens het maximum invoerrecht op 6%, 
hetgeen in het zuiden dusdanige oppositie verwekte, dat een koers-
wending werd gemaakt met de tariefwet van 1822, die het protec-
tionistische element versterkte en het invoerrecht bracht op een 
gemiddelde van 10%. Na de Belgische opstand lag het voor de 
hand dat de protectiepolitiek een wijziging zou ondergaan. Nu het 
grootste deel van het industriële zuiden tot België behoorde, was 
men vrij het voorbeeld van Engeland te volgen en in liberale rich-
ting te koersen. De tariefwet van 1845 bracht, naast een algemene 
vermindering der invoerrechten, de afschaffing van nagenoeg alle 
uitvoerrechten. Daarna wonnen de liberale opvattingen steeds meer 
veld. Een wet van 1854 breidde de voordelen tot dusver aan be-
paalde naties toegekend, uit tot alle staten zonder onderscheid. 

In 1562 kwam een wet tot stand, die voor de komende 70 jaar 
het vrijhandelsstelsel regelde. De inhoud kwam neer op: 5% invoer-
rechten op fabrikaten, 2 tot 3% op halffabrikaten, generlei invoer-
recht op grondstoffen en afschaffing van uitvoerrechten met uit-
zondering van die op lompen. Het laatste was voor de Roermondse 
papierfabrikant Burghoff, die lompen als grondstof gebruikte, van 
uitermate groot belang. Het ontwerp riep naast toejuiching in 
handelskringen verzet op in de industriële wereld, vooral in Noord-
Brabant en Limburg, waar men beducht was voor opoffering van 
de nijverheid aan de handelsbelangen. De protesten uit Limburg 

38) Brugmans, Paardenkracht en mensenjacht, p. 139-142, 217. 
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werden in 1862 verzameld en gebundeld door P. Regout. 39  Als 
president van de Vereeniging voor Nederlandsche Industrieelen te 
's Gravenhage maakte de fabrikant en Maastrichts Eerste Kamerlid 
P. Regout zich tot tolk van een groot aantal ondernemers. Ook de 
Kamer van Koophandel te Roermond protesteerde. Individuele be-
zwaarschriften van fabrikanten werden ingediend. Concurrenten 
als Lhoest Lammens & Co te Maastricht en Burghoff Magnée & 
Comp. protesteerden gezamenlijk. Dit alles mocht niet baten. De 
politieke invloed van het zuiden bleek gering. In de beide Kamers 
verwierf de wet een grote meerderheid. Afgezien van enkele nader-
hand toegepaste fiscale verhogingen, bleef het stelsel van de wet 
van 1862 tot 1932 gehandhaafd. 

De internationale douanepolitiek werd vooral bepaald door de 
verhouding met de nabijliggende landen. Deze buurlanden voerden, 
met uitzondering van Engeland, een protectionistische handels-
politiek. De uit deze politiek voortvloeiende handelsverdragen be-
paalden mede het handelsverkeer. 

Limburgs oostelijke nabuur was het koninkrijk Pruisen, dat in 
1834 lid werd van het Duitse Tolverbond, waardoor de tolgrenzen 
tussen achttien Duitse staten, — tezamen 23.000.000 inwoners om-
vattend —, vervielen. 40  In 1839 sloot ons land een handelsverdrag 
met het Tolverbond, dat wederzijdse tariefverlagingen bracht, die 
meer voordeel aan Nederland dan aan het Tolverbond boden, 
zodat reeds in 1841 dit handelstractaat door het Tolverbond werd 
opgezegd. In 1851 kwam weer een handels- en scheepvaartverdrag 
tot stand, waarbij de partijen een gelijke behandeling van elkaars 
schepen en goederen beloofden. De toenadering vooral van Neder-
landse zijde is begrijpelijk, omdat in de periode na 1839 de Belgisch-
Duitse economische toenadering concrete vormen aannam. Het 
buitengewone succes van de Belgisch-Duitse spoorweg, de „ijzeren 

39) P. Regout, De bezwaren van de Nederlandsche industrie tegen het door de 
Eerste Kamer verworpen ontwerp-tarief van regten op den in-, uit- en doorvoer, 
derde en laatste verzameling ('s Gravenhage 1859), p. 55-56; P. Regout, De be-
zwaren van handel en nijverheid tegen het wetsontwerp tot herziening van het 
tarief van in-, uit- en doorvoer ('s Gravenhage 1862), p. 6, 22-25, 36, 73-74, 
105-109. 
40) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 123. 
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Rijn",  —  in 1843 voltooid —, en het handelstractaat tussen België 
en het Tolverbond in 1844, ging Nederland van zijn natuurlijke 
achterland isoleren. 

De vrijhandelspolitiek die door Nederland na 1862 werd gevolgd, 
maakte een einde aan een periode van handelstractaten met de 
nabuurlanden. Bij de Limburgse industriëlen, werkend in de scha-
duw der steeds hoger opgetrokken tariefmuren der nabuurlanden, 
vond deze politiek, zoals boven reeds gezegd, zeer weinig instemming. 

Probeert men zich een beeld te vormen van de afzetmarkten, 
dan blijkt het moeilijk zich een kwantitatief juiste voorstelling van 
zaken te vormen. Globaal kan men echter tot het volgende overzicht 
komen. Uitsluitend of practisch uitsluitend afzet in eigen land von-
den: de papierindustrie, de energiebedrijven, de azijnmakerij, de 
stroopmakerij, de zoutziederij, de jeneverstokerij, de orgelmakerij en 
de houtzagerij. Alle andere bedrijfstakken kenden in meer of minder 
mate export. Daarbij trad als voornaamste handelspartner naar voren 
het nabije Duitsland. Het meeste handelspolitieke geschermutsel 
der Limburgse Kamers van Koophandel had betrekking op de com-
merciële positie ten opzichte van deze nabuur: Nederland kende een 
steeds verdergaand vrijhandelssysteem, Duitsland beschermde zijn 
industrie door tolmuren en versterkte in sommige gevallen zijn 
export door middel van uitvoerpremies. Ondanks de ongunstige 
verhoudingen bleef er een belangrijk goederenverkeer bestaan. Het 
turfstrooisel van de Peel ging voor 90% naar Duitsland, dit terwijl 
Duitsland de eigen turfstrooiselproductie zeer begunstigde. Het 
ijzer-oer van Noord-Limburg ging practisch geheel naar Duitsland. 
De keramische industrie bezat eveneens een belangrijke uitvoer 
naar dit gebied evenals de kunstnijverheid. Een tweede belangrijke 
handelspartner was volgens de Kamers van Koophandel, Nederlands 
Oost-Indië. Dit gold voor de textielnijverheid, de keramische in-
dustrie, de metaalindustrie en de grafische nijverheid. Internationaal 
georiënteerd waren verder de electrotechnische industrie, de che-
mische industrie, de exportslachterijen, de meelnijverheid en de 
mineraalwaterindustrie. De overige bedrijfstakken kenden weliswaar 
ook enige uitvoer, doch doorgaans slechts incidenteel en in zeer 
geringe mate. 

De internationale oriëntatie van sommige bedrijfstakken werd 
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in de hand gewerkt door het feit dat diverse ondernemers uit het 
buitenland afkomstig waren: de Roermondse textielfabrikanten stam-
den merendeels uit Duitsland, Frederic Pope was een Engelsman, 
de Roermondse glasschilder Nicolas kwam uit België. 

D. BEDRIJFSRESULTATEN 

Als maatstaf van al dan niet succesvolle, zelfstandige economische 
werkzaamheid van een onderneming zijn in eerste aanleg de be-
drijfsresultaten normatief. Jammer genoeg is het materiaal hierover, 
zeker in het verleden, uiterst schaars. Ook in gedenkboeken van 
bedrijven wordt merkwaardigerwijs slechts zeer zelden over het 
concrete bedrijfsresultaat gerept. Hoe trots men binnenskamers on-
getwijfeld over de winstcapaciteit der onderneming zal zijn, het 
behoort tot de goede toon, ook tegenwoordig, er zo weinig mogelijk 
publiciteit aan te geven. 

Uiteraard zijn voor dit gedragspatroon redenen aan te geven van 
concurrentie, werkgever-werknemersverhouding en dergelijke. Dat 
een bedrijf goed rendeerde, kon men afleiden uit het feit dat de zaak 
na zoveel jaren nog bestond, dat de fabrieksgebouwen groter waren 
geworden en moderner ingericht. Pas met de ter beurze genoteerde 
aandelen van een naamloze vennootschap kwam via de gevoerde 
dividendpolitiek der onderneming het resultaat der bedrijfsvoering 
concreter in de openbaarheid. Voor de periode 1839-1914 moet voor 
wat betreft Midden- en Noord-Limburg, goeddeels worden volstaan 
met indicaties. 

Tot deze indicaties behoort ongetwijfeld de ouderdom der onder-
neming. Het zich kunnen handhaven in goede en slechte tijden 
gedurende een lange periode mag zeker gezien worden als een 
resultaat van kundig bedrijfsbeleid. Zonder hiermee een norm te 
stellen, mogen bedrijven die ouder werden dan 100 jaar, gerekend 
worden tot de groep die zich zowel conjunctureel als structureel met 
succes hebben kunnen aanpassen. Het aantal bedrijven dat tot deze 
selecte groep behoort, is niet zeer groot noch in Limburg noch in 
overig Nederland. 

Tot een der oudste ondernemingen in Midden- en Noord-
Limburg momenteel nog werkzaam, valt te rekenen de orgelmakerij 

104 



Gebr. Vermeulen te Weert, gesticht rond 1730. Een ander bedrijf, 
eveneens daterend uit de achttiende eeuw was de firma Bontamps 
te Venlo, die in 1879 haar 100-jarig bestaan vierde. Deze onder-
neming ging echter in de jaren na de eerste wereldoorlog snel 
achteruit en liquideerde. Tot de groep van 100-jarigen of nog oudere 
fabrieken behoren verder brouwerij Huyben te Horn uit 1813, 
drukkerij Smeets te Weert uit 1838 en N.V. Chemische fabriek 
dr. A. Haagen te Roermond, — thans onderdeel der N.V. Billiton 
Maatschappij te 's Gravenhage —, uit 1869. Tussen 1870 en 1900 
ligt de stichtingsdatum van vele nog bestaande bedrijven. Daaruit 
mag men de conclusie trekken, dat zich in deze periode de industri-
alisering heeft voltrokken, die nu nog in het bedrijfsleven doorwerkt. 

Een tweede indicatie betreffende het resultaat der bedrijfsvoering 
is de grootte van het bedrijf. Neemt men het aantal bij de productie 
betrokken personen als norm, dan behoort tot de best florerende 
ondernemingen der negentiende eeuw in Midden- en Noord-Lim-
burg het textielbedrijf van Philip Claus te Roermond, dat in de 
jaren 1856-1857 ruim 1000 mannen, vrouwen en kinderen werk 
gaf, een aantal dat hier door geen enkel bedrijf maar zelfs werd 
benaderd. Dit bedrijf was echter niet van een zuiver fabrieksmodel, 
omdat het met vele thuiswevers werkte zoals ook de andere Roer-
mondse textielondernemingen. Een ander voorbeeld van bedrijfs-
grootte als indicatie van goede bedrijfsvoering, — de metaalnijverheid 
is van puur industrieel karakter —, is de fabriek van Kamp & Soeten 
te Tegelen. Gestart in 1855 met 30 werknemers, had dit bedrijf in 
1900 100 man in dienst, een niet onverdienstelijk tempo van groei, 
doch geen zeer snelle ontwikkeling. Bedrijven met meer dan 100 
man in dienst, — buiten de huisindustriële —, waren er niet veel 
v66r de eeuwwisseling. De fabriek van Burghoff te Roermond telde 
in 1863 in totaal 190 personen. De lampenfabriek E. Goossens, 
Pope & Co te Venlo in 1889 met eveneens 30 man begonnen had 
in 1894 reeds 100 man in dienst, daarmee duidelijk zijn groeikracht 
bewijzend. Het in 1949 uitgekomen gedenkboek van genoemd be-
drijf is een der weinige, waar een paar exacte winstcijfers in genoemd 
worden. Deze waren dan ook de moeite van het noteren waard. 
Na vier jaar bestaan bereikte men reeds een nettowinst van 128.602 
mark. 
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Met het ingewikkelder en dynamischer worden van het maat-
schappelijk bestel en onderneming werd het moeilijker de bedrijfs-
resultaten juist te meten. " Men kwam er niet meer door het ver-
mogen van begin- en einddatum te vergelijken en van elkaar af te 
trekken, om vervolgens bij te tellen wat men gedurende dezelfde 
periode uit de kas had genomen voor privédoeleinden. Deze methode 
die het periodieke resultaat in één bedrag gaf, was voor het inzicht 
totaal onvoldoende. 

Tot de factoren die het maatschappelijk bestel ingewikkelder 
maakten, behoorden de belastingen. 42  Het grootste deel der negen-
tiende eeuw werkte men onder de Belastingstelselwet van 1821, 
een fiscale pentarchie bestaande uit: directe belastingen, zoals 
grondl3elasting, personele belasting en patentbelasting; indirecte 
belastingen, zoals registratie-, zegel- en successierechten, accijnzen, 
het recht op gouden en zilveren werken, de in- en uitgaande rechten. 
Met drie van deze had de ondernemer onmiddellijk te maken: de 
patentbelasting, de accijnzen en de in- en uitgaande rechten. 

Alvorens een bepaald beroep of bedrijf mocht worden uitgeoefend, 
diende men een patent aan te vragen. Deze patenten moesten 
jaarlijks worden vernieuwd. Vóór de vernieuwing moest een zekere 
som worden betaald, derhalve op een tijdstip, waarop nog niet 
bekend was, of en zo ja hoeveel winst zou worden gemaakt. In 
aanmerking genomen dat er een lange ambtelijke weg afgelegd 
moest worden, voordat de patentgelden van de contribuabelen in de 
schatkist vloeiden, is het opmerkelijk, dat er van deze ongetwijfeld 
uitgebreide papierwinkel zo weinig bewaard is gebleven. In plaats 
van de patentbelasting trad in 1893 de belasting op inkomsten uit 
bedrijf en de belasting op inkomsten uit vermogen. In 1914 werden 
beide belastingen verenigd in de algemene inkomstenbelastingwet, 
betrekking hebbend op inkomsten uit beroep, bedrijf of vermogen, 
waarnaast een vermogensbelasting werd ingevoerd. 

Ook de accijnzen hadden hun invloed. Zo heeft de afschaffing 

41) H. H. M. Foppe, Ondernemer en accountant (Amsterdam 1962), p. 104-112. 
42) H. Schuttevaér, Ondeugd en deugd onzer 19e eettwse belastingen, in Ander-
halve eeuw belastingen (Deventer-Antwerpen 1964), p. 13-17; W. D. Voorthuijsen, 
De afschaffing van het Nederlandse patentrecht, in Bedrijf en samenleving, 
p. 263-273. 
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der accijns op brandstoffen in 1863 de toepassing der stoommachine 
bevorderd. 

Dat de in- en uitgaande rechten hun invloed hadden op de afzet 
en dus op de bedrijfsresultaten behoeft in zijn algemeenheid geen 
betoog. 

Met de groei der onderneming werd het voor de leiding moeilijker 
de resultaten nauwkeurig te beoordelen. Een verfijning van de 
administratieve opzet werd steeds meer noodzakelijk. Een analyse 
van verkoopresultaat,  —  de omzet minus de kostprijs van de ver-
koop —, productieresultaat, — de productie tegen standaardkosten 
minus de productie tegen werkelijke kosten —, en bezettingsresul-
taat,  —  de begrote capaciteitskosten minus het bedrag uit dien hoofde 
in de kostprijs terug ontvangen —, kon meestal met de ter beschik-
king staande administratie niet of nauwelijks worden uitgevoerd. 
Als gevolg van deze complicaties binnen en buiten de onderneming, 
deed een nieuwe figuur in het bedrijfsleven zijn intrede, namelijk 
de accountant. De diensten van adviserende en controlerende aard, 
welke door het bedrijfsleven werden gevraagd, verleenden de zo-
genaamde boekhoudbureaux. 43  Het eerste in Nederland opgerichte 
bureau was Confidentia te Rotterdam, gesticht in 1883 door A. 
Davidson, B. Moret, A. Overeynder, E. W. Schallenberg en N. van 
der Veen. Uit een bericht in het Algemeen Handelsblad van 7 
februari 1893 blijkt de oprichting van een Bureau van Verificatie, 
Arbitrage en Administratieve Controle te Amsterdam. Tezelfdertijd 
vestigde zich te Amsterdam E. van Dien, die voor het eerst de titel 
van accountant gebruikte. Toen de heer Nijst uit Amsterdam in 
1904 te Roermond een lezing kwam houden over de accountancy 
en daarmee het beroep in Midden- en Noord-Limburg introduceerde, 
stond men nog onwennig doch wel belangstellend tegenover de 
door hem ontwikkelde gedachten van moderne bedrijfsvoering. Met 
de aan belang winnende positie van de accountant in de onder-
neming, boette de invloed van de notaris, de kassier of meester in 
de rechten aan gewicht in. 

43) Gedenkboek Nederlands Instituut van Accountants 1895 -1935 (z.pl. z.j.), 
p. 11-13; P.V.L. 1904,   M, p. 39. 
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Zoals reeds gememoreedr zijn jammer genoeg weinig winstcijfers 
bekend van Limburgse ondernemingen, terwijl voor wat betreft 
Midden- en Noord-Limburg nauwelijks iets te vermelden valt. Uit 
de schaarse oogst is het volgende, — voornamelijk Zuid-Limburg 
betreffend —, te noteren. 

De in 1838 opgerichte papierfabriek van Tielens & Schrammen 
te Meerssen maakte in 1854 een winst van f15.116,34, waarvan 
f5.116,34 werd aangewend voor afschrijving en het restant van 
f 10.000,— ten goede kwam aan de vijf vennoten in verhouding 
van hun kapitaaldeelname." Die kapitaaldeelname bedroeg in totaal 
f 137.793,63, zodat deze winst voor de gezamenlijke vennoten een 
kapitaalsrendement van 7'/I % betekende. 

De Maastrichtse papierfabriek Lhoest, Lammens & Co, opgericht 
in 1850 en gestart met de productie in 1852, noteerde in het 
eerste boekjaar, — balans per 20 augustus 1853 —, een winst van 
f31.965,25, waarover de vennoten zich terecht zeer voldaan ver-
klaarden." Op elk der 25 aandelen van nominaal f7.500,—, — 
waarop f5.000,— was gestort —, werd f625,— van de winst bij-
gestort. Verder kreeg men contant uitbetaald per ultimo 1853 een 
bedrag van f353,61, per ultimo juni 1854 nog eens f300,—, dus 
in totaal f1.278,61, hetgeen een rendement van 25% op het gestorte 
kapitaal betekende. In het tweede boekjaar maakte de fabriek een 
winst van f49.258,65. Daarvan werd f975,— per aandeel bijgestort 
en voorts nog ƒ995,30 per aandeel in contanten. In verband met 
de grote vlucht die het bedrijf nam beslisten de vennoten in het 
vervolg 50% van de winst op een serie aandelen B bij te boeken. 
Bovenstaande voorbeelden wettigen de veronderstelling, dat de in 
die tijd goed draaiende Roermondse papierfabriek ook wel ge-
rendeerd zal hebben. 

Uit de keramische sector is het winstpercentage bekend van de 
kristal-, porselein- en aardewerkfabriek van Petrus Regout te Maas-
tricht." De gemiddelde winst over de jaren 1871 tot de dood van 
Petrus Regout in 1878 bedroeg 9,6% van de waarde der activa. 

") 125 Jaren Tielens papier 1838-1963 (z.pl. z.j.), p. 75-76. 
41) Honderd jaren papierfabriek 1850-1950 (Maastricht 1950), p. 35-41, 54. 
44) A. J. Fr. Maenen, Petrus Regout 1801-1878, een bijdrage tot de sociaal-
economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen 1959), p. 251-252. 
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De resultaten die de in 1909 gestichte N.V. Limburgsche Pro-
vinciale Electriciteits-Maatschappij boekte, waren vanaf het begin 
goed.'" De dividenden waren 2%2% in 1911, 61/4% in 1912, 6%2% 
in 1913, 6% in 1914, 6% in 1915, 7% in 1916, 7/2% in 1917 en 
8%2% in 1918. 

De Venlose gloeilampenfabriek E. Goossens, Pope 8z Co, begon-
nen met een werkkapitaal van 55.000 mark in 18.89, maakte reeds 
twee jaren na stichting een winst van ruim 50.000 mark netto. 

Het kon heel goed gaan, het kon ook heel slecht gaan. Sommige 
bedrijven verdwenen op spectaculaire wijze, — men denke aan de 
Roermondse papierfabriek in 1882 —, velen verdwenen met de stille 
trom. 48  Maar ook zij droegen bij tot de ontwikkeling van het Lim-
burgse bedrijfsleven. 

E. DE ONDERNEMER 

Verberne typeert de vroeg-negentiende eeuwse ondernemer als 
een rustig man, die gaarne zijn zaken overliet aan zijn meester-
knecht. Belangstelling in het zakenleven mocht men hem niet ont-
zeggen, doch een actief en rationalistisch zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden was hem vreemd. Zijn bedrijf richtte hij in naar 
traditionele vormen. Bedrijfswinst betekende voor hem meer het 
verwerven van een behoorlijk inkomen, waarvan voor het surplus 
veilige belegging gewenst was, dan een mogelijkheid tot vergroting 
van de bedrijfscapaciteit." Kenmerkend voor de traditionalistische 
levenshouding van de ondernemers dier dagen was, aldus Brugmans, 
dat men er niet aan dacht zich door buitenlandse reizen op de 
hoogte te stellen van afzetmarkten en produktiemethoden elders." 
Er is geen reden om aan te nemen, dat dit in Midden- en Noord-
Limburg anders lag, ofschoon ook hier de uitzondering de regel 

47) J. G. Holstege, De financiën der stroomverkoop-maatschappij, in Gedenkboek 
der N.V. Provinciale Electriciteits-Maatschappij (Stroomverkoop-maatschappij), 
1909-1934 (Maastricht 1934). 
48) P.V.L. 1882, M, p. 13. 
0) L. G. J. Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850 
(Utrecht 1959), dl !, p. 142. 
88) Brugmans, De arbeidende klasse, p. 70. 
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bevestigde. De papierfabriek van Burghoff stond in zijn tijd onge-
twijfeld aan de spits van de vooruitgang. In 1838 plaatste men in de 
fabriek de eerste stoommachine van Midden- en Noord-Limburg. 51  
Naarmate de tweede eeuwhelft vorderde, veranderde ook het type 
ondernemer. De maatschappij vernieuwde zich: technisch door de 
vele uitvindingen, commercieel door de verbeterde communicatie, 
— men denke slechts aan trein en telefoon —, economisch door de 
nieuwe financiële mogelijkheden, waarbij bank en naamloze ven-
nootschap nieuwe perspectieven boden. 

In de modern-kapitalistische economische structuur vormden de 
ondernemers een elite van pioniers. Bouman onderscheidt daarin 
drie soorten: de ondernemer-technicus, de ondernemer-koopman en 
de financier. 52  De ondernemer-technicus is van deze drie de meest 
typische figuur van het moderne industrialisme en verenigt grote 
technische kennis met de wil om bepaalde uitvindingen commercieel 
rendabel te maken. Hij is de man waar alles om draait, van wie 
de impulsen uitgaan, die zijn beslissingen grotendeels zelf voor-
bereidt en altijd zelf neemt. Een zich gebonden voelen aan adviezen 
voorzover die van buiten komen, is hem vreemd. De ondernemer-
technicus, — de captain of industry —, was in Midden- en Noord-
Limburg de stuwer van nieuwe ontwikkelingen, meer dan de 
ondernemer-koopman, — de business man —, of de financier. Der-
gelijke technici waren Pope, Giesbers en Assmann. Tot het type 
ondernemer-koopman zouden de Roermondse textielfabrikanten 
gerekend kunnen worden. 

Bij dit alles bleef de verbondenheid tussen familie en onderne-
ming kenmerkend in Midden- en Noord-Limburg. Eenvoudige per-
soonlijke belangen en familiale verhoudingen bleven bij de inrich-
ting van de leiding en bij de financiering een rol, — niet altijd 
een verstandige of gelukkige —, spelen naast en ook wel tegen 
het belang van de zaak als een eigen zelfstandigheid gezien. 53  
Dat het uiteenvallen van een zaak door onderlinge twisten even-
eens voorkwam, gezien de drukte in de bestuurskamers waar men 

51) P.V.L. 1838, p. 62. 
52) P. J. Bouman, Van renaissance tot wereldoorlog, vier eeuwen culturele en 
sociale geschiedenis van Europa (Utrecht-Antwerpen z.j.), 7e dr., p. 165 - 167. 
53) De economist Cobbenhagen, p. 560. 
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licht zijn hoofd stootte, is begrijpelijk. De soms te dure top, — die 
bovendien de neiging had goede krachten van buiten uit het bedrijf 
te stoten, immers tot doordringen in die top had de gewone werk-
nemer toch geen kans —, beïnvloedde zeker de bedrijfsresultaten. 
Het feit dat echte grootondernemingen, een enkele uitzondering 
daargelaten, niet ontstonden, vindt hierin wellicht een van zijn 
belangrijkste oorzaken. 

In het familiale kader lagen de opvolgingsmoeilijkheden, ofschoon 
deze in principe eenvoudig waren geregeld. De kinderen erfden 
de zaak en zette deze voort. In de practijk waren dit echter vaak 
véél kinderen, waarvoor in het bedrijf niet altijd een passende plaats 
gevonden kon worden. Schoonzoons bleken obstakels, die soms 
moeilijk te omzeilen waren: werden ze in de bedrijfsleiding opge-
nomen dan speelden ze soms een te belangrijke rol, anderzijds 
konden hun uitkooppogingen de onderneming met ernstige liquidi-
teitsperikelen bedreigen. De naamloze vennootschapsvorm bracht 
in de succesieproblematiek nauwelijks een oplossing. De vererving 
van kapitaal én leiding, inherent aan de traditionele familie-onder-
neming, was niet altijd erg gelukkig. 

Men zag soms niet in, dat de durvende, risico nemende improvi-
sator tijdig vervangen moest worden door de meer voorzichtige en 
wetenschappelijke organisator. De angst voor vreemden in de be-
kende, intieme familiebijt, die vaak reeds te dicht bevolkt was 
dan dat er nog plaats was voor anderen, leidde er soms toe, dat de 
onderneming afzakte op een lager plan of geen vooruitgang meer 
boekte. 

Was de stichter van een naderhand bloeiend bedrijf doorgaans 
een natuurtalent, wiens zakelijk en technisch inzicht meegroeide 
met het bedrijf, waarin hij zijn eigen school doorliep, zijn opvolgers 
zouden het toch, ook al waren zij gelijk begaafd, in principe anders 
moeten aanpakken, wilden zij de onderneming het groeitempo 
laten behouden. Naast het feit dat vaak te veel winst buiten het 
bedrijf terecht kwam, waardoor ook financieel gezien de groei vaak 
stagneerde, liet eveneens het opleidingsniveau vaak veel te wensen 
over. In de tien jaar geleden verschenen Schets van de sociaal-
economische structuur van Noord-Limburg wordt betreffende werk-
gever en werknemer omstreeks 1958 het volgende gesteld: „Slechts 
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weinige ondernemingen in Noord-Limburg tellen academisch ge-
vormde krachten tot hun staf. In te veel gevallen moet men con-
stateren, dat in familievennootschappen het opgroeiende geslacht 
nog meent te kunnen volstaan met een te bescheiden opleiding. 
Hier dreigt gevaar voor een komende achterstand. 

Voor de werknemers moet men de vraag stellen of de mogelijk-
heden tot het volgen van elementair en van voortgezet nijverheids-
onderwijs wel toereikend zijn, en tevens, en bepaaldelijk niet in het 
minst, of voor de meest bekwamen onder de werknemers in de 
Noord-Limburgse ondernemingen wel voldoende promotiekansen 
liggen. Het komt ons voor, dat in sommige bedrijfstakken de familiale 
structuur een belemmering vormt en dat daardoor Noord-Limburg 
gevaar loopt telkenmale opnieuw zijn bekwaamste zonen te ver-
liezen." 54  Dit beeld, daterend uit 1958, gold zeker omstreeks 1900. 
Slechts de besten probeerden zich kennis te verwerven buiten het 
eigen bedrijf, door stages elders of door studie. Universitaire studie 
met het doel deze in de onderneming te benutten werd slechts 
zelden aangevat. 

Sombart's stelling dat het kapitalisme vooral door vreemdelingen 
zou zijn gebracht, verdient ook voor wat betreft Midden- en Noord-
Limburg een opmerking. 55  Omstreeks 1800 kwamen er zich een 
flink aantal Belgen in Roermond vestigen, zoals de zoutzieder 
Baudrihaye, de marmerslijper Stienon en anderen. Vooral de Duitse 
invloed was belangrijk. Voorbeelden zijn gemakkelijk te noemen: 
de familie Burghoff was afkomstig uit ROdingen en vestigde te 
Roermond een belangrijke papierfabriek; behangselpapierfabrikant 
Deuss te Roermond was afkomstig uit Bttgen; de Roermondse 
boekdrukker Romen uit Emmerick; evenals bijna alle Roermondse 
textielfabrikanten afkomstig uit Duitsland; de Venlose commissionair, 
expediteur, grossier en bankier Berger kwam uit Viersen; de meel-
fabrikant Thywissen uit Neuss; de exploitant der Venlose gasfabriek 
Tonnaer was afkomstig uit Dlken. De Duitsers kwamen meestal uit 

54) Thurlings e.a.,Schets van de sociaal-economische structuur van Noord-Limburg, 
p. 151. 
55) Brugmans, De arbeidende klasse, p. 37; E. M. A. H. Delhougne, Genealogieën 
van Roermondse geslachten (Maastricht 1956), dl I, inleiding, p. 67-70; E. J. 
Hobsbawm, De revoluties, Europa 1789-1848 (Amsterdam 1963), p. 186-202. 
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streken vlak over de grens, behorend tot het koninkrijk Pruisen. Men 
was waarschijnlijk niet onbekend met de plaats, waar men naar toe 
ging. Familierelaties of zakelijke bindingen liggen in dit verband voor 
de hand. Voor wat betreft de Duitsers was Limburg, — zeker na 
1839, toen de provincie als hertogdom tot de Duitse Bond behoor-
de —, geen uitgesproken buitenland. De acties van baron Van 
Scherpenzeel Heusch en Alexander Schoenmaekers, die een af-
scheiding van het koninkrijk der Nederlanden beoogden, zorgden 
ervoor dat men zich hiervan goed bewust was. Ook taalkundig was 
het verschil tussen het Limburgse en Rijnlandse dialect niet groot. 
Dat men alhoewel vreemdeling in Limburg gemakkelijk kon aarden, 
is dus begrijpelijk. 

Een der gevolgen van de door uitvinders en ondernemers ont-
ketende industriële revolutie, zoals die zich in de negentiende eeuw 
ook in Midden- en Noord-Limburg voltrok, was dat deze mede het 
einde inluidde van de traditionele aristocratische maatschappij. Het 
toenmalige „establishment" dat dateerde uit de achttiende eeuw, 
verloor langzaam zijn vat op de sociaal-economische structuur, 
ofschoon uiteraard de aristocraten in vele gevallen een leidende rol 
bleven spelen, maar dan toch niet meer met dezelfde vanzelfspre-
kendheid als weleer. De negentiende eeuw was de eeuw van de 
self-made man, die direct voortkwam uit de rijen van zijn onder.-
geschikten en daar door middel van familiebanden veelal mee ver-
bonden was. Hij dankte weinig aan geboorte, relaties of opleiding 
en stak dit doorgaans niet onder stoelen of banken. Evenals Napo-
leon's maarschalken waren zij hun eigen voorouders. 
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HOOFDSTUK IV 

DE INDUSTRIËLE ONTWIKKELING 
BEDRIJFSTAKGEWIJS GEZIEN 

Inleiding 

Ten einde een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in de 
industriële ontwikkeling van Midden- en Noord-Limburg vond in 
de voorafgaande hoofdstukken de problematiek om en in deze ont-
wikkeling van verschillende zijden belichting. 

Om te beginnen werden de sociaal-economische achtergronden 
in de schijnwerper gezet. Twee achtergronden vielen daarbij te 
onderscheiden. In het eerste hoofdstuk kwamen aan de orde structu-
rele veranderingen en conjuncturele invloeden; vervolgens werden 
de bevolking en haar levens- en werkomstandigheden behandeld. 

Na deze globale oriëntatie werd in het volgende hoofdstuk in-
gegaan op de regionale industriële situatie. Deze taakstelling leidde 
tot het verwerven van het noodzakelijke economische-geografische 
inzicht betreffende Midden- en Noord-Limburg en vervolgens tot 
een eerste directe confrontatie met de industriële ontwikkeling, 
zoals die zich in de verschillende gebieden manifesteerde. De be-
langrijkste bedrijfstakken werden regionaal gesignaleerd zonder een 
dieper gaande beschouwing eraan te wijden. 

Hierna werd in hoofdstuk III de bedrijfseconomische structuur 
van de Midden- en Noord-Limburgse industrie geanalyseerd. Deze 
analyse beoogde te komen tot enige karakteristieken voor wat betreft 
groot- en kleinbedrijf, financiering, productie en afzet, bedrijfs-
resultaten en figuur van de ondernemer. 

De wetenschap vergaard in de eerste drie hoofdstukken maakt 
het mogelijk in hoofdstuk IV een beschouwing te geven van de 
industriële ontwikkeling, zoals die zich per bedrijfstak manifesteerde. 
Het inslaan van de reeds betreden infrastructurele zijpaden is zo-
doende slechts zelden nodig. 

Per bedrijfstak wordt aandacht besteed aan de economisch- 
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historische ontwikkeling. Waar zulks nodig en mogelijk is wordt de 
ontwikkeling geplaatst in het raam van de internationale, vader-
landse en provinciale optiek, voorzover deze voor de betreffende 
bedrijfstak specifieke facetten heeft. Ook de economisch-technolo-
gische aspecten worden, waar de gegevens dit toelieten, behandeld. 
Aan het slot van het merendeel der branche-beschouwingen wordt 
de aandacht gevraagd voor de sociaal-economische zijde, zoals arbeids-
tijden, lonen en dergelijke. 

Bij het in volgorde plaatsen der bedrijfstakgewijze beschouwingen 
was het niet altijd mogelijk elke beschouwing in een duidelijk 
organisch verband samen te brengen. Zodoende kleeft aan deze 
volgorde een arbitrair karakter. Wel is er op gelet om die bedrijfs-
takken welke min of meer verwant zijn, bij elkaar te groeperen. 

Zoals ook in de leerboeken gebruikelijk wordt begonnen met de 
delfstoffenontginning. In deze paragraaf zijn steenkolen, turf en 
ijzeroer bij elkaar gebracht. Vervolgens komen aan de orde de 
„oudere" industrieën, althans oud wat Midden- en Noord-Limburg 
betreft. Dusdoende worden behandeld: de keramische industrie, de 
papierindustrie en de textielindustrie. Als minder oude industrieën, 
wier belang pas omstreeks 1860-1870 duidelijk begint te worden, 
gelden daarna: de metaalindustrie, de chemische industrie, de gra-
fische industrie en de kunstnijverheid. Als „jonge" industrieën 
komen vervolgens aan de beurt: de electro-technische industrie en 
de energiebedrijven, in welke laatste sector het electriciteits- en gas-
bedrijf in een paragraaf bij elkaar zijn gebracht. Tenslotte worden 
behandeld de levensmiddelen- en drankenindustrie, met als laatste 
een verzamelparagraaf met wat kleinere industrietakken. 

A. DELFSTOFFENONTGINNING 

De delfstoffenontginning in Midden- en Noord-Limburg tussen 
1839 en 1914 betrof: 
— steenkolen, 
— turf, 
— moerasijzererts of ijzeroer. 

De steenkolenontginning kwam in genoemde periode niet verder 
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dan een experimenteel stadium; de turfontginning kwam tot grote 
bloei; de ijzeroerontginning was korte tijd lonend. 

g 1. Steenkolen 

De mijnbouw in Limburg is van oude datum. In het dal van 
de Worm, niet ver van de vroegere abdij Rolduc bij Kerkrade, 
heeft men al vroeg, — zeker sinds het midden van de dertiende 
eeuw, — op primitieve wijze steenkolen gedolven, die dicht aan de 
oppervlakte lagen. In de jaren onmiddellijk voor de Franse tijd 
werkten er 600 tot 800 man. Daarna kwam het mijnbedrijf onder 
het gezag der bezetters. De slechte exploitatie door de Franse staat 
leidde tot een snel verval. Een positieve interesse voor de mijnbouw 
in Limburg ontstond tussen 1855 en 1862, getuige de concessie-
aanvragen, die door particulieren bij de overheid werden ingediend. 1  

Dat belangstelling voor de mijnbouw in Midden- en Noord-
Limburg werd gewekt is als volgt te verklaren: 
— de spoorlijn van Roermond naar Venlo kwam in 1865 gereed. 

De spoorwegen zouden goede afnemers zijn en konden tevens 
zorg dragen voor het vervoer der steenkolen. 

— het toenemend gebruik van stoomtuigen, waarvoor kolen de 
geëigende brandstof waren. De mechanisatie der productie in de 
industriële sector schiep een grote behoefte aan energie. 

— men begon in 1860 en 1862 met de bouw van gasfabrieken te 
Roermond en Venlo. Deze lieten zich ook als belangrijke kolen-
consumenten aanzien. 2  
De eerste pogingen tot steenkolenontginning in het gebied dateren 

voorzover valt na te gaan uit 1862. 3  In mei van dat jaar werd met 
dit doel een Bergwerkvereeniging opgericht. Voorzitter was F. Stolt- 

Staatsmijnen in Limburg, gedenkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
(Heerlen 1952), p. 1-5, 12. 
2) G.V. Roermond 1860, V; Jubileumuitgave 75-jarig bestaan gasbedrijf 1862- 
3 december 1937 en 25-jarig bestaan electriciteitsbedrijf 1912-1 october 1937 
(Venlo 1937). 
3) A. H. Schreurs, Midden-Limburgse mijnstreek kende een bewogen voorge-
schiedenis, in Maas- en Roerbode, jubileumnummer januari 1956; De Volksvriend 
10 mei, 7 juni, 9 augustus 1862. 
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zenberg, fabrikant van kunstnijverheidsproducten. Verder namen 
onder meer aan de Bergwerkvereeniging deel: mr. G. Guillon, lid 
der Provinciale Staten van Limburg en R. Smeets, meelfabrikant. 
Onder het gehucht Asenray bij Roermond werden boorpogingen 
ondernomen, die ruim een jaar later werden opgegeven. Men kreeg 
met wateroverlast te kampen en de boorwerktuigen raakten vast, 
zodat een paar maanden niet verder gewerkt kon worden. Een kolen-
laag bereikte men niet. Dat men te Asenray ging boren is te ver-
klaren uit het feit, dat men op geologische indicatie onder de 
heuvelrug op de oostelijke Maasoever, — begin van het Duitse hoog-
terras —, steenkolen dacht te vinden. Voorts is logisch dat men als 
boorplaats een punt koos zo dicht mogelijk bij Roermond, welke 
stad gelegen was aan de Maas en in het bezit van belangrijke 
industrie. 

Voor 1900 kwamen er geen Midden- en Noord-Limburgse mijn-
concessies meer aan de orde. Wel waren er Midden- en Noord-
Limburgers betrokken bij concessie-aanvragen in het zuiden der 
provincie. 4  In 1898 waren dat Jos. Steegh, industrieel te Blerik, 
P. J. Truyen te Meyel, lid der Tweede Kamer, en F. J. P. M. 
Coenen te Weert, lid der Gedeputeerde Staten van Limburg. In 
1899 trof men aan onder de concessie-aanvragers J. C. Palmen, 
notaris te Thorn en tevens directeur der Nederlandsche Portland-
cementfabriek te Vaals en Pieter Houba, griffier der Limburgse 
Provinciale Staten. 

Een nieuwe ontwikkeling op mijngebied in Nederland begon 
omstreeks 1900. Toen achtte de regering de tijd gekomen om te 
overwegen of het wenselijk was naast de uitbating door particuliere 
maatschappijen de resterende steenkolenvoorraad geheel of gedeel-
telijk van staatswege te exploiteren. 4  Dit leidde tot de wet van 
24 juni 1901, die de grondslag legde voor de kolenexploitatie van 
overheidswege in Limburg. Tijdens de openbare behandeling van 
het wetsontwerp in beide Kamers der Staten-Generaal bleek, dat de 
exploitatie door de staat werd verdedigd krachtens de werking van 
een samenstel van omstandigheden: 

P.V.L. 1898, p. 58; 1899, p. 75 en H, p. 34. 
5) Staatsmijnen in Limburg (Rotterdam 1925), p. 9. 

117 



— de geringe omvang der beschikbare steenkolenvelden, 
— de toenemende betekenis van de steenkool voor de nationale 

ekonomie, 
— de macht van het Rheinisch-Westfáisches Kohlensyndikat. 

Reeds op de begroting voor het jaar 1902 werden de benodigde 
gelden voor een op te richten Staatsmijndienst uitgetrokken. 6  In 
1903 en 1908 kwamen de wetten tot stand, die de opsporing van 
delfstoffen regelden. 7  De eerste wet op de exploratie van 24 juli 
1903 bracht de stichting van een Rijksopsporingsdienst in het zelfde 
jaar. 

De eerste van een reeks diepboringen van deze dienst werd 
verricht in Midden-Limburg en startte in november 1904 aan de 
Etsberg bij Vlodrop. De leiding van deze diepboringen berustte 
van 6 februari 1904 tot 14 december 1905 bij dr. F. Beijerinck. 
Zijn opvolger werd mr. dr. ir . W. A. J. M. van Waterschoot van 
der Gracht, tot 14 januari 1917 directeur van de Rijksopsporings-
dienst. Een belangrijke rol bij de opsporingen vervulde dr. P. Tesch, 
eerst medewerker, daarna de opvolger van Van Waterschoot van 
der Gracht. Een gedetailleerd overzicht der diepboringen werd 
gepubliceerd in het Eindverslag over de onderzoekingen en uit-
komsten van den dienst der rijksopsporing van delfstoffen in Ne-
derland 1903-1916. Bij alle boringen met positief resultaat werd 
alleen de bovenste kolenlaag onderzocht. De basis der lagen be-
reikte men niet. Het volgende overzicht beperkt zich tot de diep-
boringen in Midden- en Noord-Limburg en het oostelijk deel van 
Noord-Brabant. 

a) Staatsmijnen in Limburg, gedenkboek vijftigjarig bestaan, p. 43-45, 54, 59. 
7) Eindverslag over de onderzoekingen en uitkomsten van den dienst der rijks-
opsporing van delfstoffen in Nederland 1903-1916, p. 7-14, 23-30, 57, 595, 
648-649; W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht, De Limburgse steenkolen-
mijnindustrie gedurende de laatste 40 jaren, in Het bedrijfsleven tijdens de 
regeering van Koningin Wilhelmina, p. 79; Dagblad voor Noord-Limburg 24 no-
vember 1962, p. 23; A. Steger, De delfstoffen in Nederland en hare betekenis voor 
de industrie, voordracht gehouden te Nijmegen den 20sten Dec. 1918, (z.pl. z.j.), 
plaat II. De laatste poging tot exploitatie werd aangewend in 1952, toen besloten 
werd tot stichting van de Staatsmijn Beatrix. Tien jaren later werd de beslissing 
genomen met de werkzaamheden, die inmiddels op gang waren gekomen, niet 
door te gaan. Daarmee werd ingeluid de sluiting der Limburgse mijnen na 1965. 
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MIDDEN- EN NOORD-LIMBURG 

• Weert 

• 4 . Asenray 
i Roermond 

Staatsmijn 
Beatrix 

De nummers corresponderen met die der diepboringen. 

0 boven-carboon bereikt. 
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Overzicht van de diepboringen in Midden- en Noord-Limburg 
en het oostelijk deel van Noord-Brabant 

Officiële 	Gemeente 	Periode 
	Kosten 	Resultaat 

nummer der 	 vergoed aan 
diepboring 
	 de aannemer 

1 

2 

3 

4 

5 

5a 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Vlodrop 	25-11-04 
	

f 40.860,— 
(Etsberg) 
	tot 

29-11-06 

Melick- 	11-5-06 	wegens misluk- 
Herkenbosch 

	
tot 
	

king niet aan 
(Vlodrop-station) 5-12-06 

	
de aannemer 
uitbetaald 

Idem 7-1-07 f 	27.841,20 
tot 
29-8-08 

Roermond- 10-4-05 f 29.370,— 
NIaasniel tot 
(Cornelishof) 12-12-05 
Tegelen 30-12-05 f 	13.265,03 
(Leemhorst) tot 

12-2-06 
Deurne 15-3-06 f 82.963,— 
(Helenaveen I) tot 

12-10-06 
Helden 27-11-06 f 	77.555,— 
(Helenaveen II) tot 

8-8-07 
Horst 24-10-06 f 75.490,— 
(Griendtsveen- tot 
Helenaveen III) 7-9-07 
Meyel 4-10-07 f 	63.711,60 

tot 
9-5-08 

Maasbree 2-12-07 f 110.613,38 
(Baarlo) tot 

28-6-09 
Kessel 21-6-08 f 	71.155,— 

tot 
4-2-09 

Horst 5-4-09 f 	79.007,13 
(America) tot 

19-1-10 

nihil 

nihil 

nihil 

nihil 

nihil 

nihil 

boven-carboon 
730-1101 m; 
basis niet bereikt. 
nihil 

nihil 

boven-carboon 
657-1400 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
687-1127 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
904-1108 m; 
basis niet bereikt. 
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Officiële 
nummer der 
diepboring 

Gemeente Periode Kosten 
vergoed aan 
de aannemer 

12 Beesel 27-1-10 f 	54.493,41 
tot 
28-9-10 

13 Helden 26-4-10 f 	86.953,785 
(Maasbree) tot 

23-11-10 
14 Belfeld 3-1-11 f 85.410,— 

tot 
11-9-11 

15 Helden 8-2-11 f 109.692,70 
(Beringen) tot 

20-3-12 
16 Oploo 27-12-11 f 82.336,23 

tot 
26-3-13 

18 Helden 5-8-13 f 116.613,88 
(Mans) tot 

24-9-14 
19 Sevenum 7-10-13 f 	65.664,80 

tot 
2-1-15 

20 Helden 11-9-14 f 	94.330,50 
(Uitwaterings- tot 
kanaal 8-6-15 

21 Swalmen 13-4-15 f 	91.491,14 
tot 
28-3-16 

22 Deurne 8-2-15 f 105.077,36 
(Liessel) tot 

15-12-15 

Resultaat 

boven-carboon 
672-1036 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carlx)on 
807-1131 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
670-1202 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
745-1406 m; 
basis niet bereikt. 
nihil 

boven-carboon 
837-1147 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
840-1005 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
705-1252 m; 
basis niet bereikt 
boven-carboon 
659-1112 m; 
basis niet bereikt. 
boven-carboon 
1316-1332 m; 
basis niet bereikt. 

Bij latere diepboringen werd in de streek Melick-Herkenbosch en Vlodrop het 
boven-carboon wel bereikt. 
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Stijging van de Peelhorst in Zuid-Oostelijke richting, aangegeven door 
middel van enige diepboringen, waar boven-carboon werd bereikt. 

11 
America 

10 
Kessel 

19 	15 
Sevenum 	Beringen 

•	 

21 
Swalmen 

• 
Staatsmi .  n Beatrix 

• 
Duitslan( 

--> 
Duitsland Limburg 

Limburg 

• 
479 ni 

• 
• 

687 m 
659 m 

• 
745 m • 

840 m 
• 

904 m 	 Peelhorst 
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De diepboringen leidden tot de ontdekking van een verlengstuk 
op Nederlands gebied van de in Duitsland gelegen kolenhorst 
Erkelenz-Wassenberg-Elmpt, welk verlengstuk men de Peelhorst 
noemde. Deze bestond uit drie schollen: een oostelijke schol van 
America tot Baarlo, die alleen magerkolen, — steenkool met een 
gasgehalte dat tussen 5 en 10 procent ligt; zeer geschikt voor huis-
brand —, bevatte; een middenschol onder Maasbree, Helden, Kessel 
en Reuver, met rijke vetkolen, — steenkool met een gasgehlate tus-
sen 15 en 33 procent; geschikt voor cokesfabricage en gebruik onder 
stoomketels —, en daaronder magerkolen; een westelijke schol onder 
Helenaveen, Meyel en Swalmen met gaskolen, — steenkool met 
een gasgehalte van meer dan 33 procent; geschikt voor dezelfde 
doeleinden als vetkolen —, waaronder vetkolen en magerkolen. Ook 
ontdekte en localiseerde men de Grote Slenk van Weert-Diiren, 
een diepe bodemverzakking ten zuid-westen van de Peelhorst, en 
de Slenk van Venlo ten noord-oosten van de Peelhorst gelegen. Bij 
Meinweg kwam de Peelhorst vanaf Swalmen via het Duitse Elmpter 
Wald weer op Nederlands gebied. 

De diepboringen geschiedden nagenoeg uitsluitend door de Ne-
derlandse Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige 
Werken te Haarlem, een particuliere maatschappij, die opdrachten 
kreeg van het Rijk. Alleen de diepboringen 1, 2 en 3 (de laatste 
gedeeltelijk) werden uitgevoerd door de aannemer Schlusen. 

De Rijksopsporingsdienst kwam tot de conclusie dat het ontgin-
bare terrein in Midden- en Noord-Limburg in totaal 19.500 ha 
groot was en een kolenvoorraad van 1.766.100.000 ton steenkool 
bevatte. De toekomstreserve beneden 1.200 m werd geschat op 
799.200.000 ton, zodat in het gehele gebied ruim 2.5 milliard ton 
steenkool voor ontginning in aanmerking zou kunnen komen. Dat 
met de exploitatie van deze steenkolenvoorraden niet werd begon-
nen, lag aan het feit, dat men in Zuid-Limburg, waar de steenkolen 
minder diep zaten, nog een omvangrijke ontginningstaak voor de 
boeg had. Het exploitatiegebied, gereserveerd voor de overheid bij 
de wet van 24 juni 1901, werd bij de wetten van 13 februari 1911 
en 23 september 1912 verder uitgebreid, maar bleef beperkt tot 
Zuid-Limburg beneden Born. 8  
8) Staatsmijnen in Limburg, gedenkboek vijftigjarig bestaan, p. 63. 
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In 1907 werden de eerste resultaten bekend van de onder-
zoekingen van Van Waterschoot van der Gracht in Midden- en 
Noord-Limburg, tengevolge waarvan er voor deze mijnvelden van 
particuliere zijde een begrijpelijke belangstelling ontstond. Concessie-
aanvragen werden in 1909 ingediend door: jhr. 0. von Pelser 
Berensberg te Aken, J. Erens te Kamp-Schaesberg, jhr. 0. Michiels 
van Kessenich te Nuth, F. Erens te Arnhem en mr. Ch. baron de 
Bieberstein Rogalla Zawadsky te Sittard, onder de naam „Industri-
eele Vooruitgang" voor een mijnveld groot 1.615 ha, gelegen onder 
de gemeenten Melick en Herkenbosch, en Vlodrop; jhr. mr . E. van 
Aefferden te Roermond, burggraaf Ch. van Aefferden te Roermond, 
Ch. G. baron de Pelichy te Brugge, R. Magnée te Horn en H. van 
Crugten te Roermond onder de naam „Mijn Juliana", voor een 
mijnveld groot 2.030 ha, eveneens gelegen onder de gemeenten 
Melick en Herkenbosch, en Vlodrop; mr. C. H. Guépin te Amster-
dam, mr. A. C. Haex te Heerlen en J. H. Dupont te Heerlen, onder 
de naam „Prinses Juliana", voor een mijnveld groot 1.592 ha, ge-
legen onder de gemeenten Kessel, Helden en Maasbree. Mede door 
het juridisch gekrakeel dat om deze concessies ontstond bleef het 
bij plannen, waaraan de oorlog van 1914-1918 een einde maakte. 
De Zuid-Limburgse mijnen kregen als de best exploitabele alle aan-
dacht. 9  De Midden-Limburgse plannen konden op korte termijn 
niet gerealiseerd worden. 

Bij wet van 27 september 1920 werd het mijnveld van Melick-
Herkenbosch, dat van het Midden- en Noord-Limburgse mijngebied 
tenslotte het best ontginbare bleek, zonder omhaal toegevoegd aan 
het areaal voor exploitatie van staatswege bestemd. In 1901 was 
eigenlijk al principieel tot staatsexploitatie beslist; men legde zich 
een toentertijd slechts theoretische geografische beperking op. 

De achtergronden van de levendige interesse voor mijnconcessies 
waren: 
— het duidelijk succes der Zuid-Limburgse mijnen. 10 
— de door Van Waterschoot van der Gracht ontdekte Peelhorst. 

9) P.V.L. 1909, p. 105-106; 1912, H, p. 70; Van Waterschoot van der Gracht, 
tap., p. 88. 
10) J. C. F. Bunge, Mijnindustrie, in Nederland in den aanvang der twintigste 
eeuw, p. 653; Van Waterschoot van der Gracht, t.a.p., p. 80-87. 
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— het idee van een eigen staalindustrie, zoals in het gebied van 
Luik en Essen. 

Dit blijkt uit het provinciale verslag over 1912, waarin wordt opge-
merkt: „Mogelijk is de tijd niet heel ver meer dat ook in het mijn-
district van Limburg zich een grote ijzer- en staalindustrie ontwik-
kelt, zodra de kolenproductie, die pas in haar geboorte is, op grote 
schaal kan plaats hebben. Waar Duitsland miljoenen tonnen ijzer-
erts importeert, zou deze industrie voor Limburg ook niet onmo-
gelijk zijn." 11  Een gebeurtenis, waardoor sterk de aandacht op kolen 
als energiebron werd gevestigd, was het conflict dat in 1910 uitbrak 
tussen de Staatsmijnen en de Steenkolen-Handelsvereniging, het te 
Utrecht gevestigde verkoopkantoor van het Rheinisch-Westfáisches 
Kohlensyndikat. 12  Bij dit syndikaat, opgericht in 1893, waren in 
1903 de meeste kolenmijnen in de Rijn-provincie en Westfalen 
aangesloten. De oorzaak van het conflict ontstond in 1907 toen de 
Staatsmijnen voor het eerst met kolen op de markt kwamen. De 
Steenkolen-Handelsvereniging, gesteund door het R.W.K.S. en be-
gunstigd door de lage tarieven der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, verbood haar groothandelaren, op straffe van uit-
sluiting, de Limburgse kolen in de prijscouranten op te nemen, dit 
terwijl de Staatsmijnen noch alle soorten kolen, noch alle gewenste 
hoeveelheden konden leveren. De gemiddelde verkoopprijs per ton 
steenkool verduidelijkt hoe de prijs van f7,19 in 1907 door de 
dumpingmanipulaties van het R.W.K.S. werd beïnvloed. Pas in 
1912 en de jaren daaropvolgend stegen de prijzen weer. 13  

11) P.V.L. 1912, L, p. 73-74. 
is) P.V.L. 1911, H, p. 6. 
13) C. Blankevoort, De Nederlandsche mijnbouw in de laatste vijf en twintig jaren, 
in 25 Jaar geschiedenis van Nederland 1898-1923, o.r.v. W. G. de Bas (Amster-
dam zj.), p. 925. 
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Overzicht der jaarlijkse gemiddelde verkoopprijzen 
van steenkolen in Nederland 

Jaar Gemiddelde verkoopprijs in 
guldens per ton steenkool 

1904 5,23 
1905 5,35 
1906 5,73 
1907 7,19 
1908 7,11 
1909 6,81 
1910 6,59 
1911 6,50 
1912 6,99 
1913 7,85 
1914 7,78 
1915 9,22 
1916 12,— 

Men moet ten slotte vaststellen, dat de steenkolenontginning in 
Midden- en Noord-Limburg niet verder kwam dan een experimen-
teel stadium en dat de poging om het gebied op deze wijze tot 
industriële wasdom te brengen, serieus, kostbaar, maar teleurstellend 
is geweest. 

§2. Turf 

Eeuwenlang is in Nederland turf de nationale brandstof geweest, 
die in de uitgestrekte veengronden van ons land in overvloedige 
mate werd gevonden. 14  Het algemene gebruik van turf bracht mee, 
dat grote uitgestrektheden veen geheel werden afgegraven. Dit 
geschiedde het eerst in de nabijheid der steden en dorpen wegens de 
geringe vervoerskosten. 

Het ligt voor de hand dat de afgraving in afgelegen oorden, zoals 

14) Everwijn, a.w., dl I, p. 15-16; P. C. de la Court, De Peel en bedenkingen over 
dezelve ('s Gravenhage 1841). 
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de Peel, pas werd begonnen, nadat de gemakkelijk bereikbare ge-
bieden waren uitgeput. In de Peel getuigden ook de zogenaamde 
boerenkuilen ervan dat van oudsher door de boeren aan vervening 
werd gedaan. Na 1839, — tevoren was dit gebied gelegen op de 
grens tussen Nederland en het opstandige België —, kwam de 
georganiseerde ontginning van de Peel, speciaal de gronden der 
Limburgse gemeente Horst en der Brabantse gemeente Deurne, 
aan de orde. 15  

Redenen van het feit dat men de exploitatiemogelijkheden ging 
bestuderen waren de volgende: 
— de economische ontwikkeling van het omliggende gebied van 
Oost-Noord-Brabant en Midden- en Noord-Limburg leidde er mede 
toe, dat het oog viel op de Peel. 16  Turf werd onder meer als brand-
stof gebruikt in steen- en aardewerkfabrieken en bij stoomketels. 
— de in 1826 voltooide Zuid-Willemsvaart bracht de Peel bij een 
belangrijke waterweg. Van doorslaggevend belang was het bevaar-
baar maken der Noordervaart in 1853. De Noordervaart is een 
zijkanaal van de Zuid-Willemsvaart met een lengte van ruim 15 km. 
Het was een deel van de door Napoleon geprojecteerde Schelde-
Rijn-verbinding, het Canal du Nord, dat bij Venlo de Maas zou 
snijden. 17  Het voedingskanaal van het Canal du Nord zou lopen 
van Maastricht naar Lozen in België. Toen de werken aan de 
Zuid-Willemsvaart ter hand werden genomen volgde men met 
slechts geringe afwijkingen het oorspronkelijk Franse plan, waaraan 
reeds veel arbeid was verricht. De uitvoering werd na de val van 
Napoleon gestaakt. Van Lozen tot Nederweert volgde de Zuid-
Willernsvaart het Canal du Nord om daarna in noord-westelijke 
richting af te buigen. Vanuit Nederweert zette het Canal du Nord 
zich nog een eindweegs naar het noord-oosten voort en eindigde 
midden in het land bij Beringen. 

15) H. van Velthoven, Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch, dl II, (Amsterdam 
1938), p. 85; Rapport betreffende de veenderij en turf strooiselfabriek der ge-
meente Deurne en Liessel, getypt, (z.pl. z.j.), p. 6. 
15) De la Court, a.w.; L. G. J.  Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 
1813-1850 (Utrecht 1958), dl I, p. 179; Rapport Deurne en Liessel, p. 2-3. 
17) H. Blink, Nederland en zijne bewoners (Amsterdam 1893), dl I, p. 125, 
130-131. 
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De mogelijkheid die een bevaarbare Noordervaart voor de exploi-
tatie van de Peel bood, moet de Bossche opzichter van de Rijks-
waterstaat Jan van de Griendt, — Jan ter onderscheiding van zijn 
broer Nicolaas en zoon Eduard, die ook een rol in de turfontginning 
speelden —, goed gezien hebben. Het was derhalve geen toeval, dat 
het verwerven van een concessie door Van de Griendt tot het ver-
venen van ruim 600 bunder Peelgrond onder Deurne en Liessel 
plaats vond in 1853, hetzelfde jaar waarin de bevaarbaarmaking 
der Noordervaart werd aanbesteed. Tot in juni 1854 stond de 
Noordervaart onder beheer van de Rijkswaterstaat in de provincie 
Noord-Brabant. Daarna ging het kanaal bij beschikking van de 
minister van Binnenlandse Zaken over naar de Waterstaat van het 
hertogdom Limburg. 18  
Ook de aanleg der spoorwegen maakte de Peel toegankelijker. 
Tussen 1846 en 1865 was de spoorlijn Helmond-Venlo voldoende 
in het nieuws om de aandacht op de vervoersmogelijkheden van 
deze verbinding te vestigen. 18  Jan van de Griendt was ten nauwste 
bij de bouw van deze spoorweg betrokken. De nederzettingen 
Griendtsveen en America werden drukke laadstations. 

Het was Jan van de Griendt, die aan de plannen, gemaakt door 
ir. Reuvens, Van de Mortel en jhr. de la Court, gestalte zou geven. 20  
Tesamen met zijn broer Nicolaas en G. J. W. Carp uit Zaltbommel 
vormde hij een compagnonschap, welks acte van samenwerking op 
12 augustus 1854 tot stand kwam. 21  Zij beschikten toen over 600 
Peelbunders, liggend op het gemeentelijk territoir van Deurne. Om 
de zaak goed aan te pakken had men meer grond en dus meer 
kapitaal nodig. Daarom richtten zij een naamloze vennootschap, 
de maatschappij Helenaveen, op. Het kapitaal bedroeg f 1.000.000,—, 
verdeeld in 2000 aandelen van f 500,—, waarvoor men kon inschrij- 

18) P.V.N.B. 1853, p. 166-167, 173; 1854, p. 172; Van Velthoven, a.w., dl II, 
P-  87. 
12) Van den Eerenbeemt, Sporend naar welvaart, p. 8; Jonckers Nieboer, a.w., 
p. 338; Philips, De landbouw in een statische maatschappij, p. 204. 
20) Van Velthoven, a.w., dl II, p. 87; A. F. van Beurden, Langs nieuwe banen 
(Boxmeer 1917), p. 5-7. 
21) Prospectus van de op te richten maatschappij tot verveening en ontginning van 
woeste gronden, onder de naam van Helenaveen in Noord-Brabant en Limburg 
('s Hertogenbosch 1857), p. 4, 7, 19, 24-25. 
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ven bij de bankiers F. van Lanschot en J. W. Pronk te 's Hertogen-
bosch. De acte van oprichting werd gepasseerd op 20 januari 1858. 
Onder de oprichters waren vier heren Van Lanschot. 22  Zodoende 
bestond de maatschappij ruim zeven jaar eerder dan de Eerste 
Nederlandsche Veenmaatschappij te Amsterdam, die opgericht in 
1865 het predicaat Eerste Nederlandsche ten onrechte voerde. In 
dit verband loont het te vermelden dat in de raad van bestuur van 
deze laatste maatschappij, — met dezelfde doelstellingen als de 
maatschappij Helenaveen —, dr. S. Sarphati zitting had, en dat het 
kapitaal, verdeeld in coupures van f500,—, f2.000.000,— groot 
was. 23  

De maatschappij Helenaveen was genoemd naar de echtgenote 
van Jan van de Griendt, die Helena Panis heette. Het werkterrein 
der maatschappij lag op het grensgebied van de provincies Brabant 
en Limburg. Het was primair zaak dit terrein toegankelijk te maken. 
Daartoe was nodig het gebied te voorzien van hoofd- en zijkanalen, 
de zogenaamde wijken." Vanuit de Noordervaart groef men een 
hoofdkanaal, de Helenavaart, naar het midden van de Peel. De 
Helenavaart werd voorzien van zijkanalen. Aan dit waterwegen-
stelsel ontstonden later de dorpen Helenaveen, — nog juist op 
Brabants gebied gelegen —, en Griendtsveen, — nog net op Limburgs 
territoir —. De aanleg der meeste wijken ten opzichte van het hoofd-
kanaal was een geheel andere dan gebruikelijk in de Groningse 
veenkoloniën. Terwijl in het noorden de hoofdwijken, rechthoekig 
in het hoofdkanaal uitmondend, op afstanden van 160 tot 200 m 
gegraven werden, werden zij in de Peel op afstanden van 600 m 
aangelegd (zie tekening afstand a-a). 

22) H. P. W. van Ravensteijn, De firma F. van Lanschot sinds 1737 ('s Hertogen-
bosch 1942), p. 126-127. 
13) Bijblad van De Economist 1865, p. 407. 
24) Blink, a.w., dl III, p. 94-98; Van Beurden, a.w., p. 6-7. 
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Hierdoor had men langs het hoofdkanaal meer ruimte voor het 
bouwen van woningen en behoefde men slechts op afstanden van 
600 m een brug te bouwen. Vanaf de hoofdwijken (a) werden de 
dwarswijken (b) gegraven, evenwijdig met het hoofdkanaal. Vanuit 
de dwarswijken liepen dan verder wijken, meestal drie (c en d), 
waarvan een (d) in het verlengde van de hoofdwijk (a), die dieper 
het veen indrongen. Zodoende ontstonden loodrecht op het hoofd-
kanaal drietanden van Poseidon. Deze kanalen dienden niet alleen 
voor de afvoer van turf, maar ook voor de ontwatering en voor het 
vervoer van landbouwproducten. Immers naarmate de veenderij 
voortschreed, ontstonden er dalgronden, die in cultuur werden ge-
bracht. Men verbouwde landbouwgewassen, vlas en tabak. Van de 
laatste producten verwachtte men zoveel, dat men ze inzond op de 
wereldtentoonstelling te Wenen in 1873. 

De Helenavaart kwam in de periode 1853-1880 gereed. 25  Het 
eerste gedeelte dat toegang gaf tot de gronden onder Liessel kwam 
voor het grootste deel al in 1853 gereed. Daarna werd het kanaal 
verlengd naargelang dit voor de veenderij nodig was. Bij de uitbrei-
ding der concessies onder Deurne en Horst in 1880 werd de Helena-
vaart doorgetrokken tot aan de in 1866 gereedgekomen spoorlijn 
Helmond-Venlo. 

25) A. F. van Beurden, De Limburgsche en Brabantsche Peel (Sittard z.j.), p. 51; 
Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, dl VI, (Leiden 1924), p. 634-635; 
P.V.N.B. 1853, p. 173. 
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Merkwaardig is dat nagenoeg op het zelfde punt waar de Helena-
vaart van de Noordervaart aftakt, het Kanaal van Deume loopt, dat 
bij Griendtsveen weer in verbinding staat met de Helenavaart. 
Deze curiositeit van twee zich dicht bij elkaar bevindende en voor 
een groot deel evenwijdig lopende hoofdkanalen vindt zijn verkla-
ring in de verhouding van het gemeentebestuur van Deurne tot de 
Maatschappij Helenaveen. De gemeente Deurne, ziende dat de 
ontginningen lucratief waren, begon omstreeks 1870 eveneens acti-
viteit te ontplooien, maar zij kon voor het vervoer geen gebruik 
maken van de particuliere Helenavaart. 

Voor de hand zou gelegen hebben dat Van de Griendt met de 
gemeente Deurne een voor beide partijen aantrekkelijke financiële 
regeling zou getroffen hebben. Hiertoe kwam men niet omdat in 
het verleden tussen de gemeente Deurne en Van de Griendt met 
de zijnen te veel wrijving was geweest. Het geschermutsel was be-
gonnen in 1846 toen G.J.W. Carp, later mede-compagnon van Van 
de Griendt, gedwarsboomd werd door de gemeente bij zijn pogingen 
een veenderij te beginnen. Hoofdmotief van weigering der gemeente 
Deurne was de vrees dat ter plaatse mensen van elders zich zouden 
komen vestigen, die na verloop van tijd ten laste zouden kunnen 
komen van de armenkassen. De krachtige groei der veenderij onder 
leiding van Van de Griendt zag Deurne met lede ogen. Wat onder 
meer de sfeer nog meer vertroebelde waren pogingen die Van de 
Griendt deed om de grote gemeente Deurne te zijnen faveure in 
tweeën te splitsen. Hierbij stootte hij uiteraard op weerstand te 
Deurne, maar bovendien op de afwijzende houding van de Brabantse 
gouverneur jhr. mr. Bosch van Drakenstein. Toen Deurne een 
eigen kanaal ging graven werkte de Maatschappij Helenaveen zo-
veel mogelijk tegen. 26  Toch kwam tussen 1877-1878 het Kanaal 
van Deurne gereed. In 1873 beschikte de Maatschappij Helenaveen 
over 30 km kanaal in de Peel, bevaren door twee stoomsleepboten 
die dienden om de twintig schuiten van elk 120 ton laadvermogen 
te trekken. 27  

26) Van Velthoven, a.w., dl II, p. 88, 107. 
27) Wiener Weltausstellung 1873, Spezialcatalog der Ausstellung des Kánigreichs 
der Niederlande nebst einem Uebersichtsplan dieser Ausstellung (Wien 1873), 
p. 65. 
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Vrij onverwacht ontstond in de tachtiger jaren de grote „boom" 
in de veenderij, die aanleiding gaf om te spreken van „het goud 
van de Peel". 28  Deze ontwikkeling van de veenderij werd vooral 
begunstigd door de grote vraag naar turfstrooisel, dat gebruikt werd 
voor hokken en stallen, kwekerijen en tuinen. De paardentractie 
nam in deze jaren alom een grote vlucht dank zij de paardetram. 
De tuinbouw ging een goede toekomst tegemoet, hetgeen duidelijk 
bleek in het nabije Venlo. Het turfstrooisel werd ook in grote hoe-
veelheden uitgevoerd. Dit ontging Eduard van de Griendt niet. 

Na het overlijden van Jan van de Griendt in 1884, beschikte 
zoon Eduard kennelijk over gelden die hem in staat stelden grote 
grondaankopen te doen. De plannen had hij reeds in 1882 toen hij 
de Maatschappij Griendsveen oprichtte, die in tegenstelling tot de 
Brabantse Maatschappij Helenaveen zich geheel op Limburg richtte. 
In 1886 kocht deze maatschappij te Horst 410 ha veengrond ter 
exploitatie aan. 29  In het zelfde jaar werd parallel aan de spoorlijn 
naar Venlo een kanaal gegraven in de richting van America. Later, 
in 1889, werden nog aangekocht van Venray 171 ha, van Horst 
254 ha, en van Sevenum 246 ha. Ook pachtte men herhaaldelijk 
grond. Zo werden in 1904 ruim 470 ha en in 1907 nog 230 ha voor 
de tijd van 100 jaar gepacht van de gemeente Horst. Met dat al 
nam de oppervlakte aan woeste gronden in de Limburgse Peel af. 3° 

Afname der woeste gronden in de Limburgse Peel 

Jaar 	 Aantal hectare woeste gronden in 
Venray Horst Sevenum 

1876 8.920 3.810 2.496 
1900 7.860 3.600 2.469 
1914 5.814 2.151 1.330 

28) Claessens, Een nieuwe landbouwstructuur in wording, p. 208, 252-253. 
29) Dagblad voor Noord-Limburg 22 mei 1964, p. 25; Th. J. A. H. Claessens, 
De ontwikkeling van de landbouw in Venray, Horst en Sevenum (1850-1914), in 
Studies over de sociaal-economische geschiedenis van Limburg, dl VI (1962) p. 
127-128; GrWndtsveen in zijn ontstaan en ontwikkeling, in Limburg, propaganda-
uitgave 1935, p. 145-147; P.V.L. 1886, M, p. 9. 
28) P.V.L. 1888, L, p. 20; Claessens, t.a.p., p. 127-130. 
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Bij de ontginning van deze woeste gronden ging men als volgt te 
werk. Eerst werden door de turfgraver de plaggen met vegetatie 
verwijderd, een laag van 10 tot 20 cm dik. Daarna stak men de 
bonkaarde, een laag van 20 tot 40 cm, af. Vervolgens stootte men 
op het grauwveen, circa 40 tot 100 cm. Dit laatste had twee bestem-
mingen: als brandstof kwam het in de handel als grauwe turf of 
bolsterturf; fijngemaakt en in pakken geperst heette het turfstrooisel. 
Onder het grauwveen bevond zich een grenslaag, die vezellaag of 
loklaag werd genoemd. Deze sterke en taaie turfvezels gebruikte 
men onder meer bij de wattenfabricage. Onder de loklaag zat het 
zwartveen, een laag in dikte variërend van ruim 300 cm en meer, 
in verhouding tot het grauwveen dus zeer royaal aanwezig. Het 
zwartveen werd uitsluitend als brandstof gebruikt, vooral door de 
steenfabrieken, en heette fabrieksturf. Onder het zwartveen bevon-
den zich nog de smeerlaag, een vormeloos soort zwartveen, vervol-
gens de derrie, een mengsel van zwartveen en zand, en tenslotte de 
zandgrond. Voor de cultivering was van belang dat smeerlaag en 
derrie, een tamelijk ondoordringbare laag, werden verwijderd, en dat 
er veel bonkaarde voor in de plaats kwam." Het laatste gebeurde 
lang niet altijd. 

Het belangrijkste product der Maatschappij Griendtsveen was 
turfstrooisel. 32  De productie was als volgt. 

Jaarlijkse turfstrooiselproductie der Maatschappij Griendtsveen 

Jaar Turfstrooiselproductie in kg 

1886 14.406.523 
1887 28.161.615 
1888 38.210.000 
1889 48.658.000 
1890 36.590.000 
1891 36.177.333 

31) Rapport Deurne en Liessel, p. 2-3, 9. 
32) Gegevens zijn geput uit de betreffende Limburgse provinciale verslagen. Daar 
waar de opgaven in m3  luidden zijn deze omgerekend in kilogrammen (1 m 3  7--  

250  kg). H. C. Rahder, Verveeningen en turfindustrie, in Nederland in den aan-
vang der twintigste eeuw, p. 668; Everwijn, a.w., dl I, p. 19. 
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1892 	 46.704.000 
1893 	 84.042.000 
1894 	 79.357.000 
1895 	 105.000.000 
18% 	 58.726.000 
1897 	 74.262.273 
1898 	 60.449.113 
1899 	 51.833.273 
1900 	 127.372.500 
1901 	 108.282.500 
1902 	 85.573.750 
1903 	 57.841.500 
1904 	 64.600.000 
1905 	 25.645.000 
1906 	 1.926.250 
1907 	 8.573.000 
1908 	 8.150.000 
1909 	 10.536.000 
1910 	 15.683.000 

Opvallend zijn de seizoenonregelmatigheid en de daling der turf-
strooiselproductie na 1900. De oorzaak van het laatste lag in het 
buitenland, waarnaar 90% der productie werd geëxporteerd. In 
Duitsland, waar zich belangrijke veenderijen in Hannover bevon-
den, begunstigde men het railvervoer van turfstrooiselbalen met 
30% reductie op de normale vrachtkosten." Zodoende moest men 
Duitsland als exportmarkt afschrijven, terwijl men bovendien de 
Duitse producenten als slagvaardiger concurrenten op andere buiten-
landse markten ontmoette. Dat de spoorwegtarieven toen een rol 
van betekenis speelden, blijkt uit cijfers over 1890 en 1891, die 
laten zien dat 97% van de turfstrooiselproductie in Griendtsveen 
per spoor werd afgevoerd." De betekenis van de Noordervaart was 
aanzienlijk aan het afnemen. 

Behalve turfstrooisel leverde de maatschappij Griendtsveen zwarte 
turven, turfbriketten en turfvezel. 

") Rahder, t.a.p., p. 669. 
34) Gegevens zijn geput uit de betreffende Limburgse provinciale verslagen. 
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Zwarte turf nam een belangrijke plaats in, zoals blijkt uit onder-
staand overzicht. 35  Tot de eeuwwisseling was de zwarte turf hoofd-
zakelijk bestemd voor de fabrieken. De productie van de fabrieksturf 
werd uitgedrukt in m3 . 

Overzicht der zwarte turfproductie bestemd voor fabriek 

Jaar 	Productie uitgedrukt in m 3  

1886 	 32.710 
1887 
1888 	 1.050 
1889 
1890 
1891 	 3.710 
1892 	 11.760 
1893 	 29.340 
1894 	 6.761 
1895 	 3.618 
18% 	 8.397 
1897 	 1.458 
1898 	 1.522 
1899 	 12.308 
1900 	 48.950 
1901 	 67.100 
1902 	 91.250 
1903 	 156.750 
1904 	 155.950 
1905 
1906 
1907 	 181.406 

Na 1900 kwam het stoken van zwarte turf als huisbrand meer 
algemeen in zwang. De productie ervan werd uitgedrukt in kilo-
grammen of stuks. 

35) idem; daar waar kg stonden vermeld, werden deze omgerekend in stuks 
(1 ton = 1500 stuks). 
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Overzicht der zwarte turfproductie bestemd voor huisbrand 

Jaar Productie uitgedrukt in stuks 

1905 12.258.000 
1906 11.764.500 
1908 5.218.500 
1909 6.100.500 
1910 5.239.500 
1911 30.000.000 
1912 28.000.000 
1913 13.500.000 
1914 25.250.000 

De productiecijfers der ontginningen hebben doorgaans een springe-
rig verloop door de jaren heen. Dit is niet alleen te wijten aan een 
wisselende vraag, waarbij transportkosten een voorname rol speel-
den, doch vooral ook de weersomstandigheden die de productie zeer 
sterk konden beïnvloeden. 

De teruggang in de turfstrooiselproductie heeft men voor een 
deel kunnen opvangen door te beantwoorden aan een toegenomen 
vraag naar zwarte turf en na 1906 door een gemiddelde jaarproductie 
van 10.000 ton turfbriketten. De schaarste aan brandstoffen tijdens 
de eerste wereldoorlog veroorzaakte nog een stijgende vraag naar 
turf. Na 1918 werd de turfgraverij minder lonend, hetgeen te wijten 
was aan de toenemende concurrentie van steenkool. Bovendien 
raakte de grauwveenvoorraad uitgeput. Men legde zich meer dan 
voorheen toe op land- en tuinbouwproducten. 

Er rest nog van bovengenoemde producten de turfvezel. De pro-
ductie van turfvezel was niet groot, maar geraakte in de belang-
stelling in 1885, toen door de Fransman Béraud te Weert een 
fabriek werd opgericht ter vervaardiging van bukskinstoffen, — ge-
keperde wollen stoffen —, mede uit turfvezel. Het was toendertijd 
een verrassend nieuws. Béraud hield zijn fabricagemethode zeer 
geheim. Geen vreemde mocht een stap in de fabriek zetten. Het 
textielproduct noemde hij Béraudine. Het zag er bruin uit en be-
stond naar naderhand bleek voor twee derde deel uit wol en voor 
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een derde deel uit turfvezel. Voor de fabricage van een bepaald 
soort borstrokken bleef de turfvezel in latere jaren ook door anderen 
gevraagd. Béraud leefde er intussen te goed van. Hij hield er onder 
meer een eigen stoomjacht en fanfaregezelschap op na. 

Ofschoon de fabriek in 1886 al stond op naam van V. Moris, — 
fa. V. Moris & Co, de compagnon was Béraud —, ging zij in 1897 
in het geheel over in de handen van V. Moris, een gewezen Frans 
cavallerie-officier. Hij ging sanitaire verbandwatten fabriceren voor 
het Franse leger, waaruit men mag concluderen dat het met de 
Béraudine niet meer vlot liep. De antiseptische kracht van turf-
watten was onder de Peelbevolking algemeen bekend. Het bedrijf 
rendeerde echter niet en Moris keerde terug naar Parijs. Zijn 
fabrieksbaas Cuypers bleef en maakte uit de turf vezel matten en 
isolatiekoord. 

Béraud had zijn activiteiten verplaatst naar Visé en kwam in 
contact met Engelse geldschieters, die hem steunden bij de stichting 
van een turfpluisfabriek in Hannover. De fabriek, gebouwd te 
Groszfben in de buurt van Schoeningsdorf, kostte 150.000 mark, 
maar kwam niet tot productie. Het Hannoveraanse veen bevatte 
weinig vezel en dit had Béraud te voren niet voldoende onderzocht. 
De fabriek werd omstreeks 1900 overgenomen door de Maatschappij 
Griendtsveen. 36  

Wat betreft de naam Maatschappij Griendtsveen valt op te 
merken, dat deze in 1894 gewijzigd werd in The Griendtsveen 
Mossliter Company Limited. Deze naamsverandering is te verklaren 
uit de boven beschreven exportbelangen. In 1907 werd de naam 
N.V. Van der Griendt's Landexploitatie. Daarmee werd aangeduid 
dat de maatschappij, opgezet als turfstrooiselfabriek, zich nu meer 
ging bezig houden met de cultivering der ontgonnen gronden, ook 
als leverancier van zaden en landbouwbenodigdheden. In de volks-
mond bleef zij bekend als de Maatschappij Griendtsveen." 

Het productieproces is als volgt te beschrijven. Eerst moest het 
voorbereidende werk gedaan warden: het graven van het zijkanaal, 

$49 P.V.L. 1886, M, p. 9; Van Beurden, De Lintburgsche en Brabantsche Peel, 
p. 25-27. 
37) P.V.L. 1894, p. 68; 1906, p. 72; 1907, p. 66. 
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de zogenaamde wijk, het graven en onderhouden der waterlossingen 
en het gelijkmaken van het veld. Voor dit speciale werk werden 
vaak ervaren Hannoveraanse turfarbeiders aangeworven. Daarna 
vingen de eigenlijke turf winnende werkzaamheden aan: het af-
bonken, het afgraven der turfzoden, het drogen,  —  regen was de 
grootste vijand der veenderij —, het omringen, — dit was het maken 
van acht turven hoge stapels ter droging —, het vuren, — dit was 
het bijeenbrengen van de gedroogde turf op stapels van 60 m3; de 
turf bevatte dan nog ongeveer 20 tot 25% water —, en het verladen.  38  

De grauwe turf werd per schuit naar de fabriek vervoerd en 
vervolgens door middel van een elevator in een zogenaamde wolf 
gebracht. 39  Daarin werd het gemalen en door zeven gevoerd om de 
fijne turfstof af te scheiden. Ten slotte verliet het turfstrooisel de 
fabriek in pakken of balen geperst, verpakt met ijzerdraad en latten. 
Al deze werkzaamheden gebeurden machinaal en in gesloten 
ruimten. 

De werkomstandigheden in 1888 waren voor de begrippen van 
die tijd redelijk te noemen. De stoffige ruimten in de fabriek werden 
voldoende geventileerd en waren electrisch verlicht. Eveneens be-
vonden er zich privaten. Het drinkwater, waarover men beschikte 
was niet van goed gehalte; in 1901 werden er echter filters aan-
gebracht, die de kwaliteit van het drinkwater verbeterden. 

Het aantal arbeidskrachten binnen de fabrieksruimten was in 
1888 in totaal 75, waarvan 4 jongens van 14 tot 20 jaar, die licht 
werk verrichtten. Het zware werk werd gedaan door de overigen, 
71 mannen. Het aantal arbeiders, dat buiten de fabriek werkte, 
varieerde al naar gelang het seizoen. Met het graven van turf hielden 
zich in 1888 's zomers 300 volwassen bezig en 's winters 200. Voor 
het op hopen zetten en het vervoer naar de schuiten waren in de 
winter 100 volwassenen nodig en 's zomers het dubbele van dit 
aantal. Er kwamen in de zomer veel jongens boven 12 jaar en 
ongehuwde vrouwen werken. 

De beloning der turfarbeiders was nauwkeurig geregeld. Het 
bonken gebeurde in stukloon, gemeten in kubieke meters bonkaarde. 

") Rapport Deurne en Liessel, p. 7; Van Beurden, a.w., p. 38-39. 
10)  P.V.L. 1888, L, p. 20-21; 1901, L, p. 30-31. 
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Het graven beloonde men anders. Hiervoor werd een accoord aan-
gegaan en wel voor een geheel graafseizoen, dat meestal duurde 
van na de winter tot begin juli, daar anders de turf voor het winter 
was kon bevriezen, uiteenvallen en zodoende in handelswaarde 
sterk verminderen. De productie der turfgravers werd tevoren ge-
schat, mede in verband met de beloning uit te trekken voor de 
volgende productiefasen. Een turfzode, — 38 cm lang, 12.5 cm 
breed en 15 cm dik (15 cm dik was gelijk aan een klem, de eenheid 
waarin de diepte van een veenput werd uitgedrukt) —, werd afge-
stoken en op de klotwagen neergelegd ten getale van 16 stuks, 
waarna de turven werden gelagerd. Een lager, stok genoemd, be-
vatte de vracht van 15 klotwagens, dus 240 turven. Een vijftigtal 
stokken werd een dagwerk genoemd en betekende de weekprestatie 
van een turfgraver, die dusdoende per werkdag een productie van 
2000 turven voor zijn rekening nam. Het drogen, ringen en vuren 
werd beloond per stok, het laden per goed gestuwde kubieke meter, 
die ongeveer 110 turven bevatte." De verdiensten liepen zodoende 
uiteen. Gemiddeld waren deze in 1888 als onderstaand. 

Uurlonen der Maatschappij Griendtsveen naar soort personeel 

Soort personeel 	Uurloon in centen 

fabrieksarbeiders 	 16 
turfgravers 	 15 
sjouwers 	 15 
vrouwen 	 11 
jongens 	 7.5 

Het weekloon van een volwassen fabrieksarbeider lag bij 6 werk-
dagen van gemiddeld elk 10 uur op f9,60 per week, hetgeen voor 
die tijd niet slecht te noemen is. Dit blijkt trouwens uit het feit 
dat geregeld veenarbeiders uit Drenthe en Overijsel hier werk 
kwamen zoeken. 

In de besteding der lonen was men vrij, want men legde geen 
gedwongen winkelnering op. Met het verdiende loon was men in 

40) Rapport Deurne en Liessel, p. 7-9. 
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staat zich behoorlijk te verzorgen. Het doorsnee menu van de Peel-
arbeiders hield in: koffie, roggebrood met rauw spek, spekkoek of 
erwtensoep met spek. Sterke drank was in de omtrek van een uur 
gaans van Griendtsveen niet te koop en werd op last der directie 
zoveel mogelijk geweerd. 

De arbeidstijden der veldarbeiders wijzigden met het jaargetijde. 
In de winter werd gewerkt vanaf acht uur voormiddag tot vier uur 
in de namiddag; 's zomers van zes uur 's morgens tot zeven uur 
's avonds. Op zaterdag beëindigde men de werkzaamheden om on-
geveer half vier. Het was regel dat 's middags een tot anderhalf uur 
werd geschaft. Men had bovendien 's morgens en 's middags twee 
kleine pauzen van een half uur. Bij slecht weer kon niet gewerkt 
worden. Loonderving was hiervan het gevolg. 41  

De Maatschappij Griendtsveen had haar werkterrein in een dun 
bevolkt en eenzaam gebied. Al naar gelang de afstand gingen de 
arbeiders dagelijks, wekelijks, maandelijks of halfjaarlijks naar huis. 
De werklieden die op ongeveer een uur gaans woonden, keerden 
's avonds weer naar huis terug. De overigen verbleven in keten, 
waarvan er zich zeven op het fabrieksterrein bevonden. Een keet 
was gebouwd van steen en had een pannendak. De andere zes 
keten waren uit turfblokken opgetrokken. Vier hiervan waren afge-
dekt met planken en asfaltpapier, twee met stro. 

Deze weinig ideale levensomstandigheden bevredigden de direc-
tie, wier sociaal besef bij de inrichting der fabriek al enigszins tot 
uiting was gekomen, niet. Men maakte een begin met een betere 
huisvesting. In 1888 was men overgegaan tot de bouw van wonin-
gen bij de fabriek. Men beschikte toen over 2 opzichterswoningen 
en 3 arbeiderswoningen. Een dergelijke arbeiderswoning omvatte 
twee grote vertrekken, een zolder, een bergplaats, een kelder en een 
stal. De huur bedroeg 70 cent per week, zijnde ruim 7% van het 
weekloon. De zolder werd doorgaans nog onderverhuurd. De be-
hoefte aan behuizing was met de jaren groter geworden, vooral 
door de toename aan personeel. 

