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250 jaar Roodververij te Herten (2)
door J. Schreurs

"s.: en trokken via de Roode Brug, Herten-
weerts. Rechts lieten we de oude Roodver-
verij met hare wit-grijs gekalkte gebouwen
liggen, die thans in eene stoom ververij en
wasscherij veranderd is. 't Is de eerste fabriek
van dien áard, die de Roerstad bedienen
zal. r r

A. F. van Beurden in De Maasgouw jrg. 13
(1891J nr. 36.

ROODVERVERIJ
Na 25 jaar in handen van de familie Bon-
gaerts te zijn geweest, verkoopt deze het
Nieuw Huls op 6 juli 1852 via notaris Corne-
lis voor de som van FI. 3780, - aan de Roer-
mondse àpotheker Gerardus Josephus Rei-
nerus Janssens, gehuwd met Theresia Caro-
lina .Jonnen. Twee zonen waren tot 1852
geassocieerd in de fabriek van katoenen, lin-

nen en gemengde manufacturen, garens,
verwerij en blekerij van de heren Feldmann,
Jacobs & Comp.. Naast deze bezat Roer-
mond in 1852 volgens het gemeenteverslag
nog de volgende textielindustrie:
- de fabriek van wollen, halfwollen en katoe-
nen stoffen met een spinnerij en volmolen
van Ph. Claus.

- de fabriek van katoenen en halfwollen
stoffen met verwerij van F. Matthei.

- de fabriek van katoenen en halfwollen ma-
nufacturen van de gebroeders Reidel, van
Pelt & Comp.

- de fabriek van katoenen stoffen met ver-
we rij van Ä. Engels.

- als zesde staat dan vermeld: de fabriek en
verwerij van Aadrinopel roode katoenen
garens der gebroeders Janssens in 1852
aangevangen.
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Josephus Wilhelmus Hubertus ("Guil-
laurne"). geb. Roermond 23 februari 1823 en
Maximilianus Josephus Janssens, geb.
Roermond 27 april 1827, beiden fabrikant,
vestigen zich per 31 augustus 1852 te Herten
in het Nieuw Huis. Met hen komt ook de ver-
wermeester Theodorus Hosteren vanuit EI-
berfeld bij Wuppertal. Op 8 december 1852
verlenen B. en W. vanHerten hen goedkeu-
ring "tot het daarstellen eener adrianopel
rood ververij in hunnen woning alhier ge-
naamd het nieuw huis."
De gemeenteverslagen van Herten en Roer-
mond over 1852 vermelden nog dat er fa-
brieksmatige arbeid met de hand wordt ver-
richt. Als grondstoffen verwerkt men katoe-
nen garens, meest uit Engeland, en meekrap
uit Zeeland. Tot dusverre zijn er zes personen
werkzaam tegen een dagloon van 90 cent
voor volwassenen. Aan de hand van boven-
genoemde gemeenteverslagen kunnen we
het wel en wee van de "Roodververij" ta-
melijk goed volgen.
In 1853 is er sprake van een vooruitgaande
toestand. Er zijn 6 kuipen in bedrijf. Uit Her-
ten werken er 8 volwassen mannen en een
meisje, uit Roermond 20 mannen, tegen een
dagloon van 50 cent tot f 1,25. Het Turks
rood garen is van goede kleur en zeer ge-
zocht. Het heeft tot afzetgebied het eigen
land en Oost-Indië.
1854 geeft eenzelfde beeld. Het aantal kui-
pen en arbeiders blijft gelijk. De handel in het
algemeen is dat jaar wat gedrukt geweest
door een mindere oogst, hoge grondstofprij-
zen, prijsverhoging voor levensmiddelen en
staatkundige verwikkelingen.
In 1855 is "de fabrijk en verwerij van Adriano-
pel rood katoenen garens... zeer vooruit-
gaande en blijft nog voor uitbreiding vatbaar.
Uit alle fabrijksplaatsen in ons Rijk werden
die garens al meer en meer begeerd." Dit
laatste zelfs zozeer dat de gebroeders Jans-
sens met hun ingezonden garens op de we-
reldtentoonstelling van 1855 in Parijs een eer-
volle vermelding behalen. Op 3 juli 1855 hou-
den B. en W. van Herten een informatie de
commodo et incommodo (openbare hoorzit-
ting) met betrekking tot "het oprigten van
een stoomwerktuig met ketel" door de ge-

broeders Janssens in hun fabriek. Hiertegen
komen geen bezwaren binnen. In de kadas-
trale legger vindt men voortaan huis en ver-
verij afzonderlijk aangeduid.
1856. De binnenlandse vraag naar fabrikaten
van de Roodververij is zo groot, dat de
bestellingen bij lange na niet kunnen worden
uitgevoerd.
Op 11 augustus 1857, na vijf jaar, verlaten de
gebroeders Guillaume en Max Herten en ves-
tigen zich weer te Roermond in de Neer-
straat. Of ze nog actief in de fabriek betrok-
ken blijven, is onduidelijk. Guillaume overlijdt
al vrij spoedig op 31 augustus 1860. Hij is bij
een wandeling te water geraakt en verdron-
ken. Zijn lichaam wordt bij het veer te 001 in
de Maas gevonden. Max sterft eveneens te
Herten op 16 februari 1880. Hun vader is al
eerder op 6 mei 1875 in Herten overleden.
Het roer wordt nu overgenomen door een
jongere broer de apotheker Franciscus Pe-
trus Hubertus, geb. Roermond 22-2-1831.
Hij trouwt in 1862 met FranciscaJulia Rosalia
Baudrihaye, dochter van Jan Lodewijk Bau-
drihaye, exploitant van de stoombootdienst
Roermond-Maastricht-Luik v.v. en Maria
Gertrudis Cecilia van Wylick. Uit dit huwelijk
worden te Herten twee dochters en twee zo-
nen geboren.
De gemeenteverslagen van de volgende ja-
ren maken gewag van een gestage groei.
Men heeft een stoommachine van 15 pk met
een ketel in gebruik en werkt met 10 kuipen.
Zowel op de binnenlandse als buitenlandse
markt is een goede concurrentiepositie ver-
worven; er wordt ook geleverd aan de Neder-
landse Handel Maatschappij. Het aantal ar-
beiders bedraagt meestal 15 tot 20 volwasse-
nen tegen een dagloon van 60 cent tot f 1, -
en een aantal kinderen voor 15 tot 20 cent.
Op de Algemene Nationale Tentoonstelling
van de Nederlandsche Maatschappij tot be-
vordering van Nijverheid, georganiseerd te
Haarlem in 1861, zendt hij drie dozen met
Adrianopelrode katoenen garens in en ver-
werft daarmee een bronzen medalje. De
Volksvriend van 27-7-1861 schrijft dan ook:
"Van de Gebroeders Janssens en Cie, ziet
men onder No. 622 drie doozen Adrianopel
rood garen. Men behoeft slecht een vluchti-