In 1894 was de woonsituatie verbeterd. Het aantal huizen was 

41) Verslagen van de inspecteurs van den arbeid in het koninkrijk der Nederlanden, 
over 1910, Eerste inspectie ('s-Gravenhage z.j.), p. 41-42. 
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groter en ruim verdubbeld ten opzichte van 1888, maar de behoefte 
dekte dit aantal bij lange niet. De arbeiders uit andere provinciën 
die meestal bleven van maart tot oktober, verbleven in een 16-tal 
keten, doorgaans bewoond door 15 personen. In het algemeen nam 
een der arbeidersvrouwen de huishouding waar. 42  

De arbeiders betaalden voor de huisvesting in de keten geen 
huur. De Maatschappij voorzag in keuken- en tafelgerei, ijzeren 
kribben met strozakken en beddegoed, en bewassing. De keten 
waren in twee helften verdeeld. De ene helft diende als eet- en 
schaftlokaal, de andere helft als slaapplaats. Een hoek van het schaft-
lokaal was met zeildoek afgesloten en diende tot nachtverblijf van 
de vrouw. 43  Het personeelsbestand was in 1901 tot het maximum 
gestegen: 430 man vast en 500 tot 1000 man vlottend personeel, al 
naar gelang het seizoen. De huisvestingskosten waren toen als volgt: 
de grotere woningen kostten ongeveer f2.400,—, een bedrag te hoog 
voor de huurprijs van f 1,50 per week. 

Aanvankelijk bestond het voornemen de huurprijs zo te regelen, 
dat de woningen na een zeker aantal jaren eigendom der bewoners 
zouden worden. De grote wisseling onder het personeel deed de 
Maatschappij van dit voornemen afzien. Verder stichtte men nog 
de gebouwen voor een kruidenierswinkel, een bakkerij, een slachterij, 
een boerderij met 20 tot 40 koeien en een verenigingslokaal. De 
exploitatie van dit laatste gebouw geschiedde door een vereniging 
onder toezicht der Maatschappij. In aanbouw waren in 1901 een be-
scheiden ziekenhuis, tevens ingericht om ouden van dagen op te nemen 
en een bewaarschool." Het aantal woningen was opgelopen tot een 
negentigtal, alle gebouwd op grondgebied der gemeente Horst. 
De woningen waren al naargelang hun grootte verhuurd voor f0,55 
tot f 1,50 per week. Zij onderscheidden zich, aldus het rapport van 
de inspecteur van de arbeid, door goede, ruime vertrekken, goede 
luchtverversing en goede inrichting van privaten en stookplaatsen. 
Bij iedere woning hoorde een stukje grond dat door de Maatschappij 
voor cultuur geschikt werd gemaakt. Het woningtype, waarvan de 
huur per week f0,75 bedroeg, bevatte: een woonvertrek, tevens 

42) Verslagen van de inspecteurs van den arbeid, over 1894, p. 134. 
43) Verslagen van de inspecteurs van den arbeid, over 1910, p. 42. 
") Verslagen van de inspecteurs van den arbeid, over 1901 - 1902, p. 194- 195. 
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keuken, groot 3.50 x 3 m, hoog 3.50 m; een kamer 3.50x 3.50 m, 
eveneens 3.50 hoog; een opkamertje 3.— x 2.50 m, hoog 1.80 m; 
een kelder, een bijkeuken, een geitenstal, een privaat; op de zolder 
konden eventueel nog twee slaapvertrekken bijgemaakt worden. De 
bouwkosten van deze woningen bedroegen gemiddeld f 700,— per 
stuk. 

De medische verzorging werd waargenomen vanuit Liessel, Deurne 
of Horst. Hier waren in totaal twee geneeskundigen en drie vroed-
vrouwen gevestigd. Een ondersteuningsfonds bij ziekte ontbrak in 
1888. Geneeskundige hulp werd door de arbeiders zelf betaald. 

Het lichamelijk zware werk in de ondanks ventilatie toch nog 
stoffige fabriek werd verricht in dag- en nachtploegen, die elkaar 
wekelijks aflosten. 

Concluderen mag men dat de turfontginning in belangrijke mate 
heeft bijgedragen tot de economische ontsluiting van oostelijk Noord-
Limburg en ook van westelijk Noord-Brabant, al bleef de industrie 
als zodanig niet bestaan. Voor deze economische ontsluiting waren 
de gegraven kanalen van belang: enerzijds werden zij benut voor 
de ontwatering van het gebied, anderzijds voor het transport: de 
aanvoer van mest- en kunstmeststoffen, en de afvoer der producten. 
Landbouwcursussen en demonstratievelden brachten de toekomstige 
boeren onder de Peelarbeiders aan het denken. De omstreeks 1900 
opgerichte boerenleenbanken, — de bank te America dateert van 
1908, te Horst van 1911, te Meyel van 1898, te Sevenum van 1905, 
te Venray van 1899, te Deurne van 1901, te Liessel van 1907 —, 
brachten financiële hulp. De opgerichte veilingen garandeerden 
redelijke prijzen, terwijl de betrokken gemeenten, die veel woeste 
gronden bezaten, ervoor waakten dat de pachten binnen de perken 
bleven. 45  

Gesteld mag worden dat de pioniersfiguur Jan van de Griendt 
een doorslaggevende invloed heeft gehad op de economische ont-
wikkeling van de Peel, reden waarom aan het einde van deze para-
graaf nog enige saillante momenten uit zijn werkzame leven worden 
gememoreerd. Begonnen als opzichter van Waterstaat werkte hij 

45) Van Campen, a.w., p. 579-583; Claessens, Een nieuwe landbouwstructuur in 
wording, p. 251-258. 
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zich op tot een belangrijk aannemer en fabrikant. Hij was van 1863 
tot 1865 lid der Brabantse Provinciale Staten. 46  Zijn kwaliteiten 
ontplooide hij pas op latere leeftijd, toen hij de veertig jaar al ruim-
schoots was gepasseerd. Of hier zijn kinderloos gebleven eerste 
huewlijk met de in 1841 op jonge leeftijd gestorven Sophia Ver-
meirsche mede aan debet was, is slechts te gissen. In ieder geval 
steeg zijn ster, nadat hij in 1844 trouwde met de dertien jaar jongere 
Maastrichtse koopmansdochter Helena H. M. Panis. 47  Uit dit huwe-
lijk werden zeven kinderen geboren, drie jongens en vier meisjes, 
waarvan het jongste kind, de in 1857 geboren Eduard de stichter 
zou worden van de Maatschappij Griendtsveen. In 1856, hij was 
toen 52 jaar, begon hij tesamen met zijn in 1809 geboren broer 
Nicolaas, de Maatschappij Helenaveen. In 1865 bouwde hij een 
koffiesiroopfabriek, terwijl hij in hetzelfde jaar en de jaren daarvoor 
werkte aan de spoorlijn Helmond-Venlo. In 1869 richtte hij een 
ijzerdraadtrekkerij en spijkerfabriek op. Al deze ondernemingen be-
wezen een grote levensvatbaarheid te bezitten. Nog in 1871 legde 
hij aan de algemene vergadering van aandeelhouders der Maat-
schappij Helenaveen een plan voor tot stichting van een beetwortel-
suikerfabriek. 48  Het was een flink project gezien het hiervoor be-
nodigde kapitaal van f 250.000,—. Zijn motivering hield nauw ver-
band met de werkzaamheden der Maatschappij Helenaveen: 
— de geprojecteerde fabriek zou voor f 15.000,— 's jaars brandstof 

nodig hebben. Hiertoe kon men de minder leverbare turf, die 
soms tot 100.000 ton per jaar opliep, goed gebruiken. 

— de aanvoer van beetwortels zou retourvracht geven aan de schip-
pers, hetgeen de prijs van de turf zou doen dalen. 

— de werkzaamheden zouden vallen in het stille ontginningsseizoen, 
oktober tot en met februari. 

— de verkoop van pulp zou verzekerd zijn in deze streek met gebrek 
aan veevoeder. 

48) H. F. J. M. van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirenne, 's Hertogenbosch op de 
drempel van een nieuwe tijd (Nijmegen 1960), p. 49 -53. 
47) G. A. 's-Hertogenbosch: Bevolkingsregister 1870-1890, 1-25, nr. 38, folio 319; 
Doopregister van Orten en Engelen, D.T.B. 68; Bevolkingsregister 's Hertogen-
bosch, Wijk K, dl XWII, 1850-1860, folio 56. Voor de familierelaties van Van 
de Griendt zij verwezen naar deze voetnoot. 
48) W. A. Coolen, Het Helenaveen, in De Economist 1874, dl!, p. 574-589. 

144 



Het plan ging niet door, waarop Van de Griendt's commentaar 
was: „Och, onze aandeelhouders zijn heel sekure lui, die er over 
schijnen te denken als de boer van Bakel (een der minst ontwikkelde 
dorpen van Noord-Brabant) die zijn dorp veel hoger schatte dan 
Amsterdam, omdat er nooit iemand bankroet was gegaan." Jan 
van de Griendt overleed te Den Bosch op tachtigjarige leeftijd. 

§ 3. Ijzer-oer 

Het winnen van ijzeroer of moerasijzererts in Nederland is van 
oude datum. Reeds in 1689 werd een octrooi verleend om ijzererts 
te zoeken aan de Bielheimerbeek bij Doetinchem. In het algemeen 
trof men het ijzeroer aan in de buurt van kleine rivieren of beken. 
Ook aan het begin van de negentiende eeuw vond de winning van 
ijzererts nog doorgang. Hiertoe droeg veel bij het werk van dr. 
Winand C. H. Staring, — een verdienstelijk geoloog en landbouw-
kundige, mede-oprichter van de landbouwhogeschool te Wageningen; 
zijn vader was de dichter en landbouwexpert mr. Antoni C. W. Sta-
ring —, die uitstekende, voor de ijzerertszoekers belangrijke bodem-
kundige kaarten van Nederland vervaardigde. Omstreeks 1836 werd 
hier te lande ruim 3.000.000 kg ijzer uit inlandse ertsen gesmolten. 
Toen nu door de opstand der Belgen de scheiding tussen noord en 
zuid na 1839 een feit was geworden, probeerden enkele pioniers in 
het noorden ijzergieterijen te stichten. Onder deze pioniers bevond 
zich de firma Kamp 8r Soeten te Tegelen, die in 1855 zijn werk-
zaamheden aanving. Op de ontwikkeling van dit bedrijf wordt in 
de paragraaf handelende over de metaalindustrie nader teruggeko-
men. De vestiging van ijzergieterijen had tot gevolg dat alle moge-
lijke naspeuringen werden gedaan om aan erts te komen. 

Het was aan de pioniersgeest van een in de gemeente Maasbree 
woonachtige ondernemer Houba te danken dat in de jaren na 1855 
in Noord-Limburg met de delving van ijzererts een begin werd 
gemaakt. In Baarlo en omstreken groef men onder zijn leiding 
ijzererts dat naar de ijzersmelterijen van Ruhrort werd verzonden, 
hetgeen in de gemeente een ongekende bedrijvigheid, onder meer 
op transportgebied, te weeg bracht. Kamp & Soeten, te laat om op 
dit ijzererts beslag te leggen zochten en vonden dit erts in oostelijk 
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Noord-Brabant. Ook hier wordt in de paragraaf metaalindustrie op 
terug gekomen. 

Tegen 1870 was sprake van een grote uitbreiding van deze 
nijverheid, veroorzaakt door de opkomst der staalproductie. Door een 
uitvinding gedaan door de Engelsman sir Henry Bessemer bleek de 
massafabricage van staal uit ruw ijzer mogelijk. Het nieuwe procédé 
verspreidde zich daarna over het continent en deed de vraag naar 
ijzererts sterk stijgen." Een bericht in De Economist van 1871 wees 
er op dat de wereldijzerproductie sinds 1861 zeer was toegenomen, 
— speciaal in Pruisen —, waarbij vooral 1869 een topjaar was. Het 
meeste ijzer werd gebruikt bij spoorwegen, voor rails, nagels, bouten, 
wielen en machines. Vanaf 1869 wordt dan ook in de verslagen 
der Venlose Kamer van Koophandel en Fabrieken melding gemaakt 
van ijzerertsontginning in Noord-Limburg." Men publiceert dan 
gedurende enige jaren de hoeveelheden gedolven ijzererts, die naar 
Pruisen werden geëxporteerd en daar bestemming vonden in plaat-
sen als Duisburg, MUlheim en Neuss. Dat overig Nederland voor 
dit ijzererts geen belangstelling had was te wijten aan afstand en 
transport. Van Venlo uit had men uitstekende spoorverbindingen 
met de op ongeveer 50 km afstand gevestigde Duitse afnemers aan 
de westkant van het Ruhrgebied. 

49) H. Douma, Het winnen van ijzeroer onder de gemeenten Wanroy en Mill, in 
Mei-let, driemaandelijks blad van het streekarchivariaat Land van Cuyk, jrg. III, 
augustus 1967, p. 53-59; De Volksvriend, jrg. I (1859), nr. 2; Blink, a.w., dl III, 
p. 466; Everwijn, a.w., dl I, p. 24; G. J. Stam, Nederlands ijzerindustrie, in 
Tijdschrift uitgegeven door de Nederlandsche maatschappij ter bevordering van 
nijverheid, dl XXXXIII (Haarlem 1880), p. 154; E. Vliebergh, De Kempen in de 
19e en in 't begin der 20e eeuw (Yper 1908), p. 72., 167; De Economist 1871, 
dl II, p. 797. 
50) Gegevens geput uit de betreffende Limburgse provinciale verslagen; De Jonge, 
a.w., p. 166. 
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Export van in Noord-Limburg gedolven 
ijzererts naar Pruisen 

Jaar Hoeveelheid ijzererts in kg. 

1869 60.000.000 
1870 50.000.000 
1871 75.000.000 
1873 66.000.000 
1874 20.000.000 
1875 4.500.000 
1876 27.600.000 
1877 23.000.000 

De exploitatie van ijzererts in de gemeente Arcen, Bergen en Baarlo 
werd in 1867 door D. Pas in zijn „Beknopt averzigt van de ambachts-
en fabrieksnijverheid in Nederland" dan ook terecht zeer belangrijk 
genoemd. 51  

Het ijzeroer, ook wel koffiebank genoemd, kwam gewoonlijk niet 
voor in grote complexen, maar slechts hier en daar over kleine 
oppervlakten op een diepte van 20 tot 50 cm in lagen van 25 tot 
60 cm dik. 52  Het delven der harde koffiebanklaag betekende voor 
de landbouwers een verbetering van de bodemgesteldheid. De erts-
opkopers boden de boeren aan de koffiebanklaag uit de grond te 
halen en daarna het terrein weer te egaliseren, werkzaamheden die 
met schop en kruiwagen werden verricht. Daartoe betaalde de op-
koper een zekere som per are, waarmee hij dan tevens eigenaar 
werd van de delfstof. Toen de vraag steeg verkochten de boeren het 
ijzeroer per kubieke meter, waarbij het egaliseren van het terrein 
voor rekening bleef van de opkoper, die tevens op zich nam voor 
een bepaalde datum hiermee gereed te zijn." 

Wegens de in juli 1870 uitgebroken oorlog tussen Frankrijk en 
Duitsland verminderde de export. De Kiiniglich Bergisch-Mkkische 

") D. Pas, Beknopt overzigt van de handel en fabrieksnijverheid in Nederland 
over het jaar 1867 (Haarlem 1868), p. 21. 
52) Everwijn, a.w., dl I, p. 5, 24. 
53) Vliebergh, a.w., p. 71-73. 
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Eisenbahngesellschaft en de Rheinische Eisenbahngesellschaft stel-
den toen geen spoorwagons meer ter beschikking. De oorlog eindig-
de reeds begin maart 1871, zodat de export toen weer volop ter hand 
kon worden genomen." 

De neergang van 1874 en 1875 was te wijten aan de slechte gang 
van zaken bij de ijzerfabrieken in Duitsland, die de dupe werden 
van een zware economische crisis, die in de zomer van 1873 uit-
brak." Vele fabrieken beleefden hun bankroet. Zelfs de firma 
Krupp te Essen met meer dan 10.000 arbeiders in dienst werd erdoor 
bedreigd. Na 1877 worden de berichten over ijzerertswinning 
schaarser. De verklaring is te vinden in hoofdzakelijk twee redenen: 
— de uitputting der ijzeroerterreinen, die het voordeligst ontginbaar 

waren. 
— Duitsland importeerde goedkoper of kwalitatief beter erts bruik-

baar voor hetzelfde doel. 
Een feit is dat de Nederlandse handel in buitenlandse ertsen sedert 
1877 in buitengewone mate toenam. Dit ingevoerde erts was echter 
niet bestemd voor de hoogovens, doch diende als hulpstof bij de 
zwavelzuurfabricage. Overigens raakte het delven van ijzererts in 
Nederland niet in onbruik. Omstreeks 1912 waren er nog een zestal 
ondernemingen, die zich met de handel in inlands ijzererts bezig 
hielden. 56  

B. METAALINDUSTRIE 

§ 1. Constructiebedrijven en ijzergieterijen 

Metaal is een verzamelbegrip. 57  De metalen als zodanig worden 
onderscheiden in ferro- en non-ferro-metalen. De ferro-metalen of 
ijzerhoudende metalen zijn te verdelen in twee groepen, waartussen 
het percentage koolstof van 1.7 de theoretische grens is. Bevat het 

") A. L Constandse, Dynastie van staal (Amsterdam 1961), p. 49; K.v.K. Venlo 
1870, p. 10; P.V.L. 1870, XV, p. 4. 
55) K.v.K. Venlo 1875, p. 6-7; Constandse, a.w., p. 49. 
") Everwijn, a.w., dl I, p. 24-25. 
57) J. F. G. M. de Meijer, Aspecten der Nederlandsche ijzer en staal producerende 
industrie (Amsterdam 1945), p. 1-2, 10. 
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ferro-metaal 1.7% koolstof of meer, dan wordt het ijzer genoemd, 
ligt het percentage beneden 1.7 dan heet het staal. De eigenschap-
pen van ijzer en staal komen hierop neer dat ijzer slechts gietbaar is, 
terwijl staal zowel gietbaar als smeedbaar is. De non-ferro-metalen 
zijn niet ijzerhoudende metalen, zoals koper, tin, zink, aluminium 
en lood. Onder de ferro-metaalindustrie die alleen in deze paragraaf 
aan de orde komt, wordt verstaan de voortbrenging, bewerking en 
verwerking van ijzer en staal. In de practijk der industriële ont-
wikkeling verstrengelden zich deze activiteiten vaak. 

Voor de Zuidelijke Nederlanden was de tijd der inlijving bij 
Frankrijk in het algemeen een periode van welvaart geweest. 58  
Het continentale stelsel had de Engelse mededinging geweerd, ter-
wijl de opname in het grote Franse douanegebied een ruime afzet 
van producten verzekerde. Zo werd de scheiding van Frankrijk een 
zware slag, vooral ook omdat het Frankrijk der Restauratie in 1816 
een protectionistisch beleid aanvaardde. De Belgische, toen zuid-
Nederlandse, ijzer- en staalindustrie geraakte zodoende in grote 
moeilijkheden. Een onderzoek ter plaatse op last der regering uit-
gevoerd door de bekwame, ex-marine-officier G. M. Roentgen ves-
tigde de aandacht van koning Willem I op deze toestand." 

In het rapport van Roentgen uit 1823 viel vooral de aandacht 
op de practische kwaliteiten van John Cockerill. Dit leidde er toe 
dat uit het in 1821 opgerichte Fonds voor de Nationale Nijverheid 
een voorschot van f 300.000,— gegeven werd aan John Cockerill, 
wiens bedrijf te Seraing in 1817 met persoonlijke, geldelijke hulp 
van koning Willem I van de grond kwam. Cockerill, verplichtte zich 
tot het oprichten van een hoogovencomplex, annex steenkolenmijn 
ter productie van cokes, smeltovens en walsmachines, waarvan de 
totaalkosten f 600.000,— zouden bedragen. Verder verbond Cockerill 

58) M. G. de Boer, Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen, grondvester 
van de Nederlandsche Stoomboot-maatschappij thans Maatschappij voor scheeps-
en werktuigbouw „Feijenoord", 1823-1923 (z. pl. 1923), p. 9-10, 19; Verberne, 
Geschiedenis van Nederland, dl I, p. 145; De Meijer, a.-w., p. 11. 
55) W. 0. Henderson, Britain and industrie! Europe 1750-1870 (Liverpool 1954), 
p. 106-108, 118, 123; C. Reuss, E. Koutny en L. Tychon, Le progrès économique 
en sidérurgie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas 1830-1955 (Leuven-Parijs 1960), 
p. 57, 65-66; De Boer, a.w., p. 19-20, 23; Cockerill 1817-1927, 110,ne anniversaire 
de la fondation des usines Cockerill (z. pl. 1927), p. 5, 8, 10-12, 17. 
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zich „á tenir son etablissement accessible pour les maîtres de forge 
du Royaume, â leur fournir, sur leur demande, les éclaircissements 
necessaires, et è leur faciliter, au moyen de mécaniques et instruments 
chez lui, l'introduction dans leurs fabriques des méthodes et procédés 
perfectionnés." Deze verplichting viel Cockerill niet zwaar, want 
reeds iRoentgen waardeerde in hem, dat hij steeds bereid bleek 
andere vakgenoten van dienst te zijn. Het kapitaal bleek goed geïn-
vesteerd. 

Omstreeks 1830 bezat Cockerill het grootste metaalconcern ter 
wereld. In zijn boek „Britain and Industrial Europe 1750-1870" 
wijst W. 0. Henderson er op, dat de fabrieken van Cockerill een 
zeer voorname rol speelden bij de toepassing van nieuwe technieken 
op het continent. Met name is de naam van Cockerill verbonden 
aan de vervaardiging van rails, locomotieven, bruggen, schepen, 
stoomketels en kanonnen. Het tegenwoordige concern Cockerill-
Ougrée S. A. is ontstaan in 1955 uit een fusie tussen de metaal-
bedrijven John Cockerill, Ougrée-Marihaye en Ferblatil. 

Het behoeft dus geen verwondering te wekken dat degenen die 
deze fabriek van wereldreputatie bezochten, geestdriftig waren over 
wat zij aan vernuft, kunde en energie ten toon gespreid zagen. Dit 
enthousiasme manifesteerde zich ook bij Hendrikus Hubertus Kamp 
uit Tegelen, die de onderneming bezocht. Zijn entree in het bedrijf 
was bijzonder goed, omdat zijn broer ir. Willem Frans Kamp, die 
zich in 1837 te Seraing vestigde, was opgeklommen tot directeur 
der steenkolenmijnen van Cockerill. Later was Willem Kamp burge-
meester van Seraing." H. H. Kamp vatte het plan op een bedrijf 
te beginnen, waarin hij de opgestoken ideeën gestalte kon geven. 
Ongetwijfeld zullen de beide broers over de vestigingsplaats der 
nieuw te stichten onderneming gediscussieerd hebben, waarbij men 
dan toch tot de conclusie moet zijn gekomen, dat Tegelen een 
aanvaardbare plaats was om er een metaalindustrie te vestigen. 

In 1854 hakte Hendrik Kamp de knoop door en besloot tezamen 
met zijn zwager Frans A. Soeten een stoomijz,ersmederij te beginnen, 
waarvoor hij krachtens Koninklijk Besluit van 18 juli 1855 no. 94 

") Driessen, a.w., p. 128. Vele informaties betreffende de Tegelse metaalindustrie 
werden mij verstrekt door de heer J. Th. A. Bartels te Tegelen. 
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concessie verkreeg. Gezien de voorname rol die dit bedrijf gespeeld 
heeft bij de industriële ontwikkeling van Midden- en Noord-Limburg 
wordt allereerst de historie van dit bedrijf aan de orde gesteld. 

De firma Kamp 8z Cie, zich later firma Kamp & Soeten noemend, 
ging voor de begrippen van die tijd groot van start: uitgerust met een 
stoommachine en 30 man in dienst. 61  Men fabriceerde assen voor 
wagens en karren, allerhande soorten akkergereedschap, kachels en 
dakramen, alle goed lopende artikelen in de overwegend agrarische 
streek rondom. Al spoedig na de stichting ging men de plannen 
realiseren voor een ijzergieterij. Daartoe was nodig om zich de aan-
voer van de grondstof ijzererts te verzekeren. Nu werd er in de 
buurt, te Baarlo wel ijzererts gevonden, maar daar had men reeds 
leverplicht aan afnemers uit het Ruhrgebied." Het ontginnings-
gebied was er bovendien zeer beperkt. 

Bij de speurtocht naar erts kwam men tenslotte terecht op voor 
ijzeroerafgraving zeer geschikte broekgronden onder de gemeente 
Beugen en Rijkevoort, gelegen in Noord-Brabant aan de Maas ter 
hoogte van Gennep. Op 30 november 1857 werd tussen de firma 
Kamp 8z Soeten en de gemeente Beugen en Rijkevoort een over-
eenkomst aangegaan, waarbij voor de tijd van acht jaar vergunning 
tot afgraving van het Papenvoortse en Walsertse broek werd verleend. 
Van de vindplaats uit werd een paardespoor aangelegd naar de 
Vense waard aan de Maas, die als stortplaats diende. Voor de stort-
plaats was Kamp & Soeten 2,— per roede (ongeveer 1 are) ver-
schuldigd. Men had recht tot uitbreiding. Het terrein was gelegen 
vlak bij de gemeentelijke los- en laadplaats aan de Maas, waarover 
het verdere transport van ijzeroer naar Tegelen geschiedde. Voor het 
vervoer en delven betaalde Kamp & Soeten 150,— per bunder 
(ongeveer 1 hectare). Ieder jaar moest minstens een bunder worden 
ontgonnen, anders verliep de concessie. Het afgewerkte gedeelte 
moest weer met een humuslaag en graszoden worden bedekt. Al met 
al was het voor de gemeente Beugen en Rijkevoort een goede zaak: 
men werd verlost van de onvruchtbaar makende ijzeroerbanken, 
waarvoor men nog geld ontving bovendien. De waarde van de 

61) P.V.L. 1855, p. 327; 1856, p. 391-392. 
62) Douma, t.a.p., p. 53-55; De Volksvriend jrg. I (1859) nr. 2. 
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grond, — slechts f 200,— tot f 250,— per bunder, lag na afgraving 
aanzienlijk hoger, zodat bij verkaveling een goede prijs kon worden 
bedongen. In 1872 verklaarde de gemeente in totaal f 1.800,— te 
hebben ontvangen, hetgeen betekende dat 12 bunder was ontijzerd. 
Daarmee waren de belangrijkste ertslagen ter plaatse ontgonnen. 
Met de gemeente Wanroy, ten noord-westen grenzend aan Beugen 
en Rijkevoort, werd door Kamp & Soeten een overeenkomst aan-
gegaan voor de periode van 1862 tot 1874. Ook hier mocht een 
spoorbaan voor paardentractie aangelegd worden. De prijs per bun-
der bedroeg eveneens f 150,—. Niet altijd ging het transport over 
de Maas naar wens. Dit ondervond men in de jaren 1864 en 1865. 
Gedurende de stremming van het Maaswater door lage waterstand 
was men gedwongen om het ijzeroer langs een grote omweg aan te 
voeren: eerst naar de Zuid-Willemsvaart, vervolgens via de Noorder-
vaart tot Beringen en vandaar over land naar Tegelen. 63  

De nodige vakmensen, die in Tegelen onvoldoende te vinden 
waren, recruteerde men van elders: Orval, een smid uit Angleur, 
— waarschijnlijk afkomstig van de staalfabriek Angleur, die met de 
staalfabrieken van Cockerill en Sclessin behoorde tot de grootste 
ondernemingen van het Luikse industriebekken —; Schreurs, een 
smid uit Rotterdam; Lambrigts, een vormer uit Luik; Mulder, een 
vormer uit Doetinchem. 64  

Intussen deed men alle moeite om het bedrijf bekend te maken. 
Men exposeerde in 1856 op de tentoonstelling van Limburgsche 
Nijverheid te Maastricht, in 1861 op de tentoonstelling der Ver-
eeniging ter bevordering van fabrijk en handwerk-nijverheid te 
Dordrecht waar men scheepsgietwerk liet zien, en in hetzelfde jaar 
in dezelfde stad voor de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 
met ploegplaten. Eveneens in hetzelfde jaar was men aanwezig op 
de Algemeene Nationale Tentoonstelling te Haarlem, waar men 
akkergereedschap ten toon stelde 65 ; ook exposeerde men daar 
scheepsknieën en de specialiteit der fabriek: wagenassen. Op de 
wereldtentoonstelling te Wenen in 1873 kwam men met een nieuw 

53) P.V.L. 1864, p. 437; 1865, p. 472. 
54) Reuss, a.w., p. 76; Driessen, a.w.,  p.  129. 
65) Catalogus der Algetneene Nationale Tentoonstelling (Haarlem 1861), p. 72. 
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artikel: ijzermenie. 66  Met de vervaardiging hiervan was men begon-
nen in 1866. Voordat men het product in Wenen exposeerde, had 
men er al een prijs mee behaald op een tentoonstelling te Napels 
in 1871. Het fabrikaat werd geëxporteerd naar Duitsland, België, 
Frankrijk, Italië, Engeland en de Nederlandse koloniën. 

Toen op 15 januari 1871 Hendrik Kamp stierf zette Soeten het 
bedrijf alleen voort." 

In de jaren 1873-1876 werd de assensmederij uitgebreid ten einde 
een hogere productie te verkrijgen. Er werd een zwaardere stoom-
hamer geplaatst, waarvan het aambeeld, — in eigen gieterij gegoten —, 
15.000 kg woog. Ook bouwde men een puddeloven ter verwerking 
van afvalplaten. 

Omstreeks 1880 achtte men het nodig een modelmaker aan het 
bedrijf te verbinden. Deze werd gevonden in de persoon van Anton 
Probst, afkomstig uit Koblenz. In zijn vrije tijd gaf Probst les in 
technisch tekenen. Zodoende werd hij de voorloper van de in 1906 
te Tegelen opgerichte Tekenschool „Sint Eligius", welke op zater-
dagavond en zondagmorgen aan de ijverige jongelieden uit de 
werkende stand gelegenheid bood zich te bekwamen in het technisch 
tekenen. Deze tekenschool was op zijn beurt de prelude tot de 
stichting van een Lagere Technische School te Tegelen, de enige 
in Nederland met een eigen gieterij. 68  

Een rampjaar voor het bedrijf werd 1882, toen de Wolters-bank 
te Venlo, — bankier der onderneming, tevens commanditair ven-
noot —, failleerde. De fabriek werd gesloten en het personeel ging 
werken op het land en bij de kleigroeven in afwachting van het 
weer op gang komen der werkzaamheden. Hun vertrouwen werd 
niet beschaamd. Het gelukte Soeten kapitaal op te nemen en het 
werk in de „ijzerfabriek", — zoals het bedrijf in de volksmond 
heette —, werd weer hervat. 

Tekenend voor de energie van Soeten was, dat hij spoedig na dit 

66 ) P.V.L. 1866, p. 418; Driessen, a.w., p. 129; Wiener Weltausstellung 1873 
(Wenen 1873), p. 91. 
") Driessen, a.w., p. 129-130. 
•8 ) Staal en ijzer, bijvoegsel van het Dagblad voor Noord-Limburg 22 april 1961, 
extra-uitgave gewijd aan het technisch onderwijs en de metaalindustrie in Noord-
Limburg, p. 5. 
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gebeuren een bedrijfsingenieur, 0. Assmann, geboren te Breslau, 
aanstelde om de kwaliteit van de productie op te voeren. De op 
technisch gebied inventieve Assmann, — hij had onder meer op zijn 
naam een internationaal patent dat betrekking had op een automa-
tische tap- en kurkmachine voor bier, wijn en vruchtensappen met 
een capaciteit van 700 tot 800 flessen per uur —, was een bekwaam 
bedrijfsleider, die het bedrijf op zeer hoog peil bracht. Het gamma 
van producten nam gestadig toe. De vervaardiging van machinerieën 
voor de keramische industrie werd ter hand genomen: kleimolens, 
walswerken, persen en vormen. Assmann verliet het bedrijf in 1888 
opgevolgd door P. R. van der Made uit Luik, die echter geen blijver 
was en twee jaar later weer vertrok. 

Inmiddels was te Venlo een verkoopkantoor gesticht dat onder 
leiding stond van Louis Soeten, een zoon van de stichter. In hoofd-
zaak verkocht men er assen en karbussen. 

Toen in 1890 Soeten senior overleed werd het bedrijf overgenomen 
door de fabrikanten Dentjens, Hekkens en Thijssen. Het bedrijf 
heette daarna: Ijzerfabriek van Tegelen, Dentjens, Hekkens & Cie. 69  
In feite was het een fusie van drie bedrijven: de ijzergieterij Hekkens 
& Thijssen, de machinefabriek Gebr. Dentjens te Baarlo en Kamp & 
Soeten. De eerste twee bedrijven werden geliquideerd en met kapitaal 
en gereedschap gevoegd bij de Ijzerfabriek van Tegelen. Vooral het 
constructie-atelier werd door bijvoeging van nieuwe machinerieën 
uitgebreid en verbeterd. Er bij kwam een specialiteit: machines tot 
het scherpen van molenstenen, waarop Jos. Dentjens in Duitsland 
octrooi had verkregen. De zakenrelatie met dit land werd onder-
houden door de Duitser L. Spickenheuer. 

De combinatie bleef niet lang intact. Reeds in 1891 traden 
Hekkens en Thijssen uit. Sindsdien heette het bedrijf: Ijzerfabriek 
van Tegelen Dentjens & Cie., welke onder de vooruitstrevende 
leiding stond van Jos. Dentjens. In 1893 werd de fabriek electrisch 
verlicht. Dentjens was de eerste automobilist en telefoonbezitter 
van Tegelen. Spickenheuer werd mede-firmant. 

**) K.v.K. Tegelen 1890, p. 9-10; 1893, p. 11; Driessen, a.w., p. 131 - 134; Inven-
taris van het archief van de N.V. Ijzergieterij en machinefabriek „Industria" 
Tegelen, samengesteld door G. W. M. Snackers, archivist bij het Sociaal Historisch 
Centrum, Maastricht, april 1967. 
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De productie der ijzergieterij en grofsmederij, — de zogenaamde 
constructiewerkplaats —, nam steeds meer in belang toe getuige 
cijfers uit de negentiger jaren." 

Verwerkte hoeveelheden metaal in kg in de 
Ijzerfabriek van Tegelen 

Jaar Ijzergieterij Grofsmederij 

1890 350.000 95.000 
1891 300.000 130.000 
1892 570.000 125.000 

Liep de gieterij-afdeling uitstekend, de vervaardiging van kar- en 
wagenassen werd in de jaren na 1893 steeds minder. 71  Men schreef 
dit toe aan de buitenlandse concurrenten, die hun overproductie bij 
zeer lage rechten konden invoeren. 

Het personeelsbestand had zich inmiddels als volgt ontwikkeld." 

Overzicht personeelsbestand der Ijzerfabriek 
van Tegelen _ 

Jaar Aantal werknemers 

1855 30 
1858 40 
1859 60 
1861 75 
1865 42 
1894 65 
1897 90 
1900 100 

70) Gegevens geput uit de betreffende verslagen van de Kamer van Koophandel 
te Tegelen. 
71) K.v.K. Tegelen 1894, p. 10. 
72) Gegevens geput uit de betreffende verslagen van de Kamer van Koophandel 
te Tegelen. 

155 



Opmerkelijk in dit overzicht is het lage aantal arbeiders in 1865. 
Dit was te wijten aan de nadelige gevolgen van de lage stand der 
Maas, zowel in 1864 als 1865, voor de aanvoer van grondstof." 

In 1905 trof de Ijzerfabriek, die in 1902 in een naamloze vennoot-
schap was omgezet, een gevoelig verlies door het overlijden van 
Jos. Dentjens. Zijn opvolger als directeur der vennootschap werd 
L. Spickenheuer. 

Het productieprogramma werd successievelijk uitgebreid met 
kneedtafels voor de margarine-industrie, raamzaagmachines voor de 
houtbewerkingsindustrie en kabelmoffen voor electriciteitsbedrijven. 
De specialiteit kar-assen werd na 1920 in slechts geringe mate 
geproduceerd, waaraan het zich snel ontwikkelende autovervoer 
grotendeels debet was. 

Het belang van het bedrijf Kamp & Soeten is geweest, dat het 
de activiteit op het gebied van de metaalindustrie, speciaal de ijzer-
gieterij, te Tegelen en omgeving op gang bracht. Deze katalysator-
werking manifesteerde zich in de stichting van andere bedrijven, 
welker initiatiefnemers hun opleiding, vakervaring en industriële 
mentaliteit dankten aan hun emplooi op de Ijzerfabriek van Tegelen. 
Met meerdere voorbeelden, — Assmann, Hekkens, Doesborgh, 
Mulder, Helmes —, kan dit aangetoond worden. 

Zo werd in het voorjaar van 1888 de ijzergieterij van Hekkens & 
Thijssen te Tegelen gevestigd." Lambert Hekkens had het vak 
geleerd op de Ijzerfabriek. Thijssen, een zwager van Hekkens en 
van beroep timmerman, kon zich verdienstelijk maken als model-
maker van het nieuwe bedrijf. Zoals reeds vermeld fuseerde in 1890 
deze onderneming met Kamp & Soeten onder de naam Ijzerfabriek 
van Tegelen Dentjens, Hekkens & Cie. Einde 1891 traden Hekkens 
en Thijssen weer uit, een besluit waarvan naderhand bleek, dat men 
er geen spijt over behoefde te hebben. In binnen- en buitenland 
kregen hun producten een goede naam. Op een tentoonstelling te 
Batavia werden hun roosterstaven met een zilveren medaille be-
kroond. In 1911 gingen de beide firmanten elk hun eigen weg, 
waaruit ontstonden twee nog bestaande bedrijven: N.V. Ijzergieterij 

73) P.V.L. 1864, p. 437; 1865, p. 472. 
71) K.v.K. Tegelen 1888, p. 8; 1891, p. 10; 1893, p. 11; Driessen, a.w., p. 131, 
Staal en ijzer, p. 7, 16-19. 
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Thijssen, fabrikant van rioleringsgietwerk en producten voor de 
haarden- en kachelindustrie; Hekkens' Ijzergieterij N.V., fabrikant 
van allerlei massagietwerk. 

In hetzelfde jaar als Hekkens, namelijk 1888, verliet ook ir. 0. 
Assmann de ijzerfabriek." Vijf jaren later, in april 1893, stichtte 
hij een fabriek die zich bezig hield met de vervaardiging van een 
door hem uitgevonden briefhouder en daarbij behorende perforator, 
waarop in de meeste beschaafde staten octrooi werd verleend. De 
fabriek, die 18 arbeiders telde, produceerde per week 2.500 brief-
houders die in binnen- en buitenland werden verkocht. Reeds een 
jaar later werd een nieuwe fabriek gebouwd, die in 1897 in volle 
werking kwam. In 1902 werd weer een moderne vleugel bijgebouwd. 

Naast het bedrijf van Assmann ontstond omstreeks 1895 de 
Briefhoudermaatschappij van Van Basten Batenburg, eigenaar van 
het kasteel Holtmiihle te Tegelen, een onderneming die aanvan-
kelijk floreerde. 76  Tijdens en na de wereldoorlog gingen beide zaken 
achteruit. Egidius Janssen bracht in 1920 weer nieuw leven in de 
Briefhoudersmaatschappij. 

Een nakomeling van Kamp & Soeten is ook de tegenwoordige 
N.V. ijzer- en Metaalgieterij „De Globe" te Tegelen. 78  Het bedrijf 
ontstond uit de in 1903 opgerichte firma Beckx, Doesborgh & Simons, 
die nabij het station te Tegelen een ijzergieterij begon. Doesborgh 
was vormersbaas geweest in de Ijzerfabriek van Tegelen. Reeds in 
1904 onderging de nieuwbouw een uitbreiding, moest er een 
hijskraan bijgeplaatst worden en werd het gebouw verlicht met 
acetyleengas. 

75) K.v.K. Tegelen 1893, p. 11; P.V.L. 1893, M, p. 14; 1894, M, p. 15; K.v.K. 
Tegelen 1896, p. 11; 1897, p. 12; P.V.L. 1902, M, p. 65; 1903, M, p. 54; 1904, 
p. 135-139 en M, p. 58; 1906, M, p. 47. 
76) K.v.K. Tegelen 1895, p. 12; 1897, p. 12; P.V.L. 1903, M, p. 54; 1904, M, p. 59. 
77) Archief K.v.K. Venlo, Briefhouder- en metaalwarenfabriek Egidius Janssen 
N.V., Tegelen (dossier nr. 1719). 
78) Archief K.v.K. Venlo, N.V. ijzer- en metaalgieterij „De Globe", Tegelen 
(dossier nr. 6980); Driessen, a.w., p. 132; Ijzer en Staal, p. 15-17; P.V.L. 1903, 
M, p. 54; Th. W. J. Driessen en J. Th. A. Bartels, De familie Bourgogne ge-
naam' Kurstiens te Tegelen en omgeving (z.pl. z.j.), p. 20, 52-56; P.V.L. 1904, 
M, p. 57; Globenietrws 50-55-60, jubileurnnummer van het personeelsblad der 
N.V. Globe te Tegelen, p. 12, 19-20; Stencils voor de persexcursie naar de vesti-
gingen Weert en Tegelen van N.V. Ijzer- en metaalgieterij „De Globe" (11.3.66). 
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In 1906 gingen de stichters uit elkaar. De firma Doesborgh & 
Beckx stichtte de ijzergieterij „Eureka", Fr. Simons zette „De Globe" 
voort tot 1910, het jaar waarin hij verongelukte. Hij werd opgevolgd 
door zijn zoon H. Simons. Een jaar later werd Jos. Kurstjens, — van 
huis uit dakpannenfabrikant —, firmant in de ijzergieterij. In het-
zelfde jaar werd zijn zoon Piet in de leiding opgenomen, opgevolgd 
door zijn broer Alphons in 1916. H. Simons overleed in 1918, waarna 
het gehele bedrijf door de familie Kurstjens werd overgenomen. 

Op nagenoeg dezelfde wijze als boven ontstonden: in 1920 de 
Ijzer- en Metaalgieterij Driessen & Billekens N.V., fabrikant van 
gietwerk voor de electrotechnische industrie, scheeps- en werktuig-
bouw; in 1921 W. Poeth & Zonen N.V., aanvankelijk constructeur 
van molenbouwapparatuur, naderhand outillage voor veevoeder-
fabrieken en transportinstallaties. 

Aparte vermelding verdient een onderneming uit de metaalsector 
die, — eveneens in Tegelen ontstaan —, zich toelegde op een voor 
die tijd wel zeer modern product: de fiets. In 1884 vervaardigde 
Jac. H. Franssen zijn eerste vélocipèdes te Tegelen. 79  Daarmee was 
Franssen echter niet de eerste in Nederland. H. Burgers te Deventer 
experimenteerde reeds in 1869, — hij was toen 26 jaar —, met houten 
tweewielers, gemaakt naar modellen van de beroemde Pierre Michaux 
te Parijs, waarbij hij zich om octrooien niet al te zeer bekommerde. 
In 1870 stichtte Burgers de Eerste Nederlandsche Rijwielfabriek, 
E.N.R., te Deventer. De Nederlandsche Velocipedisten Bond, — 
N.V.B., twee jaar later omgedoopt in Algemeene Nederlandsche 
Wielrijders Bond, A.N.W.B. —, dateerde van 1883. De populariteit 
van de fiets werd gemaakt door de wielrennerkampioenen. Venlo 
kreeg in 1894 een wielerbaan met een circuit van 400 meter. Te 
Roermond werd in 1898 de wielrijdersvereniging All Right opge-
richt. Een van de bekende wielercracks uit die tijd woonde in 
Limburg: de Swalmenaar Mathieu Cordang, die in 1895 het stayer-
wereldkampioenschap voor amateurs behaalde en daarna als profes- 

7°) Staal en ijzer, p. 35; K.v.K. Venlo 1894, p. 4; N.V. Rijwiel- en motorrijwiel-
fabriek Cyrus Venlo-Holland (z.pl. z.j.); M. J. Adriani Engels, Honderd jaar sport 
(Amsterdam 1960), p. 16, 19-32; Archief K.v.K. Venlo, N.V. Rijwiel- en motor-
rijwielfabriek Cyrus vh Jac. Franssen en Zonen, Venlo (dossier nr. 375); Maas- en 
Roerbode, jubileumnummer januari 1956. 
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sional vele internationale wedstrijden won en records vestigde. Zo-
doende raakte ook in Midden- en Noord-Limburg, — waar Franssen 
in de eerste jaren zijn rijwielen aan de man moest brengen —, de 
fiets populair. In 1898 verhuisde het bedrijf van Tegelen naar Venlo, 
waar de productie der „Valuas"-rijwielen mede werd ter hand ge-
nomen door P. en W. Franssen, zoons van de stichter. Men expor-
teerde veel rijwielen,  —  men had inmiddels ook een handelshuis 
opgericht —, naar Nederlands Indië. In 1948 werd de firma om-
gezet in de huidige naamloze vennootschap Rijwiel- en Motorrijwiel-
fabriek Cyrus vh Jac. Franssen & Zonen. 

Niet alleen in Tegelen waren in de negentiende eeuw metaal-
industrieën gevestigd, maar ook elders in Midden-en Noord-Limburg. 
Zij brachten echter niet een grote industriële doorbraak zoals die te 
Tegelen plaats vond, waar een aanstekelijke pioniersmentaliteit 
bedrijven deed ontstaan die tot op vandaag een belangrijke rol in 
het economische leven van Noord-Limburg vervullen. 

De algemene verklaring dat, behalve in Limburg, ook in overig 
Nederland omstreeks het midden der vorige eeuw ijzergieterijen 
verrezen,  —  hetzij als nevenbedrijf bij een machinefabriek, hetzij als 
een zelfstandige onderneming en soms in combinatie met een non-
ferrogieterij —, is dat zowel in de landbouw als industrie de vraag 
naar ijzergietwerk en metaalconstructies toenam." Daarbij was de 
afscheiding van België in 1839,  —  waardoor een belangrijk productie-
gebied van de nationale markt werd afgesneden —, een elementaire 
ontwikkelingsfactor. Er lagen in Nederland nieuwe kansen, die 
benut werden, zoals Kamp en Soeten deden. Terwijl omstreeks 1830 
waarschijnlijk slechts 6 ijzergieterijen bestonden, — er waren wel 
ijzersmelterijen in het oosten des lands —, was dit aantal in 1853 
gestegen tot 30 en meer dan 40 in 1857. 

Zo vervoegde zich reeds in oktober 1839, enige maanden nadat 
in juni de scheiding tussen België en Nederland definitief was 
geregeld, op het stadhuis te Venlo ir. Désiré Tassin, afkomstig uit 

4)  J. C. Westerrnann, Geschiedenis van de ijzer- en staalgieterij in Nederland, in 
het bijzonder van het bedrijf van de Nederlandsche Staalfabrieken vh J. M. de 
Muinck Keizer N.V. te Utrecht (Utrecht 1948), p. 50; Brugmans, Paardenkracht 
en mensenmacht, p. 207. 
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Luik, die het plan had een fabriek voor de vervaardiging van stoom-
machines, annex ijzergieterij te beginnen. 8i In juli 1830 exposeerde 
hij op de Nationale Tentoonstelling te Brussel een stoommachine. 
De gemeente legde het plan van Tassin ter beoordeling voor aan een 
driemanschap: stadsbouwmeester Louis Swertz, majoor ir. Biben, 
die het militair aspect zou bezien, en constructiefabrikant Van Boom 
te Venlo. Majoor Biben verzette zich tegen het plan omdat de plaats 
van vestiging te dicht bij het militaire kruitmagazijn gelegen was. 
De buitengewone commissarissen J. E. P. E. Gericke, — die in 1841 
Limburgs eerste gouverneur werd —, en A. J. Borret, beiden belast 
met het voorlopig bestuur der weder in bezit genomen landstreken 
in Limburg, achtten de oprichting van een dergelijke onderneming 
in Venlo zeer belangrijk en vroegen het gemeentebestuur mede-
werking te verlenen bij het vinden van een nieuwe vestigingsplaats, 
ingeval majoor Biben gelijk zou hebben. Tassin, het getrek aan zijn 
plannen beu, vertrok. 

Het commissielid P. J. van Boom, een kopergieter, had echter uit 
de gang van zaken begrepen, dat het plan van Tassin zeer wel 
realiseerbaar was. Per 1 juli 1842 verkreeg hij concessie voor de 
oprichting van een ijzergieterij te Blerik, gemeente Maasbree. 82  
De eerste producten werden vervaardigd in 1844. Naast het ijzeren 
potwerk der beginjaren werd later ook rabrieksgereedschap vervaar-
digd. In 1850 telde het bedrijf 6 arbeiders. Twintig jaar later, — er 
was inmiddels een firmant, J. J. Joiris, afkomstig uit Luik, bijge-
komen —, had de onderneming 14 arbeiders in dienst. 

Belangrijker dan de firma Van Boom & Joiris werd het bedrijf 
van de firma ,Hillen & Penning, — naderhand Joh. Huilen & Co —, 
opgericht te Blerik in 1877. 83  De fabriek breidde snel uit van 24 ar-
beiders in 1877 tot 100 arbeiders in 1884. In dit jaar nam Hillen het 
bedrijf Van de Boom & Joiris over. Interessant is de fabricage in de 
verschillende jaren te volgen: 

el) Catalogue des produits de l'industrie nationale, p. 170; E. M. Nuyezts, Paul 
Gericke 1785-1845, eerste gouverneur van Nederlands-Limburg, in Publications, 
dl C, 1964, p. 252; G. A. Venlo 1814-1850, Rekesten tot het oprichten van fabrie-
ken en andere industriële ondernemingen 1816-1848 (mv. nr. 375). 
82) P.V.L. 1847, p. 116; 1848, p. 111-112; 1849, p. 12; Westermann, a.w., p. 55. 
") K.v.K. Venlo 1877, p. 8-9; 1880, p. 7; 1881, p. 7; 1884, p. 7; 1889, p. 8; 
1891, p. 9; 1898, p. 13; P.V.L. 1901, M, p. 62. 
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— 1877: vervaardiging en reparatie van landbouwwerktuigen; pro-
ductie van schroefbouten en klinknagels; gieterijstukken; con-
structie van ijzeren schepen, stoomketels en bruggen. 

— 1880: reparatie aan spoorwegmaterieel; vervaardiging van ijzeren 
spoorbrugconstructies; de bouw van aken; werktuigen voor kunst-
boterfabrieken in Engeland en Nederland. 

— 1881: in dit jaar vervaardigde men voor 900 ton aan schepen; 
gereed kwamen vier stalen brugconstructies voor de staatsspoor-
wegen. 

— 1884: bouw van 22 spoorwegbruggen ter lengte van 169 m. 
— 1889: een stoombaggermolen van 16 pk. 
— 1891: een boekenstelling van 150.000 kg voor een notarieel ar-

chief te Amsterdam. 
— 1898: petroleummotoren. 
— 1901: petroleummotoren. 

Niet alleen Noord-Limburg kende een metaalindustrie, ook Mid-
den-Limburg telde enige bedrijven. De grootste onderneming te 
Roermond was omstreeks 1850 het bedrijf van ir. J. M. Giesbers." 
De constructiewerkplaats, annex smederij en ijzer- en kopergieterij, 
was voor die tijd modern ingericht: men beschikte over een kraan 
van 25.000 pond hefvermogen, een stoommachine van 6 pk en 50 
werkbanken. Men had 100 man personeel in dienst. Voor de produc-
tie gebruikte men jaarlijks 500.000 pond ijzer uit Schotland en 1.400 
pond koper uit België. De fabricage van brandwaarborgkasten was 
belangrijk. In het jaar 1852 fabriceerde men 750 exemplaren, wier 
prijzen lagen tussen f85,— en f500,— per stuk. De productie van 
kunstsloten was 1000 stuks per jaar. De prijzen hiervan varieerden 
van f 4,— tot f20,—. De afzet richtte zich op Nederland en Neder-
lands Oost-Indië. Ook hadden verzendingen plaats naar Engeland, 
Noord- en Zuid-Amerika, Duitsland en Turkije. Op de Algemeene 
Nationale Tentoonstelling te Haarlen in 1861, exposeerde men 
naast brandwaarborgkasten met geheime sluiting en andere varian- 

G.V. Roermond 1851, XIV; 1852, XIV; 1853, XIV; 1857, XIV; 1858, XIV; 
1860, XIV; P.V.L. 1862, p. 448; 1864, p. 437; G.V. Roermond 1865, p. 131-132; 
1866, p. 184; 1867, p. 135; 1868, p. 70-71; Catalogus Haarlem 1861, p. 43-45, 
74, 112-113, 178; Delhougne, a.w., p. 162. 
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ten, ook stoomwerktuigen van uiteenlopende paardekracht, gegoten 
bouwornamenten en pompen. Een bijzondere vermelding verwierf 
een hekel- en dorswerktuig, geconstrueerd door E. Darriez, — een 
naam die in Luikse richting wijst —, ingenieur-mecanicien der firma, 
die meerdere octrooien op zijn naam had staan. 

Een huzarenstukje was het in 1862 gereedkomen van een in het 
bedrijf vervaardigde locomotief. 85  De te Roermond verschijnende 
De Volksvriend liet op 7 juni aan zijn lezers weten: „Heden morgen 
heeft men aan de ingang der fabriek der heeren Giesbers & Van 
Deun sr. te Roermond eene uiterst schone, waarschijnlijk de eerste 
in ons rijk voor de dienst der staatsspoorwegen aldaar vervaardigde, 
locomotief in ogenschouw kunnen nemen." De eerste in Nederland 
gebouwde locomotief was het echter niet. Op 7 december 1843, toen 
de spoorlijn Amsterdam-Utrecht in gebruik kwam, bevond zich aan 
de spits van de feesttrein de locomotief „Vuurpijl", — genoemd naar 
Stephenson's eersteling „Rocket" uit 1825 —, gebouwd door de Com-
manditaire Sociëteit onder de Firma Paul van Vlissingen & Dudok 
van Heel, tegenwoordig bekend onder de naam Werkspoor te Am-
sterdam. 

Op 7 juli 1863 vond de proefrit op het baanvak Breda-Tilburg 
plaats. De locomotief, die men de naam „Thorbecke" gegeven had, 
voldeed, in het bijzijn o.a. van de hoofdingenieur der Maatschappij 
tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen Fijnje en van minister Thor-
becke, ruimschoots aan de verwachtingen. Ir. Darriez, de geestelijke 
vader van de locomotief, werd met het behaalde resultaat gefelici-
teerd. Op 1 oktober 1863 werd het baanvak door de minister van 
Binnenlandse Zaken mr. J. R. Thorbecke feestelijk geopend. In-
middels was in november 1862 een tweede locomotief der firma 
ingelegd op het traject Arnhem-Zutphen. 

Ondanks deze successen bleef de onderneming niet lang bestaan 
en liquideerde in 1866. Van de nieuwe eigenaar die de zaak zou 

85) Van den Eerenbeemt, Sporend naar welvaart, p. 13, 16, 20; G. Hupkes, 
Treinen, spoorwegen van stoom naar stroom (Amsterdam-Brussel 1964), p. 14, 22, 
71; Forbes, a.w., dl II, p. 89-90; Werkspoor 1827-1952, gedenkboek uitgegeven ter 
gelegenheid van het honderd vijf en twintig jarig bestaan op 9 februari 1952 
(Amsterdam z.j.), p. 10; De Jonge, a.w., p. 184-185; P.V.L. 1862, p. 448; 1864, 
p. 437; 1865, p. 472; Maas- en Roerbode 12 juli 1862; De Volksvriend 7 juni, 
12 juli, 1 november 1862. 
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voortzetten werd niets meer vernomen. De reden van opheffing van 
dit bedrijf was vierledig. 

De sinds het vrijhandelstarief van 1862 scherpe concurrentie van 
het Engelse en Belgische fabrikaat verminderde de winstmarge. 
Daarbij kwam dat de kwaliteit van het uitheemse product hoog lag, 
hetgeen, gezien de jarenlange ervaring die men ermee had, niet ver-
wonderlijk was. Zo bouwde John Cockerill zijn eerste locomotief 
„Le Belge" reeds in 1835. De eerste locomotieffabriek ter wereld 
stond in Engeland en werd opgericht in 1830 toen George Stephen-
son zich met enige anderen associeerde. 

De lage waterstand der Maas in 1864 en 1865 beinvloedde de 
gang van zaken eveneens ongunstig, aangezien in deze tijd nog veel 
vervoerd werd per schip. 

De in 1863 opgerichte particuliere vennootschap Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, een goede relatie van Giesbers, 
geraakte in 1866 door het faillissement van zijn bankier in grote 
moeilijkheden. Directeur Vrolik reisde zonder resultaat stad en land 
af voor crediet. Noch in binnen- noch in buitenland boekte hij 
succes. Toen tenslotte het Rijk in 1868 over de brug kwam met 
f2.500.000,— was het lot van de Roermondse Staatsspoor-locomo-
tievenleverancier bezegeld. 

Dat na het eerste veelbelovende begin bij Giesbers en Van Vlis-
singen & Dudok van Heel de locomotievenbouw hier te lande ter 
ziele is gegaan was last not least te wijten aan de opinie der autori-
teiten, wier mening allengs werd dat de bestellingen slechts konden 
worden gegund aan „eerste fabrikanten speciaal in dat vak uit-
muntend" en daartoe rekende men de Nederlandse fabrikanten niet. 

Andere bedrijven te Roermond van enig belang, — echter bij 
verre niet van de omvang van dat van Giesbers —, waren omstreeks 
1855: de loodpletmolen van Jos. Andriessens en de kopergieterij 
en koperslagerij van F. Andriessens. Beide bedrijven hadden ongeveer 
10 man personeel in dienst, een aantal dat in de loop der jaren 
nauwelijks wijzigde. se 

84) G.V. Roermond 1855, XIV; 1858, XIV; cijfers geput uit de betreffende pro-
vinciale verslagen. 
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Het bedrijf van Jos. Andriessens was klein maar actief. In 1855 
nam men deel aan de wereldtentoonstelling te Parijs, waar men 
een medaille tweede klasse verwierf voor geplet lood en getrokken 
pijpen. Tijdens de wereldtentoonstelling in dezelfde stad in 1867 
behaalde men weer een bronzen medaille. 87  Ook aan de Algemeene 
Nationale Tentoonstelling te Haarlem in 1861 nam men deel. 
Men exposeerde loden compositiebuizen voor gas- en waterleiding. 
Veel van de productie vond aftrek in Noord-Nederland in plaatsen, 
waar de gasverlichting zijn intrede deed. Toen in 1859 door de 
Roermondse gemeenteraad werd besloten een gasfabriek te bouwen 
behoorde ook Andriessens tot de inschrijvers, voor een bedrag van 
f64.946,—, waarmee men echter ver bleef boven degene aan wie 
het werk gegund werd, te weten de firma Nolet uit Schiedam voor 
f59.000,—. 

De kopergieterij van F. Andriessens was eveneens een levendig 
bedrijf. In 1861 exposeerde men een verscheidenheid aan producten 
op de Algemeene Nationale tentoonstelling te Haarlem. 88  Zo toonde 
men: een draagbare brandspuit met toebehoren, waarvan de prijs 
compleet met leren slangen f600,— bedroeg; 12 koperen kranen 
voor pompen en brouwerijen in de prijs van f3,50 tot f 7,50 al naar 
gelang de grootte; een gegoten koperen perspomp ter waarde van 
f 50,—; 2 bierpompen met afsluiters â f65,—; een geslagen koperen 
glazenwasspuit van f 15,—. Omstreeks 1880 adverteerde men in 
de Maas- en Roerbode als Frans Andriessens Fabriek van brand-
spuiten en alle soorten pompen. 

Al met al echter geraakte een metaalindustrie van betekenis in 
Roermond niet van de grond. 

Te Weert begon de activiteit in de metaalindustrie pas na 1900: 
in 1902 werd opgericht een stoombasculefabriek onder de naam 
G. Vaessen & Co.; in 1906 werd gevestigd de N.V. Weerter Scheeps-
bouwmaatschappij, werkend met 35 arbeiders en zich bezig houdend 
met de bouw van rivierschepen; in 1912 werd opgericht de N.V. 

' 7 ) C.V. Roermond 1855, XIV; 1860, V; P.V.L. 1867, XV, p. 2; Catalogus 
Haarlem 1861, p. 82. 
88) Maas- en Roerbode, 2.8 oktober 1882, advertenties; Catalogus Haarlem 1861, 
p. 78. 
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Ijzergieterij Weert met 30 arbeiders benevens 2 gasmotoren van 
20 en 8 pk." 

De metaalindustrie ten plattelande was niet groot. Er waren 
enkele plattelandsfabrikanten, zoals J. A. Tonnaer te Thorn en 
C. Cillekens te Heythuysen, die zich op min of meer grote schaal 
bezig hielden met het maken en verbeteren van voor de landbouw 
te gebruiken apparatuur." 

Hiertoe behoorde ook Michael Kijnigs, — naderhand noemde de 
familie zich Konings —, die in 1873 tezamen met zijn zoon Peter 
te Swalmen een fabriek bouwde, waar diverse landbouwwerktuigen, 
zoals dorsmachines werden vervaardigd. De onderneming, die een 
interessante ontwikkelingsgang doormaakte, wist zich tot op vandaag 
te handhaven. Begonnen werd met één draaibank en één boor-
machine. Beide machines werden aangedreven door een waterrad 
in het riviertje de Swalm, dat zeer snelstromend is. Door lange 
stangen over de grond werd het energievermogen naar de werk-
plaats gebracht. Reeds in 1874 toog men met zijn producten naar 
tentoonstellingen en niet zonder resultaat. Zowel te Boxmeer als te 
Maastricht werden zilveren medailles behaald. Ktinigs was een 
vooruitstrevend man; in 1882 schafte hij een stoommachine aan. 
In 1884 en 1885 werd het productieprogramma uitgebreid met 
machines voor het fabriceren van dakpannen en bakstenen. De 
eerste stoomcaroussel werd in 1887 gebouwd voor Karel Benner te 
Roermond. Voordien werden deze toestellen uit Engeland betrokken. 
Ktinigs had succes met dit product. Daarbij speelde hem in de kaart 
dat te Roermond vele kermisexploitanten woonden, zoals J. Wolfs, 
G. Vincken, K. Benner, J. Huyskens, H. Rombach en L. J. H. van 
Bergen. Oe 'bouwsels werden tot krantennieuws. Het Venloosch 
Weekblad van 20 april 1889 berichtte dat in de fabriek van de heer 

n) G. A. Weert, dossier Kunstwerkplaatsen Esser; P.V.L. 1902, M, p. 13, 88; 
1904, M, p. 96; 1906, M, p. 73; 1907, L, p. 105, 1908, L, p. 113, 1909, L, p. 88; 
1912, L, p. 92; 1913, L, p. 64. 
N) Konings machinefabriek, map; Venloosch Weekblad, 20 april 1889; Adriani 
Engels, a.w., p. 97-98; Forbes a.w., dl II, p. 101, 196-199; just de la Paisières, 
a.w., dl II, p. 162-168; Joh. de Vries, 1811-1961, Met Amsterdam als brandpunt, 
honderd vijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken (Amsterdam 1961), p. 
40-41. 
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Konings in bewerking was een caroussel voor de heer Huyskens te 
Roermond. Het product zou al het tot dan toe vervaardigde over-
treffen en opgetuigd zijn met Chinese tenten, boten en met paar-
den bespannen kanonnen. Het was de bedoeling dat Huyskens er 
f 14.000,— voor zou neertellen. In latere jaren werden de kermis-
attracties nog uitgebreid met cake-walkes, vrolijke wielen en acht-
banen, van welke laatste er in 1964 nog twee te Parijs stonden. 
Weldra kreeg men vele opdrachten uit België, Frankrijk en zelfs 
Zuid-Amerika. Daar zich geleidelijk aan de behoefte deed gevoelen 
om voor de geconstrueerde machines het gietwerk zelf te vervaar-
digen, werd in 1898 een eigen gieterij gesticht. Ondanks de invoer-
rechten slaagde men er in een export naar Duitsland op te bouwen 
van kleibewerkingsmachines, hetgeen de Duitse douane noopte tot 
het plaatsen van een kraan aan het tolkantoor Swalmen-Briiggen, 
teneinde de machines te kunnen wegen. 

Rond 1900 begon Peter Konings met de fabricage van automo-
bielen. Daarmee was men beslist bij de tijd, immers de eerste auto 
reed in Nederland in 1896. De uitvinding van de automobiel in 
1886, onafhankelijk van elkaar gedaan door de Duitsers Carl Benz 
en Gottlieb Daimler, was nog lang niet aan massafabricage toe. Op 
dit punt kwam men pas in 1903, toen Henry Ford te Dearborn in 
Michigan zijn autofabriek oprichtte. Rond de eeuwwisseling ont-
stonden ook in Europa vele fabrieken van onder meer: Gottlieb 
Daimler, Armand Peugeot, Louis Renault, André Citroën en Rudolf 
Diesel. Maar ook Nederland bleef niet achter. In 1898 begon de 
N.V. Simplex Machine- en Rijwielfabriek de productie van auto-
mobielen. In hetzelfde jaar werd, eveneens te Amsterdam, de N.V. 
Trompenburg Automobielmaatschappij gesticht. De producten van 
Trompenburg, — naar de directeuren J. en H. Spijker gelanceerd 
onder naam „Spyker" —, verwierven in binnen- en buitenland grote 
bekendheid, evenals de Simplex-auto's. Waarschijnlijk heeft Konings 
ook deze wagens goed bekeken. Hij vervaardigde een 5-tal automo-
bielen, die een snelheid van 25 tot 30 km per uur behaalden. Zij 
waren geheel in eigen bedrijf gefabriceerd. De in 1898 opgerichte 
Koninklijke Nederlandse Automobiel Club organiseerde vele be-
trouwbaarheidsritten, waaraan ook de auto's van Peter Konings met 
succes deelnamen. De overweging om een automobielfabriek te 
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stichten vond geen doorgang, toen bleek dat enige automobielfabrie-
ken in België snel na oprichting failleerden. Bovendien dreigde 
zware concurrentie van het inmiddels op serieproductie ingestelde 
Amerika. Desondanks werden nog in 1936 twee vrachtauto's ont-
worpen met per wagen twee motoren, de zogenaamde Siamese twee-
ling. Het karakteristieke was dat de vrachtauto onbeladen op een 
motor reed en met vol laadgewicht op twee. Het doel ervan was 
energieverbruik te besparen. In dezelfde tijd ging men zich ook toe-
leggen op de vervaardiging van centrifuges. Vanaf 1904 installeerde 
men stoomzuivelfabrieken in Nederland. 

Een beeld van de loonontwikkeling in de metaalindustrie tussen 
1850 en 1870 vindt men te Roermond in het bedrijf van J. M. 
Giesbers: 91  
Jaar 	 Weekloon in guldens bij J. M. Giesbers 

Volwassenen 	 Kinderen 

1852 	 3,60 tot 14,40 
1853 	 1,20 minimaal 

15,— maximaal 
1861 	 9,90 gemiddeld 
1866 	 3,60 tot 18,— 

1,20 tot 3,— 

2,70 gemiddeld 

Op basis van deze cijfers kan tot een lichte stijging in het loonniveau 
geconcludeerd worden, althans wat de maxima betreft. 

In de Roermondse metaalbedrijven werden in 1866 de volgende 
lonen per week aan volwassenen uitbetaald: 

Overzicht der weeklonen in Roermondse metaalbedrijven in 1866. 
Naam van het bedrijf 	 Weeldoon in guldens 

Brandspuitenfabriek F. Andriessens 	 6,— tot 9,— 
Brandspuitenfabriek J. Lucas 	 4,80 
Loodpletterij J. Andriessens 	 4,50 tot 7,50 
Smederij Heydhausen 	 6,— 
Fabriek van brandwaarborgkasten 
Van Deun sr. (voorheen J. M. Giesbers) 	 3,60 tot 18,— 

91) Gegevens zijn geput uit de gemeenteverslagen van Roermond 1852 en 1853 en 
de provinciale verslagen 1861 en 1866. De daglonen zijn vermenigvuldigd met zes. 
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Voor Venlo lagen deze cijfers als volgt: 

Metaalwarenfabriek J. Curten 	 f 4,20 
Tinnegieterij J. S. H. Verzij1 

	
f 4,50 

Jzergieterij J. B. Geominy 	 f 4,20 

Al deze Venlose bedrijven telden niet meer dan 4 man personeel. 

Van belang is te weten hoe de loonsituatie in Tegelen was. 
In 1859 werkten op het bedrijf van Kamp & Soeten 40 arbeiders en 
20 kinderen. 92  De kinderen verdienden volgens een gemeenteverslag 
van Tegelen uit 1855 50 tot 60 cents per dag. Onder kinderen werd 
verstaan jongens beneden 12 jaar. In 1861 verdienden de 50 arbei-
ders f1,40 per dag, terwijl de 25 kinderen met ƒ0,48 naar huis 
gingen. 

Ten plattelande werden in 1866 de volgende weeklonen uitbe-
taald. De cijfers betreffen smederijen, gereedschappenfabrieken, 
ijzergieterijen en dergelijke. 

Horst 	 f 3,75 
Maasbree 	f 9,—  
Tegelen 	f 5 ,—  

Opvallend zijn de grote beloningsverschillen. Aangezien het hier 
echter over gemiddelden gaat, zal het cijfer betreffende Tegelen 
het meest juiste zijn, gezien de grotere omvang van de industrie 
aldaar. 

In vergelijking met de lonen die men in het westen des lands 
verdiende, was de beloning in het algemeen aan de lage kant. 93  
In het westen waren de lonen in de ijzergieterijen omstreeks 1850 
en daarna ongeveer f 7,— per week, — dus 10 cent per uur —, een 
loon dat even hoog lag als dat der scheepstimmerlieden. Zeer goede 
arbeiders, bijvoorbeeld bekwame vormers, wier kunde van veel 
betekenis voor het bedrijf was, verdienden meer: f 8,— per week. 
Het loonniveau in de genoemde Limburgse bedrijven lag ongeveer 

.2) P.V.L. 1859, p. 488; 1861, p. 410-416; 1866, XV, p. 404 e.v.; Driessen, 
p. 129. 

Westennann, a.w., p. 122-123. 
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gelijk met de Achterhoekse gieterijen waar het weekloon in 1853 
gemiddeld f 5,50 bedroeg. Trouwens in het algemeen bleef de loon-
standaard laag voor de arbeidende klasse, ten platteland nog meer 
dan in de steden, hetgeen een gunstige factor was voor de vestiging 
van bedrijven." 

Maakt men de sprong naar 1911, dan ziet men dat in de lonen 
toch een verbetering is ingetreden. Voor arbeiders met diploma 
ambachtsschool werden toen de onderstaande lonen uitbetaald. 95  

Verdiensten van smeden met ambachtsschooldiploma 

Werkgever 

 

Weekloon in guldens 

9,— per week 
9,60 per week 
0,12 per uur 
0,72 per dag plus 
kost en inwoning 
0,14 per uur 

Staatsmijnen, Heerlen 
Staatsspoorwegen, Utrecht 
Tendijck, Venlo 
J. Helmes, Steyl 

P. Konings, Swalmen 

    

De werkgever-werknemer verhoudingen bleven rustig. De eerste 
belangrijke staking in deze sector brak uit in de fabriek van Peter 
Konings te Swalmen in 1916. Het was een poging van de arbeiders-
organisatie om zich op harde wijze erkenning van haar maatschap-
pelijke positie te verschaffen." 

§ 2. Electro-technische industrie 

De electro-technische industrie werd van belang tegen het einde 
van de negentiende eeuw, toen te Venlo een gloeilampenfabriek 
werd opgericht. 97  De ontwikkeling van deze industrietak beperkte 

94) P.V.L. 1887, L, p. 27. 
95) Verslag van de Vereeniging ter bevordering van het ambachtsonderwijs in 
Limburg te Venlo over het jaar 1913, p. 16. 
96) C. A. A. Linssen, Vijftig jaren arbeidersbeweging in Swalmen 1912-1962 
(Swalmen 1962), p. 13-21. 
97) P.V.L. 1889, p. 106. 
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zich in hoofdzaak tot één bedrijf, opgericht in 1889. De firma droeg 
de naam Emile Goossens, Pope & Van der Kaa. 98  

Emile Goossens, 29 jaar oud, getrouwd met Huberta Receveur, 
was de drager van een familienaam, die te Venlo een oude en 
kapitaalkrachtige klank had en behoorde tot de hoogst aangeslagen 
patentabelen. 99  Ook eerdere nijverheidsstatistieken tonen aan, dat 
de familie in de verschillende bedrijfstakken een goede plaats be-
zette: in 1866 waren leden der familie Goossens eigenaar van een 
stoomgraan- en oliemolen, een zoutziederij, een pannenbakkerij, een 
steenhouwerij en een tabak- en sigarenfabriek. 1" Bedrijfstakgebon-
den was de familie niet. De heren Goossens, die in 1889 het kapi-
taal fourneerden voor de op te richten gloeilampenfabriek waren 
geenszins technici, doch de bankiers, die zich ook op industrieel 
terrein bewogen. Laurent Goossens was koffiehandelaar te Venlo, 
evenals zijn broer August, terwijl Henri de eigenaar van een Ven-
lose steenhouwerij was. Emile, zoon van Laurent, was te Rotterdam 
werkzaam bij een handelaar in zuidvruchten om daar de commercie 
te leren. De onderlinge kapitaalinbreng was, — uitgedrukt in marken, 
de in Venlo gangbare munteenheid —, als volgt: Laurent Goossens 
20.000 mark, August Goossens 20.000 mark, Henri Goossens 10.000 
mark en Emile Goossens 5.000 mark. In Nederlandse munt bracht 
men f33.000,— bij elkaar. 

De geen penny bezittende Engelsman Frederic Robert Pope, 
zoon van een clipperkapitein uit Liverpool, was het type van de 
pur sang technicus. Hij werkte aanvankelijk in de lampenfabriek 
van Sir Joseph Swan. Daarna kwam hij via een Parijse onderneming 
in een Keulse gloeilampenfabriek, die in 1888 failleerde. In dit 
Keulse bedrijf ontmoette Pope de eveneens daar werkzame Venlonaar 
Van der Kaa. 

J. G. van der Kaa was degene die op de goede gedachte kwam 
om Pope, een man die het vak van gloeilampen maken door en door 

98) K.v.K. Venlo 1889, p. 4; 1890, p. 4, 8; Mijlpaal 60, biografie van een bedrijf, 
uitgegeven bij het zestigjarig bestaan van de N.V. Pope's draad- en lampen-
fabrieken te Venlo (Eindhoven 1949), p. 10-16. 
") G.A. Venlo, Kieswezen van Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo, 
1851-1873 (mv. nr. 389-1); G.A. Venlo, Bevolkingsregister 1840. 
10 ) P.V.L. 1866, XV, p. 404 e.v. 

170 



verstond, in contact te brengen met de rijke familie Goossens. Van 
der Kaa, wiens rol niet groter was dan die van verbindingsfiguur, 
verdween spoedig na oprichting der firma van het toneel. Het ligt 
voor de hand dat de vanuit Rotterdam naar Venlo teruggehaalde 
Emile Goossens het uittreden van Van der Kaa heeft bewerkt. Het 
was immers Emile Goossens, die de commerciële en administratieve 
leiding van het nieuwe bedrijf op zich nam en zodoende tevens 
optrad als zaakwaarnemer der familie. Na de functieverdeling tussen 
Frederic Pope en Emile Goossens bleef er geen rol van betekenis 
voor de niet-kapitaalkrachtige Van der Kaa meer over. In 1890 ver-
kreeg Van der Kaa vergunning tot oprichting van een eigen elec-
trische gloeilampenfabriek. De revanche liep op niets uit. 

Met de stichting der firma Emile Goossens, Pope & Van der Kaa 
was in 1889 het bestaan van de eerste Nederlandse gloeilampen-
fabriek een feit. De firma Philips & Co. te Eindhoven werd opge-
richt in 1891. 1°1  Hier werd het technisch vernuft ingebracht door 
ir. Gerard Philips, terwijl zijn vader Frederik Philips, bankier te 
Zaltbommel, het bedrijfskapitaal groot f75.000,— ter beschikking 
stelde, een bedrag ruim eens zo groot als waar men in Venlo mee 
van start ging. Afgezien van toevalsfactoren, die bij de vestiging te 
Venlo ongetwijfeld een rol hebben gespeeld, was duidelijk dat Venlo 
voor afzet gunstig gelegen was, vooral wegens zijn goede spoorweg-
verbindingen in alle richtingen, inclusief Duitsland. 

De Venlose onderneming werd energiek aangepakt. De oorspron-
kelijke firmanaam werd spoedig gewijzigd in E. Goossens, Pope & 
Co., in Venlo daarna kortweg „de Pope" geheten. Inmiddels had 
men vergunning gekregen tot plaatsen van een stoommachine van 
60 pk. 102  Men kocht aan de oostzijde van de stad een terrein voor 
4.233 mark. Het fabrieksgebouw kostte 20.000 mark; de stoom-
machine en een dynamo vergden nog eens 16.000 mark; voor de 
rest van de apparatuur moest men 10.000 mark uitgeven. De 
noodzakelijke electrische installatie werd aangelegd door Pope zelf, 
tesamen met een inmiddels naar Venlo overgekomen Engelsman 
Maurice William O'Connel, die in de verdere geschiedenis van het 

101) P. J. Bouman, Anton Philips, de mens, de ondernemer (Amsterdam 1956), 
p. 20, 30-, Everwijn, a.w., dl I, p. 63. 
tot) K.v.K. Venlo 1889, p. 4. 
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bedrijf een belangrijke rol bleef spelen. De productieleiding der 
gloeilampen bleek bij Pope, die zich geheel inzette voor de ont-
wikkeling der techniek, in uitstekende handen. 1" Zijn practische 
kennis, zijn vindingrijkheid in het oplossen van technische proble-
men waren verbluffend. Zijn domein was de glasblazerij, de kool-
draadbranderij en de pompenkamer. 

De productie nam snel toe, zoals blijkt uit de groei van het 
personeelsbestand in de eerste vijf jaren.'" 

Personeelsgroei der „Pope"-fabriek 

Jaar 	 Personeel in vaste dienst 

18,89 
	

30 
1890 
	

53 
1891 
	

65 
1892 
	

60 tot 70 
1893 
	

95 
1894 
	

100 

Een idee van de omvang der productie krijgt men, wanneer men 
een vergelijking maakt met bekende cijfers van Philips te Eind-
hoven. 105  Daar bedroeg de productie in 1892 11.000 lampen, in 
1893 45.000, terwijl in 1895 een productie van 500 lampen per dag 
werd bereikt. "5  In 1893 had Philips 28 man personeel, een aantal 
in 1895 gestegen tot 42. 1" Concluderend zou men dus mogen 
stellen dat te Venlo in 1893 zeker een productie van 125.000 lampen 
per jaar werd bereikt. Toen Philips in 1895 een dagproductie van 
500 lampen bereikte, fabriceerde hij gedurende dat jaar 100.000 
stuks. 

1") Mijlpaal 60, p. 18. 
104,  Gegevens geput uit de betreffende 
te Venlo. 
106) Bournan, a.w., p. 29. 
106) H. van Velthoven, Noord-Brabant 
1963), p. 105; J. J. Moerman en T 
('s Gravenhage-Batavia z.j.), p. 159. 

verslagen van de Kamer van Koophandel 

op weg naar groei en welvaart (Nijmegen 
. Klijnhout-Moerman, Grote Nederlanders 
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De netto-winsten, respectievelijk omzetten, waren in de eerste 
drie jaren als onderstaand. 107  

Netto-winst en omzet der „Pope"-fabriek 

Jaar Netto-winst in marken Omzet in marken 

1890 994 ? 
1891 51.582 100.000 
1892 128.602 296.000 

Een netto-winst van meer dan 50% van de omzet in 1891 geeft 
wel een geflatteerde indruk van de bedrijfsresultaten. Misschien 
zou men met moderner maatstaven tot een gematigder uitkomst 
zijn gekomen. Gevoeglijk mag men echter aannemen, dat het de 
fabriek goed ging. Ongetwijfeld vormde Goossens-Pope een uit-
stekend commercieel en technisch team. 

Beziet men de beginjaren van Philips dan blijken deze financieel 
minder rooskleurig te zijn geweest. 108  In 1894 stond men zelfs op 
het punt de fabriek, die geen winst opleverde van de hand te doen, 
waaruit blijkt dat men zich ook bij Philips op het standpunt stelde, 
— de onderneming bestond toen nauwelijks drie jaar —, dat de 
winsten zeer snel uit het bedrijf behoorden te komen. Echter toen 
Gerard Philips zich volledig kon wijden aan de technische pro-
blemen van het bedrijf, nadat zijn broer Anton de commerciële 
zaken waren toevertrouwd, gingen ook de bedrijfsresultaten in Eind-
hoven met grote sprongen vooruit. 1 °9  

De gunstige financiële resultaten der Venlose gloeilampenfabriek 
schiepen de mogelijkheid tot uitbreiding. In 1891 werd opnieuw 
een terrein gekocht. De bedrijfsresultaten bleven goed en het perso-
neelbestand nam toe. 

In 1908 werd de firma E. Goossens, Pope & Co ontbonden.'" 

toi) Mijlpaal 60, p. 18-27. 
108) Bouman, a.w., p. 24. 
109) Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 336-337; Bouman, a.w., p. 24. 
110) Mijlpaal 60, p. 18, 27; P.V.L. 1900, M, p. 66; Nieuwe Venloosche Courant, 
12 mei 1914. 
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Was de deelname van elk der firmanten in dat zelfde jaar nog 
gesteld op elk f 30.000,—, door de voorspoedige ontwikkeling van 
het bedrijf was de kapitaalbehoefte weer gestegen. Om hieraan 
tegemoet te komen koos men de naamloze vennootschap als onder-
nemingsvorm. Op 20 november 1908 werd voor notaris H. A. Miiller 
te Venlo de acte van oprichting gepasseerd van N.V. Pope's Metaal-
draadlampenfabriek. ni Comparanten waren de drie directeuren der 
N.V.: A. Emile H. Goossens te Venlo, Frederic Robert Pope en 
Maurice William O'Connel, beiden volgens deze acte woonachtig 
te Londen. Het maatschappelijk kapitaal was groot f500.000,—, 
in aandelen van f 1.000,—. Hiervan waren 234 aandelen geplaatst 
en volgestort. Met de naam der onderneming werd eer bewezen 
aan de man die de zaak technisch had opgezet en wiens naam in 
de gloeilampenwereld de beste klank had. 

Pope was inmiddels weer naar Engeland vertrokken, waar even-
eens een fabriek behorend tot de Venlose onderneming werd opge-
richt: The Condor Lamp Manufacturing Company Limited. Tot 
op heden wordt deze naam nog als handelsnaam door Pope gebruikt. 

Frederic Pope werd opgevolgd door ir. J. E. H. Rieter. Onder diens 
leiding ging men van kooldraadlampen over op metaaldraadlampen. 
De administratieve controle en commerciële leiding bleef berusten 
bij Emile Goossens. In 1914 vierde de onderneming, tot grote bloei 
gekomen, haar 25-jarig bestaan. De directie werd toen gevoerd door 
twee directeuren: J. Rieter, technisch directeur, en A. B. Horst, 
commercieel directeur. Verder waren op het feest aanwezig de 
leiders der onderneming in Engeland Pope en O'Connel. De laatste 
was tevens commissaris der N.V. geworden tezamen met Felix 
Receveur en diens zwager Emile Goossens, die inmiddels af was 
getreden als directeur en toen als gedelegeerd commissaris fungeerde. 

De afzet der gloeilampen was in 1889 en de jaren daaropvolgend 
hoofdzakelijk op export gericht. De binnenlandse markt was on-
betekenend. De eerste electrische centrale in Nederland te Kinder-
dijk dateerde uit 1886. 112  Pas na 1900 volgde de geweldige expansie 
van het gebruik van electriciteit, eerst voor verlichting, daarna ook 

111) Archief 1C.v.K. Venlo, N.V. Pope's draad- en lampenfabrieken, Venlo (dossier 
nr. 1759 A113). 
112) Knap,  a.w., p. 47, 50-51. 
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voor het aandrijven van electromotoren. Maar zolang de draaistroom 
nog niet in de dagelijkse practijk was ingevoerd, — waardoor het 
mogelijk werd electrische energie zonder noemenswaardige verliezen 
over verre afstanden te transporteren —, en zolang nog niet betere 
gloeilampen het electrische licht goedkoper hadden gemaakt, bleef 
het Nederlandse volk genoegen nemen met olielampen en gaslicht. 
Het laatste werd, dank zij technische verbeteringen, als het nieuwste 
en beste van alle verlichtingsmethodes beschouwd. In 1912 was 
het aantal electrische centrales in Nederland gestegen tot 50. Ook 
provinciale electriciteitsmaatschappijen waren inmiddels opgericht: 
in Limburg in 1909, in Noord-Brabant in 1914. " 3  

De Pope exporteerde van meet af aan naar alle windstreken: 
St. Petersburg, Boedapest, Luzern, Bremen en Brussel. Er was in 
1899 een verkoopkantoor gesticht te Londen, gevestigd in Arthur-
street, dat geleid werd door O'Connel. De Deutsche Pope A.G. had 
slechts een kort bestaan. De activiteiten der Duitse grootproducenten 
zullen hieraan niet vreemd zijn geweest. 114  In 1881 hadden in 
Duitsland Siemens & Halske een gloeilampenfabriek opgericht, 
terwijl Emil Rathenau het Edisonpatent verwierf. De in 1883 op-
gerichte Deutsche Edisongesellschaft fr angewandte Elektrizidt 
met een kapitaal van 5.000.000 mark, ging spoedig met Siemens & 
Halske een belangengemeenschap aan. De Edisongesellschaft werd 
in 1887 gereorganiseerd tot A.E.G., de Allgemeine Elektrizidts-
gesellschaft, die de Duitse markt steeds meer ging domineren. 
In Italië werkten toen reeds twee kleine gloeilampenfabrieken, in 
Oostenrijk één en in Hongarije ook één. De beste kansen lagen 
echter in het naburige Duitse industriegebied en daarvoor lagen 
zowel Eindhoven als Venlo met hun goede spoorverbindingen 
bijzonder gunstig. De concurrentieverhoudingen waren er echter 
zeer scherp. 

Maar ook Nederland ging kopen: de firma Wed. Bontamps te 
Venlo, Smit & Co te Slikkerveer en te Amsterdam het Victoria- 

113) Everwijn, a.w., dl I, p. 62-63; Gedenkboek der N.V. Provinciale Limburgsche 
Electriciteits-maatschappij (Stroomverkoopmaatschappij) 1909-1934 (Maastricht 1934); 
M. Dendermonde, Land onder stroom, N.V. P.N.E.M. 1914-1964 ('s Hertogen-
bosc.h 1964). 
114) Mijlpaal 60, p. 32; Bouman, a.w., p. 17, 30, 50-51. 
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hotel en suikerrafinaderij „De Amstel". Naderhand verkreeg de 
firma Willem van Rijn te Amsterdam de alleenvertegenwoordiging 
voor Nederland. 

De positie van Pope leek in den beginne vooral in het binnenland 
onaantastbaar. De concurrentie verscheen echter ten tonele. Daarbij 
werd de belangrijkste plaats ingenomen door Philips & co. iis 
Bedroeg het personeelbestand van het Eindhovense bedrijf in 1895 
nog slechts 42 man, — Pope's bezetting was toen nog ruim eens zo 
groot —, daarna groeide Philips snel. De eerste winst van het bedrijf, 
f 14.460,—, over het boekjaar 1895/96 stelde de firmanten in staat 
de uitrusting van het bedrijf te moderniseren. De productie steeg 
snel. In 1900 had men 400 man in dienst, in 1913 ongeveer 3.000. 
In 1912 werd Philips & Co omgezet in een naamloze vennootschap. 