ge blik op die garens te werpen en ze met ee-
nige daar naast gelegenen en andere, die
zich in hunne nabijheid bevinden, te vergelij-
ken, om zich dadelijk te overtuigen, dat de
producten van de gebroeders Janssens en
Cie. in kleur en glansrijkheid de andere ga-
rens verre overtreffen."
Na een gedeeltelijke herbouw wegens brand,
blijkens de kadastrale legger, volgt op 11 juni
1866 nog een aanvraag tot het mogen plaat-
sen van twee verfketels om garens te koken.
De vergunning hiervoor wordt verleend.
Inmiddels blijkt de toestand in de textielnij-
verheid te zijn verslechterd. In de gemeente-
verslagen wordt geregeld gewezen op de
slechte verbindingen: door langdurige
droogte ligt de Maasvaart vaak maandenlang
stil en Roermond bezit nog steeds geen
rechtstreekse spoorwegverbinding. Vooral
de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865)
heeft haar weerslag op de textielindustrie.
"De staatkundige verwikkelingen in America
deden den prijs van katoen, nevens minderen
aanvoer, alleraanzienlijkst stijgen, hetgeen
nadelig op de laatstgemelde fabrieken werk-
te. De omstandigheid dat vele fabrieken vóór
de prijsverhooging groote inkoopen van ka-
toen hadden gedaan, maakte het mogelijk
om onafgebroken werkzaam te kunnen zijn.
Blijft de toestand door America veroorzaakt
aanhouden, dan zouden de katoenfabrieken
wel met stilstand kunnen bedreigd worden
(1861) ... Door de hoge katoenprijs, ontstaan
door het gesloten houden van de havens der
in opstand zijnde zuidelijke Staten van Ame-
rika, is 't onmogelijk de fabrieken vankatoe-
nen stoffen aan de gang te houden. De voor-
handen grondstof is geheel verwerkt, de fa-
brikaten zijn geplaatst en een gehele stilstand
is gevolgd. De fabriek van Adrianopel rood
garen gevoelde, uit den natuurlijken gang der
zaken, den druk der fabrieken van katoenen
stoffen, haar fabrikaat is toch slechts
grondstof voor de fabrieken van katoenen
goederen (1862) ... Het eindigen van den Bur-
geroorlog in Amerika was aanvankelijk
slechts van weinig invloed op den toestand
der fabrieken van katoenen en glemengde
manufacturen; zij bleven nog meer bepaald
zich toeleggen op het fabrikaat van wollen en
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halfwollen stoffen, waarvan de afzet leven-
dig bleef (1865)".
Hoewel de grote schommelingen in de ka-
toenprijs nog een tijdlang van invloed zijn,
volgt weer een periode van groei. Er is veel
vraag. Francois Janssens richt zich in 1874
en 1875 met enkele verzoeken tot het ge-
meentebestuur van Herten. Hij wil overgaan
tot het plaatsen van "eenen dampketel van
17 paardekrachten en vier atmospheren
drukking, hebbende eene lengte van 5.30 M
bij eene breedte of doorsnede van 1.38 M,
terwijl de hoogte van den schoorsteen be-
draagt 20 M boven den beganen grond, die-
nende ter vervanging van eenen vroeger ge-
plaatsten stoomketel." Zo wil hij ook vergun-
ning om buizen in de gemeentegrond te leg-
gen vanaf de voorgevel van de fabriek tot
aan de Maas. En hij wenst nog een tweede
stoommachine met ketel van 5 pk te plaatsen
om daarmee passeer- en andere machines
aan te drijven.

In de Alizarine Turkseh-rood Verwerij
kunnen VERWERSGEZELLEN en
LEERJONGENS geplaatst worden; er
zijn OLIETONNEN voor regen-en stal-
water te koop.

(advertentie in De Volksvriend dd. 29-5-1875)

Het aantal arbeiders stijgt tot zo'n 25 à 30, de
Hertense en Roermondse opgaven lopen
nogal uiteen. Vanaf 1874 is Frederik Willem
Theuerzeit uit het Duitse Odenkirchen als
verwermeester werkzaam.
In 1879 komt een kentering. Het personeel
loopt terug tot een tiental arbeiders. Er is
sprake van een nadelige concurrentiepositie,
vooral door de protectie van eigen producten
door het naburige Duitsland, terwijl Neder-
landse maatregelen uitblijven. Het Roer-
mondse gemeenteverslag over 1881 vermeldt
dat de Roodververij buiten werking is, en dat
van 1882 deelt mee dat tengevolge van het
overlijden der eigenaren de Roodververij is
komen te vervallen!

HET EINDE

In een geheel andere, zeldzame bron uit die
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tijd wordt eveneens nog het een en ander
meegedeeld over de Roodververij en haar
laatste fabrikant. De Hertense pastoor Lom
heeft over de jaren 1873 tot en met 1887 een
dagboek bijgehouden. Daarin schrijft hij over
de dood van Janssens, dat deze al geruime
tijd aan een hartziekte leed. Op de 16ejanuari
1882 was hij 's ochtends weer eens duizelig
geworden en van een trap gevallen, zonder
echter letsel op te lopen. Enkele uren later in
de fabriek zakte hij weer in elkaar en overleed
zonder tot bewustzijn te zijn gekomen. Dat
hij lid was van de liberale partij te Roermond
en zich met zijn fabriek lang niet altijd aan de
zondagsrust hield, kon de pastoor natuurlijk
niet onvermeld laten. De uitvaart vond te
Herten plaats; hij werd begraven in de graf-
kelder van de familie Baudrihaye te Roer-
mond.
Over de fabriek schrijft hij dat deze sedert
een viertal jaren zo sterk was achteruitge-
gaan, dat men tot liquidatie was overgegaan.
Dit is echter niet in overeenstemming met
een overzicht van zo'n twintig nog niet be-
taalde rekeningen van geleverde katoen,
chemicaliën etc. in de successiememorie, die
allemaal dateren uit de laatste maanden van
1881. Wel vermeldt hij nog dat Janssens zich
sinds een aantal jaren bezig hield met het ver-
vaardigen van reagens tegen ketelsteen. In
een boedelbeschrijving, na zijn overlijden op-
gemaakt, staan dan ook een tweetal aan hem
verleende patenten opgesomd: een brevet
voor "un procedé de desincrustations des
chaudières à vapeurs au moven de cellulose
alcalisée" en een voor "der Schlammsamm-
Ier für Dampfkessel." Ze dateren respectie-
velijk uit 1878, 1879 en zijn afgegeven door
zowel het Belgisch en Frans Gouvernement
als het Kaiserliches Patentamt te Berlijn.
Genoemde boedelschrijving is op verzoek
van de weduwe Janssens opgemaakt door
notaris G. H. V. Bongaerts uit Roermond op
10 februari 1882. Als deskundig schatter is
aangewezen Gabriel Bloemendal, koopman
in meubelen en oudheden uit Roermond.
Men gaat elk vertrek na, somt de aanwezige
meubelstukken en andere voorwerpen op en
geeft een geschatte waarde aan. Zo vinden
we als indeling van het woonhuis achtereen-

WEIEIS· STERFGEVAL.
OPENBARE VERKOOPING

VAN
MEUBELEN, AKKERGEREEDSUH \PPEN enz.
op de Roodverwerlj nabij Roermond.

De Notaris Bongaerts,
te Roermond, zal Dinsdag den 28 Februari
-1882 en zoo noodig den volgenden dag, tel-
kens des voormiddags ten 9 uren, op de
Roodverwerf nabij Roermond ten verzoeke
van Mp.\'r'luw de weduwe Frnnçois Jmissens
en kinderen, in bet openbaar verkoopen:

Een bijzonder goed onderboudena;'
inboedel, bestaande hoofdzakelijk .
in: 6 mahoniehouten stoelen en-
canapé met rood nuweelen kussens, salon-
tafel, 2 tafelrjes, leunstoel, buffetétagère,

marmeren pendule met bron-
zen staiueue en dito can-
delabres, piano met stoeltje,
spiegels meI guudlijstcn,

verscbeidene klee-
der- en lijnwaadkasten, com-

meden, stoelen, tafels, canapés, ledekanten,
nacht- 6U wascbtafels, ressorts, matrassen,
mangel, ijzeren geldkastje , werktafeltje voor
Dames, lampen, regulateur en huisklokken,
barometers en thermometers, kachels en haar-
den, fornuis, schrijOessenaar, copieerpers,
tafel met boekenrek, bibliotheek met allerlei
boeken handelende over letterkunde, natuur-
en scheikunde, natuurlijke geschiedenis enz.
enz. ; eene groote parlij linnengoed, als: la-
fellakens, servetten, theedoekjes, handdoeken
en beddengoed, nationale vlag, venster- en
bedgordijnen, stores cn verder kristal-, por-
celein-, glas-, aarde-, kopor-, un - en ijzer-
werk, keuken gerief en meel' andere zaken.