Dat Philips zo vlug Pope kon overvleugelen is waarschijnlijk te 
danken aan het feit dat de ondernemerscombinatie der gebroeders 
Philips, een samenwerking van technisch kunnen en koopmans-
vernuft gedurende meer dan vijf en twintig jaar, beter en langer 
functioneerde dan het team Pope-Goossens. De ondernemingskracht 
te Venlo werd in 1905 versnipperd toen Pope en O'Connel in 
Engeland een filiaal gingen stichten en daar handen vol werk aan 
kregen. Daarbij kwam dat in 1906 de fabriek te Venlo een jaar stil 
lag tengevolge van brand. Men was genoodzaakt de klanten via 
andere fabrieken te helpen. Dit blijkt mede uit een factuur van 
1906, waarbij Philips aan Pope 432 lampen leverde. 1" 

Andere concurrenten op de Nederlandse markt gevestigd voor 
1900 waren onder meer: Mij. Phaëton te Nijmegen, de firma Rogier-
Smagge & Co te Teteringen, Boudewijnse te Middelburg. 117  

Te Venlo werd in 1892 een tweede gloeilampenfabriek opgericht 
door Ad. Goossens en J. Steegh. 1 " Beiden stamden uit kapitaal- 

fis) Moerman, a.w., p. 156-165; Bouman, a.-w., p. 33; Mijlpaal 60, p. 25; Just de 
la Paisières, a.w., dl!!, p. 142. 
1111) Mijlpaal 60, p. 24-29; Een greep uit de geschiedenis der Philips-fabrieken, 
Public Relations / Bezoeken-HG / november 1966 (stencil). 
117) Bouman, a.w., p. 29; Van Velthoven, Noord-Brabant, p. 106; J. H. H. Hiils-
mann, Handel en nijverheid, in Pene halve eeuw, 1848-1898, Nederland onder 
de regeering van koning Willens den derde en het regentschap van koningin Emma, 
o.r.v. P. H. Ritter, dl I, (Amsterdam 1898), p. 327. 
118) K.v.K. Venlo 1894, p. 4. 
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krachtige Venlose milieus. In het voorgaande is de naam Goossens 
reeds toegelicht. De familienaam Steegh werd in 1897 verbonden 
aan de toen opgerichte bankiersfirma Haffmans en Steegh. Men 
schafte een stoommachine van 60 pk aan. Voor eigen gebruik bouw-
de men een gasfabriek en een waterreservoir, hetgeen verband hield 
met de vestiging aan de westzijde van de Maas in Blerik. Men ging 
van start met 60 tot 70 man personeel, een aantal dat Pope dat jaar 
ook employeerde. De fabriek, genaamd „Constantia", groeide minder 
snel dan Pope. In 1893 bedroeg het personeelbestand 75 man, terwijl 
er bij Pope in dat jaar 95 man in dienst waren. De fabricage verliep 
niet naar wens. In 1897 poogde men nog andere electrotechnische 
artikelen op de markt te brengen.'" 

De concurrentie nam echter sterk toe, vooral in de lampensector. 
In 1901 brak de strijd in volle scherpte uit. Emil Rathenau's A.E.G. 
liet de prijzen van lampen steeds verder zakken, een marktpolitiek 
die in Nederland niet dadelijk slachtoffers eiste, omdat de lonen in 
deze arbeidsintensieve industrie ten opzichte van Duitsland laag 
waren. Met deze loonkostenmarge als wapen ging Philips op de 
Duitse markt over tot de tegenaanval. Te Berlijn, plaats van vesti-
ging der A.E.G., zette hij grote hoeveelheden lampen af beneden de 
reeds zeer lage A.E.G.-prijs. Daarna kwamen de onderhandelingen 
over een verkoopkartel op gang, waarin tenslotte de drie grootste 
Europese producenten, Philips, A.E.G. en Siemens & Halske, tot 
overeenstemming kwamen. In september 1903 was de oprichting 
der V.V.G., Verkaufstelle Vereinigter Glhlampenfabriken, een feit. 
De standaardprijs der lampen werd gesteld op 23 pfennig. Directeur 
A. Sommer van de zich inmiddels N.V. Constantia Electric Works 
noemende Venlose onderneming stelde de aandeelhouders voor zich 
bij het gloeilampensyndikaat aan te sluiten. Deze bleken echter 
weinig enthousiast hiervoor en prefereerden op 10 februari 1904 
zich te verenigen met Philips te Eindhoven. Dientengevolge werd 
op 1 april daaropvolgend de fabriek te Venlo gesloten. 120 

De arbeid in de fabriek van Pope werd voor een groot deel door 

I") K.v.K. Venlo 1893, p. 11; 1897, p. 4; Bouman, a.w., p. 49-51; Venloosch 
Nieuwsblad, 23, 25 februari 1904. 
1") K.v.K. Venlo 1905, p. 4. 
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vrouwen verricht. Zo waren in 1893 van de 95 arbeidskrachten 35 
mannen en jongens, en 60 vrouwen en meisjes. De jeugd kwam 
met 11 of 12 jaar op de fabriek. In het prille begin werd het per-
soneel als volgt gerecruteerd: Emile Goossens controleerde of de 
arbeiders tot honderd konden tellen, Pope bekeek hun handen, waar-
door hij beoordeelde of men daarmede het noodzakelijke precisie-
werk zou kunnen verrichten. 121 

Het loon bedroeg bij in dienst treden drie mark, na vijf maanden 
verdiende men vier mark en na elf maanden ontving de jonge arbei-
der zeven tot acht mark per week. De arbeidsvoorwaarden waren 
naar de begrippen van die tijd duidelijk geregeld. Dit blijkt ook 
uit het als volgt ingedeelde loonboekje, dat vermeldde: bedrag van 
het loon uitgedrukt in marken, bedrag aan overwerk, korting voor 
slecht werk, boeten voor verzuim of te laat komen, boeten voor over-
treding van het reglement, inlage op de Rijkspostspaarbank, die 
minimaal de tegenwaarde van tien pfennig bedroeg en bij stijging 
van loon naar verhouding groter werd. 

Men begon 's morgens om zeven uur te werken en arbeidde 
dan 12 uren per dag. Aangezien het fabriekswerk in het algemeen 
geen grote aantrekkingskracht op de Venlose vrouwen uitoefende, 
— ofschoon men doorgaans het geld zeer goed kon gebruiken —, 
zocht men naar middelen om deze arbeid, vooral voor de ouders 
der meisjes, acceptabel te maken. Op de fabriek leerde men immers 
niet de normale huiselijke werkzaamheden, was een veel gehoorde 
tegenwerping. Met aanvullend onderwijs op dat gebied werd dit 
bezwaar ondervangen. In overleg met de Venlose geestelijkheid 
werd een zondagsschool opgericht, waar aan de meisjes kosteloos 
onderwijs werd gegeven in breien, naaien en andere huiselijke bezig-
heden. De Zusters van Liefde werden bereid gevonden de lessen 
op zich te nemen. Alle meisjes van de fabriek waren verplicht deze 
bij te wonen. Eenmaal per jaar werden er prijzen verloot onder de 
leerlingen, waarbij voorwaarde van deelname was dat men ten hoog-
ste tien maal beboet mocht zijn wegens te laat komen op school of 
fabriek, nimmer zonder verlof had verzuimd en evenmin andere 
reden tot klachten had gegeven. De kosten van de zondagsschool 

121 ) K.v.K. Venlo 1893, p. 11; Mijlpaal 60, p. 16, 36-39, 48-49. 
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werden opgebracht door de firmanten en uit de fabrieksboetepot. 
Sociaal was de Popefabriek vooruitstrevend, hetgeen blijkt uit 

een ondersteuningsfonds, dat uitkeringen deed aan het personeel bij 
ziekte of ongeval en dat ook gratis geneeskundige hulp verstrekte. 
In 1913 verkreeg dit fonds rechtspersoonlijkheid. 122  Bij gelegenheid 
van het zilveren jubileum der onderneming in 1914 werd het fonds 
„Belangen van het personeel" gesticht. De oprichters van het bedrijf 
gaven ieder f500,— voor het fonds, terwijl tevens werd besloten 
jaarlijks een percentage van de bedrijfswinst in dit fonds te storten. 
De gelden dienden om bij ziekte van personeel versterkende midde-
len te bekostigen of om langdurige ziekenhuis- of sanatoriumverple-
ging financieel mogelijk te maken. In 1916 opende men besprekingen 
om te komen tot een pensioenfonds. Dit leidde weliswaar niet tot 
het beoogde doel, maar in de boeken der vennootschap werd alvast 
een rekening pensioenfonds begonnen. 

Het maatschappelijk leven te Venlo werd duidelijk beïnvloed 
door de kleine, doch belangrijke Engelse kolonie, die allengs ont-
stond. 123  Pope was medestichter van de Venlose ijsclub. De Engelsen 
van Venlo waren wijd en zijd bekend, al was het alleen maar door 
de vaardigheid waar mee zij sigaretten wisten te rollen, of door de 
opvalende costuums, waarin men zich 's zondags overgaf aan mo-
derne sportbeoefening, zoals tennissen of fietsen. 

In 1920 kwam de meerderheid der aandelen van de Popefabriek 
in handen van een concurrent van het eerste uur, de N.V. Philips 
Gloeilampenfabrieken. In hetzelfde jaar werden de statuten gewij-
zigd. 124  Het kapitaal werd verhoogd tot ƒ 2.500.000,—, verdeeld in 
500 aandelen, cumulatief preferent van f1.000,—, geplaatst en vol-
gestort, en 2.000 gewone aandelen, waarvan 500 geplaatst en vol-
gestort. De kapitaalstructuur van Philips bij de omzetting in een 
N.V. in 1912 was: f6.000.000,—, waarvan f3.500.000,— gewone 
aandelen en f2.500.000,— cumulatief preferent, waarvan f 250.000,— 
in portefeuille bleef. 

lt2) a.w., p. 16, 22, 40, 48-49; Nieuwe Venloosche Courant, 12 mei 1914. 
113) Mijlpaal 60, p. 18. 
124) Bouman, a.w., p. 72, 106; Archief K.v.K. Venlo, N.V. Pope. 
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Na de laatste oorlog werd het bedrijf uitgebreid op het industrie-
terrein Groot-Boller te Blerik-Venlo aan de westzijde van de Maas. 125 

C. KERAMISCHE INDUSTRIE 

Het begrip keramische industrie is een verzamelnaam voor velerlei 
bedrijven, die gemeen hebben dat zij een product vervaardigen, dat 
uit klei gebakken is. Verschillende producten uit klei gemaakt, — 
zoals pottenbakkerswerk, dakpannen, bakstenen en gresbuizen 
werden in de loop der jaren in Midden- en Noord-Limburg ver-
vaardigd. 126  

Het vormen en bakken van allerlei potterijwerk werd in Neder-
land overgenomen van de Romeinen. Ook in Midden- en Noord-
Limburg dateert de pottenbakkerij uit de Romeinse tijd. Zo bevond 
zich op de Uelingsheide te Tegelen een grote Romeinse kleiwaren-
fabriek. Behalve deze werkplaats werden er in en om Tegelen nog 
zeven Romeinse ovens gevonden. De constructie van deze ovens 
was de grondslag, waarop de latere industrie werd beoefend. De 
kwaliteit van de Tegelse klei schijnt de Romeinen, die toch over 
een grote ervaring in eigen land en elders ook op dit gebied be-
schikten, zo te hebben geïmponeerd, dat ze naar hun woord voor 
dakpan: tegula, deze streek Tiglia noemden, welke benaming zich 
later ontwikkelde tot de tegenwoordige naam Tegelen. Naast dak-
pannen vervaardigden de Romeinen er potten, vazen en bakstenen. 
Ook uit de Karolingische periode is te Tegelen aardewerk opge-
graven. 

Het fayence bakken werd vanuit het verre oosten door de Ara-
bieren naar Spanje en Italië gebracht. Vanuit Faenza in Italië raakte 
het fayence bakken, — het vervaardigen van aardewerk met gla-
zuur —; bekend in Frankrijk en onze streken. Het werd waarschijn-
lijk voor het eerst beoefend in Nederland te Haarlem en Amsterdam, 
waar in 1572 en 1584 fayenciers, — genoemd plateelbakkers; het 
woord plateel is afkomstig van het oud-Franse woord platel, hetgeen 
vlakke schaal betekent —, waren gevestigd. Omstreeks 1600 werd 

125) Staal en ijzer, p. 41. 
126) W. J. Bollen, De keramische industrie, in Benelux, p. 187. 
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de kunst van fayence te vervaardigen door de Haarlemmer Herman 
Pietersz naar Delft overgebracht, waar zij in de loop van de 17de 
eeuw tot hoge bloei geraakte. Er waren toen ongeveer 30 bedrijven 
gevestigd, waaronder de in 1653 opgerichte Porceleyne Fles, be-
roemd om haar Delfts blauw. Ook elders werd met goed succes 
aardewerk vervaardigd, zoals te Makkum in Friesland, Gouda en 
Bergen op Zoom. De eens zo bloeiende aardewerkindustrie kwam 
in de 18e eeuw steeds meer in verval. 

Nieuwe vindingen, die leidden tot de oprichting van porselein-
fabrieken in Meissen en Vincennes, alsmede Wedgwood's Queens-
ware, — een hard wit aardewerk met transparant glazuur —, maakten 
de productie mogelijk van technisch betere, doch ook van meer 
solide en goedkopere producten, waartegen de Hollandse bedrijven, 
die er niet in slaagden de nieuwe methoden te volgen, niet konden 
concurreren. De sterke concurrentie, vooral van Josiah Wedgwood 
in Staffordshire, leidde er toe dat in 1808 nog slechts 8 kwijnende 
plateelbakkerijen te Delft over waren. In 1850 bestond alleen nog 
de Porceleyne Fles, die toen vuurvast goed fabriceerde. 127  

Kon men, vooral in het westen van ons land de concurrentie 
met de hoogwaardige buitenlandse producten niet aan, buiten schot 
bleef het zeer goedkope volksaardewerk, dat onder meer te Tegelen 
werd vervaardigd. In 1812 waren hier 12 bedrijven gevestigd, waarin 
40 arbeiders werkten. Het grootste bedrijf met 6 arbeiders bezat 
Matthis Plum. In 1830 was het aantal ondernemingen gestegen 
tot 20. In de loop der jaren was te Tegelen het volgende aantal 
pottenbakkerijen gevestigd. 128  

127) Everwijn, a.w., dl!, p. 142-143, 146-147; J. Bechtold en G. Goossens, Tegelse 
volkskunst (Maastricht 1950), p. 20; Driessea, a.w., p. 17, 122-123. 
128) G. M. Poell, Beschrijving van het Hertogdom Limburg ('s-Hertogenbosch 
1851), p. 235-236; Driessen, a.w., p. 122-123; G. Peeters, Chronologische beschrij-
ving van Tegelen, benevens aantekeningen over Belfeld en Steyl, in Publications, 
dl XIII (Roermond 1876), p. 85. 
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Overzicht van het aantal pottenbakkersbedrijven 
te Tegelen 

Jaar Aantal bedrijven 

1812 12 
1826 16 
1830 20 
1850 15 
1863 5 
1873 5 
1900 3 
1930 1 

De bloeitijd der pottenbakkerijen lag in de jaren 1820-1830. Men 
kon toen niet genoeg leveren, vooral aan de kooplieden uit Nassau 
en aangrenzende streken. 129  Deze kwamen jaarlijks omstreeks Pasen 
vanuit Holland, — waar zij schepen huurden —, naar Tegelen. Zij 
bleven dan enige weken ter plaatse om in te kopen en voeren ver-
volgens af naar Rotterdam. Amsterdam, Groningen, Middelburg en 
Antwerpen. Sommigen lieten ook zeeschepen tot Steyl bij Tegelen 
opvaren en namen ladingen in bestemd voor Bordeaux, Marseille 
en de Spaanse zeehavens. Zeeschepen voeren op tot Steyl. Zo kwam 
in 1835 de Hannoverse kof „Teclanette" aan, groot 38 last, die 
33.000 pond zwart aardewerk inlaadde met bestemming Rouaan. 

De negentiende eeuwse pottenbakkers haalden hun grondstof 
klei vrijwel op één plaats te Tegelen, namelijk op Klein Hetje. 
Men groef gaten, — putten —, waaruit de klei gegraven werd, totdat 
de arbeiders hals over kop uit zo'n put moesten vluchten wegens 
het opstijgende water. Meermalen hadden dan instortingen plaats, 
waarbij soms een arbeider het leven liet. 1" 

1") P. M. Canoy, Tegelen en Steyl, Herinneringen van vader tot zoon overgegaan 
met eenige uittrekzels uit oude werken (Mechelen 1861), p. 11, 41; Peeters, t.a.p., 
p. 85; Bechtold en Goossens, a.w., p. 49; Brugmans, Paardenkracht en mensen-
macht, p. 71. 
1") Bechtold en Goossens, a.w., p. 16, 23, 29-31, 49, 61. 
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De pottenbakkerijen waren flinke behuizingen. Gewoonlijk was 
het voorhuis het woonhuis. Er achter was het pothuis, waarin de 
draaischijven stonden en tevens de oven. De draaischijf, welke voor 
en na allerhande kleine technische wijzigingen doormaakte, bleef 
in hoofdlijn steeds dezelfde. Ze bestond uit een zogenaamde trap-
schijf, die door middel van de voet in beweging werd gebracht en 
zodoende een verticale as deed ronddraaien, waarop zich de vorm-
schijf bevond. 

Het product was te onderscheiden in: aardewerk in de drie kleuren 
klei: rood, geel en zwart; het zwart goed en de geëngobeerde meer-
kleuren waar, de zogenaamde Hafner Ware. 

De methode van de drie kleuren klei, vermoedelijk de oudste, 
berust op de kleur van de klei na het branden. Het merkwaardige 
van de Tegelse klei is dat de verschillende kleuren klei naast elkaar 
voorkomen. Meestal werden de voorwerpen gemaakt uit roodbakken-
de klei en versierd met geelbakkende en bijna zwartbakkende. 

Het zwart goed was aanvankelijk donker-bruin van glazuur op 
rode scherf, werd ongeveer vanaf het begin der negentiende eeuw 
steeds donkerder van kleur, om in de bloeiperiode van omstreeks 
1830 gitzwart te worden. De glazuuraarde, — het Bleierz —, werd 
betrokken uit de Eiffel. De zwarte kleur verkreeg men door het 
gebruik van alquifoux. Het zwart goed werd een belangrijk export-
artikel en vooral de vraag naar koffiekannen, melkpotten en derge-
lijke nam een grote vlucht. 

Een engobe is een kleipap, waaraan voor de kleurbepaling een 
metaaloxyde is toegevoegd. Men werkte met vijf tot acht kleuren. 
Ook in de geëngobeerde waar werden zowel voorwerpen van huis-
houdelijke aard als siervoorwerpen vervaardigd. 

Nadat Petrus Regout in 1836 zijn aardewerkfabriek begon, ver-
minderde de glorie van de Tegelse pottenbakkerij. 131  Aanvankelijk 
immers fabriceerde Regout eveneens fayence commune, zodat zijn 
product rechtstreeks concurreerde met het Tegelse. Toen Regout 
omstreeks 1850 er in slaagde een volkomen substituut van de Engelse 
producten te maken tegen aantrekkelijke prijs, was de tijd van het 

181 ) P.V.L. 1866, XV, p. 406 e.v.; Maenen, a.w., p. 216, 220; Bechtold en Goos-
sens, a.w., p. 24-25; J. Regout, 125-Spinx-Céramique-100 (Maastricht 1959), p. 67; 
K.v.K. Venlo 1885, p. 9. 
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grove, te duur geworden volksaardewerk grotendeels voorbij. Alleen 
het conservatisme van de boeren gaf de pottenbakkerijen uitstel van 
executie. Eerst gingen de „&ippes", — drinkbekers —, uit de mode, 
want Regout bracht mooiere „tassen"; daarna de „telders", — bor-
den —. Het grotere en grovere vaatwerk hebben het langst de 
markt gehouden. 

De vestiging van ondernemingen die dakpannen produceren is 
ten nauwste gebonden aan de vindplaatsen van de grondstof. Omdat 
aan de klei voor dakpannen hoge eisen worden gesteld, treft men 
dakpannenfabrieken in veel kleiner aantal aan dan steenfabrieken, 
wier kwaliteitseisen lager zijn. 132  Zodoende is de productie van 
dakpannen sterk geconcentreerd. In 1952 bevond zich 70% der 
Nederlandse productie in Limburg; 20% kwam uit het gebied langs 
de Oude Rijn in Zuid-Holland en het restant uit Friesland, Utrecht, 
Gelderland en Noord-Brabant. De 37 dakpannenfabrieken waren 
toen als volgt over de verschillende provincies verdeeld: 

Limburg 16 
Zuid-Holland 9 
Gelderland 4 
Utrecht 4 
Friesland 3 
Noord-Brabant 

In Limburg bevond de dakpannenindustrie zich in Midden- en 
Noord-Limburg langs de oevers van de Maas: Venlo, Belfeld, Reuver, 
Tegelen, Swalmen, Echt en Thorn. De voornaamste streeksgewijze 
ooncentratie lag tussen Venlo en Roermond. In dit gebied was 
Tegelen de belangrijkste producent. Vandaar dat aan de ontwik-
keling der dakpannenindustrie in deze gemeente speciale aandacht 
is gegeven. 

Tot de oudste uit klei gebakken bouwmaterialen behoren ook 
de dakpannen, die hier echter na de Romeinse tijd in onbruik 

"I) Everwijn, a.w., dl I, p. 188-189; A. J. Rijken, Aardewerk en aardewerk-
industrie (I)en Haag 1952), p. 168, 173-174. 
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raakten. Veiligheidsbepalingen omtrent dakbedekking door de over-
heid, — het hertogdom Gulik, waaronder Tegelen viel, stelde een 
dergelijke verordening vast in 1759 —, deden het gebruik van dak-
pannen echter weer toenemen. 133  Voordien, in de Middeleeuwen, 
kende men als dakbedekking: lei, stro en riet; de zeer armen hadden 
hun hut bedekt met plaggen. Leien daken vond men op kerken, 
kastelen en in het algemeen voorname gebouwen. De rest was 
bedekt met stro en riet, in Limburg meestal het laatste. Vandaar 
dat soms steden en dorpen door een brand grotendeels verwoest 
konden worden. Toen na de verordeningen der Gulikse overheid 
de vraag naar dakpannen toenam, vroegen en kregen de Tegelse 
kooplieden Houba en Kamp in 1773 verlof een pannenfabriek op 
te richten. 

In 1812 telde Tegelen naast de reeds genoemde pottenbakkerijen 
drie dakpannenfabrieken, waarvan er een het eigendom was van de 
burgemeester Willem Kamp. Vijftig jaar later, in 1863 was dit 
aantal gestegen tot negen bedrijven, waar in totaal 94 arbeiders 
werkten. De grootste ondernemingen waren: Bernard Canoy met 19 
arbeiders, Carel Canoy met 16 arbeiders, Karel de Rijk en Hendrik 
Kamp, beiden met 12 arbeiders. 

De ontwikkeling van de Tegelse dakpannenindustrie kan met 
onderstaande cijfers enigszins worden geïllustreerd. 134  

133) Driessen, a.w., p. 123-125; Bechtold en Goossens, a.-w., p. 25-26. 
134) Poel, a.w., p. 235-236; Cijfers ontleend aan de betreffende provinciale ver-
slagen en aan Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, uitgegeven door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, nieuwe volgreeks nr. 167: Uitkomsten der 
beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 31 december 1909, 
dl I ('s-Gravenhage 1912); K.v.K. Venlo 1870, p. 8; 1885, p. 6; K.v.K. Tegelen 
1888, p. 6; 1889, p. 6-7; 1890, p. 7; 1891, p. 7; 1893, p. 8-9; 1894, p. 8-9. 
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Overzicht van de ontwikkeling der Tegelse dakpannenindustrie. 

Jaar Aantal 
bedrijven 

Aantal 
werknemers 

Aantal geproduceerde 
dakpannen 

1812 
1850 
1863 
1866 
1870 
1885 
1888 
1889 
1890 
1891 
1893 
1894 
1898 
1902 
1906 
1909 
1912 
1914 

3 
7 
9 
9 

15 
24 
25 
26 
27 
27 
27 
29 
24 
24 
23 
19 
14 
10 

— 
70 
94 
90 
— 

141 
220 
220 

— 
— 
— 
— - - - 

297 
— 
— 

- _ - - 
6.000.000 

— 
9.000.000 
9.500.000 
9.700.000 
9.700.000 
9.500.000 
8.500.000 - - 

- - 
— - 

Uit bovenstaand overzicht kan men de volgende relevante punten 
lichten. Voor 1870 was het aantal bedrijven, althans vanaf 1850, 
tamelijk stabiel. Daarna neemt dit sterk toe om een top te bereiken 
in 1894. De periode tussen 1894 en 1914 kenmerkt zich door een 
daling van het aantal bedrijven. Opvallend is dat in 1885 het aantal 
werknemers 141 bedraagt, terwijl dit drie jaar later in 1888 is ge-
stegen tot 220. Het aantal ondernemingen steeg in dezelfde periode 
van 24 tot 25. 

Legt men de cijfers van 1889 en 1909 naast elkaar, dan blijkt 
dat bij een dalend aantal ondernemingen, — dit nam af van 26 in 
1889 tot 19 in 1909 —, het aantal werknemers toeneemt, namelijk 
van 220 tot 297. De dakpannenproductie stijgt in de periode van 
1870 tot 1888 van 6.000.000 tot 9.000.000 stuks per jaar. Daarna 
blijft de productie ongeveer gelijk. Dat een concentratieproces in 
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deze bedrijfstak aan de gang is, — hetgeen zich in latere jaren 
verder doorzette —, blijkt wel duidelijk. 

Om de ontwikkeling der dakpannenindustrie te verklaren is het 
nodig enige aspecten der productie afzonderlijk te belichten. 

De grondstof van de dakpan, evenals van de baksteen, is klei, die 
werd gedolven in het Limburgs-Duitse grensgebied. Men ontboste 
de vindplaatsen, verwijderde de niet bruikbare bovenlaag en groef 
gaten, waarin door middel van twee of drie schavotten, al naar 
gelang de diepte, de klei met de schop naar boven werd gegooid. 135 
Dit kleisteken gebeurde in de periode september tot maart, terwijl 
's zomers, — als er voldoende natuurlijke warmte was om te drogen —, 
werd gefabriceerd. De mechanisatie der grondstofwinning zette vrij 
laat in. Bij de fabriek van Jac. Laumans te Reuver, een goed geleid 
bedrijf, geschiedde tot 1930 het werk in de kleigaten met handspade, 
pikhouweel en kruiwagen. In dat jaar werd de eerste kleibagger, 
— geleverd door de machinefabriek P. Konings te Swalmen; prijs 
f 3.000,—, aangeschaft. Het vervoer van de klei naar de fabriek ge-
beurde per smalspoor. Laumans te Reuver legde zijn eerste smal-
spoor, — lengte 2.800 meter; 4 wissels; kosten f5.066,50 —, aan 
in 1902. De paardentractie werd allengs vervangen door een benzol-
locomotief, die in 1930 op zijn beurt moest plaats maken voor een 
diesel-locomotief. Na de laatste wereldoorlog bleek de vrachtauto 
het meest aangewezen transportmiddel. 

Op de fabriek aangekomen werd de klei gemalen in een klei-
molen, waarvoor men paardekracht gebruikte. Daarna werd hij onder-
gebracht in een koele bergplaats, „erdhuuske" genaamd. Uit de 
combinatie van kleimolen en erdhuuske ontstonden de moderne 
kleibewerkingsinstallaties, waarbij kollergangen en walsen een be-
langrijke rol spelen. 

Bij de vormgeving werd het handwerk gedeeltelijk vervangen door 
de strengpers, die omstreeks de eeuwwisseling in gebruik kwam. 

Na het vormgeven werden de producten gedroogd. Dit drogen 
vereiste warmte en ruimte. Daarbij was men afhankelijk van het 

135) Bechtold en Goossens, a.w., p. 16; Rijken, a.w., p. 57-58, 69, 147; J. P. H. 
Laurnans, Kroniek 1892-1967 Jac. Laumans Reuver (Reuver 1967), p. 1-18. 
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weer. Een lange natte zomer stagneerde de productie. 138  Zodoende 
gingen de fabrikanten er omstreeks 1890 toe over zodanige droog- 
inrichtingen te bouwen dat ook 's winters kon worden doorgewerkt. 

Het bakken gebeurde in ovens, waarvan verschillende typen 
bestonden. Opmerkelijk is dat de eenvoudige veldoven voor bak-
stenen, — reeds door de Romeinen gebruikt —, zolang in zwang is 
gebleven. 137  Een verbeterde uitgave van de veldoven was de Waal-
oven. Een oven die weer verder ontwikkeld was, — vier muren en 
een gewelf —, werd genoemd de Kasseler oven, naar de streek van 
herkomst. Deze oven was zowel in de grof-keramische als fijn-
keramische industrie gangbaar. De dakpannenfabriek van Jac. Lau-
mans te Reuver ging in 1892 van start met 4 Kasseler ovens. ' 38  
Deze ovens hadden per koppel een capaciteit van 5.000 tot 6.000 
pannen. Het stook- en koelproces, benevens in- en uitdragen, duurde 
per koppel ruim een week. Er werden namelijk altijd twee ovens 
die naast elkaar lagen tegelijk gestookt. In 1953 werden deze ovens 
geleidelijk aan gesloopt en vervangen door grotere ovens met over-
slaande vlam. 

Naast bovengenoemde ovens, — periodieke ovens —, bestonden 
twee typen continu ovens: de tunneloven en de ringoven. 139  De 
tunneloven was het oudst. Reeds in 1840 werd in Denemarken op 
dit systeem patent verleend, terwijl enige jaren later in Frankrijk 
ook dergelijke ovens werden gebouwd. In de grof-keramische in-
dustrie kwam de tunneloven hier slechts sporadisch voor. De re-
denen daarvan waren de hoge aanschafprijs en betrekkelijk kleine 
ovencapaciteit. Het voordeel lag in de besparing van arbeidskrachten, 
welk voordeel hier niet zo zwaar woog, gezien het lage loonpeil. 

De ringoven werd in 1858 uitgevonden door de Duitser Hoff-
mann. Het verschil tussen tunneloven en ringoven is dat bij de 
tunneloven het vuur stilstaat en de producten door de oven worden 
gevoerd, terwijl bij de ringoven de producten stilstaan en het vuur 
zich door de oven verplaatst. De ringoven bestaat uit een kanaal 
zonder einde; in de zijmuren zijn op regelmatige afstanden openin- 

131) K.v.K. Tegelen 1890, p. 8; 1894, p. 9; 1896, p. 10. 
187) Rijken, a.w., p. 101-102. 
138) I,aumans, a.w., p. 6, 10. 
139) Rijken, a.w., p. 101-114. 
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gen gemaakt voor het in- en uitdragen der producten. Uit warmte-
economisch gezichtspunt was de ringoven een van de zuinigste oven-
typen. Omstreeks 1880 waren te Tegelen twee ringovens in gebruik, 
waarvan een bij de fabriek Canoy-Herfkens. Van de ringoven ging 
als continu-productie-eenheid een gewichtige impuls tot massapro-
ductie uit. Gezien het continuproces moesten ook op ander gebied 
technische verbeteringen worden aangebracht: kunstmatige droog-
ruimten, persen en gemechaniseerd intern transport door middel van 
een kringtransporteur. 140  

Uit het voorgaande valt om te beginnen op te merken dat de 
ontwikkeling van de grof-keramische industrie voor een belangrijk 
deel werd bepaald door de transport, te weten: het transport van de 
klei naar de fabriek, waarvoor men het smalspoor ging gebruiken; 
het intern transport, dat de kringtransporteur nodig maakte; en de 
afvoer van het product naar de koper, hetgeen vestiging aan verharde 
weg, goed vaarwater of spoorlijn belangrijk maakte. De opening van 
de spoorlijn Venlo-Maastricht in 1865 was voor de grof-keramische 
industrie van het grootste belang. Hoe voornaam de spoorweg was 
bleek uit het streven een nieuwe fabriek zo mogelijk in de nabijheid 
van een spoorwegstation te vestigen. Zo stichtte in 1894 de firma 
Houben 8r Steegh aan de nieuwe spoorweghalte te Belfeld een grote 
stoomdakpannen- en buizenfabriek. 141  

Dat het transport te water van importantie was, blijkt uit een 
opmerking van de Kamer van Koophandel te Tegelen in 1893: 
„Wij kunnen niet nalaten steeds onze klacht te doen hooren over 
den slechten toestand der rivier de Maas. Wij bijzonder, voor onze 
en naburige gemeenten, waar vele pannen en steenen per schip 
konden vervoerd warden, ondervinden daar het nadeel van. Z,00als 
wij reeds in ieder jaarverslag neerschrijven, kan vanaf Steyl, bij een 
gewonen zomerwaterstand, geen volle bevrachting genomen worden, 
ten gevolge der twee ondiepten tusschen genoemd Steyl en Venlo. 
Steeds wordt geklaagd en gewerkt opdat eene verbetering ten deze 
zou plaats hebben, doch tot hieraan zonder resultaat. Moge er toch 

144) Laurnans, a.w., p. 12-13; Driessen, a.w., p. 126. 
141

) K.v.K. Tegelen 1894, p. 9. 
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spoedig gehoor gegeven worden, alsmede voor het zoo nuttige werk: 
de doortrekking van het Noordkanaal Helden-Venlo." Hierbij moet 
worden genoteerd dat tot Venlo de Maas doorgaans redelijk bevaar-
baar bleef. Verder stroomopwaarts verergerden pas de moeilijkheden, 
die dus voor de fabrikanten even bezuiden Venlo nog wel te over-
bruggen waren. 142 

De meeste fabrieken lagen transporttechnisch gunstig: binnen een 
straal van vijf kilometer lagen kleigroeve, rijksweg, Maas en spoorlijn. 
Aan deze gunstige factoren heeft zowel de dakpannen- als de bak-
steenindustrie een goed deel van zijn opkomst te danken. 

Een tweede opmerking is dat verbeteringen en mechanisatie ge-
paard moesten gaan met grotere kapitaalsinvesteringen. Dit leidde 
tot het opzetten van grotere bedrijven, waarbij vooral na 1900 de 
naamloze vennootschapsvorm steeds meer naar voren kwam. In dit 
verband verdient gememoreerd te worden de N.V. „Stoompannen-
fabriek van Echt" te Echt opgericht in 1877 en daarmee de eerste 
naamloze vennootschap opgericht in Midden- en Noord-Limburg. 143  
Bekende kleiwarenfabrieken, na 1900 in de naamloze vennootschaps-
vorm opgericht of omgezet, waren: in 1901 N.V. Tiglia Stoom-
fabriek van Kleiwaren te Tegelen, in 1905 N.V. Canoy Herfkens' 
steenfabrieken te Venlo en Tegelen, in 1912 N.V. Corubona te 
Nunhem, in 1913 N.V. Stoomsteenfabriek te Tienray. 144 

Naarmate de mechanisatie voortschreed, nam ook het aantal dak-
pannenfabrieken met stoomtuig, — dat diende ter aandrijving van 
walsen, persen en kringtransporteur —, toe, getuige onderstaand 
overzicht. 145  

142) K.v.K. Tegelen 1893, p. 13. 
143) P.V.L. 1877, XV, p. 9. 
144) Archief K.v.K. Venlo, N.V. Russel-Tiglia Kleiwarenfabriek, Tegelen (dossier 
nr. 918) en Tegula N.V., Venlo (dossier nr. 103); Archief K.v.K. Roermond, N.V. 
Corubona, Nunhem (dossier nr. 930); Dagblad voor Noord-Limburg, 9 november 
1963, artikel Stoomsteen fabriek van Tienray, schepping van boeren en burgemees-
ters; N.V. Dakpannen- en kleiwaren fabriek „De Valk" vh J. Metnvissen-Echt, 
uittreksel „Economisch Archief van Nederland en Koloniën (z.pl. z.j.); Overzigt der 
naamloze vennootschappen volgens de patentregisters over de jaren 1861162-1880181, 
uitgegeven door de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland ('s-Gravenhage 
1882), p. 74. 
145) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
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Overzicht van bedrijven met stoomtuig 
in Midden- en Noord-Limburg 

Gemeente Aantal bedrijven met stoomtuig in 
1898 	 1914 

Beesel-Reuver 1 3 
Belfeld 2 4 
Echt 2 2 
Swalmen 2 7 
Tegelen 3 3 
Thorn — 3 
Totaal 10 22 

Ook de productie per bedrijf nam toe. De in 1900 door J. 
Meuvvissen opgerichte dakpannenfabriek „De Valk" te Echt, — in 
1923 omgezet in een N.V. —, kwam in 1925 tot een omzet van 
10.000.000 dakpannen. De in 1867 te Tegelen opgerichte firma 
Gebr. Teeuwen bereikte in 1928 een jaarproductie van 21.000.000 
stuks. 146  Het aantal ondernemingen nam echter na de eeuwwisse-
ling af hetgeen onderstaande cijfers aantonen. 147  

Overzicht van dakpannen fabrieken in Midden- en Noord-Limburg. 

Gemeente 
1866 

Aantal bedrijven in 
1898 1914 

Beesel-Reuver 1 5 3 
Belfeld — 12 7 
Echt 13 12 7 
Swalmen 1 11 10 
Tegelen 9 24 10 
Thorn 3 3 3 

Totaal 27 77 40 

146) N.V. Dakpannen fabriek „De Valk", Echt, uittreksel; H. Martin, The int-
portance of Holland seen from the air (z.pl. z.j.), p. 171. 
147) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
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Opvallend is de toename van een aantal bedrijven tussen 1866 en 
1898. Deze toename is toe te schrijven aan verscheidene factoren. 

Op de eerste plaats de stijgende vraag naar dakpannen in het 
binnenland. 148  Gegevens der personele belasting wijzen uit dat de 
nationale woningvoorraad in 1848/1849 349.140 woningen bedroeg, 
een aantal dat in 1895/1896 was gestegen tot 707.4%. Het aantal 
verdubbelde in een periode dat de Nederlandse bevolking met ruim 
60% toenam. 

Vervolgens ontstond een enorme vraag naar dakpannen in Duits-
land, vooral na 1869 toen de Duitse keramische productie stagneerde 
door mobilisatie en andere oorlogsvoorbereidingen. Daarbij kwam de 
ontwikkeling van het Ruhrgebied. Zo bouwde bij voorbeeld alleen al 
Alfred Krupp in de periode 1871-1874 te Essen 2.500 arbeiders-
woningen. 149  

Ook was er export naar Indië. In 1885 voerden de fabrieken van 
Teeuwen en Laumans te Tegelen veel kruispannen uit naar de 
Indische archipe1. 15° 

Last had men van de invoerrechten naar Duitsland. 151  Dit had 
mede ten gevolge dat Limburgse fabrikanten zich in Duitsland 
gingen vestigen. De Kamer van Koophandel van Tegelen signaleerde 
in 1888: „Voorzeker zoude de pannenfabrikatie, (alhier begunstigd 
door haren uitstekenden klei) steeds veel meer in onze gemeente 
toenemen, ware het niet dat Duitschland een te hoog invoerrecht 
(M. 1 per 100 kgr) op de platte of zogenaamde kruispannen heft. 
Hierdoor zijn de fabrieken verplicht zich in de naburige Duitse 
gemeente Kaldenkirchen te vestigen, waar evenwel de klei uit onze 
gemeente verwerkt moet worden. In het jaar 1888 werkten daar 
reeds 3 stoom-platte pannenfabrieken, en zijn er heden nog 2 stuks 
voor hetzelfde fabrikaat in aanbouw." Ook volgende jaarverslagen 
bleven van dit verschijnsel melding maken. De Duitsers zelf richtten 
eveneens fabrieken op, voornamelijk te Brggen en Kaldenkirchen, 

148) J. baron d'Aulnis Bourouill, De ontwikkeling der -volkswelvaart, in Eens halve 
eeuw, p. 354-355. 
148) Krupp 1812-1912, zum 100-jarigen Bestehen der Firma Krupp uni der 
Gusstahlfabrik zu Essen-Ruhr (z.pl. 1912), p. 203. 
15s) K.v.K. Venlo 1885, p. 8. 
151) K.v.K. Tegelen 1888, p. 7; 1889, p. 7; 1890, p. 7; 1891, p. 7; 1893, p. 8-9; 
Martin, a.w., p. 171. 
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gemeenten gelegen vlak bij de kleidelvingsplaatsen, waar de Lim-
burgse fabrikanten hun grondstof vandaan haalden. De fabrikanten 
die over de grens een fabriek oprichtten hielden ook hun vestiging 
in Limburg aan. Zo had de kleiwarenindustrie der Gebr. Teeuwen 
fabrieken in Tegelen, Blerik en Reuver, maar men bezat ook een 
bedrijf te Kaldenkirchen. 

Het aantal fabrieken bedroeg in 1898 77, en daalde tot 40 in 1914. 
Een globale tussenstand was 50 in 1908. 152  Het totale aantal pannen-
fabrieken in Nederland bedroeg toen ongeveer 90 met in totaal 
1.600 arbeiders. Zoals boven reeds betoogd, was deze ontwikkeling, 
— grotere bedrijven in kleiner aantal —, grotendeels toe te schrijven 
aan de mechanisatie van het bedrijf en de daarmee gepaard gaande 
hogere kapitaaleisen. Op deze kapitaaleisen wordt straks nog terug-
gekomen bij de behandeling der baksteenindustrie, waar in deze 
dezelfde problemen speelden. 

De ontwikkeling der Duitse dakpannenindustrie vlak over de 
grens deed dit afzetgebied tenslotte grotendeels verloren gaan. 153  
De afzet ging zich toen meer richten op de omstreken van Luik en 
Antwerpen. De afzet in Nederland beperkte zich tot de zuidelijke 
provincies en Rotterdam en omgeving. De rest van het land werd 
verzorgd door de dakpannenfabrieken in het gebied van Woerden, 
Alphen aan dc Rijn en Harlingen. Door de oorlog 1914-1918 ging 
het Belgische afzetgebied weer verloren. Men ging zich toen meer 
oriënteren op het binnenland, waartoe een handelskantoor te Venlo 
werd opgericht waarbij de meeste dakpannenfabrikanten uit de 
streek Tegelen, Reuver en Swalmen waren aangesloten. Voor de 
heropbouw van de verwoeste gebieden in België en Noord-Frankrijk 
werden na 1918 via dit kantoor grote hoeveelheden dakpannen 
geleverd. 

Een andere tak van grof-keramische nijverheid, die zich uitstekend 
in Midden- en Noord-Limburg ontplooide, was de baksteenindustrie. 
In grote lijnen ontwikkelde deze industrie zich gelijk aan de dak-
pannenindustrie. 

152) Ph. J. Ketner, Nijverheid, in Nederland in de aanvang der twintigste eeuw, 
p. 556-557. 
153) Laumans, a.w., p. 40-41. 
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Gewoonlijk wordt het begin van het algemeen gebruik van bak-
steen gesteld op het midden van de 13de eeuw. 154  De stenen welke 
men toen bakte, waren zeer groot en zwaar; de meest bekende af-
meting was 32 cm lang, 16 cm breed en 8 cm hoog. Het bakken 
geschiedde in open veldovens. De steenbakkerij werd uitgeoefend 
door kloosters, kasteelheren en boeren, die stenen bakten naar gelang 
ze nodig waren. Toen in de 1(de eeuw de overheid wegens brand-
gevaar het bouwen van houten huizen ging verbieden, nam de bak-
steenindustrie door poorters in betekenis en omvang toe. De grote, 
zware stenen raakten uit de mode en de kleinere rode gevelklinker 
van 16 bij 8 en 4 cm nam zijn plaats in. Bijna in elke streek van 
Nederland waar de grondstof aanwezig was, ontstonden steenbakke-
rijen, dit in tegenstelling tot dakpannenbakkerijen. In het algemeen 
kon men voor de dakpannen slechts vette klei of leem gebruiken, 
klei dus die een groot percentage fijnste delen, — kleiner dan 10 
micron —, bevat, hetgeen de reden ervan was, dat de dakpannen-
industrie veel meer gelocaliseerd was. Ook de bewerking van het 
product stelde hogere eisen. Voor de steenbakkerij kon met grovere 
klei genoegen genomen worden. De meeste en belangrijkste steen-
bakkerijen waren gevestigd aan de oevers der grote rivieren. Om-
streeks 1850 waren de grootste fabrieken gelegen in de Gelderse 
plaatsen Brummen, Beuningen, Druten, Gendt, Heteren, Huissen, 
Millingen, Pannerden, Ubbergen en Zuilichem. 

De geografische verbreiding der steenbakkerijen in 1858 en 1906 
was als onderstaand. 

154) Everwijn, a.-w., dl 1, p. 160-163; W. J. A. Arntz, Eenige gegevens voor een 
geschiedenis van de Nederlandsche steenindustrie, in Klei, tijdschrift gewijd aan 
de belangen der klei-industrie, jrg. XXXV (1943), p. 33-35; W. M. Zappey, De 
Nederlandse baksteenindustrie in het verleden, in De Onderneming, jrg. X (1960), 
nr. 2, p. 62. 
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Verbreiding van de steenbakkerijen in Nederland 

Provincie 1858 	 1906 

aan tal 
bedrijven 

aantal 
arbeiders 

aantal 
bedrijven 

aantal 
arbeiders 

Gelderland 85 3.025 183 9.900 
Limburg 25 60 108 1.280 
Noord-Brabant 56 415 72 1.900 
Zuid-Holland 50 1.565 54 1.780 
Groningen 17 246 51 850 
°verijsd 28 810 43 1.100 
Friesland 25 740 34 1.120 
Utrecht 15 365 29 1.200 
Zeeland 10 70 9 100 
Drenthe 2 20 2 20 
Nederland 313 7.316 585 19.250 

Nam bij de dakpannenindustrie Limburg een duidelijk eerste plaats 
in, waarbij de meerderheid der productie hier vandaan kwam, dit 
was niet het geval bij de baksteenindustrie. Ook de gemiddelde 
bedrijfsgrootte qua aantal arbeiders was aan de lage kant, hetgeen 
echter niet wegnam dat er enkele flinke bedrijven gevestigd waren. 

Het aantal steenfabrieken, respectievelijk tichelarijen, — waarmee 
bedoeld zijn de meest eenvoudig geoutilleerde producenten —, 
wijzigde zich in Midden- en Noord-Limburg als volgt. 155  

Aantal steenfabrieken in Midden- en Noord-Limburg 

Jaar Aantal 

1866 25 
1898 101 
1914 47 

Op een enkele uitzondering na waren al deze ondernemingen ge- 
legen in gemeenten aan de Maas. Het aantal steenbakkerijen nam 

155) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
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toe vooral omstreeks 1870. Een jaar van bijzonder veel aanvragen 
voor concessie, waarvoor goedkeuring nodig was van Gedeputeerde 
Staten, was 1873. 156  Er werd ten 34 concessies toegestaan. Opval-
lend is onder de aanvragers een edelman aan te treffen, F. baron 
von Dalwiger Lichtenfels te Arcen, die een concessie aanvroeg voor 
de tijd van tien jaar. Deze toename hing samen met de opbloei van 
de bouwnijverheid, die vrijwel zonder onderbrekingen duurde van 
1850 tot in het midden der jaren zeventig. Concentreerde de dak-
pannenindustrie zich voor een groot deel in het gebied tussen Venlo 
en Roermond, bij de steenfabrieken was dit niet het geval. 

In 1914, toen het aantal fabrieken ten opzichte van een tiental 
jaren geleden reeds sterk gereduceerd was, waren de ondernemingen 
over een 18-tal gemeenten verspreid. 

Steenfabrieken in 1914 in Midden- en Noord-Limburg 

Gemeenten Aantal 

Arcen 2 
Beegden 1 
Beesel-Reuver 4 
Bergen 2 
Echt 5 
Helden 2 
Maasbree 3 
Maasniel 3 
Meerlo 9 
Meyel 1 
Nedervveert 3 
Nunhem 1 
Ottersum 2 
Roermond 2 
Tegelen 2 
Thorn 2 
Venlo 2 
Venray 1 

156) P.V.L. 1873, XV, p. 18-23; De Jonge, a.w., p. 207. 
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Van deze 47 fabrieken in 1914 werkten er 13 met stoomkracht te 
weten: Gebr. Teeuwen te Blerik-Maasbree, Bremmers & Wackers 
te Maasniel, N.V. Steenfabriek Tienray te Tienray-Meerlo, Fa. van 
Daalen & Co te Meerlo, N.V. Corubona te Nunhem, A. Coolen te 
Ottersum, N.V. Canoy-Herfkens te Venlo en Tegelen, A. Russel te 
Tegelen, P. J. H. Joosten te Tegelen, N.V. Thorner Stoomdak-
pannen- en steenfabriek te Thorn, H. H. van de Boel te Thorn, 
N.V. Venlosche Steenfabriek te Venlo. 157  

Het beperkte aantal bedrijven zorgde, dank zij de toegenomen 
mechanisatie, voor steeds grotere productie. Voorbeeld hiervan moge 
zijn de Tegelse bedrijven. 158  

Overzicht der Tegelse balzsteenproductie 

Naam van het bedrijf Jaarlijkse baksteenproductie in stuks 
1888 	 1895 

Canoy-Herfkens 4.500.000 8.000.000 
Alfred Russel 600.000 2.000.000 
Gustaaf de Rijk (naderhand 2.000.000 2.500.000 
C. Junkers) 
De gezamenlijke veldovens 2.000.000 2.900.000 
Totale productie 9.100.000 15.100.000 

Interessant is aan de hand van enige voorbeelden, waarbij ge-
nomen zijn momenteel nog bestaande bedrijven, na te gaan hoe de 
ontwikkeling van deze grof-keramische bedrijven met name in 
financieel opzicht in grote lijnen verliep. 

Zo begreep steenbakker W. H. Coenen te Nunhem in 1912 goed, 
dat het zaak was kapitaalkrachtige figuren om zich heen te krijgen 
wilde hij zijn bedrijf met succes voortzetten. 159  Dusdoende werd 
opgericht de N.V. Corubona met als aandeelhouders steenbakker 
Coenen, notaris P. H. A. Rutten en de rentenier P. H. Boonen. 
Het maatschappelijk kapitaal werd, afgezien van enige oprichters-
bewijzen, bepaald op f21.000,—. Coenen bracht in: zijn huis, tuin 

157) P.V.L. 1914, zie staat van stoomtuigen. 
158) K.v.K. Tegelen 1888, p. 7; 1895, p. 11-12. 
155) Archief K.v.K. Roermond, N.V. Corubona, Nonbem 
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en bouwland ter waarde van f 7.130,—, en een voorraad stenen 
getaxeerd op f1.000,—. Dit geheel was bezwaard met een hypotheek 
van f4.000,—, zodat een bedrag resteerde van f4.130,—, waarvoor 
hij 4 aandelen ontving, plus een vijfde dat voor het restant door 
hem tot 100% zou worden volgestort. De beide overige vennoten 
kregen ieder 8 aandelen, die voor 20% werden volgestort. De overige 
80% zouden worden gestort naar gelang deze contanten nodig waren, 
doch in elk geval binnen een jaar. Notaris Rutten werd commissaris 
der vennootschap. De oprichtingsacte, gepasseerd bij collega notaris 
Linssen te Roermond, bepaalde voorts dat de directeur telkens voor 
slechts één jaar werd benoemd. De jaarlijkse beloning bedroeg een 
vast salaris van f500,— en een huurvrije woning, waarin hij het 
recht kreeg voor eigen rekening een herberg te houden. De winst-
verdeling was: 5% voor de directeur als beloning voor deugdelijk 
beheer, 3 maal 5% voor de drie oprichtersbewijzen, en 80% te ver-
delen tussen al de aandeelhouders, ook bij eventuele uitbreiding 
van het kapitaal. Die uitbreiding kwam voor de eerste maal in 1923 
toen het kapitaal werd omhoog gebracht tot f60.000,—. 

De in 1901 opgerichte N.V. Tiglia Stoomfabriek voor Kleiwaren 
beschikte over een aanmerkelijk groter aanvangskapitaal namelijk 
f75.000,—. 160  Het aantal vennoten was hier zeven, te weten: 
W. R. C. van Basten Batenburg te Tegelen, volgens de oprichtings-
acte zonder beroep, 10 aandelen; mr. W. J. H. T. van Basten 
Batenburg, rechter in de arrondissementsrechtbank te 's Hertogen-
bosch, 7 aandelen; G. Buskens, aannemer te Nijmegen, 6 aandelen; 
J. A. G. C. Trosée, zonder beroep te Nijmegen, 5 aandelen; dr. 
J. W. C. M. van der Sijp, arts te Venlo, 5 aandelen; mej. J. M. 
Laukers, zonder beroep te Venlo, 5 aandelen; en mr. J. H. A. van 
Basten Batenburg, lid van de Limburgse Gedeputeerde Staten en 
wonende op kasteel Holtmiihle te Tegelen, 7 aandelen. Voor notaris 
Brouwers te Venlo verschenen alleen de heren W. R. C. en mr. 
J. H. A. van Basten Batenburg. Van de 45 geplaatste aandelen, — 
de overige moesten volgens de statuten binnen 5 jaar geplaatst zijn —, 
waren er 24 in handen der familie Van Basten Batenburg. Het was 
dan ook niet verwonderlijk dat een lid der familie als eerste directeur 

ulo) Archief K.v.K. Venlo, N.V. Russel-Tiglia, Tegelen. 
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fungeerde. Onder leiding van directeur W. R. C. van Basten 
Batenburg ging het de vennootschap voorspoedig. Het aandelen-
kapitaal werd in 1916 vergroot tot f250.000,—. 

In 1880 werd opgericht de steenfabriek van Carel Canoy en 
Gerard Johan Herfkens. 161  Canoy was dakpannenfabrikant en han-
delaar in bouwmaterialen te Tegelen, Herfkens, — afkomstig uit 
Millingen —, was aannemer. Zij bouwden een ringoven. Tevens 
werd aangekocht een stoommachine voor de prijs van f 2.900,— bij 
de firma Smulders te Utrecht. Een ramp voor het bedrijf was toen 
in 1882 de bankier, Gebroeders Wolters te Venlo, failleerde, waar-
mee de financiële bodem, een groot bankcrediet, uit het bedrijf viel. 
De onderneming werd tenslotte gered door Smulders, die tevens 
als compagnon toe trad, waardoor ontstond de firma Canoy, Herf-
geplaatste aandelen werden ingebracht: de firma Canoy-Herfkens 
Steenfabrieken te Tegelen en Venlo. Het aandelenkapitaal werd 
gesteld op f 500.000,— waarvan geplaatst f 300.000,—, ieder der 
drie oprichters voor een gelijk deel. Als volledige storting op de 
geplaatste aandelen werden ingebracht: de firma Canoy-Herfkens 
& Co, diverse gronden en de steenfabriek genaamd „Drie Kronen" 
te Tegelen. De drie oprichters werden tevens directeur, elk voor een 
salaris van f3.000,—. 

De N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel te Tegelen dateert uit 
1885 en werd gesticht door de 21-jarige Alfred Russel, zoon van 
een notaris te Geleen. Met een lening van f 8.000,—, ontvangen 
van zijn vader, begon Alfred tRussel, — die aanvankelijk architect 
wilde worden en enige jaren werkzaam was op het architecten-
bureau Kaiser te Venlo —, een kleiwarenfabriek, die verblendstenen 
produceerde, hoofdzakelijk bestemd voor Duitsland. In 1910 bezat 
het bedrijf in totaal 12 ovens en werkte met 28 man personeel, 
dat 500 rn3  klei per jaar verwerkte. De dagverdienste van een 
arbeider bedroeg 3 mark, ofwel f1,80. In 1925 werd het bedrijf 
omgezet in een N.V. De huidige N.V. Tegula, gevormd in 1966, 
bestaat uit de bedrijven Canoy-Herfkens, Tiglia en Russel. 162 

"1 ) Archief K.v.K. Venlo, Tegula N.V., Venlo; De stenen spreken, p. 2-3. 
1 62) Archief K.v.K. Venlo, N.V. Kleiwarenfabriek Alfred Russel, Tegelen (dossier 
nr. 1835); K.v.K. Tegelen 1888, p. 7; Handgeschreven notities van de heer 
George Goossens, oud-directeur N.V. Russel-Tiglia, Tegelen. 
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Uit deze voorbeelden, met meerdere aan te vullen, blijkt dat bij 
oprichting der naamloze vennootschappen het kapiaal-associatieve 
idee voorop stond. Voorts was het niet ongebruikelijk, dat onder-
nemers in elkaars zaken participeerden. Een concentratietendens 
tenslotte, — men denke slechts aan een naam als de N.V. Verenigde 
Swalmer Dakpannenfabrieken met een maatschappelijk kapitaal van 
f500.000,—, waarvan geplaatst f300.000,—, opgericht in 1924 door 
J. S. Hermans —, was in het begin der twintigste eeuw onmisken-
baar. 

In het voorgaande werd reeds gewezen op investeringen die leid-
den tot uitbreiding, verbeteringen en mechanisatie der ondernemin-
gen. Hoe dit alles zich in een bedrijf manifesteerde wordt in het 
volgende met een paar voorbeelden, — Canoy-Herfkens en Alfred 
Russel, ondernemingen de lezer al enigszins bekend —, toegelicht. 

Om een jaarproductie van 4.670.000 bakstenen te behalen in 
1889 had Canoy-Herfkens nodig: 98 wagens steenkolen van elk 
10.000 kg plus 3 wagens geperste turf en 2 wagens bruinkolen. Aan 
arbeidsloon werd in 1889 f 20.000,— uitbetaald. De productie ging 
in deze jaren met sprongen vooruit, getuige onderstaand overzicht. 163  

Baksteenproductie van Canoy-Herfkens 

Jaar Aantal 

1888 4.500.000 
1889 4.670.000 
1890 4.354.000 
1892 5.275.000 
1893 5.276.000 
1894 7.000.000 
1895 8.000.000 
1896 9.000.000 
1897 9.000.000 

De afvoer der productie geschiedde per schip en per as. In 1893 
ving men aan met de bouw van een tweede ringoven en de nodige 

163) Zie betreffende verslagen van de Kamer van Koophandel, Tegelen. 
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droogruimte. Hierdoor steeg de productie van 5.276.000 in 1893 tot 
7.000.000 in 1894. Het aantal personen in dienst was in 1893 in 
totaal 85. Andere vernieuwingen waren in 1895 een nieuwe droog-
inrichting, een stoommachine met ketel van 50 pk en een walswerk 
met molen om de klei te bewerken. 164  Afzetgebied voor de bakstenen 
was vooral Nederland. Het naburige Venlo waar omstreeks de 
eeuwwisseling veel werd gebouwd was ook een goede afnemer. 
Daarnaast betrok Duitsland belangrijke partijen. Vermelding ver-
dient de afdeling schoorsteenbouw, die al spoedig een belangrijke 
bron van inkomsten werd. Het aantal schoorstenen door Canoy-
Herfkens gebouwd in de loop der jaren loopt in de honderdtallen. 
Zo werd bijvoorbeeld een groot aantal der Philips-schoorstenen in 
en buiten Eindhoven door dit bedrijf gebouwd. 165  

Een fabriek, niet zo groot als Canoy-Herfkens, maar zeker met 
zoveel groeikracht was het bedrijf van Alfred Russel. Zijn stoom 
profiel- en verblendstenenfabriek verdrievoudigde in zes jaar de 
productie, die hoofdzakelijk verblendsteen, — de aristocraat onder 
de bouwstenen —, betrof en grotendeels naar Duitsland per spoor 
werd geëxporteerd. Evenals Canoy-Herfkens hield Russel zich ook 
met fabrieksschoorsteenbouw bezig. In 1889 leverde hij 13 fabrieks-
schoorstenen tot een gezamenlijke hoogte van 270 m. Hieronder 
bevonden zich schoorstenen ter hoogte van 40 m. Het jaar daarop 
werden 16 fabrieksschoorstenen afgeleverd tot een gezamenlijke 
hoogte van 297 m. Russel zorgde dat zijn bedrijf goed geoutilleerd 
bleef. In 1889 plaatste hij in zijn bedrijf een nieuwe stoomketel van 
15 pk, vervaardigd door de Koninklijke Nederlandsche Machine-
fabriek te Helmond. Een jaar later werd weer een nieuwe stoom-
machine, nu van 20 pk, geplaatst. Tevens werden er twee ovens 
gebouwd van de nieuwste constructie met een schoorsteen van 40 m. 
In 1893 werd een drooglokaal gebouwd met een oppervlakte van 
300 m2, dat door ovens werd verwarmd, ten einde ook 's winters te 
kunnen produceren. Verder werd een oven gebouwd speciaal tot 
het blauwstoken van plavuizen en trottoirstenen. 166  

Het is interessant een industrieel als Russel zelf aan het woord 

164) K.v.K. Tegelen 1890, p. 8; 1891, p. 8; 1893, p. 9; 1895, p. 11. 
165) K.v.K. Tegelen 1896, p. 10; De stenen spreken, p. 10, 31. 
166) K.v.K. Tegelen 1888, p. 7; 1889, p. 8; 1890, p. 8-9; 1893, p. 10. 

201 



te laten. Op verzoek van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
te Tegelen gaf hij in 1891 een analyse van de gang van zaken in 
zijn bedrijf 167 : 

„Beginnende met mijn hoofd-fabrikaat, de verblendstenen, blijkt 
dat ik ongeveer 1.000.000 stuks fijnere klei-stenen fabriceerde. 

De aftrek naar Duitschland was niet grooter dan andere jaren. 
Dit is te wijten aan den zeer slappen bouwijver, die er in 't grootste 
gedeelte der ,Rijnprovincie heerscht tengevolge van den slechten 
gang van bijna alle takken van nijverheid en van de overdreven 
bouwwoede in de laatste jaren. Dit werd echter weer eenigszins 
vergoed doordat zich, voornamelijk in 1891, mijne waar in andere 
streken toegang verschafte. 

Over het debiet mijner klei-profielsteenen kan ik een beter rapport 
uitbrengen. 't Blijkt, dat deze steenen hoe langer hoe meer tot hunne 
geldigheid komen, althans ik kon mij verheugen over de toewijzing 
der levering van profielsteenen voor verschillende kerken. 

Wanneer ik het succes mijner specialiteit nl. het bouwen van 
ronde fabriek-schoorsteenen naga, zie ik dat ook hierin vooruitgang 
te bespeuren is. Het getal der door mij gebouwde schoorsteenen 
klom van jaar tot jaar; het bedroeg in 1890 16 stuks, tot eene ge-
zamelijke hoogte van 297 meter, in 't afgelopen jaar werd dit getal 
met vier overschreden, zoodat ik er 20 bouwde. De totale hoogte 
daarvan bedroeg 385 meter. 

Met een enkel woord wil ik ten slotte nog gewag maken van een 
artikel, dat in den laatsten tijd veel aftrek vond, 't zijn nl. mijne 
machinaal geperste plavuizen, die door mooie roode kleur en bij-
zondere hardheid uitmunten." 

In het algemeen heerste in de baksteenindustrie een gezonde 
activiteit, waardoor bloeiende bedrijven ontstonden. De industriële 
ontwikkeling die op het einde der negentiende eeuw in Zuid-
Nederland doorzette, — men denke slechts aan de Philips-bedrijven 
en de opkomst van het Zuid-Limburgse mijngebied —, was hiertoe 
ongetwijfeld een stimulans. Ook de woningbouw nam toe. Het 

1S7) K.v.K. Tegelen 1891, p. 8-9. 
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aantal nieuw gebouwde woningen in Nederland steeg van 18.000 in 
1902 tot 25.000 in 1912. 1" 

De woningwet van 1902 was een positieve factor in deze, omdat 
de wet het instituut van de woningbouwverenigingen een nieuwe 
stoot gaf. Was het percentage woningen gebouwd door woning-
bouwverenigingen omstreeks 1900 nog te verwaarlozen, in 1912 
bedroeg dit 5% van de nieuwbouw. In 1920 was dit percentage zelfs 
gestegen tot 54%. Gedurende de jaren 1949 en 1950 lag het per-
centage op ongeveer 40%. 

Een belangrijk deel der keramische nijverheid werd na de jaren 
tachtig de gresbuizenindustrie. Omdat deze buizen zeer goed be-
stand bleken tegen de werking van chemische stoffen, werden ze 
zeer geschikt bevonden om te dienen bij het aanleggen van riole-
ringen. Fabrikant van deze buizen was B. J. Canoy te Tegelen. 
Hij was zeer gesorteerd in allerhande kleiwarenproducten zoals: 
fnadestenen, profielstenen, tapse schoorsteenstenen, trottoirstenen, 
tegels, bloempotten en verglaasde muurtegels. Hij ging zich echter 
speciaal toeleggen op de fabricage van rioolbuizen. Als nieuwe tak 
van nijverheid signaleerde de Kamer van Koophandel te Tegelen 
deze activiteit als een verblijdend verschijnsel. 1" 

Deze zogenaamde steenbuizen werden alleen te Tegelen gefabri-
ceerd. Tot dan toe was de Nederlandse markt met scheepsladingen 
tegelijk van Engelse buizen voorzien. Canoy kon echter goed met 
deze Engelse buizen van uitstekende kwaliteit concurreren. Export 
naar Duitsland was moeilijk omdat door dat land een invoerrecht 
van 1 mark per 100 kg geheven werd op dit artikel, dezelfde heffing 
als voor platte dakpannen. Een ernstige belemmering was tevens 
de hoge vrachtprijs vergeleken met andere soortgelijke goederen, die 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bedong. In 
1889 werden door Canoy 160.000 buizen van verschillende grootte 
gefabriceerd. In 1890 werd een stoommachine van 35 pk in de 

09) A. J. A. Rikkert, Woningstatistiek, in 50 Jaar woningwet 1902-1952 (Alphen 
aan de Rijn 1952), p. 104; J. Bommer, Organen bij de uitvoering van de wet, in 
50 Jaar woningwet, p. 56. 
09) Rijken, a.w., p. 163-164; K.v.K. Venlo 1880, p. 7-8; 1887, p. 7-8; K.v.K. 
Tegelen 1888, p. 8. 
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fabriek geplaatst en werd de productiecapaciteit met twee ovens 
uitgebreid. Om zijn markt verder te vergroten stond Canoy voor de 
keuze een fabriek in de provincie Zuid-Holland te vestigen om 
aldaar beter met de Engelse producten te kunnen concurreren, of 
een fabriek in Duitsland te stichten. Hij koos de laatste mogelijk-
heid, die tevens het dichtst bij huis was. 17° Fabrikant Louis de Rijk 
uit Tegelen volgde hem voor wat betreft platte pannen. De vestiging 
te Kaldenkirchen werd een succes en tot op heden zijn er fabri-
kanten die een dergelijke vestiging in Duitsland bezitten. 

In 1895 werd te Belfeld door de firma Houben & Steegh een 
buizenfabriek met ringoven gebouwd. De productie was zo ingericht, 
dat 's zomers en 's winters kon worden doorgewerkt. In de fabriek 
werd een walswerk met kleimolen geplaatst. In 1899 waren er vier 
stenen buizenfabrieken, waarvan drie te Tegelen en een te Belfeld 
gevestigd. 171  In 1914 bevonden zich gresbuizenfabrieken te Tegelen: 
N.V. Tiglia en N.V. Gresbuizen-Industrie (ook met een fabriek 
te Belfeld), en te Reuver: firma Janssen 8z Willemsen en Jac. 
Laumans. 172  

Tenslotte volgt hier een opgave van de momenteel nog bestaande 
kleiwarenfabrieken, die lid zijn van de Limburgse Vereniging van 
werkgevers in de Klei-industrie, opgericht voor 1914. 173  

170) K.v.K. Tegelen 1889, p. 8; 1890, p. 9; 1891, p. 7, 9. 
171) P.V.L. 1899, M, p. 2-13. 
tir) P.V.L. 1914, zie staat van stoomtuigen; Laumans, a.w., p. 19, 26-27. 
173) A. M. Eijkens, Limburg's klei-industrie, uitgegeven bij gelegenheid van het 
vijftigjarig bestaan van de Limburgse Vereniging van Werkgevers in de Klei-
industrie (Tilburg 1968), ongepagineerd. 
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Historisch overzicht van nog bestaande kleiwaren fabrieken. 

Naam 	 Plaats 	Jaar van oprichting 

Janssen-Dings' Kleiproducten N.V. Belfeld 	rond 1892 
N.V. De Nederlandsche 

	

Gresbuizenindustrie Belfeld 	als N.V. in 1909 
C. V. Cuypers Dakpannenfabriek Echt 	circa 1875 
N.V. Dakpannen- en Kleiwaren- Echt 	1900 
industrie „De Valk" v/h J. Meuwissen 
Kleiwarenfabriek Thissen N.V. 	Helden- 

Beringen voor 1850 
Janssen-Willemsen Greswaren- 	Reuver 	1904 

fabriek N.V. 
Jac. Laumans N.V. 	 Reuver 	1892 
N.V. Gebr. Hendrikx Kleiwaren- Swalmen 	1904 

fabriek 
C.V. Gebr. Noten Dakpannenfabriek Swalmen 	1911 
N.V. Gebr. Laumans Kleiwaren- Tegelen 	1845 

fabriek 
N.V. Greswaren Industrie Teeuwen Tegelen 	1844 
Paul Teeuwen N.V. 	 Tegelen 	1844 
C.V. Gebr. van de Boel 	Thorn 	circa 1740 

Dakpannenfabriek 
Tegula N.V. 	 Tegelen 	1880 Canoy- 

Herfkens 
1885 Russel 
1901 Tiglia 

Al met al was de keramische nijverheid een broodwinning voor 
vele mensen. In 1909 was de beroepsbevolking ten opzichte van 
1866 sterk gestegen. 174  

174) Bijdragen tot de Statistiek van Nederland, Beroepstelling 1909; P.V.L. 1866, 
XV, p. 404 e.v. 
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Toename van het aantal personen werkzaam in de keramische 
industrie van Midden- en NoordLimburg 

Gemeente 1866 1909 

Belfeld — 150 
Echt 63 110 
Reuver 3 188 
Swalmen 5 124 
Tegelen 127 558 
Thorn 55 139 

Totaal 253 1.269 

Onder de in deze industrietak werkende personen waren in 1866 
ook jeugdigen, zoals blijkt uit de volgende specificatie. ' 75  

Overzicht van personen in 1866 werkzaam in de keramische industrie 
van Midden- en Noord-Limburg 

Gemeente mannen vrouwen 	jongens 	meisjes 
beneden 16 jaar beneden 16 jaar 

Belfeld 
Echt 63 
Reuver 3 
Swalmen 5 — 	— 
Tegelen 96 — 	31 
Thorn 34 — 	17 4 

Totaal 201 48 4 

De enquête betreffende de werking en uitbreiding van de wet 
van 19 september 1874 geeft betreffende de personeelssamenstelling 
enige cijfers voor pannen- en steenfabrieken in het jaar 1887.' 76  

175) W. N. Schilstra, Vrouwenarbeid in landbouw en industrie in Nederland in 
de tweede helft der 19e eeuw (Amsterdam 1940), p. 30. 
' 76 ) Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 september 1874 
(Staatsblad nr. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen, Verslag 
der Commissie, Bundel V (Sneek 1887) p. 21-22. 
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Personeelssamenstelling van enige dakpannen fabrieken in 1887 

Naam van het 
bedrijf 

Plaats van 
vestiging 

Mannen Jongens van Jongens van 
16-18 jaar 	12-16 jaar 

N.V. Stoompannen- 
fabriek van Echt Echt 37 10 7 
Gebrs. Theunissen Tegelen 16 2 2 
C. Canoy Tegelen 12 2 4 
P. Kissen Tegelen 12 — 6 

Totaal 77 14 19 

De indicatie uit bovenstaande is dat in de dakpannenindustrie op 
2 volwassenen 1 jeugdige werkzaam was. Voorts werkten vrouwen 
noch meisjes in deze bedrijven. 

Personeelssamenstelling van enige baksteen fabrieken in 1887 

Naam van 	Plaats van 
het bedrijf 	vestiging 

Mannen jongens van Jongens van 	Meisjes van 
16-18 jaar 	12-16 jaar 	12-16 jaar 

H. Canoy 	Tegelen 30 15 20 — 
G. de Rijk 	Tegelen 18 4 3 1 
Canoy-Russel Tegelen 12 2 1 — 
F. Otten 	Bergen 18 — 2 — 

Totaal 78 21 26 1 

Ook hier dezelfde indicatie: op 2 volwassenen was 1 jeugdig persoon 
werkzaam. 
Vergelijkt men de laatste cijfers met het overzicht uit 1866 dan blijkt 
dat in 1866 op de 4 volwassenen 1 jeugdige beneden 16 jaar werk-
zaam was. Voegt men de jongens van 16-18 jaar bij de volwassenen 
dan blijkt de verhouding van 2 volwassenen op 1 jeugdige zowel te 
gelden voor 1866 als 1887. Het armoedige bestaan leidde er toe 
dat de kinderen, nauwelijks 12 jaar oud, mee moesten aanpakken, 
hetgeen nog omstreeks de eeuwwisseling, vooral te Tegelen, heel 
gewoon was. De officiële cijfers voor wat betreft de kinderarbeid 

207 



waren echter gunstiger dan de werkelijkheid. Weliswaar bestonden 
de wetten van 1874 en 1889, — de wet van 1874 verbood practisch 
geheel de arbeid van kinderen beneden 12 jaar; de wet van 1889 
regelde de arbeid van jeugdigen tussen 12 en 16 jaar —, maar de 
leerplichtwet kwam pas in 1900, zodat vele ouders hun kinderen 
reeds vanaf 8 jaar naar de Duitse kleiwarenfabrieken vlak over de 
grens zonden. 177  Daar moesten deze kinderen van 's morgens vroeg 
tot 's avonds laat stenen dragen, een zwaar, afmattend en geest-
dodend werk. Vele kinderen kwamen reeds op zeer jeugdige leeftijd, 
daartoe aangespoord door ouderen, in aanraking met de drank, zodat 
velen op latere leeftijd er aan verslaafd raakten. 

De kinderen boven 12 jaar, zowel jongens als meisjes, als los-
arbeider werkend, hadden in de fabriek een volle dagtaak. Zij droe-
gen de klei vanuit de molen naar de pannenmakers, of droegen de 
ovens leeg, een zwaar werk en zeker niet bevorderlijk voor hun 
lichamelijke ontwikkeling. 

De werktijden per dag bedroegen 11 tot 12 uur. De contenu-
arbeiders, zoals de ringovenstokers, werkten 7 maal 12 uur per 
week. 178  Elders, zoals in Gelderland, arbeidde men 14 â 15 uur 
per dag. 

Tussen patroon-pottenbakker en arbeider bestond een patriarchale 
verhouding en de omgang met elkaar was zeer gemoedelijk. De 
knechts woonden bij de baas in, evenals bij de boeren de boeren-
knechts. In huis had men een of twee dienstmeiden. Land hield 
men er in de regel niet op na, wel een tuin. De meeste potten-
bakkers werden niet oud, hetgeen te wijten was aan het zogenaamde 
„pottenbakkertje", de gevreesde silicose-ziekte. Het loon van een 
potterijknecht bedroeg f 4,— per week in 1866, een jongen verdiende 
de helft van dit bedrag. 

De weeklonen die in 1866 verdiend werden, waren de volgende. 179  

177) Schilstra, a.w., p. 70, 102; P. Jacobs, a.w., p. 9; Gedenkboek uitgegeven ter 
gelegenheid van het 25-jarig bestaan der vakvereniging van steen-, buizen- en 
pannenfabrieksarbeiders St. Stephanus te Tegelen 1 januari 1906- 1 januari 1931 
(z.pl. z.j.), p. 60. 
178) P. Jacobs, a.w., p. 8, 10; Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 191. 
179) P.V.L. 1866, XV, p. 404 e.v. 
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Overzicht van weeklonen in de keramische industrie 
van Midden- en Noord-Limburg 

Gemeente weeklonen in guldens 
mannen 	 jongens 

Echt 3,60 tot 7,20 
Reuver 3,60 
Swalmen 4,20 
Tegelen 4,— 2,— 
Thorn 4,80 1,25 tot 2,20 

In 1905 lagen de lonen in de Tegelse keramische industrie in 
het algemeen op 10 tot 12 cent per uur. In dit jaar moest echter 
door de arbeiders in sommige fabrieken nog een actie gevoerd 
worden om de lonen op dit niveau te brengen.'" 

Het was ook in deze tijd dat de arbeiders in de keramische 
industrie te Tegelen zich gingen organiseren, vooral wakker geschud 
door de spoorwegstaking van 1903. 181  Het Spoorwegblaadje, ge-
redigeerd door mannen als Petter en Oudegeest, werd in Tegelen 
druk gelezen, hetgeen waarschijnlijk mede te verklaren valt uit de 
aanwezigheid van een grote werkplaats der spoorwegen te Blerik. 
Het lezen van het Spoorwegblaadje, dat bepaalde misstanden in 
vlijmscherpe bewoordingen hekelde, deed de arbeiders uit hun 
apathie ontwaken. De jonge kapelaan Van Meerwijk, — zijn vader 
was rechter aan de Arrondissementsrechtbank te Roermond —, richt-
te, geïnspireerd door de in 1891 verschenen encycliek Rerum 
Novarum van paus Leo XIII, te Tegelen, een vakvereniging van 
steen-, buizen-en pannenfabrieksarbeiders, St. Stephanus geheten op. 
De eerste voorzitter werd Jean van Leipzig. Daarmee waren de 
Tegelse arbeiders hun collega's in de omliggende plaatsen ver voor-
uit. Men durfde te coöpereren, politiek te voeren, en, — dat bleek 
een paar jaren later —, men durfde zelfs te staken. 

De oprichting van deze vakvereniging in 1905 werd gevolgd door 
de oprichting van een werkgeversorganisatie in 1910: de R.K. Ver- 

1.)) P. Jacobs, a.w., p. 10. 
I'') Gedenkboek St. Stephanus, p. 41; P. Jacobs, a.w., p. 12. 
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eniging voor Werkgevers van Venlo en Omstreken die bleef bestaan 
tot 1918, toen zij grotendeels opging in de Limburgse R.K. Werk-
geversvereniging. 182  

Dat er tussen werkgevers en arbeiders spanningen bestonden, 
bleek in augustus 1910 toen een staking uitbrak bij de N.V. Tiglia 
te Tegelen. 183  Aanleiding tot deze staking was de in 1907 tot stand 
gekomen wet op het arbeidscontract. De arbeiders die hun positie 
door deze wet verbeterd zagen, ontwierpen een concept-contract ten 
einde dit aan de werkgevers voor te leggen. De laatsten lieten weten 
dat iedere fabrikant met zijn eigen personeel overleg zou plegen, een 
procedure die de arbeiders weinig aanstond. Toen het beloofde over-
leg met de werkgevers, — inmiddels georganiseerd —, plaats vond, 
bleek tot ontsteltenis van de arbeiders, dat de werkgevers reeds ge-
drukte contracten gereed hadden, die enkel nog door de arbeiders 
ondertekend behoefden te worden. Deze contracten, — later de 
„blauwe boekjes" genoemd —, bevatten arbeidsvoorwaarden, die 
geen winstpunt voor de arbeiders betekenden. De „blauwe boekjes" 
moesten de arbeiders, op straffe van onmiddellijk ontslag, tekenen. 
De meeste arbeiders gingen accoord. 

Er was echter één uitzondering. Deze betrof de arbeiders van 
een der grootste fabrieken, de N.V. Tilglia. De circa honderd werk-
nemers weigerden en bloc het contract te tekenen. Een conflict 
stond op uitbreken, maar werd te elfder ure voorkomen doordat de 
directeur toestemde in een onderhoud met enige bestuursleden van 
St. Stephanus. In die bespreking vroeg de directeur de arbeiders om 
te willen doorwerken. Hij beloofde de arbeidsvoorwaarden niet te 
doen verslechteren en na een half jaar de besprekingen te heropenen 
om dan een nieuw contract met de arbeiders aan te gaan. Toen 
in augustus 1910 de termijn verstreken was, herinnerden de arbei-
ders de directie er aan de onderhandelingen te heropenen. Het bleek 
toen dat directeur Van Basten Batenburg zijn functie had over-
gedragen aan een ander, te weten M. F. L. H. Welters, een jonge 
en energieke figuur, die echter weinig van onderhandelingen met 
arbeiders moest hebben. Hij verklaarde dan ook zich niets van de 

182) Albregts, a.w., p. 49-50. 
183) P. Jacobs, a.w., p. 35-42; Gedenkboek St. Stephanus, p. 14, 20, 65. 
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belofte van zijn voorganger te zullen aantrekken. Pogingen om toch 
nog te onderhandelen faalden. 

Ten slotte namen de arbeiders in augustus 1910, — de stemming 
onder hen was inmiddels zeer verslechterd —, het besluit te staken. 
Misschien had men dit besluit niet genomen en zeker niet zo spon-
taan en vastberaden, indien men geweten had welke gevolgen er 
uit zouden voortvloeien. In het begin liet zich alles goed aanzien. 
De arbeiders waren vol vuur en men twijfelde nauwelijks aan de 
gewenste einduitslag. De werkgevers begonnen spoedig met de uit-
gave van een weekblaadje, genaamd „Hoor en Wederhoor". Toen 
de redactie naar de opvatting der arbeiders onjuistheden ging publi-
ceren, zochten zij naar een middel om hun standpunt te verdedigen. 
Het vakblaadje „God en ons Recht" stelde zijn kolommen beschik-
baar. 

Niet alleen in Tegelen maar ook in de omliggende plaatsen had de 
staking inmiddels grote aandacht getrokken. Mede door artikelen in 
„Hoor en Wederhoor" was de publieke opinie tegen de stakers. 
Aanplakbiljetten, waartoe de arbeiders hun toevlucht hadden ge-
nomen om hun zaak uiteen te zetten, werden stelselmatig van bomen 
verwijderd. Op de westelijke Maasoever werden arbeiders aange-
worven. Tot teleurstelling der Tegelse arbeiders werden er voldoende 
onderkruipers gevonden, die de productie van Tiglia weer op gang 
brachten. De uitkeringen uit de slecht gevulde weerstandskas van 
„God en ons Recht" waren laag en werden kariger naarmate de 
staking langer duurde. Intussen bleef de fabriek draaien op de ge-
worven arbeidskrachten van over de Maas. De directie verklaarde 
dat het werk uitstekend liep, maar de werkelijkheid was minder roos-
kleurig omdat de kern van geschoolde arbeiders, — in een dergelijke 
onderneming onmisbaar —, ontbrak. De stakers die dit wisten zagen 
hierin hun kans op een overwinning. Maar directeur Welters hield 
voet bij stuk. 

Het was in het voorjaar van 1911 dat 6 van de beste voorwerkers, 
murw van het wachten, weer terug gingen naar de fabriek. Dat was 
het begin van het einde der staking, die in mei werd opgeheven en 
beëindigd verklaard. De gevolgen waren voor velen pijnlijk. Ver-
schillende stakers konden niet meer op de fabriek geplaatst worden 
en moesten elders werk zoeken. De voormannen van de stakers wer- 
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den op een zwarte lijst genoteerd, hetgeen betekende dat zij in 
Tegelen geen werk meer zouden vinden. De overige stakers kregen 
een zwart contract, hetgeen meebracht dat ze bij eenzijdig ontslag 
door de werkgever automatisch op de zwarte lijst werden gezet. 

De volgende phase in deze sociale strijd werd ingeluid in 1912, 
toen dr. H. A. Poels zich er in mengde. Met zijn medeweten werd 
op 21 juni 1912 door de Tegelse arbeiders een protestmeeting op 
touw gezet. 1" Poels trok op de hem eigen wijze van leer. Aan-
knopingspunten waren dat de directeur van Tiglia openlijk had ver-
klaard op zijn fabriek geen arbeider te dulden, die lid was van een 
katholieke vakvereniging. Een andere werkgever ontsloeg in 1911 
een propagandist van een katholieke vakorganisatie. 

Tenslotte was er de grote steen des aanstoots: de zwarte lijst en 
het zwarte contract. Toen een maand later de R.K. Vereniging voor 
Werkgevers van Venlo en Omstreken een protest tegen de gehouden 
protestmeeting publiceerde, antwoorde Poels zich niet verplicht te 
achten ook maar een enkel woord door hem op deze vergadering 
gesproken terug te nemen. Tot 1914 heerste er een gewapende vrede, 
nadat tenslotte in 1912 het conflict formeel was bijgelegd, zwarte 
lijst en zwart contract werden afgeschaft en de boycot tegen de ar-
beidersorganisaties was beëindigd. De mobilisatie en het uitbreken 
van de eerste wereldoorlog deed de gerezen emotionaliteit slijten. 

De strijd laaide weer op in de herfst van 1921, toen een loons-
verlaging werd aangekondigd in verband met de slechte gang van 
zaken op de fabrieken. Het gevolg was een staking die 6 weken 
duurde en waarbij de meeste klei-arbeiders tussen Venlo en Roer-
mond min of meer waren betrokken. In de zomer van 1922 bracht 
burgemeester mr. B. M. Berger van Venlo, — oud-secretaris van de 
Limburgse R.K. Werkgeversvereniging —, een compromis tot stand. 

D. KUNSTNIJVERHEID 

In deze paragraaf komt aan de orde hoe de kunstnijverheid, 
speciaal te Roermond, bezield door de in deze plaats geboren bouw- 

184) J. Colsen, Poels (Roermond-Maaseik 1955), p. 477-478; Gedenkboek St. 
Suphanus, p. 74; P. Jacobs, a.w., p. 59 -62; De Werkgever, 50 Jaar Limburgse 
Katholieke Werkgeversvereniging, nr. 20A, 3 oktober 1968, p. 587. 
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meester Pierre Cuypers, tot bloei geraakte en welke moeilijkheden 
zij naderhand ondervond. 

Dat een, vooral kerkelijk georiënteerde, kunstnijverheid van im-
portantie zich na het midden der negentiende eeuw ontwikkelde, 
vond zijn oorzaak in de omstandigheid dat, — in het bijzonder na 
het herstel der kerkelijke hiërarchie in 1853 —, katholiek Nederland 
een grote bedrijvigheid wat betreft kerkenbouw ten toon spreidde. 185  

De centrale figuur in deze was onbetwist de architect P. J. H. 
Cuypers, die meer dan drie honderd kerken ontwierp, waarvan er 
meer dan honderd werden uitgevoerd. Het stempel, dat Cuypers op 
de kerkenbouw kon zetten, — en ook op grote bouwwerken, zoals het 
Rijksmuseum te Amsterdam —, dankte hij aan zijn toendertijd alom 
erkend vakmanschap, vervolgens aan het feit dat hij tot op hoge 
ouderdom actief bleef, — hij leefde van 1827 tot 1921 —, en ten 
slotte aan zijn invloedrijke vrienden, waaronder te noemen zijn de 
eerste referendaris voor Kunsten en Wetenschappen jonkheer Victor 
de Stuers en zijn schoonbroer, de letterkundige Joseph Alberdingk 
Thijm. I88 

Dat zodoende te Roermond een kunstnijverheid van nationale 
faam groeide is onder andere te danken aan Cuypers, die de toe-
levering van altaren, beelden, banken en paramenten aan zijn stad-
genoten toespeelde. Daarbij vergat hij niet de firma Cuypers & 
Stoltzenberg, waarvan hij zelf firmant was. Ook in het buitenland 
werden de Roermondse kunstnijverheidsproducten afgezet. 

De bloei van de Roermondse kunstateliers moet gelegen hebben 
tussen 1850 en 1870, getuige het deelnemen aan nationale en 
wereldtentoonstellingen, waar men prijzen en onderscheidingen be-
haalde. 187  Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ten-
toonstellingen. 