Voorts 1 zevenjarig bruin ruin- ~ ..
paard, geschikt voor tilbury,
wagen en kar, compleet paarden- - .
tuig, een bijna nieuw rijtuig, lacge ec korte
kar, kruiwagens, ploeg, eggen, schoppen,
rieken, aks, emmers, kuipen, eene massa
ledige tonnen, oud ijzer, koper en lood,
waschmacbine, balansen en bascules met ge-
wicht, tuintafels, stoeten en bank, oude deu-
ren, ramen en trappen, hardsteen en bakken
en drempels, roeiboot met riemen, 3 flkshon-
den, 2 oleanders in potten, brandhout en waL
verder voor zal worden gebracht.

Eindelijk zllverwe:rk, als: soep-, thee-
en suikerlepeltjes, dien lepels, vorken, suiker-
strooiers, taartlepels , saladevork en lepel,
peper- en zoutstelletjes , cornpotiers , een
gouden horlogie enz.

Het paard met rijtuig en de akkergereed-
schappen zullen den eersten dag juist ten 12
uren verkocht warden.

Koopen van en beneden 5 gulden, moeten
dadelijk betaald worden.

Alles te bezichtigen Maandag 27 Februari
1882, van af tO uren voormiddag tol 4 uren
namiddag.
uit de Maas- en Roerbode van 18-2-1882.



volgens een salon, gang, klein kamertje, zit-
kamer, keuken, een viertal slaapkamers, mei-
denkamer, kamertje boven de ingang als bi-
bliotheek dienend, zolder en provisiekamer
aldaar. Van de ongeveer honderd aanwezige
boeken worden er een vijftigtal met titel ge-
noemd. Ze handelen nagenoeg allemaal over
scheikundige onderwerpen. Het fabrieksge-
deelte bestaat uit de volgende bedrijfsruim-
tes: kantoor, laboratorium, fabrieksruimte,
magazijn van roodgaren, magazijn van verf-
stoffen, pakkamer, afklampkamer, hok, zol-
der, remise en paardestal. Bij de inventaris
komt men o.a. tegen een stoommachine van
3 pk, een locomobile van 5 pk, stoomketel
met slijkvergaarder, afkook- en afkleurketels,
spoel- en wringmachines, passeermachine,
beitstonnen, (meelkrapketels enz.
Op 18 februari en 1 april staat er zowel in de
Maas- en Roerbode, met voormelde pastoor
Lom als hoofdredacteur, als in de Volks-
vriend, het weekblad van de liberale partij,
een aankondiging van publieke verkoop van
de Roodververij met inboedel voor notaris
Bongaerts. Op een vijftal dagen worden de
roerende goederen verkocht. Bij de gegadig-
den bevÎnden zich naast de Roermondse tex-
tielfabrikanten A. Claus en J. Higly ook nog
vijf fabrikanten uit Helmond. Het "huis met
annexe roodververij, erf, tuinen en bouwlan-
den, staande en gelegen in de gemeente Her-
ten omtrent de roode brug en genaamd DE
ROODVERVERIJ... met de aanwezige
machinerieën, kuipen en verdere werktuigen,
in verband staande met de fabricatie van
roodgaren" wordt op 30 april 1882 toegewe-
zen aan Frans Bloemen, grossier in manufac-
turen te Roermond, voor een prijs van
f 8900, -. Uit de ingediende memorie van
successie blijkt dat de lasten met ca. 50% de
baten overschrijden.
De weduwe Julie Janssens-Baudrihaye ver-
trekt met haar vier kinderen Cecilia, Julienne,
Frans en Louis naar familie in BaarIo. Zij
overlijdt daar op 6 juli 1889. Pogingen om na-
komelingen van de kinderen op te sporen
hebben tot nog toe geen resultaat gehad.
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De Notaris Bongaerts,
te Roermond, zal Donderdag den 20 April
i 88~, op verzoek van Mevrouw de Weduwe
F1'a1lçoÏJ Janssens-Baudrihaqe , na bekomen
rechterlijke m~chtiging, in bet openbaar ver-
koopen:

Een TurklrClirood gareilfabnek, inge-
'rIcht om met 45 of ~O arbeiders, i2 à t~
partijen per week af te werken, (de partij
à 330 Engelscbe ponden), benevens ruime

•
WONING en 'rUIN,
te samen eene oppervlakte beslaan de

:, van 72 aren 40 centiaren en bijzou-
der gunstig gelegen in de gemeente Herten,
nabij Roermond, sleebra ongeveer t5 minuten
van het spoorwegslation verwijderd, op don
oever van de rivier de Maas, waarmede de
fabriek door ondergrondscbe buizen is ver-
bonden en waarvan door de aanwezige cen-
trifugaalpomp t ~oo liters water per minuut
kan worden verkregen, zoodat bet wasschen
en spoelen der garens in de fabriek aelve kan
gescbieden.

De fabriek is geheel naar de eiscben des
tijds ingericht en voorzien van alle noodige
werktuigen voor de fabricatie van Turksenrood
garen, alles breeder omschreven op de alom
verspreide aanplakbiljetten, welke op franco
aanvraag door genoemden notaris verzonden
worden.
~ Eene groote ijzeren pan, ijzeren
~ bakken en andere ustensilen ter
bereiding van reagens tegen ketelsteen, met
eene voorraad van 300 k" drooge reagens.

Een huls met aanhoorlgheden, erf en
tuin, genaamd ••DE Z WAAN," thans in-
gericht tot arbeiderswoningen, staande
en gelegen te Roermond in de voorstad Sint
Jacob, langs den weg naar de Roode Brug,
naast het huis van Solmar, Ier oppervlakte
van 11 aren 80 centiaren.

Orde der Verkoopinq,
De machlnerlegn enz. zullen eerst af-

zonderliJk provisioneel geveild worden 's voor-
middags ten iO uren, in de fabriek te Herten,
daarna 's namiddags ten 4 uren, te Roermond,
ten koffiehuize van den heer Jos. Heijnen,
••Scbiedamsche Beurs," de fabriek met wo-
ning en grond, vervolgeus de fabriek,
woning en grond met dc des voormiddags
i'efeilde machinerieën te samen, om ten meesten
voordeele der verkoopers re worden toegewezen.
en eindelijk het huls enz., genaamd '••DE
ZWAAN."

Den volgenden dag en derhalve Vrijdag 2\
April i88~, des voormiddags ten 1.0 uren,
sulten in de fabriek te Herten, publiek ver-
kocht worden:

Eene groote parlij oud lood. koper en ijzer,
oude ramen, pakpapier, koorden, 'tonnen en
meer andere zaken.
~ Koopen van en beneden 5 gut-
~ den, moelen dadelijk 'belaald
wDrden.

uit de Maas- en Roerbode van 1-4-1882.
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FABRICAGEPROCES