185) L. J. Rogier, Katholieke herleving ('s-Gravenhage 1962), p. 224, 226. 
186) Dr. Cuypers gedenkboek 1827-1927, uitgegeven door „Limburg", Provinciaal 
Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst (Sittard 
1927), p. 26-32, 63-65; B. Reith, Honderd jaar kerkbouw in Nederland (Haar-
lem 1953), p. 30. 
187) G.V. Roermond 1852, XIV; 1855, XIV; 1858, XIV; 1861, XIV; 1866, p. 
184, 1867, p. 138, 1868, p. 70-71. 
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Overzicht van tentoonstellingen waaraan deelgenomen werd door 
de Roermondse Kunstnijverheid 

Jaar Plaats der 
tentoonstelling 

Onderneming Fabrikant van 

1852 Arnhem F. Stoltzenberg kerkstoffen 
1855 Parijs F. Stoltzenberg 

Cuypers & Stoltzenberg 
kerkstoffen 
beeldhouwwerk 

1861 Haarlem F. Stoltzenberg 
Cuypers & Stoltzenberg 

kerkstoffen 
beeldhouwwerk 

1861 Dordrecht J. van Munster kunstmeubels 
1866 Amsterdam J. van Munster 

F. Stoltzenberg 
Cuypers & Stoltzenberg 
J. A. Oor 
G. H. Lommen 

kunstmeubels 
kerkstoffen 
beeldhouwwerk 
beeldhouwwerk 
brandschilderwerk 

1867 Parijs F. Stoltzenberg 
Cuypers & Stoltzenberg 

kerkstoffen 
beeldhouwwerk 

Het aantal werknemers in de vijf tot zes Roermondse beeldhou-
werijen, — de belangrijkste tak der kunstnijverheid —, lag tijdens 
de bloeiperiode op ongeveer 90 personen. 188  Het grootste aantal 
werknemers kwam voor rekening van de firma Cuypers & Stoltzen-
berg. Dit bedrijf had tussen 1855 en 1870 gemiddeld ongeveer 60 
man in dienst, een stabiele bezetting, die nauwelijks uitschieters naar 
boven of beneden kende. Aangezien dit bedrijf een der belangrijkste 
ter stede en zelfs te lande werd, verdient het een nadere toelich-
ting. 189  

De onderneming werd in 1852 opgericht door Fr. Georges, P. Cuy-
pers en Fr. Stoltzenberg. 190  Stoltzenberg, de oudste van het drietal, 
bezat te Roermond een atelier dat kerkornamenten en paramenten 
vervaardigde. De bedrijfsleiding van dit atelier was in handen van 
de beeldhouwer Fr. Georges. Stoltmnberg die zijn eigen atelier 
handhaafde, — zijn producten doubleerden die der nieuw opgerichte 
onderneming niet —, vervulde de rol van geldschieter. 

188) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
181) Rogier, a.w., p. 227-228. 
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Fr. Georges was de ervaren vakman. Zijn taak eindigde toen al 
vlug bleek dat de jeugdige Cuypers zijn métier ook practisch vol-
doende beheerste om de technische leiding op zich te nemen. 
Georges trad als vennoot uit, doch bleef in dienst van F. Stoltzenberg, 
de zaak waar hij ook vandaan was gekomen. De firma ging zich 
daarna noemen Cuypers & Stoltzenberg. 

De niet kapitaalkrachtige Cuypers geraakte in de firmanten-
combinatie op aanbeveling van mgr. Paredis, die in goede relatie 
stond met Stoltzenberg. Op suggestie van Limburgs apostolisch vi-
caris ging Stoltzenberg, — gezien zijn zakelijke bindingen met de 
geestelijkheid —, graag in, te meer omdat Cuypers op de Antwerpse 
Academie reeds van meer dan gewone capaciteiten had blijk ge-
geven. Cuypers ontpopte zich in korte tijd tot een dominerende figuur 
en een goed organisator. 

Gestart werd op vrij grote schaal in een nieuw gebouw buiten de 
stadswallen. Men hield zich bezig met de vervaardiging van beelden 
en altaren. De productie in 1853 had de volgende opzet: 
— de beeldhouwerij voor marmer, steen en hout, waar 14 beeld-

houwers werkten. 
— de ornamentwerkerij, onderverdeeld in de ornamentwerkerij 

voor marmer en steen, en de ornamentwerkerij uitsluitend voor 
houten voorwerpen; beide onderafdelingen hadden ieder 8 man 
aan het werk. 

— de schrijnwerkerij waarin 9 mannen werkzaam waren. 
— de draaierij met 2 man. 
— de leerlingafdeling met 10 tot 12 leerlingen in de verschillende 

vakken. 
De eerste internationale erkenning kreeg de firma in 1855, toen 

men op de wereldtentoonstelling te Parijs een medaille tweede klasse 
kreeg toegekend voor de inzending van een gothische preekstoel. 
Men verkreeg er nog een extra publiciteit mee, doordat het werk 
werd opgemerkt door prins Bonaparte, de latere Napoleon III — ere- 

190) J. Cuypers, Roermonds kunstleven, in Gedenkboek ter gelegenheid van het 
zevenhonderd jarig bestaan van Roermond als stad (Roermond 1932), p. 335-341; 
G.V. Roermond 1852, XIV; 1853, XIV; 1855, XIV; 1856, XIV; 1858, XIV; 
1893, p. 92; 1894, p. 12-15. 
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voorzitter der tentoonstelling —, die het een ereplaats liet geven. 191  
De meningen over de kunstwaarde ervan liepen niet altijd parallel 
met de opinie der Parijse jury. Leest men in Voorlezingen over de 
geschiedenis der nijverheid in Nederland, uit 1856, dat de werk-
plaats voor beeldhouwkunst te Roermond alle aanmoediging en lof 
verdient, de Fransman A. Audiganne constateerde terzelfdertijd dat 
de proporties in het werkstuk waren verwaarloosd: het kolossale 
bouwsel, rustend op enige nietige kleine leeuwtjes, zo groot als 
katten, had door zijn zwaarte deze dieren allang moeten verpletteren, 
aldus typeerde deze zijn bezwaren. 

In ieder geval had het object de algemene aandacht getrokken en 
de gevolgen bleven niet uit. De bestellingen overtroffen spoedig de 
productiecapaciteit. In 1856 moest men een levertijd van drie tot 
vier jaar in acht nemen. De afzet vond plaats in Nederland en in 
Duitsland. De aanvankelijke vervaardiging van beelden, preekstoelen 
en altaren was in 1861 uitgebreid, getuige de inzending van een 
bidstoel en een doopvont op de Nationale Tentoonstelling te Haar-
lem in 1861. 

Verscheidene werknemers van de firma Cuypers & Stoltzenberg 
vestigden zich naderhand zelfstandig, zoals de beeldhouwers Thissen, 
Oor, Lennaerts en Houtermans. Vooral Thissen, — het latere atelier 
Gebrs. Thissen —, verwierf bekendheid. De door zijn Annales Ar-
chéologiques baanbrekende Franse schrijver Adolphe-Napoléon 
Didron, die in 1856 het atelier van Cuypers 8r Stoltzenberg bezocht, 
schreef over Jozef Thissen: „Surtout j'ai pris un grand intérét au 
travail d'un tout jeune élève: Thissen, qui promet un artiste". Deze 
behaalde in 1871 de grote gouden medaille eerste klasse in de beeld-
houwkunde aan de Antwerpse Academie. Van Thissen zijn onder 
meer vele Maria-beelden over het Limburgse diocees verspreid. 

Gezien de markante rol die Cuypers in de firma Cuypers & Stolt-
zenberg en daarbuiten speelde, verdient ook zijn persoon een nadere 

I") H. J. Koenen, Voorlezingen over de geschiedenis der nijverheid in Neder-
land (Haarlem 1856), p. 156; E. H. von Baumhauer, Voorlezingen over de Ne-
derlandsche nijverheid en de middelen om haar te ontwikkelen (Haarlem 1856), 
p. 35; Frans citaat uit: Cuypers, t.a.v., p. 344. 
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toelichting. 192  Petrus Josephus Hubertus Cuypers (1827-1921) was 
het negende en jongste kind van Joannes Hubertus Cuypers en 
Maria Joanna Bex. Zijn physieke weerstandsvermogen was niet groot 
maar zijn zeer sobere en regelmatige levenswijze stelden hem in 
staat te werken zoals hij wilde: lang en intens. Hij doorliep het 
gymnasium op het Bisschoppelijk College te Roermond. Op zeven-
tienjarige leeftijd vertrok hij naar de Academie voor Schone Kunsten 
te Antwerpen, waar hij in 1849 zijn architectendiploma en zelfs de 
prix d'excellence verwierf. Kort na zijn terugkeer van de Antwerpse 
academie trad hij in het huwelijk met flosalia van de Vin, een 
meisje dat hij te Antwerpen had leren kennen. Zijn nog jonge vrouw 
stierf bij de geboorte van een tweede dochtertje tijdens zijn aan-
wezigheid op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855. Enige jaren 
later, in 1859, verloofde hij zich met Antoinette Alberdingk Thijm, 
een zuster van J. A. Alberdingk Thijm, de letterkundige. Gedurende 
veertig jaren zou zijn tweede echtgenote hem een bijzondere steun 
zijn. Zij bevorderde zeer de verhouding met haar broer Joseph. Van 
belang voor Cuypers is voorts geweest het vertrouwen dat mgr. 
Paredis, de bisschop van Roermond, in hem stelde, hetgeen onder 
meer bleek bij de restauratie der Munsterkerk, die onder zijn 
leiding plaats vond. In zijn kwaliteit van lid van het College van 
Rijksadviseurs voor de Monumenten van Nederland leerde hij in 
1874 jonkheer Victor de Stuers kennen, met wie hij sindsdien in 
nauw contact bleef. Vooral dank zij De Stuers' bemoeiïngen werd 
Cuypers in 1876 benoemd tot architect der Rijksmuseumgebouwen. 
Zijn verdiensten werden in 1907 academisch gehonoreerd te Delft 
met een ere-doctoraat in de technische wetenschappen. 

Het voornaamste bedrijf na Cuypers & Stoltzenberg was de onder-
neming van F. Stoltzenberg, waar goudborduurwerken, kerkstoffen 
en ornamenten werden vervaardigd. 193  Evenals het bedrijf van Cuy-
pers 8i Stoltzenberg was deze onderneming fabriekmatig georgani-
seerd. Op de helft van de vorige eeuw omvatte het: 
— een afdeling ter vervaardiging van kerkgewaden, gemaakt uit 

Lyonse zijden stoffen, bezet door 6 tot 8 vrouwen. 

192) Dr. Cuypers gedenkboek 1827-1927, p. 9-18, 26-32, 82-84; Cuypers, t.a.p., 
p. 337, 342; P.V.L. 1849, p. 90. 
193) G.V. Roermond 1853, XIV; 1866, p. 184. 
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— een afdeling borduurwerk in goud, zilver en zijde, bezet door 
8 mannen. 

— een afdeling, die vergulde lijsten, ornamenten en dergelijke ver-
vaardigde; de afdeling was onderverdeeld in een afdeling voor 
schrijn-, draai- en steekwerk, bezet door 4 mannen en een af-
deling ter vergulding, bezet door 4 of 5 vergulders. 

— een afdeling kunstschilderstukken, bezet door 4 schilders, die 
stuksgewijs hun werk vervaardigden. 

F. Stoltzenberg had afzet in Nederland, België en Duitsland. 
Een bekende werknemer van Stoltzenberg was de uit Duitsland 

afkomstige Jozef Lcker, die van 1850 tot 1852 bij deze onderneming 
werkzaam was. 194  Na de stichting der firma Cuypers & Stoltzenberg 
trad Lcker aldaar in dienst. Hij bleef er werkzaam tot zijn dood in 
1900. In de loop der jaren schilderde hij altaarstukken en staties 
voor kerken in Roermond, Sittard, Venlo, Rolduc, Tilburg, Breda, 
Nijmegen, Groningen, Amsterdam en Luik. 

Ten slotte mogen nog genoemd worden de beeldhouwerijen van 
Jean H. Leeuw, J. Germanus Baart en Capiau. 

De lonen in 1853 waren voor de verschillende categorieën werk-
nemers bij Cuypers & Stoltzenberg per werkdag van 10 uur uiteen-
lopend, getuige het volgende overzicht. 195  Ze lagen aanzienlijk hoger 
dan in andere bedrijfstakken, hetgeen ongetwijfeld verband hield 
met de grote vereiste vakbekwaamheid. 

Daglonen bij Cuy pers & Stoltzenberg in 1853 

Werknemers 	 Daglonen in guldens 

beeldhouwers 	 1,50 tot 3,50 
steenornamentwerkers 	 1,— tot 2,50 
houtornamentwerkers 	 0,50 tot 2,50 
schrijnwerkers 	 0,75 tot 2,— 
draaiers 	 0,70 tot 0,90 

194) Cuypers, t.a.p., p. 339-342; Catalogus Haarlem 1861, p. 219, 222; G.V. 
Roermand 1861, XIV; P.V.L. 1865, p. 475-477; G.V. Roermond 1866, p. 184. 
195) G.V. Roermond 1853, XIV. 
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Deze daglonen waren dus zeer uiteenlopend: de laagst betaalde hout-
ornamentwerker verdiende f0,50, de best betaalde beeldhouwer 
f 3,50, een zeven maal zo hoog loon, dat voor die tijd bijzonder goed 
was. 

In 1866 waren de weeklonen in vijf Roermondse beeldhouwerijen 
als onderstaand. 196  

Weeklonen in Roermondse beeldhouwerijen in 1866 

Onderneming Weeklonen in guldens 
Mannen 	 jongens 

Cuypers & Stoltzenberg 7,30 0,50 tot 1,— 
H. Leeuw 7,50 1,80 
Lennaerts & ,Houtermans 11,52 — 
J. A. Oor 2,40 tot 11,52 1,20 
Gerrnanus Baart 6,— 1,50 

Vergelijkt men de lonen van 1853 en 1866 clan blijkt dat bij 
Cuypers & Stoltzenberg in 1853 het minimum weekloon f3,— en 
het maximum weekloon f21,— bedroeg, dit tegen een weekloon van 
f 7,30 in 1866. Wanneer men echter uitgaat van een weekloon van 
f6,—, — dat ook in andere bedrijfstakken door de arbeiders werd 
verdiend —, dan ligt de conclusie voor de hand dat in het overzicht 
van 1866 alleen de normale weeklonen zijn opgenomen, die overi-
gens, zoals bij Oor, konden liggen tussen f2,40 en f11,52, hetgeen 
weer bij een gemiddelde van ongeveer f 7,— komt. De lage lonen 
voor jongens bij Cuypers & Stoltzenberg kunnen verklaard worden 
uit het feit dat bij Cuypers & Stoltzenberg welbewust aan opleiding 
van leerlingen werd gedaan en dat deze leerlingen, veel minder dan 
in andere bedrijven, als hulpkrachten werden beschouwd, die ook 
als zodanig betaald moesten worden. 

19e) P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v. 
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Weeklonen bij F. Stoltzenberg in 1866 

Soort werknemers 	 Weeklonen in guldens 

Mannen 	 5,— tot 14,— 
Jongens 	 0,50 tot 1,— 
Vrouwen 	 10,— 
Meisjes 	 0,50 tot 1,— 

Opmerking verdienen de goede lonen der vrouwen, die f 10,— per 
week bedroegen. 

Tegenover die hoge lonen van deze vakmensen stonden ook ver-
koopprijzen, die aanzienlijk waren. Onderstaand volgt een lijst van 
producten, zoals die geprijsd waren op de Nationale Tentoonstelling 
te Haarlem in 1861. 197  

Cuypers & Stoltzenberg: 
— een bidstoel van eikenhout, met een madonnabeeldje in Cararisch 

marmer: f 1.000,— 
— een stenen doopvont, compleet: sf 680,— 
— een eikenhouten preekstoel met vier evangelisten, geschilderd op 

gouden grond: f 665,— 
— een gepolychromeerd beeld, hoog 1.40 Nederlandse el: f 145,— 

F. Stoltzenberg: 
— een gothiek kasuifel van wit-zijden stof, met aan beide kanten in 

zijde geborduurde voorstellingen van heiligen: f 525,— 
— verder waren er nog kasuifels in de prijzen van f 540,—, f525,—, 

f390,— en f 220,— 
— een banier van rood-zijden fluweel, met borduurwerk in fijn 

goud, het beeld in zijde. Prijs voorkant: f 250,—, prijs achterkant: 
f 175,—. Totaal: f 425,— 

— voorts nog banieren van f375,—, f335,— en f 300,— 
Terzijde werd nog vermeld, dat bij de kasuifels de stola's en bij de 
banieren sok met kromstuk, gebeeldhouwd en verguld, waren in-
begrepen. 
197) Catalogus Haarlem 1861, p. 170, 197, 219; G.V. Roemend 1855, XIV; 
1856, XIV; 1866, p. 184; 1867, p. 137-138. 
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Jozef van Munster: 
— een Nederlandsche Handelmaatschappij-theetafel, met koperen 

inlegwerk: f 130,— 
— een Henri Sagers-leunstoel, zwart met koperen inlegwerk: f 60,— 
— een lessenaar, met koperen inlegwerk en vergulde ornamenten: 

f 140,— 

Voor al deze producten bestond een belangrijke export naar Duits-
land en België. Veel moeite getroostte men zich om een goede naam 
te verwerven en daarvoor waren tentoonstellingen het meest geëigen-
de middel. Van meet af aan heeft men zich dit goed gerealiseerd. 

Na 1870 gingen de zaken minder goed. 198  Dit hing samen met de 
in 1872 onder Bismarck uitgebroken Kulturkampf. Men had immers 
een niet onbetekenende export naar Duitsland. Als geheel wist de 
kunstnijverheid zich echter redelijk te handhaven, vooral de grotere 
bedrijven. 199  De firma Cuypers & Stoltzenberg werd in 1893 ont-
bonden. Beide firmanten zetten zelfstandig de werkzaamheden voort: 
Cuypers onder de naam Werkplaats voor Kerkelijke Kunst P. J. 
Cuypers & Co, F. Stoltzenberg zonder meer onder zijn eigen naam. 
De onderneming F. Stoltzenberg exploiteerde dus sindsdien een 
beeldhouwatelier dat nieuw werd opgericht, en een atelier voor de 
vervaardiging van kerkstoffen. De belangrijkste activiteiten lagen bij 
Cuypers & Co. 

Waarschijnlijk zijn familieomstandigheden de reden geweest dat 
men de oude firma ontbond. Toen Cuypers steeds meer opdrachten 
buiten Limburg kreeg, verhuisde hij in 1865 naar Amsterdam, waar 
hij in het Leidse bos een huis met theetuin ombouwde tot een ge-
rieflijke woning die hij „Leyerhove" noemde. Het gevolg ervan was 
dat hij vaak moest reizen hetgeen op oudere leeftijd steeds bezwaar-
lijker werd. Bovendien had zijn inmiddels afgestudeerde zoon ir. 
Jos. Cuypers, geboren in 1861, de leeftijd bereikt om de bedrijfs-
leiding te Roermond op zich te nemen. In 1930 werd Cuypers & Co 
omgezet in de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co met als 

191) G.V. Roermond 1851, XIV; 1853, XIV; 1858, XIV, 1872, p. 76. 
19I) P.V.L. 1875, XV, p. 3; K.v.K. Roermand 1893, p. 6; G.V. Roermond 1893, 
p. 92; Dr. Cuypers gedenkboek 1827-1927, p. 33. 
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directeur de in 1878 te Rotterdam geboren Victor Sprenkels. °° 
President-commissaris werd ir. Jos. Cuypers, met 84 van de 86 aan-
delen de feitelijke bezitter van de N.V. In 1935 trok de familie 
Cuypers zich uit de zaak terug, die werd voortgezet door de in 1932 
als procuratiehouder aangestelde H. L. Huisintveld. De onderne-
ming is na de laatste oorlog opgeheven. 

Keren we terug naar de situatie omstreeks de eeuwwisseling. Dat 
de firma P. J. Cuypers & Co het goed stelde, althans in tegenstelling 
tot andere bedrijven, was te danken aan: 
— de grote bekwaamheid der beeldhouwers. 
— de eenheid van opleiding en leiding, waardoor een goede werk-

verdeling mogelijk was. 
— het feit dat de onderneming bijna een halve eeuw onder een-

zelfde technische leiding stond. 
— het geringe aantal personeelsmutaties. 
De verslechterde gang van zaken na 1900 schreef men toe aan: 
— het ontbreken van goed transport te water, van belang omdat de 

vaak zware en volumineuze kunststukken anders moeilijk en ook 
niet goedkoop konden worden vervoerd. 

— onbeperkte invoer vanuit het buitenland. 
— de onmogelijkheid van uitvoer, vooral naar Duitsland. 
— de concurrentie van substitutieproducten. 
Vertolken de twee eerste punten moeilijkheden van algemene aard, 
de laatste twee verdienen in dit verband een extra toelichting. 

De Duitse invoerrechten waren gericht tegen de invoer van houten 
beelden. De invoer van stenen beelden was vrij van invoerrech-
ten."' Het Deutsche Zolltariff no. 631 belastte met 30 mark per 
100 kg: feine Holzwaren, Bildhauer- und Bildschnitzarbeiten, Holz-
waren mit feiner Schnitzarbeiten. Volgens Zolltariff no. 90 was vrij: 
Bildhauer- und Bildschnitzarbeiten aus Steinen aller Art, sofern sie 
Kunstgegenstande sind, Statuen von Marmor und anderen Steinen. 
De vervaardiging van houten beelden was te Roermond een belang- 

200
)  Archief K.v.K. Roermond, N.V. Kunstwerkplaats Cuypers & Co (dossier nr. 

2542); K.v.K. Roermond 1895, p. 10; 1896, p. 9; 1898, p. 9; P.V.L. 1898, M, p. 
29; K.v.K. Roerrnand 1899, p. 10; 1900, p. 8; 1901, p. 9; 1903, p. 11; 1906, p. 
8; 1907, p. 22-23; 1909, p. 11; P.V.L. 1911, L, p. 59. 
221 ) K.v.K. Roermand 1907, p. 5, 23. 
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rijk middel van bestaan, reden waarom de Kamer van Koophandel op 
21 november 1907 een adres richtte tot de minister van Buitenlandse 
Zaken om pogingen aan te wenden verandering in deze ongunstige 
situatie te brengen. Men vond het onjuist en onbillijk alleen beeld-
houwwerken in steen als „Kunstgegenstkide" te beschouwen en op 
hout niet dezelfde bepaling „sofern etc." toe te passen. Men wees op 
Riemenschneider, die al zijn kunstwerken van hout vervaardigde. 
Het protest baatte niet. 

De concurrentie van substitutieproducten, — men vond deze te 
Roermond van zo inferieure kwaliteit, dat men ze kunstsurrogaten 
noemde —, werd steeds gevoeliger. 202  Deze kunstsurrogaten waren 
producten van gips en carton-pierre. Veel van dit goedkope werk 
werd uit het buitenland geïmporteerd. 203 

De binnenlandse concurrentie van substitutieproducten kreeg be-
tekenis toen in 1893 te Venlo door Gerard Linssen een fabriek voor 
gepolychromeerde gipsen beelden werd opgericht. 204  Begonnen met 
4 arbeiders, had hij na een jaar 15 man in dienst; het jaar daarop-
volgend 21. De groei zette ook tijdens de eeuwwisseling door. In 
1931 werd het bedrijf, waarvan toen Martin Linssen de eigenaar 
was, overgenomen door de firma Jos. Heintges & Co, een beelden-
fabriek die in 1913 door Jos. Heintges werd gesticht. Sinds 1948 
werkte men onder de naam Ateliers voor kerkelijke kunst en groot-
handel v/h Gerard Linssen. Men vervaardigde calvariegroepen, hang-
en wegkruisen, Heilig Hart- en Mariabeelden. Wijziging in de 
praktijk der katholieke godsdienstbeleving noopte het bedrijf in 1965 
tot liquidatie. 205 

Het voorbeeld van Linssen vond navolging in 1894 toen te Venlo 
gesticht werd de firma van der Werf & Co, die zich met soortgelijke 
productie als Linssen bezig hield. De fabriek van Van der Werf & Co 

205) K.v.K. Roermond 1910, p. 18. 
203) P.V.L. 1908, L, p. 66; K.v.K. Roermond 1908, p. 17; 1909, p. 11; 1910, p. 18. 
204) K.v.K. Venlo 1893, p. 11-12; Archief K.v.K. Venlo, Gerard Liassen (dos-
sier nr. 1586). Dit dossier geeft als oprichtingsdatum 1887 (werd ingevuld in 
1921); Archief K.v.K. Venlo, Ateliers voor Kerkelijke Kunst en Groothandel vh 
Gerard Linssen (dossier nr. 1635); Producten der Limburgse industrie, uitgave 
Economisch Technologisch Instituut in Limburg (Maastricht 1953), advertenties. 
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ging in 1897 over naar Eduard Nettesheim. Te Roermond voelde 
men in deze jaren de concurrentie uit Venlo terdege. 206  In 1893 
maakte de Kamer van Koophandel te Venlo gewag van het atelier 
Kerkschilder en Polychromeur van Guillaume Deumens. Deumens 
werkte behalve voor Nederland ook voor België, Frankrijk en Duits-
land. In 1897 verwierf Deumens op een tentoonstelling te Brussel 
een hoge onderscheiding voor zijn werk. 207  Omstreeks de eeuw-
wisseling bestonden verder nog te Venlo de ateliers van de firma 
A. van Erp & Co en H. Breuers & Co, die zich bezig hielden met 
de vervaardiging van gipswerk. 208 

Te Weert was gevestigd het atelier voor kerkelijke kunst van 
Essen 2" De onderneming vervaardigde gouden, zilveren en koperen 
kunstvoorwerpen, die men ook naar het buitenland exporteerde. 
Vooral België was een goede klant. In 1909 had men 24 werklieden 
in vaste dienst. Het bedrijf Esser was reeds lang in Weert gevestigd. 
In 1838 kreeg Gerardus Hubertus Esser, geboren te Erkelenz in 
1812, de toestemming een eigen meesterteken te voeren. Hij trouwde 
in 1841 met Maria Tindemans uit Weert en bleef toen ter plaatse 
wonen. In 1892 werd hij opgevolgd door zijn zoon Camille Esser, 
die de onderneming ophief boven plaatselijk niveau. In 1909 mocht 
hij zich hofleverancier gaan noemen. Men vervaardigde naast luxe-
voorwerpen ook kerkelijke gebruiksvoorwerpen zoals bisschopskrui-
sen, kandelaars, monstransen, kelken en cibories. 

Een tak van kunstnijverheid, die na 1870 snel aan betekenis won, 
was de vervaardiging van gebrandschilderd glas. Naast het atelier 
van F. Nicolas, — het meest bekende van Roermond —, was in 1863 
gesticht het bedrijf van G. H. Lommen. Tekenend voor de activiteit 
van dit bedrijf was de succesvolle deelname aan tentoonstellingen. 
In 1873 exposeerde men op de wereldtentoonstelling te Wenen. 210 

200) K.v.K. Venlo 1894, p. 11; P.V.L. 1896, M, p. 19; 1897, M, p. 33; 1898, 
M, p. 44; 1899, M, p. 55; 1901, M, p. 62; 1911, L, p. 59. 
207) K.v.K. Venlo 1893, p. 11; 1897, p. 12. 
202) P.V.L. 1901, M, p. 62. 
209) P.V.L. 1904, M, p. 96; 1905, M, p. 80; 1909, L, p. 87; G. A. Weert, dos-
sier Esser; Maas- en Roet-bode, 2 februari 1957, bijlage en 5 juni 1963. 
21 *) Wiener Weltausstellung 1873, p. 123. 
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Het aantal fabrieken van gebrandschilderd glas te Roermond bedroeg 
in 1894 drie: G. Lommen, F. Nicolas & Zonen en Gebr. den 
Rooyen. 211  Ook in het nabije Swalmen werd een dergelijke onder-
neming opgericht. Dank zij de goede kwaliteitsproducten en de bouw 
van kerken en kapellen bleef het de glasbranderijen goed gaan. 
Vooral sinds de afschaffing der belasting op deuren en vensters, en 
de verbeterde hygiënische inzichten nam het gebruik van glas toe. 
Veel glas in lood werd gebruikt voor grote lokalen, zoals bedrijfs-
kantoren, café's en openbare gebouwen. 

In dezelfde tijd kenden ook een toenemend succes de kunstschil-
derateliers van de Gebr. Windhausen, Gebr. Kohl en Jean Gabriëls 
& Zonen. 212  De laatste verwierf op een internationale tentoonstelling 
te Den Bosch in 1909 een zilveren medaille en erekruis. 

Gememoreerd zij de Roermondse Tekenschool, die door F. H. 
Linssen tot grote bloei werd gebracht. Linssen werd geboren in 
1806 te Roermond, studeerde aan de Academie voor Teken- en 
Schilderkunst te Antwerpen van 1824 tot 1829 en werkte daarna te 
Roermond tot 1833. Hij toog naar Parijs en boekte daar vooral suc-
ces als schilder van altaarstukken. In 1842, toen zijn vrouw overleed, 
keerde hij naar zijn vaderstad terug en werd verbonden aan de 
Tekenschool, waar Cuypers een van zijn bekendste leerlingen werd. 
Bij de restauratie der Roermondse Munsterkerk fungeerde Linssen 
als assistent van zijn oud-leerling. 

Vermelding verdient dat men het in 1909 te Roermond gewenst 
achtte, ten einde aan de langdurige en grote slapte in bepaalde tak-
ken der kunstnijverheid het hoofd te bieden, een bond van kunst-
nijverheidspatroons en werklieden op te richten, zodat men door 
krachtig en gezamenlijk optreden de bescherming der producten in 
eigen land zou kunnen bewerkstelligen. 213  Een nieuw geluid was dit 
niet. Al in 1907 gingen stemmen op om in een contact tussen de 
patroons de gemeenschappelijke belangen te bespreken. Daartoe 

211) K.v.K. Roermond 1894, p. 12-15; 1900, p. 7-8; 1901, p. 9; 
p. 9-10, 1911, p. 15. 
212) K.v.K. Roermond 1909, p. 11, 14. 
213) K.v.K. Roermond 1907, p. 22-23; J. Jacobs, Het gouden 
Limburg, 1900-1950 (Heerlen 1952), p. 23; P.V.L. 1847, p. 
Cuypers, t.a.p., p. 346; Dr. Cuypers gedenkboek 1827-1927, p. 

1902, p. 8; 1906, 

boek der K.A.B. 
90; 1849, p. 89; 
63. 
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dacht men zou een bond van vakpatroons in de kunstnijverheid 
dienstig kunnen zijn. Een dergelijke, maar dan algemene bond be-
stond wel in de vorm van de in 1893 opgerichte Katholieke Volks-
bond. De maatregelen tot verbetering dachten de Roermondse kunst-
nijveraars zich als volgt: 
— in de reeds genoemde bond van vakpatroons zouden geregeld 

vakbelangen besproken worden. Door middel van gezamenlijke 
paraatheid zou men de belangen der kunstnijverheid beter kun-
nen dienen. 

— aandringen bij de regering om wettelijk de bekwaamheidseisen 
van meester en gezel vast te stellen en proeven van bekwaamheid 
met diploma's te honoreren. 

— vast houden aan solied werk tegen billijke prijs. 
— contact met de geestelijke overheid door middel van de diocesane 

beoordelingscommissie voor kunst. 
— wering van buitenlandse concurrentie door reciprociteit. 

E. TEXTIELINDUSTRIE 

De Midden- en Noord-Limburgse textielindustrie was omstreeks 
het midden der negentiende eeuw voor het grootste deel gevestigd te 
Roermond. Het belang van deze nijverheid wordt aangetoond door 
een geografische kaart van Eltrwijn, aangevend de situatie in 
1858. 214  Roermond was toen met Leiden en Tilburg een der drie 
Nederlandse gemeenten, waar meer dan twee duizend personen in 
de textielindustrie werkzaam waren. Hierbij dient te warden aan-
getekend dat niet alle wevers binnen de Roermondse wallen woon-
den. Van deze drie gemeenten was de textielindustrie van Roer-
mond het meest gevarieerd. Waren Leiden en Tilburg hoofdzakelijk 
voorzien van een wolnijverheid, met daarbij katoen, Roermond bezat 
zowel linnen-, wol- als katoennijverheid. 

De linnenweverij was, — voorheen belangrijk —, na 1839 sterk 
achteruitgegaan. Telde Roermond in 1830 nog 46 linnenwevers, in 
1843 waren er nog slechts 20. De linnenwevers werkten meest voor 
eigen rekening. De oorzaken van de achteruitgang der oude linnen- 

214) Everwijn, a.w., dl III, kaart 4. 
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weverijen waren: de hoge invoerrechten in België, die een lonende 
export naar dat land verhinderden; de steun, die de Belgische linnen-
wevers ontvingen van overheidswege; de concurrentie van het goed-
kopere katoen. 215  

Beschouwt men de voortbrenging van katoenen en wollen stoffen 
in Midden- en Noord-Limburg dan constateert men niet de aan-
wezigheid van een landelijke, doch van een voornamelijk stedelijke 
nijverheid, die een bepaalde differentiatie en concentratie bezat; 
differentiatie omdat spinnerij, weverij en ververij in het algemeen 
gescheiden waren, concentratie omdat de Roermondse fabrikanten 
de activiteiten van de vele thuiswerkers bundelden in één economisch 
beleid op het gebied van inkoop, verkoop en productie. De wol-
spinnerij was de inheemse tak van textielnijverheid. In 1830 werd 
deze bedreven op een enkele uitzondering na door geboren Roer-
mondenaren. De katoenspinnerij kwam niet te Roermond voor. De 
weverij, zowel van wollen als katoenen stoffen was niet inheems, 
doch uit Duitsland afkomstig in de vorm zoals deze te Roermond 
voorkwam. De roodververij ontstond toen de textielindustrie een 
zekere omvang had bereikt. 

In 1830 behoorden tot de voornaamste katoenfabrikanten ter stede 
Joh. Fred. Feldmann en Antoon Sclasser. De firma Trapmann & 
Claus vervaardigde wollen, halfwollen en katoenen stoffen. De 
Duitse familienamen doen blijken dat ook zij behoorden tot de soms 
met kapitaal doch steeds met energie en Wirtschaftsgeist begiftigde 
jonge Duitse mannen, van wie er alleen al van 1815 tot 1820 niet 
minder dan 115 in de stad domicilie kozen. 

Zo was Philip Claus geboren te Speyer, even te zuiden van 
Karlsruhe; Joh. Fred. Feldmann geboren te Wesel en Antoon Schliis-
ser te Gladbach. In 1830 waren alle lakenwevers te Roermond van 
Duitse herkomst. De meesten van hen waren uit West-Duitsland 
afkomstig, meer speciaal uit Nordrhein-Westfalen. Van deze laken-
wevers, 11 in getal, bezat Philip Claus de officiële kwalificatie van 
lakenfabrikant. Op diens bedrijf wordt straks uitvoeriger terugge-
komen. Ook de Roermondse katoenwevers waren van Duitse origine, 

215) P.V.L. 1843, p. 133-134; G.A. Roennond Bevolkingsregister 1830; J. A. P. 
G. Boot, De Twentsche katoennijverheid 1830-1873 (Amsterdam 1935), p. 3. 
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althans voor het merendeel. 216  Deze katoenwevers waren afkomstig 
van Nordrhein-Westfalen, evenals de lakenwevers, meest uit het 
gebied bewesten de Rijn. 

Van de mensen uit genoemde branche bezat Feldmann volgens 
het bevolkingsregister de kwalificatie van katoenfabrikant, een waar-
dering waar men zuinig op was, want hij was de enige der vele 
wevers als zodanig aangemerkt. Antoon Schliisser was zonder meer 
katoenwever. Men mag hem echter ook tot de fabrikanten van die 
tijd rekenen omdat hij een eigen inzending verzorgde op de nijver-
heidstentoonstelling te Brussel in 1830. In latere jaren hoort men 
niets meer van hem. 

De verklaring van de vestiging van Duitse wevers te Roermond 
maakt een korte historische terugblik nodig. De Rijnlandse katoen-
weverij en wolweverij was voor 1794 voornamelijk gevestigd op de 
oostelijke Rijnoever in het hertogdom Berg met de hoofdstad Düssel-
dorf. 217  In dat jaar bezetten de Fransen het Duitse gebied ten westen 
van de Rijn. Deze toestand werd bestendigd bij de vrede van Basel 
in 1795. De wevers van het hertogdom Berg zagen zich door het 
opschuiven der Franse tollinie langs de Rijn van hun beste afzet-
gebied beroofd. Vele Bergse fabrikanten trokken daarom de Rijn 
over ten einde zich binnen het commercieel aantrekkelijke, grote 
Franse tolgebied te vestigen. Zij stichtten ondernemingen te Glad-
bach, Krefeld, Reydt en Viersen, plaatsen waar de thuisweverij en 
spinnerij, — het laatste vooral langs de Niers en de Rur —, al 
bestond. 

Het gevolg van deze oost-west trek was, dat er zich ook Duitsers 
in Midden- en Noord-Limburg kwamen vestigen. Het genoemde 
gebied van Limburg behoorde sinds het Verdrag van Den Haag, 
gesloten in 1795, tot de departementen van de Nedermaas en van 
de Roer. Deze Rijnlanders trokken soms de Maas over en de Peel 
door. Zo werd het eerste decennium der negentiende eeuw te Hel- 

21°) P.V.L. 1830, p. 28, 30; G.A. Roermond, t.a.p.; Van Rijswijck, Liberalen en 
ciericalen, p. 377; Van den Eerenbeetnt, Bedrijfskapitaal en ondernemerschap, p. 4. 
217) F. 0. Dilthey, Die Geschichte der niederrheinischen BaumwoUindustrie (Jena 
1908), p. 1-33; F. Kreutzberg, Die Entwicklung der M. Gladbacher Baumwoll-
industrie, Ausziige aus Doktor-Dissertationen der Georg-August Universith zu 
Giittingen (z.pl. 1925), p. 1. 
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mond gekenmerkt door de vestiging van vele Rijnlanders. 218  Ook te 
Tilburg waren in het begin van de vorige eeuw Duitsers als textiel-
fabrikant in het bedrijfsleven opgenomen. 
De immigratie van Duitsers na 1815 is te verklaren uit de volgende 
factoren: 

het einde van het Continentale Stelse1. 219  De Fransen met hun 
„Kontinentalsperre" waren in het Rijnland betrekkelijk populair. 
Op 15 augustus 1813 werd de geboortedag van Napoleon er nog 
geestdriftig gevierd. De hoge tariefmuren, rondom Frankrijk en 
de daaraan onderhorige gebieden opgetrokken, bevorderden de 
opkomst van nieuwe industrieën, — zoals de textielindustrie van 
Gladbach en omstreken —, die zonder bescherming moeilijk 
konden bestaan. Ofschoon het Congres van Wenen het aantal 
Duitse staten drastisch terugbracht van 350 tot 39, bleef het 
handelsverkeer te zeer gehinderd, omdat iedere staat een eigen 
douanepolitiek voerde. Pas in 1833 trad een algemene Duitse 
tolunie in werking. Zodoende zochten intussen — te Roermond 
vooral van .1815 tot 1820 —, een aantal Duitse ondernemers het 
huns inziens meer belovende Nederlandse industriële klimaat op. 

— de laat-mercantilistische politiek van koning Willem 1. 2" De 
eerste tariefwet van het koninkrijk, die op 3 oktober 1816 werd 
vastgesteld en met ingang van 1 december daaropvolgend in 
werking trad, koos de zijde van het industriële zuiden, hetgeen 
zich onder meer manifesteerde in protectie van de textielnijver-
heid. Ofschoon hierop spoedig een reactie volgde was 's konings 
welvaartspolitiek voldoende indrukwekkend om buitenlanders tot 
vestiging in Nederland te brengen. Koning Willem I ontpopte 
zich immers als een knap econoom en was de stuwende kracht 
voor de verbetering van Nederlands economische infrastructuur. 

— het stelsel van differentiële rechten in Nederlands Oost-Indië, 

218) W. A. J. M. Harkx, De Helmondse textielnijverheid in de loop der eeuwen 
(Tilburg 1967), p. 67-68; Van den Eerenbeemt, Een eeuw bedrijfsfinanciering, 
p. 683. 
20) A. Birnie, Economische geschiedenis van Europa 1760-1939 (Utrecht-Ant-
werpen 1965), p. 91-93; Dilthey, a.w., p. 8-13. 
2") Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 136-140; Van den Eerenbeemt, 
1813, p. 33. 
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waardoor het voor de Nederlandse textielindustrie aantrekkelijk 
werd daar een exportmarkt op te bouwen. 221  

In 1841 telde Roermond drie fabrieken voor katoenen stoffen: 
de firma Matthei & Jacobs, J. A. Engels en H. Lngen. Feldmann 
ontbrak. Verder was er de onderneming van Claus, die zich bezig 
hield met wolspinnerij en het weven van wollen en katoenen stoffen. 
Deze vier fabrikanten gaven aan 400 personen arbeid in Roermond 
en naaste omgeving. Binnen de fabrieksmuren werkten weinig men-
sen. Men verrichtte er de voorbereiding tot de weverij en de apprè-
tuunverkzaamheden van het weefproces. Het gebouw bevatte vaak 
ook de ververij. Het weven geschiedde in de woningen der werk-
lieden. Het spoelen van de garens gebeurde door oude of zieke 
mensen en kinderen. 222  

Tien jaar later, in 1852, was het aantal Roermondse fabrieken 
uitgebreid tot vijf. De firma Matthei & Jacobs was gesplitst in 
tweeën: de firma F. Matthei & Zoon en Feldmann, Jacobs & Comp., 
waarmee Feldmann weer ten tonele was verschenen. Op 1 juli 1852 
werd opgericht de firma Gebr. Reidel, Van Pelt 8z Comp., terwijl 
H. Liingen door de Roermondse Kamer van Koophandel niet meer 
werd vermeld. Claus en Engels brachten het totaal op vijf. 223  

De vraag wie de kapitaalverschaffers en wie de technici waren in 
de doorgaans van meet af aan flink opgezette ondernemingen, 
— Gebr. Reidel, Van Pelt & Comp. ging in 1852 van start met 100 
weefgetouwen —, is te verklaren doordat men in de commerciële 
milieus van de handelsstad die Roermond was, voldoende vertrouwen 
had in de know-how der meestal arme Duitse immigranten. Ook 
elders in den lande constateerde men dat het vaak de kooplieden 
waren, die zich gingen toeleggen op het vervaardigen van producten. 
Het „Co" of „Cie" verborg meestal de naam van de niet op publici-
teit beluste geldschieters. De capaciteit der ondernemingen was uit-
eenlopend. 

De firma F. Matthei & Zoon employeerde 360 werklieden bij 

221) H. Muller Szoon, De Nederlandsche katoennijverheid en het stelsel van 
bescherming in Nederlandsch Indië (Rotterdam 1857), p. 3, 13. 
222) Gorter en de Vries, t.a.p., p. 116-117, 120. 
ns) P.V.L. 1852, p. 267; C.V. Roermond 1852, XIV; De Jonge, a.w., p. 83; 
Van den Eerenbeemt, Een eeuw bedrijfsfinanciering, p. 675-676. 

230 



160 weefgetouwen en fabriceerde katoenen en halfwollen stoffen. 
Uit een fabrieksstaat van 1861, betrekking hebbend op verschillende 
Roermondse ondernemingen, blijkt dat van het totale aantal werk-
nemers doorgaans 90% thuiswerker was, een percentage dat met het 
landelijke overeenkwam. 

Feldmann, Jacobs & Comp. gaf aan 405 arbeiders werk met 200 
weefgetouwen. Men produceerde katoenen en linnen stoffen, be-
nevens gemengde manufacturen. Aan het bedrijf was een ververij 
en een blekerij verbonden. 

De firma Gebr. Reidel, Van Pelt & Comp., opgericht 1 juli 1852, 
werkte met 225 arbeiders bij 100 weefgetouwen en fabriceerde ka-
toenen en halfwollen manufacturen. Afzet vond plaats naar Neder-
lands Oost-Indië en in Nederland. 

A. Engels vervaardigde katoenen stoffen aan 12 weefgetouwen en 
bezat tevens een ververij en groothandel in manufacturen. Er werkten 
62 personen, alleen bejaarden, 50 in getal, en 12 kinderen. 

Over productie en de kosten daarvan zijn weinig gegevens bekend. 
De jaarproductie der firma F. Matthei & Zoon bedroeg ongeveer 
8.000 stuks á 60 Nederlandse el. Men verwerkte 10.000 pond katoen 
ter waarde van f 40.000,—, — betrokken uit Engeland —, en 2.000 
pond inheemse wol, doorgaans f0,50 per pond kostend. Totaliseert 
men de in 1852 bekende kostencomponenten, grondstoffen 
f41.000,— en arbeid, — 180 arbeiders met een dagloon van 60 cent 
en 180 kinderen met een dagloon van 20 cent, allen werkzaam ge-
durende 300 dagen per jaar —, dan komt men tot een omzetcijfer 
van ongeveer f100.000,—. 

Dat de katoenindustrie te Roermond van importantie was, werd 
onderstreept in 1852 door de oprichting van een ververij van Adria-
nopelrode of Turksrode katoenen garens. 224  Men importeerde de 
garens uit Engeland. De meekrap werd uit Zeeland betrokken. Export 
van garens had plaats naar Nederlands Oost-Indië. Ook in Neder-
land bezat men afzet. Het belang van deze Adrianopelrood garen-
ververij blijkt duidelijk wanneer men de opmerking van Hendrik 
Muller leest in De Nederlandsche katoen-nijverheid en het stelsel 
van bescherming in Nederlandsch Indië: 225 „Men ziet hieruit, dat 

224) G.V. Roermond, 1852, XIV. 
"5) Muller Szoon, a.w., p. 140. 
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onze verwerijen van Turksroode katoenen eene groote levenskracht 
en bedrijvigheid voor onzen handel met Java ontwikkelden, die ons 
te aangenamer moet treffen, als wij bedenken, dat zij tot het moeije-
lijkst onderdeel der katoen-industrie behooren, daar zij grondige 
wetenschappelijke, vooral scheikundige kennis vereischen; en als wij 
in 't oog houden dat er slechts drie van bestaan, — die van de Heeren 
Prévinaire & Co te Haarlem, De Heyder & Co te Leiden en K. Koop-
mans te Beverwijk (Muller zag in 1857 het Roermondse bedrijf der 
Gebr. Janssens over het hoofd) —, en dat deze alléén aan hare 
magtige mededingsters, Manchester, Glasgow en Zwitserland, het 
hoofd hebben te bieden. Dáár toch wordt deze industrie op zeer uit-
gebreide schaal, en veelal als specialiteit gedreven, terwijl zij daar-
entegen van onze twee grootste fabrieken maar een onderdeel uit-
maakt." In 1856 werd de Roermondse roodververij uitgerust met een 
stoomwerktuig. Er waren toen 25 arbeiders in dienst. " 6  

De ondernemingsgeest der Roermondse textielfabrikanten manifes-
teerde zich in de deelname aan binnenlandse en buitenlandse ten-
toonstellingen, waar men naam probeerde te maken. 227  

Op de Tentoonstelling voor Nationale Nijverheid te Brussel in 
1830 exposeerden enige Roermondse textielfabrikanten. Trapmann 
& Claus stelde ten toon donkerblauw laken, rode bever, en gekeperde 
zwarte bever. Feldmann en SchlLisser lieten katoenen stoffen zien. 

Op de wereldtentoonstelling te Parijs in 1855 verwierven een 
eervolle vermelding Feldmann, Jacobs & Comp., Gebr. Reidel & 
Comp. en Gebr. Janssens. Aan de inrichters der wereldtentoonstelling 
werden door Feldmann, Jacobs & Comp. en Claus katoenen en 
wollen stoffen geleverd. 

Ook op de Algemeene Nationale Tentoonstelling te Haarlem in 
1861 behaalden de Roermondse inzenders onderscheidingen. 2" De 
firma Matthei zond in 25 stukken halfwollen en 25 stukken katoenen 
stoffen. De Gebr. Reidel & Comp. toonden onder meer stukken 
marquis, peau d'ours, harmonique, lasting, nanquin en broekstof. 
Jacobs, — optredende in een nieuwe firmantencombinatie Jacobs, 

226) P.V.L. 1856, p. 390; G.V. Roermond 1856, XIV. 
227) Catalogue des produits de l'industrie nationale, p. 10-12, 170. 
222) Catalogus Haarlem 1861, p. 76, 126-127, 142. 
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Bongaerts & Kiihnen —, liet zien onder meer stukken moscowa, 
cassinet, satijn, buckslcin, stokonet, tricot, marquis, Batavia, Parisien-
ne, lasting, peau d'ours, nanquin en parapluiestof. De Gebr. Janssens 
toonden drie dozen met Adrianopelrode garens. J. G. Busch probeer-
de op deze expositie kopers te vinden voor een ontwerp van een 
verbeterde weefstoel, welke het aantrekkelijk voordeel zou bieden 
van besparing van arbeidskracht en materiaal en tevens het voordeel 
van gelijkmatige bewerking van de stof. Bronzen medailles op deze 
tentoonstelling werden behaald door Matthei, Reidel, Janssens en 
Jacobs. 

Op de Algemeene Tentoonstelling der Nederlandsche Nijverheid 
van 1866, gehouden in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam, 
werden bronzen medailles behaald door Claus en Reide1. 229  

De belangrijkste Roermondse textielonderneming was die van 
Philip Claus. Begonnen als Trapmann & Claus werkte de zaak na 
de Belgische opstand alleen onder de naam van Philip Claus. Waar-
om en wanneer Trapmann uittrad is niet bekend. 

Reeds in 1830 moet het een bedrijf van enig formaat geweest zijn 
gezien het stafpersoneel dat men in dienst had: de kantoorschrijver 
Willem Huppertz uit ,Runderath en de fabrieksopzichter Hendrik 
Unden uit Eupen. 229  De onderneming van Claus was meerzijdig: 
aan het bedrijf was een wolspinnerij en een volmolen verbonden; er 
werden wollen, halfwollen en katoenen stoffen vervaardigd. De wol-
spinnerij en de volmolen waren in 1851 na een fabrieksbrand pas 
geheel hersteld. In dit jaar werkten voor Claus in Roermond en om-
geving 275 wevers. De volgende jaren steeg het aantal wevers ge-
leidelijk om in 1856 380 te bedragen. De weefgetouwen werden 
bezet door twee personen: de wever en een hulp, meestal bejaarde of 
kind. De 380 weefstoelen in 1856 werden bediend door in totaal 
660 personen, die allen thuiswevers waren. In het fabrieksgebouw 
werkten in 1851 66 arbeiders, waaronder 16 kinderen. Zij vonden 
hun bezigheden in de wolspinnerij annex volmolen. In 1853 bezat 
Claus 60 spinmachines. Deze werden bediend door 96 personen, 
waaronder 30 kinderen. In 1855 werd een stoomtuig van 15 pk in 

r") G.V. Roermond 1866, p. 184. 
"°) G.A. Roermond, Bevolkingsregister 1830. 
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de wolspinnerij geplaatst. Dit diende zowel ter vervanging van 
waterkracht, als tot het verwarmen der droogkamers en werklokalen. 
De waterkracht werd geleverd door de Roer. Het aantal fabrieks-
arbeiders werd uitgebreid en groeide aan tot in totaal 378 personen, 
waaronder ongeveer 60 kinderen. Na 1858 zakte dit aantal snel terug 
om in 1866 99 man te bedragen. 231  Deze teruggang vindt zijn ver-
klaring in het volgende: 
— in 1858 verviel het handelstractaat met België. Daardoor werden 

de invoerrechten in dat land verhoogd van ruim 63 frank tot 192 
frank per 100 pond, hetgeen vooral voor de uitvoer van grove en 
zware wollen goederen de genadeslag betekende. Claus werd 
hiervan de dupe. 232 

— de steeds groeiende faam, die Tilburg zich als wolstad wist te 
veroveren, was gebaseerd op het bestaan van wollen stoffen 
fabrieken, die wat machines en verdere inrichting betrof, zich 
met de beste buitenlandse fabrieken konden meten. 2" Hiermee 
vergeleken stond Claus ten achter, vooral in technisch opzicht. 
De commerciële visie, die de Roermondse ondernemer kenmerkte, 
richtte zich nauwelijks op de goede perspectieven, die de tech-
niek te bieden had. Waarschijnlijk ontbrak het hem ook aan de 
kunde op dit speciale terrein, immers complete en aangepaste 
fabrieksmachinerieën werden niet geleverd, men moest deze 
grotendeels zelf ontwikkelen. Ook voor de installatie ervan dien-
de men zelf zorg te dragen. 

— het dreigende ontwerptarief in-, uit- en doorvoer, op het liberale 
vrijhandelssysteem geschoeid, bekoelde de animo van Claus zeer 
om op grote voet met de productie door te gaan. Op 24 april 
1859 richtte Philipp Claus zich in een bezwaarschrift tot de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 234  Hierin stelde hij dat vooral 
de fabrieken van grove wollen en halfwollen stoffen door het 

131) C.V. Roennond 1851, XIV; 1852, XIV; 1853, XIV; 1855, XIV; 1856, XIV; 
1857, XIV; 1858, XIV; 1860, XIV. 
232) A. W. M. Keune, De industriële onnvikkeling gedurende de 19e eeuw, in 
De opkomst van Tilburg als industriestad, o.r.v. H. F. J. M. van den Eeren-
beemt en H. J. A. M. Schurink (Nijmegen 1959), p. 40-41. 
g") Just de la Paisières, a.w., dl II, p. 122. 
I") Regout, De bezwaren van de Nederlandsche industrie, 1859, p. 55-56. 
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ontworpen tarief bedreigd werden, daar het inkomend recht voor 
deze producten met ruim de helft verminderde. In plaats van 
f30,— per 100 pond zou het nieuwe recht 5% van de waarde 
bedragen. Dit percentage zou in de practijk zeker lager zijn, 
omdat aangiften doorgaans ver beneden de werkelijke waarde 
plachten te worden gedaan, zodat dit percentage van vijf in feite 
lager zou zijn. Uitgaande van 10 stukken grof wollen goed, 
— baai, boezel of rokstreep —, ter waarde van f 250,— zou het 
nieuwe inkomende recht slechts f12,50 bedragen, in plaats van 
f 30,—, hierbij juiste en volledige declaratie aangenomen. Daarbij 
kwam dat een niet onbelangrijk uitgaand recht voor wol betrok-
ken als grondstof uit Duitsland betaald moest worden. 

In het jaar 1858 stond de onderneming van Claus op zijn top. 
Men had toen in totaal 1062 man in dienst, te weten 378 man in de 
fabriek en 684 daarbuiten. Na 1858 liep dit aantal, vooral in de 
fabriek terug door de minder gunstige gang van zaken in de wol- 
spinnerij en weverij. Claus trachtte de kerende gang van zaken op 
te vangen door een uitbreiding in de sector der katoenweverij, een 
poging die mislukte. Aan de algemene teruggang van de Roermond- 
se textielindustrie ontkwam ook Claus niet. Hierop wordt straks nog 
teruggekomen. 

Het niveau van de arbeidslonen in de wolspinnerij van Claus was 
als volgt. 235  

Daglonen in de wolspinnerij van Ph. Claus 

Arbeiders 	 Dagloon in centen 
1841 	 1866 

Mannen 	 40 	30 tot 100 
Vrouwen 	 32 	15 tot 40 
Jongens 	 — 	15 tot 40 
Meisjes 	 — 	 15 
Kinderen (9 tot 12 jaar) 	 12 

215) Gorter en De Vries, t.a.p., p. 111; P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v. 
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Het gemiddelde dagloon voor mannen was ruim 50% vooruitgegaan. 
Na 1850 werd deze stijging reeds bereikt. 2" 

De lonen in de diverse Roermondse bedrijven liepen nauwelijks 
uiteen. Het volgende overzicht heeft betrekking op de weeklonen 
der wevers in 1860. 237  

Weeklonen der Roermondse wevers in 1860 

Bedrijf 	 Weekloon in guldens 
Volwassenen 	 Kinderen 

Claus 	 3,— tot 7,20 	0,90 tot 2,40 
Matthei 	 3,— tot 6,— 	0,90 tot 2,40 
Feldmann 	 3,60 tot 6,— 	0,90 tot 2,40 
Reidel 	 3,60 tot 7,20 	0,90 tot 2,40 
Engels 	 3,— tot 6,— 	— 	— 

De werktijden in de periode van 1840 tot 1860 waren niet ge-
wijzigd. Men arbeidde er 11 uren per dag. De rustpauzen waren 
hierbij niet inbegrepen. In het algemeen werden de arbeiders uit-
betaald in muntspecie. Misstanden hierbij kwamen niet voor. De 
meeste weefgetouwen werden verstrekt door de fabrikanten, bij 
welke de wevers op een bepaalde dag in de week werk kwamen af-
leveren en nieuwe grondstoffen halen. Het grootste deel der wevers 
kon niet lezen, schrijven noch rekenen. 238  

Kinderarbeid kwam veel voor. De thuiswevers van Claus hadden 
meest kinderen als hulp bij het weefgetouw. De 380 wevers van 
Claus hadden in 1857 304 wevershulpen, waaronder 211 kinderen. 
In de wolspinnerij waren 62 kinderen werkzaam. Een overzicht 
betreffende de totale textielnijverheid geeft de volgende cijfers voor 
1866. 239  

238) G.V. Roermond 1851, XIV; 1852, XIV. 
237) C.V. Roermond 1860, XIV. 
238) Gorter en De Vries, t.a.p., p. 111, 116-117, 230. 
vo) G.V. Roermond 1853, XIV; P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v.; Brugmans, De 
arbeidende klasse, p. 93. 
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Aantal kinderen in de Roermondse textielnijverheid in 1866 

Bedrijven Jongens Meisjes Totaal 

Claus 224 26 250 
Overige bedrijven 58 24 82 

Totaal 282 50 332 

Het provinciaal verslag waaruit deze cijfers zijn geput vermeldt niet 
de leeftijdsgrens die voor jongens en meisjes werd aangehouden. In 
1871 was die grens 16 jaar. 

Vrouwenarbeid kwam minder voor. In de Roermondse textiel-
ondernemingen werkten in 1866 in totaal 85 vrouwen. 

De teruggang der Roermondse textielnijverheid, — en dat was 
sinds 1858 voornamelijk de katoennijverheid —, is te wijten aan een 
complex van beïnvloedende factoren, die zich tussen 1865 en 1870 
steeds duidelijker openbaarden. Men kan deze als volgt aangeven. 

De Roermondse textielfabrikant was niet een typische industrieel, 
maar vooral een koopman. In een bedrijf als dat van Philip Claus 
lag het accent duidelijk op het thuiswerk. Bij de groei der onder-
neming bleef de huisindustriële voortbrenging hoofdzaak. De risico's 
lagen dus niet zo zeer in de productiesfeer, als wel bij de inkoop van 
grondstoffen en de verkoop van het eindproduct, met andere woorden 
niet op het technische maar op het commerciële vlak. Daarnaast was 
bijvoorbeeld de aanzienlijke firma Matthei tevens groothandelaar in 
Engelse en Brabantse manufacturen, Brabantse blauwe calicots, 
schertsings en linnens. 240  Het commerciële aspect had de eerste 
aandacht, immers het bedrijfskapitaal was vooral belegd in grond-
stoffen en handelsvoorraden. De onderneming was in principe mo-
biel. 

De fabricage speelde zich, gezien het huisindustriële karakter 
ervan, buiten de gezichtskring van deze ondernemers af, waardoor 
begrijpelijk wordt dat technische verbeteringen aan weefgetouwen 
niet snel werden ingevoerd. Bovendien waren de lonen van dien 

*411) G.V. Roermond 1852, XIV. 

237 



aard dat het uit oogpunt van substitutie weinig zin had zich met 
technische problematiek bezig te houden. De huisindustriële pro-
ductie was goedkoop. 

Het eerste stoomtuig in de Roermondse textielindustrie werd ge-
plaatst door Claus in 1855. Het voorbeeld werd niet gevolgd door 
andere fabrikanten en Claus plaatste er ook geen stoomtuig meer bij. 
1855 is tamelijk laat. Dit wordt duidelijk wanneer men weet dat in 
Eindhoven reeds in 1819 een stoomtuig in een katoenspinnerij 
werkzaam was, dat in 1827 in Tilburg de stoommachine zijn intrede 
deed en dat te Almelo in 1829 de eerste geplaatst werd. In het aan-
grenzende Rijnland werden te Reydt in 1827 en te Gladbach in 1845 
de eerste stoommachines in werking gezet in katoenspinnerijen. 

Dat dit voorbeeld in Roermond niet algemeen gevolgd werd, was 
niet alleen te wijten aan een vroeg-kapitalistisch co4ervatisme. 
Voorts was er een technische reden. De spinnerij immers was die tak 
van textielnijverheid die het eerst stoomtuig aanwendde. Dat was in 
Tilburg, Eindhoven, Almelo, Reydt en Gladbach het geval. Dit laat 
zich verklaren door de vergrote vraag van garens door de weverijen 
in die plaatsen. Deze vraag deed de spinners zoeken naar mogelijk-
heden meer te produceren. De overgang van spinnewiel naar hand-
krachtspinmachine was tevens de overgang van huisindustrie naar 
fabrieksproductie. De spinnerij was dus al meer fabriek dan de 
weverij, waardoor ook van de fabrikant-spinner meer technische be-
langstelling was te verwachten. Zodoende plaatste alleen Claus een 
stoommachine en wel in zijn spinnerij. De huisindustriële weverij 
kon gemakkelijker inkrimpen dan de fabriekmatige spinnerij, die ge-
zien haar technische investeringen intensiever naar middelen moest 
omzien om zich rendabel te houden. Waarschijnlijk is dit ook de 
reden waarom Claus, die te Roermond zich het meest als industrieel 
gedroeg, het langst voor zijn bestaan heeft gevochten."' 

De conclusie na bovenstaande uiteenzetting is dat de Roermondse 
textielindustrie met zijn grote productie-elasticiteit en economische 
mobiliteit ongetwijfeld scherp moest reageren op de factoren, die zijn 
existentie aantastten. 

241) Dilthey, a.w., p. 19; Keune, t.a.p., p. 25; R. A. Burgers, 100 Jaar G. en H. 
Salomonson (Leiden 1956), p. 31-32. 
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Zo wijzigde de liberale tariefwet van 1862, — 5% invoerrecht op 
fabrikaten en 2 tot 3% op half-fabrikaten, geen invoerrecht op 
grondstoffen —, de situatie van Roermond zeer ten nadele. Gewezen 
is reeds op het bezwaarschrift van Philip Claus, gedateerd 24 april 
1859. Op 22 april 1862 richtte de firma Gebr. Janssens & Co zich 
in een bezwaarschrift tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 
betreffende de in het wetsontwerp vrij gelaten invoer van onge-
twijnde, geverfde garens. 242 . De voortbrenging van genoemd artikel 
was te Roermond beduidend. Men verzocht de Adrianopelrood ge-
verfde, ongetwijnde katoenen garens als zijnde een fabrikaat op zich 
zelf, niet als grondstof te beschouwen en de belasting daarop gelijk 
te stellen met het invoerrecht op manufacturen. Men wees er op dat 
de olijfolie en de zeep, grondstoffen nodig bij deze productie, bij 
invoer wel waren belast. Daarnaast wees men op de steun die de 
meekrapteelt ondervond van de roodververij, een argument dat zijn 
kracht verloor in 1869, toen de rode kleurstof, eeuwenlang door de 
meekrapplant geleverd, voor het eerst langs chemische weg werd 
bereid onder de benaming van alizarine. In hetzelfde jaar keerde 
ook de Roermondse Kamer van Koophandel zich in een bezwaar-
schrift tegen het wetsontwerp betreffende de nieuwe tarieven van 
in-, uit- en doorvoer. 243  

Een tweede punt ten nadele was, dat men, evenals de Twentse 
fabrikanten te kampen had met een vrijwel algehele transportstrem-
ming in de vorstperiode. De mogelijkheid van meer of minder 
strenge vorst in de maanden november tot maart dwong de fabri-
kanten reeds in de herfst hun gehele wintervoorraad aan van elders 
betrokken grond- en hulpstoffen in te slaan. Door dit seizoenmatige 
vervoer was men genoodzaakt grote bedragen in voorraden, — naast 
grondstoffen ook eindproducten welke niet afgezonden konden wor-
den —, te investeren, hetgeen weer renteverlies en opslagkosten 
veroorzaakte. 244  Bovendien brachten de grote gareninkopen elke 
herfst prijsstijgingen op de Manchester-garenmarkt te weeg, terwijl 
men niet kon profiteren van de lagere prijzen welke de Engelse 

142) Regout, De bezwaren van handel en nijverheid, 1862, p. 36; Brugmans, 
a.w., p. 254. 
"3) Regout, a.w., p. 22-25. 
"4) BIllgelS, a.w., p. 135, 140-141. 
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spinners in de minder drukke wintermaanden gewoonlijk bedongen. 
Daarnaast school in de grote wintervoorraad een belangrijk risico-
element, zowel in de te schatten omvang der productie, als in een 
eventuele prijsdaling van garens en weefsels. 

Dit nadeel verkeerde tijdelijk in een voordeel in april 1861, toen 
de Amerikaanse burgeroorlog uitbrak, die spoedig zijn gevolgen deed 
voelen. Met het effectiever worden van de blokkade door de noorde-
lijken van de zuidelijke katoenstaten, wier havens ten slotte bijna 
hermetisch werden afgesloten, stegen de katoenprijzen en daalden 
de grondstofimporten. 245  Einde 1862 bedroegen de katoenprijzen 
het dubbele van die in 1859-1860. De normale voorraden stelden de 
Roermondse fabrikanten in staat een tijdlang met de productie door 
te gaan. Zodoende kon men in den beginne de hogere grondstof-
prijzen met winsten uit speculatieve weefselverkopen financieren. 
In 1862 raakte men door zijn grondstoffen heen, waardoor werk-
lieden moesten worden ontslagen. De fabrieken die ook wollen en 
halfwollen stoffen maakten konden zich staande houden, aangezien 
hun fabrikaat de prijsverhoging der katoenen weefsels volgde. Even-
als de Tilburgse kon de Roermondse wollenstoffennijverheid van 
deze gunstige situatie profiteren. In het algemeen had de Ameri-
kaanse burgeroorlog echter in Roermond een ongunstige invloed op 
de gang van zaken, zoals bleek in de jaren 1863 en 1864. 246  

Een invloedrijke rol speelde het transport eveneens bij het in-
voeren van stoomtuig dat brandstof vereiste, als ook voor de aanvoer 
der grondstoffen en de afvoer der producten. De negatieve invloed, 
zeker voor wat betreft het introduceren van stoomtuig, is moeilijk te 
schatten. Het transport via de Maas werd met het jaar ongeregelder 
en duurder door onbevaarbaarheid, 247  een probleem dat in hoofdstuk 
I aan de orde werd gesteld. Het vervoer te land was niet bijzonder 
geschikt voor massaal en goedkoop transport. Paard en kar misten 
snelheid en laadvolume, inconveniënten die geaccentueerd werden 
door de slechte staat der wegen in Roermonds omgeving. Het Roer-
monds gemeenteverslag van 1855 vatte de situatie als volgt samen: 

"5) G.V. Roermond 1861, XIV; P.V.L. 1861, p. 285; 1862, p. 300, 447; Bur-
gers, a.w., p. 144. 
246) Keune, t.a.p., p. 47; P.V.L. 1864, p. 435-436. 
tI7) G.V. Roermand 1857, XV. 
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de bedrijvigheid wordt beïnvloed door slecht watertransport, tevens 
gebrek aan snel vervoer te land en doelmatige verbindingen met het 
buitenland. 248  Enige toelichting verdient de zinsnede betreffende de 
doelmatige verbinding met het buitenland, waarmee speciaal bedoeld 
werd het aangrenzende Pruisische gebied, waar men belangrijke 
handelsrelaties bezat. De kortste en beste wegverbinding met Pruisen 
liep via Maalbroek-Elmpt. Het Pruisische grenskantoor te Elmpt was 
sinds 1833, — dus tijdens het Belgische bewind; tevens het jaar van 
oprichting der Duitse douane-unie, de Zollverein —, gesupprimeerd. 
Ondanks herhaalde aandrang bij de Pruische regering bleef het hier-
bij. Zodoende was men voor de communicatie met dit land in hoofd-
zaak aangewezen op de weg over Venlo en Kaldenkirchen. 

Ook andere textieldistricten zoals Tilburg en Twente lagen tran-
sport-technisch niet erg gunstig. Zij werden echter eerder ontsloten. 
Tilburg, dat geen kanaalverbindingen bezat, beschikte wel over 
goede landverbindingen met Breda en Den Bosch. Vanaf 1855 was 
Tilburg, zij het dan door middel van het op 22 km afstand liggende 
spoorwegstation van Breda verbonden met de Moerdijk en Antwer-
pen. In 1863 werd de spoorlijn Tilburg-Breda geopend. 249  

Het Twentsche katoendistrict kreeg transport-technisch een ge-
wichtige voorsprong op de Roermondse textielnijverheid, toen op 
4 december 1850 de acte werd gepasseerd van een naamloze ven-
nootschap met als doel de aanleg van een kanaal van Zwolle naar 
Almelo met een zijtak via Raalte naar Deventer. In juni 1855 was 
de verbinding met Almelo gereed, hetgeen voor de Twentse textiel-
nijverheid een belangrijke besparing van kosten betekende. 259  De 
tot standkoming van de spoorlijn Almelo-Hengelo-Oldenzaal-Salz-
bergen in 1865 verbond Twente met het voor de industrie gewichtige 
Hannoveraanse kolengebied van Ibbenbhren. De lijn Zutphen-
Hengelo, verbinding met het westen, kwam in hetzelfde jaar gereed. 
De spoorlijn Hengelo-Enschede werd in 1866 geopend. 

De Roermondse verkeerssituatie is reeds in hoofdstuk I aan de 

248 ) G.V. Roermond 1853, XIV; 1855, V en XIV; 1856, V; 1857, V; 1858, V 
en XIV. 
242) Van den Eerenbeemt, Sporend naar welvaart, p. 9, 16. 
250) Burgers, am., p. 140-142; A. L. van Schelven, Hengeler wind (Haarlem 
1965), p. 18-19. 

241 



orde gesteld. Saillante feiten voor Roermond waren dat de Maas-
kwestie, — het probleem van de bevaarbaarmaking van deze rivier —, 
voor 1914 niet werd opgelost, terwijl de tegenwoordige spoorver-
binding Roermond-Eindhoven pas in 1913 tot stand kwam. Voordien, 
— sinds 1866 —, was men genoodzaakt vanuit Roermond via Venlo 
naar Eindhoven te reizen, hetgeen een omweg van 30 km betekende. 
Vanaf 1879 fungeerde Roermond als tussenstation van „Le Grand 
Central Beige", die Antwerpen met Gladbach verbond. 

Een factor, die waarschijnlijk mede de veerkracht van de bedrijven 
ongunstig beïnvloedde, was het ontbreken van deskundige finan-
ciers, — Twente bezat sinds 1861 de Twentsche Bankvereniging 
B. W. Blijdenstein & Co —, geïnteresseerd in het voortbestaan der 
industrie. Evenals in Tilburg moesten de ondernemingen het hebben 
van firmantencombinaties, waarbij een of meer firmanten de rol van 
geldschieter vervulden. 2"  

Sinds de Nederlandse handelspolitiek meer en meer in liberale 
banen werd geleid, verslechterde ook voor Roermond de exportpositie, 
vooral die in Nederlands Oost-Indië, waar de textielbedrijven een flink 
debiet hadden. 252  Die positie had men zich grotendeels opgebouwd 
buiten de Nederlandse Handelmaatschappij om. Op de lijsten van 
bestellingen door de Nederlandse Handelmaatschappij bij verschil-
lende fabrikanten gedaan uit de jaren 1843 en 1851, betrekking 
hebbend op de zogenaamde geheime lijnwaadcontracten, kwamen 
slechts twee Limburgse bedrijven voor: in 1843 J. W. Trostorff & 
Zoon te Vaals voor een bestelling van f1.000,— aan lakens en in 
1851 J. Tyrell te Vaals voor f 12.820,20 eveneens aan lakens. 253  

Na afloop der geheime lijnwaadcontracten in 1854, waar Roermond 
buiten stond, bleven de differentiële rechten bestaan en deze waren 
voor de Roermondse fabrikanten voldoende om met succes op de 
Indische markt te concurreren. Ontwerpen tot verlaging der differen-
tiële rechten van de ministers Rochussen in 1858 en Loudon in 

"') V. G. H. Savelkoul, De ondernemersstand in de jaren 1810-1816, in De op-
komst van Tilburg als industriestad, p. 61. 
252) G.V. Roermond 1852, XIV. 
153) N. W. Posthumus, De geheime lijnwaadccnitracten der Nederlandsche Han-
delmaatschappij (1835-1854), in Economisch Historisch Jaarboek, dl II (Den 
Haag 1916), p. 3-10, 150, 156, 197. 
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1861 gingen niet door. Een derde ontwerp van minister Fransen 
van de Putte wel. Sindsdien was het met de Roermondse export naar 
Indië gedaan. Op 1 januari 1866 werden de Indische invoerrechten 
van 25% en 12Y2% verlaagd tot 20% en 10%. Op 1 januari 1868 
zouden de percentages 16 en 10 bedragen. Deze vermindering zou 
trapsgewijs voortgaan. Het jaar 1872 bracht ten slotte de volledige 
opheffing der differentiële rechten. Het recht van 10% werd in 1874 
nog verlaagd tot 6%. 254  

Ook de Duitse markt bood weinig kansen meer. Het afzetgebied 
der Roermondse textielnijverheid kromp steeds verder in: sinds 1858 
stagneerde de export naar België, sinds 1866 die naar Nederlands 
Oost-Indië. Hoewel in het Rijnland een levendige vraag naar manu-
facturen bestond en de daar aanwezige weverijen bloeiden, was ex-
port onmogelijk door de hoge tariefmuren welke het Tolverbond 
om de Duitse markt had opgetrokken. 255  De Kamer van Koophandel 
te Roermond constateerde in 1867 een algemene moedeloosheid. 
Met moeite hield men de mensen aan het werk. In tegenstelling 
hiermee was de situatie in Tilburg, waar juist in 1867 grote bestel-
lingen werden gedaan voor het leger en waar de export naar België 
toenam. Ook in Twente gingen de zaken goed. 256  

Dat de fabrikanten, gezien deze negatieve factoren, omzagen naar 
een vestigingsplaats met beter economisch klimaat, is duidelijk. Daar-
voor behoefden zij trouwens niet ver te gaan. Op nog geen 35 km 
ten oosten van Roermond gelegen bevond zich Gladbach, ook wel 
het Duitse Manchester genoemd. Hier om heen lagen plaatsen met 
een belangrijke textielindustrie: Reydt, Krefeld, Viersen, Dlken, 
Schte1n, Dahlen, Wegberg, Wickrath en Hochneukirch. Aan de 
hand der bevolkingscijfers van Gladbach en Roermond kan men de 
ontwikkeling van beide textielsteden uit die tijd volgen. 257  

24 ) Boot, a.w., p. 350-352. 
235) Burgers, a.w., p. 107. 
26) P.V.L. 1865, p. 471; G.V. Roermond 1867, p. 137; Brugmans, a.w., p. 273; 
Keune, t.a.p., p. 47; Burgers, a.w., p. 149-151. 
27) Dilthey, a.w., p. 1-13, 19-22, 35; Relatieve Limburgse bevolkingsgroei van 
1830-1935, in Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 1955, 
p. 50; Philips, Limburgse bevolkingscijfers, p. 129, 147. 
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Bevolkingsoverzicht 

Jaar 	 Gladbach 	 Roermond 

1802/03 2.304 
1806 — 4.289 
1812 6.932 — 
1815 — 4.037 
1845 — 6.095 
1846 8.410 — 
1871 26.364 — 
1875 — 9.717 

De groei van Gladbach zette door. In 1900 werd in deze stad geves-
tigd de Textilingenieurschule Mënchen-Gladbach-Reydt. De plaats 
telde toen 60.000 inwoners. De eerste spoorlijn op de westelijke 
Rijnoever aangelegd was die van Ruhrort op de oostelijke Rijnoever 
naar Gladbach via Krefeld, in 1849. 

Het behoeft geen betoog dat de Roermondse fabrikanten, veelal 
Duitsers van origine, zodoende gemakkelijk de weg naar Duitsland 
terugvonden, speciaal toen in de jaren voor 1870 de fabrikanten 
van Gladbach verwend werden met grote legerorders. 258  De Duitse 
industrie kon in de meeste gevallen rekenen op de credietverlening 
door banken. Wat dit betreft volgde het Duitse bankwezen het 
Franse voorbeeld van het crédit mobilier. Vele industriële onder-
nemingen werden omgezet in naamloze vennootschappen, hetgeen 
voor de banken de mogelijkheid opende sommige ondernemingen 
niet alleen met krediet te voorzien, maar ook in hun aandelen-
kapitaal te participeren en enige leden van de directies te be-
noemen. 259  

Na de gewonnen oorlog 1870-1871 heerste er in geheel Duitsland 
een optimisme, dat nog werd versterkt door het gevoel van rijkdom 

258) W. Biittger, Land zwischen Maas und Rhein, der linke Niederrhein (Olden-
burg 1958), p. 48; G. Vogels, Verkehr und Verkehrswege, in Land zwischen 
Maas und Rhein, p. 203; Dilthey, a.w., p. 32. 
259) P. J. Bouman, Economische en sociale geschiedenis in hoofdlijnen (Gronin-
gen 1956), p. 160. 

244 



toen Frankrijk in de kortst mogelijke tijd zijn oorlogsschuld begon 
af te betalen. De algemene geldruimte maakte de banken zorgeloos 
in hun credietverlening. In de „Grnderzeit" 1871-1873 rezen 
nieuwe naamloze vennootschappen als paddestoelen uit de grond, 
totdat de crisis van 1873 velen wegvaagde. De over de grens gelegen 
Rijnlandse textielplaatsen oefenden voor 1873 een grote zuigkracht 
uit. A. van Rijswijk constateert: „Belangrijk is de waarneming dat 
het liberalisme te Roermond na 1870 een ander karakter kreeg. 
Enkele katholieke families bleven wel zó gebeten op de geestelijkheid 
dat ze tot na de eeuwwisseling liberale neigingen bewaarden, maar 
sedert de overwinning der Duitsers op de Fransen in 1871 trokken 
belangrijke fabrikanten weg naar Duitsland, — waar ze vandaan 
gekomen waren —, om er grof geld te gaan verdienen. Van een 
bloeiende industriestad zakte Roermond af tot een dood provincie-
plaatsje." 

Deze trek naar Duitsland van de belangrijke fabrikanten, waar-
onder zeker de textielfabrikanten te rekenen, werd in latere jaren 
gevolgd door een grote trek van arbeiders. In 1887 werden jaarlijks 
10.000 verlofpassen aan Limburgse arbeiders uitgereikt. De hande-
laren en fabrikanten, die niet over de grens verhuisden waren ge-
noodzaakt bijhuizen binnen de Duitse tolmuren op te richten. Daar-
mee was het lot van de Roermondse textielindustrie bezegeld. 2" 

Naast Roermond als textielcentrum verdient nog enige aandacht 
Horst, waar van ouds vele handweverijen waren gevestigd. Evenals 
te Roermond kende de katoennijverheid er na 1850 een toenemende 
bloei. Het aantal bedrijven was echter klein en beperkt. Ofschoon 
men hier ook moeilijke tijden kende, ging de industrie er niet vol-
ledig te niet. 

In 1888 bestonden te Horst: de zijdeweverij der firma Lucas met 
in dienst 35 wevers en 8 arbeiders, waaronder 6 meisjes voor het 
twernen der zijde; de weverij van linnen en katoenen stoffen van 
Thomeer met 12 wevers; de stofweverijen van Rutten met 20 wevers 

200) P.V.L. 1884, M, p. 12; 1885, M, p. 13; 1886, Q, p. 10; 1887, Q, p. 10; A. 
van Rijswijck, Voorstanders van industrieschool kregen hun zin in de R.H.B.S., 
in Maas- en Roerbode, jubileumnummer januari 1956. 
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en 5 arbeiders, waaronder 2 ongehuwde vrouwen belast met het 
maken van kettingen en blauwverven. 

De wevers werkten allen uitsluitend aan huis op handweefstoelen 
en oefenden daarnaast merendeels het landbouwbedrijf uit. Door-
gaans waren zij in het bezit van huis en bouwland. Met hun weinige 
behoeften genoten zij bij een loon van een gulden per dag een 
betrekkelijke welvaart. Voor 1914 was het met de huisweverij te 
Horst practisch afgelopen. Dit bleek uit het aantal wevers hetwelk 
gering was geworden en de leeftijd die voor het merendeel vijftig 
jaar of ouder was. Behalve de uitsluitend voor boeren werkende 
linnenwevers, arbeidden er ook zijde-, falice- en satijnwevers voor 
werkgevers in Horst en Blerik. Men weefde onder meer zwart zijden 
doeken voor de marine. Het zijde weven dateerde uit 1864 toen dit 
door een Duitser aan 40 wevers in Horst werd geleerd. De textiel-
fabriek van M. Rutten N.V. is tot op heden nog in bedrijf. 281 

F. PAPIERINDUSTRIE 

Als voorbeeld van een bedrijfstak waar reeds vroeg in de negen-
tiende eeuw op fabriekmatige wijze werd geproduceerd, is de papier-
industrie te noemen. 

De oudst bekende papiermolen in Midden- en Noord-Limburg, 
— tevens in Nederland —, werd in 1428 aan de Niers te Gennep 
opgericht door Willem Boye uit Nijmegen. De stichtingsacte ervan 
wordt bewaard in het landsarchief van Nordrhein-Westfalen te 
Düsseldorf. Deze molen heeft niet langer dan tot in het begin der 
16de eeuw zijn werk verricht. 

Vermeldenswaard is dat na 1700 Duitse ondernemers goede 
papiermakers uit Nederland aantrokken. Zo gingen bijvoorbeeld 
Arnold Heil uit Renkum, H. J. Hopmann uit Arnhem en J. Adam 
van Auw uit Margraten naar Duitsland. Een aantal van deze 
„Papiermachermeister" stichtten later in Ddren, gelegen aan de 
Rur, een eigen bedrijf. In 1725 werd te Middelaar bij Mook een 

261 ) H. A. C. M. van Grunsven, Horst, centrum van landbouw en nijverheid, in 
Limburg, p. 143; P.V.L. 1852, p. 132; 1859, p. 490; 1888, L, p. 20; Onderzoe-
kingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie, dl III, p. 44-46, 
49, 56, 60. 
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onderneming opgericht. Omstreeks 1835 fabriceerde deze papier-
molen per jaar 1.000 riem gewoon schrijfpapier. De productie van 
het handgeschepte papier werd in Limburg omstreeks 1840 ver-
vangen door de machinale fabricage. Met de handpapiermolens van 
Maastricht en Gulpen, ging ook die van Middelaar ten onder. 
In 1847 kreeg de bezitter, Jan van Uum, verlof de molen tot olie- en 
pelmolen in te richten. Van circa 1860 tot september 1944 was het 
gebouw als graanmolen in gebruik. Toen werd het door oorlogs-
geweld gehavend, — niet meer opgebouwd —, en de eigenaar gedood. 
Merkwaardigerwijs werd in 1936 te Gennep, na ruim 500 jaar weer 
een papieronderneming opgericht: De N.V. Papierfabriek Gennep. 262 

De papierindustrie was in de negentiende eeuw ook gevestigd te 
Roermond en wel in èèn toonaangevende onderneming, die zaken 
deed onder de naam Burghoff & Comp., aldaar gevestigd sinds 
1807. 263  Gelegen aan de monding van de snelstromende Roer/Rur 
was Roermond de laatste in een rij van plaatsen aan deze rivier, — 
zoals Jiilich en Dren —, waar papierindustrie was gevestigd. 

De familie Burghoff was afkomstig uit Gulik, waar J. J. Burghoff 
te Riklingen bij Jillich werd geboren. Hij trouwde bijna veertig jaar 
oud met de Roermondse Maria Th. Sijben en vestigde zich enige 
jaren later als koopman in de geboortestad van zijn vrouw. De oudste 
van zijn twee zoons F. A. J.  Burghoff werd de stichter van de Roer-
mondse papierfabriek. Een van diens negen kinderen F. J. H. Burg-
hoff werd de vader van Victor M. F. H. Burghoff, de man die zo 
zeer zijn stempel zou drukken op de onderneming. De familie Burg-
hoff behoorde snel, zoals ook andere „Pruisen", tot de aanzienlijke 
families van de stad. Hun werklust bracht geld binnen en door 
middel van huwelijken werd de kroostrijke Burghoff-stam verwant 
aan de baron Von Glasenapp, de plaatselijke textielfabrikant Matthei 
en de Roermondse burgemeesters Leurs en Beerenbroeck. 

262) B. W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de negentiende eeuw 
('s-Gravenhage 1957), p. 41, 203-204, 372, 440; J. Geuenich, Geschichte der Pa-
pierindustrie im Duren-Micher Wirtschaftsraum (Dnren 1959), p. 5; Dagblad 
voor Noord-Limburg, 5 oktober 1962, p. 2. 
263) De Vries, a.-w., p. 168; E. M. A. H. Delhougne, Genealogieën van Roer-
mondse geslachten (Maastricht 1956), p. 45-48; G.A. Roermond, Doos Genalo-
gieën I, map Burghoff. 
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De fabriek produceerde schrijf-, velijn-, pak- en drukpapier. Afzet-
gebieden in de Franse tijd waren de departementen van de Rur en 
de Ourthe. Hierna richtte de afzet zich speciaal op het Duitse 
gebied. Het succes was groot, immers de export naar Duitsland was 
vrij, terwijl omgekeerd de Duitse fabrikanten 15 tot 20% invoer-
rechten moesten betalen. De dupe waren vooral de ondernemingen 
van Jiilich en 1)in-en. In 1816 waren in Dren en omgeving 14 
flinke papierbedrijven werkzaam. Inmiddels groeide het Roermondse 
bedrijf. De benodigde hoeveelheid lompen beliep jaarlijks 30.000 kg. 
In 1829 had men 46 arbeiders in dienst. 264  De fabriek was zowel 
wat aantal arbeiders, als wat de productie-omvang betreft de belang-
rijkste papiermolen in Limburg. De groei zette zich ook door tijdens 
het Belgische bewind en de jaren er na. Dit bleek uit de toename 
van het aantal arbeiders en de verbeterde outillage der fabriek. In 
1841 werkten er 126 arbeidskrachten. 265  

Voorts verkreeg men in 1836, — omstreeks 1833 dacht men er 
al over —, un appareil â papier continu. Moeilijkheden bleven 
Burghoff bij deze modernisering niet gespaard. Een wolspinnerij, 
even verder stroomafwaarts gelegen aan de Roer, maakte bezwaar. 
Dit bedrijf was bevreesd dat zoveel water aan de Roer zou worden 
onttrokken dat haar de productie onmogelijk gemaakt zou worden. 
aurghoff won het proces en de Gedeputeerden Staten machtigden 
hem in 1834 tot deze aanzienlijke uitbreiding over te gaan. In 1838 
plaatste men in de fabriek de eerste stoommachine. De bedrijfs-
gebouwen werden in 1848 voorzien van een gasverlichting. 

Met het in gebruik nemen van papier- en stoommachine had 
Burghoff twee beslissende schreden gezet op het pad der moderne 
industriële ontwikkeling. 266  Er was naast intelligentie en moed ook 
kapitaalkracht nodig om dergelijke machines aan te schaffen, in het 
bijzonder in de beginperiode. Voor een papiermachine moest men 
in deze tijd tenminste f 10.000,— uittrekken. Het is zeer waar-
schijnlijk dat de onderneming te Roermond de eerste grote fabriek 

264) De Vries, a.w., p. 169-170, 202-203; Geuenich, a.w., p. 5, 30, 33. 
266) De Vries, a.w., p. 239-240; Gorter en De Vries, tap., p. 112; P.V.L. 1836, 
p. 239-240; 1838, p. 62; 1848, p. 107. 
266) De Vries, a.w., p. 206-208, 237-238, 240-241. 
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in Nederland was, die machinaal papier vervaardigde. Papiermakers 
in Meerssen en Maastricht volgden naderhand het voorbeeld. 