Roodververij, een naam in de volksmond na
al die jaren nog bewaard gebleven. Zoals de
naam in de gemeenteverslagen al aangeeft,
werden hier katoenen garens Adrianopel-
rood, Turks rood of Alizarine rood geverfd.
Turks rood herinnert aan de manier van ver-
ven met de rode kleurstof van de meekrap-
plant, de "Rubia tinctorurn", die haar oor-
sprong heeft in Turkestan in Centraal Azië en
later door de Turken via Adrianopel verder
tot ontwikkeling is gebracht. Deze plant
werd in het oosten alizari genoemd. Hiervan
is afgeleid alizarine, de synthetische mee-
krapkleur. voorkomend in anthraceen, een
bestanddeel van steenkoolteer en in 1869
ontdekt.
De meekrapplant behorend tot de familie der
Rubiaceae, kan tot 1 meter hoog worden,
draagt kleine wit-gele stervormige bloemen
en vormt een groot aantal wortelstokken die
de rode kleurstof bevatten. Ze werd vooral
op de Zeeuwse- en Zuidhollandse eilanden
gekweekt. Na het derde jaar volgde de
oogst. Het bereidingsproces bestond eerst
uit het voordrogen van de wortels. Daarna
werden ze in kleine stukjes geslagen, gezui-
verd en nog eens nagedroogd. Tot slot werd
de meekrap tot poeder gestampt, gezeefd en
in vaten verpakt. Op de Roodververij werden
hiermee katoenen garens, bestaande uit de
ineengedraaide vezels of pluizen van de za-
den van de katoenplant, roodgeverfd. Voor
dit procedé moesten de garens eerst worden
gebeitst met aluin en vervolgens worden ge-
kookt in het meekrap bad . Om een diepere
kleur te verkrijgen volgde dan nog een spoe-
ling in een zeepoplossing. In bovengenoem-
de Haarlemse tentoonstellingscatalogus
staat de Helmondse textielfabrikant J. A.
Carp vermeld met een inzending van "9 pak-
ken elk van vijf wrongen rood geverwd ga-
ren, van de eerste tot de laatste bewerking,
als:
a. Afgekookt en gezuiverd
b. Oliebeits
c. Oliebad (gereed zijnde)
d. Sumacbeits (gallen)
e. Alcumbeits

f. Gekrapt
g. Avivage
h. Rossage (met Avignonner meekrap ge-

verwd)
i. Rossage (met Zeeuwsche meekrap en ga-

rancine geverwd)"

VERVERIJ EN WASSERIJ

Onder de nieuwe eigenaar verandert de
Roodververij rond 1888 van een gesloten
vierkante vorm in een onoverzichtelijk fa-
briekscomplex. Op 7 februari 1888 richt zijn
zoon Eugènè Bloemen zich tot het gemeen-
tebestuur van Herten met een verzoek om
vergunning te krijgen "tot het oprigten van
eene stoomkunstverwerij en chemische was-
scherij en om in die inrigting te plaatsen een
stoomketel van eenendertig paardekrachten
in het perceel kadastraal bekend Sectie C
No. 1043" (= voormalige Roodververij).
Aangezien er op de hoorzitting van 22 febru-
ari bij B. en W. geen bezwaren zijn binnenge-
komen, wordt de gevraagde vergunning ver-
leend.
Op 10 april 1888 staat er een advertentie in de
Maas- en Roerbode dat als agent voor Roer-
mond en omgeving zal optreden L. Routs-
Körner, op de hoek van de Oliestraat en
Neerstraat. In de gemeenteverslagen van
Herten onder het hoofdstuk ambachts- en fa-
brijknijverheid wordt het bedrijf van 1895 tot
1901 vermeld. Het machinepark bestaat uit
een stoomketel, appreteermachine, centrifu-
ge en droogmachine. Er zijn 10 mannen en 10
vrouwen boven de 16 jaar werkzaam voor
een dagloon van 60 cent tot f 2, -. Precies in
genoemde periode zijn Eugène Karel Hubert
Bloemen, industrieel, en zijn echtgenote Lu-
cia Maria Hubertina Higly ook woonachtig op
de Roodververij en worden daar twee zonen
en een dochter geboren. In mei 1900 vertrek-
ken ze naar Worger (Dld.l. Als firmant van
de ververij en wasserij wordt dan in de Roer-
mondse verslagen Bloemens agent L. Routs-
Körner vermeld. Onder hem loopt de perso-
neelsbezetting terug tot 4 mannen en 2 vrou-
wen voor een dagloon van 80 cent tot f 2, - .
Vanaf 1905 wordt Eugène Bloemen weer ge-
noemd. Hij is echter niet te Herten of Roer-



Roerrnonnscne ~Ioomververij & ~nelll, Wasscnerij,
Firma Eug. Bloemen, Roermond.