De Limburgse papierindustrie, welke tot dan in de betekenis verre 
ten achter had gestaan bij de zoveel oudere en beroemdere nijverheid 
aan de Zaankant en op de Veluwe, zou deze beide, dank zij de 
snelle en krachtig aangevatte mechanisatie dra voorbij streven. Zo-
doende kon G. M. Poell in zijn Beschrijving van het Hertogdom 
Limburg omstreeks 1850 vermelden, dat Roermond een beroemde, 
grote papierfabriek bezat, met twee machines, waarvan een geheel 
door stoom gedreven. 267  

Dat de papierfabriek, — van welk de directie inmiddels was uit-
gebreid met een firmant, zodat het bedrijf voortaan heette ,Burghoff 
Magnée & Comp. —, zich een goede naam had verworven in den 
lande bleek uit een circulaire van de Amsterdamse papierhandelaar 
Pieter Proost. 268  Deze schreef op 1 juli 1847 aan zijn klanten het 
volgende: „Het zal U waarschijnlijk bekend zijn, dat ik nu sedert 
ruim zes jaren in naauwe betrekking sta tot de aanzienlijke Papier-
fabriek van de HH. Burghoff Magnée & Comp., te Roermond." 
Verder vermeldde Proost nog: „De algemeen erkende soliditeit van 
het Papier der genoemde fabriek, de oprigting eener geheel nieuwe 
Machine, en het ernstige voornemen, om met het buitenlandsche 
fabricaat, zoowel in prijs als in kwaliteit, te concurreren, mogen LI 
ten waarborg verstrekken, dat het belang van velen, zoowel Boek-
als Papier-Handelaar, hierbij niet uit het oog is verloren." 

Om het ontstaan van de belangrijke relatie tussen Burghoff en 
Proost te verklaren is het nodig eerst enige historische stappen 
achterwaarts te maken. In 1681 werd te Amsterdam opgericht de 
Bijbelcompagnie, zich bezig houdend met het drukken, verkopen 
en uitgeven van bijbels. Als voortzetting van deze compagnie vond 
op 1 januari 1822 de oprichting plaats van de Nederlandsche Bijbel-
compagnie, waarin participeerden de firma Joh. Enschedé & Zonen 
te Haarlem voor 1/3 en vier anderen voor ieder 1/6 deel. Een van 
deze vier was de firma J. 'Brandt & Zoon, boekhandel en boekbinderij 
te Amsterdam. Pieter Proost ging in 1832 deel uitmaken van de 

207) Poel, a.w., p. 191-192. 
248) Twee eeuwen Brandt en Proost (Amsterdam 1942), p. 28, 91-93, 120, 127- 
128, 185-189. 
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Nederlandsche Bijbelcompagnie. In dat jaar stierf namelijk partici-
pant P. den Hengst. Na diens dood geraakte de firma onder het 
beheer van Jan den Hengst in moeilijkheden en werden P. Proost 
en N. de Gijzelaar Pzn. door aankoop eigenaars van dit aandeel. 
Na 1845 ontstond door overname van aandelen tenslotte een even-
wicht van belangen bij de overgebleven participanten der Neder-
landsche Bijbelcompagnie; aan de ene zijde Joh. Enschedé & Zonen, 
aan de andere zijde J. Brandt 8z Zoon en P. Proost. Ter oriëntatie 
zij gezegd dat Pieter Proost in 1822 trouwde met Immetje Brandt, 
dochter van Hendrik Brandt II, waarvan Proost als schoonzoon de 
opvolger werd. 

Met de papierleveranties aan de Nederlandsche Bijbelcompagnie 
waren herhaaldelijk moeilijkheden. Reeds in 1823 heette het in de 
notulen van de Compagnie: „Confrère Brandt legt over een monster 
van het papier van een Groninger fabriek ontvangen, hetgeen niet 
beantwoordt aan hetgeen tijdens de aanneming was geproduceerd, 
en is besloten, even zooals zulks met de fabrikeurs aan den Zaen 
Van Gelder het geval was geweest, dit papier niet aan te nemen, 
maar hetzelve te renvoyeren." Men besloot toen een vaste leverancier 
aan te nemen, „bij voorkeur dengene, welke zulks tot de minste 
prijzen aanneemt". 

Toen dan ook P. Proost ter vergelijking betere en billijker 
monsters, die hij van Burghoff had ontvangen, voorlegde, benevens 
het contract dat hij met deze leverancier had gesloten, besloot men 
op 4 augustus 1840 de leveringen op te dragen aan P. Proost, met 
een toeslag van 10% op zijn in bedoeld contract vastgelegde inkoop-
prijzen en een crediet van zes maanden. Deze 10% werden be-
schouwd als vergoeding voor onkosten, hetgeen neer kwam op een 
levering practisch zonder winst. Het winstpunt voor Pieter Proost 
was dat hij de grondslag had gelegd voor zijn nieuw bedrijf, de 
papierhandel. Als agent van de papierfabriek van Brurghoff leverde 
hij voortaan het benodigde papier, zowel voor de Nederlandsche 
Bijbelcompagnie, als ook voor de Evangelische Gezangencompagnie, 
tot welks participanten de firma J. Brandt & Zoon eveneens be-
hoorde. 

Na eerst alleen de beide compagnieën gediend te hebben, vatte 
Proost in 1842 de papierhandel krachtiger aan en begon leveringen 
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aan anderen, zonder echter nog een papiermagazijn in te richten. 
Hiertoe besloot hij in 1847, het jaar dat hij de bovenaangehaalde 
circulaire liet uitgaan naar zijn klanten. Het zich verzekeren van 
de goede agentuur van B(urghoff, Magnée & Comp. was, — aan-
gezien men omstreeks 1840 nog geheel verkeerde in een toestand 
van een nijpend papiertekort —, een daad van grote betekenis, die 
Pieter Proost waarschijnlijk alleen mogelijk zal zijn geweest, doordat 
hij een tweeal zo belangrijke en solide afnemers als beide com-
pagnieën voor direct en voor de toekomst in het vooruitzicht kon 
stellen. 

Dat de papierfabriek een flinke onderneming was, blijkt uit het 
aantal mensen dat er werk vond. Tussen 1850 en 1865 schommelde 
dit aantal tussen 150 en 200 arbeiders. Onder degenen die in de 
fabriek hun brood verdienden waren mannen, vrouwen, jongens, 
meisjes en kinderen van 9 tot 13 jaar. Het Roermondse bevolkings-
register van 1830 geeft de namen en leeftijden van 21 arbeiders 
en 4 arbeidsters als papiermaker werkzaam. 269  Al deze personen 
waren in Roermond of naaste Limburgse omgeving geboren. Uit-
zonderingen waren Karel Biergans, geboren te Rulsdorf en Willem 
Philippen geboren te Klyn-Gladbach aan de Rur. 

Jeugdige arbeiders, op één na, — Herman Hubert Beurskens 
noch zeer oude waren volgens deze opgave in het bedrijf van 
l?gurghoff werkzaam. De verklaring hiervoor is dat papiermaker een 
gekwalificeerd beroep was, terwijl de overige werkzaamheden in 
de fabriek veelal door vrouwen en jeugdige personen verricht, dat 
niet waren. Dit betrof lompen sorteren, verpakken en dergelijke. 

Hieronder volgt een overzicht van het personeelsbestand over een 
aantal jaren. 270  

269) De cijfers zijn geput uit de betreffende provinciale verslagen en tevens uit 
Gorter en De Vries, t.a.p., p. 112; Pas, Beknopt overzicht 1869, p. 20; G.A. 
Roermond, Bevolkingsregister 1830. 
270) De cijfers zijn geput uit de betreffende provinciale verslagen en tevens uit 
Gorter en De Vries, t.a.p., p. 112; De Vries, a.w., p. 323, 325. 
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Overzicht van het personeelsbestand in de Roermondse papierfabriek 

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Kinderen Totaal 

1841 45 14 21 24 22 126 
1866 68 110 4 16 — 198 
1871 47 62 3 10 — 122 
1876 75 53 8 10 146 
1881 76 50 7 — 133 

De in 1841 werkzame kinderen hadden de leeftijd van 9 tot 13 jaar. 
Doordat zij tijdens de schooluren moesten werken, was het volgen 
van onderricht voor hen niet mogelijk. Wel was door Burghoff 
toegestaan onder werktijd godsdienstonderwijs te volgen. Daaren-
boven werden de kinderen voor hun eerste communie dagelijks een 
uur door de geestelijkheid in de parochiekerk onderwezen. Het 
aantal vrouwen en jeugdigen was, althans tot en met 1881, in 
verhouding tot het totale personeel, groot. Wat deze personeels-
verhouding betreft, week de situatie bij Burghoff niet af van wat 
elders in den lande bij de papierindustrie gebruikelijk was. Aange-
naam moet het werk in de papierfabriek niet geweest zijn. Het 
was eentonig en veel inspanning eisend. De landlieden in Roer-
monds omgeving waren moeilijk over te halen om tijdens de winter-
maanden met lompen sorteren in de papierfabriek wat bij te ver-
dienen. 271  

Victor .Burghoff wist wat het oog van de meester betekende. 272  
Op gezette tijden liet hij in het holst van de nacht zijn paard 
zadelen voor een escapade, waarbij de fabriek in Gebroek-Maasniel 
bezocht werd, ten einde zich te overtuigen dat de nachtwachten 
hun plicht deden, een optreden dat niet naliet de gewenste indruk 
op het werkvolk te maken. 

De dagelijkse arbeidstijd in 1841 bedroeg 11V2 uur. 273  Men 
begon tussen 5 en 6 uur 's morgens te werken en eindigde 's avonds 
om 8 uur. De schafttijd was in totaal 2'/2 uur per dag, zodat men 

273 ) a.w., p. 328, 344-345. 
272) Twee eeuwen Brandt en Proost, p. 187. 
273) Gorter en De Vries, tap., p. 229; De Vries, a.w., p. 332. 
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in totaal 14 uur in de fabriek vertoefde. In 1860 was het aantal 
werkuren ongeveer gelijk. De tijden waren toen van 6 tot 12 en 
1 tot 7 uur. Echte nachtarbeid kwam waarschijnlijk niet voor. 

De weeklonen van de jaren 1841, 1861 en 1871 treft men hierna, 
uitgedrukt in guldens, aan. In sommige gevallen is het dagloon 
vermenigvuldigd met zes. 274  

Weeklonen verdiend in de Roermondse papierfabriek 

Jaar Mannen Vrouwen Jongens Meisjes Kinderen 

1841 3,— 2,10 1,80 1,80 1,14 
tot tot tot tot tot 
7,20 3,— 3,— 3,— 1,50 

1861 6,— — 1,80 
1871 6,— 3,50 1,50 1,30 

De lonen der mannen in 1841 varieerden tussen f 3,— en f7,20. De 
arbeiders verdienden 50 tot 60 cent per dag, de opzichters 80 tot 
120 cent. Dat de verdiensten de desbetreffenden weinig welvaart 
brachten, doet vermoeden de uitlating van een ooggetuige uit 1863 
die de kleding der Roermondse papierarbeiders haveloos noemde. 
Gingen de lonen na 1860 in deze industrietak stijgen, in Roermond 
bleven ze zeer stabiel, hetgeen misschien zijn verklaring vindt in 
het langzaam moeilijk worden van Burghoff's positie. De uitbetaling 
der lonen geschiedde te Roermond eens in de veertien dagen, het-
geen mede aanleiding gaf tot verkwisting en borgen in winkels. 

Vastgesteld kan worden dat de gevreesde papiermakersziekte zich 
niet in verontrustende mate heeft voorgedaan. 275  

De productiecijfers van de Roermondse papierfabriek wijzen, 
evenals de grootte van de mankracht en de outillage, op het belang 
van Burghoff's onderneming. 276  Zo werd in 1852 325.000 pond 
papier vervaardigd ter waarde van f161.125,—. In 1858 werd 

274) De cijfers zijn geput uit de betreffende provinciale verslagen en tevens uit 
Gorter en De Vries, t.a.p., p. 112; De Vries, a.w., p. 316-317. 
275) a.w., p. 314-319, 335, 344-346; Honderd jaren Papierfabriek, p. 27. 
276) De Vries, a.w., p. 362-363; P.V.L. 1858, p. 414. 
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290.000 tot 300.000 pond lompen tot papier verwerkt. Volgens een 
opgave uit 1869 bedroeg de gemiddelde jaarproductie 1.080.000 kg 
papier. Het veilingbiljet, waarbij in 1883 de fabriek te koop werd 
aangeboden, stelde de capaciteit op 4.500 kg papier per dag. 

De jaren 1866: 198 arbeiders, 1869: 144 arbeiders en 1871: 122 
arbeiders, geven een indicatie van naderend verval. Dit vond inder-
daad plaats. De factoren, die leidden tot de ondergang van de 
Roermondse papierfabriek waren: 
— de opkomende concurrentie en daarna optredende concentratie. 
— de financiering. 
— het transport. 
— last not least ;Burghoff's miskenning van de betekenis van hout-

slijp en cellulose voor de massaproductie. 

Zoals gezegd was in 1837 Burghoff de enige grote papierfabrikant 
in Limburg. Deze situatie wijzigde zich echter grondig. Er kwam 
concurrentie. 

In 1838 werd de papierproductie aangevat door de firma Tielens 
& Schrammen te Mechelen bij Wittem. De vennootschap dateerde 
van 31 december 1837. De drie firmanten waren de gebroeders 
J. G. H. en M. H. Tielens, bankiers te Maastricht, en G. T. 
Schrammen, een Maastrichtse koopman. Voor het uitoefenen van het 
bedrijf pachtte men een aan de Geul gelegen watergraanmolen, 
die het eigendom was van Gerard Keuven te DUren. Enige jaren 
later bezat men een goed uitgerust bedrijf met stoommachine te 
Meerssen. Tussen 1850 en 1854 groeide het aantal arbeiders van 
98 tot 230. Aan lompen verbruikte men in 1854 400.000 kg. Uit 
latere cijfers blijkt dat men te Roermond desalniettemin een hogere 
productie behaalde, hetgeen te danken was aan efficienter fabricage 
en betere lompen. 2" 

Belangrijker nog was de stichting der Commanditaire Vennoot-
schap Lhoest Weustenraad & Cie op 20 oktober 1850. 278  De naam 
Lhoest stond voor de gebroeders Louis en Guillaume Lhoest, twee 
te Maastricht woonachtige Luikenaren, wier vader Louis-Michel 

277) 125 jaren Tielens papier 1838-1963 ('pl.  z.j.), p. 44-56, 66-80. 
278) Honderd jaren Papierfabriek, p. 3, 19, 30-38, 178, genealogische tabel. 
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Lhoest een behangselpapierfabriek te Luik bezat, waarin hij was 
opgevolgd door zijn oudste zoon Louis. Deze laatste had zich in 
1840 te Maastricht geassocieerd met de vermogende brouwer Jean-
Henri Rutten, teneinde de fabriek van behangselpapier voort te 
zetten onder de naam Lhoest et Rutten, als een soort filiaal van zijn 
fabriek te Luik. Adolphe Weustenraad behoorde tot een rijke Maas-
trichtse familie, gelieerd aan de familie Lhoest. De gestichte onder-
neming, de latere Koninklijke Nederlandse Papierfabriek, begon 
met een kapitaalinbreng van f187.500,—, verdeeld in 25 aandelen 
van f 7.500,—, tot f5.000,— volgestort. De grote geldschieter was 
de Luikse bankiersfamilie Frèsart. Emile Frèsart bezat voor 
f 90.000,— aandelen, zijn jongere broer Jules voor f15.000,—. 

Deze kapitaalkrachtige start stelde de onderneming in staat om 
bij de bekende fabriek Cockerill te Seraing voor f 80.000,— machines 
te kopen. Belangrijk waren de aanschaffingen van twee langzeef-
of Foudrinier-machines, de zogenaamde continues. Proost kreeg ook 
relatie met deze fabriek. In 1852 nam hij voor f 4.727,79 af. 

Het aantal werkkrachten in 1855 bedroeg 350. Daarmee had 
Lhoest Weustenraad & Cie duidelijk maar ook definitief de leiding 
in de Lirnburgse papierproductie overgenomen. In 1863 telde Burg-
hoff's fabriek 190 arbeiders, de Maastrichtse papierfabriek, inmiddels 
Lhoest Lammens & Cie geheten, 640. Jean Baptist Lammens was 
een zwager van Guillaume Lhoest en hij behoorde tot de familie 
die de Papeteries Aug. Lammens Fils te Brussel bezat. Op de reden 
van het aftreden van Weustenraad wordt straks nog teruggekomen. 
In 1869 bedroeg de productie van Burghoff 1.080.000 kg, terwijl 
de productie van Lhoest Lammens & Cie 1.900.000 kg beliep. 279  
Opvallend bij deze cijfers is dat de productie in Maastricht nauwe-
lijks het dubbele bedroeg, terwijl het aantal arbeiders ruim het drie-
voudige was, hetgeen bewijst hoe goed de machinale productie te 
Roermond was georganiseerd. 

Ter vergelijking zij vermeld dat in 1869 de totale Limburgse 
papierproductie 3.880.000 kg bedroeg, terwijl de Nederlandse papier-
productie 14.877.000 kg beliep, ter waarde van f 4.500.000,—. 

279 ) Pas, Beknopt overzicht 1863, p. 12; 1869, p. 18-21. 
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Overzicht der Nederlandse papierproductie in 1869 

Provincie fabrieken machines werklieden jaarproductie kg 

Gelderland 94 7 1.146 4.820.500 
Limburg 4 8 994 3.880.000 
Noord-Holland 13 1 501 1.900.000 
Friesland 2 2 90 1.260.000 
Groningen 1 4 45 1.200.000 
Overijssel 3 3 52 1.056.500 
Zuid-Holland 10 — 130 460.000 
Noord-Brabant 1 1 30 300.000 

Nederland 128 26 2.988 14.877.000 

De Nederlandse ranglijst per stad waar meer dan een half millioen 
kg papier per jaar werd gefabriceerd was als volgt. 

Ranglijst per stad met meer dan 500.000 kg papierproductie in 1869 

Stad fabrieken machines werklieden jaarproductie kg 

Maastricht 1 3 700 1.900.000 
Tiel 1 3 70 1.500.000 
Leeuwarden 1 2 70 1.200.000 
Hoogezand 1 4 45 1.200.000 
Roermond 2 3 144 1.080.000 
Wormer 1 1 157 900.000 
Meerssen 1 2 150 900.000 
Kampen 1 2 34 900.000 
Apeldoorn 21 — 233 654.000 

Uit het provincie-overzicht blijkt dat de helft van de productie in 
Nederland werd geleverd door Gelderland en Limburg. Duidelijk 
is dat in Limburg grote en moderne ondernemingen gevestigd waren. 
De vier fabrieken waar het in Limburg om ging waren Lhoest 
Lammens & Cie te Maastricht, Tielens & Schrammen te Meerssen 
en ■Burghoff.  te Roermond. De laatste bezat twee afzonderlijk gelegen 
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fabrieksgebouwen, zodat zodoende het totale Limburgse aantal op 
vier kwam. 

Beziet men de ranglijst per stad dan valt op dat de papierfabriek 
van Tiel met slechts 70 werklieden een zo hoge productie maakte. 
Hetzelfde geldt ook voor Leeuwarden, Hoogezand en Kampen. 
Dit vindt zijn verklaring in het feit dat in deze steden het veel 
minder arbeidsintensieve stropapier en strokartonpapier werd ge-
fabriceerd. In de overige steden werd hoofdzakelijk schrijf- en druk-
papier gemaakt, wat een groter aantal arbeiders, speciaal in de pro-
ductievoorbereiding vereiste. Het overzicht voor de steden waar 
alleen schrijf- en drukpapier werd gefabriceerd is als volgt. 

Ranglijst per stad alleen voor wat betreft schrijf- en drukpapier in 1869 

Stad fabrieken machines werklieden jaarproductie kg 

Maastricht 1 3 700 1.900.000 
Roermond 2 3 144 1.080.000 
Wormer 1 1 157 900.000 
Meerssen 1 2 150 900.000 
Apeldoorn 21 — 233 654.000 

Uit deze cijfers blijkt de leidende positie die de Limburgse fabrieken 
bezaten op de markt van schrijf- en drukpapier. 

Zoals reeds opgemerkt nam het aantal papierfabrieken in Neder-
land na 1837 toe. In 1854 was het aantal gestegen tot 167 met een 
totale jaarproductie van 8.000.000 kg papier. In 1869 was het aantal 
ondernemingen gedaald tot 128, terwijl de productie steeg tot 
14.877.000 kg per jaar. 2" 

De concentratietendens in de Nederlandse papierindustrie was 
dus duidelijk. Alleen grote ondernemingen zouden overblijven en 
het was zaak tijdig tot die groten te behoren. Victor Burghoff moet 
het opkomende gevaar gezien hebben en stelde zich te weer. In 1866 
stichte hij een tweede fabrieksgebouw te Maasniel bij Roermond, 

2") Geuenich, au'., p. 30, 36. 
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waarin drie stoommachines werden geplaatst: een van 40 en twee 
van ieder 6 pk. 281  

Een tweede factor, begrijpelijk in het licht van bovenstaande, 
leidend tot het verval der firma was de financiering. Bestudeert men 
de gang van zaken bij Lhoest Weustenraad & Cie, dan constateert 
men dat achter deze onderneming stond de degelijke Luikse bankier 
Frésart. Van het stichtingskapitaal van f187.500,—, verdeeld in 25 
aandelen van f 7.500,— stonden er 14 op naam der heren Frésart. 
In de loop der jaren bleek men Frésart nog al eens nodig te hebben. 
In 1854 stond men bij de Banque Frésart voor f 280.000,— in het 
krijt. 282  In 1856 was de schuld bij deze bankier opgelopen tot 
f 320.000,—. Het kapitaal bleek veel te klein voor de grote vlucht 
die de fabriek nam. Beherend vennoot Adolphe Weustenraad ging 
dit alles te snel en te ver. Hij trad af. In 1857 veranderde de naam 
in Lhoest Lammens & Cie. Lammens, van de 'beginne af mede-
vennoot voor twee maal f15.000,—, had in het conflict tussen 
Lhoest, — die steeds wilde vergroten en moderniseren, hoeveel geld 
dat ook kosten mocht —, en Weustenraad, — die meer voorzichtig de 
tering naar de nering wilde zetten —, de zijde van Lhoest en de 
meerderheid der aandeelhouders gekozen, begrijpelijk voor deze 
vooruitstrevende technicus, die speciaal met de fabricage werd belast, 
terwijl Lhoest de commerciële zaken voor zijn rekening nam. Als 
grote nieuwigheid werd in het zelfde jaar ingesteld een Raad van 
Toezicht, bestaande uit drie commissarissen, die geen vennoot hoef-
den te zijn. Als zodanig werden gekozen: vennoot Jules Frésart, en 
de niet-vennoten Emile Lion, een vermaard advocaat te Luik, en 
Philippe 'Bogaert, ingenieur lste klasse van het stoom- en mijnwezen 
in het hertogdom Limburg. Weustenraad bleef stil vennoot. Hier-
mede wil aangetoond zijn dat de vraag naar veel, goed en goedkoop 
papier zeer grote en riskant wordende eisen aan de papierindustrie 
stelde. Aan die eisen kon de bankier der Roermondse papier-
fabriek de Gebr. Wolters te Venlo niet voldoen. 

Delhougne, a.w., p. 47-48; P.V.L. 1866, p. 418. 
2") Honderd jaren Papierfabriek, p. 19, 41, 47-48, 62. 

258 



Een derde factor, waardoor Burghoff vooral ten opzichte van de 
papierindustrie van Zuid-Limburg en het aangrenzende Rurgebied 
in het nadeel kwam, was het thansport te water, enerzijds voor de 
afvoer der producten, anderzijds voor de aanvoer van grondstoffen. 
Wanneer men weet dat de fabrieken te Roermond en Maastricht 
duizenden kilogrammen steenkool daags gebruikten, kan men het 
belang van lage transportkosten en dergelijke verbindingen voor de 
ontwikkeling der papierindustrie begrijpen. 

De papierindustrie van Dren en Mich had de steenkolen uit het 
gebied van Aken ter beschikking en de Rijn voor watertransport. 

Toen de Zuid-Willemsvaart, die sedert 1826 's Hertogenbosch 
met Maastricht verbond, in 1850 werd doorgetrokken naar Luik, 
konden steenkolen uit dit Belgisch steenkolenbekken goedkoper 
naar Maastricht vervoerd worden dan uit de enige toenmaals wer-
kende Nederlandse mijn te Kerkrade. Roermonds positie was on-
gunstig: de afstand tot Luik was veel groter en vervolgens werd 
men gehandicapt door een voor transport steeds meer ongeschikte 
Maas, een kwestie, die in hoofdstuk I is behandeld. 

De vierde, zeer voorname factor, die een rol speelde was de 
figuur van Burghoff zelf. Victor Burghoff leidde sinds 1867 de 
onderneming; na 1869 onder eigen naam. 283  Hij was het type 
van de goed gesitueerde, landelijke industrieel van die tijd: voort-
varend, maar in sommige opzichten uiterst conservatief, met een 
vaderlijke zorg voor bedrijf en personeel, en in doen en laten op-
merkelijk gewichtig. Zijn conservatisme deed hem zeggen: „Papier 
van hout maken, ziet ge, daar doe ik niet aan mede". Daarbij bleef 
het wanneer men Burghoff er op wees, dat hij met zijn 100% 
lompenhoudend papier bestemd voor couranten de concurrentie 
onmogelijk kon volhouden. 284  

Die weigering, bijna een principe, gebaseerd op de hoge kwaliteit 
van zijn product, deed hem de veranderingen, die in papierfabricage 
en grondstoffenpositie hadden plaats gegrepen uit het oog verliezen. 

283) Twee eeuwen Brandt en Proost, p. 187. 
284) De Vries, a.w., p. 275, 286-287; Twee eeuwen Brandt en Proost, p. 185-186; 
Honderd jaren Papierfabriek, p. 6, 32, 41. 
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De in 1799 door de Fransman Louis Robert uitgevonden papier-
machine, de zogenaamde langzeefmachine, leidde niet alleen tot 
lagere aanmaakkosten, maar bood ook de mogelijkheid meer papier 
te fabriceren, ook op basis van grondstoffen, die geen lompen waren. 
De uitvinding van Robert, werkzaam bij de beroemde Parijse 
drukkers- lettergieters- papierfabrikanten Firmin Didot Frères, werd 
tussen 1803 en 1808 verbeterd, onder meer door de gebroeders 
Fourdrinier. Deze machines werden gefabriceerd door John Cockerill 
te Seraing, die reeds in 1828 een eigen papierfabriek bezat te 
Andenne bij Hoei. 

De boeiende strijd van de moderne papiermachine tegen de oude 
schepkuip was in Limburg snel in het voordeel van de eerste beslist. 
De uitvinding bleef echter zonder effect zolang niet de overvloedige 
grondstoffen ervoor waren gevonden. 

Toen nieuwe grondstoffen aan de markt kwamen, zette de massale 
en machinale papierproductie vooral goed door. Als jaren van uit-
vinding gelden: voor houtslijp 1844, voor stroostof 1847, voor esparto-
stof 1860, voor sulfietcellulose 1866, voor bruine houtstof 1869, 
voor sulfaatcellulose 1871. 

Die verruiming van de markt had de industrie zeer van node. 
De lompen verzamelende voddenboer, — voor de papierfabrikant 
van veel gewicht —, had een moeilijk uit te breiden werkterrein, 
dat slechts onvoldoende door de toename der bevolking werd ver-
groot. Deze lompenschaarste deed zich ook voor in de omliggende 
landen, wier papierindustrie Nederland op technisch gebied vooruit 
was. Zo telde in 1848 Nederland nog slechts 4 moderne langzeef-
papiermachines, — waarvan een te Roermond —, en Engeland 407. 
Het lompenuitvoerverbod, — in 1850 nog steeds van kracht —, 
beschermde de grondstoffenpositie, die desalniettemin door de steeds 
stijgende vraag naar papier nijpender werd. 

In juli 1877 gebeurde, wat al zo dreigde: het uitvoerrecht op 
lompen werd opgeheven. Daarmee werd het handhaven van Burg-
hoff's mening betreffende de fabricage van papier in de praktijk 
onhoudbaar. Proost waarschuwde filurghoff zijn koppigheid te laten 

285 ) De Vries, a.-w., p. 390; Honderd jaren Papierfabriek, p. 7-8, 87, 94; Twee 
eeuwen Brandt en Proost, p. 187-188. 
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varen. Ondanks de herhaalde aandrang der firma Proost & Zoon, 
die er op wees dat men de geregelde orders van het Algemeen 
Handelsblad zou verliezen, weigerde Burghoff af te stappen van 
zijn orthodox productie-idee en leed ten slotte zware verliezen. 285  

Hoe moeilijk de concurrentie voor Burghoff moet zijn geweest, 
blijkt uit de prijsontwikkeling voor boekdruk- en courantdrukpapier. 
Hierna volgt een overzicht der ontwikkeling van de groothandels-
verkoopprijzen. 286  

Overzicht der prijsontwikkeling van de groothandels- 
verkoopprijzen voor papier 

Jaar Prijzen per kg in centen 

boekdrukpapier courantdrukpapier 

1842 65 55 
1852 66 47 
1862 65 45 
vlak voor 1870 56 42 
in en na 1870 60 47 
1883 37 26 

Zoals te zien waren van 1842 tot 1862 de prijzen van boekdrukpapier 
vrij stabiel. sRehalve een tijdelijke opleving in en na 1870 dalen 
daarna de prijzen. Bij co<urantdrukpapier gaan de prijzen reeds 
eerder omlaag. 

In bovenstaande cijfers komt niet tot uitdrukking de kwaliteits-
ontwikkeling van het papier. Zo ging men van het, voor de nieuws-
bladen gebruikte, met de hand geschepte papier, vervaardigd van 
lompen, geleidelijk over tot het machinale, 80% houtslijp houdende 
papier. Het was echter niet de machinale vervaardiging waar Burg-
hoff bezwaren tegen had, maar het gebruik van surrogaatstoffen. 

Het hout in de vorm van houtslijp kwam in Nederland in de 
jaren na 1850 min of meer binnensluipen, zonder dat de gebruiker 

2 "6) a.w., p. 213-216. 
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besefte hoezeer het papier aan houdbaarheid inboette. Van betekenis 
is dat noch uit de benamingen noch uit een tekenklassificering 
bleek, dat men houtpapier als een geheel afzonderlijke groep ging 
beschouwen. Het onwaarachtige hierin moet Burghoff tegengestaan 
hebben. Zijn naam stond immers borg voor kwaliteit. 

Toen Burghoff niet op het verzoek van Proost inging hout-
houdende papiersoorten te fabriceren, zocht Proost in 1880 contact 
met de Duitse firma Halbrock te Hillegossen bij Bielefeld, die dit 
wel produceerde. Voor een op massaproductie ingestelde fabriek als 
die van 11.irghoff bood de fabricage van zogenaamd normaalpapier 
geen toekomst. 

Burghoff's beslissing 100% lompenhoudend papier te blijven ver-
vaardigen kreeg nog een ongunstiger aspect door het volgende. In 
1862 kwam onder rigueur van het liberale vrijhandelsstelsel de tarief-
wet tot stand die de bescherming der papierindustrie zeer reduceerde. 
De invoerrechten voor alle soorten papier stelde men overeenkomstig 
de algemene gedragslijn op 5%. Gehandhaafd bleven de uitgaande 
rechten op linnen, katoenen en wollen lompen, en op oud papier, 
die, — verlaagd —, nog f 5,— per 100 Nederlandse ponden bedroe-
gen. Na 1874 verviel deze laatste bescherming. 287  

Burghoff's afzet betrof voornamelijk Nederland en de overzeese 
bezittingen. Deze afzet werd na 1865 bemoeilijkt doordat de invoer-
rechten op papier voor Nederlands Oost-Indië werden gewijzigd. 
Op alle soorten papier zou in de jaren 1866, 1867 en 1868 10% 
worden geheven, indien deze goederen waren voorzien van een 
bewijs van Nederlandse oorsprong. Op niet-Nederlands papier 
kwam 20% invoerrecht. Te beginnen met 1869 zouden deze per-
centages respectievelijk 10 en 16% bedragen. Het differentiële 
karakter werd dus steeds zwakker. 288  

Dat Burghoff zijn kansen wel zeer miste, bewijst de ontwikkeling 
van het drukkersbedrijf, dat tot grote bloei kwam door toepassing 
van stoomkracht en rotatiepers. De afschaffing van het lang becriti- 

287) De Vries, a.w., p. 379-380. 
288) P.V.L. 1858, p. 414; 1864, p. 436; 1871, p. 3; 1873, XV, p. 3; De Vries, 
a.w., p. 381-382; Pas, Beknopt overzicht 1869, p. 28. 
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seerde dagbladzegel en de afname van het analphabetisme deed 
eveneens de vraag naar drukwerk, en dus naar papier stijgen. Voor-
beelden waren bij de hand. Roermond telde enige actieve druk-
kerijen. De vraag naar pakpapier nam eveneens toe. 

Burghoff kon zijn in 1866 gebouwde nieuwe fabriek op den duur 
niet rendabel maken. Zijn reeds gememoreerde jaarlijkse verliezen, 
leidden in 1882 tot faillissement. De Limburger Courier van 20 juni 
1882 berichtte, dat de fabrikant Burghoff een failliet maakte van 
ruim 2.000.000 Belgische franken, te weten ongeveer f1.000.000,—. 
Dientengevolge had een bankier te Venlo zijn betalingen moeten 
staken. Die bankier, — de Wolters-bank te Venlo —, was niet sterk 
genoeg om Burghoff's verliezen op te vangen. 2"  Bij vonnis der 
arrondissementsrechtbank te Roermond werden beide firmanten van 
het bankiershuis Wolters in staat van faillissement gesteld op 24 
juni 1882. De toedracht van dit bankroet der gebroeders Wolters 
is in hoofdstuk III aan de orde gesteld. Voor Victor Burghoff was 
1882 wel een bijzonder ongelukkig jaar. Op 12 oktober 1882 verloor 
hij zijn oudste zoon Arthur, twee dagen na diens 29ste verjaardag. 

Op het veilingbiljet van 8 januari 1883 werd de inventaris der 
beide fabrieken als volgt omschreven: „De groote Papierfabrijk, 
zeer gunstig gelegen te Roermond nabij de Maas en de spoorwegen, 
enz. Zij heeft eene waterkracht van ruim 230 Paarden en eene 
stoomkracht van 120 Paarden in 4 Stoomketels, waarvan 2 van elk 
30, 1 van 40 en 1 van 20 Paardenkracht; 4 Stoommachienen waar-
van 2 horizontaal, 1 van 40 met condensatie en 1 van 6 Paarden-
kracht; 2 Papiermachinen breedte 1m40 gesneden Papier, waarvan 
1 met calander; 12 bakken voor geheele stof waarvan 5 in ijzer; 
6 bakken voor halve stof in ijzer, 3 Lompenketels (cylindrisch 1 van 
1.000 kg en 2 van 500 kg inhoud), 2 satineermachinen, 2 wasch-
bakken, 2 hydraulische Persen. Verscheidene bleekkasten en meer 
andere werktuigen met inrigting ter filtreering van het fabrikatie-
water. In deze fabrijk kan dagelijks 3.000 kg Papier gemaakt worden". 
„Eene Papierfabrijk gelegen te Gebroek op 10 minuten afstand van 

289 ) De Limburger Courier, 20, 28 juni 1882; Le Courrier de la Meuse, 22 juni 
1882; tapijtpapier is behangselpapier (vergelijk het Duitse woord Tapete); Maas-
en Roerbode, 7 oktober 1882. 
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Roermond nabij de spoorwegen enz. Zij is geheel nieuw ingerigt voor 
de fabricatie van Rotatiedruk en Tapijtpapier, bezit 2 Stoomketels 
elk van 30 paardenkracht, 2 horizontale Stoommachinen, een van 40 
(met condensatie) en een van 10 paardenkracht; een goed werkend 
Papiermachine, breedte 1m40 gesneden Papier met nieuwe Stof-
regulateur, Stofreiniger, Amerikaansche Calander en verdere in-
richtingen tot fabricatie van Rotatiepapier, een Lompenkookketel 
(sphérique 1.000 kg inhoud), 2 ijzeren bakken voor halve, 3 ijzeren 
bakken voor geheele stof (een van 180 en twee van 120 kg inhoud), 
een rolmachine voor Rotatiepapier, Bleekkasten, Essoreuse, Elevateur 
en nieuwe inrigting van het fabricatiewater. In deze fabriek kan 
dagelijks 1.500 kg Papier gemaakt worden." 

Tegelijkertijd kwamen de overige bezittingen der familie Burghoff 
onder de hamer: een watermeelmolen zonder machinerieën te Roer-
mond, een pachthoeve genaamd „Kloosterhoff" te Maasniel, met 
gronden te Maasniel, Roermond, Herten, Melick en Herkenbosch, 
drie winkelhuizen gelegen te Roermond in de Neerstraat en toe-
behorende de kinderen Arthur, Antoinette en Charles Burghoff. 
Victor Burghoff overleed op 6 juli 1904, 74 jaren oud. 

Rest nog de vraag of de fabricage na Burghoff's faillissement 
werd voortgezet door een andere ondernemer. De fabriek te Maas-
niel, — overgenomen door de behangselpapierfabrikant Balthasar 
Deuss te Roermond, waar verder in deze paragraaf nog meer bij-
zonderheden over volgen —, geraakte in 1896 in handen van H. 
Hobrecker. 29° Deze papierfabrikant was afkomstig uit Westig in 
Westfalen. Moeilijkheden bij het op gang brengen van de productie 
werden hem niet bespaard Op 30 december kreeg Hobrecker ver-
gunning om zijn werkzaamheden in de fabriek te beginnen. Deze 
vergunning werd hem weer ontnomen op 29 april 1896 op grond 
van het niet voldoen aan bepalingen van de Hinderwet. Op 30 april 
werd hem de vergunning weer verstrekt, na betaling van een boete 
van f1.200,—. 

In de fabriek werden diverse soorten papier gefabriceerd uit 
cellulose, getrokken uit dennenhout en afkomstig uit een fabriek 
in Westfalen. Er waren in de onderneming 40 personen werkzaam. 

2") P.V.L. 1896, M, p. 12; 1897, p. 104-106, 124-127. 
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De zaak floreerde niet. In 1898 was het aantal arbeiders tot 30 
gedaald. 

Het bedrijf bleek niet lonend te maken. " 1  De productie van 
geïmiteerd perkament en cellulose pakpapier ondervond moeilijk-
heden van twee kanten. Vooreerst beïnvloedden de hoge vracht-
kosten de prijzen. Op de tweede plaats lieten de geringe invoer-
rechten toe, dat de markt overvoerd werd door importen uit Duits-
land, Oostenrijk en Noorwegen. 

In 1918 kwam de fabriek te Maasniel in handen van de N.V. 
Papierfabriek Maasmond te Raamsdonksveer, die als Dutch Paper 
Pulp Co. Ltd. het eigendom was van het concern Albert E. Reed." 2  
In hetzelfde jaar werd het gehele Nederlandse concernbezit verkocht 
aan een Nederlandse belangengroep, waarvan onder meer deel uit-
maakte de firma P. Proost & Zoon te Amsterdam. 

In de Roermondse fabriek van Burghoff werd de fabricage niet 
voortgezet. 

Naast de papierfabriek van Burghoff waren er te Roermond 
belangrijke behangselpapierfabrieken. Een hiervan was de firma 
Hendrix & Comp. In 1851 had deze fabriek 10 arbeiders in dienst, 
een aantal dat in 1855 tot 40 was gestegen, om daarna weer te 
dalen van 35 arbeiders in 1858 tot 18 arbeiders in 1865. 293  Ver-
meldenswaard in dit verband is dat de behangselpapierfabrikant 
H. F. J. C. Hendrix trouwde met een kleindochter van papier-
fabrikant F. A. J. Burghoff. 

Vermoedelijk is het afzakken van Hendrix' onderneming te wijten 
aan de juist dan opkomende behangselpapierfabriek van Johann 
Balthasar Deuss, die werd opgericht in 1857. 294  Deuss was afkom-
stig uit Duitsland en geboren te Biittgen. Het aantal arbeiders in 
1858 bedroeg 39. Dit aantal was in 1865 verdubbeld. In 1867 ging 
Deuss over tot het plaatsen van een stoommachine van 6 pk in zijn 

tel) K.v.K. Roermond 1895, p. 10-11; 1898, p. 9; 1901, p. 5; 1902, p. 5. 
29e) W. Visser, Van schepvorm tot papiermachine (z.pl. z.j.), p. 145, 187, 221. 
ese) De cijfers zijn geput uit de betreffende provinciale verslagen, respectievelijk 
gemeenteverslagen van Roermond. 
294) Delh011gIle, a.w., p. 46, 67-69; G.V. Roermond 1857, XIV; de cijfers zijn 
geput uit de betreffende provinciale verslagen, respectievelijk gemeenteverslagen 
van Roermond. 
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fabriek. De onderneming groeide voorspoedig en bestond in 1873 
uit twee fabrieken. 

Omstreeks 1880 was in Nederland slechts een behangselpapier-
fabriek, namelijk die van Deuss, welke het „papier sans fin" ver-
vaardigde. Voor J. Craandijk was de „Tapeten-Fabrik" van Balthasar 
Deuss een bezienswaardigheid. In zijn Wandelingen door Nederland 
beschreef hij het technisch productieproces en de producten die hij 
te zien kreeg. 295  Zijn beschrijving der onderneming, waarvan slechts 
enige gedeelten volgen, is alleszins de moeite waard: 

„De „Tapeten-Fabrik" van den heer B. Deuss te Roermond is, 
voor zover wij weten, de eenige in ons land en mag derhalve met 
regt onder de bezienswaardigheden gerekend worden." 

„Hier worden de kostbare behangsels vervaardigd, die 't met 
figuren bedrukte leder, of het kunstig weefsel, of het smaakvol 
naaldwerk bedriegelijk nabootsen. Hier vinden wij de gewone soor-
ten van allerlei teekening, die in den regel worden gezocht. Hier 
zien wij bonte papieren, met bloemen, landschappen, huiselijke 
taferelen, waarop de liefhebbers van sprekende kleuren en levendige 
voorstellingen azen." 

„De grondstof, die bewerkt wordt, is natuurlijk papier, — „papier 
sans fin" —, dat in vervaarlijke rollen van bepaalde breedte wordt 
aangevoerd. De groote kunst is het bereiden van de verschillende 
kleuren. Tot de belangrijkste gedeelten der fabriek behoort dan ook 
het laboratorium, dat bepaaldelijk aan een' der zonen is toever-
trouwd. Hier vinden wij ook een machine, die het voor het be-
waren van den onmisbaren lijm benoodigde ijs vervaardigt en in 
een tiental uren 500 kg. levert." 

„Ook de ruime magazijnen en pakkamers en de werkplaatsen, 
waar de noodige hulpmiddelen worden vervaardigd, of de machines 
worden hersteld, houden onze aandacht langen tijd bezig. En wagen 
wij ons ook in het minst aantrekkelijke gedeelte, — 't lokaal, waar 
de lijm wordt gekookt —, dan is 't ons een dubbele verkwikking, 
een' blik te werpen in den fraaijen tuin van het aan de fabriek 
grenzende heerenhuis." 

In 1896 schenen de zaken minder goed te gaan. Deuss verkocht 
de fabriek te Maasniel, — die hij had overgenomen van de gefail- 
295) De Vries, a.w., p. 386; Craandijk, a.w., p. 190-192. 
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leerde Burghoff —, aan de Westfaler H. Hobrecker, die er namaak-
perkament en cellulose pakpapier vervaardigde. Het bedrijf van 
Deuss te Roermond bleef bestaan. Van de in Nederland gevestigde 
behangselpapierfabrieken was in 1898 alleen Deuss' onderneming in 
exploitatie, zij het dan dan de helft van het bedrijf op non-actief 
stond. 296  De totale onmogelijkheid van uitvoer, gepaard gaande met 
de concurrentie van buitenlandse producten op de Nederlandse 
markt, was hiervan de oorzaak. Deuss had zich aan deze moeilijk-
heden niet willoos overgegeven, want, — waarschijnlijk met gelden 
die vrij kwamen door de verkoop van zijn fabriek te Maasniel 
had hij het bedrijf te Roermond geheel vernieuwd, van de beste 
machines voorzien en zich de laatste uitvindingen ten nutte gemaakt. 
Tegen de vrije invoer van het laag geprijsde behangselpapier uit 
Duitsland, Oostenrijk en Noorwegen kon Deuss echter niet op 
concurreren. 

De omgeving van Roermond bleef ook in latere jaren papier-
industrie huisvesten. 297  In Swalmen stichtten in 1935 de Gebr. 
van Houtum, uit Eerbeek, dragers van een bekende Veluwse papier-
molenaarsnaam, een kleine fabriek met 8 man personeel en een 
middelmatig grote papiermachine, die voornamelijk toiletpapier ver-
vaardigde. Te Roermond werd in de vijftiger jaren de papierproduc-
tie weer opgenomen door de papierfabriek „Roermond". 

G. GRAFISCHE INDUSTRIE 

Over de uitvinding van de boekdrukkunst, — de idee om de 
woorden der houtblokdrukken in afzonderlijke letters te scheiden, 
ten einde deze ook voor andere teksten te kunnen gebruiken —, 
zijn heel wat pennen in beweging gebracht. 298  In Duitsland is men 

2") P.V.L. 1896, M, p. 12-13; 1898, M, p. 30; K.v.K. Roermond 1898, p. 9. 
297) Visser, a.w., p. 135-136, 172, 210, 215, 221, 227; Archief K.v.K. Roermond 
N.V. Papierfabriek „Roermond" (dossier nr. 7700). 
"8) Everwijn, a.w., dl I, p. 112-113, dl II, p. 408-415; L. Ronner, Boek, hand-
werk en machine, in Vijf eeuwen boek in Nederland (Haarlem 1940), p. 129- 
132, 148; A. C. J. de Vrankrijker, Boek en Mensch, in Vijf eeuwen boek, p. 90; 
De lettergieterij van Joh. Enschedé en Zonen, gedenkboek ter gelegenheid van 
haar honderdvijftig jarig bestaan op 9 maart 1893 (Haarlem 1893), p. 1, 62; W. 
J. Wieringa, Ten dienste van bedrijf en gemeenschap, vijftig jaar boekdrukkers-
organisatie, uitgegeven door de federatie der werk geversorganisatiën in het boek-
drukkersbedrijf in het jaar 1959 (Amsterdam 1959), p. 6-9. 
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het er vrijwel over eens dat Johan Gutenberg de uitvinder was, in 
Nederland noemt men Laurens Coster. De drukkerij van Coster 
zou bestaan hebben tot 1470. Vooral in Nederland nam de boek-
drukkunst, — door geen preventieve maatregelen van censuur be-
perkt —, een grote vlucht. Namen als Plantijn, Elsevier, Blaeu en 
Enschedé bezaten een Europese faam. Dit tijdperk van bloei duurde 
tot omstreeks 1780. Gedurende de Franse tijd werden zeer de 
vrijheid belemmerende wetten en reglementen aangaande boek-
drukkerij en boekhandel ingevoerd. 

Na 1813 toen men weer vrijheid van drukpers kreeg herleefde 
de boekdrukkunst, waarbij de ontwikkeling van de techniek een 
voorname rol speelde. De enige uitvinding van gewicht vóór 1800 
was die der stereotypie, — het drukken van gegoten vormen, af-
gietsels van de oorspronkelijk gezette lettervormen —, voor het eerst 
in 1701 toegepast door de Lutherse predikant Johannes Mller te 
Leiden. Enige tientallen jaren daarna, in 1743, werd de tegen-
woordige lettergieterij van Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem 
opgericht; de boekdrukkerij Enschedé bestond sinds 1703. 

De negentiende eeuw bracht grote veranderingen. Op de eerste 
plaats werd de houten pers vervangen door een ijzeren, een verbete-
ring die vanuit Engeland op het continent werd geïntroduceerd. 
Van meer belang was de wijziging van de ijzeren handpers met 
loodrechte vlakke druk tot snelpers met draaiende drukcylinder, 
een uitvinding te Londen in 1811 voor het eerst toegepast door de 
Duitser Friedrich Kónig, stichter van de snelpersfabriek König & 
Bauer te Würzburg. De snelpers werd zeer productief toen de stoom-
kracht er op kon worden toegepast. Maar ook deze toename van 
capaciteit was onvoldoende om in de stijgende behoefte aan druk-
werk, — het dagbladwezen begon zich inmiddels ook krachtig te 
ontwikkelen —, snel en in grote oplage te voorzien. Ongeveer te-
gelijkertijd in Engeland en de Verenigde Staten werd toen uitge-
vonden de rotatiepers, waarbij men gebruik kon maken van zo-
genaamd papier zonder einde op rollen. In Europa kwam de eerste 
in werking te Wenen in 1873. Omstreeks 1900 werd hier nog aan 
toegevoegd de vouwmachine. 

Niet alleen op het gebied van het eigenlijke drukken, maar ook 
op dat van het gieten van letters en het samenstellen van letter- 
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vormen kwamen belangrijke veranderingen. De invoering der giet-
machine verving het gieten met de hand. 

De arbeid der letterzetters werd na 1815 langzaam aan vervangen 
door de letterzetmachine. De regelzetmachine dateert uit 1884. 

Een element van groot belang was de technische vooruitgang op 
het gebied der illustratie via houtgravure naar chemiegrafie. Daarbij 
speelde de uitvinding der fotografie, waaraan de namen zijn ver-
bonden van Nicéphore Niepce en Louis Daguerre, — de daguerre-
otypie —, een gewichtige rol. Hierbij ontwikkelde zich nog tenslotte 
de meerkleurendruk, de chromotypie. 

Naast de boekdruk onderscheidt men nog de steendruk en de 
plaatdruk. De steendruk werd omstreeks 17% uitgevonden door de 
Tsjech Alois Senefelder, die hierbij steenmateriaal gebruikte uit 
Solenhofen in Beieren. Het drukken daarmee was mogelijk op 
hand- en snelpers. Voor het laatste werd van de oorspronkelijke 
steen een afdruk op de snelperssteen overgebracht. Het lithografisch 
procédé kon behalve voor zwart-wit druk ook voor kleurendruk 
worden gebruikt. Vooral van de chromolithografie werd op uitge-
breide schaal gebruik gemaakt bij kerst- en nieuwjaarskaarten, 
reclameplaten, briefhoofden en prentenboeken. De eerste steendruk-
rotatiepers werd omstreeks 1900 in de Verenigde Staten gebouwd. 
De plaatdruk, voor 1850 veelal kopergravure, bestond daarna meren-
deels uit ets en staalgravure. 

Was de techniek bij de ontwikkeling der grafische industrie van 
grote invloed, ook twee andere factoren moeten nog genoemd 
worden. 

Op de eerste plaats was er de afschaffing van de op de dagbladpers 
rustende zegelbelasting. 299  Reeds het tweede ministerie Thorbecke 
(1862-1866) diende hiertoe een ontwerp van wet in, dat echter weer 
moest worden ingetrokken. Onder het door Thorbecke geformeerde 
ministerie Van Bosse-Fock (1868-1871) kwam het tot aanneming 
van de wet „tot afschaffing van het zegelrecht op gedrukte stukken 
en advertentiën in nieuwspapieren". Belasting op de uiting der 
menselijke gedachte behoorde, volgens de memorie van toelichting, 

299) W. Visser, De papieren spiegel, honderd vijf en twintig jaar Algemeen Han-
delsblad 1828-1953 (Amsterdam 1953), p. 188, 197; Wieringa, a.w., p. 15. 
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in Nederland niet thuis. De wet had tot gevolg dat het kranten-
formaat groter werd, terwijl de abonnementsgelden niet werden 
verhoogd en soms, zoals bij het Algemeen Handelsblad te Amster-
dam, zelfs wat werden verlaagd, hetgeen de verspreiding zeer ten 
goede kwam. 

De toenemende vraag naar drukwerk werd voorts bevorderd door 
de nieuwe wet op het lager onderwijs van 1857 en de wet op het 
middelbaar onderwijs van 1863, waardoor het analphabetisme ver-
minderde en de interesse naar lezenswaardigheden toenam. De vraag 
naar handelsdrukwerk schiep een plaatselijk bepaalde vraag, die 
nieuwe handelsdrukkerijen aantrok, waardoor het drukkersbedrijf 
zich over het gehele land verspreidde. De grote expansie greep 
plaats tussen 1860 en 1910. Zodoende bestonden er in 1906 vele 
boekdrukkerijen, in totaal 524, waar bijna 14.000 arbeiders werk 
vonden. Het merendeel van deze drukkerijen, 288, was gevestigd 
in Noord- en Zuid-Holland. Limburg telde 18 ondernemingen met 
samen 280 arbeiders. In Midden- en Noord-Limburg was de gra-
fische industrie van belang te Roermond, Venlo en Weert. 

Een der bekendste firma's te Roermond was het bedrijf van 
J. J. Romen & Zonen. 300  Niet de stichter, doch wel de animator 
van de onderneming was de te Emmerick geboren Jacob Joseph 
Romen. Zijn vader was Johan Lambert Romen, van beroep Ko-
ninklijk Pruisisch drukker ter plaatse. Omstreeks 1825 vestigde 
Jacob Joseph zich te Roermond, waar hij als drukkersgast met recht 
van opvolging in dienst trad bij boekdrukker Gerard Gruyters. 
Romen verplichtte zich het inkomen van Gruyters en zijn vrouw 
tot hun dood te waarborgen. Gerard Gruyters stierf reeds in 1827 
op 79 jarige leeftijd. Zijn tien jaar jongere echtgenote Anna E. van 
den Bock echter pas in 1859, enige maanden nadat zij honderd jaar 
was geworden. Pas in 1876 werd de naam der zaak gewijzigd in 
J. J. Romen 8z Zonen. Jacob Joseph toog in 1825 onmiddellijk aan 
het werk. Hij verbeterde de drukkerij: schafte nieuwe letters aan, 
verving de houten persen door ijzeren handpersen. De boek- en 

300) K. Romen, Opkomst en ontwikkeling der drukkunst in de stad Roermond, 
in Limburg's Jaarboek (Sittard 1911), p. 42-64; P.V.L. 1866, XV, p. 404 e.v.; 
1898, M, p. 30; K.v.K. Roermond 1907, p. 28; 1909, p. 12. 
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papierhandel werd uitgebreid. De Belgische opstand ging niet on-
gemerkt aan het bedrijf voorbij. Van 1830 tot 1839, toen Roermond 
in handen van het opstandige zuiden was, drukte men de leger-
orders van de Belgische generaal Daine. Tot zijn overlijden in 1866 
legde Romen heel wat ter perse: werken in verschillende talen, 
alsmede de Almanak van het Arrondissement Roermond, verder 
enige periodieken, alsmede ruim honderd lees-, school-, prent- en 
kerkboeken, en catechismussen. 

De weduwe Romen-Knarren zette in 1866, tesamen met haar 
kinderen Marianne, Clementine, Frans en Karel, het bedrijf, dat 
toen 7 knechts telde, voort. Zij voegde er aan toe een handel in 
kunstbloemen, — gedreven door haar dochter Clementine —, die 
echter verder weinig van zich doet spreken. Van 1870 tot 1887 
drukte men de Publications de la Société Historique et Archéolo-
gigue dans le Duché de Limbourg, sedert 1869 het Maandschrift 
van het Broederschap van O.L. Vrouw van het H. Hart, en voorts 
meerdere uitgaven op kerk-historisch en religieus gebied, zoals in 
1875 Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond door 
J. Habets en De genaderijke kapel van O.L. Vrouw aan de Linden 
door dezelfde schrijver. In 1876 werd het bedrijf door de apostolische 
internuntius te 's Gravenhage mgr. J. Capri benoemd tot Pauselijk 
drukker, een titel verkregen wegens het feit dat men zovele cate-
chismussen en andere godsdienstige werken drukte. Dat de familie 
Romen goede relaties in kerkelijke kring bezat, bleek in 1878 toen 
mgr. Capri, tesamen met de Roermondse bisschop mgr. Paredis, 
kanunnik en toekomstig bisschop mgr. F. H. A. Boermans deken 
van Weert, en J. Linders, deken van Sittard haar met een bezoek 
vereerde. 

Onder de firma Romen en Zonen, sedert 1876, werd de drukkerij 
gemoderniseerd door de aanschaf van een gaskrachtmachine en de 
plaatsing van enkel en dubbel groot formaat Columbier-snelpersen. 
Aan de werkplaats werd toegevoegd een verguld- en pletpers, en 
een gietmachine. Toen de weduwe Romen in 1881 overleed, werd 
de onderneming door de vier kinderen voortgezet. Van de persen 
bleven bijna uitsluitend religieuze werken verschijnen: in 1882: 
Wegweiser zu Gott door Johannes Dahmen, 1883: Pelgrimboekje 
van Tienraij; in 1886: een Scheurkalender van O.L. Vrouw van 
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het H. Hart, in 1888: Leven der eerw. Moeder Maria Raphaëla, 
stichteres der Zusters Redemptoristinnen, door pater H. van Krugten. 
In 1887 verleende de Roermondse bisschop mgr. Boermans de firma 
het alleenrecht ten behoeve van zijn diocees de catechismussen te 
drukken. 

Omstreeks de eeuwwisseling werd de concurrentie van klooster-
drukkerijen groot, uiteraard vooral op het gebied van religieuze uit-
gaven. Deze kloosterdrukkerijen beschikten in het algemeen over 
moderne outillage. Hun concurrentiepositie werd nog versterkt door 
het in dienst hebben van lekebroeders, die geen loon ontvingen. 

In verband hiermede moet gedacht worden aan de drukkerij van 
het missiehuis te Steyl. Dit missiehuis der Societas Verbum Dei, 

S.V.D. —, werd in 1875 gesticht door de Duitser Arnoldus 
Janssen, uit zijn vaderland gevlucht wegens Bismarck's Kulturkampf. 
Met een handpers begon hij reeds in 1876 een drukkerij, die de 
Herz Jesu Bote uitgaf. In 1878 volgde hun ook in Limburg veel 
gelezen periodiek Die Stadt Gottes, een tijdschrift met illustraties, 
dat anders dan de naam zou doen vermoeden veel actualiteiten op 
technisch en wereldpolitiek gebied publiceerde. Twee jaar later 
volgde de St. Michael kalender in het Nederlands en in het Duits. 
Naast tijdschriften, zoals Katholieke Missiën, werden ook boeken en 
brochures gedrukt. Hiertoe was men goed in staat. In 1897 werd 
een rotatiepers van de modernste constructie in gebruik genomen, 
gevolgd door een nieuwe vier kleuren rotatiepers in 1901. Daarmee 
waren de paters in Steyl technisch aan de spits van de vooruitgang 
op druktechnisch gebied. 

In de loop der jaren werden door de firma Romen & Zonen twee 
Roermondse zaken overgenomen. In 1831 de drukkerij van Peter 
J. D. Brenta, die de uitgave verzorgde van de Roermondsche Alma-
nak. Hij werd meesterknecht bij Romen. In 1878 kocht men de 
drukerij der Wed. A. Welsch, in die tijd gedreven door Julius 
Funcken. Bij het oprichten van het apostolisch vicariaat van Limburg 
in 1840 en bij het herstel van het bisdom Roermond in 1853 was de 
firma Wed. A. Welsch drukker van het diocees geworden. 

De firma J. J. Romen & Zonen ging in 1899 bij gebrek aan op-
volgers over aan derden buiten de familie, — G. J. Bekkers, H. J. W. 
Versterren en mejuffrouw M. L. Kusters —, om in 1918 als naam- 
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loze vennootschap in bezit te komen der familie Van der Marck, 
drukkers te Roermond, die in 1885 het bedrijf der Gebr. Lockum 
hadden overgenomen. 301 

P. M. H. Lockum vestigde zich in 1852 te Roermond als boek-
binder, portefeuillist, papier- en boekhandelaar. In 1875 richtte hij 
tesamen met zijn broer een drukkerij op. Toen Jos. Lockum in 1884 
overleed, verkocht zijn broer in 1885 het bedrijf aan Henri van der 
Marck. Deze drukkerij werd in 1898 omgezet in een naamloze ven-
nootschap, aangegaan voor de tijd van 20 jaar, met als directeur 
Henri van der Marck. Het bedrijf noemde zich N.V. Roermondsche 
Stoomdrukkerij. De onderneming werd in 1920 omgezet in de N.V. 
Drukkerij H. van der Marck & Zonen, met een maatschappelijk 
kapitaal van f200.000,—, waarvan geplaatst en volgestort was 
f 105.000,—. In 1967 werden de bedrijven te Roermond overgeno-
men door de Drukkerij en Uitgeverij vh C. de Boer Jr. N.V. te 
Hilversum. 

De geschiedenis der Roermondse drukkerijen en van de plaat-
selijke pers gaan voor een groot deel hand in hand. 302  Toen met de 
komst der Franse troepen de 18e eeuwse Particuliere Tydingen 
definitief hadden opgehouden te verschijnen, was er voorlopig van 
een eigen berichtgeving geen sprake meer. De overheidstaal werd 
het Frans en bleef dit geruime tijd. Tot 1822 verschenen de Lim-
burgse provinciale verslagen in de Franse taal, dit terwijl door het 
overgrote deel der bevolking van Belgisch en Nederlands Limburg 
geen Frans werd gesproken. Wel plachten de hogere standen zich 

301) Romen, t.a.p., p. 53-54; De Nieuwe Koerier, jrg. L, nr. 301, 23 december 
1937, p. 1-2; Van Campen, a.w., p. 75; Archief K.v.K. Roermond N.V. Druk-
kerij H. van der Marck & Zonen, Roermond (dossier nr. 25); Dukdalf, huisor-
gaan der Drukkerij en Uitgeverij vh C. de Boer jr. N.V., Hilversum, jrg. 1967, 
nrs. 1, 3, 4, 10; Driessen, a.w., p. 257-277; P.V.L. 1896, M, p. 16-17; 1897, M, 
p. 19; 1901, M, p. 52; Archief K.v.K. Roermond, J. J. Romen & Zonen, Roer-
mond (dossier nr. 1047); en Drukkerij en Uitgeverij vh C. de Boer jr., Hilver-
sum en Roermond (dossier nr. 12500). 
"2) P.V.L. 1821; 1822; De Nieuwe Koerier, 23 december 1937, p. 2; M. K. J. 
Smeets, De bronnen voor de geschiedenis van Roermond, in Historische opstel-
len, p. 46. 
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van deze taal te bedienen. Op het Bisschoppelijk College te Roer-
mond was als omgangstaal voor de leerlingen tot 1903 het Frans 
verplicht. Veel gelezen werden Le Courrier de la Meuse en Gazette 
du Duché de Limbourg. 

Romen was na 1839 de eerste die zich weer aan een Nederlands-
talige periodiek waagde. In 1843 startte hij met twee: het Nieuws-
en Advertentieblad voor de stad en het arrondissement Roermond 
en het Roermonds Markt- en Aankondigingsblad. Het eerste hield 
reeds na anderhalf jaar op te verschijnen, het tweede kwam uit tot 
1857. Behalve Romen had echter ook mgr. Paredis zijn gedachten 
over een Nederlandstalig publiciteitsorgaan. Reeds kort na 1839 
kwam hij, te Roermond zetelend als apostolisch administrator, op de 
idee een eigen katholieke krant te stichten. Een beginselvaste krant 
achtte hij een uitstekend verlengstuk van de preken in de kerk. 
En ook al konden de meeste van zijn goedgelovige katholieken de 
in het frans gestelde kranten niet lezen, de godsdienstig vrijzinnige 
opvattingen, die er in verkondigd werden, moesten op de duur toch 
bij het volk terecht komen. Een tegenwicht was dus nodig. 

In 1843, — dus zeer vroeg, De Tijd werd te Den Bosch in 1845 
opgericht —, voerde mgr. Paredis met de districtscommissaris des 
konings in het arrondissement Roermond, baron Michiels van Ver-
duynen, besprekingen over het in het leven roepen van een katholiek 
weekblad in zijn residentiestad. Toen de baron mgr. Paredis een 
voorstel dienaangaande deed, zaten echter meer politieke dan gods-
dienstige motieven voor: Michiels van Verduynen was het te doen 
om de voor een afscheiding van Nederland agerende Gazette du 
Duché de Limbourg, — de aansluiting van Limburg bij Duitsland 
propagerende baron Van Scherpenzeel Heusch was in deze tijd 
bijzonder actief —, te verhinderen het nog steeds rustige katholieke 
volk en de traditioneel denkende clerus tegen het wettige gezag op 
te ruien. Een voor de hand liggende oplossing was het opkopen van 
het sinds januari 1843 door Romen uitgegeven, niet erg florerende 
Nieuws- en Advertentieblad. Gezien de berooidheid van de vicariaats-
kas zou Michiels van Verduynen voor het nodige geld zorgen. De 
poging liep op niets uit. Het verzoek de redactie ervan op zich te 
nemen aan de priester Rossié, rector van toenmalig Koninklijk 
Kollegie, strandde op diens weigering. 
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De uitgave van de liberaal georiënteerde De Roermondenaar, was 
voor Paredis, sinds 1853 bisschop, een aanleiding zijn poging te 
herhalen. Bij H. Lom, priester-leraar aan het Bisschoppelijk College, 
had hij meer succes. Sinds 1856 verscheen toen de Maas- en Roer-
bode, een zeer clericale krant, die zijn liberale tegenstander vele 
malen overleefde. De Roermondenaar bestond slechts tot 1859. Diens 
opvolger, de bij Joseph Ramaekers gedrukte Volksvriend, hield het 
uit tot 1893, bleef tot zijn laatste ademtocht een felle opposant, 
maar moest bij gebrek aan abonnementen ten slotte de strijd staken. 
De Maas- en Roerbode, nog steeds weekblad in 1887, zag in dat-
zelfde jaar naast zich verschijnen de traditioneel-katholieke De 
Nieuwe Koerier van Henri van der Marck. Als eerste hoofdredacteur 
trad op de Roermondenaar A. Ruijten, professor te Rolduc. In 1896 
legde hij om gezondheidsredenen zijn werk neer en werd opgevolgd 
door Th. van der Marck, kapelaan te Heel, terzelfdertijd ook pro-
motor van de oprichting van Boerenleenbanken, waarbij hij van 
De Nieuwe Koerier een dankbaar gebruik maakte. 

De pennenstrijd tussen de clericalen en liberalen, — beiden op 
hun manier practizerende katholieken —, woedde voornamelijk op 
onderwijsterrein. 303  Paredis ging in de aanval op het meest eigen 
terrein der liberalen: de school. Het was voor hem geen geringe 
vreugde toen het gemeentebestuur hem ter exploitatie het Koninklijk 
KoIlegie aanbood, dat bij zijn heropening werd omgedoopt in 
Bisschoppelijk College, daarmee duidelijk zijn afhankelijkheid van 
de kromstaf uitdrukkend. Wat men kon verwachten gebeurde: 
Paredis maakte er een honderd procent katholieke aangelegenheid 
van door middel van lesrooster en priesterleraarbenoemingen. Empi-
rische vakken werden nauwelijks onderwezen als zijnde in het begin 
van atheistisch denken. 

Zodoende ontstonden felle krantenpolemieken tussen De Roer-
mondenaar en Volksvriend van liberale signatuur, en de Maas- en 
Roerbode, door diens tegenstanders ultra-katholiek genoemd. Vooral 
de industriëlen hadden, overigens gegronde, bezwaren tegen het 
ontbreken van pratische vakken. Beschikten de liberalen over een 
vlijmscherpe en spotgrage pers als wapen, de clerus greep naar het 
nog effectievere wapen van preek- en biechtstoel. 
303) Van Rijswijck, Liberalen en clericalen, p. 383, 392-394, 408-409, 463. 

275 



Op 3 januari 1858 liet mgr. Paredis officieel het verbod afkondi-
gen De Roermondenaar te lezen. Het verbod had succes, want een 
half jaar later hield het blad op te bestaan. De Volksvriend, zo 
mogelijk nog anti-clericaler, nam de fakkel over. In de kranten-
kolommen over en weer waren de termen volksbedriegers, ongodisten, 
woelgeesten en gespuis niet van de lucht. De beschuldiging van de 
Maas- en Roerbode dat De Volksvriend in vrijmetselaarshanden zou 
zijn, was hoogstwaarschijnlijk ongegrond. Een loge hebben de vrij-
metselaars in Roermond nooit gehad. Wel bestond er een mondelinge 
overlevering betreffende de aanwezigheid van logemannen in de 
stad. De Jaarboekjes voor Vrijmetselaren vermeldden voor Limburg 
in deze tijd slechts een loge te Maastricht, genoemd „La Persévé-
rance", en te Venlo met de naam „La Simplicité". 

De Maas- en Roerbode die in 1887 nog steeds als weekblad ver-
scheen, — om actueel te zijn met de moderne communicatiemiddelen 
te weinig frequent —, had zijn elan van vroeger jaren verloren en 
werd ras voorbijgestreefd door de om de andere dag verschijnende 
Nieuwe Koerier, die zich, onder de leuze Voor God, Vaderland en 
Koning, spoedig tot een veelgelezen streekblad ontwikkelde. De 
samensmelting met de Maas- en Roerbode bevestigde slechts de 
feiten. Het blad bleef voortbestaan onder de naam De Nieuwe 
Koerier om na de laatste wereldoorlog weer de naam Maas- en Roer-
bode te gaan voeren. 

Te Venlo was zonder twijfel de voornaamste onderneming die der 
Wed. H. Bontamps, opgericht in 1779. 304  De weduwe Hubertus 
Bontamps, — Sibilla Korsten —, was een dochter van Hendrik 
Korsten, die in 1734 met autorisatie van de Staten-Generaal te Venlo 
de eerste drukkerij oprichtte. Hij voerde de titel Drukker van den 
Edelen Hove van Gelderland en verzorgde de uitgave Gelrische 
Landt en Stadtrechten in 't overquartier Ruretnunde. Haar echt- 

304) G.A. Venlo, Bevolkingsregister 1820 en 1840; P.V.L. 1883, M, p. 15; 1897, 
M, p. 32; K.v.K. Venlo 1879, p. 6; 1897, p. 11; 1899, p. 12; Honderd jaren Pa-
pierfabriek, p. 32; Twee eeuwen Brandt en Proost, p. 219; G.A. Venlo, Statistiek 
fabrieken en bedrijven, stoomketels en stoomwerktuigen, correspondentie, enz. 
1813-1850 (inv, nr. 374) en, Stukken aangaande handel en industrie, Certifica-
ten van oorsprong 1851-1900 (mv. nr. 381) en, Statistiek van fabrieken en be-
drijven, stoomketels en stoomwerktuigen 1851-1900 (mv. nr. 382). 
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genoot Hubertus nam in 1773 de drukkerij over om ze sinds 1779 
onder eigen naam voort te zetten. 

De eerste krant die te Venlo verscheen op 5 juni 1792, de 
Algemeene Staatkundige Berichten, werd door deze firma gedrukt. 
Klein van omvang, gemiddeld acht bladen in octavo, verscheen deze 
krant twee maal per week. Zeer uitvoerig bracht men het grote 
nieuws uit het Europa der Franse revolutie. Correspondenten uit 
de grote Europese steden stuurden de uit Tilburg afkomstige Jan 
Hestermans, die voor een uitnemende redactie zorg droeg, de be-
richten toe. Over de onthoofding van Lodewijk XVI op 21 januari 
1793 konden de Venlonaren reeds uitgebreid en wel gedocumen-
teerd lezen in de krant van 29 januari van dat jaar. Toen in de 
zomer van 1794 Hestermans vertrok, betekende dat ook het einde 
van de Algemeene Staatkundige Berichten, waarvan 260 nummers 
bij Bontamps ter perse waren gegaan. 

Pas op 2 januari 1830 drukte Bontamps weer een nieuwe krant, 
het weekblad Valuas, eveneens van klein formaat, doch slechts vier 
bladzijden omvattend. Reeds op 25 oktober 1830 hield Valuas, — 
opregt verknocht aan Koning, Vaderland en Grondwet —, op te 
verschijnen, hetgeen samenhing met de komst der Belgen, die kort 
daarna de stad binnentrokken. In deze tijd stond het bedrijf onder 
leiding van Karel H. L. Bontamps, tijdens het Belgische bewind 
burgemeester van Venlo van 1831 tot 1837, nadien voorzitter van 
de Kamer van Koophandel te Venlo. 

Behalve met het drukken van kranten en brochures, hield men 
zich ook bezig met de papierhandel, het drukken van boeken en 
het binden daarvan. Voorts vervaardigde men zegellak en dreef men 
een pennenbereiderij. De export der laatste twee artikelen naar 
Nederlands Oost-Indië was aanzienlijk. In 1852 waren dat ruim 
90.000, in 1853 ruim 170.000 veren schrijfpennen. Tot 1865, toen 
de nieuwe tariefwet voor Indië in werking trad, bleef een beduiden-
de export van deze artikelen bestaan. 

De uit Geldem afkomstige familie Bon tamps droeg in 1840 ten 
dele en langzamerhand geheel de leiding der firma over aan August 
Goossens, — naderhand ook de eigenaar —, geparenteerd aan de 
familie Bontamps door de persoon van medefirmante Jacoba Bon-
tamps, getrouwd met de uit DUlken afkomstige Hendrik Goossens. 
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Onder August Goossens' leiding werd het een onderneming van 
formaat. Zo verkreeg men het agentschap voor Nederland van de 
papierfabriek Godin & Fils, gevestigd bij de Belgische papierstad 
Hoei. Deze fabriek, in 1828 gesticht door John Cockerill, werd 
door diens erven in 1844 verkocht aan de Papeteries Godin 8z Fils, 
meesterpapiermakers in hun land. Het feit dat een belangrijke onder-
neming als de Amsterdamse papierhandel P. Proost het agentschap 
van deze fabriek zeer begeerde, — en dit op het einde der negen-
tiende eeuw ook verkreeg —, tekent het belang ervan. Nog in 1883 
opende Bontamps hiervoor een bijkantoor te Amsterdam. 

Belangrijk was de oprichting in 1891 van een enveloppenfabriek, 
die zich voorspoedig ontwikkelde. De momenteel gevestigde enve-
loppenfabrieken te Venlo, — zoals Enfa N.V., Holland N.V., Koverto 
N.V. en Rekafa N.V. —, zijn mede dank zij dit eerste initiatief 
ontstaan. Evenals te Tegelen waren het vaak oud-employés die een 
eigen bedrijf begonnen. 

Een andere firma van belang was de drukkerij Llyttenbroeck. 305  
Hendrik Hubert Llyttenbroeck, — wiens vader afkomstig was uit 
het in België gelegen Guwelaar —, oefende zijn drukkersbedrijf uit 
ten huize van zijn schoonouders, de familie Ketels. Vanaf 1840 
gaf men 23 jaar lang een klein weekblaadje uit: het Markt- en 
Aankondigingsblad. Toen Hendrik Hubert in 1850 overleed, werd 
hij opgevolgd door zijn zoon Henricus Hyronimus Hubertus, die 
tesamen met zijn moeder en broer in 1863 het bescheiden Markt-
en Aankondigingsblad omzette in een werkelijke krant: het Ven-
looselt Weekblad. Vanwege het zegelrecht was het formaat niet al 
te groot, — 22 x 31 cm —, en omvatte het slechts vier pagina's. 
Een kwartaalabonnement voor Venlose burgers kostte 60 cent en 
toezending franco per post 75 cent. De prijs voor een advertentie 
bedroeg 3 cent per gewone regel. De redactie stond onder leiding 
van mr. Joseph Hendrik Leopold Haffmans, in 1860 lid geworden 
der Tweede Kamer om dit te blijven tot 1890. Hij was ook lid van 

305) W. Hendriks, De rijke historie der Venlose nieuwsbladen, in 100 Jaar krant 
in Noord-Limburg, jubileumuitgave Dagblad voor Noord-Limburg (Venlo 1962); 
W. Hendriks, Zij die de Venlose kranten drukten, in 100 Jaar krant in Noord-
Limburg; G. J. Bertels, Het begin was liberaal, in 100 Jaar krant in Noord-
Limburg. 
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de Venlose gemeenteraad en van de Limburgse Provinciale Staten. 
Leopold Haffmans beschouwde zich aanvankelijk van liberale poli-
tieke kleur. Dat hij en het Venloosch Weekblad de progressieve 
politiek van Thorbecke waren toegedaan was bijna vanzelfsprekend. 

Een derde firma was de drukkerij en boekhandel Van der Sloot, 
die omstreeks 1860 te Venlo was gevestigd. Willem P. A. van der 
Sloot begon in 1869 de uitgave van het Nieuw Weekblad V enloosche 
Courant. De redactie zag in het verschijnen van twee kranten ter 
plaatse een goede mogelijkheid tot vruchtbare gedachtenwisseling. 
Na de opheffing van het zegelrecht op 1 juli 1869 werd het formaat 
vergroot en de abonnementsprijs verlaagd. 

In 1907 werd door een groep Venlose katholieke notabelen een 
poging gedaan om de twee kranten samen te smelten. Dit gelukte 
de groep, waaronder deken Bauduin, kapelaan Windhausen, 0. 
Haffmans en meelfabrikant J. Thijwissen, in 1908, toen men er in 
slaagde het V enloosch Nieuwsblad, — de firma Wed. H. H. Uytten-
broeck was voornemens haar zaak te liquideren —, en de Venloosche 
Courant der firma Van der Sloot aan te kopen. Het drukken liet 
men over aan de firma Van der Sloot. In 1945 werd de krant om-
gedoopt in Dagblad voor Noord-Limburg. 

De ontwikkeling van een belangrijke grafische industrie te Weert 
begon met de vestiging in 1828 van een winkel in papier, boeken 
en schrijfbehoeften door Mathias Smeets, geboren in 1806 op het 
stamhuis der familie Smeets „Zwaantjeshof" te Echt als vijfde kind 
van hereboer Jacob Smeets en Marie Wackers.'" Waarschijnlijk 
beschikte hij over enig geld want, inmiddels gehuwd in 1825, kon 
hij zich veroorloven naar Antwerpen te gaan waar hij de befaamde 
drukkerij Plantijn bezocht en er een handpersje kocht. Tijdens een 
reis naar Duitsland ontmoette hij Alois Senefelder, de uitvinder van 
de lithografie. Zo legde Mathias Smeets in 1830 de grondslag van 
zijn drukkerij. 
308) 100 Jaren Emmanuel Sineets Steen-, Boek-, Offsetdrukkerij en Cartonnage-
fabriek Weert (Weert 1930), ongepagineerd; Smeets Weert 1830-1955 (Weert 
1955), p. 1-13, 34; Van Heusden, a.w., p. 23, 35-36; Dagblad De Tijd, 13 no-
vember 1967, p. 6; Archief K.v.K. Roermond Emmanuel Smeets Drukkerijen 
N.V., Weert (dossier nr. 3085) en Smeets-Safran N.V., Weert (dossier 10789) 
en Smeets Belangengemeenschap N.V., Weert (dossier 9893). 
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Het eerste werk was een Almanak met weervoorzegging voor het 
jaar 1831, met een plaat in steendruk en voorts een lithografie van 
een paard. Door deze uitgave is de drukkerij Smeets een der oudste 
lithografische inrichtingen ter wereld die nu nog in bedrijf zijn. Een 
ander werkstuk was het kerkboek Geest des Gebeds uit 1839. In 
1840 trad de oudste der negen kinderen Emanuel in de zaak, — 
wiens directeurschap de periode van 1853 tot 1904 omspande —, 
daarbij nog geruime tijd gesteund door zijn moeder, de energieke 
weduwe Smeets-Jacobs. Vermelding verdient de uitgave op 1 januari 
1870 van het weekblad Nieuws- en Advertentieblad voor het Kanton 
Weert, dat tot 1950 in handen der familie Smeets bleef. De steen-
drukkerij werd langzaam vergroot en Emanuel, zelf een bekwame 
lithograaf, wist ook het vakmanschap van zijn medewerkers, 6 man 
sterk in 1866, te verhogen. In 1885 waren er reeds vier steendruk-
handpersen, een boekdruksnelpers en een druk-handpers in gebruik. 
Het jaar daarop traden zijn beide zoons Emanuel en Joseph toe, 
waardoor in het bestuur van het groeiende bedrijf een werkverdeling 
tot stand kwam: Joseph voor de technische leiding en de moderni-
sering, Emanuel voor de verkoop en administratie. 

In 1894 passeerde de drukkerij een belangrijke mijlpaal: zij ver-
huisde naar een geheel nieuw pand, welke verplaatsing tevens 
benut werd voor modernisering. De nieuwste machines, waaronder 
twee steendruksnelpersen en een petroleummotor voor aandrijving, 
vervingen de oude outillage. Het bedrijf omvatte inmiddels 40 man 
personeel. In 1906 was deze fabriek weer te klein geworden. Het 
personeel groeide aan van 75 man in 1907 tot 100 man in 1909. 
Vlak bij het station werd een nieuw pand opgetrokken, met weder-
om verbeterde machines, centrale verwarming en eigen electrisch 
licht. 

De oorzaak van deze snelle groei omstreeks de eeuwwisseling is 
te vinden in de merkwaardige verschuiving, die zich in het begin 
van deze eeuw voordeed en die kan warden omschreven als een 
doorbraak van anonymiteit naar signering. Tot dusver zag een klant, 
die een pond koffie kocht, zich het vereiste gewicht met een hand-
schep uit een bak toegemeten. Vroeg hij een kilo boter, dan werd 
die hoeveelheid van een naamloze klont afgescheiden. De nu op-
tredende tendens om de koopwaar te verpakken had niet alleen 

280 



hygiënische gronden. Het accent lag mede op het etiket. De koper 
wenste zijn voorkeur van het gelijksoortige gesepareerd te zien, de 
fabrikant kwam aan die neiging tegemoet. Omgekeerd wenste de 
fabrikant, naarmate het produkt zich verfijnde, het resultaat van 
zijn inspanning zichtbaar uit te drukken, letterlijk en figuurlijk. 
Kortom het handelsmerk deed zijn intreed. De Verenigde Staten 
gingen hierin voorop. Reeds in de negentiger jaren verschenen de 
eerste merken en emblemen: het G.E.-insigne van General Electric 
uit 1896 en het luisterende hondje aan de gramofoon uit 1900 van 
de Victor Talking Machine Company: het merk His Masters Voice. 
De man die in de negentiende eeuw in deze eenzaam voorop ging 
was de Engelsman Thomas Holloway, grootste adverteerder van de 
negentiende eeuw en uitvinder van de reclamecampange. Het adver-
tentiebudget, omstreeks 1850 £ 30.000 groot, bracht Holloway's 
zalven en pillen tot in de verste uithoeken. Deze ontwikkeling op 
economisch-commercieel gebied bracht Smeets vele orders: Douwe 
Egberts met Echte Friesche Heerenbaai; de Haarlemse zeepfabriek 
7? Het Klaverblad" met Lady Otto Rose Soap; de Nijmeegse zeep-
fabriek Dobbelman met Roodkapje-zeep. Voorts drukte men vele 
sigarenetiketten. Vermelding verdient dat de Deense komiek Half 
Watt zich noemde naar de gelijknamige gloeilamp van Philips, die 
in 1912 uitkwam, en niet omgekeerd. De Half Watt-lamp was het 
begin van de relatie van Smeets met Philips. Twintig miljoen 
sluitzegels ter propagering van de nieuwe Philips-lamp werden in 
dat jaar bij Smeets besteld. 

In 1912 viel ook de vergroting van de fabriek, waarbij een carton-
nage-afdeling tot stand kwam. Hier werden margarine-doosjes, — 
Het Zeeuwse Meisje —, zeepdoosjes, — Lady Otto Rose Soap-, en 
sigarettendoosjes, — Caravellis —, aan de bewerking van rillen, stan-
zen en plakken onderworpen. 

In 1924 kwam de 19-jarige Henry Smeets zijn vader Joseph 
terzijde staan. Het bedrijf was inmiddels uitgegroeid tot een der 
grootste steendrukkerijen van Nederland. De apparatuur had zich 
tot 70 machines uitgebreid, waaronder 13 steendrukpersen, meest 
van het formaat 80 x 110 cm, 8 snijmachines, 10 degelpersen en 3 
boekdrukpersen. Het personeel beliep 150 man. 
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De weeklonen in het Nederlandse drukkersbedrijf lagen om-
streeks 1860 op ongeveer f 4,50. 307  Er waren echter ook werk-
nemers die voor f3,50 per week werkten. De lonen in deze bedrijfs-
tak, — men zie onderstaand loonoverzicht —, verschilden soms aan-
merkelijk. 

Lonen in drukkersbedrijven in 1866 

Gemeente 	 Bedrijf 	 Weekloon in guldens 

Roermond 	J. J. Romen 	 4,50 tot 6,— 
Ramaekers 	 3,60 tot 4,50 
Weduwe Welsch 	 4,50 
J. Timmermans 	 3,60 

Venlo 	 Wed. H. Bontamps 	4,80 
Wed. H. Uyttenbroeck 	4,50 

Weert 	 E. Smeets 	 3,50 

De grootste 'bedrijven trachtten door het bieden van een wat 
hoger loon dan de concurrentie de beste arbeiders tot zich te trekken. 
Waar geen of weinig concurrentie was, betaalde men doorgaans 
een minimum aan loon. De kunst voor een arbeider was een plaatsje 
te bemachtigen in de als meest solide bekend staande drukkerij. 
Daarin zag hij doorgaans meer brood dan in aansluiting bij een 
arbeidersorganisatie. Met een lidmaatschap van deze organisaties 
joeg men bovendien soms de patroon tegen zich in het harnas. 
Gelukte het de arbeider zo'n betrekking te bemachtigen, dan was 
zijn kostje gekocht en had hij niet de minste behoefte meer iets 
voor zijn collega's te ondernemen. Te meer respect verdienen dus 
degenen, die desondanks zich inzetten voor het bestaan van een 
arbeidersorganisatie. Hier was men in het westen des lands vroeg 
mee; de Algemeene Nederlandsche Typografenbond werd opgericht 
in 1866. In Limburg begint men er pas iets van te merken na 1900, 

307) F. van der Wal, De oudste vakbond van ons land, ontstaan en vijftig-jarige 
werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond 1866-1916 (Nij-
megen 1916), p. 18, 194, 200-201; K.v.K. Roermond 1908, p. 17-18; 1911, p. 15; 
P.V.L. 1908, L, p. 67; C. J. Kuiper, Uit het rijk van cie arbeid, dl I (Utrecht 
1951), p. 293-296; Colsen, a.w., p. 323. 
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vooral in Roermond, getuige een opmerking in het verslag over 1908 
der Kamer van Koophandel te Roermond: „De prijzen waren niet 
altijd lonend tengevolge van concurrentie van andere drukkerijen in 
Limburg, waar, door een niet zo krachtig ontwikkeld vakverenigings-
leven der arbeiders, niet zo hoge lonen werden bedongen en uit 
eigener beweging die lonen niet door werkgevers werden gegeven." 
Ook de katholieke typografen gingen zich organiseren. De Neder-
landse R.K. Grafische Bond werd opgericht te Utrecht op 19 
augustus 1900, die in 1914 ruim duizend leden telde. In deze orga-
nisatie speelde Henri Hermans, — medewerker van dr. Poels en 
secretaris van de Limburgse R.K. Volksbond —, een stuwende rol. 

In 1911 herhalen de Roermondse drukkerijen in het verslag der 
Kamer van Koophandel hun •bezwaren: een algemene verhoging 
der prijzen wordt tegenover de steeds verder gaande, zwaar druk-
kende voorschriften van de dusgenaamde „sociale" wetgeving met 
de dag meer noodzakelijk. Als verweer tegen de opdringende arbei-
dersorganisatie werd in 1910 te Utrecht de Nederlandsche Bond 
van Boekdrukkerijen opgericht, waarbij zich onder andere ook de 
voornaamste Roermondse bedrijven aansloten. De eerste vergadering 
werd geleid door A. Stok, de directeur van de in arbeiderskringen 
ongunstig bekend staande Zuid-Hollandsche ,B■oekdrukkerij te 's Gra-
venhage. De sterke daling der drukwerkprijzen, de jongensexploi-
tatie, de drukwerkscharrelaars en de groeiende vakorganisatie dron-
gen volgens Stok de patroons tot samenwerking. Vooral het laatste 
argument klemde, omdat de vakverenigingen, die voorheen meer 
ondersteuningsfondsen waren, steeds meer de rol gingen spelen van 
strijdverenigingen, die hun eisen stelden. Het was zijns inziens 
duidelijk, dat stijgende lonen de concurrentie steeds meer zouden 
bemoeilijken. Zijn woorden sloegen aan, want op de dag van op-
richting traden al direct 64 patroons toe. Als secretaris werd aange-
steld mr. Veraart. Vonden patroons en arbeiders zich nog aanvan-
kelijk in een gezamenlijke actie tegen de gevangenisdrukkerijen, al 
spoedig raakte men met elkaar in conflict. Lonen bleven steeds 
weerkerende discussiestof. 3°8  

3Q ') Van der Wal, a.w., p. 173, 223, 251; K.v.K. Roermond 1906, p. 8-9; P.V.L. 
1906, M, p. 33; Wieringa, a.w., p. 43. 
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H. CHEMISCHE INDUSTRIE 

In de negentiende eeuw ging de chemie een voorname industriële 
rol spelen.309  Eleuthère-Irénée du Pont de Nemours, medewerker 
van De Lavoisier begon in de Verenigde Staten een kruitfabriek. 
Zijn kleinzoon Pierre-Samuel du Pont de Nemours stichtte de grote 
chemische trust Du Pont de Nemours. In Duitsland richtte Frie-
drich Engelhorn te Mannheim in 1865 de tot een zeer groot bedrijf 
uitgegroeide Badische Anilin und Sodafabrik op. Ook in Nederland 
was de chemische industrie van jonge datum. Natuurlijk werden er 
reeds zeer vroeg producten als verf en zeep in Nederland vervaardigd. 
In 1654 werd te Amsterdam de zeepfabriek „De vergulde hand" 
opgericht. Van een moderne industriële fabricage kan men echter 
pas spreken sedert 1835: de oprichting van een zwavelzuurfabriek 
door G. T. Ketjen te Amsterdam. Omstreeks 1850 was de chemische 
nijverheid hier te lande verder nog weinig uitgebreid. Er werden 
niet meer dan enkele traditionele chemicaliën geproduceerd zoals 
verfstoffen, buskruit en lijm, en voorts wat lakmoes, potas, zeep, 
beenzwart en eau de cologne. De fabricage van verfstoffen had nog 
de meeste importantie. 

In Limburg kwam de chemische industrie omstreeks 1870 van de 
grond: te Roermond werd in 1869 door dr. Haagen een chemische 
fabriek opgericht, te Eysden stichtte in 1870 de Belg Georges Rocour 
een zinkwitfabriek, de latere Maastrichtsche Zinkwit Maatschappij. 

Omstreeks 1875 begon de apotheker Lodewijk Th. A. van der 
Grinten te Venlo een boterkleurselfabriek, die zich tot het belang-
rijkste chemische bedrijf in Noord-Limburg ontwikkelde. 310  Zijn 

301) H. Miiller, Chemie verovert de wereld (Zeist 1959), p. 7-9; De Jonge, am., 
p. 213; Im Reiche der Chemie, herausgegeben :urn hundertjiihrigen Firmenju-
biliium der Badischen Anilin- & Soda-Fabrik A.G., Ludwigshafen am Rhein 
(Düsseldorf-Wenen 1965), p. 9; H. G. A. F. Smeets e.a., 90 Jaren zinkwitindustrie 
in Nederland 1870-1960 (Maastricht 1960), p. 50; F. de Boer, De chemische 
industrie, in Benelux, p. 123. 
310) Uitreiking op 7 oktober van de gouden speunverkmedaille van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs aan Dr. Louis van der Grinten, in De Ingenieur, 
jrg. LXX, nr. 43, 24 oktober 1958, p. A-539-543; P.V.L. 1904, M, p. 70; Pros-
pectus Chemische fabriek L. van der Grinten N.V., gevestigd te Venlo, Amster- 
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vader was de uit Sittard afkomstige horlogemaker J. W. J. van der 
Grinten. Van 1854 tot 1857 werkte Lodewijk als chef du laboratoire 
bij het Chemisch Laboratorium P. Hahmes & Cie te Maastricht. 
In 1857 vertrok hij naar Venlo, waar hij apotheek „De Leeuw" 
vestigde. Ter gelegenheid van de opening schonk Petrus Regout 
hem de voor de inrichting benodigde porseleinen potten, als dank 
voor de scheikundige lessen die hij van Lodewijk had genoten. Om-
streeks 1875 begon Lodewijk, — in de wandeling Louis van der 
Grinten —, de Nederlandsche Boterkleurselfabriek. Het was in de 
tijd dat de margarine-industrie in ons land, vooral dank zij Jurgens 
te Oss, in opkomst was en deze zich mede door haar kleur een 
plaats op de tafels moest veroveren. Jurgens kocht in 1871 de for-
mule van de Fransman Mège Mouriès en richtte in 1872 de eerste 
kunstboterfabriek van Nederland op te Oss. Al spoedig was er van 
een geheim bij de bereiding geen sprake meer en er verrezen in 
Nederland tal van margarinefabrieken, hoofdzakelijk in die streken 
waar veeteelt was. Alleen al in Noord-Brabant waren er in 1894 een 
twaalftal kunstboterfabrieken gevestigd. De grootste hiervan was de 
firma A. Jurgens met 261 arbeiders in dienst. In dit verband mag 
ook nog genoemd worden Van den Bergh, oorspronkelijk uit Oss 
afkomstig, doch sinds 1891 gevestigd te Rotterdam. De samenwerking 
tussen Van den Bergh en Jurgens dateert uit 1908. Andere flinke 
bedrijven waren: J. M. Verschure & Zoon met 104 arbeiders, ge-
vestigd te Oosterhout, de firma Prinzen-Van Glabbeek te Helmond 
met 96 arbeiders en de firma A. Bluijssen te Asten met 72 arbeiders. 

Zoon Frans van der Grinten nam rond 1890 de leiding van het 
bedrijf over. Vermelding verdient de „Van der Grinten-luchtkap" 
welke in het begin van deze eeuw door hem in zijn bedrijf werd in- 

dam-Venlo, 30 oktober 1958, Amsterdamsche Bank - Bank van Haffmans & 
Steegh N.V.; W. J. Reader, Unilever, a short history (Londen 1960), p. 9-10, 18- 
19 en appendix; H. C. M. Edelman, Toveren met licht, uitgave van de Che-
mische fabriek L. van der Grinten, Venlo (z.pl. z.j.), p. 19, 21, 29; H. L. Sachs, 
In spite of themselves, in The international blueprinter, oktober 1963, p. 30-32; 
Philips, Een eeuw armen- en ziekenzorg., p. 37; Van Velthoven, Noord-Brabant 
op weg naar groei en welvaart, p. 87-89; Chemische fabriek L. van der Grinten 
N.V., in Beurs en bedrijfsleven, tweewekelijkse uitgave van de Nederlandsche 
Credietbank N.V., 28 september 1966, nr. 432; L. van der Grinten, Brieven uit 
1871-1877 van Lodewijk Theodoor Adriaan van der Grinten (z.pl. z.j.). 
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gevoerd ter bescherming van de arbeiders tegen de fijne gele kleur-
stof, die op de duur handen en gezicht een gele tint gaf. Alle be-
staande maskers waren toen reeds zonder resultaat beproefd, totdat 
Frans van der Grinten besloot zelf een afdoend stofmasker te ont-
werpen om zijn arbeiders bescherming te bieden. Deze luchtkap, die 
verder geperfectioneerd werd, bleef aanvankelijk alleen voor intern 
gebruik bestemd. Toen echter later bleek dat soortgelijke fabrieken 
geen voldoende bescherming kenden tegen de gevaarlijke stofvor-
ming, stelde Van der Grinten deze luchtkap zonder enig financieel 
voordeel ook ter beschikking van de arbeiders in andere fabrieken, 
na vooraf nog talrijke verbeteringen te hebben aangebracht. 

Frans van der Grinten bouwde omstreeks 1890 een fabriek, die 
nog bestaat. 

Na de eerste wereldoorlog kwamen drie zonen van Frans van der 
Grinten in het bedrijf: dr. L. P. F. van der Grinten, dr. P. A. W. 
van der Grinten en dr. K. J. J. van der Grinten. Dit werd in 1920 
aanleiding het beperkte productieprogramma uit te breiden met de 
vervaardiging van blauwdrukpapier, een van de lichtdrukpapieren, 
waarop men destijds van technische en bouwkundige calques co-
pieerde. 

Van de chemische bedrijven is verder nog vermeldenswaard de 
zeepfabriek Wolters. De eigenaar was J. L. H. Wolters, de oudste 
van de tien zoons van J. G. Wolters, firmant der bankiersfirma 
Gebr. Wolters te Venlo. 3" In 1886 produceerde het bedrijf 100.000 
kg zachte zeep, — de zogenaamde groene zeep —, per jaar. Toen in 
mei 1893 de accijns op zeep werd afgeschaft, ging er een gejuich op 
onder de vaderlandse zeepfabrikanten. Inderdaad nam het gebruik 
van zeep toe, en er verrezen plotseling een aantal nieuwe fabrieken. 
Hierdoor werd de prijs dermate gedrukt, mede door de concurrentie 
van minderwaardige fabrikaten, dat de meeste fabrikanten de strijd 
steeds moeilijker konden volhouden. In 1906 waren er in Nederland 
nog 59 zeepfabrieken over met in totaal 1.245 arbeiders. Hiervan 
waren er in Limburg 4 bedrijven gevestigd, waaronder Wolters. In 
totaal waren in deze 4 fabrieken 50 arbeiders werkzaam, waaruit 

311) K.v.K. Venlo 1886, p. 7; 1911, p. 26; G.A. Bevolkingsregister Venlo; Ever-
wijn, a.w., dl II, p. 494-495; Reader, a.w., p. 11-12, 17-18 en appendix. 
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blijkt welk een geringe rol men hier nationaal bezien speelde. Een 
nog niet vermelde moeilijkheid voor de Nederlandse zeepindustrie 
was dat de Engelsman William Lever, — van het latere Unilever-
concern —, een groeiend marktaandeel wist te veroveren. Zijn merk-
artikelen, te weten Sunlight sinds 1884 en Vinolia sinds 1906, waren 
door lage prijs en kwaliteit steeds meer gewild. 

In 1893 werd te Venlo opgericht door M. H. H. Michels een 
fabriek voor reukwater „Eau de Venloo". Dit reukwater werd, aldus 
de samensteller, naar een overoud recept, afkomstig uit het voormalig 
klooster Mariëndaal bij Venlo uit de fijnste aromatische kruiden en 
essencen gedestilleerd. 312  Ondanks de uitmuntende en welriekende 
eigenschappen, die de Kamer van Koophandel aan het product toe-
kende, maakte het bedrijfje geen furore. Daarvoor hadden fabrikan-
ten als Boldoot, sinds 1789 met eau de cologne op de markt, reeds 
een te hechte positie verworven. 

In 1897 werd te Venlo opgericht de olieraffinaderij van de firma 
dr. Schmitz & Foenges. Het bedrijf, dat niet meer bestaat, beschikte 
over een stoommachine ter reiniging van plantaardige oliën en vetten, 
en liet in volgende jaren weinig meer van zich horen. 313 

Te Roermond werd in 1869 door de Keulenaar dr. A. Haagen de 
in Nederland eerste fabriek opgericht, die zich bezig hield met de 
productie van droge verfstoffen. 314  De fabriek werd uitgerust met 
een stoomwerktuig; in 1876 werd een tweede stoommachine aange-
kocht. De omzetting in een naamloze vennootschap: de N.V. Che-
mische fabriek v/h dr. A. Haagen, vond plaats in 1891. Het maat-
schappelijk kapitaal bedroeg in 1911 f67.000,—. De fabriek werd 
toen geleid door de eveneens uit Keulen afkomstige, in 1918 tot 
Nederlander genationaliseerde, W. J. Krahé. De grootste aandeel-
houders waren de Keulse fabrikant van chemicaliën Hans Hiede- 

312) K.v.K. Venlo 1893, p. 11; De geschiedenis van Eau de Cologne, in Vedro-
post nr. 3-1964. 
313) K.v.K. Venlo 1897, p. 11; P.V.L. 1898, M, p. 19, 43. 
311 ) P.V.L. 1873, XV, p. 19; G.V. Roermond 1876, p. 93; 1893, p. 92; Archief 
K.v.K. Roermond N.V. Chemische fabriek vh dr. A. Haagen (dossier nr. 344 en 
344 A); De Boer, tap., p. 125; A. F. Kamp, De standvastige tinnen soldaat 
1860-1960 N.V. Billiton Maatschappij 's-Gravenhage (z.pl. 1960), p. 257-259, 
276-277. 
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mann, die ook als commissaris fungeerde, en Theodoor Schmasen, 
bankier te Roermond. Het bedrijf, welks producten op wereldten-
toonstellingen meerdere malen werden bekroond, ontwikkelde zich 
tot Nederlands grootste fabriek van pigmenten, te weten: in onop-
losbare, witte of gekleurde poedervormige stoffen, die de kleurgeven-
de bestanddelen vormen van verf, lak, drukinkt, rubber, plastic, 
linoleum en dergelijke. 

Omstreeks de eeuwwisseling waren verder nog te Roermond werk-
zaam: de chemische fabriek van dr. Hermann Hilgers, de aether: 
fabriek van de Duitse firma dr. T. Ganser & Co, gevestigd in het 
gebouw der voormalige Adrianopelrood garenververij, de chemische 
meststoffenfabriek H. Janssen van Son en de vernisstokerij van 
Loumen & Co. 315  De bekendste onderneming was die van de Duitser 
dr. Hermann Hilgers, die verfstoffen en vernis vervaardigde. Ver-
melding verdiend nog de Electro-Chemische Industrie N.V. te 
Roermond, die in 1926 bij de Limburgse electriciteitsvoorziening 
werd ingeschakeld. 

In 1892 maakte Melick-Herkenbosch kennis met de tegenwoordig 
geheten N.V. Maastrichtsch Zinkwit-Maatschappij. 316  Deze onder-
neming werd in 1870 opgericht door de Luikenaar ir. Georges Ro-
cour, toen 22 jaar oud. Waarschijnlijk is een hiaat in de Nederlandse 
octrooiwetgeving de directe aanleiding geweest tot vestiging van het 
bedrijf te Eysden. De octrooiwet immers, die vanaf 1817 in Neder-
land gegolden had, werd in 1869 ingetrokken ingevolge de liberale 
politiek van vrije concurrentie. Een begin van bescherming van in-
dustriële eigendom werd pas weer gemaakt in 1893 bij de tot stand 
korning van de Merkenwet. In 1910 kwam een Octrooiwet tot stand, 
die in 1912 in werking trad. Voor die tijd kon hier te lande on-
gestraft in het buitenland opgedane kennis en ervaring worden toe-
gepast. 

Georges Rocour was er in 1870 dus wel zeer vlug bij. Voor hem 

315) K.v.K. Roermomi 1901, p. 7-9; 1907, p. 34; Archief K.v.K. Roermond N.V. 
Verffabriek vh dr. Hilgers, Roermond (dossier nr. 467 en 7094); J. van Groen, 
Stroomaankoop, stroomverkoop, aansluitingen, tarieven, in Gedenkboek P.L.E.M. 
1909-1934. 
316) Smeets, a.w., p. 54, 84, 88, 94, 96, 102, 104, 222, 359; P.V.L. 1893, p. 85 
en M, p. 9; 1894, L, p. 4-5. 
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werd het zodoende mogelijk het Amerikaanse Wetherill-procédé op 
goedkope wijze te benutten. De fabricage van zinkwit, — een toe-
leveringsproduct voor de verf-, rubber-, zeep- en keramische indu-
strie —, volgens dit procédé, werd in Amerika sinds 1852 toegepast 
door de New Jersey Zinc Company, die Rocour tijdens een reis door 
Amerika had bezocht. In 1871 ging Rocour, mede met het oog op 
uitbreidingen, een vennootschap aan met Jean Frangois Pisart, de 
zoon van een welgestelde koopman te Roclenge sur Geer. Rocour 
was het type van de industriële promotor. Had hij eenmaal een 
onderneming opgericht en in gezonde banen geleid, dan bewoog zijn 
brede interesse zich reeds op ander terrein. In 1873 trad hij in dienst 
als directeur der Compagnie des Mines de Kef-Oum-Theboul bij 
Calle in Algerije. In 1875 keerde hij in Europa terug en werd be-
noemd tot raadsman van de Franse commanditaire vennootschap 
Faure & Cie, belast met de boring van de St. Gothard-tunnel. In 
1876 volgde zijn benoeming tot administrateur-delégué van de Com-
pagnie des Zincs du Midi de la France. De veelvuldige en lang-
durige afwezigheid hield natuurlijk ook een gevaar in. De bloeiende 
Eysdense onderneming lokte concurrentie uit. 

Een tweetal bekende Maastrichtenaren, — burgemeester H. Pijls 
en H. S. Seydlitz —, associeerde zich met ir. Degive van de Eysdense 
zinkwitfabriek en concipieerde de Societeit A. Degive & Compagnie, 
met de bedoeling in Maastricht een zinkwitfabriek te stichten. Te 
Maastricht werd grond gekocht en ook een vergunning werd zeer 
snel verkregen. Bovenbedoeld driemanschap beschikte nu over grond, 
een concessie en over deskundigheid in de persoon van Degive, nog 
steeds in dienst van Rocour als ingenieur. Waar dit driemanschap 
echter op strandde was gebrek aan kapitaal. Rocour, inmiddels in 
Europa terug, had echter lont geroken en wist door een nieuw initia-
tief de pas opgerichte societeit te elimineren. Naast de firma G. Ro-
cour & Cie werd door hem in 1879 opgericht de N.V. Nederland-
sche Zinkwit Maatschappij te Maastricht met een maatschappelijk 
kapitaal van f 150.000,—. Hierin werd geparticipeerd door fa G. 
Rocour & Cie voor f25.000,—, G. Rocour in eigen naam f37.500,—, 
G. Rocour namens twee buitenstaanders f31.250,—, J. F. Pisart in 
eigen naam f25.000,— en Pijls en Seydlitz tesamen f31.250,—. 
Aannemelijk is dat Rocour op samenwerking met Degive geen prijs 
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meer stelde. Deze kwam dan ook niet voor onder de participanten. 
De N.V. Nederlandsche Zinkwit Maatschappij en de firma G. Ro-
cour en Cie exploiteerden formeel te Maastricht en Eysden elk hun 
zelfstandig bedrijf. Economisch gezien was er slechts sprake van 
één onderneming waar Rocour de dienst uitmaakte. 

In het begin der negentiger jaren van de vorige eeuw is er een 
streven naar uitbreiding der activiteiten te constateren. Slechts kort 
nadat de Belgische firma Sépulchre & Co in 1891 voor de zink-
fabricage onder Budel en Weert grote terreinen woeste grond had 
aangekocht, verwierf de Nederlandsche Zinkwit Maatschappij te 
Maastricht in 1892 een groot complex heidegrond te Melick-Herken-
bosch. De opzet, die hierbij voorzat, was het bewerken, om- en ver-
werken, en bepaaldelijk ook het roosten, — dit is verhitten aan de 
lucht —, van het metaalerts. Men verkreeg door deze aankoop een 
groot braakliggend terrein in een dunbevolkte streek. Chicanes en 
grondspeculaties der locale agrarische bevolking werden bij voorbaat 
uitgesloten. 

Op 21 december 1893 werd te Maastricht opgericht de N.V. Zink-
maatschappij Limburg, welke aldaar haar zetel vestigde. Onder de 
oprichters paraisseerden de Nederlandsche Zinkwit Maatschappij te 
Maastricht, en de heren Rocour, Seydlitz en Degive, welke laatste 
weer in de openbaarheid trad. De Nederlandsche Zinkwit Maat-
schappij bracht naast een klein terrein met gebouwen in Maastricht 
tevens haar zaak plus onroerende goederen, — te weten 175 ha —, 
gelegen te Melick-Herkenbosch, in. Artikel 3 der statuten omschreef 
de doelstelling van de Zinkmaatschappij Limburg als volgt: alle 
operatiën betreffende de zinkindustrie en daarmede verwante pro-
ducten alsmede de middelen en ondernemingen tot vervoer daarvan. 
Het geplaatste en volgestorte kapitaal bedroeg f288.000,—. Welke 
bedoeling de oprichters met de onderneming gehad hebben, is niet 
helemaal duidelijk. Men voelde blijkbaar een bepaalde „Bediirfnis-
fáigkeit", die soms tendeerde in plannen tot oprichting van een 
aluminiumfabriek, dan weer in de richting van een zinkfabriek. 
Deze laatste plannen werden blijkbaar door de gevorderde opzet van 
Budel doorkruist. 

Hoe het ook zij, in feite werden de terreinen te Melick-Herken-
bosch noch gebruikt voor de fabriekmatige productie van zink en 
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aluminium, noch ook voor het eigenlijke roosten van zinkblende, 
al werd de installatie in 1893 in het provinciale verslag als zink-
roosterij aangeduid. De drang tot annexatie van aanverwante en 
minder aanverwante bedrijven, — zoals zink- en aluminiumproduc-
tie —, en tot het integreren van voorstadia, — roosten van ertsen —, 
mondde alleen uit in het creëren van nieuwe rechtspersonen. De 
N.V. Zinkmaatschappij Limburg splitste een gedeelte van haar ver-
mogen af, waarop de N.V. Metallurgische Maatschappij van Melick-
Herkenbosch te Melick-Herkenbosch werd gefundeerd. Doch on-
danks de creatie dezer rechtspersonen is het aldaar niet tot een 
noemenswaardige industriële activiteit gekomen. Ook het roosten van 
zinkertsen, zónder adequate kostbare voorzorgsmaatregelen voor het 
opvangen en benutten van ontwijkende giftige zwaveldampen, kwam 
in deze afgelegen streek van heidegronden blijkbaar te riskant voor. 

De Parlementaire Enquêtecommissie betreffende de werking en 
eventuele uitbreiding der wet van 19 september 1874 tot verbod van 
kinderarbeid en naar den toestand van Fabrieken en Werkplaatsen 
met het oog op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn der werk-
lieden bezocht ook het Maastrichtse bedrijf, waar men sprak met de 
spreekbuis van Georges Rocour, te weten directeur Eduard Waleffe, 
die ontkende dat zijn fabriek iets bedenkelijks of gevaarlijks voor de 
gezondheid bezat. Daarentegen vermeldde een medisch rapport, uit-
gebracht in het Limburgse provinciaal verslag van 1894 dat de lucht 
in en buiten de onmiddellijke omgeving van de zinkwitfabriek te 
Herkenbosch, — waaruit blijkt dat toch wel een begin van productie 
was gemaakt —, zozeer met zwavelzuur was bezwangerd, dat het er 
bijna niet uit te houden was. Bovendien kwamen zeer lange werk-
tijden voor bij de ovenstokers. Wellicht is dit rapport mede de reden 
geweest dat de nauwelijks aangevangen fabricaeg gestopt werd. Ge-
leidelijk aan werden de N.V. Zinkmaatschappij Limburg en de N.V. 
Metallurgische Maatschappij van Melick-Herkenbosche geliquideerd. 
De gronden in Melick-Herkenbosch werden in 1900 verkocht aan de 
heren jhr. van Aefferden, Goossens en Bremmers. In het kader van 
de liquidatie van bovengenoemde vennootschappen werden de firma 
G. Rocour & Cie te Eysden en de N.V. Nederlandsche Zinkwit 
Maatschappij te Maastricht door middel van een fusie samengebracht 
in één rechtspersoon: de N.V. Maastrichtse Zinkwit Maatschappij 
te Maastricht, opgericht in 1895. 
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Te Weert was omstreeks 1900 gevestigd de, oorspronkelijk uit 
Maasniel afkomstige, dextrine- en kunstgomfabriek der Gebr. Frenc-
ken. 317  Men bezat een stoomtuig van 20 pk en er waren 30 arbeiders 
werkzaam. In 1905 werd een nieuwe stoommachine bijgeplaatst. 
Het produkt dextrine werd gebruikt als apprêteermiddel in de textiel-
industrie. Verder werd het gebruikt bij het glaceren van karton en 
papier. Men exporteerde naar België, Duitsland, Groot-Brittannië, 
Italië, Amerika en Australië. De fabriek kreeg een zware slag te 
verduren, toen in 1909 binnen enkele maanden beide heren Frenc-
ken stierven. Ondanks de tegenspoed werkte de fabriek gestaag door. 
Momenteel bestaat de onderneming nog als fabrikant van lijmen, 
kleefstoffen en dergelijke. 

Pogingen tot oprichting van een dynamietfabriek te Grubbenvorst 
werden ondernomen in 1909. 318  De initiatiefnemers, navolgers van 
Alfred Nobel, waren M. Micheels en A. van Reeth. Men zocht er 
een eenzaam gelegen terrein voor op, doch desalniettemin maakten 
de zusters van het in de omgeving gelegen pensionaat „Bisweide" 
zich grote zorgen over mogelijke explosies. De ten uitvoerlegging der 
plannen verzandde in een veelheid van door de overheid geëiste 
veiligheidsbepalingen. 

Over de lonen in de chemische nijverheid zijn weinig gegevens 
bekend. Hieronder volgen de lonen die in 1866 in de zeepziederijen 
werden uitbetaald. 

Overzicht van lonen in zeepziederijen 

Naam 	 Gemeente 	Weekloon in guldens 

J. L. Baudrihaye 	Roermond 	 6,— 
J. Wolters 	 Venlo 	 4,20 
A. Goossens 	 Venlo 	 4,20 

317) P.V.L. 1904, M, p. 96; 1905, M, p. 13; 1908, L, p. 113; 1909, L, p. 88; 
Everwijn, a.w., dl II, p. 583, 588. 
318) P.V.L. 1909, p. 144-163. 
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I. INDUSTRIE VAN VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN 

§ 1. Azijnmakerij 

Azijn werd voornamelijk bereid uit alcoholische vochten en wel 
door oxydatie van alcohol tot azijnzuur door tussenkomst van bac-
teriën. Als belangrijke grondstof diende onder meer moutwijn. De 
azijnfabricage bleek vooral te Venlo circa 1850 tamelijk lucratief. 
Deze tak van bedrijvigheid werd omstreeks 1855 ernstig gehandicapt 
door de duurte van moutwijn en steenkool. Zowel de hoge prijs van 
het basisprodukt als van de brandstof maakte het moeilijk tot be-
vredigende bedrijfsuitkomsten te geraken. 

In 1866 waren er nog drie azijnmakerijen te Venlo gevestigd: 
J. R. Bloemen, F. Hermans en J. Mattousch, kleine bedrijfjes, die 
allen slechts één knecht in dienst hadden tegen een loon van f3,90 
per week. In 1874 werd te Venlo 1.500 hl azijn gefabriceerd. In het 
provinciaal verslag van 1913 werden geen azijnmakerijen meer ge-
noemd, behalve een te Stevensweert. 3" 

§ 2. Brouwindustrie 

In het begin van de achttiende eeuw was bier in Nederland de 
algemene drank bij ontbijt, middag- en avondmaal. Daarna raakten 
de bierbrouwerijen in verval, hetgeen te wijten was aan het toe-
nemend gebruik van koffie, thee en brandewijn. Het bierverbruik 
werd bovendien nog afgezwakt omdat er zeer hoge belastingen op 
het bier drukten. De naderhand aangewende middelen tot herstel 
van deze bedrijfstak, onder meer door vermindering der belastingen, 
konden de teruggang niet stuiten en het verval zette zich voort tot 
ver in de negentiende eeuw. Een uitzondering hierop vormden 
Brabant en Limburg, waar de consumptiegewoonten weinig ver-
anderden. Nog tot 1914 werd te Maastricht veel bier bij het avond-
eten gebruikt in plaats van koffie en thee, en had ieder goed burger 

3") P.V.L. 1847, p. 116; 1848, p. 111-112; 1849, p. 121; 1850, p. 145; 1865, 
p. 472; 1866, XV, p. 404 e.v.; 1874, p. 4; 1913, L, p. 16; Everwijn, a.w., dl II, 
p. 593; H. F. J.  M. van den Eerenbeemt en L. P. L. Pirenne, 's-Hertogenbosch 
op de drempel van een nieuwe tijd (Nijmegen 1960), p. 89. 
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zijn vaatje bier in de kelder. In de kloosters, waar het brouwen van 
bier vaak een voorname bron van inkomsten was, — men denke aan 
het nog bestaande Trappistenbier —, dronken de monniken bij het 
middagmaal een halve liter kloosterbier. 3" 

Exacte cijfers betreffende bierproductie en bierverbruik in Neder-
land zijn beschikbaar vanaf 1874. 32 ' 

Overzicht van bierproductie en bierverbruik in Nederland 

Jaar Bierproductie 
x 1000 hl 

Bierverbruik 
x 1000 hl 

1874 1.235 1.232 
1878 1.329 1.327 
1882 1.405 1.406 
1886 1.515 1.497 
1890 1.681 1.650 
1894 1.825 1.787 
1898 2.207 2.166 
1902 2.233 2.186 
1906 2.315 2.275 
1910 2.153 2.112 
1914 2.417 2.366 

Helaas leverde het zoeken naar soortgelijke cijfers per provincie 
geen resultaat op. Betreffende het aantal bierbrouwerijen is er meer 
materiaal. 322  

320) L. Burema, De voeding in Nederland van de middeleeuwen tot de twintig-
ste eeuw (Assen 1953), p. 175-176; G. Z. Jol, Ontwikkeling en organisatie der 
Nederlandsche brouwindustrie (Haarlem 1933), p. 38-39; F. Kurris, Het bier als 
genot- en voedingsmiddel, in De mensch en de alcohol (Amsterdam 1927), p. 
175-176; Everwijn, a.w., dl II, p. 597-598. 
321) Opgave Centraal Brouwerijkantoor, Amsterdam. 
322) H. Blink, Geschiedenis en verbreiding van de bierproductie en van den bier-
handel, in Tijdschrift voor Economische Geografie, jrg. V, 1914, p. 105. 
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Overzicht aantal bierbrouwerijen 

Jaar Limburg Noord-Brabant Nederland 

1819 132 240 678 
1858 132 201 466 
1874 185 )186 489 
1885 178 215 530 
1890 190 219 543 
1900 193 207 503 
1913 177 174 439 

Men constateert dat over de gehele periode van 1819 tot 1913 het 
aantal brouwerijen in Limburg en Noord-Brabant ruim boven de 
helft van het Nederlandse totaal lag. Wat betreft het aantal brouwe-
rijen per provincie overvleugelde Limburg in 1913 Noord-Brabant. 
Na 1900 neemt het aantal bierbrouwerijen over de gehele lijn af. 
Bij combinatie van beide overzichten kan men een gemiddelde jaar-
productie van een Nederlandse bierbrouwerij berekenen. In 1874 
was dat een jaarproductie van ongeveer 2.500 hl, in 1913 van 5.500 
hl, zodat in deze periode de productie per bierbrouwerij ruim ver-
dubbelde. De jaarproductie der zuidelijke bierbrouwerijen lag be-
neden het gemiddelde aangezien de grote bedrijven gelegen waren 
in de Hollandse steden. 

Het verbruik per hoofd der bevolking van Nederland geeft de 
volgende ontwikkeling te zien voor wat betreft bier, gedistilleerd en 
wijn. 323  

323) Opgave Nationale Commissie tegen het Alcoholisme, Utrecht. 
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Nederlands verbruik per hoofd der bevolking in liters 

Jaar Bier Gedistilleerd Wijn 

1874 32.9 4.55 2.45 
1878 33.6 4.93 2.64 
1882 34.-  4.72 2.50 
1886 34.4 4.50 2.06 
1890 36.4 4.46 2.05 
1894 37.6 4.44 1.93 
1898 43.1 4.14 1.84 
1902 41.3 4.- 1.86 
1906 40.5 3.71 1.65 
1910 35.8 2.61 1.63 
1914 37.9 2.78 1.05 
1964 35.-  1.48 2.88 

Het bierverbruik staat op zijn top omstreeks 1900. Het verbruik van 
gedistilleerd, - in 1878 bijna 5 liter -, was in 1910 bijna tot de 
helft gedaald. Het verbruik van wijn, - omstreeks 1880 ongeveer 
2%2 liter -, daalde tot bijna 1 liter in 1914. Het drankmisbruik op 
het einde van de negentiende eeuw school dus volgens deze cijfers 
in het toegenomen gebruik van bier. 

Plaatselijk kwamen varianten voor op deze algemene tendens. De 
opbrengsten der accijnzen op bier en gedistilleerd te Tegelen zijn 
hiervan een indicatie. 324  

Opbrengsten in guldens te Tegelen van accijns 

Jaar Bier Gedistilleerd 

1888 2.331,53 4.354,38 
1890 2.308,10 5.504,42 
1892 2.704,04 7.514,94 
1894 2.886,63 10.019,89 
1896 2.746,48 11.716,92 

3") K.v.K. Tegelen 1890, p. 6; 1896, p. 6. 
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Memorabel in verband met bovenstaande cijfers is een carnavals-
optocht die rond de eeuwwisseling door Tegelen trok. In de stoet 
reed toen ook een wagen mee die ingericht was als café en het op-
schrift droeg: de honderddertigste, te weten het bereikte aantal 
café's in Tegelen, dat toen ongeveer 5.000 inwoners telde. Men 
behoefde bijna nergens ter plaatse meer dan vijftig meter te lopen 
om ergens bier of gedistilleerd te kunnen kopen. Dat het niet alleen 
Tegelen was waar vele café's gevestigd waren, wijzen de onderstaan-
de cijfers uit. 325  

Aantal café's en aantal inwoners per café in 1911 per provincie 

Provincie Aantal 	café's Aantal inwoners per café 

Limburg 5.503 58 
Zeeland 1.660 137 
Noord-Brabant 4.046 147 
Gelderland 1.767 328 
Noord-Holland 2.839 382 
Zuid-Holland 3.159 412 
Drente 343 487 
Overijsel 655 564 
Groningen 575 565 
Utrecht 469 595 
Friesland 463 771 

Hieruit blijkt dat het aantal café's, door de drankbestrijders bier-
huizen genoemd, in Limburg ruim dubbel zo groot was, als in 
Groningen, Friesland, Drente, Overijsel en Utrecht tesamen. Deze 
overvloedige gelegenheden tot drinken vormden voor velen een te 
sterke verleiding. Het gedenkboek der Tegelse Katholieke Arbeiders 
Beweging vermeldt dat er in Tegelen niets kon gebeuren of de 
jeneverfles kwam er aan te pas. 326 

315) P. Jacobs, a.w., p. 18; Limburgsch Kruisverbond, gedenkboek bij gelegen-
heid van het /VA jarig bestaan (Roermond 1912), p. 79. 
322) P. Jacobs, a.w., p. 18. 
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Het grote aantal café's in Limburg zou de indruk wekken dat het 
drankmisbruik een jspeciaal Limburgs verschijnsel zou zijn. De 
drankbestrijding werd echter overal in Nederland gevoerd: reeds in 
1842 werd gesticht de Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing 
van sterken drank; in 1881 de Nationale Christen Geheelonthouders 
Vereeniging; in 1897 de Algemeene Nederlandsche Geheelonthou-
ders Bond; de katholieke drankbestrijding begon in 1895 toen dr. 
Ariëns de eerste katholieke matigheidsverenigingen oprichtte. Sedert 
1908 werkten de diverse verenigingen samen in de Nationale Com-
missie tegen het Alcoholisme, N.C.A. 327  De maatschappelijke in-
vloed van brouwer en herbergier was groot. Op 20 september 1911 
waren er op de 970 Limburgse raadsleden van 122 gemeenten: 31 
brouwers, 127 herbergiers en 2 brouwer-herbergiers. Bovendien wa-
ren 34 wethouders, 7 gemeentesecretarissen, 16 gemeente-ontvangers 
en 34 ambtenaren van de Burgerlijke Stand tevens brouwer of café-
houder. Daarbij dient men te bedenken, dat in talrijke gevallen naas-
te bloedverwanten bij brouwerij of herberg-exploitatie betrokken 
waren. Vele verkiezingscandidaten voor Kamer of gemeenteraad 
voeren naar hun zetel op een stroom van bier. 328  

De snelle toename van het aantal tapkranen was te wijten aan een 
viertal factoren: de afschaffing van de Patentwet in 1893, het ont-
breken van doeltreffende overheidsmaatregelen, de activiteit der bier-
brouwers en het maatschappelijke gedragspatroon van de Limburger. 

De afschaffing der patentbelasting maakte het ook voor de minst 
draagkrachtigen mogelijk een café te beginnen. Voor 1893 moest 
men, alvorens een bepaald bedrijf of beroep te mogen uitoefenen, 
een patent aanvragen. Deze patenten moesten jaarlijks worden ver-
nieuwd. Vóór de vernieuwing diende een zekere som betaald te 
worden, derhalve op een tijdstip waarop nog niet bekend was of, en 
zo ja, hoeveel winst zou worden gemaakt. In plaats van de patent-
belasting werd in 1893 de belasting op bedrijfs- en andere inkomsten 
ingevoerd, welke de belastingdruk voor de caféhouder gunstiger 
regelde. Men betaalde toen niet meer naar verwachte winst, enkel 
wegens het uitoefenen van een bedrijf, maar naar zijn werkelijk in- 

3") D. van Krevelen, De drankbestrijding in Nederland, in 25 Jaar geschiedenis 
van Nederland I898-1923, o.r.v. W. G. de Bas (Amsterdam z.j.), p. 1137-1139. 
318) Limburgsch Kruisverbond, p. 38-39, 71. 
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komen, tenzij dit minder dan ƒ650,— per jaar bedroeg. Aangezien 
het café-houden vaak slechts een bijverdienste was, betekende de wet 
een verbetering omdat vele café's beneden dit minimum vielen. 329  

Het ontbreken van doeltreffende overheidsmaatregelen bleek 
steeds duidelijker, zodat in 1881 de wetgever ingreep. 330  Voordien 
bestonden er slechts plaatselijke verordeningen, voornamelijk be-
treffende openbare dronkenschap en sluitingsuur. De eerste Neder-
landse drankwet van 1881 bevatte volgens haar titel bepalingen tot 
regeling van de kleinhandel in sterke drank en tot beteugeling van 
openbare dronkenschap. De wet van 1881 stelde twee hoofdbeginse-
len voorop: verkoop van sterke drank beneden twee liter mocht niet 
geschieden dan met vergunning van burgemeester en wethouders; 
vergunningen mochten niet worden verleend boven een zeker maxi-
mumaantal, afhankelijk van het aantal inwoners. Onder het begrip 
sterke drank viel niet het bier, hetgeen de opkomst van biertapperijen 
bevorderde. Ook de localiteitseisen, die de gemeenteraad ingevolge 
de wet van 1881 kon stellen, golden niet voor deze biertapperijen. 

De situatie veranderde in 1904 toen de wet van 1881 werd her-
zien. Deze herziening was zo omvangrijk en ingrijpend, dat men 
nadien, hoewel de wet was gegoten in de vorm van een wijzigings-
wet, sprak van de drankwet van 1904 of de drankwet-Kuyper, naar 
de minister die in de Staten-Generaal de wet verdedigde. Een be-
langrijke uitbreiding van inhoud en toepassing van de wet was de 
eis van verlof, voor andere dan vergunningslokalen, voor de verkoop 
van andere dan sterke drank. Daarmee was het bier binnen de 
drankwet gebracht. Dit verlof werd niet vereist voor slijtverkoop, 
doch uitsluitend voor tap, dus gebruik ter plaatse van verkoop. De 
verloven werden onderscheiden in verloven voor verkoop van alcohol-
houdende andere dan sterke drank, — de zogenaamde bierverloven en 
latere verloven A —, en verloven voor verkoop van alcoholvrije 
drank, — de zogenaamde melkverloven, de latere verloven B — . 
Favorabel voor de toename van het aantal café's was dat de verloven 
niet aan een maximum waren gebonden, noch dat de betaling van 
verlofsrecht werd voorgeschreven. Ook op verlofaanvragen werd 

329) W. A. Reiger, Financiën, in Eene halve eeuw, dl I, p. 209. 
330) D. Kooiman, De drankwet (Alphen aan de Rijn 1956), p. 9, 11, 13-16. 
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beschikt door burgemeester en wethouders met beroep op gedepu-
teerde staten. De aanwezigheid van vele brouwers in het college van 
burgemeester en wethouders in Limburg stond borg voor een soepele 
behandeling der verlofaanvragen. 

De activiteit der bierbrouwers was zeer vanzelfsprekend, immers 
hun economische bestaan hing af van een voldoende aantal afzet-
kan alen . 

Het café speelde in het leven van de Limburger een niet weg te 
denken rol als vergaderlokaal der talrijke verenigingen, als trefpunt 
van kaarters, als tweede tehuis van stamtafelgasten en als broedplaats 
van verkiezingspolitiek. Men leste graag zijn dorst doch liep er niet 
ver voor. 

De toestand der brouwerijen was tussen 1839 en 1850 ongunstig, 
hetgeen men wijten kan aan de weinig roosIdeurige economische 
toestand in deze jaren. 331  Bovendien stond de locaal geconcentreerde 
consumptie onder directe invloed van de plaatselijke welvaartsfac-
toren, waaruit te verklaren is, dat in een bepaald jaar de brouwerij 
zich in de ene plaats in een gunstige en in een andere dichtbij ge-
legen plaats in een ongunstige toestand bevond. Zo waren de Venlose 
brouwerijen in 1844 de dupe van een verzwakking van het garni-
zoen. 

De jaren na 1850 waren beter voor de landbouw en dit had ook 
zijn invloed op de gang van zaken bij de bierbrouwerijen. Naast de 
welvaart der boeren speelde ook een rol in het toenemend bierver-
bruik de verhoging van accijns op gedestilleerd in 1863. Het tijd-
schrift der Maatschappij van Nijverheid schreef in 1865 dat de 
aanzienlijke vermindering van het verschil in prijs tussen een glas 
bier en een glaasje jenever velen de voorkeur deed geven aan een 
grotere hoeveelheid bier, die bijna voor dezelfde prijs verkrijgbaar 
was. Een overzicht geeft aan hoe de ontwikkeling der prijzen in 
centen was. 332  

339 P.V.L. 1843, p. 133; 1844, p. 157-158; 1845, p. 112; 1847, p. 115; 1849, 
p. 121; Jol, a.w., p. 39. 
332) a.w., p. 47; De Nederlandsche industrie sind 1945 (z.pl. 1952), p. 367. 
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Prijsontwikkeling van bier en jonge jenever in centen 

Jaar 	 Bier 	 Jonge jenever 
(33 cl., maar sinds 1950 25 cl) 

voor 1863 	 5 	 3 
1863 	 5 	 41/4 
1900 	 5 	 5 
1939 	 17 	 17 
1951 	 30 	 25 

Bovendien waren de biertappers in 1863, die meer op het bier dan 
op de veel zwaarder belaste jenever verdienden, niet ongenegen 
deze overgang van drinkgewoonten te bevorderen. De algemene 
volkswelvaart nam toe en niet het minst die van de belangrijkste 
categorie van bierafnemers, de arbeiders. Het aantal brouwerijen in 
Limburg steeg in de periode 1858-1874 van 132 tot 185. Zoals in het 
gehele zuiden, was ook de brouwindustrie in Midden- en Noord-
Limburg zeer verspreid. De lijst van gemeenten zonder bierbrouwe-
rijen zou korter zijn dan de andere. De spreiding van de brouwerijen 
over Midden- en Noord-Limburg was in 1866 en 1913 als volgt. 333  

Overzicht van het aantal brouwerijen in Midden- en Noord-Limburg 

Gemeente 1866 1913 

Beegden 2 — 
Beesel 4 — 
Bergen 4 — 
Broekhuizen 2 4 
Buggenum — 1 
Echt 4 2 
Gennep 1 — 
Grathem 2 2 
Grubbenvorst 2 2 

383) P.V.L. 1866, XV, p. 404 e.v.; 1913, L, p. 7-8. 
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Heel — 1 
Helden 3 3 
Herten — 1 
Heythuysen 3 1 
Horn 3 1 
Horst 3 1 
Kessel 3 — 

Linne — 1 
Maasbracht 2 — 
Maasbree 5 7 
Maasniel — 2 
Meerlo 2 1 
Meyel 2 1 
Nederweert 4 1 
Neer 3 3 
Neeritter 3 — 
Ohé en Laak 1 — 
Posterholt 2 1 
Roermond 7 3 
Roggel 1 — 

Sevenum 4 3 
Sint Odiliënberg 1 — 
Stevensweert 3 1 
Swalmen 3 4 
Tegelen 3 1 
Thorn 3 2 
Venlo 6 3 
Venray 3 6 
Vlodorp 2 — 
Wanssum 1 1 
Weert 5 3 
Wessem 2 — 

Totaal 104 63 

Een overzicht van de mankracht in de Roermondse en Venlose 
bierbrouwerijen in 1866 geeft enig begrip van de grootte der be- 
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drijven. Daarbij dient men te bedenken dat in de steden de grootste 
ondernemingen gevestigd waren."4  

Overzicht van het aantal knechts in Roermondse en 
Venlose brouwerijen in 1866 

Gemeente 	 Naam der brouwerij 	Aantal knechts 

Roermond 

Venlo 

Seipgens & Hulster 	 7 
Wed. J. Kessels 	 4 
H. Rassaerts 	 2 
H. Fransen 	 2 
Wed. J. Janssen 	 4 
F. Janssen-Simons 	 1 
Wed. Spielmans 	 2 
A. H. Verzij1 	 5 
L. Hermes 	 2 
Wed. J. van Liebergen 	1 
L. Wolters 	 2 
P. Haenges 	 2 
G. van den Pasch 

Vooral in Amsterdam waren, in vergelijking met Limburg, grote 
bedrijven gevestigd: brouwerij De Haan werkte in 1856 met 55 
arbeiders; brouwerij Van Vollenhoven & Co in 1856 met 60 arbei-
ders; de firma Rensdorp in 1861 met 100 tot 125 arbeiders; brouwerij 
De Hooijberg van de heren Heineken & Co in 1862 met 14 ar-
beiders. 

De stoommachine vond ook zijn plaats in de brouwindustrie. 335  
De stoomkracht werd toegepast voor het drijven van pompen en 
machines, en het koken van de wort. Voor alles heeft de ontwikke-
ling van de stoomtechniek de „Dampfkochung" mogelijk gemaakt, 
waardoor behalve besparing aan brandstof een hogere „Extraktaus-
beute" kon worden verkregen, dat wil zeggen de verkrijging van de 
grootst mogelijke hoeveelheid bier uit de kleinste hoeveelheid mout 
met in acht neming van de kwaliteit van het eindproduct. In de 

334) P.V.L. 1866, XV, p. 404 e.v. 
335) Jol, a.w., p. 31, 54-55, 78-79. 
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grote Engelse brouwerijen was omstreeks 1840 de stoommachine al-
gemeen ingevoerd en had de mechanisatie van het bedrijf reeds 
een hoge trap van ontwikkeling bereikt. De Amsterdamse brouwe-
rijen waren in 1878 allen van een of meer stoomwerktuigen voorzien. 

Dit aspect van outillage kwam voor Midden- en Noord-Limburg 
tot uitdrukking in 1876. De bedrijfstelling der Limburgse provin-
ciale verslagen volgt na 1875 namelijk een andere norm. In de 
opgaven worden dan alleen opgenomen die bedrijven, welke over 
mechanische beweegkracht beschikken of meer dan 20 man perso-
neel in dienst hebben. De selectie manifesteert zich in de tellingen 

Overzicht van het aantal brouwerijen in Midden- en Noord-Limburg 
van 1876 tot 1914 

Jaar Bierbrouwerijen 	met 
mechanische beweegkracht 

of meer dan 20 man personeel 

waarvan 
met stoom tuig 

1876 4 2 
1878 4 2 
1880 4 2 
1882 4 2 
1884 4 4 
1886 6 4 
1888 6 4 
1890 7 4 
1892 11 4 
1894 12 5 
1896 12 5 
1898 26 6 
1900 24 10 
1902 31 12 
1904 42 14 
1906 40 16 
1908 41 17 
1910 45 18 
1912 57 20 
1914 65 21 
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van 1875 en 1876. Van de 115 brouwerijen in 1875 bleken er in 
1876 slechts vier aan deze norm te voldoen. Hiervoren staat een 
overzicht van het aantal brouwerijen in Midden- en Noord-Limburg 
van 1876 tot 1914, onderverdeeld in ondernemingen die met en 
zonder stoomkracht werkten. Het aantal in Midden- en Noord-
Limburg aanwezige brouwerijen heeft dus hoger gelegen, omdat er 
bedrijven waren die niet aan de bovengenoemde norm voldeden. 
In de loop der jaren werd de mechanische beweegkracht, — een 
ruimer begrip dan stoomkracht —, steeds algemener, zodat het ge-
noemde aantal naarmate men dichter bij 1914 komt juister zal zijn 
geweest. Bovendien gingen de grote bedrijven de kleine steeds meer 
verdringen. 336  
Opmerkelijk is dat, terwijl het totale aantal Limburgse brouwerijen 
afneemt, — van 193 tot 177 in de periode 1900-1913 —, in boven-
genoemd overzicht tijdens een overeenkomstige periode een stijging 
van 24 naar 65 valt waar te nemen. Ook het aantal bedrijven met 
stoomtuig stijgt van 10 tot 21. De verklaring is dat de concentratie-
tendens die de onbetekenende bedrijven deed liquideren een aantal 
met sterkere existentiekracht naar voren schoof, zodat het aantal 
grotere bedrijven met betere outillage toenam. 

Ook hierin trad naderhand weer selectie op, waardoor momenteel 
nog slechts een klein aantal brouwerijen in Midden- en Noord-
Limburg, al dan niet zelfstandig, in werking zijn: Huyben te Horn, 
De Lindeboom te Neer, Maes te Stramproy, Wertha te Weert en 
De Vriendenkring te Arcen. Op deze bedrijven wordt in het slot 
van deze paragraaf nog teruggekomen. 

De afname van het aantal brouwerijen hield niet in een daling van 
de productiehoeveelheden, getuige het volgende overzicht. 337  

Gemiddelde jaarlijkse bierproductie in Nederland 

Jaar productie in 1.000 hl 

1891-1895 1.820 
1901-1905 2.290 
1911-1915 2.320 

333) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen; Brugmans, Paar-
denkracht en mensenmacht, p. 317. 
337) Jol, a.w., p. 59. 
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Van deze hoeveelheden werd 4 tot 7% geëxporteerd. De import van 
bier bedroeg in de betreffende perioden 30.000 tot 40.000 hl per 
jaar. 

De vraag naar buitenlandse biersoorten kwam op tussen 1850 en 
1860. 3" Daarbij profiteerden vooral de Beierse bierbrouwerijen van 
de ontwikkeling der spoorwegen. Het importbier noopte de binnen-
landse brouwers over te gaan op de productie van bieren, die konden 
wedijveren met de hoogwaardige buitenlandse producten. Ook Bel-
gisch bier, het zogenaamde lambiek en faro, werden in Nederland 
geïmporteerd. De vraag ging echter vooral uit naar het Beiers bier, 
dat werd gebrouwen volgens de moderne ondergistende methode, 
die echter hoge kapitaaleisen aan de brouwerij stelde, zoals de aan-
schaffing van een kunstmatige koelinrichting en de daarmee ge-
paard gaande investeringen op het gebied van gist- en legkelders. 
Het is duidelijk dat deze, door technische factoren veroorzaakte 
kapitaalsbehoefte een belangrijke neiging tot concentratie in zich 
droeg. 

De kunstmatige koeling werd hier te lande voor het eerst inge-
voerd door de Heineken's Bierbrouwerij-vestiging te Rotterdam in 
1881. Voordien was men aangewezen op de koeling door natuurijs, 
dat wil zeggen men was met de bierproductie in hoge mate afhanke-
lijk van de seizoenen. In strenge winters kon men zich tegen geringe 
kosten van het nodige ijs voorzien; het scheppen van ijs uit rivieren 
en plassen behoorde tot de noodzakelijke werkzaamheden van brou-
werijen. Was de winter zacht, dan stond men voor grote moeilijk-
heden. Men moest het ijs invoeren hetwelk met dermate hoge 
kosten gepaard ging dat de bedrijfsresultaten belangrijk gedrukt 
werden. De kleine brouwers, die dergelijke hoge kosten voor de be-
reiding van ondergistend bier, — dat na 1850 steeds meer in zwang 
kwam door import van Beiers bier —, niet konden dragen, waren 
genoodzaakt zich tot een seizoensproduct te bepalen. Zij brouwden: 

338) Eenige aanmerkingen van een bierbrouwer op het ontwerp van wet tot aan-
vulling van de bepalingen der wet van den 2den augustus 1822 (Staatsblad nr. 
32) houdende belasting op de binnenlandsche bieren en azijnen, ingediend bij 
Koninklijke Boodschap van 22 september 1856 en op de daarbij behoorende me-
morie van toelichting, (1856), p. 4; H. A. Korthals, Korte geschiedenis der Hei-
neken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., 1873-1948 (Amsterdam 1948), inlei-
ding; jol, a.w., p. 43-45, 60, 83. 
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het zogenaamde winterbier, een zwaar ingebrouwen, sterk gehopt 
bier, dat voor de zomermaanden bleef opgeslagen; het zogenaamde 
zomerbier, een zwakker bier dat reeds na 3 tot 4 weken moest worden 
geconsumeerd. 

Uit het overzicht van het aantal bierbrouwerijen met mechanische 
beweegkracht of meer dan 20 man personeel valt niet op te maken 
in hoeverre van de moderne koelsystemen in deze brouwerijen ge-
bruik werd gemaakt. Wel is duidelijk dat de doorbraak naar een 
moderner bedrijfsvoering door middel van stoomkracht in Midden-
en Noord-Limburg plaats vond tussen 1900 en 1914. 

Met de brouwerijen die de tekenen des tijds niet verstonden ging 
het snel beraf. Illustratief is de situatie te Venlo waar vier bier-
brouwerijen gevestigd waren. Ondanks het in het algemeen toe-
genomen bierverbruik daalde hun productie met het jaar, hetgeen 
blijkt uit het aantal hectoliters beslag per jaar waarvoor zij in totaal 
in rekening werden aangeslagen. 339  

Geproduceerd aantal hectoliters beslag te Venlo 
Jaar Aantal hl 

1899 6.020 
1900 4.092 
1901 3.841 
1902 3.485 
1903 3.358 
1904 3.432 
1905 2.590 
1906 3.037 
1907 2.718 
1908 2.343 
1909 1.579 
1910 1.567 
1911 1.052 
1912 905 
1913 730 
1914 653 

33s) Cijfers geput uit de betreffende verslagen van de Kamer van Koophandel te 
Venlo. 
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Dat de Limburgse brouwerijen het toegenomen aantal café's 
zeker niet volledig bevoorraden, bleek ook uit cijfers van de grote 
westelijke bierbrouwerijen. Was het jaarlijkse debiet van Heineken 
in het begin der negentiger jaren nog lager dan 200.000 hl, in de 
jaren omstreeks 1914 was het gestegen tot 300.000 hl, waarvan het 
belangrijkste gedeelte in het binnenland bleef. 34°  Middelen hierbij 
waren het verlenen van financiële hulp aan exploitanten van café-
bedrijven en het in beheer nemen van belangrijke etablissementen. 
De ontwikkeling van deze afzetpolitiek, — het op zichzelf volkomen 
gezonde principe van het vastleggen van de afzet —, borg in zich 
de elementen, die mede tot de bedrijfs- en kapitaalconcentratie in 
de brouwindustrie hebben gevoerd. Aan deze kapitaalkrachtige op-
mars vanuit het westen konden de kleine brouwers doorgaans niet 
het hoofd bieden. 

Daarbij kwam dat de biersmaak evolueerde. De productietechniek 
van het bier stelde de brouwer in staat zijn bier een eigen kenmerk 
te geven. In het zuiden kende iedere plaats zijn eigen biertype, 
waar men een vaste klantenkring voor had. 341  Het Maastrichtse 
bier was lange tijd meer dan plaatselijk bekend, maar verder dan 
Limburg reikte de faam niet. Craandijk vermeldt in zijn Wande-
lingen door Nederland met de waardering van een kenner het pro-
duct der bierbrouwerij, waarop Reuver's roem in 1883 gevestigd was. 
Bij de ontwikkeling van het grootbedrijf en onder invloed van 
Duitsland nam het aantal biersoorten af en vormden zich enkele 
veel gevraagde belangrijke hoofdtypen: Lagerbier, Pilsener- en 
Mnchener bier, Bokbier, Stout en Porter, wier alcoholgehalte uit-
gedrukt in volumepercenten stijgt van 3 tot 4% bij Lagerbier naar 
7%2 tot 81/4% bij Porter. Tegen het op den duur kwalitatief duidelijk 
betere bier konden de meeste kleine brouwers, wier tapkraancontrale 
ook niet Da sterk was, op de duur niet op. 

De financiering van hun bedrijvigheid moet de brouwers aan-
vankelijk goed zijn afgegaan. Het aantal firmantencombinaties was 
betrekkelijk klein. Meestal waren het eenmansbedrijven, waar de 
medefinancierende compagnon ontbrak. Het aantal vennootschap- 

348) Korthals, a.w., p. 197, 200-203. 
341 ) Jol, a.w., p. 34-36. 
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pen was gering. In 1914 bezaten van de ruim vier honderd Neder- 
landse brouwerijen slechts 28 de naamloze vennootschapsvorm. 342  

In Midden- en Noord-Limburg was er slechts een: de N.V. 
Venlosche Pgierbrouwerij „Klosterbru”, wier aandelenkapitaal in 
1893 200.000 mark bedroeg, een nog altijd gering bedrag wanneer 
men hier naast stelt het kapitaal der twintig jaar vroeger in 1873 
opgerichte Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V., waarvan 
het aandelenkapitaal werd bepaald op f1.200.000,—, verdeeld in 
240 aandelen van f5.000,—. Toen naderhand de brouwindustrie 
in een soort van bankiersverhouding ten opzichte van een groot deel 
van het café-bedrijf kwam te staan, bleek dat de toekomst was aan 
de financieel het verst reikende brouwerijen. 

Zoals vermeld bleven tenslotte slechts enkele bedrijven over. 
De oudste van deze bedrijven was brouwerij Huyben te Horn, 
gesticht in 1813. 3" De oprichter was Theodorus Huyben, een 
leerlooier en zadelmaker, die er tevens een uitspanning bij hield. 
Hij werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Jan, die betrek-
kelijk jong overleed. Deze was twee keer gehuwd geweest. De 
beide zoons uit deze huwelijken, Theodorus en Wilhelmus, zetten 
de zaak voort, doch Theodorus begon spoedig voor zich zelf. Hij 
werd in 1876 burgemeester van Horn en bleef dit tot zijn dood. Zijn 
zoons, Theodorus en Louis dreven de onderneming aanvankelijk 
onder leiding van hun moeder. Theodorus werd in 1903, evenals 
zijn vader, burgemeester van Horn. Na 1916 nam zijn broer Louis 
alleen de leiding over. In 1932 werd het bedrijf omgezet in een 
naamloze vennootschap. 

De Lindeboom Bierbrouwerij N.V. te Neer, — voorheen bier-
brouwerij W. Geenen 8r Zoon; naamloze vennootschap sinds 1961 —, 
werd gesticht in 1871. 344  

De in 1873 door G. Schellens te Venlo opgerichte bierbrouwerij, 
in het voorgaande reeds genoemd, ging in 1875 over naar de firma 

3") Korthals, a.w., p. 54-56; Jol, a.w., p. 179. 
33) Archief K.v.K. Roermond Brouwerij Huyben N.V., Horn (dossier nr. 4808); 
Maas- en Roerbode 14 september 1963, bijlage. 
344) Archief K.v.K. Roermond Lindeboom Bierbrouwerij N.V., Neer (dossier nr. 
729 en 4841). 
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Merbecks & Berg, die zich vanaf 1880 „Casino" ging noemen. 345  
Drie jaar later kwam de „Casino"-brouwerij in bezit van H. Boetzkes. 
In 1893 werd de N.V. Venlosche Bierbrouwerij „Klosterbru" ge-
sticht. Hiermee was dit bedrijf de eerste brouwerij in Midden- en 
Noord-Limburg, die de naamloze vennootschapsvorm bezat. Het 
aantal Nederlandse bierbrouwerij-naamloze vennootschappen bedroeg 
in dit jaar 14. Het aandelenkapitaal werd gesteld op 200.000 mark. 
Tot de aandeelhouders behoorden: de bierbrouwer Heinrich 
Boetzkes, die tesamen met Herman Bird, intussen medefirmant 
geworden, de bierbrouwerij inbracht; Joseph Diebels, een bier-
brouwer uit Issum, gelegen ten oosten van Geldern; verder een 

iertal Venlonaren: Jules Thywissen, een meelfabrikant; Henri 
Goossens, participant in meerdere Venlose ondernemingen, zoals de 
Pope-gloeilampenfabriek; Herman van Rijn, een apotheker; de ban-
kier Martin Berger. In 1917 werd naast deze N.V. een nieuwe N.V. 
opgericht: de N.V. Exploitatiemaatschappij van „Klosterbru", ge-
plaatst onder directie van Lodewijk Cremers. Commissaris der ven-
nootschap was Martin Berger. De beide vennootschappen werden 
na de tweede wereldoorlog ontbonden. 

De tegenwoordige 'Brouwerij Maes N.V. te Stramproy, — vroeger 
werkend onder de naam M. Maes-Snieders ,Bierbrouwerij „De 
Kroon"; sinds 1962 een naamloze vennootschap —, dateert uit 
1883. 346  Michael Maes kocht in dit jaar van Hendrik Camp de 
reeds in de achttiende eeuw bestaande brouwerij „De Kroon". Voor 
de prijs van f5.080,— kreeg Maes huis met schuur, stallingen, tuin, 
bierbrouwerij met twee kuipen, ketel, vaten en verder toebehoren 
in zijn bezit en voorts nog enige stukken bos, bouw- en weiland. 
Een der twee zoons van Michael Maes, die de brouwerij voortzette, 
Jean, was een zeer actief verkoper van zijn product. Zijn klanten-
kring, — Stramproy ligt vlak bij de grens —, bevond zich grotendeels 
op Belgisch gebied. Zelfs leverde men bier aan Brussel. Ook Roer- 

343 ) Archief K.v.K. Venlo N.V. Exploitatiemaatschappij van „KlosterbMu", Ven-
lo (dossier nr. 1530); en, N.V. Venlosche Bierbrouwerij „Klosterbrki", Venlo 
(dossier nr. 2495); K.v.K. Venlo 1875, p. 25; 1880, p. 8; 1883, p. 9; 1898, p. 12; 
1914, p. 14-17; Jol, a.w., p. 179. 
348

) Archief K.v.K. Roermond Brouwerij Maes N.V., Stramproy (dossier nr. 764, 
1785); A. G. Koenderink, Stramproyer Heemstudies, III, (1967), p. 18-20, 24-26. 
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mond was een goed afzetgebied. Jean reed zijn klanten af in een 
tilbury en verkocht het zogenaamde Royer Dobbelbier, — donker 
en zwaar bier dat men brouwde tot 1925 —. De bierproductie tussen 
1920 en 1930 bedroeg 5.000 hl per jaar. 

De N.V. Wertha Bierbrouwerij te Weert ontstond uit brouwerij 
„De Ster" der firma Coolen & Co. 347  In 1909 kwam de leiding in 
handen van Jos. Mathijsen, een neef van medefirmant Constant 
Janssens, die een broer was van de toenmalige burgemeester van 
Weert. Men vergrootte het afzetterrein door overname van brouwe-
rijen in Beesel, Stevensweert, Swalmen, Thorn en Wessem. In 1934 
besloot men tot een fusie met bierbrouwerij D'Oranjeboom te 
Rotterdam. 

Tenslotte verdient vermelding de N.V. Bierbrouwerij „De 
Vriendenkring" te Arcen in 1915. 348  De naamloze vennootschap 
werd gesticht door een viertal bierbrouwers: Fred. Leopold Haffmans, 
woonachtig op de brouwerij-boerderij van het landgoed „De Roo-
beek", gelegen op de grens van Bergen en Arcen, een broer van 
Chrétien Haffmans der bankiersfirma Haffmans & Steegh te Venlo; 
Gerard van Soest uit Broekhuizen; Gerard van Dijk uit 'Broekhuizen-
vorst; August Schraven uit Lottum. Heel toepasselijk noemden de 
vier heren hun nieuwe vennootschap „De Vriendenkring". In 1949 
gingen de aandelen voor de meerderheid over naar bierbrouwerij 
„De Drie Hoefijzers" te Breda. 

Over de arbeidstoestanden in het primitieve klein- en midden-
bedrijf is weinig'bekend. 349  Onder de eenvoudige bedrijfsverhou-
dingen stonden voor de brouwersgezellen de 'mogelijkheid van 
promotie en de kans om eenmaal zelfstandig het bedrijf te kunnen 
uitoefenen, open. De technische en commerciële leiding in deze 
bedrijven rustte in handen van de eigenaar, die in zijn werk ge-
steund werd door familieleden en enkele min of meer geschoolde 
arbeidskrachten. In productie-technische zin was het brouwbedrijf 

341) Archief K.v.K. Roermond N.V. Wertha Brouwerij, Weert (dossier nr. 1681 
en 1681A); Maas- en Roerbode 24 november 1962, p. 5. 
348) Archief K.v.K. Venlo N.V. Bierbrouwerij „De Vriendenkring", Arcen (dos-
sier nr. 278). 
3") jol, a.w., p. 157-158. 
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vroeger een uitgesproken seizoenbedrijf. Het bier werd in de winter 
gebrouwen en in door ijs gekoelde kelders voor de zomer bewaard. 
In het drukke seizoen werden speciale krachten aangenomen, terwijl 
het verrichten van bijzondere werkzaamheden, zoals de ijsvoorzie-
ning, aan dagloners werd opgedragen. Men kon daarom volstaan 
met een gering aantal vaste arbeiders. 

Industrialisatie en rationalisatie der productie brachten een alge-
hele verandering. De brouwgezel van vroeger werd industrie-arbeider. 
De kans om zelfstandig te worden verdween, aangezien de ontwik-
keling van het brouwbedrijf grote eisen aan kapitaalkracht en aan 
gespecialiseerde technische en commerciële kennis ging stellen. 

De lonen in 1871 door brouwersgezellen in de diverse gemeenten 
verdiend, waren uiteenlopend. 350  

Lonen in 1871 door brouwersgezellen verdiend 

Gemeente 	 Weekloon in guldens 	 Opmerkingen 

Arcen 	 4,20 
'$aexem 	 4,50 
Beegden 	 6,— 
Beesel 	 5,— 
Broekhu izen 	 1,92 	plus kost en inwoning 
Buggenum 	 1,80 
Echt 	 4,80 
Gnibbenvorst 	 6,— 
Horn 	 3,60 tot 4,— 
Horst 	 4,50 
Kessel 	 1,50 	 per brouwsel 
Linne 	 1,53 tot 1,73 
Maasbracht 	 7,20 
Meerlo 	 4,20 
Neer 	 6,— 
Neeritter 	 3,50 
Roermond 	 4,80 tot 7,— 
Roggel 	 4,80 

330) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
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Sevenum 
Stevensweert 
Tegelen 
Thorn 
Venlo 
Venray 
Wanssum 
Weert 
Wessem 

3.— 
2,—  
3,50 
7,20 tot 
4,80 
3,—  
3,60 
3,60 
7,50 

7,50 

Tussen de jaren 1890 en 1914 varieerde het weekloon van de 
Nederlandse brouwerij-arbeider tussen de onderstaande cijfers. 351  

Weeklonen van de Nederlandse brouwerij-arbeiders 

Jaar 	 Weeklonen in guldens 

1890 
	

9,— tot 10,50 
1900 
	

10,— tot 12,50 
1910 
	

14,— tot 18,— 
1914 
	

14,— tot 19,50 

Het duurde tot 1899 alvorens te Amsterdam de eerste moderne 
vakvereniging „Door Eendracht Verbetering" met 90 leden werd 
opgericht. In 1903 volgde oprichting van de Algemeene Nederland-
sche tBierbrouwersgezellenbond. Van katholieke zijde werd in 1910 
de Nederlandsche RK. Bond van Werklieden in de drankindustrie 
St. Egbertus in het leven geroepen. De bond die in 1914 pas 144 
leden telde, sloot zich in het zelfde jaar aan bij de Nederlandsche 
R.K. Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus. 352  

§ 3. Exportslachterijen 

Voor wat betreft de vleesindustrie in Midden- en Noord-Limburg 
waren van belang de exportslachterijen die te Weert gevestigd waren. 

351) Jol, a.w., p. 167. 
352) a.w., p. 160-162. 
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Hun ontwikkeling liep parallel met de opbloei van landbouw en 
veeteelt. De veestapel nam in de periode omstreeks de eeuwwisseling, 
toen deze industrie zijn intrede deed, zeer sterk toe getuige onder-
staand overzicht. 

Periode 	Veestapel in Limburg in stuks 

Rundvee Varkens 

1871-1880 72.599 36.628 
1881-1890 74.605 46.540 
1891-1900 81.804 63.119 
1910 105.297 101.307 

De bedrijven verheugden zich in een toenemende uitvoer naar 
Engeland, Duitsland en Frankrijk. Enig idee van de activiteit der 
Weerter exportslachterijen, — 3 in getal —, geven de volgende ver-
werkingscijfers. In 1904 slachtte men wekelijks 80 tot 100 kalveren 
en 200 varkens. Naderhand werd het slachten door de boeren 
coöperatief georganiseerd, hetgeen resulteerde in het Limco-bedrijf. 353  

§ 4. Jeneverstokerij 

Aan het begin der negentiende eeuw was de jeneverstokerij over 
geheel Nederland verbreid. 354  Het grootste aantal jeneverstokerijen, 
ook wel genoemd graanbranderijen of kortweg branderijen, — de 
termen worden door elkaar gebruikt —, was echter gevestigd in 
Zuid-Holland, vooral te Schiedam. In 1819 herbergde het toenma-
lige Limburg, Belgisch en Nederlands Limburg, waar de graanbouw 
overheersend was, 212 jeneverstokerijen. 

In Midden- en Noord-Limburg kende men de zogenaamde 
wacholderstokerijen. De wacholderjenever verkreeg men door mout-
wijn uit gerst en rogge te vergisten en te destilleren. Daarna werden 

33) P.V.L. 1901, M, p. 74; 1902, M, p. 86; 1903, M, p. 77; 1904, M, p. 94; 
1906, M, p. 71; 1908, L, p. 112; Claessens, Een nieuwe landbouwstructuur in 
wording, p. 264. 
3") Everwijn, a.w., dl II, p. 618-619; Philips, De landbouw in een statische 
maatschappij 1815-1875, p. 112-114. 
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wacholder- of jeneverbessen bijgevoegd en ten slotte werd dit nat 
nog eens gedestilleerd. 366  

Na 1839 begonnen klagende geluiden te klinken. De Kamer van 
Koophandel te Venlo merkte op dat als gevolg van de zeer hoge 
stedelijke accijnzen de jeneverstokerij ter plaatse een algeheel verval 
zou tegemoet gaan. In 1846 lagen de Venlose branderijen inderdaad 
geheel stil. In de behoefte aan jenever werd voorzien door een 
intensieve smokkel van uit Duitsland. 

Geheel verdwenen was de jeneverstokerij in Limburg echter nog 
niet, hetgeen men waarschijnlijk dankte aan het gaan gebruiken 
van goedkoper buitenlands graan. In 1866 waren er te Venlo nog 
vier branderijen in werking: het grootste bedrijf was M. J. A. Mul-
der met 3 knechts; verder waren er D. J. Schrijnen, Wed. J. van 
Liebergen en L. Wolters, bedrijven die elk 2 knechts in dienst 
hadden, wier loon f 4,50 per week bedroeg. Roermond kende het 
bedrijf der Weduwe Spielmans, bestaande uit een branderij en 
brouwerij, waarin elk 2 knechts werkten voor een loon van f 4,50 
per week. Op het platteland waren er branderijen te Boexem, Beeg-
den, Beesel, Helden, Maasbree, Neer en Tegelen. De knechts die 
op een dergelijke plattelandsbranderij werkten, waren meestal in de 
kost bij hun patroon en verdienden daarnaast nog een weeldoon 
dat lag tussen f1,10 en f 1,80. In 1869 was te Venlo nog een 
bedrijf in werking. De Venlose productie, die voorheen 5.000 tot 
6.000 hl per jaar bedroeg, was in 1857 nog ongeveer 200 hl om in 
1870 te zijn gedaald tot 85 hl. Omstreeks 1900 waren de meeste 
branderijen verdwenen. 356  

§ 5. Koffiebranderij en cichoreifabricage 

Het gebruik van koffie als genotmiddel dateert uit de 17de eeuw 
en verwierf in de loop van de achttiende eeuw burgerrecht in West-
Europa. Het grote koffieverbruik in Nederland en aangrenzende 
landen leidde er toe dat zich een koffie-industrie, — te weten het 

'355) Driessen, a.w., p. 127. 
336) P.V.L. 1843, p. 133; 1844, p. 157; 1845, p. 112; 1846, p. 115; 1847, p. 115; 
1849, p. 121; 1861, p. 404-405; 1865, p. 472, 478-479; 1866, XV, p. 402 e.v.; 
K.v.K. Venlo 1869, p. 2; 1870, p. 6. 
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branden van koffie op grote schaal —, ontwikkelde. Waar vroeger 
het koffiebranden slechts gebrekkig en op kleine schaal geschiedde 
door tal van winkeliers, groeide deze bedrijvigheid uit tot een 
moderne industrie welke voornamelijk zetelde in de koffie-aanvoer-
havens Amsterdam en Rotterdam. 357  

Ook in Midden- en Noord-Limburg waren echter rond 1900 
enige koffiebranderijen, zij het niet groot, gevestigd: 4 te Venlo en 
2 te Roermond. Deze bedrijven waren zeer op export naar Duitsland 
ingesteld. De Venlose Kamer van Koophandel signaleerde in 1901 
dat de slechte gang van zaken in Duitsland zijn weerslag vond in 
koffiebranderij en koffiehandel. Daarbij kwam dat op 25 december 
1902 een nieuw Duits tariefontwerp, — door vele Duitsers als 
Kerstgeschenk begroet —, van kracht werd. Zouden eerst nog mis-
schien de zogenaamde Kchengewachse en aanverwante artikelen 
buiten het tarief vallen, al spoedig bleek deze hoop ijdel, een grote 
slag voor vele Venlonaren, zowel koffiebranders als tuinders. Het 
nieuwe tarief bepaalde dat voor ruwe koffie een invoerrecht van 
40 mark per 100 kg werd gevraagd. Gebrande koffie was hoger 
belast en wel met 50 mark per 100 kg. Dit verschil van 10 mark 
beschermde de Duitse koffiebrander. Het droeg anderszijds er toe 
bij dat de Limburgse koffiebranders werden gedwongen hun activi-
teiten naar Duitsland te verplaatsen. 

Wist men tot 1906 de slagen nog enigszins te pareren, daarna 
werd de koffiebranders het leven gaandeweg onmogelijk gemaakt. 
Allereerst werd het bestaande tarief van 25 pfennig per pond voor 
gebrande koffie verhoogd met 20%, zodat er per 100 kg een verschil 
van 20 mark ontstond tussen gebrande en ongebrande koffie. Voorts 
werden de Duitse branderijen nog eens extra beschermd door de 
bepaling dat „zu Veredlungszwecken" tolvrije invoer van ruwe 
koffie was toegestaan, indien deze na gebrand te zijn weer werd 
geëxporteerd. Venlose koffiebranderijen uit die tijd waren Chr. 
Berger, M. Custers, M. Gitsels en M. F. Goossens. 358  

357) Everwijn, a.w., dl II, p. 680, 693. 
358) P.V.L. 1899, M, p. 13; 1901, M, p. 58; 1902, M, p. 72; 1903, M, p. 70; 
1906, M, p. 49. 
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Aangezien de bonenkoffie als volksdrank te duur was, zocht men 
reeds lang naar een vervangingsmiddel, dat men tenslotte vond in 
cichorei. Dat cichorei geschikt was om koffie te vervangen werd in 
1775 ontdekt door de Franse artsen Harpong en Brunau. De ont-
dekking leidde in Nederland reeds in 1779 tot de oprichting van 
een cichoreifabriek. Tot grote betekenis kwam dit surrogaat tijdens 
het Continentale Stelsel, dat de invoer van koffie verhinderde. De 
opkomst der cichorei-industrie liep parallel met de vlucht die de 
beetwortelsuikerindusnie om dezelfde reden nam. Ook na het ver-
trek der Fransen wist de cichorei zich te handhaven. In 1858 waren 
er in Nederland, waaronder Limburg, 154 cichoreifabrieken, waar 
in totaal 551 arbeiders werkten. 

Te Venlo hadden de cichoreifabrieken het moeilijk in 1845, omdat 
een lonende export naar Duitsland niet meer mogelijk bleek. Het 
verslag der Venlose Kamer van Koophandel vermeldde in 1846 en 
1847 dat hierdoor deze industrie practisch geheel te niet was gegaan. 
Daarbij kwam tussen 1850 en 1870 de grote concurrentie van de 
Braziliaanse koffie. 

Toch bleven er cichoreifabrieken bestaan, omdat het produkt, 
zij het in geringe mate, ook nog in de koffie gebruikt bleef. Te 
Roermond bestond in 1861 de cichoreifabriek van H. de Man; te 
Venlo in 1866 het bedrijf van J. Thomassen met 2 arbeiders, wer-
kend voor een loon van f 3,60 per week; te Belfeld in 1891 de 
fabriek van L. G. Thomassen. Na de in werking treding van de 
Hinderwet bleek oprichting niet meer zo gemakkelijk. Dat onder-
vond in 1898 G. Thomassen te Swalmen. Men vreesde de hinder-
lijke stank, die het bedrijf midden in het dorp zou verspreiden. 
In ieder geval protesteerde mevrouw Janssen-Hawinkels, die op het 
belendend perceel een café met lusttuin exploiteerde, waarin des 
zomers concerten en feesten werden gegeven. De dorstige en muziek-
minnende bezoekers zouden de stank niet erg waarderen meende 
zij terecht. 359  

39) P.V.L. 1845, p. 113; 1846, p. 116; 1847, p. 116; 1861, p. 400-401; 1866, 
XV, p. 404 e.v.; 1891, M, p. 11; 1898, p. 85-87; Everwijn, a.w., dl II, p. 614- 
615, 684; Brugmans, Paardenkracht en mensenmacht, p. 48. 
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. illeelnijverheid 

Omstreeks 1850 werd de graanmaalderij hier te lande uitge-
oefend in kleinbedrijf; de molenaars verwerkten in loon de partijen 
graan, die door de bakkers, meelwinkeliers en particulieren uit de 
naaste omgeving werden aangebracht. Het was de molenaars bij de 
wet verboden maalderij met een handel in meel te combineren, 
waardoor hun de mogelijkheid werd ontnomen in tijden van slapte 
hun bedrijf gaande te houden door voor eigen rekening op voorraad 
te werken. Om tot een redelijke bezettingsgraad te komen exploi-
teerden vele ondernemers in deze branche molens die zich ook 
leenden voor het malen van andere producten zoals gort, grutten, 
oliezaden, mout, schors of tras. 360  

Eeuwenlang is het malen van tarwe en andere granen op dezelfde 
wijze blijven gebeuren zonder dat er veel vooruitgang in de techniek 
van het bedrijf kwam. 361 Wel werden de primitieve door mensen-
hand of dier in beweging gebrachte molens vervangen door water-
en windmolens, maar de methode van bewerking van het graan was 
in het eerste gedeelte der negentiende eeuw nog steeds nauwelijks 
gewijzigd. De veranderingen die daarna gaan optreden waren twee-
ërlei: de aandrijfkracht wordt onafhankelijk van waterstand en 
windkracht dank zij de invoering der stoommachine; de graanbewer-
kingsmethodiek wijzigt ingrijpend. 

De toepassing van stoom als beweegkracht deed het eerst zijn 
intrede in de Verenigde Staten, daarna in Europa: in 1825 in 
Duitsland, waar te Maagdenburg de eerste stoomgraanmolen verrees, 
en in 1826 in Frankrijk. 

In Midden- en Noord-Limburg was het de graan- en oliemolen 
van P. F. Beuyssen te Horst, waar men in 1849 als eerste een 
stoomwerktuig in bedrijf stelde. 362  De Limburgse molenaar was in 
het algemeen een tamelijk kapitaalkrachtig en ook technisch ge-
oriënteerd man. Het bezit van een molen was een flinke investering, 
terwijl de apparatuur technische eisen en interesse aan de beheerder 
ervan stelde. Zijn handelsgeest zette de molenaar voor nieuwe ideeën 

860) De Jonge, a.w., p. 217-218. 
361) Everwijn, a.w., dl!!, p. 657-659. 
362) P.V.L. 1849, p. 116. 
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open, zodat het geen verwondering behoeft te wekken dat het juist 
de molenaars waren, die bij de invoering der stoommachine voorop 
gingen. Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat een niet onbelang-
rijk gedeelte der totaal in Midden- en Noord-Limburg geplaatste 
stoomwerktuigen bij molenaars in bedrijf was. 363  

Aantal stoom-werktuigen 

Jaar Meelnijverheid Totaal Midden- en Noord-Limburg 

1853 3 11 
1856 3 11 
1860 3 12 
1865 10 23 
1870 14 30 
1875 17 49 
1880 21 75 
1890 30 101 
1900 27 156 
1910 21 255 

Opvallend is dat in 1870 bijna de helft van het totale aantal stoom-
werktuigen werkzaam is in molenaarsbedrijven. De achteruitgang 
op het einde der negentiende eeuw is voornamelijk te wijten aan 
de zware buitenlandse concurrentie die men ondervond. 

De graanbewerkingsmethodiek was sinds eeuwen een koppel 
maalstenen, verbonden door een spil, waartussen het graan door 
draaiïng van de bovensteen op de onderliggende vaststaande steen 
werd fijngemalen. 364  Van omstreeks 1880 dagtekent de Oostenrijkse 
uitvinding van de ijzeren walsen, die het oude stelsel van maalstenen 
verdrong. Bij het laatste procédé wordt de graankorrel met bast en al 
vermorzeld met als product het ongebuilde meel, waaruit dan door 
een tweede bewerking, — het builen —, enerzijds de zemelen en 
anderzijds de fijngemalen pit, de bloem, wordt verkregen. Bij het 

303) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
361) Everwijn, a.w., dl II, p. 658-662. 
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walsprocédé, — de zogenaamde hoogmalerij —, wordt de graankorrel 
gaandeweg afgeschilfert en verkrijgt men achtereenvolgens een 
reeks van producten, zoals zemelen, die hoofdzakelijk bestanddelen 
van de bast bevatten, terwijl als afzonderlijk product de bloem, veel 
blanker dan bij de vlakmalerij, wordt verkregen. De invoering van 
het grote kapitaalkracht veronderstellende walsenprocédé leidde niet 
alleen in Nederland, maar over de gehele wereld, tot een concen-
tratie in de meelindustrie. De molenaars die niet op het nieuwe 
procédé konden overgaan, en dat waren er een heel aantal, verloren 
een belangrijk deel van hun afzet en gingen zich toeleggen op het 
produceren van ongebuild meel, waarvan het bruinbrood of boeren-
brood werd gebakken. Tevens besteedden ze meer aandacht aan 
het malen van hardgoed, zoals mais, haver en gerst. Men begreep 
dat, wilde men de strijd op dit terrein volhouden, de invoering 
van stoomkracht onontbeerlijk was. Voorts intensiveerde men de 
handel in granen en veevoederproducten. 

Het aantal molenaarsbedrijven wijzigde 	de loop der jaren als 
onderstaand. 365  

Molenaarsbedrijven in Midden- en. Noord-Limburg 

Jaar Aantal 

1866 142 
1870 147 
1875 156 
1880 72 
1890 84 
1900 48 
1910 66 

Hierbij vallen op de cijers voor de jaren 1875 en 1880, die een 
daling te zien geven van 156 naar 72. Dit vindt zijn verklaring in 
het feit dat de norm voor opname in de nijverheidsstatistieken der 
provincie wijzigt in 1876. Men verstond sindsdien onder fabrieken 

385
) Gegevens geput uit de betreffende provinciale verslagen. 
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nijverheidsinrichtingen die 20 of meer arbeiders telden, benevens die 
met een getal van minder dan 20 arbeiders, indien daarin van 
mechanische beweegkracht gebruik werd gemaakt. In deze cijfers 
zijn ook de meelfabrieken, te onderscheiden van de veelal zeer 
plaatselijk werkende molenaarsbedrijven, begrepen. 

Het aantal Nederlandse meelfabrieken, omstreeks 1880 nog on-
geveer 80, was in 1901 door de toeneming van de invoer van buiten-
lands meel gedaald tot 19, overigens in het algemeen modern inge-
richte bedrijven, waar slechts 900 arbeiders in werkzaam waren. 
Van de 19 fabrieken waren er vier in Midden- en Noord-Limburg 
gevestigd: een, — de grootste —, te Weert met 25 arbeiders, en drie 
te Roermond met in totaal 35 arbeiders. In deze fabrieken werd 
hoofdzakelijk buitenlandse tarwe verwerkt, die door de fabrikanten 
zelf werd gekocht bij agenten in Rotterdam, Amsterdam en Ant-
werpen. 

De N.V. Meelfabriek „Weert" voorheen Gebrs. Van de Venne, 
vond zijn oorsprong in Echt. 366  In 1828 vestigde zich te Echt 
Herman van de Venne. Aanvankelijk was hij landbouwer, terwijl hij 
tevens het ambt van koster uitoefende. Hij trouwde met Catharina 
Meuwissen en wellicht is dit huwelijk beslissend geweest voor de 
oprichting van de meelfabriek. Immers de vader en de broers van 
Catharina waren mulder, en dreven de grote watermolen van Echt. 
Omstreeks 1850 bouwde hij een oliemolen te Echt, welke in 1858 
werd uitgebreid met een graanmaalderij. Daarmede was de bloem-
molen gesticht. Het bedrijf werd uitgerust met een stoommachine 
van 20 tot 25 pk. In 1872 droeg Herman de stoommeel- en olie-
molen over aan zijn beide zoons Frans en Theodoor voor een 
bedrag van f 13.750,—. Een derde zoon Jan was gevestigd in het 
Belgisch-Limburgse Bree, waar deze een margarinefabriek bezat. 
Tussen de broers bleef een nauw contact bestaan. In onderlinge 
samenwerking besloten zij in 1887 tot de aankoop van een reeds 
bestaande graanmolen te St. Truiden, teneinde ook in België afzet 
te verkrijgen. Met de bedrijfsleiding aldaar werd een Antwerpenaar 

"6) A. W. A. van den Eelaart, Van tarwekorrel tot bloem >gedenkboek ter ge-
legenheid van het vijftig-jarig bestaan der Naamloze Vennootschap Meelfabriek 
„Weert" vh Gebrs. van de Venne te Weert (Heerlen 1956), passim. 
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belast. Deze bracht er weinig van terecht, zodat men in 1893 besloot 
het Belgische bedrijf op te heffen. De machines werden overge-
bracht naar Echt en dit betekende voor de daar gelegen molen een 
belangrijke modernisering. In die tijd werd in de meeste molens nog 
volgens de ouderwetse methode met maalstenen gemalen. Maar de 
molen te St. Truiden maalde reeds met stalen walsen. Het bedrijf 
was het eerste in de wijde omtrek, dat deze nieuwe vinding toepaste. 
De molen had de voor die dagen aanzienlijke capaciteit van 20 ton 
of 200 zakken, — zakken van 100 kg —, per 24 uur. Hoewel de 
exploitatie van het bedrijf te St. Truiden slechts zes jaar had ge-
duurd, was het streven der gebroeders Van de Venne om ook in 
België een vast afzetgebied te verkrijgen toch niet zonder succes 
gebleven. Zij bezaten er veel afnemers en slaagden er aanvankelijk 
in deze klantenkring vanuit Echt van het nodige te voorzien. Toen 
België er toe overging een invoerrecht te heffen van 2 goudfranken 
op elke 100 kg bloem, was de levering aan Belgische afnemers niet 
meer lonend en ging het met zoveel offers en inspanningen ver-
kregen afzetgebied weer verloren. Dit probeerde men goed te maken 
door de uitbouw van het bedrijf te Echt. 

Meer en meer deden zich echter de nadelen van de minder 
gunstige ligging van Echt voor de exploitatie van een bloemmolen 
gevoelen. Het vervoer der grondstoffen per trein was kostbaar ver-
geleken met het veel goedkopere vervoer per schip, en naarmate de 
concurrentie toenam begon dit kostenverschil zwaarder te wegen. 
Om de groei van het bedrijf te verzekeren werd het noodzakelijk 
overbrenging hiervan naar elders te overwegen. Tenslotte werd be-
sloten de molen te Echt te handhaven, maar daarnaast elders een 
nieuwe moderne meelfabriek te vestigen. De keuze viel op Weert. 
Toen de beslissing eenmaal gevallen was, achtten de beide broers 
het ogenblik gekomen om de veeleisende bouw van het nieuwe 
bedrijf aan jongere krachten over te laten. Hun plaatsen werden 
ingenomen door de directeuren Jean van de Venne, een zoon van 
Theodoor, en Jules van de Venne, een zoon van Frans. Weert bood 
het grote voordeel, dat het aan de Zuid-Willemsvaart lag. Daardoor 
kreeg de nieuwe industrie een uitstekende verbinding te water, 
welke men in Echt node gemist had. De grondstoffen, met name 
de gestorte tarwe, konden nu per schip rechtstreeks uit de aanvoer- 
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havens Rotterdam en Antwerpen worden overgebracht. Bijna uit-
sluitend buitenlandse tarwe werd vermalen. Deze was afkomstig uit 
de Verenigde Staten: Wisconsin, Michigan, Iowa, Illinois en Mis-
souri; uit Argentinië: La Plata; uit Canada: Ontario en Manitoba; 
uit Hongarije, Roemenië en Rusland: Oekraine en Wit-Rusland. 
Als deze tarwe per spoor van de aanvoerhavens naar het bedrijf 
werd gebracht, moest zij in zakken worden gedaan. Dit was aan-
zienlijk kostbaarder dan dat zij uit het zeeschip in het ruim van 
een lichter werd gestort en zo vervoerd. 

Weert bood echter meer voordelen. Door de Zuid-Willemsvaart 
heeft het een rechtstreekse verbinding met het Belgische kanalen-
stelsel. Destijds lag over de grens een gunstig afzetgebied voor de 
afvalproducten van de bloemmolen: gries, heel fijne tarwebastdeel-
tjes waaraan nog wat meel is blijven zitten, grint, minder fijne 
tarwebastdeeltjes, en zemelen, grove tarwebastdeeltjes. Deze werden 
vooral als veevoeder gebruikt. In het begin van 1900 vermengde de 
boer die nog zelf met andere producten. De afvalproducten werden 
per schip naar het gebied van Luik en de grensstreken van Belgisch-
Limburg vervoerd. 

Een derde voordeel was, — dit bleek later pas duidelijk —, dat 
Weert zeer gunstig lag in een uitgestrekt landbouwgebied, dat na 
eeuwenlange armoede te hebben gekend omstreeks 1900 een betere 
tijd tegemoet ging. De zandboeren van de Peel, die van geslacht 
op geslacht een uiterst sober bestaan hadden geleid, benutten met 
bewonderenswaardige energie dankbaar de nieuwe mogelijkheden, 
welke door het gebruik van kunstmest en betere veevoeders ont-
stonden. De ontginning van de eindeloze en woeste Peelvlakten, 
die sedert mensenheugenis alleen de herder, de turfsteker en de 
imker van nut waren geweest, werd ter hand genomen. Toen de 
meelfabriek van Van de Venne te Weert werd geopend was het 
zuidelijk gedeelte van de Peel als landbouwgebied in volle opkomst. 

Gedurende de eerste jaren werden de ondernemingen te Weert 
en Echt gecombineerd geleid door de directeuren Jean en Jules van 
de Venne. Dat bleef zo tot 1 januari 1913. Toen werden beide 
bedrijven gescheiden en gingen elk voor eigen rekening werken. 
Het Weerter bedrijf kwam onder leiding van Jean van de Venne, 
de molen te Echt werd geëxploiteerd door Jules van de Venne. 
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Het bedrijf te Weert ontwikkelde zich het voorspoedigst. In 1907, 
een jaar nadat het bedrijf in werking was gesteld, bleek het reeds 
te klein. Er moest een gebouw aan wonden toegevoegd, waarin de 
aan het malen voorafgaande reiniging van de tarwe zou kunnen 
plaats hebben. In de volgende jaren werden voortdurend verbete-
ringen aangebracht. De veranderingen in het machinepark en verdere 
moderniseringen werden aanvankelijk uitgevoerd door de Duitse 
firma Luther te Braunschweig, welke ook bij de oprichting in 1906 
de installaties had geleverd. Daarna geschiedde dit door de eveneens 
te Braunschweig gevestigde firma Amme, Gieseke & Konegen, later 
M.I.A.G. geheten. 

De bloemmolen te Weert had in den beginne een capaciteit van 
40 ton per etmaal. Maar toen het afzetgebied zich verder ging uit-
breiden was deze capaciteit ontoereikend geworden. In 1910 werd 
deze opgevoerd tot 60 ton en in 1921 tot 80 ton. 

Aan deze uitbouw lagen gezonde economische overwegingen ten 
grondslag. Allereerst was dit de uitbreiding van het afzetgebied. 
Bovendien echter had de praktijk uitgewezen, dat de vaste lasten 
in hun geheel bezien voor een kleine molen te groot werden. Deze 
lasten werden door het in bedrijf stellen van een aanzienlijk grotere 
molen verhoudingsgewijs minder zwaar. De feiten bevestigden de 
juistheid van deze zienswijze. Na de vergrotingen van de maal-
capaciteit bleef de afzet van de tarwebloemproducten zich gestadig 
uitbreiden. 

De fabriek van 1906 beschikte over een stoommachine van 200 pk 
van Belgisch fabrikaat. Tien jaren later werd zij vervangen door 
een nieuwe. 

In 1906 beschikte het bedrijf eveneens over een eigen vervoer 
van 6 voerlieden en 12 paarden. Het transport geschiedde in twee-
wielige Brabantse karren, die in 1913 werden vervangen door vier-
wielige wagens. In 1926 werd de eerste vrachtauto aangeschaft. 

De in 1906 opgerichte naamloze vennootschap stond onder directie 
van Jean van de Venne, later gesteund door adjunct-directeur 
E. M. Russel. President-commissaris was Frans van de Venne, een 
oom van Jean, later opgevolgd door Jos. M. A. Meuwissen. 367  

387 ) Archief K.v.K. Roermond N.V. Meelfabriek „Weert" vh Gebrs. van de 
Venne, Weert (dossier nr. 3487). 
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Te Roermond ontstonden verscheidene meelfabrieken. 368  Het 
ontstaan ervan moet gezocht worden in de vele reeds bestaande 
watermolens, die Roermond en omgeving kenden. De gunstige ves-
tigingsplaats, die Roermond aan de snelstromende Roer bood, werd 
nog verbeterd door de plaatselijke opstuwing van het water, waar-
door men zoals ook te Venlo sprak van een bovenste en onderste 
molen. De bekende en om haar nauwkeurigheid beroemde kaart 
van Jacob van Deventer, die in of omstreeks 1558 werd vervaardigd 
toont vijf, niet ver van elkaar afgelegen molens aan de Roer. De 
maalnijverheid was te Roermond dus zeer inheems. De molens voor-
zagen oorspronkelijk slechts in de behoeften van eigen plaats of 
streek. Door de industriële ontwikkeling verdwenen de meeste 
watermolens. Sommigen bleven hun bestaan nog lang rekken door 
zich te gaan toeleggen op het malen van ongebuild meel. 

De moderne meelnijverheid ging te Roermond van start tussen 
1850 en 1855. 1853 was het stichtingsjaar van twee bedrijven: 
Tijssen, Smeets & Cie en Van de Winkel, Dahmen & Cie. 369  
Het bedrijf van Tijssen, Smeets & Cie was een grote watergraanmolen, 
die nog zonder stoomkracht werkte. Ze was echter zeer modern 
ingericht met een installatie, die door spiraalsgewijze luchtstromen 
een goede kwaliteit meel wist te bereiken bij een grote productie. 
Op dit toestel werd een tienjarig octrooi verleend bij K.B. van 25 
juni 1853 no. 51. Er werd met acht koppelen steen gemalen. Ver-
zendingen vonden plaats naar de Nederlandse koloniën. In de vol-
gende jaren blijft het bedrijf zich gunstig ontwikkelen. Er werd toen 
ook geleverd aan Engeland. Het graan betrok men in Pruisen. In 
1858 trad Smeets uit en werd opgevolgd door Linssen. De onder-
neming heet voortaan Tijssen, Linssen & Cie, fabriek van tarwe-
bloem. In 1861 beschikte de fabriek over twee waterraderen van 
100 pk. Het aantal arbeiders varieerde in de jaren 1860-1866 van 
10 tot 15 alsmede 1 of 2 jongens. In 1868 werd het compagnieschap 
opgeheven en de molen verkocht aan W. Dahmen. Daarna ging het 

36h) Maas- en Roerbode, 10 februari 1962, artikel Maalindustrie thans uit Roer-
mond verdwenen. 
309) G.V. Roermond 1853, XIV; 1855, XIV; 1858, XIV; 1877, p. 89; 1878, p. 
81, 86; Claessens, Een nieuwe landbouwstructuur in wording, p. 209. 
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bedrijf over naar de familie Burghoff. De bedrijfsvoering werd 
gestaakt tijdens de eerste wereldoorlog. 

De firma Tijssen-Linssen stichtte rond 1870, waarschijnlijk mede 
met de uit het opgeloste compagnieschap vrijgekomen gelden, een 
stoommeelmolen met een stoomwerktuig van 30 pk, welks vermogen 
later tot 40 pk werd opgevoerd. In 1874 werkten hier 4 arbeiders 
en 2 jongens. Omstreeks 1875 werd door Tijssen-Linssen in de 
buurt van het spoorwegstation een nieuwe molen gebouwd met een 
stoomwerktuig van 80 pk en 24 koppelen stenen. Bij de oprichting 
schijnt deze fabriek, vijf etages hoog, de grootste stoommeelmolen 
van Nederland te zijn geweest. In 1876 werkten er 23 arbeiders en 
6 jongens. In 1877 werden de beide stoommeelfabrieken der firma 
Tijssen-Linssen buiten werking gesteld. 

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de landbouwcrisis. 
Tengevolge van de extensieve graanproductie en het goedkope ver-
voer kon Amerika het graan tegen ongekend lage prijzen naar 
Europa exporteren. De graanprijzen daalde hierdoor sterk en bleven 
laag, omdat ook Rusland en Argentinië hun graanoverschotten op 
grote schaal op de Europese markt begonnen te spuien. Daarbij kwam 
dat het invoerrecht op meel in 1877 geheel werd afgeschaft en in 
Duitsland de uitvoer van meel werd gesubsidieerd. De prijsval die 
zich in korte tijd openbaarde, schokte ook de meelnijverheid. De 
sluiting bleek naderhand slechts tijdelijk. Tijssen-Linssen bleef in 
het kleinste bedrijf doorwerken, maar de vaart was er uit. De grote 
fabriek werd overgenomen door Carl Trupp & Cie, die het bedrijf 
tien jaar later weer overdeed aan J. van Andel, die het gebouw echter 
als pakhuis gebruikte voor zijn graanhandel. Daarna had het gebouw 
nog verschillende bestemmingen, doch was als meelmolen niet meer 
in werking. 

Het bedrijf van Van de Winkel, Dahmen & Cie werd in 1853 
uitgerust met een stoomtuig van 15 pk. Deze molen, die het graan 
uit eigen land en Duitsland betrok, werkte voor binnenlands gebruik. 
Het aantal werkkrachten beliep in de jaren 1860 tot 1885 6 tot 8 
knechts, plus 1 of 2 jongens. De stoomgraanmolen brandde af in 
1885. 

In 1862 werd opgericht de stoomgraanmolen van L. van Waege- 
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ningh met een stoomwerktuig van 10 pk. Er waren een vijftal 
arbeiders werkzaam. 

In 1868 werd door R. Smeets nabij het spoorwegstation een 
meelfabriek gesticht met een stoomwerktuig van 25 pk. Drie jaren 
later waren er 12 knechts en 1 jongen werkzaam. In 1873 richtte 
Smeets een watergraanmolen op aan de Roer. In beide bedrijven 
waren in 1877 19 arbeiders en 3 jongens werkzaam. De watergraan-
molen, die niet zo lang in bedrijf bleef, werd naderhand als magazijn 
gebruikt. Bij het station werd in 1911 een groot vier verdiepingen 
hoog gebouw opgetrokken, dat in de jaren voor de tweede wereld-
oorlog met nog een etage werd verhoogd. 370  

Te Venlo waren in 1871 twee grote stoommeelfabrieken in aan-
bouw, zodat in 1872, tesamen met een bestaand bedrijf, drie onder-
nemingen in Venlo werkzaam waren: J. Thijwissen, J. Verzijl en 
Alexander Goossens. Samen verwerkten deze fabrieken 20.000 kg 
tarwe per dag. 371  De grootste fabriek was die van J. Thijwissen met 
15 knechts in dienst en een stoomwerktuig van 35 pk, de tweede 
in grootte was J. Verzijl met 12 arbeiders en een stoomwerktuig van 
25 pk en tenslotte Alexander Goossens met 7 knechts en een stoom-
machine van 16 pk. De tarwe betrok men hoofdzakelijk in het 
nabije Duitse achterland. De goedkope graan- en meelimporten op het 
einde der zeventiger jaren brachten niet alleen de meelfabrieken in 
moeilijkheden, maar deden ook de boeren hun bedrijfskoers wijzigen 
door over te schakelen op veeteelt. Jules Thijwissen begreep dit en 
ging over op het fabriceren van veevoeders en deed goede zaken. 
Ook zag Thijwissen het belang in van de opkomende boerenorgani-
saties. Toen in 1889 de Limburgsche Maatschappij van Landbouw 
besloot tot oprichting van het Limburgsch Landbouw Syndicaat, 
met als doel tegen zo laag mogelijke prijzen en vervoerskosten de 

370) Maas- en Roerbode, 10 februari 1962, artikel Maalindustrie; Archief K.v.K. 
Roermond R. Smeets' Meelfabrieken „De St. Jozefsmolen" N.V., Roermond 
(dossier nr. 2647, 2647A); De Jonge, a.w., p. 221. 
371) K.v.K. Venlo 1871, p. 7; 1872, p. 4; 1876, p. 125; 1892, p. 7; P.V.L. 1888, 
M, p. 17; 1900, M, p. 65; Claessens, Een nieuwe landbouwstructuur in wor-
ding, p. 227-228; G. Fortgens en H. Sluiters, Levensbericht van een mulder, 
Meulemans 1864-1964 (Ravenstein 1964), ongepagineerd; Everwijn, a.-w., dl II, 
p. 634-636. 
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beste kwaliteit veevoeders en kunstmeststoffen aan de leden der 
Maatschappij te leveren, werd Thijwissen hiervoor ingeschakeld, 
dienend als centraal depót. Als meelfabrikant was Thijwissen echter 
niet meer van belang. 

De plaats van Venlo in de handel met Duitsland werd benadrukt 
door het feit dat de firma Meulemans te Ravenstein rond 1890 een 
zusterbedrijf te Venlo opende. De firma Meulemans, opgericht in 
1864 door Jean Baptiste Meulemans was uitgegroeid tot een flinke 
stoommeelfabriek. Men kocht de tarwe in Duitsland en verkocht er 
weer het meel en de zemelen. De graanhandel was internationaal 
geworden. Rotterdam, als invoerhaven van de steeds groter worden-
de Amerikaanse graanstroom, verdrong de traditionele graanbeurzen 
van Goes en Groningen van de markt. Commercieel gaf dit ook voor 
Meulemans, zoveel beweging dat in Venlo voor de doorvoer naar 
Duitsland een zusterbedrijf werd geopend. Het maalbedrijf en de 
handel in granen en meel gingen bij Meulemans samen. 

In de beloning van molenaarsknechts ziet men per gemeente vaak 
aanzienlijke verschillen. Deze zijn meestal te wijten aan het feit, 
dat de molenaar loon in natura betaalde: in de vorm van kost, in-
woning, pachtvrij of tegen lage pacht gebruiken van een stukje 
grond, een laag gehuurd huisje, gebruik van paard op bepaalde uren, 
meel en dergelijke. 

Het loon in de meelfabrieken te Roermond bedroeg in 1866 het 
volgende. 372  

Loon in de meelfabrieken te Roermond in 1866 

Bedrijf 	 Weekloon volwassenen in guldens 

Tijssen, Linssen & Cie. 	3,— tot 6,— 
Van de Winkel & Dahmen 	7,— 
L. van Waegeningh 	 3,— tot 6,— 

Vijftig jaren later waren de lonen hoger, echter niet meer dan 
maximaal 50%, vaak veel minder. 

572) P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v.; Van den Eelaart, a.w., p. 21-23. 
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In 1906 werkten de arbeiders in de meelfabriek „Weert" tegen 
een uurloon van 10 cent bij een werktijd van 12 uur per dag, zodat 
zij dagelijks rond f 1,20 ontvingen. Een boerenknecht verdiende 
f 100,— tot f 150,— per jaar plus kost en inwoning. Het was de 
gewoonte, dat loon alleen werd uitbetaald over de uren waarop 
inderdaad gewerkt was. Het doorbetalen van loon op erkende katho-
lieke feestdagen, — en dat waren er nogal wat, zodat men op deze 
wijze toch wel aan een redelijke vacantie toekwam —, was er niet bij, 
al werd in de praktijk wel van deze regel bij hoge feestdagen af-
geweken. 

g 7. Mineraalwaterfabricage 

De enige fabriek van mineraalwater in Midden- en Noord-Lim-
burg, maar ook in Nederland, geheten firma De Nederlandsche 
Mineraalwater Bron „De Snelle Sprong" gevestigd te Tegelen, werd 
in 1887 opgericht door mr. J. H. A. van Basten Batenburg, die in 
1883 getrouwd was met de enige erfgename van kasteel Holtmiihle, 
Theodora G. H. L. de Rijk, wier ouders overleden waren. Behalve 
mineraalwater, het belangrijkste produkt, produceerde men citroen-
en frambozenlimonade, gemberbier en zogenaamde champagnelimo-
nade. Van de productie, die in 1888 300.000 flessen bedroeg, werd 
een groot deel naar vele landen geëxporteerd. 

Vooral van het mineraalwater maakte men veel werk getuige de 
bekroningen op exposities verworven: in 1889 te Gent een zilveren 
medaille, te Parijs een gouden medaille, te Tunis een erediploma, 
in 1893 te Scheveningen een erediploma en in 1894 te Antwerpen 
een bronzen medaille. Het produkt werd gesteld onder voortdurende 
controle van het Chemisch microscopisch bureau van dr. Van Hamel 
Roos en A. Harmens Wz. te Amsterdam. s 73  

§. 8. Stroopmakerij 

Onder de naam stroop vat men samen geconcentreerde suiker-
oplossingen in lijvig-vloeibare toestand, waarbij als grondstoffen 
dienden beetwortelen, aardappelmeel en appels of peren. 

373) K.v.K. Tegelen 1888, p. 9; 1889, p. 9; 1890, p. 11; 1893, p. 11; 1894, p. 10; 
K.v.K. Venlo 1887, p. 8; Driessen, a.w., p. 67, 92-93. 
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De stroopmakerijen in Midden- en Noord-Limburg, ook wel kruid-
persen genoemd, waren meestal kleine inrichtingen, die voorkwamen 
in streken met fruitboomgaarden. De drie stroopmakerijen te Venlo 
in 1866 telden in totaal 5 man personeel, die er werkten voor een 
loon van f 3,90 per week. Ten plattelande was de stroopmakerij, 
— een seizoensbedrijf dat vaak deel uitmaakte van de activiteiten op 
de boerderij —, tamelijk verspreid, getuige onderstaand overzicht 
betrekking hebbend op 1866. 

Stroopmakerijen in 1866 

Gemeente Aantal bedrijven Aantal knechts Weekloon in guldens 

Arcen en Velden 6 
Beesel 3 3 3,60 
Broekhuizen 1 — 
Heel en Panheel 2 2 3,60 
Helden 2 — 
Kessel 1 1 3,60 
Maasbree 7 7 3,80 
Meerlo 2 1 3,60 
Roggel 2 1 4,20 
Tegelen 3 6 — 
Venray 2 
Weert 4 

Dat ook in deze branche zich de moderne techniek doorzette, 
toonde de firma Hermans & Niessen te Heel, die in 1874 een 
stoommachine plaatste in haar stroopmakerij. Omstreeks de eeuw-
wisseling waren echter vele bedrijfjes verdwenen. In de provinciale 
verslagen werden in 1913 nog vermeld stroopmakerijen te Grubben-
vorst, Helden en Ohé en Laak, een ontwikkeling waaraan de in-
middels ontstane grote jam- en stroopfabrieken ongetwijfeld debet 
waren. 374  

374) Everwijn, a.w., dl II, p. 779; P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v.; 1874, XV, p. 
16; 1913, L, p. 20. 
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§ 9. Tabaksindustrie 

De oudste vorm van tabaksbewerking was hier te lande de fabri-
cage van rooktabak, waarmee men zich in de 17de eeuw op ver-
scheiden plaatsen bezig hield. In de tabakskerverijen van die tijd 
werd de tabak met de hand gesneden, na eerst gesorteerd, van de 
dikste stelen ontdaan en gevocht te zijn. Al spoedig ontwikkelde zich 
hiernaast de fabricage van snuif en pruimtabak, die echter een ge-
compliceerder bewerkingsproces vereisten dan pijptabak. 375  

De sigarennijverheid bestond oorspronkelijk uitsluitend uit han-
denarbeid, waardoor de vraag van vestiging werd beheerst door het 
feit of er voldoende goedkope arbeidskrachten ter beschikking waren. 

Na 1839 bestonden er te Venlo en omstreken tabaksfabrieken, 
wier export stagneerde door de hoge inkomende rechten elders, zodat 
ten slotte alleen geleverd werd aan het binnenland. De verbreiding 
der sigaren- en tabaksnijverheid in Limburg betrof in 1858, op 
Maastricht na, alleen Midden- en Noord-Limburg. Plaatsen van 
vestiging van sigarennijverheid waren Venlo, Maasbree en Roer-
mond. De tabaksnijverheid bestond te Venray, Arcen en Velden, 
Venlo, Tegelen, Maasbree, Belfeld, Beesel en Roermond. In Tegelen 
was reeds in 1847 een flinke tabakskerverij gevestigd, die aan 20 tot 
30 personen werk verschafte en toebehoorde aan Andreas Kreykamp, 
wiens zaak zich in latere jaren aanzienlijk uitbreidde. 376  

Omstreeks het midden der negentiende eeuw was de kerftabak 
nog oppermachtig. Van de in Nederland verwerkte tabak werd toen 
nog geen kwart verwerkt in de sigarenindustrie. Na 1850 nam deze 
laatste echter voortdurend in betekenis toe. Toch gaf de productie 
van kerftabak nog geen daling te zien. Het totale tabaksverbruik 
vertoonde namelijk door de groei der bevolking een toename, die nog 

35) A. A. G. Meijers, Een onderzoek naar de noodzakelijkheid van ordening in 
de sigarenindustrie (Eindhoven 1941), p. 31-32, 39. 
378) Everwijn, a.w., dl III, kaart XI; De Jonge, a.w., p. 55-57; P.V.L. 1844, p. 
157; 1846, p. 110; 1847, p. 115; 1848, p. 107; 1850, p. 145; 1856, p. 391-392; 
1866, XV, p. 402 e.v.; 1871, XV, p. 4; Brugmans, Paardenkracht en mensen-
macht, p. 207; A. Hoynck van Paperidrecht, Gedenkschrift van de Tabak Maat-
schappij Arendsburg ter gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan 1877-1927 
(Rotterdam 1927), p. 53-55, 111. 
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werd vergroot door de stijgende consumptie per hoofd. In Engeland 
en Duitsland deed zich hetzelfde verschijnsel voor. 

Te Venlo bestonden in 1866 een tiental tabaks- en sigarenfabriek-
jes. De twee grootste bedrijven waren J. Schurgers met 6 arbeiders 
en 2 jongens, en L. op den Oordt met 2 arbeiders en 3 jongens. 
Roermond bezat in hetzelfde jaar een tabaks- en sigarenfabriek, en 
wel het bedrijf van de Wed. Baijer met 6 arbeiders en 6 jongens in 
dienst. Een flinke ontwikkeling maakten de meeste ondernemingen 
toch niet door. Na 1870 echter schenen de zaken te beteren. In het 
provinciaal verslag van 1871 meldde de Venlose Kamer van Koop-
handel dat de tabaks- en sigarenfabrieken aan vele handen werk 
verschaften. 

Als grondstof was de inlandse tabak, onder andere verbouwd in de 
Peel, in de laatste helft van de negentiende eeuw meer en meer 
verdrongen door de Amerikaanse en Javaanse tabak, waarmee uit-
stekende zaken gemaakt werden. De in 1877 te Rotterdam opgerichte 
N.V. Tabak Maatschappij Arendsburg, — aandelenkapitaal 
f 1.000.000,—, waarvan f 670.000,— geplaatst —, presteerde het in de 
jaren na 1880 vaak 100% dividend of ruimschoots meer uit te keren. 
In 1906 was in Nederland nog slechts 359 ha grond met tabak 
beteeld, een oppervlakte die in 1856 nog 2.310 ha groot was. 

In 1881 voerde de tabakskerverij van Kreykamp te Tegelen een 
modernisering door in de vorm van een stoommachine. 377  Daarmee 
was men zeker niet aan de al te late kant in deze bedrijfstak wanneer 
men weet dat de tabakskerverij der toen reeds zeer belangrijke firma 
Douwe Egberts te Joure in 1880 er toe over ging de oude kerfbanken 
te vervangen door machinale kerfbanken met stoommachine. De 
mechanisatie van de kerftabakindustrie vond in deze tijd zijn aanzet. 

Het was vooral Tegelen waar tabaks- en sigarenindustrie om-
streeks 1900 en daarna gedijde. Dit kwam overeen met het nationale 
patroon. Het tijdperk van 1890 tot 1910 stond in het teken van een 
sterke expansie, die de groei in de voorgaande jaren, — tussen 1870 
en 1890 —, overtrof. 378  Naast de van oudsher bekende fabriek van 

77) P.V.L. 1881, M, p. 9; De Jonge, 4.147., p. 59; J. C. Wijnand, Gedenkschrift 
uitgegeven door de N.V. Douwe Egberts tabaksfabrieken, koffiebranderij en 
theehandel, Joure en Utrecht, 1753-1928 (z.pl. 1928), p. 15-16. 
378) Meijers, a.w., p. 42; Everwijn, a.w., dl II, kaart XII. 
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Andreas Kreykamp werden meerdere ondernemingen opgericht. Het 
jaarverslag der Kamer van Koophandel van Tegelen, — opgericht in 
1888 met als een der initiatiefnemers Alphons Kreykamp, eigenaar 
van de Stoom-tabaksfabriek Kreykamp vermeldde in 1888 een 
stoomtabaksfabriek met 13 arbeiders en daarnaast een 12 tal kleine 
bedrijfjes, waar in totaal 40 man werkten, doch die men niet met 
fabriek kan betitelen. 379  

Een bedrijf dat aparte vermelding verdient is de in 1891 door 
Peter Hendrik Vossen opgerichte sigarenfabriek „De Tabaksplant" 
te Tegelen, waarvan de naam in 1935 werd gewijzigd in Sigaren-
fabriek Vossen-Breuers. De Vossen-Breuers Sumatra Zandblaadjes 
werden in die tijd voor velen een begrip. In 1962 werd de bedrijfs-
uitoefening gestaakt. Hetzelfde lot trof Kreykamp, en de tabaks-
fabriek „De Kruier" in 1902 opgericht door Nicolaas Hekkens. 

Een van de weinige bedrijven van formaat, die zich tot op heden 
handhaafden, en ongeveer terzelfder tijd opgericht omstreeks de 
eeuwwisseling, is de sigarenfabriek Ernst Casimir der familie Steuns 
te Roermond. Verder is de tabaks- en sigarenindustrie uit Midden-
en Noord-Limburg practisch verdwenen. 

In 1866 lagen de lonen der arbeiders in de sigaren- en tabaks-
fabrieken te Venlo op f 4,20 tot f4,50 per week. Kinderen ver-
dienden f0,60 tot sf 0,80. Te Roermond was het loon iets gunstiger 
namelijk voor arbeiders f 4,80 en jongens f 1,50 per week. Tussen 
1910 en 1914 werden de arbeidersbonden zeer actief op het gebied 
van loon, werktijd en arbeidsomstandigheden. Een goed inzicht 
geeft in deze een publicatie van de Christelijke Bond van Sigaren-
makers en Tabaksbewerkers uit die tijd. Het program van wensen 
van deze bond, toegelicht door de redactie van het maandblad „De 
Christelijke Tabalzsbewerker" eiste een landelijk minimumweek-
loon voor het vaste personeel boven 23 jaar, waarbij men een diffe- 

3") Archief K v.K. Venlo Sigarenfabriek „De Tabaksplant", Tegelen (dossier nr. 
526) en, H. Feyen Sigarenfabriek „De Kroon", Tegelen (dossier nr. 106) en, 
Tabaksfabriek „De Kruier", Tegelen (dossier nr. 244); K.v.K. Tegelen 1888, p. 
3, 6; De Jonge, a.w., p. 64; J. A. J. M. Erens en R. A. P. van Iersel, Gegevens 
over de Nederlandsche sigarenindustrie (Tilburg 1941), p. 8; Onderzoekingen 
naar de toestanden in de Nederlandsche huisindustrie, dl!, p. 129-130. 
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rentiatie naar provincie aanbracht, waarbij Limburg viel in de 
laagste categorie. De volgende weeklonen werden voorgesteld: sor-
teerders f 11,—, tabaksbewerkers f 1 0,50 en overige werklieden f 1 0,—. 
De sigarenmaker was een stukloon-arbeider, wiens loon per 1.000 stuks 
werd gesteld op: 
f 4,— voor gewoon vormwerk 
f 5,— voor knak- en buikmodel 
f5,50 voor gewoon handwerk 
f 6,25 voor buik-handwerk 
f 6,75 voor knak-handwerk. 

Toen in 1914 de lonen voor het zuiden des lands definitief werden 
vastgesteld weken deze niet veel van de voorgestelde bedragen af. 

Het werken op stukloon had voor de sigarenmaker uiteraard in 
eerste instantie het voordeel dat hij door een grote energie en handig-
heid zijn inkomen zelf kon verhogen. Er kleefden echter ook nadelen 
aan dit beloningssysteem. Het sigarenmaken als stukwerk ging er 
vanuit dat er snel gewerkt moest kunnen worden. Daarbij speelde 
de kwaliteit der grondstoffen een grote rol. Slecht en knokerig 
binnengoed, broos omblad en dergelijke kostten tijdverlies. De fabri-
kant lette echter niet alleen op de kwaliteit maar ook op de prijs. 
Hierbij sluit onmiddellijk aan de zogenaamde uitschotkwestie. Tot 
uitschot werd in het algemeen gerekend: misgerolde, slechtkleurige, 
niet goed gevulde of met een slechte kop voorziene sigaren. De 
hoeveelheid uitschot werd echter niet alleen bepaald door de werk-
wijze van de sigarenmaker, maar ook door de gebruikte tabak. 

Om toch tot een behoorlijke productie te komen was het de ar-
beider toegestaan een hulp te hebben, die hij echter zelf moest 
betalen. Het loon van de sigarenmaker kon zodoende hoog worden, 
doch na betaling van het loon aan de hulp daalde de uitkomst echter 
aanzienlijk. Het gevolg was dat men liefst eigen kinderen mee nam 
naar het werk. Deze kwamen op de loonlijsten van de fabrikant, en 
dus ook op de officiële statistieken, niet voor. 

Om tenslotte toch tot een goed loon te komen, waartoe het 12 
uren werken op de fabriek hem niet altijd in staat stelde, nam de 
arbeider werk mee naar huis. Met vrachten wikkelplanken op de 
nek trok hij dan de werkplaats uit om thuis door te werken. De ge-
volgen lagen voor de hand. 
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Het werk thuis bracht extra kosten met zich mee zoals apart vuur 
en licht, die niet konden worden doorberekend. Het werk dat over-
dag gedaan moest worden, leed er onder. Diefstal van materiaal werd 
gemakkelijk gemaakt. Vrouw en kinderen werden weer bij het werk 
ingeschakeld, onder meer voor het strippen van de tabak. Mede door 
de mechanisering der bedrijven werd aan deze ongewenste toestand 
een einde gemaakt.'" 

§ 10. Zoutziederij 

In het begin der negentiende eeuw, in 1819, telde Nederland 133 
zoutziederijen, toen genoemd zoutketen, waarvan het merendeel in 
het noorden en westen des lands was gevestigd. Men importeerde 
het ruwe zout uit Egypte en Duitsland en exporteerde het bewerkte 
product voorts naar België en Scandinavië. 

Ook in Midden- en Noord-Limburg bevonden zich zoutziederijen. 
Deze hadden in de jaren na 1839 een belangrijke uitvoer naar 
Pruisen. Er waren flinke bedrijven bij, zoals de zoutziederij van 
Seydlitz te Venlo die in 1861 12 volwassenen in dienst had tegen 
een loon van f 0,65 per dag. Verder waren ter plaatse ondernemin-
gen van kleiner formaat, meesttijds met 2 of 3 arbeiders in dienst, 
zoals: Alex. Goossens, A. J. Goossens en F. op den Oordt. Na 1864 
gingen de zaken minder goed. De Venlose Kamer van Koophandel 
constateerde dat de zoutziederijen kwijnden tengevolge van het in 
1864 door de Pruisische regering aangenomen stelsel, om niet verder 
door Nederlandse zoutzieders, zoals sedert jaren geschiedde, in de 
behoefte der grensdistricten te voorzien, maar langs andere wegen. 
Het aantal arbeiders was in de Venlose bedrijven teruggelopen tot 
7 man in 1865. Dit hing ook samen met de uitgestrekte sluikhandel 
die aan de grenzen werd bedreven en uiterst moeilijk was te keren. 
Grote groepen, vooral uit kinderen bestaande, kwamen met zout 
over de grenzen, wel zorg dragende dat ze nooit meer dan vijf pond, 
de bij de wet vrij gelaten hoeveelheid voor binnenlands vervoer, bij 

380) P.V.L. 1866, XV, p. 402 e.v.; Meijers, a.w., p. 51-52, 71-85; P. Jacobs, a.w., 
p. 59-60; Het program van wensehen der Christel. Bond van Sigarenmakers en 
Tabakbewerkers in Nederland, toegelicht door de redactie van het Maandblad 
„De Christelijke Tabakbewerker" (Kampen z.j.), p. 1-27. 
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zich hadden. De productie der 2 voornaamste zoutziederijen te Venlo 
bedroeg in 1872 tesamen 315.800 kg per jaar. Twee jaren later 
bedroeg deze 198.000 kg, waarvan 23.500 kg werd geëxporteerd naar 
Pruisen. In de jaren erna bleven de cijfers ongeveer gelijk. 

Tegen 1900 laten de provinciale verslagen er weinig meer over 
horen. Dit hing samen met het feit dat inmiddels de gedachte naar 
voren was gekomen, dat ook in Nederland zoutwinning kon plaats 
hebben. In 1895 was immers op het landgoed Twickel bij Delden 
een pomp geslagen die geen zoet maar zout water naar boven bracht. 
Toen ook bij Boekelo zout werd aangetroffen, gaf de wetgever in 
1918 aan de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie het recht in dit 
deel van Twente zoutlagen te ontginnen. Daarmee was het lot der 
meeste zoutziederijen bezegeld. Van de 133 zoutziederijen in 1819 
waren er in 1910 nog 34 overgebleven. Genoteerd zij dat echter 
reeds voor 1895 van concentratie in deze bedrijfstak sprake was. 
Ook bij de zoutziederij deed zich het verschijnsel voor, dat de pro-
ductiekosten bij het kleinbedrijf te zwaar drukten, zodat de kleinere 
zoutzieders zich voor en na beperkten tot de zouthandel. 3"  

§ 11. Zuivelindustrie 

In het grootste deel der negentiende eeuw geschiedde de zuivel-
bereiding in Limburg op de boerderij. Ze bestond uitsluitend in het 
maken van boter uit spontaan gezuurde melk. Melken en boter-
bereiding waren de taak der vrouwen. Dat mannen daarbij mede-
werkten was slechts zelden het geval. Het melken geschiedde in de 
potstal, hetgeen vaak tot grove verontreiniging der melk leidde. 
Voorzover de melk niet direct van de koe naar het mestkalf ging, 
werd ze tot boter verwerkt. Op de grote boerderijen gebruikte men 
een karnmolen door een hond of paard aangedreven. De boter was 
het voornaamste produkt, waarmee de winkelrekening werd veref-
fend. De meeste kleine winkeliers leverden de kluiten onbewerkt af 
aan de grote winkeliers of grossiers, die eigen cliëntele in de steden 

) Everwijn. am., dl 11, p. 813-814; Brugmans, a.w., p. 478; Sickinga, a.w., 
dl i!, p. 24-25; P.V.L. 1846, p. 115; 1847, p. 115; 1848, p. 111-112; 1849, p. 
121; 1850, p. 145; 1861, p. 387, 404-405; 1865, p. 473, 478-479; 1872, XV, p. 
4; 1874, XV, p. 4; 1875, XV, p. 3. 
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of het buitenland hadden. De boeren onafhankelijk te maken van 
deze handelsverhoudingen, die leidden tot gedwongen winkelnering, 
was het hoofddoel van degenen die aan de zuivelcoöperatie en 
daardoor aan de fabriekmatige zuivelproductie, de stoot gaven. 382  

Buiten Limburg bestonden toen reeds fabrieken op zuivelgebied. 
Omstreeks 1870 waren in Nederland de eerste kaasfabrieken gesticht, 
die voorshands weinig succes opleverden. De eerste fabriek die boter 
en kaas maakte, was de in 1879 gestichte Leidsche Melkinrichting. 
Friesland kreeg zijn eerste zuivelfabriek in hetzelfde jaar te Veen-
wouden. 383  

De vervanging van boerenbedrijf door fabrieksbedrijf bood echter 
bezwaren. De fabrikant was voor zijn productie geheel afhankelijk 
van de bereidwilligheid der boeren in de omtrek om hun melk ter 
verwerking te verkopen; tot het sluiten van lange leveringscontracten 
waren de boeren niet bereid. Anderzijds zou de boer, die de zuivel-
bereiding op de boerderij opgaf, geheel afhankelijk worden van de 
naburige fabriek, daar de melk niet bewaard of over grote afstanden 
vervoerd kon worden. Ook uit dit opzicht kon een oplossing slechts 
gevonden worden in de coöperatieve zuivelbereiding, exploitatie 
dus van de fabrieken door de boeren zelf. De particuliere boter-
fabrieken die werden opgericht, zoals Gebrs. Slits te Venray, A. Tho-
massen te Nederweert en J. C. A. Eeckhoud te Horst, was geen 
lang leven beschoren. Zij werden spoedig door de coöperaties over-
vleugeld. 

De eerste coöperatieve zuivelfabriek werd in 1886 te Warga in 
Friesland opgericht. Limburg volgde enige jaren later. Het voorbeeld 
ertoe kwam echter niet uit Friesland maar uit België. 

In de herfst van 1891 werd de landbouwleraar der Limburgse 
Maatschappij van Landbouw G. F. R. Corten door het hoofdbestuur 
naar Bree in Belgisch Limburg gestuurd. In deze plaats was in 1889 
een „samenmelkerij" opgericht naar het voorbeeld van de door 
baron Léon Peers in 1888 te Oostkamp opgerichte Laiterie Coëpe- 

382) Van Campen, Landbouw en landbouwcrediet, 1898-1948, p. 9; Wintermans, 
am., p. 11-16. 
383) Brugmans, a.w., p. 294-295; P.V.L. 1894, M, p. 12; F. B. Lanis, Land-, 
tuin- en bosehbouw, veeteelt, in Nederland in den aanvang der twintigste eeuw, 
p. 514-516. 

337 



rative. 3" In de voordrachten die Corten daarna hield, besprak hij 
de coöperatieve botermakerij herhaaldelijk. Op zijn aansporingen 
kwamen vele fabrieken tot stand. Het feit dat op een zondag-
namiddag 26 maart 1892 25 boeren te Tungelroy vergaderden met 
het doel om een natuur-boterfabriek op te richten, vond publicatie 
in het provinciaal verslag over 1891, dat toen nog moest verschij-
nen. 385  Tot voorzitter der coöperatie werd gekozen de landbouwer 
en molenaar H. Peerlings. Secretaris werd J. J. C. Ament, hoofd 
der school te Tungelroy sinds 1891. Ook in latere jaren deed Ament 
van zich spreken. Vanaf de oprichting in 1893 tot 1918 was hij 
secretaris van de Zuid-Nederlandschen Zuivelbond, Z.N.Z., van 1922 
tot 1932 lid der Tweede Kamer, van 1907 tot 1923 was hij hoofd-
redacteur van het boerenblad Land en Vee. Voor zijn pionierswerk 
ontving hij hoge binnenlandse en buitenlandse onderscheidingen. 

Het voorbeeld te Tungelroy vond spoedig navolging in de om-
geving: in hetzelfde jaar volgden nog Stramproy en Meyel. De voor-
zitter der Meyelse coöperatieve zuivelfabriek werd P. J. Truyen, 
later bijgenaamd de boerenkoning. Aanvankelijk landbouwer, werd 
hij later van 1895 tot 1913 burgemeester van Meyel en lid der 
Tweede Kamer. 

Te Weert werd op 4 november 1897 de eerste zuivelcursus in 
Limburg begonnen, waarschijnlijk de eerste in Nederland, aldus 
de toenmalige zuivelconsulent dr. Joh. C. van Weijdom Claterbos. 

Een melkerij of boterfabriek als hier bedoeld, later meest — in 
tegenstelling met stoomzuivelfabriek — handkrachtfabriek genoemd, 
werd gewoonlijk gevestigd in een klein gebouw of in een paar 
kamers van een woning met een kelder tot bewaring der bereide 
boter. De productie-outillage bestond uit een handkrachtcentrifuge 
op een gemetseld voetstuk, een fornuis tot het brengen der melk op 
geschikte ontromingstemperatuur, een bascule waarop de melk ge-
wogen werd, een tuimelkarn, een handkneder, enige roomvaten 
en bij de best ingerichte ook een hooggelegen waterreservoir, waarin 

384) Claessens, Een nieuwe landbouwstructuur in wording, p. 236-241; P.V.L. 
1897, Q, p. 13-25. 
385) Wintermans, a.w., p. 17-28, 203, 308, 315, 325, 330; C. F. Roosenschoon, 
Bij de horens gevat (Roermond 1968), p. 5, 43; P.V.L. 1891, Q, p. 9; 1897, Q, 
p. 13-25. 
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met een perspomp welwater uit een Nortonput werd gebracht, dat 
door een koeler stromend de warme room op geschikte zurings 
temperatuur moest brengen. In de meeste handkrachten werkten 
twee personen, waarvan een de melk woog, bemonsterde en voor-
warmde, terwijl de ander de centrifuge draaide. 

De kosten van een dergelijke zuivelfabriek bestonden uit de 
aanschaf of huur van een pand en de inrichting ervan, die neer-
kwamen op een totaalbedrag van ongeveer f 600,—. Van dit bedrag 
kwam bijna de helft voor rekening van de centrifuge. Fabrikant van 
vele centrifuges, die men in Belgisch en Nederlands Limburg 
gebruikte was Jules Mélotte, fabrikant te Remicourt bij Luik. 

Bij een aanvoer van 1.000 kg melk per dag kon men rekenen op 
een inkomste van 'A cent per kg, dus f 5,—. Aan kosten had men 
per dag: f 1,50 arbeidsloon, f0,30 vuur en licht, f 0,15 huur, in 
totaal f1,95, zodat er per dag f3,— overschoten, hetgeen voldoende 
was om het inrichtingskapitaal, ook bij enige tegenslag, in een jaar 
te amortiseren. Vracht, manden en doeken kwamen voor rekening 
van derden. 

Reeds in 1893 realiseerde men het plan de bestaande Limburgse 
en Brabantse handkrachtfabriekjes te verenigen in een bond: de 
Zuid-Nederlandschen Zuivelbond. Tijdens de oprichtingsvergade-
ring te Roermond op 28 september werd het bestuur samen gesteld: 
voorzitter jonkheer A. Michiels van Kessenich, het secretariaat 
beheerden J. Truyen en J. Ament. Corten werd benoemd tot erelid, 
evenals Frans van der Grinten van de Venlose boterkleurselfabriek. 
Tijdens vergaderingen propageerde Van der Grinten zijn product 
en stelde voor belangstellenden proefhoeveelheden gratis ter be-
schikking. Vooral zijn argument dat bij export de Limburgse boter 
een vaste kleur moest hebben, gewild bij de consument, sloeg aan. 
Onderstaande cijfers onderstrepen dit. 

Bestemming der boter van de Zuid-Nederlandschen Zuivelbond 
naar verschillende landen, uitgedrukt in procenten 

Jaar Nederland België Duitsland Andere landen 

1906 22.4 45.2 30.1 2.3 
1910 7.4 54.2 35.7 2.7 
1914 11.1 45.8 41.6 1.5 
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De boterproductie der aangesloten fabrieken steeg zeer in de 
overeenkomstige periode. 

Boterproductie Z.N.Z. 

Jaar kg 

1906 2.500.000 
1910 5.600.000 
1914 6.300.000 

De boterafzet vond plaats sinds 1895 via de coöperatieve botermijn 
te Maastricht. 

Zoals boven vermeld werden vele boterfabriekjes opgericht. De 
situatie was in 1900 als volgt. 

Aantal zuivelfabrieken in Nederland 

Provincie Stoomkracht Handkracht Totaal 

Limburg 2 155 157 
Noord-Brabant 13 119 132 
Overig Nederland 169 126 295 

Nederland 184 400 584 

In dit overzicht valt op dat het totale aantal fabrieken in Limburg 
het grootste was, doch dat de stoomkracht er zeer geringe toepassing 
vond. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te vinden. 

Vooreerst had iedere plaats of ieder gehucht, hoe klein ook, graag 
zijn eigen boterfabriek, als behorende tot de paradepaardjes waarop 
het plaatselijke chauvinisme werd bereden. Bij een stoomzuivel-
fabriek, die een grotere aanpak vereiste en hogere kosten met zich 
meebracht, was dit niet meer mogelijk. 

Voorts heerste er de zogenaamde directeurenvrees. Bij de stoom-
zuivelfabrieken met van buiten af aangezochte directeuren achtten 
de boeren zich met handen en voeten gebonden aan de uiteraard 
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steeds beter ingelichte bewindsvoerders, waarvan in de praktijk 
was gebleken dat zij het coëperatiebestuur zeer goed partij gaven 
en zich weinig lieten imponeren door dorpsgrootheden. 

Toen echter gaandeweg bleek dat men niet meer met de kwaliteit 
van de boter in overig Nederland kon concurreren, was het pleit 
vlot beslecht. De door de consulenten aanbevolen omzetting van 
handkracht — in stoomzuivelfabrieken, gepaard gaande met een 
vergroting der bedrijven en tenslotte een verlaging van het aantal, 
realiseerde zich snel getuige onderstaande cijfers. 

Bij de Z.N.Z. aangesloten zuivelfabrieken 

Jaar Stoomzuivel Handkracht Totaal 

1910 51 150 201 
1915 67 90 157 
1920 117 15 132 

De eerste coöperatieve stoomzuivelfabriek in Limburg kwam 
in 1900 tot stand te Stramproy, waar de bestaande handkrachtfa-
briek St. Antonius Abt werd vervangen. Te Schimmert werd in 
1902 coöperatie opgericht die aanstonds een stoomzuivelfabriek 
bouwde. Tungelroy, de coöperatie van het eerste uur, volgde vrij 
snel in 1902. De oprichting te Tungelroy, waarvan Ament een nauw-
keurig verslag maakte, had als volgt plaats. 

Ter financiering werden onder de leden der coöperatie aan-
delen ter grootte van f100,— uitgegeven. Hierbij werd bepaald dat 
een lid niet meer dan 5 aandelen mocht nemen. De aandelen gaven 
4% rente en werden jaarlijks, navenant de winst het toeliet, uitge-
loot, zodat het opgenomen kapitaal weer zou worden geamortiseerd. 
Het totale gebouw, inclusief de woonruimte voor de hoofdwerkman, 
kostte f 3.500,— tot f4.000,—. De totale installatie beliep f3.900,—. 
De machinerieën werden geleverd en gemonteerd door de firma 
Boeke & Huydekoper te Groningen. Er was slechts één apparaat 
van Nederlands fabrikaat bij namelijk de kam, vervaardigd door de 
fabrikant J. A. Beek te Hoorn. De exploitatiekosten werden groten-
deels bepaald door arbeidsloon en brandstof. Het arbeidsloon be- 
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droeg in totaal f 900,— als volgt gespecificeerd: hoofdwerkman 
f550,— per jaar en vrije woning ad f 50,—; 2 werklieden f 150,— 
per jaar. Jaarlijks verbruikte men 3V2 wagon kolen, hetgeen neer-
kwam op een bedrag van f350,—. 

Een dergelijke fabriek verwerkte ongeveer 2.500 tot 2.700 liter 
melk per dag, te weten 600.000 tot 650.000 liter per jaar, hetgeen 
een boterproduktie opleverde van ongeveer 2.400 kg. De gemiddelde 
boterprijzen op de mijn te Maastricht gemaakt, stegen wel, maar 
niet sterk: f1,06 per kg. in 1895, f1,15 per kg. in 1900, f1,25 
per kg. in 1905 en f1,35 in 1910, een niveau dat ongeveer gehand-
haafd bleef tot 1914. Een record werd bereikt in 1919 toen de prijs 
steeg tot f3,21 per kg. Tot een dieptepunt daalde de boterprijs in 
1932 toen f1,30 per kg. werd genoteerd, een prijs die het laatst 
werd gegeven in 1908 en 1909. 386  

J. OVERIGE TAKKEN VAN NIJVERHEID 

§ 1. Houtverwerkende nijverheid 

In Nederland was de houtzagerij een zeer verbreide vorm van be-
drijvigheid, getuige onderstaand overzicht. 

Houtzagerijen in Nederland 

Jaar Aantal Bedrijven Aantal arbeiders 

1819 395 1.250 
1858 462 1.345 
1912 380 5.000 

Ofschoon het aantal bedrijven afnam, steeg het gemiddelde aantal 
arbeiders per bedrijf aanzienlijk, een ontwikkeling die zich ook in 
Midden- en Noord-Limburg openbaarde. 

Swalmen telde 7 houtzagerijen in 1866, waar in totaal 17 vol- 

3") Wintermans, a.w., p. 259-268, 406-411; C. J. Sickesz van de Cloese en F. B. 
Lanis, Landbouw en veeteelt, in Eene halve eeuw 1848-1898, dl I, p. 265. 
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wassenen werk vonden. In 1899 was dit aantal gedaald tot 4 be-
drijven, waarvan in 1925 nog 3 houtzagerijen waren overgebleven, 
met als belangrijkste de houtzagerij Geraedts met 53 arbeiders. 
Verder waren er nog Alers-Suilen met 5 en Coorens met 9 arbeiders. 

Te Venlo waren in 1902 gevestigd de houtzagerijen van Jos. van 
Liebergen, Jos. van der Steen en de firma J. M. van Gasselt & P. J. 
Mulders. Verder bevonden zich nog 2 houtzagerijen te Roer-
mond, 1 te Meyel en 2 te Horst. De meeste van bovengenoemde 
houtzagerijen vervaardigden emballagematerialen, zoals houten kis-
ten en dergelijke, die werden gebruikt voor het vervoer van gietwerk 
en aardewerk. Voorts leverde men het zogenaamde bestekhout voor 
de bouwnijverheid. 

Het weeekloon der houtzagers te Swalmen bedroeg in 1866 ge-
middeld f 5,—, een loon dat in 1925 was opgelopen tot f 17,— á 
f 18,— per week. 

Het meubelmakersbedrijf is in Nederland lang handwerk gebleven 
en beperkte zich grotendeels tot de huisindustrie, die behalve voor 
een locale markt ook voor opkopers meubels vervaardigde. Een meu-
belmakerij, die uit de toon viel door betere prestaties, was J. van 
Munster te Roermond. Op de tentoonstelling van Nijverheid te 
Dordrecht in 1861 verwierf de onderneming een gouden medaille 
voor haar producten. Op de Algemeene Tentoonstelling te Haarlem 
in 1861 behaalde Van Munster eveneens een onderscheiding. Ver-
melding verdient tenslotte de omstreeks de eeuwwisseling begonnen 
kerkmeubelfabriek van Léon Wagemans te Rogge1. 387  

a") Everwijn, a.w., dl I, p. 224-226; P.V.L. 1859, p. 485; 1866, p. 406 e.v.; 
1899, M, p. 2-13; 1902, M, p. 79; Linssen, a.w., p. 26; Catalogus Haarlem 1861, 
p. 117. 
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§ 2. Orgelmakerij 

De Limburgse orgelmakerij is van betrekkelijk oude datum. 388  
Reeds rond 1420 vestigde zich te Maastricht de uit Belgisch-Limburg 
afkomstige familie Van Eelen, die zich met het bouwen van orgels 
bezig hield. De bekwaamste was Anthonie van Eelen die in 1424 
een klein orgel bouwde voor de Sint Jan te 's-Hertogenbosch en in 
1434 een groot orgel voor de Domkerk te Utrecht. 

Ook Midden- en Noord-Limburg bezat zijn orgelbouwers. Een 
onbekende orgelbouwer uit Venlo vervaardigde in 1491 een klein 
orgel voor de Sint Willibrordus-kerk te Wesel in Duitsland. Ook 
uit Venlo afkomstig was Michel Mercator, die door meerdere schrij-
vers als een groot orgelbouwer werd geprezen en die zelfs aan het 
Engelse hof werkzaam schijnt te zijn geweest. Roermond bezat een 
orgelbouwer in de persoon van mr. Johan (Hans), „orgelmecker van 
Ruremonde". Hij wordt beschouwd als de bouwer van het orgel 
van het Onze Lieve Vrouwe koor van de parochiekerk te Roermond 
omstreeks 1499. In 1519 voltooide mr. Johan het orgel van de St. 
Martinus-kerk te Venlo. Ronds 1700 vestigde zich te Roermond 
Conradt Ruprecht, een Duitse orgelbouwer, die in 1704 het Roer-
mondse burgerschap verkreeg. Conradt Ruprecht is de vermoedelijke 
bouwer van het orgel der Penitentenkerk te Roermond. Hij werkte 
in 1706 en 1717 aan het orgel van de St. Christoffel-kerk te Roer- 

3") G. M. I. Quaedvlieg, Orgelbouwers in Limburg, in De Maasgouw, jrg. 
LXXVI, afl. 4, 1967, p. 110-124; A. van Rijswijck, Een voorbeeld van moderne 
orgelkunst, in Collegeklok, jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond 
1950-1951, p. 109-115; P.V.L. 1856, p. 376-377; 1859, p. 490; 1866, XV, p. 
406 e.v.; 1870, XV, p. 19; 1904, M, p. 96; K.v.K. Roermond 1894, p. 12-15; 
Adresboek der stad Roermond volgens officiële bronnen bewerkt (Roermond 
1875), p. 23; Catalogus en gids van de tentoonstelling van handel, nijverheid en 
kunst, te houden van 22 juli-6 augustus 1911 te Roermond (Roermond 1911), 
advertenties; M. Smeets en M. Waltrnans, Kerkorgels te Roermond (Hevthuysen 
z.j.), p. 17; Gebrs. Vermeulen Weert, Kerkorgelbauwers 1730-1955 (41. z.j.), 
ongepagineerd; Gedenkboek bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan der firma 
L. Verschueren c.v. orgelbouwersbedrijf te Heythuysen (L), 1891-1951 (z.pl. z.j.), 
p. 10-12; Driessen, a.w., p. 92; Twee honderd jaren orgelbouw, 1730-1930 (Weert 
1930), ongepagineerd; G. M. I. Quaedvlieg, Bijdrage tot de geschiedenis van de 
orgelbouw in Limburg, in Publications 1966 (Maastricht 1967), p. 125-164. 
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mond en repareerde rond 1700 het orgel van de St. Martinus-kerk 
te Weert. 

De negentiende eeuw kende verscheidende belangrijke orgelma-
kerijen, waarvan er een tweetal tot op heden zijn blijven voortbe-
staan: de firma's Vermeulen te Weert en Verschueren te Heythuysen. 

De firma Vermeulen stamt uit de 18e eeuw. De grondleggers 
waren Theodoor Vermeulen en Henri Beerens, orgelbouwers en 
beeldsnijders. De stichting vond plaats rond 1730. Tot zijn dood in 
1768 werd dit, toen nog te Nederweert gevestigde bedrijf, geleid 
door Henri Beerens, samen met Theodoor Vermeulen. Laatstge-
noemde bestuurde van 1768 tot 1779 alleen het bedrijf. Zijn zoon 
Petrus Vermeulen verplaatste in 1779 de zaak naar Weert en voerde 
de directie tot 1816. Johannes Beerens en Joseph Beerens zetten in 
deze periode de samenwerking met de familie Vermeulen voort. 
Na beider overlijden waren de Vermeulens voorlopig de enige fir-
manten. Johannes Vermeulen werkte samen met zijn beide zoons 
Lambert en Henri verder. Jan Vermeulen, zoon van de laatstge-
noemde, leidde van 1870 tot 1910 het bedrijf, waarin eveneens zijn 
broers Cornelis en Jacques werkzaam waren. Jan Vermeulen werd 
opgevolgd door zijn zoon Frans. Diens broers Henri en Theodoor 
zetten vanaf 1914 gezamenlijk de firma voort, waarin nadien ook 
werd opgenomen de in 1913 geboren Ernest Vermeulen. Van hun 
werkstukken mag genoemd worden het in 1780 gebouwde orgel 
in de kerk van het Belgische Bocholt. In 1900 werd de bekende 
orgelmakerij L. Ypma & Co te Alkmaar, gesticht door Dirk Ypma 
in 1835, door Vermeulen overgenomen. 

In 1891 begon Léon Verschueren, wiens vader hoofd der school 
was te Heythuysen, op 25-jarige leeftijd een werkplaats voor het 
vervaardigen van orgelpijpen, hetgeen het begin betekende van 
de thans bekende firma Verschueren. De tijd van oprichting was 
goed gekozen. Vooral na 1890 werden grote orgels gebouwd met 
vele registers. Rond 1900 werd het eerste complete orgel door deze 
firma gebouwd, een niet verwonderlijke ontwikkeling wanneer men 
weet dat na de fabricage van orgelpijpen successievelijk ook andere 
orgelonderdelen werden vervaardigd. Daardoor is het ook verklaar-
baar dat de firma in de eerste veertig jaren van haar bestaan slechts 
40 orgels vervaardigde, aangezien men de meeste bekendheid genoot 
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als fabrikant van onderdelen. In 1931 waren 11 personen in het 
bedrijf werkzaam, in 1940 was dit aantal gestegen tot 38. 

Vermelding verdient voorts nog de firma der gebroeders Antoon 
en Jan Franssen, een onderneming aanvankelijk gevestigd te Horst, 
doch in 1867 overgeplaatst naar Roermond. Naast een groot aantal 
kleinere orgels werden door deze firma ook enige grote orgels ge-
bouwd, waartoe onder meer behoren het op 6 augustus 1898 in 
gebruik genomen nieuwe orgel voor de Sint Christoffel-kathedraal 
te Roermond, alsmede het in 1915 voltooide orgel voor de Sint 
Martinus-kerk te Beek. Klein begonnen in 1825, telde het bedrijf 
in 1856 nog pas 4 arbeiders. Omstreeks de eeuwwisseling was het 
een flink bedrijf geworden. Men fabriceerde kerk-, salon- en concert-
orgels, Amerikaanse orgels en harmoniums, die geëxporteerd werden 
naar alle werelddelen. De klad kwam in het bedrijf door de opkomst 
van radio en gramofoon, waardoor de specialiteit van het bedrijf, 
amusementsorgels, steeds minder werd verkocht. Rond 1920 werd 
het bedrijf opgeheven 

Een bekend Roermonds orgelbouwer was verder Frans Louvigny. 
Hij was rond 1850 vooral actief in de omstreken van Roermond. 
In 1846 bouwde hij voor de kerk te Posterholt een orgel, terwijl 
hem in 1850 de restauratie van het orgel van het Groot-Seminarie 
te Roermond werd opgedragen. 

De orgelbouwer Peter F. van Dinther, afkomstig uit Rotterdam, 
vestigde zich voor 1831 te Tegelen op het kasteel Holtmiihle. Zijn 
zoon vestigde zich als orgelbouwer te Tirlemont en later te Maaseik. 
Hij bouwde onder meer het orgel van de parochiekerk te Greven-
bicht. Een halfbroer van Peter van Dinther was Mathieu van 
Dinther, die huwde met een dochter van orgelbouwer Lambert 
Vermeulen en als medefirmant in diens bedrijf trad. In 1869 vertrok 
Mathieu van Dinther naar de Verenigde Staten, alwaar hij in 1870 
een nieuw bedrijf stichtte te Detroit, vanwaar het enige jaren later 
werd overgeplaatst naar Miskawaka. 

Van de Roermondse orgelbouwer Th. Niken is bekend dat hij 
in 1905 een orgel bouwde voor de Sint Martinus-kerk te Tegelen. 
Terzelfdertijd ongeveer plaatste hij een orgel in de Sint Augustinus-
kerk te Lutterade-Geleen. 

Dat de Limburgse orgelbouwers hoogwaardige produkten lever- 

346 



den, bewijst de opname van een aantal orgels op de lijst van 
monumentale orgels, — opgemaakt door de Nederlandse Klokken- en 
Orgelraad en de Rijkscommissie van Advies voor Kerkorgels —, waar-
onder instrumenten van Conradt Ruprecht, Gebr. Fransen en 
Mren. 

Jammer genoeg vielen ook bestaande orgels ten prooi aan de in 
de vorige eeuw heersende restauratiezucht. Omstreeks 1875 over-
heerste namelijk de Franse orgelbouwkunst in ons land. Met de 
beste bedoelingen ging men de mooie oude barokorgels te lijf om 
deze zo goed en zo kwaad als het ging te veranderen volgens de 
wetten der romantiek, aan welks nieuwe eisen de orgelmakers zich 
haastten te voldoen. Na het midden der vorige eeuw werd de Franse 
orgelbouwer Aristide Cavaillé Coll beroemd door zijn als blaasorkest 
gedachte instrumenten, uitgaande van het principe dat alle registers, 
precies zoals in een orkest zoveel mogelijk met elkaar tot een geheel 
dienden te versmelten. Dit was op zijn beurt te wijten aan de 
overgang van de voordien veelal contrapuntische muziek van ab-
stract karakter naar de muziek der romantiek die daarentegen wel 
iets wilde uitbeelden hetgeen al blijkt uit de namen der muziek-
stukken zoals Prière á Notre Dame, Alpengliihen en De ondergang 
van de Titanic. 

In dit verband is tekenend een ingezonden brief van een inwoner 
uit Maasniel, geplaatst in de Maas- en Roerbode van 27 oktober 1877 
waarin deze zich bijzonder misprijzend uitlaat over het bestaande 
orgel „volstrekt niet geschikt om bij plechtige kerkelijke gelegen-
heden eenig godsdienstig gevoel op te wekken." De briefschrijver 
vervolgt: „Op zeer aannemelijke voorwaarden werd het kerkorgel 
door de Heer Vermeulen te Weert in een zeer fatsoenlijk instrument 
herschapen. Vooreerst is hij er op bedacht geweest, wat men „les 
fonds" ofwel „grondstemmen" noemt, goed te verzorgen en dan bij 
het manuale nog een klein „positief" te voegen, tot groot gemak 
des orgelspelers. Elkeen mag gerust dit orgel zien, deskundigen 
mogen het ook met allen ernst bespelen en het is te hopen, dat 
zulke levensgewenschte verbeteringen ook elders mogen gebeuren, 
waar men volkomen weet, hoe de zenuwen al niet werken, zonder 
dat zij in de kerken op de meest kinderachtige wijze worden geprik-
keld". Aan de wens van de briefschrijver werd ruimschoots voldaan. 
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In werkelijkheid echter waren de zo geprezen verbeteringen slechts 
wat de Duitser zo kernachtig uitdrukt: „Verschlimmbesserungen". 
De protestantse orgels brachten het er beter af dan de katholieke, 
hetgeen toe te schrijven was aan de uiteenlopende liturgie-eisen die 
men er aan stelde. Tenslotte zagen de fabrikanten zich gedwongen 
voor de katholieke kerken een zogenaamd „Compromis-orgel" te 
ontwikkelen, geschikt tot begeleiding zowel van het Gregoriaans als 
van meerstemmige missen en lofgezangen, en dat tevens moest 
kunnen dienen de opkomende volkszang te ondersteunen, zoals in 
de protestante eredienst sinds lang gebruikelijk was. 

Over de lonen in de orgelmakerij is weinig gepubliceerd. In de 
orgelfabriek van Franssen te Horst werkten in 1866 5 werklieden, 
die het flinke loon van f 6,75 per week verdienden. 

§ 3. Steenhouwerij 

De ondernemingen, die onbewerkte geïmporteerde natuursteen 
voor bepaalde doeleinden geschikt maakten, waren niet omvangrijk 
noch groeiden ze uit tot grote bedrijven, een enkele uitzondering 
daar gelaten. De steen werd meestal gezaagd, geschaafd en gepolijst, 
en diende als schoorsteenmantel, grafmonument of tafelbedekking, 
naderhand ook als schakelbord voor electrische verlichting en der-
gelijke. 

Te Venlo waren in 1859 twee steenhouwerijen gevestigd, waarvan 
P. J. Berger, — ook de eigenaar van een rederij die vier stoomboten 
exploiteerde voor de vaart tussen Venlo en Rotterdam —, het belang-
rijkste bedrijf bezat: er werkten 13 volwassen arbeiders. Het tweede 
bedrijf was dat van H. Goossens, waar 9 volwassenen en 1 kind 
werkten. 

Roermond kende in 1866 de steenhouwerijen van J. Stienon met 
7 volwassen arbeiders en 1 jongen, en van G. Janssen met 5 vol-
wassen arbeiders. 

Bekende steenhouwerijen omstreeks 1900 opgericht en thans nog 
bestaand zijn Aug. Latiers te Belfeld en Van Stockum N.V. te Venlo 
daterend uit 1910. 

Doordat men nogal exporteerde naar Duitsland, ging men in de 
tachtiger jaren de nadelige gevolgen ondervinden der verhoogde 
Duitse invoerrechten. 
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Omstreeks 1912 waren er twee belangrijke zaken die de gemoe-
deren in de steenhouwerswereld bezig hielden: het uniforme invoer-
recht voor bewerkte artikelen en de Steenhouwerswet. Het voor alle 
natuursteen vastgestelde uniforme tarief van f0,50 per 100 kg ont-
moette heftige tegenstand, omdat de konsekwentie ervan was dat de 
dure artikelen verhoudingsgewijs te laag en de goedkope te hoog 
werden belast. Vooral vond men dat er een onderscheid diende te 
zijn in de graad van bewerking: zo stelde men een gedifferentieerd 
tarief voor, te weten f 0,15 voor ruw bewerkte steen, zoals bij voor-
beeld trottoirbanden, f0,50 voor meer bewerkte steen zoals bij voor-
beeld schoorsteenmantels, en f 5,— per 100 kg voor gepolijst werk, 
zoals grafmonumenten. De Roermondse Kamer van Koophandel, die 
zich tot tolk der steenhouwers maakte, vroeg dus vooral bescherming 
voor de laatstgenoemde categorie. Men rekende voor dat een graf-
monument van f 400,— volgens artikel 165 der tariefwet slechts met 
f 5,— zou worden belast, zijnde 134% der waarde. Volgens het 
voorstel der Kamer zou deze grafsteen met f50,— ofwel 121/4% der 
waarde belast moeten worden. 

De Steenhouwerswet van 1911, — naar de uitspraak van een 
arbeidsinspecteur was het steenhouwen een moordend beroep —, 
beperkte de arbeidstijd tot 81/2 uur voor personen beneden 17 jaar 
en tot 9 uur voor ouderen met uitsluiting van nachtarbeid. De 
steenhouwers beschouwden de invoering ervan als een ramp omdat 
de beperking van de arbeidsduur en de hoge eisen die aan de werk-
plaatsen gesteld werden, lasten legden op het bedrijf, die men in het 
buitenland, waarvan men de concurrentie vreesde, niet kende. 

De daglonen waren te Venlo in 1861 als volgt: P.  J.  Berger be-
taalde aan volwassenen f0,90 en kinderen f0,45 uit, H. Goossens 
respectievelijk f0,80 en f0,40. Bij Berger werkten in dat jaar 3 
kinderen, bij Goossens  1. 

Te Roermond verloonde Stienon per man per week ƒ6,— tot 
f 7,80 en voor kinderen f1,40. Steenhouwer Janssen, die geen kin-
deren in dienst had, verloonde eveneens f 6,— tot f 7,80. 889  

"e) G.A. Venlo Statistiek fabrieken en bedrijven, stoomketels en stoomwerktui-
gen, 1851-1900 (mv. nr. 382); P.V.L. 1861, p. 404405; 1866, XV, p. 402 e.v.; 
K.v.K. Venlo 1882, p. 9; K.v.K. Roermond 1912, p. 10-11; Brugmans, a.w., p. 
410; Everwijn, a.w., di I, p. 14. 
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K. OPENBARE NUTSBEDRIJVEN 

§ 1. Gasvoorziening 

In de loop der achttiende eeuw kwam men in Europa tot het ge-
bruik van gas, vooral voor verlichtingsdoeleinden. Enige practische 
betekenis verkreeg dit pas tegen het einde van die eeuw door onder-
zoekingen onder andere van de Limburger Jan Piet Minckelers, 
voor wie in zijn geboortestad Maastricht in 1904 een standbeeld werd 
opgericht. Minckelers, professor in de natuurkunde aan de universi-
teit te Leuven, verlichtte reeds in 1785 zijn collegelokaal door middel 
van gas. Aan het begin van de negentiende eeuw gingen enige 
Europese hoofdsteden over tot straatverlichting met behulp van gas-
lampen: Londen in 1808, Parijs in 1820 en Berlijn in 1826. 

De gasfabrieken te Roermond en Venlo werden gesticht omstreeks 
1860. Men behoorde dus niet tot de pioniers. In 1825 was immers 
in Nederland de eerste gasfabriek gesticht door de N.V. Amsterdam-
sche Pijp Gas Compagnie, die daarvoor van de gemeente concessie 
verkreeg. Deze fabriek vervaardigde nog raapoliegas, terwijl de eerste 
steenkoolgasfabriek in 1826 te Rotterdam in werking kwam, geëx-
ploiteerd door een Engelse maatschappij, de Imperial Continental 
Gas Association. 391  In 1860 waren er in Nederland al 40 gasfabrie-
ken; in 1878 was dit aantal gegroeid tot 73. Het aantal gasfabrieken 
nam dus snel toe. Deze „Griinder"-golf werd gestimuleerd door de 
grote winsten in deze sector. Financiëel was de exploitatie van een 
gasfabriek in de eerste jaren na 1850, maar ook later nog, een voor-
delige zaak. Nog in de jaren tachtig keerden de gasfabrieken relatief 
hoge winsten uit. Er was dan ook veel interesse voor deze branche 
die, — tot ergernis der industriëlen —, in vele gevallen door de ge-
meente werd geëxploiteerd. 

In Zuid-Nederland kwamen onder meer gasfabrieken tot stand te 

399) Everwijn, a.w., dl II, p. 514-515; H. J. M. van de Akker, De Bredase gas-
fabriek 1858-1958, scriptie Katholieke Hogeschool Tilburg (1958), p. 2. 
391 ) Brugmans, a.w., p. 211-212; De Jonge, a.w., p. 182-183; De Nederlandse in-
dustrie sinds 1945, p. 60-61. 
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Maastricht in 1848, te Tilburg in 1853 en te Breda in 1858. 392  
Begon volgens Brugmans de gasfabricage in Nederland overal als 
particuliere onderneming, Roermond was een uitzondering op deze 
regel. Hier werd in 1859 door het gemeentebestuur besloten tot de 
oprichting en exploitatie van een eigen gemeentelijke gasfabriek. 
Venlo sloot zich bij de algemene opvatting aan dat een gemeente-
bestuur zich niet behoorde in te laten met het stichten en exploiteren 
van industriële ondernemingen. 393  

Dat de gemeenteraad van Roermond er in 1859 toe besloot zelf 
een gasfabriek op te richten, hing samen met een geschil dat de 
industrieel Petrus Regout tezelfdertijd had met het stadsbestuur van 
Maastricht. De kern van dit geschil was dat de door Regout sinds 
1848, oorspronkelijk alleen ten eigen behoeve, geëxploiteerde gas-
fabriek bij besluit van het Maastrichtse gemeentebestuur moest stop-
pen met de gasleveranties aan derden. Regout lokte daarop een ge-
rechtelijke beslissing uit. Het arrest ter zake van de Hoge Raad in 
1859 viel in het voordeel van Maastricht uit. De gang van zaken 
in de Limburgse hoofdstad moet de Roermondse vroede vaderen te 
meer hebben aangesproken, omdat Regout in 1851 van de koning 
concessie had verkregen Roermond door middel van gas te verlichten. 
Na zijn Maastrichtse ervaring, die hem kwam te staan op een verlies 
van f 19.000,—, zal Regout ongetwijfeld de lust vergaan zijn elders 
met gasleveringen zijn geluk te beproeven. 394  

Het punt, waar omheen zich de moeilijkheden bij de stichting 
van gasbedrijven groepeerden, was dat de ondernemingen niet Idein-
ambachtelijk konden worden opgezet, — om na gebleken succes 
verder uit te breiden —, maar dat men gedwongen was met een 
productie-eenheid voldoende voor gasvoorziening van tenminste het 
centrum der stad van start te gaan. Dit maakte het bijeen brengen 
van de benodigde gelden ter investering niet gemakkelijk. Het 

399) Van de Akker, a.w., p. 4; J. Persoon, Gas in Maastricht tussen 1848 en 
1950, scriptie Katholieke Hogeschool Tilburg (1967), p. 6; P. H. Verwij, De 
gasfabricage in Tilburg 1853-1961, scriptie Katholieke Hogeschool Tilburg (1965), 
p. 4-5. 
393) G.V. Roermond 1860, V; Jubileum-uitgave 75-jarig bestaan gasbedrijf Venlo, 
P. 3 . 
394) Maenen, a.w., p. 141-148; Persoon, a.w., p. 5-9. 
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rendement van deze investeringen was moeilijk te schatten, omdat 
men een artikel ging verkopen waarmee men beperkte ervaring had, 
dat weinig bekend was en waarvan de prijs mede afhing van het 
aantal aansluitingen. De gemeenten stonden daarbij voor de keuze 
zelf de gasfabrieken te exploiteren, — gezien het openbare nuts-
karakter ervan —, of deze als industriële onderneming door particu-
lieren te laten drijven, waarbij niet uit het oog mocht worden ver-
loren, dat het publiek beschermd diende te worden tegen het mono-
polie dat een plaatselijke gasfabriek zou bezitten. Daarom werd bij 
exploitatie door een particulier in het contract een maximum-gasprijs 
door de gemeente vastgesteld. 

Voordat deze gemeentelijk opgezette bedrijven in werking traden, 
waren er reeds ondernemingen die voor eigen gebruik een gasfabriek 
exploiteerden. Dit was alleen bij grote bedrijven het geval, zoals bij-
voorbeeld te Maastricht waar Petrus Regaut sedert 1848 een gas-
fabriek bezat, die 400 lichtpunten verzorgde. De Maastrichtse papier-
fabriek Lhoest Weustenraad & Cie bestelde reeds in 1851, een jaar 
na haar oprichting, een gasinstallatie bij Le Prince Frères te Luik. 
Te Roermond werd concessie gevraagd voor de stichting van een 
gasfabriek door de papierfabriek Burghoff Magnée & Comp. Bij 
Koninklijk Besluit van 24 februari 1848 no. 41 werd de vergunning 
tot het aanleggen van een „gazétablissement" verleend, doch niet de 
er bij gevraagde exclusieve vergunning. 395  Van de concessie werd 
geen gebruik gemaakt. Afzetrisico liepen deze, niet klein te noemen 
bedrijfsfabrieken, niet. De gashouder die Regout bouwde was vijf 
meter hoog, had een middellijn van twaalf meter en werkte met vijf 
gasovens. 

Zoals vermeld opteerde Roermond voor een gemeentelijke gas-
fabriek. De gemeenteraad stelde de volgende financieringskeuze op: 
— het aannemen van een gedaan aanbod, waarbij men van derden 
een geldlening zou verkrijgen, af te lossen in annuïteiten over de 
duur van 55 jaar. 
— het uitschrijven van een geldlening tegen betaling van de gewone 
interest en aflossing in termijnen. 

395) P.V.L. 1848, p. 107; J. A. Kuijlaars, Publieke werken in lateren tijd, in 
Gedenkboek ter gelegenheid van het zevenhonderdjarig bestaan van Roermond 
als stad p. 393. 
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— het verkopen van gemeente-eigendommen. 
Men besloot tot het laatste, waarbij het restant uit het gedane geld-
aanbod zou worden gefinancierd, te weten een bedrag van f 70.000,-. 
Dit geldaanbod door middel van Roermondse bankiers ontvangen, 
werd plotseling ingetrokken. Derhalve was men gedwongen over te 
gaan tot het uitschrijven van een geldlening, die men in augustus 
1860 tot geruststelling van de gemeenteraad voltekend kreeg tot een 
bedrag van f 60.000,— tegen een rentevergoeding van 5%. Nadat 
de financiering veilig was gesteld, deed zich de vraag voor in welke 
orde van grootte de fabriek moest worden opgezet, immers het toe-
komstig aantal gasgebruikers was moeilijk te bepalen. Aanvankelijk 
bleef het aantal aanmeldingen beneden het geraamde. Ultimo sep-
tember hadden zich echter toch 174 consumenten gemeld, mede 
dank zij het feit dat men er toe over was gegaan enige voordelen aan 
te bieden bij opgave voor 1 oktober van dat jaar. Dit resultaat bleek 
zodanig te zijn dat men van start durfde gaan. De bouw der fabriek 
werd onder architectuur geplaatst van ir. Van der Made te Dord-
recht. Bij inschrijving was de laagste C. Nolet uit Schiedam met 
f 59.000,— aan wie de bouw gegund werd. Tot de inschrijvers be-
hoorden ook F. Andriessens en Giesbers 8z Van Deun te Roermond, 
en J. Jockin te Venlo. 

De straatverlichting,  —  nog pas in 1853 verbeterd door de over-
name van 63 olielantaarns van de gemeente Nijmegen, die toen gas 
kreeg —, werd omgebouwd in gasverlichting. 396  De nieuwe straat-
verlichting werd door de bevolking geestdriftig begroet. De Maas- en 
Roerbode van 2 maar 1861 signaleerde: „Het was een hoogst aan-
gename verrassing voor onze stadgenooten j.l. Donderdagavond eens-
klaps de heersende duisternis herschapen te zien in eene geheel en 
al ongewone klaarheid, doordien namelijk het reikhalzend verbeide 
gaslicht alstoen voor de eerste maal zijn glanzende stralen over Roer-
monds pleinen en straten verspreidde, terwijl mede in vele sociëtei-
ten, herbergen en particuliere huizen met het nieuwe verlichtings-
systeem een aanvang kon worden gemaakt". 

356) Cijfers geput uit de betreffende provinciale verslagen van de Kamer van 
Koophandel te Roermond; Kuijlaars, t.a.p., p. 393-394. 
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De gasproductie ontwikkelde zich als onderstaand. 

Gasproductie te Roermond 

Jaar in ms 

1862 6.500 
1873 140.000 
1896 440.000 
1904 1.000.500 
1913 1.750.000 

De fabriek onderging tijdens haar bestaan drie grote verbouwingen. 
In 1873 had de eerste verbouwing en uitbreiding plaats, in 1896 
de tweede en tussen 1910 en 1914 vond een vrijwel algehele ver-
nieuwing plaats, waarna in 1920 de aanwezige horizontale retort-
ovens nog werden vervangen door verticale kamerovens. De fabriek 
werd op 1 april 1930 stil gelegd. Sedertdien distribueerde het 
gemeentelijk gasbedrijf gas dat werd betrokken van de grote cokes-
ovenbatterijen der staatsmijn Maurits te Sittard. Op deze laatste 
ontwikkeling wordt straks nog teruggekomen. 

De toename van het gebruik van gas na 1900 kwam voornamelijk 
door het gebruik van gas voor krachtmachines. Industriële toepas-
sing vond te Roermond plaats in beeldhouwateliers, bierbrouwerijen, 
boekdrukkerijen, koffiebranderijen en smederijen. De prijs van gas 
die in oktober 1902 werd vastgesteld, veranderde voor 1914 niet meer. 
Men onderscheidde prijstechnisch drie soorten gas: lichtgas van 7 
cent per m3, stookgas voor onder meer gasmotoren van 6 cent en 
muntgas van 7%2 cent. Ook de vraag naar muntgas nam sterk toe, 
getuige het aantal geplaatste gasmeters. 337  

Gasmeters te Roermond 

Jaar aantal 

1901 1.072 
1905 1.436 
1910 1.908 

K.v.K. Roermond 1909, p. 16; cijfers geput uit de betreffende verslagen van 
de Kamer van Koophandel te Roerrnond. 
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De Roermondse straatverlichting door middel van gaslantaarns 
werd regelmatig uitgebreid. 398  

Straatlantaarns te Roermond 

Jaar aantal 

1885 143 
1894 165 
1904 289 
1910 347 

De Roermondse gasfabriek bleek een goed geleid bedrijf te zijn 
getuige de winsten die men maakte. De netto-winst bedroeg in 1894 
f12.876,—, in 1910 1'27.870,—. Aan de juridische vraag of het 
maken van winst voor een gemeentebedrijf wel geoorloofd was, ging 
men dus in de practijk voorbij. 399  Dit probleem presenteerde zich 
overigens reeds kort na de in werking treding van de Gemeentewet 
in 1851. Er bestond immers reeds de in 1848 gestichte Stedelijke 
Gasfabriek der gemeente Leiden, het eerste gemeentebedrijf van ons 
land. De vraag was of de gastarieven als belastingen, dus als gas-
rechten moesten worden vastgesteld, omdat er sprake was van genot 
van een openbare gemeente-inrichting, — voorstander: Thorbecke —, 
of dat de gemeente als zedelijk lichaam en niet als overheid de gas-
fabriek exploiteerde, en als zodanig tarieven vaststelde, — voorstander: 
Heemskerk. De Hoge Raad besliste dat de gemeenten zelf maar 
moesten uitmaken of zij de gaslevering als een publiekrechtelijke 
dan wel als privaatrechtelijke dienst wilden beschouwen. 

Naarmate men meer en meer tot gemeentelijke exploitatie besloot, 
ging men zich ook bezinnen op de administratief-organisatorische, 
financiële en sociaal-economische aspecten. Dat bijvoorbeeld de 
wettelijke regeling der financiële administratie, volgens welke uit-
sluitend de gemeente-ontvanger competent was tot het doen van 

398) Cijfers geput uit de betreffende verslagen van de Kamer van Koophandel te 
Roermond. 
319) P. J. Kanen, Gemeentebedrijven, in 100 Jaren gemeentewet, p. 244, 246- 

248, 250-252. 
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ontvangsten en uitgaven, een ernstige handicap was voor een ef f i - 
c iën t bedrijfsbeheer, bleek duidelijk, zodat de gemeenten de discor-
dantie tussen praktijkeisen en wettelijke normen zelf maar oplosten. 
Daarom is het verklaarbaar dat men naar middelen greep, die ook 
het particuliere bedrijfsleven te zijner beschikking had om het nodige 
overzicht te houden over het bedrijfsvermogen en een duidelijk 
inzicht te krijgen in de efficiëntie en de resultaten van de bedrijfs-
exploitatie. Dat daardoor de naleving der wettelijke bepalingen in 
het gedrang kwam, daarover heeft men zich blijkbaar niet al te veel 
kopzorg gemaakt. In 1909 werd de praktijk ten opzichte van een 
klein onderdeel gesanctioneerd. Ten aanzien van het kasbeheer werd 
de mogelijkheid geschapen eigen regelingen te treffen. Pas in 1931 
werd de wettelijke basis van het gemeentelijke bedrijfsbeheer aan-
zienlijk verruimd. Zowel Roermond als Venlo publiceerden, in de 
vorm van bijlage der gemeenteverslagen, reeds voor de eeuwwisseling 
regelmatig en steeds gedetailleerder balansen en resultatenoverzichten. 

De Roermondse gasfabriek was in 1913 uitgegroeid tot een bedrijf 
met 38 man personeel.'" Aan het hoofd stond directeur De Kock 
met een jaarwedde van f2.500,—. De administratie werd geleid 
door een boekhouder met een jaarsalaris van f 850,—. De magazijn-
meester toucheerde f 700,— per jaar. Verder waren in dienst 15 
stokers, die f 11,— tot f13,— per week verdienden, 8 lantaarn-
opstekers met een weekloon van f 5,— per week en voorts meter-
controleurs, geldophalers en een portier, die 14 cent per uur ontving. 

De kolen die men gebruikte werden niet betrokken uit Zuid-
Limburg doch van de Westfaalse mijnen Consolidation en Bismarck 
door middel van de Steenkolen-Handelsvereeniging. 

Het gemeentebestuur van Venlo was inzake de exploitatie van 
de gasfabriek een andere mening toegedaan dan dat van Roermond. 
De gang van zaken aldaar bleek in 1862 geen voorbeeld te zijn 
geweest voor Venlo. Men gaf er de voorkeur aan de gemeenetlijke 
belangen te verzorgen via een concessie, waartoe de Gemeentewet 
van 1851 voldoende wettelijke grondslag gaf. Het gemeentebestuur 
ontving dan ook in de jaren van 1850 tot 1862 van verschillende 

400 ) G.V. Roermond 1913, bijlage E, p. 4-6. 
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ondernemers verzoeken om concessie voor het oprichten van een 
gasfabriek en om, onder nader overeen te komen voorwaarden, de 
verzorging van de straatverlichting op zich te nemen. 401 De aan-
biedingen waren zo talrijk en van zo uiteenlopende aard, dat het 
gemeentebestuur besloot tot het houden van een publieke aanbeste-
ding. 

Op 5 juli 1862 werd de acte gepasseerd, waarbij concessie werd 
verleend aan Felix Tonnar, een ingenieur wonende te Diaken. De 
aannemer verplichtte zich de stadsstraten en pleinen te verlichten 
door middel van uit steenkolen bereid gas tegen een jaarlijkse ver-
goeding van sf 1.200,—. Het gemeentebestuur stelde ter beschikking 
een terrein gelegen in de vestingwerken buiten de Geldersche Poort, 
het tegenwoordige mgr. Nolensplein, dat in de volksmond het gas-
plein werd genoemd. De aanneming geschiedde voor de tijd van 
twintig jaar, terwijl het gemeentebestuur zich verplichtte aan geen 
andere personen of associatie vergunning te verlenen. De branders 
voor de straatverlichting moesten zijn van de grootste soort, te weten 
vleermuisbranders met een lichtsterkte van minstens zes stearine-
kaarsen, — zogenaamde bougies de l'étoile —, wegende zeven en 
tachtig gram en met een middellijn van twee en twintig strepen. 
De prijs mocht niet hoger zijn dan 17 cent per m 3 . De gasverlichting 
moest zich uitstrekken over de gehele stad met inbegrip van de 
uiterste vestingwerken. Het gemeentebestuur zou aangeven waar de 
lichten moesten worden aangebracht. Voor deze gezamenlijke ver-
lichting zouden door Tonnar geleverd worden twintig gegoten 
ijzeren candelabres en zestig ijzeren consoles. 

Op 3 december 1862 kon burgemeester A. van Liebergen de 
gemeenteraad uit nodigen om tegenwoordig te zijn bij de eerste gas-
ontsteking. Vlot van stapel liep alles na de openingsfeestelijkheden 
niet. Klachten kwamen binnen over de slechte kwaliteit van de 
verlichting. Vervolgens werden de lampen te vroeg gedoofd, hetgeen 
vooral bij het station aanleiding gaf tot moeilijkheden omdat de 
reizigers der laatste treinen hun weg naar huis moesten zoeken in 
een Egyptische duisternis. In 1866 ontstond tussen het gemeente-
bestuur en Tonnar een hooglopend meningsverschil over de verlich- 

401) Jubileum-uitgave 75-jarig bestaan gasbedrijf Venlo, p. 3-17. 
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ting der Maasbrug. De door Tonnar bij het gemeentebestuur inge-
diende rekening van f 672,— bleef onbetaald. Men was van oordeel 
dat de brug gerekend moest worden te zijn gelegen binnen de 
vestingwerken, omdat zij uitliep in de keel van het fort St. Michel, 
aan de overkant van de Maas gelegen en behorend tot de Venlose 
vestingwerken. 

De strubbelingen bleven ook in volgende jaren aanhouden. In 
1877 deelde het gemeentebestuur mede aan Tonnar dat geklaagd 
werd over de te hoge gasprijzen; men informeerde of hij genegen 
was het lopende contract te beëindigen. Tonnar antwoordde dat hij 
wel genegen was de gasprijs te verlagen mits het lopende contract 
verlengd werd, een aanbod waarop het gemeentebestuur niet inging. 
Uitbreidingen bleven achterwege aangezien het contract in 1882 
zou expireren. De fabriek werd in dat jaar niet door de gemeente 
Venlo overgenomen. Men verlengde het contract met vijf jaar. De 
belangrijkste conditie hierbij was dat de gasprijs zou worden ver-
laagd tot 9 cent per ms, een flinke verlaging die echter in andere 
gemeenten meer geleidelijk tot stand was gekomen. 

Vergeleken met elders lagen de gasprijzen toen weer op een 
acceptabel niveau. 402 

Prijs in centen per ms gas geleverd aan particulieren 

Gemeente 1862 1882 

Venlo 17 9 
Breda 18 10 
Maastricht 14 10 
Tilburg 20 9 

De gasprijsverlaging van 1882 te Venlo had een zodanige afzet 
tengevolge, dat Tonnar zich verplicht zag in 1884 aan het gemeente-
bestuur mede te delen, dat de toestand van de fabriek onhoudbaar 
was. Aan de onverwacht grote gasafname door particulieren kon 
men niet tegemoetkomen zonder uitbreiding der apparatuur. De 

402) Van de Akker, a.w., p. 25; Persoon, a.w., p. 11; Verwij, a.w., p. 7-8. 
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kosten voor een tweede gashouder, geraamd op f15.000,—, meende 
Tonnar, gezien de korte looptijd van het contract, niet te kunnen 
maken. In deze moeilijkheden ging de gemeente Venlo te rade bij 
de directeur der Stedelijke Gasfabriek te Leiden, D. van der Horst, 
die bekend stond als een autoriteit op het gebied van gasvoorziening. 

Ten slotte besloot de gemeenteraad, conform diens advies, tot 
aankoop der gasfabriek. Op 1 juli 1886 nam Venlo fabriek en 
buizennet van Tonnar over voor een bedrag van f20.000,—. Men 
benoemde tot directeur J. van Rossum du Chattel, civiel-ingenieur 
te Leiden, die op 1 april 1886 in dienst trad. Overeenkomstig een 
rapport, opgesteld door Van Rossum begon men de gasfabriek te 
verbouwen. In april 1887 vroeg Van Rossum zijn ontslag om een 
functie te aanvaarden in Cadix. De benoeming van een nieuwe 
directeur werd niet nodig geacht omdat twee leden van de gemeen-
telijke gascommissie, Thijwissen en Van Rijn, zich bereid hadden 
verklaard de dagelijkse leiding van de fabriek op zich te nemen. 
Wel benoemde men in 1887 een administrateur — boekhouder, 
M. Janssen, die op 1 januari 1899 werd benoemd tot directeur en 
dit bleef tot 1930. 

De gasproductie was sinds het gemeentelijk beheer als volgt. 

Geproduceerd gas te Venlo 

Jaar aantal ms 

1888 300.000 
1892 400.000 
1895 400.000 
1897 500.000 
1898 600.000 
1899 700.000 
1901 1.000.000 
1906 1.400.000 
1910 1.700.000 
1913 2.000.000 
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Een stijging van de productie constateert men na 1899. Deze stijging 
is te verklaren door een prijsverlaging van 9 naar 7 cent in 1898. 
Voorts was een oorzaak de verbeterde lichtkwaliteit, te danken aan 
de vervanging van de gebruikelijke vleermuisbranders door gloei-
kousjes. 403  Het mooie witte licht van het gloeikousje, — een uit-
vinding in 1895 gedaan door de Oostenrijkse chemicus Karl Auer 
von Welsbach —, dat bovendien minder gas verbruikte, viel zeer 
in de smaak van het publiek. 

Omstreeks 1910 waren in Nederland 7 fabrieken die deze gloei-
kousjes vervaardigden, waarvan een te Venlo: de in 1908 opgerichte 
gasgloeikousjesfabriek Gasglhlichtwerke Universum, die dadelijk 
volop werk kreeg. De onderneming was uitgerust met een gasmotor 
van 4 pk. Het bedrijf werd in 1914 overgenomen door de vennoot-
schap onder firma Brenneker, Heres 8z Co en heette sindsdien: 
Eerste Nederlandsche Kunstzijde-gloeikousenfabriek Aurora. 404 

In oktober 1912 begon het Venlose electriciteitsbedrig stroom te 
leveren door middel van de Peel-Centrale, hetgeen concurrentie be-
tekende voor de gasfabriek. Duidelijk blijkt dit uit onderstaand over-
zicht van het aantal motoren in de jaren 1912, 1913 en 1914. 4°5  

Overzicht van geplaatste motoren te Venlo 

Soort van motoren 1912 1913 1914 

Gasmotoren 44 45 25 
Electromotoren 16 31 44 
Stoommachines 19 18 18 
Zuiggasmotoren 4 6 8 
Benzinemotoren 3 3 5 
Petroleummotoren 3 3 3 

403) J. FOrbeS, Vijftig eeuwen olie (Zeist 1963), p. 116; Jubileum-uitgave 75-jarig 
bestaan gasbedrijf Venlo, p. 11. 
404) K.v.K. Venlo 1908, p. 21. 
405) Verslagen der K.v.K. Venlo 1912, 1913, 1914, staat der fabrieken en werk-
plaatsen waar een of meer krachtwerktuigen worden gebruikt; De Jonge, a.w., 
p. 183. 
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De overwinning van de electriciteit op het stadsgas was overtuigend 
toen in 1914 de Venlose straatverlichting op electriciteit werd over-
geschakeld. 

Toen Weert in 1904 zijn straatverlichting van olielampen wilde 
moderniseren stond men voor de keuze: gas of electriciteit. 406  Aan-
vankelijk voelde men meer voor het laatste. Men zou een turbine 
plaatsen op de duiker van sluis 16 der Zuid-Willemsvaart of op de 
duiker tussen Zuid-Willemsvaart en Noordervaart. Een bescheiden 
gasfabriek lokte het gemeentebestuur meer aan. Immers bij de bouw 
van een gasfabriek kon men terug vallen op jarenlange ervaringen 
in andere plaatsen. Een gemeentelijke electriciteitsvoorziening was 
in 1904 slechts gerealiseerd in enkele grote steden zoals Amsterdam, 
Rotterdam, Haarlem en Groningen. 407  Een plan tot de bouw van 
een gasfabriek werd echter op de raadsvergadering van 19 augustus 
1904 verworpen onder motieven van twijfels aan rendement en angst 
voor een extra belasting. Dit alles gebeurde niettegenstaande een 
rekest met vele handtekeningen, ingezonden als adhaesiebetuiging 
aan het voorstel van burgemeester en wethouders. Dit college bleek 
vasthoudend, want in het voorjaar van 1905 bracht het de zaak op-
nieuw in de raad, nu met een duidelijke toelichting op het rende-
ment en nut van het project. Het voorstel kwam erdoor en op 29 sep-
tember 1906 ging het gasbedrijf van start. Het gas werd, voor wat 
betreft de stadsverlichting, op 9 april 1921 vervangen door electrici-
teit, geleverd door de Provinciale Limburgse Electriciteits-Maatschap-
pij te Maastricht. 

Tenslotte gingen de staatsmijnen een rol van betekenis spelen bij 
de gasvoorziening. In 1920 kwam namelijk de cokesfabriek van de 
mijn Emma te Treebeek-Heerlen in gebruik. Het bij de bereiding 
van cokes vrijkomende cokesovengas, — dat men voor eigen productie 
slechts voor de helft nodig had —, ging men leveren aan bepaalde 
gemeenten in Zuid-Limburg. Begonnen met de levering van 100.000 
m3  gas in 1921 was de afzet in 1928 gestegen tot 2.500.000 m 3 . 

406) Maas- en Roerbode, jubileumnummer januari 1956, artikel Plattelandsdorp 
werd industriestad. 
407) J. C. van Staveren, De eleetrieiteitsvoorziening van Nederland, in Het be-
drijfsleven tijdens de regering van Koningin Wilhelmina 1898-1938, p. 151-152. 
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De grote ontwikkeling, ook belangrijk voor Midden- en Noord-
Limburg, benevens oostelijk Noord-Brabant, vond plaats in 1927 
toen de cokesfabriek van de mijn Maurits te Sittard in bedrijf werd 
gesteld. De totale gasafzet der Staatsmijnen steeg van 2.500.000 m3  
in 1928 tot 68.900.000 m3  in 1938. Steeds meer gemeenten sloten 
gascontracten met de Staatsmijnen, terwijl voorts een aantal indus-
trieën, waaronder vele keramische bedrijven in Limburg tot toe-
passing van gas als energiebron besloten. Het gastransportnet werd 
geleidelijk uitgebreid en reikte in 1940 in Limburg tot Maastricht en 
Venlo, en in Noord-Brabant via Eindhoven tot 's Hertogenbosch. 
Hiertoe was in 1934 opgericht de Limburgse Maatschappij voor Gas-
distributie (Limagas) N.V., waarvan aandeelhouders waren: de 
Staatsmijnen voor 40%, de provincie Limburg voor 20% en de aan-
gesloten gemeenten voor 40%. 4°3  

§ 2. Electriciteitsvoorziening 

In het begin van de jaren tachtig begonnen in Nederland enkele 
particulieren met de opwekking van electriciteit voor eigen behoefte. 
Men ging er gaandeweg toe over de in meerdere gebouwen benodig-
de electrische energie in één centraal punt op te wekken, waarmee 
dus het begrip electrisch centraalstation voor het eerst vaste vorm 
kreeg en de stroomlevering aan derden zijn intrede deed. 409  Oor-
spronkelijk strekte deze stroomlevering zich niet verder uit dan tot 
het bouwblok, waarin het betreffende centraalstation was gelegen, 
dat om deze reden dan ook blokstation werd genoemd. Van deze 
blokstations werden er in het begin van de tachtiger jaren vele in 
de grote steden van ons land, zoals Amsterdam, Rotterdam en Gro-
ningen, opgericht. 

Afnemers waren hoofdzakelijk kantoren, winkels, hotels, restau-
rants en sociëteiten, die stroom betrokken voor de verlichting van 
het interieur en de gevel van hun gebouwen. Daarnaast vond de 
electrische verlichting ook wel ingang bij particulieren, echter 

409) M. Kemp, Mijn en spoor in goud (Maastricht 1952), p. 53-57; Staatsmijnen 
in Limburg, gedenkboek vijftigjarig bestaan, p. 254-257; Limburg, uitgave week-
blad De Zakenwereld, Amsterdam januari 1936, p. 46. 
409) Brugmans, a.w., p. 350; Van Staveren, tap., p. 150. 
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slechts op bescheiden schaal, daar vooralsnog de kosten, in verge-
lijking met die van andere lichtbronnen, te hoog waren. LItiliteits-
overwegingen lagen niet ten grondslag bij de installatie van electrisch 
licht, wel reclame en attractie. Een concessie van overheidswege was 
voor de exploitanten van dergelijke blokstations niet nodig, daar zij 
hun afnemers konden bereiken zonder de openbare weg met elec-
trische geleidingen te kruisen. De stroomopwekking en stroomdistri-
butie vielen dan ook onder geen andere bepalingen dan die van de 
Stoomwet en de Hinderwet. 

De eerste poging tot distributie van stroom op ruimere schaal ging 
in ons land uit van een Russisch oud-zeeofficier kapitein De Khotins-
ky, die te Rotterdam een deel van de Wijnhaven verlichtte door 
middel van op zolderschuiten opgestelde accumulatoren." De Kho-
tinsky was hiertoe in staat gesteld door enige voortvarende Rotter-
damse zakenlieden, die daartoe hadden opgericht de Electriciteits-
maatschappij systeem De Khotinsky. 

Het jaar 1886 bracht de eerste electrische centrale in Nederland 
te Kinderdijk, die intercommunale stroomlevering verzorgde. Het 
was de firma Willem Smit & Co te Slikkerveer, die oprichter werd 
van de centrale: de N.V. Electrische Verlichting Kinderdijk. Het 
geld, f 26.000,—, werd bijeengebracht door de Kinderdijkse gegadig-
den voor een aansluiting en relaties van Willem Smit & Co. De 
centrale begon met 300 aansluitingen, waarbij iedere lamp als een 
aansluiting werd geteld. Men leverde stroom volgens een soort vast-
recht-calculatie, waarbij iedere abonnee per lichtpunt f 12,— tot 
f15,— per jaar betaalde, afhankelijk van de afstand tot de centrale 
in verband met de optredende spanningsafval. Ter orientatie zij 
gezegd dat Kinderdijk was gelegen in de gemeenten Nieuw-Lekker-
land en Alblasserdam. Onder het bovengenoemde aantal aansluitin-
gen waren: fabrieken, woningen, kantoren, de sociëteit en 21 straat-
lantaarns. De Internationale Electrische Tentoonstelling te Frank-
furt gehouden in 1891 deed de ontwikkeling der electriciteitsvoor-
ziening zeer versnellen. 

.no) Knap, a.w., p. 45-47, 62; De ontwikkeling onzer electriciteitsvoorziening 
1880-1938, uitgegeven naar aanleiding van het 25-jarig bestaan der vereeniging 
van directeuren van electriciteitsbedrijven in Nederland (Arnhem 1948), dl I, p. 
12-13. 
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Te Venlo startte in 1903 het gemeentelijk onderzoek naar de mo-
gelijkheid tot vestiging van een electrische centrale. 4 " Het onder-
zoek verzandde in onbenullige praterijen op gemeenteraadsvergade-
ringen. In 1908 ontving men, — het stadscollege was inmiddels nog 
niet verder opgeschoten —, een schrijven van de Landrat van Geldern, 
met de vraag of Venlo betrokken wenste te worden in een onderzoek 
om de Kreisen Geldern, MOrs, Cleve en Lehr vanuit één punt van 
electriciteit te voorzien. Hiervoor kreeg men te Venlo van regerings-
wege uit oogpunt van defensie geen toestemming. In augustus 1909 
kwam bij de gemeente Venlo een aanvrage binnen voor het uit-
sluitend recht tot levering van electrische stroom van een bepaalde 
kwaliteit, te leveren door de in oprichting zijnde Maatschappij Peel-
Centrale. Op 30 december 1909 besloot de gemeenteraad van Venlo 
tot het verlenen van een concessie tot levering van electrische 
stroom. 4" Begin 1910 werden de besprekingen afgerond. Conces-
sionaris werd de op 25 februari 1910 opgerichte N.V. Maatschappij 
Peel-Centrale, gevestigd te 's Gravenhage, waarvan de participanten 
waren: Jacob Bakker zonder beroep, Pieter Fentener van Vlissingen 
fabrikant te Helmond, G. A. W. van Lanschot bankier te 's Her-
togenbosch, V. A. M. van den Heuvel lid van de Tweede Kamer en 
wonende te Helmond, mr. F. J. Bolsius advocaat en procureur en 
lid van de Tweede Kamer wonende te Roeiniond, J. Th. C. van 
Dooren, adviserend ingenieur te Scheveningen en Hugo F. Roll 
Hermansz. industrieel te 's Gravenhage. 

De vennootschap stelde zich volgens artikel 3 der statuten ten 
doel het oprichten en in werking brengen van electrische centrales 
en de verdere exploitatie dier centrales in Noord-Brabant en Lim-
burg; voorts het handeldrijven in alle onderdelen, benodigd bij elec-
trische kracht- en lichtinstallaties en het waarnemen van agenturen 
in verband daarmede. Het kapitaal der vennootschap bedroeg 
f1.800.000,— verdeeld in 1.800 aandelen ieder van f1.000,—, ge- 

411) Jubileum-uitgave 75-jarig bestaan gasbedrijf Venlo, p. 18-23. 
412) G.A. Venlo, Gemeenteblad sept. 1908- sept. 1909, nr. 2.28, p. 1-4; sept. 
1909- sept. 1910, nr. 250, p. 2-12, nr. 256, p. 16-19; De ontwikkeling onzer 
electriciteitsvoorziening, dl I, p. 58; Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscou-
rant, woensdag 30 maart 1910, nr. 73: nr. 280 Naamloze Vennootschap Peelcen-
trale, 's-Gravenhage. 
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splitst in 5 series, elk van f 360.000,—, waarvan de eerste serie 
geheel was geplaatst. Het restant zou binnen 10 jaar geplaatst 
moeten zijn tenminste á pari. Voorts werden er 100 oprichtersbe-
wijzen uitgereikt aan Jacob Bakker, Jos van Dooren en Hugo Roll. 
Commissarissen der vennootschap werden: Bakker, Fentener van 
Vlissingen, Van Lanschot, Van den Heuvel, Bplsius en Roll; Bakker 
en Roll werden benoemd tot gedelegeerd commissaris, terwijl voor-
lopig als directeur zou optreden de gedelegeerde commissaris Bakker. 

Bovendien werd ingesteld een raad van toezicht, die het recht had 
om te controleren of de met de gemeenten aangegane overeenkom-
sten werden nageleefd. Het lidmaatschap van de raad van toezicht 
was opengesteld voor iedere gemeente die hierop volgens de con-
cessievoorwaarden recht had. Het was speciaal bedoeld voor de grote 
gemeenten. Uit artikel 3 der statuten bleek dat de plannen der 
Peel-Centrale verder reikten dan Venlo alleen. 413  

Men had in eerste instantie voor ogen het gehele gebied van ooste-
lijk Noord-Brabant, tot 's Hertogenbosch toe, en Midden- en Noord-
Limburg, van electrische energie te voorzien. Aan dit electriciteitsnet 
zou later toegevoegd worden Tilburg, 's Hertogenbosch en De Lang-
straat. Tilburg ontving reeds in 1909 een aanbieding der Peel-Cen-
trale tot levering van electriciteit in een onderstation, op te stellen 
in het centrum van de gemeente, van waaruit dan de distributie aan 
de ingezetenen door en voor rekening van de gemeente zou plaats 
vinden. Door de adviseur van de gemeente, de Delftse hoogleraar 
ir. G. J. van Swaay, werd evenwel het aanvaarden van dit voorstel 
ontraden, niet alleen op grond van economische motieven, maar ook 
in verband met de grote waarschijnlijkheid, dat de provincie Noord-
Brabant de toestemming voor het Peel-Centrale-plan zou weigeren, 
daar juist toen door de provincie een commissie was ingesteld tot 
bestudering van het vraagstuk der stroomvoorziening van Noord-
Brabant. 

413) Van Staveren, De electriciteitsvoorziening in Nederland, p. 153; A. A. Weijts, 
De e/ectriciteitsvoorziening van Noord-Brabant, jubileum-uitgave van de P.N.E.M., 
1914-25 juni-1939 (z.pl. z.j.), p. 22-26, 42-43, 63-68, 92, 137; M. Dendermonde, 
Land onder stroom, N.V. P.N.E.M. 1914-1964 (z.pl. z.j.), p. 23; Maas- en Roer-
bode, 5 januari 1950, artikel Hoe Roermand electriciteit kreeg; De Nieuwe Koe-
rier, 7 augustus 1909; De ontwikkeling onzer electriciteits-voorziening, dl I, p. 66. 
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Van Swaay, — later de eerste directeur van de Provinciale Noord-
Brabantse Electriciteits-Maatschappij van 1914 tot 1922; daarna 
volgde zijn benoeming tot minister van Waterstaat —, was als lid 
van deze commissie goed georiënteerd over de lopende besprekingen. 
Deze commissie legde een grote voortvarendheid aan de dag bij haar 
studie, want reeds in oktober 1910 kon zij het resultaat van haar 
arbeid aan Gedeputeerde Staten voorleggen in een uitvoerig gedocu-
menteerd „Rapport inzake de oprichting eener electriciteitsfabriek 
voor de provincie Noord-Brabant", hetwelk kortweg werd genoemd 
het „Rapport van Swaay-Singels". De laatste, ir. N. J. Singels, 
eveneens lid van de commissie, was directeur van het Gemeentelijk 
Electriciteits Bedrijf te 's Gravenhage. 

Het rapport bevatte vier uitgewerkte projecten voor de provinciale 
electriciteitsvoorziening, waarbij de commissie aanbeval het eerste 
project, te weten de bouw van een centrale in de onmiddellijke 
omgeving van Tilburg, die geheel Noord-Brabant van stroom zou 
voorzien. Voor de Peel-Centrale was belangrijk dat het vierde project 
steunde op de veronderstelling dat de zuid-oost hoek der provincie 
door haar van stroom zou worden voorzien. 

Het rapport deed echter een waarschuwend woord horen tegen de 
eventuele medewerking der provincie tot het verlenen van concessies 
voor gedeelten van het gewest aan particulieren, zonder dat daarbij 
scherpe voorschriften zouden worden gegeven omtrent technische 
uitvoering, tarieven en voorwaarden, waarop kleinere gemeenten 
aansluiting zouden kunnen eisen. Duidelijk werd gedoeld op de 
Peel-Centrale. Met nadruk werd er op gewezen dat verschillende 
streken in Noord-Brabant stellig van electriciteit verstoken zouden 
blijven, wanneer de provincie niet zelf de stroomvoorziening ter 
hand nam. De Peel-Centrale, zeer militant, legde zich bij dit oordeel 
niet neer. De controverse met Tilburg werd echter in haar nadeel 
opgelost toen in maart 1910 de gemeenteraad besloot tot oprichting 
van een eigen electrische centrale, die onder leiding van de directeur 
der gasfabriek zou komen te staan. 

De Brabantse provinciale plannen waren inmiddels nog niet 
aan concretisering toe. Ofschoon men vóór de vestiging van een 
eigen electrische centrale was, wilde men in 1912 toch nog onder-
zoeken onder welke voorwaarden en op welke wijze bekende electri- 
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citeitsmaatschappijen eventueel de provincie zouden willen bedienen. 
Voor een aanbieding werden toen uitgenodigd: de Peelcentrale te 
's Gravenhage, de Algemeine Elektrizats-Gesellschaft te Berlijn, de 
Siemens-Schuckert Werke te Berlijn en de Maatschappij tot verkoop 
van den electrische stroom der Staatsmijnen in Limburg te Maas-
tricht. De voorstellen van Peel-Centrale, A.E.G. en Siemens-Schu-
ckert werden terzijde gelegd, aangezien deze plannen teveel risico 
aan de provincie overlieten. Dit kwam voornamelijk en in zeer scher-
pe vorm tot uitdrukking in de diverse bepalingen, die betrekking 
hadden op de eventuele naasting van het bedrijf. Deze bepalingen 
waren voor de provincie onder geen enkel opzicht aannemelijk. Het 
voorstel der Maatschappij tot verkoop van den electrische stroom der 
Staatsmijnen in Limburg voerde wel in de richting van het door de 
provincie beoogde doel, maar de aantrekkelijkheid ging weer verloren 
door de hoge prijs, waartegen in de eerste jaren de electriciteit zou 
moeten worden ingekocht. Bovendien had het aanbod van deze 
laatste maatschappij slechts betrekking op de stroomvoorziening van 
een betrekkelijk klein gebied. Men besloot de electriciteitsvoorziening 
geheel in eigen hand te houden. Op 25 juni 1914 werd de acte van 
oprichting gepasseerd der N.V. Provinciale Noord-Brabantse Elec-
tricitiets-Maatschappij gevestigd te 's Hertogenbosch, waarbij het 
aandelenkapitaal werd bepaald op f1.000.000,—. 

Intussen had de Peel-Centrale niet stil gezeten. Haar plan was 
een grote electrische centrale te bouwen in de Brabantse Peel bij 
Asten. De stroomopwekking zou geschieden door turbo-dynamo's 
gestookt met turf. De stookinrichting zou er op worden ingesteld 
dat eventueel zou kunnen worden omgeschakeld op gas. De prijs 
van electrische stroom voor gemeenten zonder gasfabriek zou zo laag 
gesteld worden dat het geen zin zou hebben nog petroleum voor ver-
lichting te gebruiken. Voor de grote gemeenten, die de stroom zelf 
zouden distribueren door middel van een eigen verdeelnet, zou de 
prijs nog lager zijn. Ten einde elk idee van concurrentie met de 
gasfabrieken uit te sluiten zou aan de gemeenten met gasfabriek de 
distributie worden overgelaten. Ook voor drijfkracht zou goedkope 
electrische energie ter beschikking komen. 

In het gebied der Peel-Centrale, althans het gebied dat men zich 
in eerste instantie had toegedacht, stonden in 1909 ongeveer 25.000 
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pk, voornamelijk stoomkracht opgesteld. Deze zouden volgens de 
leiding der Peel-Centrale spoedig vervangen zijn door electromotoren, 
omdat de prijs van een electromotor doorgaans lag op een vijfde van 
een adequate stoommachine of explosiemotor. De industrie zou het 
zodoende vrijkomende kapitaal weer op andere wijze kunnen aan-
wenden, aldus zag de Peel-Centrale het toekomstperspectief. Men 
hoopte de benodigde overheidsconcessie voor dit grootse plan, — dit 
in tegenstelling tot ir. van Swaay —, spoedig te ontvangen. In af-
wachting hiervan poogde men concessies voor stroomlevering bij 
belangrijke gemeenten te verkrijgen. 

Door Eindhoven en Helmond werd concessie verleend aan de 
Peel-Centrale, die in eerstgenoemde gemeente een centrale bouwde 
van waaruit sinds 1912 electriciteit werd geleverd. In hetzelfde jaar 
ving de Peel-Centrale aan met stroomlevering in Helmond vanuit 
een in de fabriek van de firma Van Vlissingen & Co opgericht pro-
visorium. De term provisorium werd gebruikt om aan te duiden dat 
slechts voorlopige installaties betrof, die straks vervangen zouden 
worden door de grote centrale van Asten. Met de stroomvoorziening 
te Helmond liep het al spoedig spaak omdat de firma Van Vlissingen 
8z Co zijn overeenkomst met de Peel-Centrale opzegde. Hierdoor 
dreigde het gevaar dat een tiental fabrieken weldra van electriciteit 
verstoken zouden zijn. Zodoende richtte de provincie op het terrein 
van de N.V. de Wit & Co's Blanket Manufacturing Company te 
Helmond een provisorium op. De Peel-Centrale kon haar bedrijf nog 
tot 2 januari 1915 voort zetten. Op bevel van de minister van Land-
bouw, Nijverheid en Handel moest op deze datum het provisorium 
worden stil gelegd, omdat in de loop van 1914 haar ketelinstallatie 
door de ambtenaren van het staatstoezicht op de stoomwerktuigen 
was afgekeurd. Het provinciale provisorium stond toen gereed de 
stroomlevering over te nemen. 

De Peel-Centrale ontving te Venlo de exclusieve concessie voor 
stroomlevering gedurende een termijn van dertig jaar. De gemeente 
Venlo zou volgens deze concessie het beheer van de distributie ver-
krijgen voor wat betreft de aansluitingen voor licht en kracht aan 
particulieren en klein-industrie. Voor grootafnemers zouden door de 
Peel-Centrale aparte contracten opgemaakt worden onder het toe-
ziend oog van de gemeente. De aanleg van het gehele distributienet 
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was voor rekening van de Peel-Centrale. De gemeente zou hiervoor 
jaarlijks vergoeden: 3% voor afschrijving, 1% voor onderhoud van 
het net en voorts 4% rente van de kostprijs voor zover de winst die 
de gemeente op de distributie zou maken, dit toeliet. 4" 

Op 3 november 1911, de datum dat volgens de concessie de stroom-
levering een aanvang zou nemen, had de Peelcentrale nog hoege-
naamd niets tot stand gebracht. Het was de maatschappij niet gelukt 
het benodigde kapitaal voor de bouw van het kabelnet te vinden. 
Toen het gemeentebestuur liet weten de concessie te laten vervallen, 
dreigde de Peelcentrale met een proces. Zodoende kwam men tot 
een minnelijke schikking, waarbij de aanleg, — kosten f 70.000,— —, 
voor rekening kwam van de gemeente Venlo. De nieuwe datum voor 
stroomlevering werd bepaald op 14 februari 1912. De aanleg van het 
kabelnet werd 23 april 1912 opgedragen aan de Heemaf te Hengelo. 

De Peelcentrale was ondertussen ook aan het werk gegaan en 
richtte aan de Maas een provisorium in. Het provisorium te Venlo 
werd uitgerust met twee locomobielen en twee draaistroomgenerato-
ren. De prijzen die de gemeente aan de Peelcentrale zou betalen 
waren: voor verlichting 9 cent per KWU en voor kracht 5 cent per 
KWU. Indien het stroomverbruik voor verlichting de 100.000 KWU 
per jaar te boven zou gaan, zou aan de gemeente voor het meerdere 
verbruik 5% korting warden toegestaan. De gemeente verplichtte 
zich tot een maximumgrens ten opzichte van de consument: voor 
verlichting 20 cent per KWU en voor kracht 10 cent per KWU. 
Voor de grootindustrie die rechtstreeks van de Peelcentrale betrok, 
werden de volgende prijzen vastgesteld: tot 100.000 KWU 6 cent, 
van 100.000 tot 200.000 KWU 5,75 cent, van 200.000 tot 300.000 
KWU 5,5 cent en zo dalend tot 2,1 cent bij 2.000.000 KWU. Onder 
krachtaansluitingen voor de grootindustrie werden verstaan motoren 
groter dan 0.1 pk. Voorts was in de overeenkomst een clausule op-
genomen, waarbij Venlo altijd de tarieven zou verwerven van de 
voordeligst ingeschreven gemeente bij de Peelcentrale. De levering 
van electrische energie begon tenslotte, nog ruim zeven maanden 

414) G.A. Venlo Gemeenteblad sept. 1909-sept. 1910, nr. 250, p. 2-12; jubileum-
uitgave 75-jarig bestaan gasbedrijf Venlo, p. 20-22. 
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later dan voorzien, op 1 oktober 1912. 4" Op 31 december van dat 
jaar bezat men 94 aansluitingen. 

Met de afgifte van electrische stroom ontstonden ook de electrische 
installatiebureaux. Te Venlo was een der eerste de firma Kasdorp & 
Goossens. 416  Ook de Heemaf te Hengelo, waarop straks nog wordt 
teruggekomen, was actief en niet alleen te Venlo. Deze onderneming 
bezat ook vestigingen te Echt, Heerlen en Maastricht. 

De prijzen voor verlichting, zoals die in 1912 voor de consument 
werden vastgesteld, hingen mede af van het jaarlijks afgenomen 
stroomkwantum. 

Electrische stroomprijzen in 1912 te Venlo naar aantal KWU. 

Aantal KWU Prijs in centen per KWU 

1 — 2.500 18 
2.500 — 5.000 16 
5.000 en meer 15 

Het aantal krachtwerktuigen bij de industrie nam sedert 1912 
flink toe. De electromotor bleek in staat diensten te bewijzen, die 
aan de stoommachine ontzegd waren gebleven. 417  De tijd van een 
stoommachine, die met tal van drijfriemen diverse machines in be-
weging bracht, behoorde na de eeuwwisseling langzaam tot het 
verleden. In nieuwe fabrieken en geleidelijk ook in bestaande werd 
iedere machine voorzien van een motor, die de gewenste aandrijf-
kracht kon leveren. Bijgaand overzicht belicht duidelijk de opkomst 
van de electromotor te Venlo. 

413) P.V.L. 1912, L, p. 76; K.v.K. Venlo 1912, p. 8. 
41 e) Nieuwe Venlosche Courant, 15 juni 1912. 
40) Brugmans, a.w., p. 350; A. van Rossem, Opmars der techniek (Amsterdam 
1957), p. 79; Blanlcevoort, t.a.p., p. 925; K.v.K. Venlo 1912-1914: Staat van fa-
brieken en werkplaatsen waar een of meer krachtwerktuigen worden gebruikt. 

370 



Overzicht van electromotoren te Venlo 

Jaar 	 Aantal electromotoren 	Aantal bedrijven en instellingen 
uitgerust met 	electromotor 

1912 16 8 
1913 31 20 
1914 44 29 

In 1913 besloot de gemeenteraad van Venlo over te gaan tot elec-
trische verlichting van de hoofdstraten. De electriciteitsvoorziening 
kwam echter in gevaar kort na het uitbreken van de eerste wereld-
oorlog. De Peelcentrale had namelijk de fout begaan aan enkele 
grote gemeenten, waaronder Venlo en Roermond, garanties voor 
stroomlevering binnen en bepaalde termijn te geven, meestal van 
een of anderhalf jaar. Het was echter onmogelijk in een dergelijk 
tijdsbestek het grote Peel-Centrale-project te realiseren. Zodoende 
moest men er toe over gaan op diverse punten voorlopige centrales 
te stichten: de zogenaamde provisoria. De inrichting en exploitatie 
dezer provisoria verslonden veel kapitaal. 

De investeringsdwang die zich allengs op technisch gebied mani-
festeerde, — de verwachte concessie voor het gehele project kwam, 
zoals prof. van Swaay reeds in 1909 bij de Tilburgse plannen ver-
moedde, niet af —, vereiste steeds meer geld. Daarbij kwam dat de 
kolenprijzen zich na 1913 ongunstig ontwikkelden, terwijl het ge-
sloten contract doorberekening van de gestegen kosten in de prijs 
verhinderde. 

Op 27 januari 1915 werd de electriciteitsvoorziening door de Ven-
lose gemeenteraad in geheime vergadering besproken. 418  De volgen-
de maand, op 22 februari werd de Peel-Centrale failliet verklaard. Na 
onderzoek bleek dat de machines der Peel-Centrale eigendom waren 
der firma Halbach te D üsseldorf. Bij raadsbesluit van 28 april 
werden alle goederen en rechten van de Peel-Centrale te Venlo voor 

418) G.A. Venlo Gemeenteblad sept. 1914-sept. 1915, nr. 467, p. 19, nr. 468, 
p. 11, nr. 473, p. 1, nr. 475, p. 1-6; G.V. Venlo 1914, DD, p. 3; 1915, DD, p. 
3; Nieuwe Venlosche Courant, 25 februari 1915; De ontwikkeling onzer electri-
citeitsvoorziening, dl!, p. 62. 
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f 46.000,— overgenomen en werd tot volledig gemeentelijke exploi-
tatie overgegaan, geleid door een door de gemeente benoemde func-
tionaris. Op advies van ir. J. J. Fels, adjunct-directeur van het ge-
meentelijk electriciteitsbedrijf te Nijmegen, — geopend in november 
1908 —, werd besloten het provisorium te Venlo niet te verbeteren 
en uit te breiden, doch over te gaan tot de bouw van een electrisch 
turbinebedrijf, waarvoor een krediet nodig was van f 85.000,—. Op 
10 oktober werd deze installatie door de gemeente in gebruik ge-
nomen, terwijl tezelfder tijd de Peel-Centrale buiten werking kwam. 

Inmiddels was sinds 1904 de nationale overheid zich met de 
electriciteitsvoorziening gaan bemoeien. 419  In dat jaar werd inge-
steld een Staatscommissie voor de electrische geleidingen, die echter 
niet verder kwam dan enige voorstellen de veiligheid betreffende. 
Een tweede stap werd ondernomen in 1911, toen een Staatscommis-
sie werd ingesteld ten einde de regering van advies te kunnen dienen 
omtrent de vraag, welke maatregelen genomen zouden kunnen wor-
den om te bevorderen dat in de behoefte aan electrische kracht in 
verschillende streken des lands en met name ten plattelande be-
staande, op zo doeltreffend mogelijke wijze kon worden voorzien. 
De voorstellen die de commissie in 1914 uitbracht werden weliswaar 
niet in een wet verwerkt, maar hebben wel hun invloed op de 
gang van zaken uitgeoefend. Een dreigende versnippering van 
stroomleveringsgebieden werd voorkomen. In de zogenaamde Be-
lemmeringenwet van 1918 werden verschillende technische suggesties 
der commissie overgenomen. 

Roermond verleende in 1911 aan de Peel-Centrale concessie. 420 
Op 20 mei 1913 kreeg men de beschikking over electrische stroom. 
De gehele centrale te Roermond, inclusief distributienet, kostte de 
Peel-Centrale f 153.700,—. De grond van de Maas, waarop de centrale 
was gebouwd, had men van de gemeente in pacht gekregen. Het 
beheer van de distributie was in handen van de gemeente. De Peel- 

410) Van Staveren, t.a.p., p. 153-154. 
420) K.v.K. Roermond 1912, p. 28; Maas- en Roerbode, 5 januari 1950, artikel 
Hoe Roermond electriciteit kreeg; De Nieuwe Koerier, 4, 13 maart 1915, 4 de-
cember 1915; K.v.K. Roermond 1913, p. 71; 1914, p. 11; De Nieuwe Koerier, 
23 december 1937, p. 3. 
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Centrale leverde de stroom aan de stad Roermond, tegen een prijs 
van 9 cent per KW U voor licht en 5 cent per KWU voor kracht, 
dezelfde prijzen als te Venlo berekend werden. De maximumprijzen 
die Roermond zich ten opzichte van de consument oplegde waren 
hoger dan te Venlo: 22 cent per KWU voor licht en 14 cent per 
KWL' voor kracht. 

In tegenstelling tot Venlo nam Roermond een clausule op die de 
positie van haar gasfabriek beschermde: indien over enig jaar het 
door de gasfabriek aan de afnemers geleverde aantal m 3  gas geringer 
zou zijn dan in het voorafgaande jaar, zouden de maximumprijzen 
voor electriciteit verhoogd mogen worden tot 30 cent per KWU. 

Ook Roermond werd geconfronteerd met het failliet der Peel-
Centrale. In De Nieuwe Koerier van 4 maart 1915 werd afgedrukt 
een circulaire van Burgemeester en Wethouders waarin de stop-
zetting der stroomlevering werd vermeld. De curatoren der Peel-
Centrale waren bereid de stroomlevering voorlopig voort te zetten 
tegen een vergoeding van f 100,— per dag. 421 

De Roermondse gemeenteraad durfde de exploitatie niet zonder 
meer over te nemen aangezien de jaarlijkse verliezen der Peel-Centrale 
te Roermond werden geschat op f25.000,— tot f30.000,—. Omdat 
de meelfabriek Smeets een grootafnemer was, — men nam er 19 maal 
zoveel stroom af als alle andere stroomafnemers tesamen —, probeerde 
de gemeente Roermond tot een vergelijk met de firma Smeets te 
komen, die er, na een aanvankelijke weigering, in toestemde f 90,— 
van de door curatoren geëiste dagvergoeding voor zijn rekening te 
nemen. Tot 26 maart 1917 verzorgde Smeets de facto de stroom-
leveringen te Roermond. De centrale werd tenslotte door Smeets 
overgenomen, die er een graanzuiginstallatie ten behoeve van zijn 
meelfabriek van maakte. 

Daarna kwam te Roermond de electriciteitsvoorziening in handen 
van de op 3 september 1909 gestichte N.V. Maatschappij tot ver-
koop van den electrischen stroom der Staatsmijnen in Limburg, ofwel 
de Stroomverkoop, zoals deze onderneming in het dagelijkse leven 
werd genoemd. 422  

421 ) Nieuwe Venlosche Courant, 13, 25 maart 1915; De ontwikkeling onzer elec-
triciteitsvoorziening, dl I, p. 33-34, 47, 70, 234, 416; Knap, a.w., p. 45. 
4) P. C. E. Vollgraf, De stroornverkoopinuatschappij, in Gedenkboek P.L.E.M. 
25-jarig bestaan 1934. 
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SAMENVATTING 

De Engelse industriële revolutie liet de Lage Landen bij de zee 
betrekkelijk onberoerd. Pas Napoleon bracht deze streken in contact 
met de nieuwe Europese ontwikkelingen op velerlei gebied. Zowel 
het bestaan van de Bataafse Republiek, als van het koninkrijk Hol-
land, ging aan Midden- en Noord-Limburg voorbij, dat kort na de 
komst der Fransen in 1795 werd ingelijfd bij het latere keizerrijk. 
Het na het Congres van Wenen door de toenmalige geallieerden ge-
stichte Verenigd Koninkrijk, waartoe ook Limburg behoorde, viel in 
1830 de facto en in 1839 de jure uiteen. Limburg, sinds 1830 met 
uitzondering van Maastricht ressorterend onder het opstandige Zui-
den, werd na 1839 ten dele door de Belgische troepen ontruimd. 
Het Nederlands gebleven deel, verheven tot hertogdom, werd lid 
van de Duitse Bond en bleef dit tot 1867, toen de Limburgse en 
daaraan gekoppelde Luxemburgse kwestie werd opgelost. 

De industriële ontwikkeling van Midden- en Noord-Limburg te-
kende zich af tegen bovengenoemde politieke en bepaalde sociaal-
economische achtergronden. Structurele veranderingen en conjunc-
turele invloeden, zowel van internationaal als nationaal en regionaal 
karakter, speelden hierbij een rol. Duidelijk was de invloed van nabij 
gelegen geïndustrialiseerde gebieden, zoals de streek tussen Rur en 
Ruhr en het Luikse industriebekken. De ontwikkeling van de natio-
nale handelspolitiek van protectie naar vrijhandel had een negatief 
effect. De mechanisering van de landbouw in het overwegend agra-
rische gebied was van een niet te onderschatten betekenis voor be-
paalde industrietakken. 

De regionale infrastructuur verbeterde in de loop der jaren aan-
zienlijk. Het landwegennet werd uitgebreid en kreeg meer kwaliteit. 
Tollen verdwenen langzamerhand. De provincie kreeg goede aan-
sluitingen op het nationale en internationale spoorwegnet. Vooral 
Venlo werd een belangrijk spoorwegknooppunt, waardoor de handel 
ten zeerste werd bevorderd. De spoorlijn Weert-Eindhoven kwam 
echter pas, mede ten nadele van Roermond, in 1913 gereed. De 
stoomtram, — de eerste paardetram liep in 1888 tussen Venlo en 
Steyl —, bevorderde het interlokale verkeer. Het vervoer te water 
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echter stagneerde. De bevaarbaarmaking van de Maas was vele tien-
tallen jaren een onopgelost vraagstuk. Een bevaarbare Maas bleef 
de wensdroom der militante, maar bij de landsregering weinig succes 
boekende, zogenaamde Maasverenigingen, totdat na vele vergeefse 
rekesten en protesten de Zuid-Limburgse mijnindustrie een goede 
waterweg naar Noord- en West-Nederland zonder meer tot een eco-
nomische noodzaak proclameerde. 

De sociale verhoudingen in en buiten het bedrijfsleven onder-
gingen belangrijke veranderingen. Loon- en arbeidsvoorwaarden, be-
perking van overmatige vrouwen- en kinderarbeid kregen voor 1914 
in grote lijnen hun wettelijke aanzet. Werkgevers en werknemers 
organiseerden zich. Het klassieke leefkader van de arbeider, familie 
en fabriek, kerk en café, veranderde weliswaar niet, doch kreeg wel 
een betere inhoud. De ongewenste toestanden op het gebied van 
volksgezondheid en volkshuisvesting werden voor een groot deel op-
geheven. De steden werden bevrijd uit de eeuwenoude wurggreep 
van hun vestingwerken, wallen werden geslecht, overoude huizen 
afgebroken, grachten gedempt en straten verbreed. Verlichting en 
riolering werden aangelegd. Het verlies van oud stedeschoon, — een 
stad was meestal mooi van verre, maar verder verre van mooi —, dat 
ongetwijfeld door de vaak vandalistische afbraakmanie van progres-
sieve stadsbesturen geleden is, kon echter de toegenomen leefbaar-
heid niet in de schaduw stellen. Het dienstenpatroon werd uitge-
breid: ziekenhuizen werden gebouwd, nieuwe schooltypen ingevoerd, 
sociale verenigingen met uiteenlopende doelstellingen opgericht. 

Bij het volgen der ontwikkeling en spreiding der industrie komt 
naar voren hoe Roermond, omstreeks het midden der negentiende 
eeuw in vele opzichten de belangrijkste stad van Midden- en Noord-
Limburg, aan importantie ging inboeten. De toen nog uitermate 
actieve textielnijverheid ging sindsdien sterk achteruit en was bij de 
eeuwwisseling verdwenen. De papier- en behangselpapierindustrie 
onderging 'hetzelfde lot. Daarmee vervielen twee hoofdpijlers, waarop 
de Roermondse industrie steunde. Het standbewuste Roermond met 
zijn exclusieve sociëteiten, met zijn martiale huzarengarnizoen, met 
zijn bisschoppelijke zetel en literaire genootschappen liet zich echter 
niet zonder meer achteruit zetten. Tamelijk snel achter elkaar kwa- 
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men Maasbrug, gasfabriek, post- en telegraafkantoor, en goede weg-
en spoorverbindingen tot stand. De schaduw der opgetrokken Duitse 
tariefmuren viel echter steeds verder over de stad, die gelegen aan 
een bijna nutteloze Maas zijn achteruitgang nog enige tijd met 
Cuypers' grote en onvermoeibare inspanningen op het terrein der 
kunstnijverheid kon camoufleren. Pas na de eeuwwisseling hervond 
Roermond zich, mede dank zij de tot welstand gekomen boeren, die 
van Roermond een vertrouwd en gezocht winkelcentrum maakten. 
Ofschoon in de stad belangrijke industrieën gehuisvest bleven, had 
Roermond zijn vroegere betekenis op dit terrein verloren. 

Venlo had tot in de tweede helft van de negentiende eeuw in-
dustrieel gezien weinig te betekenen. De trein echter bracht Venlo, 
voorheen een handelsstad van formaat, nieuwe economische impul-
sen. De Venlonaren wisten de uitstekende verbindingen met het 
nabijgelegen Ruhrgebied goed te benutten. Omstreeks 1890 waagden 
enkele rijke handelaren zich met succes aan een industriële onder-
neming: een gloeilampenfabriek. Apotheker Van der Grinten was 
toen reeds met zijn ,boterkleurselfabriek, die zou uitgroeien tot een 
grote Limburgse industrie, van start gegaan. 

Een spectaculaire ontwikkeling maakte Tegelen door. Er ontston-
den in deze landelijke gemeente verschillende nijverheclen met di-
verse producten: een kleiwarenindustrie die dakpannen, bakstenen 
en gresbuizen fabriceerde, constructiebedrijven, ijzergieterijen, tabaks-
industrie en cartonnage- en briefhouderfabrieken. De in 1888 opge-
richte Kamer van Koophandel en Fabrieken van Tegelen was mede 
een bewijs van de activiteit en expansie. 

De nijverheidsgeschiedenis van Weert was tot de eeuwwisseling 
van weinig belang, waarbij echter een uitzondering dient gemaakt 
te worden voor het drukkersbedrijf Smeets. Omstreeks die tijd nam 
echter het aantal industriële initiatieven toe, hetgeen in 1900 resul-
teerde in de oprichting van een Kamer van Koophandel van Weert. 

Ten plattelande trok de boer naar eeuwenoude wijze moeizaam 
zijn voren door de weerspannige, te weinig gemeste akkers. De hoorn 
des herders schalde nog over de velden. Het geluid van de fabrieks-
fluit werd echter ook hier allengs steeds meer gehoord. Bezuiden 
Roermond werd Echt het centrum van industriële activiteit. De klei-
warenindustrie was, zoals in meerdere plaatsen langs de Maas, de 

377 



grootste werkgever buiten de landbouw. Het platteland op de weste-
lijke Maasoever was in het algemeen weinig nijverheidsactief. Het 
noordelijke deel werd beheerst door de sombere en moerassige Peel, 
door Van de Griendt omstreeks het midden der negentiende eeuw 
langzaam tot ontwikkeling gebracht. 

De bedrijfseconomische structuur van de Midden- en Noord-Lim-
burgse industrie kan men op verschillende wijze benaderen; om te 
beginnen door een onderscheid te maken in groot- en kleinbedrijven. 
Aanvankelijk is het grootbedrijf schaars vertegenwoordigd en is het 
kleinbedrijf overheersend. De huisindustriële ondernemingen, vooral 
in de textielsector, zijn in diverse gevallen van flinke omvang en 
telden soms honderden werknemers. 

De stoommachine, — de grote gangmaker van de negentiende 
eeuwse industrie —, bracht een nieuwe ontwikkeling op gang, waar-
bij de productie steeds meer in een fabrieksgebouw werd geconcen-
treerd en het thuiswerken geleidelijk verminderde. De investeringen 
in gebouwen en productiemiddelen stegen sterk, zodat de financie-
ring een steeds gewichtiger rol ging spelen. Het werken met grote 
eenheden en kostbare machines legde bedrijfseconomische verplich-
tingen op, waarvan de eerste was de zorg voor een voldoende renta-
biliteit. Vooral inkrimpen van werkzaamheden kon niet meer straffe-
loos gebeuren. De eenmaal aangeschafte machines moesten blijven 
draaien. De nieuwe uitrustingen eisten onverbiddelijk hun afschrij-
vingen op. Deze keiharde noodzaak had ook gevolgen in het gedrag 
der fabrikanten. De financiële problemen opgeroepen door de hoge 
kosten van mechanisatie en verdere bedrijfsuitrusting konden voor 
een niet onbelangrijk deel opgevangen warden door de opkomst van 
het bankkrediet en de naamloze vennootschapsvorm. 

De toegenomen, gemechaniseerde productie leidde tot meer aan-
dacht voor de afzet, waartoe in binnen- en buitenland aan tentoon-
stellingen werd deelgenomen. Men ondernam handelsreizen om 
nieuwe afzetmarkten te onderzoeken. De vaderlandse liberale han-
delspolitiek en de protectionistische koers van verscheidene Europese 
staten maakten het de fabrikanten echter bijzonder moeilijk om te 
blijven concurreren. Talrijke bedrijven kreunden onder de slagen 
uitgedeeld door de steeds sneller draaiende vrijhandelswieken. Som- 
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mige ondernemers achtten het Don Quichotterie te blijven doorwer-
ken en liquideerden of verdwenen, zoals vele in Roermond woon-
achtige Duitse fabrikanten, naar het nabije Rijnland. 

De uitslag van bedrijfsresultaten als graadmeter van succesvol be-
drijfsbeheer begon een rol te spelen, toen men bewust een onder-
scheiding ging maken tussen bedrijf en privé. De naamloze vennoot-
schap bevorderde deze ontwikkeling. Maar de opkomst der accoun-
tancy omstreeks de eeuwwisseling, toen de administratie zich van 
fegistratiemiddel tot contróle- en beleidsapparaat ontwikkelde, legde 
pas goed de nadruk op de noodzaak verfijnder te werk te gaan bij 
winst- en vermogensbepaling. Aan de schaduwzijde der verdiende 
winsten, het gestegen exploitatierisico, moest men gezien, voorkomen-
de faillissementen, nog wennen. De niet te verjagen nachtmerrie van 
elke ondernemer werd de stijging der vaste kosten. 

De ondernemer van honderd jaar geleden was doorgaans een man 
van weinig voorname afkomst, meestal even stamboomloos als zijn 
knechts. Hij was bij gebrek aan opleiding huiverig voor alles wat 
verder dan het empirische ging. Twee eigenschappen had de onder-
nemer van die tijd ongetwijfeld: een pioniersmentaliteit en een hel-
der inzicht in de practische aanwendbaarheid der hem ter beschik-
king staande technische mogelijkheden. 

De opbouw van de industrie bedrijfstakgewijs gezien toonde een 
grote diversiteit en over het algemeen een geleidelijke ontwikkeling, 
dit in tegenstelling tot de industriële monostructuur, die gebaseerd 
op de mijnbouw in Zuid-Limburg, met uitzondering van Maastricht 
en omgeving, vooral na 1900 tot spectaculaire resultaten kwam. 

De delfstoffenontginning betrof steenkolen, turf en ijzeroer. Aan 
de pogingen om tot een ontginning der Midden-Limburgse steen-
kolenformaties te komen is onverbrekelijk verbonden de naam van 
Van Waterschoot van der Gracht. Tot de stichting van een steen-
kolenmijn kwam het om technische en economische redenen niet. 
De turfontginning in de Peel beleefde dank zij het werk van Van de 
Griendt een bloeiperiode. Het winnen van ijzeroer was in Noord-
Limburg gedurende enige tijd een lucratieve bezigheid. 

In de metaalnijverheid waren twee sectoren van belang: de electro-
technische industrie en voorts de vaak tesamen bestaande constructie- 
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bedrijven en ijzergieterijen. De electro-technische industrie ontstond 
in Noord-Limburg en wel te Venlo waar de heren Goossens en Pope 
in 1889 een bedrijf stichtten, dat heden ten dage nog van groot be-
lang is voor stad en streek. Constructiebedrijven en ijzergieterijen 
ontstonden in Venlo, Tegelen, Swalmen, Roermond en Weert. Aan-
vankelijk legden zij zich speciaal toe op de landbouw, een situatie 
die op het eind der negentiende eeuw wijzigde doordat men ook 
andere producten ging fabriceren, onder meer voor de mechanisatie 
der keramische industrie. 

Ofschoon de keramische nijverheid reeds van oude datum was, 
kwam deze echter vooral in de loop van de negentiende eeuw van 
de grond. Een uitzondering was de pottenbakkerij die ten gronde 
ging. De bloeitijd van de pottenbakkerijen, waarvan Tegelen een 
centrum was, lag tussen 1820 en 1830. Vooral nadat Petrus Regout 
in 1836 zijn aardewerkfabriek begon, verminderde de glorie van de 
Tegelse pottenbakkerij. In de overige kleiwarenindustrie werd in de 
tweede helft van de negentiende eeuw de oude primitieve veldoven 
vervangen door de ringoven, waarbij kwamen stoomtuig, drooginstal-
laties, transporteur en fabrieksspoor. De baksteen-, dakpannen- en 
aresbuizenindustrie werd een der voornaamste economische steun-
pijlers van Midden- en Noord-Limburg. Deze nijverheid bevond zich 
voornamelijk te Venlo, Tegelen, Belfeld, Swalmen, Echt en Thorn, 
waar de vindplaatsen van de grondstof klei vlak in de buurt waren. 
De ontwikkeling werd voor een belangrijk deel bepaald door het 
transport: van kleigroeve naar fabriek, het interne transport en de 
verkoopweg, zodat men zich zo mogelijk ook gaarne vestigde in de 
buurt van spoor- en waterweg. 

De kunstnijverheid bloeide te Roermond mede dank zij het uit-
stralingseffect van het werk van dr. Cuypers. Beeldhouwateliers en 
ateliers voor gebrandschilderd glas verwierven grote faam. De gipsen 
beelden industrie die omstreeks 1900 te Venlo ontstond, voldeed 
mede aan de grote vraag naar vooral religieuze producten zoals beel-
den van heiligen, kerstgroepen en dergelijke. 

De katoenen- en wollenstoffen industrie, hoofdzakelijk geconcen-
treerd te Roermond, was in het midden van de vorige eeuw de rugge-
graat der stedelijke economie. Het bedrijf van Claus, de belangrijkste 
onderneming ter plaatse, voorzag op zijn hoogtepunt 1000 mensen 
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uit Roermond en omstreken van werk. De aanwezigheid van een 
flinke roodververij voor garens onderstreepte de positie die Roermond 
als textielstad had. De Rijnlandse textielindustrie te Gladbach en 
omgeving, beschermd door tolmuren, overvleugelde de Roermondse 
industrie, — voornamelijk door Duitsers gevestigd —, die dan ook 
voor 1900 geheel was verdwenen. 

De papierindustrie, tweede economische steunpilaar van Roermond, 
verdween in 1882 voor het grootste deel van het toneel door het 
faillissement van Burghoff, een bedrijf dat in zijn goede jaren 200 
werknemers telde. De behangselpapierindustrie, waarbij het bedrijf 
van Deuss toonaangevend was, moest omstreeks de eeuwwisseling 
zijn activiteiten, gedwongen door buitenlandse concurrentie staken. 

Grafische bedrijven waren voornamelijk gevestigd te Roermond, 
Venlo en Weert. De afschaffing van het dagbladzegel, het afgeno-
men analphabetisme en de stijgende vraag naar handelsdrukwerk be-
vorderde een opgaande gang van zaken. 

De chemische industrie, een moderne bedrijfstak, had onderne-
mingen in Venlo en 'Roermond. 

De industrie van voedings- en genotmiddelen omvatte: azijnmake-
rij, brouwindustrie, exportslachterij, jeneverstokerij, koffiebranderij 
en cichoreifabricage, meelnijverheid, mineraalwaterfabricage, stroop-
makerij, tabaksindustrie, zoutziederij, zuivelindustrie. De meeste be-
drijven waren over stad en dorp verspreid. Van belang waren vooral 
de bierbrouwerij, meelnijverheid en zuivelindustrie, die alle drie in-
grijpende technische vernieuwingen doormaakten, hetgeen van im-
portantie was niet alleen voor de ondernemingen zelf, maar ook voor 
de toeleverende bedrijven, die zich onder meer in de metaalsector 
bevonden. 

Van de overige takken van nijverheid waren de hout verwerkende 
nijverheid, de orgelmakerij en steenhouwerij van het meeste belang. 

De stichting van openbare nutsbedrijven was van bijzonder groot 
gewicht voor de industriële ontwikkeling. Zowel de oprichting van 
gasfabrieken als naderhand de levering van electrische energie waren 
mijlpalen in de industriële geschiedenis van Midden -en Noord-
Limburg. 

Overziet men de industriële ontwikkeling van Midden- en Noord- 
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Limburg tussen 1839 en 1914, dan blijkt dat het bedrijfseconomische 
zwaartepunt dat aanvankelijk duidelijk in Roermond lag, een ver-
schuiving in hoofdzakelijk noordelijke richting ondergaat en zich 
verplaatst naar Venlo-Tegelen. De industriële activiteiten blijven 
zich hoofdzakelijk op de oostelijke Maasoever, het gebied tussen de 
Maas en de Duitse grens afspelen. Pas na 1900 is op de westelijke 
Maasoever meer activiteit te bespeuren, dit met uitzondering van het 
Peelgebied waar Jan van de Griendt sinds het midden van de negen-
tiende eeuw bezig is de streek te veranderen. 

De ontwikkeling der bedrijfstakken kenmerkte zich steeds meer 
door een verbijzondering van de productie, hetgeen zich uitte in 
merkartikelenfabricage of de vervaardiging van specialiteiten. 

Een grote verandering was dat het bijna absolute primaatschap van 
de landbouw werd aangetast. De provinciale verslagen die op het 
economische vlak in de eerste helft der negentiende eeuw nagenoeg 
uitsluitend de agrarische situatie belichtten, reserveerden, symptoma-
tisch voor de kentering, steeds meer ruimte voor handel en nijverheid. 

De organische samenhang der bedrijfstakken, — de landbouw in-
begrepen —, was in 1839 minder evident dan in 1914. De weder-
zijdse kwetsbaarheid werd groter naarmate men meer afhankelijk 
werd van onderlinge dienstverlening. De spanning op het economisch 
net werd meer voelbaar en isolatie van storingen in het circuit moei-
lijker. De plaatselijke autarkie werd ontluisterd door de opdringende 
communicatiemiddelen. De rem van dorpse zelfgenoegzaamheid en 
stadse zelfvoldaanheid was gelukkig in veel mindere mate aanwezig 
bij de welhaast principieel ontevreden fabrikant, weinig beducht 
voor veranderingen en strevend naar een moderner bedrijf. Verklaar-
baar is bijvoorbeeld dat de intelligente en ondernemende dorpssmid 
zich afwendde van zijn oorspronkelijke clientele, de conservatieve, 
betweterige en vaak straatarme keuterboeren. Het beslaan van paar-
den, het wetten van ploegijzers en repareren van wagenassen was 
nog maar weinig aanlokkelijk toen de meer royale fabrikanten met 
hun grotere opdrachten kwamen. Zij die hun kansen zagen en 
grepen, vormden de centrale impuls van de industriële ontwikkeling 
die in Midden- en Noord-Limburg plaats greep tussen 1839 en 1914. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die englische industrielle Revolution liess die Niederlande ver-
háltnismssig unberiihrt. Erst Napoleon !steilte zwischen diesen 
Gegenden und den neuen euroOischen Entwicklungen auf vielen 
gebieten eine Verbindung her. Weder die Existenz der Batavischen 
Republik noch die des Ktinigreichs Holland beeinflusste Mittel-
und Nordlimburg, welches Gebiet kurz nach dem Erscheinen der 
Franzosen 1795 dem spkeren Kaiserreich einverleibt wurde. Das 
nach dem Wiener Kongress von den damaligen Alliierten gegrndete 
KOnigreich der Vereinigten Niederlande, wozu auch Limburg ge- 

fiel 1830 de facto und 1839 de jure auseinander. Limburg, 
seit 1830 mit Ausnahme der Stadt Maastricht zum aufsdndischen 
Sden gehrig, wurde nach dem Jahre 1839 zum Teil von den 
belgischen Truppen gedumt. Der holhndisch gebliebene, zum 
Herzogtum erhobene Teil, vvurde Mittglied des Deutschen Bundes 
und blieb dies bis 1867, als die Limburger und die damit verbundene 
Luxemburger Frage gelijst wurde. 

Die industrielle Entwicklung von Mittel- und Nordlimburg steht 
deutlich im Zusammenhang mit obigen politischen und bestimmten 
sozialwirtschaftlichen HintergrUnden. Strukturelle Vednderungen 
und konjunkturelle Einflsse, von internationaler sowie nationaler 
und regionaler Art, spielten dabei eine Rolle. Deutlich war der 
Einflu,ss der nahen industrialisierten Gebiete, wie der Gegend 
zwischen Rur und Ruhr und des Ltticher Industriegebietes. Die 
Entwicklung der nationalen Handelspolitik vom Schutzzollsystem 
zum Freihandel hatte eine negative Wirkung. Die Mechanisierung 
der Landwirtschaft in dem überwiegend agrarischen Gebiet war fr 
bestimmte Industriezweige von einer nicht zu unterschkzenden 
Bedeutung. 

Die regionale Infrastruktur verbesserte sich im Laufe der Jahre 
wesentlich. Das Strassennetz wurde ausgebaut und qualitativ auf-
gebessert. Zölle verschwanden nach und nach. Die Provinz bekam 
gute Anschlsse an das nationale und internationale Eisenbahnnetz. 
Zumal Venlo wurde ein bedeutender Eisenbahnknotenpunkt, was 
den Handel ganz besonders fiirderte. Die Eisenbahnlinie Weert- 
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Eindhoven wurde aber erst, mit zum Nachteil von Roermond, 1913 
fertiggestellt. Die Dampfstrassenbahn, — die erste Pferdebahn ver-
band 1888 Steyl mit Venlo —, fOrderte den interkommunalen Ver-
kehr. Der Transport zu Wasser aber stockte. Die Schiffbarmachung 
der Maas war viele Jahrzehnte ein ungelOstes Problem. Eine schiff-
bare Maas blieb der Wunschtraum der unternehmenden, aber bei 
der Landesregierung wenig erfolgreichen sogenannten Maasvereine, 
bis, nach vielen vergeblichen Bittgesuchen und Protesten, die siid-
limburgische Bergwerksindustrie eine gute Wasserstrasse nach dem 
Norden und Westen von Holland ohne weiteres fiir eine wirtschaft-
liche Notwendigkeit erklarte. 

Die sozialen Verhaltnisse innerhalb und ausserhalb des Wirt-
schaftslebens erfuhren wichtige Veranderungen. Die ersten gesetz-
lichen Ansatze zur Regelung der Lohn- und Arbeitsbedingungen, 
der Einschrankung ihermassiger Frauen- und Kinderarbeit kamen 
vor dem Jahre 1914 in groben Ilmrissen zustande. Der klassische 
Lebensramen des Arbeiters, Familie und Fabrik, Kirche und Wirts-
haus, anderte sich zwar nicht, bekam aber wohl einen besseren 
Inhalt. Die unerwUnschten Zustande auf dem Gebiete der Offent-
lichen Gesundheit und Wohnungsflirsorge wurden zu einem grossen 
Teil beseitigt. Die Stadte befreite man aus dem jahrhundertealten 
wUrgenden Griff ihrer Befestigungen, Walle schleifte man, uralte 
Hauser riss man nieder, Gráen fUllte man aus, Strassen verbreiterte 
man. Strassenbeleuchtung und Kanalisation kamen zustande. Der 
Verlust alter Reize, — eine Stadt war meistens schtin von ferne, 
aber sonst nichts weniger als schOn —, den die Stadte zweifelsohne 
durch die oft vandalistische Abbruchsmanie fortschrittlicher Behijr-
den erlitten, konnte aber die gesteigerte Wohnlichkeit nicht in den 
Schatten stellen. Die Zahl der Dienstleistungsformen nahm zu: 
Krankenhauser wurden errichtet, neue Schultypen eingefUhrt, soziale 
Vereine mit verschiedenen Zielsetzungen gegrndet. 

Wenn man die Entwicklung und Verbreitung der Industrie ver-
folgt, fállt auf, wie Roermond, um die Mitte des 19 Jahrhunderts 
in mancher Hinsicht die bedeutendsfé Stadt in Mittel- und Nord-
limburg, anfing, an Bedeutung zu verlieren. Das damals noch Uber-
aus aktive Textilgewerbe ging seitdem stark zurck und war bei der 
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Jahrhundertwende verschwunden. Die Papier- und Papiertapeten-
industrie erlitt dasselbe Schicksal. Damit fielen zwei Hauptsttzen 
weg, worauf die Roermonder Industrie ruhte. Das standesbewusste 
Roermond mit seinen exklusiven Klubs, mit seiner martialen 
Husarengarnison, mit seinem bischdlichen Sitz und literarischen 
Zirkeln liess sich aber nicht ohne weiteres zurcksetzen. Verhátnis-
mássig kurz nacheinander kamen die Maasbrcke, das Gaswerk, 
das Post- und Telegrafenamt und glite Weg- und Eisenbahn-
verbindungen zustande. Der Schatten der errichteten deutschen 
Zollmauem fiel aber immer weiter über die, an der wirtschaftlich 
fast nutzlosen Maas gelegenen Stadt, welche ihren Niedergang noch 
einige Zeit mit Cuypers' grossen und unermdlichen Bemhungen 
auf dem Gebiete des Kunstgewerbes tarnen konnte. Erst nach der 
Jahrhundertwende erholte sich Roermond, auch dank den zum 
Wohlstand gelangten Bauern, die Roermond zum vertrauten und 
gesuchten Geschdtszentrum machten. Obwohl bedeutende Industrien 
nach wie vor in der Stadt ihren Sitz hatten, hatte Roermond seine 
ehemalige Bedeutung in dieser Hinsicht verloren. 

Venlo hatte bis in die zweite HAfte des 19 Jahrhunderts in 
bezug auf die Industrie wenig zu bedeuten. Die Eisenbahn aber 
verschafte Venlo, das frher eine Handelsstadt von Format war, 
neue wirtschaftliche Anregungen. Die Bewohner von Venlo wussten 
die ausgezeichneten Verbindungen mit dem nahen Ruhrgebiet 
auszunutzen. Um 1890 unterzogen sich einige reiche Kaufleute 
erfolgreich dem Wagnis eines industriellen Unternehmens: einer 
Glabirnenfabrik. Apotheker van der Grinten hatte damals schon 
seine Butterschminkenfabrik gestartet, die sich zu einer grossen 
Limburger Industrie auswachsen sollte. 

Eine imponierende Entwicklung machte Tegelen durch. Es ent-
standen in dieser Landgemeinde mehrere gewerbliche Betriebe mit 
verschiedenen Erzeugnissen: eine Tonwarenindustrie, die Dach-
ziegel, Ziegelsteine und Steinzeugruhren hersteilte, Metallbau-
betriebe, Eisengiessereien, Tabakindustrie, Kartonage- und Brief-
ordnerfabriken. Die 1888 errichtete Handelskammer von Tegelen 
war auch ein Beweis der Aktividt und Expansion. 

Die Weerter Industriegeschichte war bis zur Jahrhundertwende 
wenig interessant, wobei aber fr die Druckerei Smeets eine Aus- 
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nahme gemacht werden soli. Um diese Zeit nahm die Zahl der 
Fále zu, wobei AngehÉirige der Industriekreise die Initiative ergriffen, 
was 1900 die Errichtung der Weerter Handelskammer ergab. 

Auf dem Lande zog der Bauer auf althergebrachte Weise miihsam 
seine Furchen auf den sich stffiubenden, zu wenig gedngten 
Aeckern. Die Hirtenfliite schallte noch über die Felder. Die Fabrik-
pfeife war aber auch hier allmállich immer mehr zu htiren. Siidlich 
von Roermond wurde Echt das Zentrum industrieller Aktivitk. 
Nkhst der Landwirtschaft war, wie in mehreren Orten an der 
Maas, die Tonwarenindustrie die griisste Arbeitgeberin. Die Land-
bevtilkerung auf dem linken Maasufer war im allgemeinen auf dem 
Gebiete der Industrie wenig aktiv. Der niirdliche Teil wurde von 
der dsteren, moorigen Peel beherscht, welches Moorgebiet van de 
Griendt um die Mitte des 19 Jahrhunderts nach und nach zur 
Entwicklung bringen sollte. 

Die betriebswirtschaftliche Struktur der mittel- und nordlimbur-
gischen Industrie kann man in verschiedener Weise betrachten; 
zunkhst indem man einen Unterschied zwischen Cross- und Klein-
betrieben macht. Anfangs ist der Grossbetrieb sOrlich vertreten und 
berwiegt der Kleinbetrieb. Die hausgewerblichen Unternehmungen, 

zumal im Textilbereich, sind in verschiedenen allen von griisserem 
Umfang und zálten manchmal Hunderte von Arbeitnehmern. 

Die Dampfmaschine, die grosse Schrittenmacherin der Industrie 
im 19 Jahrhundert, veranlasste eine neue Entwicklung, wobei sich 
die Erzeugung immer mehr in einem Fabrikgebáide konzentrierte 
und die Heimarbeit sich allmahlich verringerte. Die Investitionen 
fiir GeMude und Produktionsmittel steigerten sich erheblich, so 
dass die Finanzierung anfing eine immer gáissere Rolle zu spielen. 
Die Tatsache, dass man mit Grosseinheiten und kostbaren Maschinen 
arbeitete, erlegte betriebswirtschaftliche Verpflichtungen auf, deren 
erste die Sorge um eine befriedigende Rentabilitk war. Namentlich 
Einschnkung der Arbeiten konnte nicht mehr ungestraft geschehen. 
Die einmal eingestellten Maschinen mussten ununterbrochen in 
Betrieb sein. Die neuen Ausriistungen erforderten unerbitdich ihre 
Abschreibung. Diese uneassliche Notwendigkeit hatte auch im 
Verhalten der Fabrikanten ihre Folgen. Die durch die hohen Kosten 
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der Mechanisierung und weiterer Betriebsanlagen hervorgerufenen 
Probleme konnten zu einem nicht unerheblichen Teil durch das 
Entstehen des Bankkredits und der Aktiengesellschaften abgefangen 
werden. 

Die gesteigerte, mechanisierte Erzeugung f-Uhrte zu grserer 
Beachtung des Absatzes, weswegen man sich im In- und Ausland 
an Ausstellungen beteiligte. Man unternahm Geschdtsreisen um 
neue Absatzmdkte zu erforschen. Die liberale Handelspolitik im 
eignen Land und der schutzz.511nerische Kurs mehrerer europischen 
Staaten erschwerten aber den Fabrikanten den Wettbewerb ganz 
besonders. Zahlreiche Betriebe achzten unter den Schlgen, welche 
ihnen die sich immer schneller drehenden MOlenfliigel der Frei-
wirtschaft versetzten. Manche Unternehmer hielten es fUr Don-
quichotterie weiterzuarbeiten und kisten ihre Betriebe auf oder 
verschwanden im nahen Rheinland, wie etwa viele in Roermond 
wohnhafte deutsche Fabrikanten. 

Das Resultat der Betriebsergebnisse als Gradmesser erfolgreicher 
GeschdtsfOrung fing an eine Rolle zu spielen, als man bewusst 
begann zwischen Betriebs- und Privatinteressen zu unterscheiden. 
Die Aktiengesellschaft leistete dieser Entwicklung Vorschub. Das 
Erscheinen des Bcherrevisors um die Jahrhundertwende aber, als 
sich die Administration vom Registrierungsmittel zum Kontroll- und 
GeschdtsfOrungsapparat entwickelte, betonte erst recht die Not-
wendigkeit, mit griisserer Akkuratesse bei der Gewinn- und Ver-
mtigensbestimmung vorzugehen. An die Schattenseite der erzielten 
Gewinne, das gestiegene Betriebsrisiko, musste man sich, wie die 
vorkommenden Fallimente zeigten, noch gewanen. Der nicht zu 
verschauchende Alptraum eines jeden Unternehmers wurde die 
Steigerung der fixen Kosten. 

Vor hundert Jahren war der Unternehmer in der Regel von 
wenig vornehmer Geburt, meistens ebenso stammbaumlos wie seine 
Knechte. In Ermangelung einer Ausbildung scheute er sich vor 
allem was über das Empirische hinausging. Zwei Eigenschaften 
hatte der Untemehmer jener Zeit zweifelsohne: die Geisteshaltung 
eines Bahnbrechers und ein gutes Urteilsvermtigen über die An-
wendbarkeit der ihm zur Verfiigung stehenden technischen  Möglich- 
keiten. 
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Der nach Wirtschaftszweigen betrachtete Aufbau der Industrie 
wies eine grosse Verschiedenheit und in allgemeinen eine allmah-
liche Entwicklung auf, dies im Gegensatz zu der industriellen Mono-
struktur, die auf der Grundlage des Bergbaus in Siidlimburg mit 
Ausnahme der Stadt Maastricht und Umgegend, zumal nach 1900, 
aufsehenerregende Erfolge erzielte. 

Der Abbau der Minerale betraf Steinkohlen, Torf und Sumpferz. 
Mit den Versuchen zur Ausbeutung der mittellimburger Steinkohlen-
formationen zu kommen, ist ein Mann mit Namen van Waterschoot 
van der Gracht unliislich verbunden. Der Bau einer Zeche kam aus 
technischen und wirtschaftlichen GrUnden nicht zustande. Der 
Torfabbau in der Peel erlebte dank der Arbeit des Herrn van de 
Griendt eine BlUtezeit. Die Gewinnung von Sumpferz war in Nord-
limburg wahrend einiger Zeit ein eintragliches Geschaft. 

Im Metallgewerbe waren zwei Sektoren von Belang: die elektro-
technische Industrie und ferner die oft miteinander verbundenen 
Metallbaubetriebe und die Eisengiessereien. Die elektrotechnische 
Industrie entstand in Nordlimburg, und zwar in Venlo, wo die 
Herren Goossens und Pope 1889 einen Betrieb grUndeten, der 
heutzutage noch fr die Stadt und die Umgegend von grosser Be-
deutung ist. Metallbaubetriebe und Eisengiessereien entstanden in 
Venlo, Tegelen, Swalmen, Roermond und Weert. Sie waren zu-
naast vor allem Spezialbetriebe fr die Landwirtschaft, eine Situ-
ation die sich gegen Ende des 19 Jahrhunderts anderte, indem man 
auch anfing andere Erzeugnisse herzustellen, u.a. fUr die Mechani-
sierung der keramischen Industrie. 

Obwohl die Keramiek schon altUberliefert war, ging es mit ihr 
aber zumal im Laufe des 19 Jahrhunderts aufwkts. Eine Ausnahme 
bildete die TOpferei, die zugrunde ging. Die BlUtezeit der npfereien, 
von denen Tegelen ein Zentrum war, lag in den zwanziger Jahren 
des 19 Jahrhunderts. Der Ruhm der TOpferei in Tegelen verblasste 
insbesondre, nachdem Petrus ,Regout 1836 seine Steingutfabrik 
errichtete. In der sonstigen Tonwarenindustrie ersetzte man in der 
2 Halfte des 19 Jahrhunderts die alten primitiven Feldden durch 
Ringden; dazu kamen Dampfmaschinen, Trockenanlagen, nrder-
bander und Feldbahnen. Die Ziegelstein-, Dachziegel- und Stein-
zeugrohrindustrie wurde einer der wichtigsten wirtschaftlichen 
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Grundpfeiler von Mittel- und Nordlimburg. Diese Industrie fand 
sich hauptsachlich in Venlo, Tegelen, Belfeld, Swalmen, Echt und 
Thorn, wo die Fundorte des Rohstoffs Ton in unmittelbarer Nahe 
lagen. Die Entwicklung war zu einem betrachtlichen Teil durch 
den Transport bedingt: von der Tongrube zur Fabrik, die BefOr-
derung auf eigenem Gelande und der Weg zum Kader, so dass 
man sich wenn mOglich auch vorzugsweise in der Nahe von Eisen-
bahnen und Wasserstrassen niederliess. 

Das Kunstgewerbe blhte in Roermond dank der wirkungsvollen 
Ausstrahlung der Werke von Dr. Cuypers. Die Bildhauerwerkstatten 
und Werkstatten fiir Glasmalerei erwarben grossen Ruhm. Die 
Gipsbilderindustrie, die um 1900 in Venlo aufkam, gengte zugleich 
dem Bedarf an namentlich religiösen Erzeugnissen, wie Heiligen-
bildern, Krippenfiguren u.a. 

Die hauptsachlich in Roermond konzentrierte Baumwoll- und 
Wollindustrie war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts das Rck-
grat der stadtischen Wirtschaft. Der Betrieb von Claus, das be-
deutendste Unternehemen am Platze, beschaftigte zur Zeit seines 
HOhepunkts 1.000 Leute aus Roermond und Umgebung. Das Vor-
handensein einer grOsseren Garnrotfarberei unterstrich die Stellung, 
die Roermond als Textilstadt innehatte. Die durch Zollmauern ge-
schtzte rheinlandische Textilindustrie in Gladbach und Umgebung 
berflgelte die überwiegend von Deutschen in Roermond gegrn-

dete Textilindustrie, die denn auch vor 1900 ganz verschwunden war. 
Die Papierindustrie, die zweite wirtschaftliche Sttze von Roer-

mond, verschwand 1882 grOsstenteils durch den Bankrott der Firma 
Burghoff, eines Betriebes, der in seinen glcklichen Jahren 200 
Arbeitnehmer zahlte. Die Papiertapetenindustrie, wobei der Betrieb 
von Deuss eine fhrende Stellung einnahm, musste um die Jahr-
hundertwende, durch den ausandischen Wettbewerb dazu ge-
zwungen, ihre Tatigkeit einstellen. 

Graphische Betriebe fanden sich hauptsachlich in Roermond, 
Venlo und Weert vor. Die Abschaffung des Zeitungsstempels, das 
zurckgegangene Analphabetentum und die steigende Nachfrag,e 
nach Geschaftsdruckwerk fOrderten den Geschaftsgang. 

Die chemische Industrie, ein neuzeitlicher Wirtschafszweig, hatte 
Unternehmungen in Venlo und Roermond. 

389 



Die Industrie von Nahrungs- und Genussmitteln umfasste: die 
Essigbrauerei, Bierbrauerei, Exportschlachterei, Branntweinbrennerei, 
Kaffeer5sterei, Zichorienkaffee-erzeugung, Mehlmllerei, Sodawas-
sererzeugung, Siruperzeugung, Tabakindustrie, Salzsiederei, Molke-
rei. Die meisten Betriebe fanden sich in der Stadt wie auf dem 
Lande. Wichtig waren zumal die Bierbrauerei, Mehlmiillerei und 
die Molkerei, die alle drei eingreifende Neuerungen erfuhren, was 
nicht nur fr die Unternehmungen selber von Bedeutung war, 
sondern auch fr die Spezialbetriebe, die u.a. im Metallsektor vor-
kamen. 

Von den übrigen Gewerbszweigen waren das holzverarbeitende 
Gewerbe, der Orgelbau und das Steinhauergewerbe am wichtigsten. 

Die Grndung dfentlicher Versorgungsbetriebe war fr die 
industrielle Entwicklung von besonders grosser Bedeutung. Sowohl 
die Errichtung von Gaswerken wie nachher die Lieferung elektri-
scher Energie waren in der mittel- und nordlimburgischen Industrie-
geschichte Marksteine. 

Ueberblickt man die industrielle Entwicklung von Mittel- und 
Nordlimburg zwischen 1839 und 1914, so zeigt sich, dass der 
betriebswirtschaftliche, anfangs deutlich in Roermond liegende, 
Schwerpunkt eine Verlagerung in hauptsachlich neirdlicher Rich-
tung erfárt und zwar nach Venlo-Tegelen. Die industrielle Akti-
vitat spielt sich nach wie vor im wesentlichen auf dem iistlichen 
Maasufer ab, dem Raum zwischen der Maas und der deutschen 
Grenze. Erst nach 1900 macht sich auf dem westlichen Maasufer 
mehr Aktivitat bemerkbar, mit Ausnahme des Peelgebiets, wo Jan 
van de Griendt seit der Mitte des 19 Jahrhunderts dabei ist die 
wirtschaftliche Lage der Gegend zu verandern. 

Die Entwicklung der Wirtschaftszweige kennzeichnete sich immer 
mehr durch eine Spezialisierung der Produktion, was in der Er 
zeugung von Markenwaren oder der Herstellung von Spezialitaten 
zum Ausdruck kam. 

Eine grosse Veranderung war dass die neuen Verhaltnisse die 
fast absolute Vorherrschaft der Landwirtschaft beeintrachtigten. 
Die Provinzialberichte, die sich auf wirtschaftlicher Ebene in der 
ersten Halfte des 19 Jahrhunderts nahezu nur mit der agrarischen 
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Lage befassten, beanspruchten immer mehr Raum fUr Handel und 
Gewerbe, was symptomatisch fUr den Llmschwung war. 

Der organische Zusammenhang der Wirtschaftszweige, — die 
Landwirtschaft mit eingeschlossen —, war 1839 weniger ersichdich 
als 1914. Die wechselseitige Empfindlichkeit nahm zu, je nachdem 
man von gegenseitigen Dienstleistungen abhangiger wurde. Die 
Spannung auf dem Wirtschaftsnetz machte sich bemerkbarer und 
Isolierung von Sh5rungen im Stromkreis wurde schwieriger. Die 
lokale Autarkie verlor durch die herandringenden Kommunikations-
mittel ihren Glanz. Die durch landliche Selbstgentigsamkeit und 
stadtische Selbstzufriedenheit verursachten Hemmungen hafteten 
in weitaus geringerem Ausmass dem fast grundsatzlich unzufriedenen 
Fabrikanten an, der Veranderungen wenig fUrchtete und einen 
moderneren Betrieb anstrebte. Es ist zum Beispiel erklarlich, dass 
der kluge und unternehmende Dorfschmied von der ursprUnglichen 
Kundschaft, den konservativen, rechthaberischen und of t bettel-
armen Kleinbauern, abruckte. Der Hufbeschlag, das Schaden von 
Pflugscharen und Sechen und die Reparatur von Wagenachsen war 
nur noch wenig verlockend, als die grosszUgigen Fabrikanten mit 
ihren grOsseren Auftragen kamen. Von denjenigen, die ihre Chancen 
erkannten und ausnutzten, ging der zentrale Anreiz zur industriellen 
Entwicklung aus, die in Mittel- und Nordlimburg zwischen 1839 
und 1914 vor sich ging. 
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STELLINGEN 

I. Het ontbreken van feitelijk inzicht in de bedrijfsfinanciering 
van vroeger tijd is een duidelijke lacune in de economisch-
historische geschiedschrijving van Nederland. 

II. Het aanhouden van een wachttijd in verband met het verlenen 
van pensioenrechten bij in dienst treding van nieuwe werk-
nemers is voor wat betreft het weduwen- en wezenpensioen 
niet voldoende te motiveren. 

III. De posttarieven voor brieven en drukwerk tot en met 20 gram 
bedroegen in 1963 voor brieven f 0.12 en voor drukwerk 
f 0.04. Thans bedragen de tarieven voor brieven f 0.25 en voor 
drukwerk f 0.12. Deze stijging der tarieven in de periode 1963- 
1969 van ruim 100% voor brieven en 200% voor drukwerk 
doet de vraag rijzen of in het kader van het door de overheid 
gevoerde prijsbeleid wel dezelfde maatstaven worden gehan-
teerd als ten aanzien van het particuliere bedrijfsleven. 

IV. Het rendement van particuliere spaargelden is zowel door de 
geldontwaarding als door de invloed van de inkomstenbelasting 
vrijwel nul. De zin van spaargelden dient dan ook in de publi-
citeit niet voornamelijk te worden voorgesteld door renteper-
centages maar mede door andere spaarmotieven. 

V. De mogelijkheden van het irrationele worden in onze huidige, 
naar rationalistische modellen geordende maatschappij te wei-
nig gewaardeerd. 

VI. De waarde van de inbreng van specialisten bij de maatschap-
pelijke besluitvorming wordt vaak overtrokken. 

VII. Een belangrijk aspect van een werkende democratie is het 
politieke compromis. De onduidelijkheid van vele, te lang ge-
handhaafde compromissen, gevoegd bij het dalende sociaal-
exponentiële karakter van diverse gezagsvormen, is mede de 



oorzaak van het verharden van het huidige maatschappelijke 	 J 

onbehagen. 

VIII. De juridische veronderstelling dat iedere Nederlander geacht 
wordt de wet te kennen is een maatschappelijke fictie van de 
hoogste orde. 

IX. De publiciteit der Nederlandse politieke partijen, speciaal vóór 
de verkiezingen, is voor een groot deel onwaarachtig. 

X. Met betrekking tot de zieke buitenlandse gastarbeider kan 
men zich afvragen of aan de communicatie tussen arts en 
patiënt wel voldoende aandacht wordt besteed. 

XI. De onlangs door de arts A. G. van Omme uitgesproken stel-
ling, dat medische specialisten in dienstverband voor de ge-
meenschap aanzienlijk kostenbesparend zouden zijn, (0.I.P.Z. 
„Orgaan van het Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau", 
17de jaargang, nr. 2, blz. 77, rechterkolom), verdient gezien 
de sterk gestegen specialistenhonoraria, nadere bestudering. 

Stellingen behorend bij „Verandering en verschuiving — industriële ontwikkeling 
naar bedrijfstak in Midden- en Noord-Limburg, 1839-1914", diss. Tilburg 1969. 
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