OPGERICHT 1888.

Chemisch reinigen en verven
van alle soorten Dames en Heerenkleedingstukken,

Pelswerk, Veer-en, Boa's enz. enz.

Uitstoomen of Verven
van alle soorten gordijnen, vitrages, stores, karpetten, vloerloopers,

dekens, spreien enz. enz.

Bijzondere inrichting tot desinfecteeren (ontsmetten)
V;:JI1 alle soorten beddegoed, volgens methode door

H.H. Doctoren aanbevolen.

Rouwgoederen
kunnen in 2 X 24 uren worden afgeleverd.

Aan onze inrichting is verbonden een

Hygiënische Stoomwasscherij met Natuurbleek.
Prachtige bewerking, vlugge bediening, billijke tarieven.

Vraagt onze prijscouranten.

uit "Roerrnondsch adresboek 1914"
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mond woonachtig. Het dagelijkse werk in het
bedrijf ging immers toch door. Eén van die
werkers was Jan Jozef Giesbers uit Herten.
Jarenlang werken bij Bloemen verschafte
hem de ervaring en de kennis om in 1917 sa-
men met drie broers de "wasch en strijkin-
richting Stoomwasserij Edelweiss" in de
Voorstad over te nemen van Hub. Cillekens.
Bloemen komt in de gemeenteverslagen na
1914 niet meer voor. Gelukkig wel nog net in
het Roermondsch Adresboek van 1914 met
een advertentie waarin het gehele fabrieks-
complex tamelijk waarheidsgetrouw is afge-
beeld. In 1918 verkoopt hij - na zelf in 1907 bij
deling eigenaar te zijn geworden - de Rood-
ververij aan de reeds jaren aldaar werkende
en woonachtige Dr. Fr. Ganser.

ODEUR- EN AETHERFABRIEK

Op 30 oktober 1899 wendt Ganser zich tot
het gemeentebestuur van Herten om eèn
vergunning "tot het oprigten van een odeur-
fabriek, in het perceel gelegen te Herten, ka-
dastraal bekend Sectie C no. 1245, toebe-
hoorende aan de Heer Frans Bloemen". Er
waren geen bezwaren binnengekomen en de
vergunning wordt op 14 november 1899 dan
ook verleend. Latere bewoners van het com-
plex herinneren zich tijdens gesprekken hier-
over steevast de muskusgeur die nog jaren-
lang bespeurbaar is gebleven.
Enige tijd later op 29 mei 1903 vraagt hij ver-
gunning om tevens een aetherfabriek te be-
ginnen. Hiertegen kwam echter een klacht
binnen van een andere bewoner van de
Roodververij. de ijzerwarenfabrikant Aug.
Fred. Lamberty. Deze schrijft aan B. en W.
van Herten op 12 juni 1903: "Meine Annah-
me, dass die Fabrikation von Schwefelaether
gefährlich sei, wird bestätigt durch das bei-
liegende Gutachten des vereidigten Gerichts-
Chemikers Dr. Kaysser.... Ich bin fest
entschlossen in allen Instanzen gegen die
Fabrik-anlage zu protestiren, da ich nicht
durch die Gewinnsucht des Ganser meine
und meiner Familie Gesundheit gefährden
lassen wili." Lamberty had elf kinderen. Het
gemeentebestuur vraagt ve alge s ad ies i ,
deze zeax h~~èe Gezc~-=;"'_€~js..:DT;ï·_ ie ~~

Roermond. Deze stelt een rapport samen
waaruit blijkt dat dit fabrieksgebouw op 20
meter afstand achter de overige gebouwen
ligt; tegen brand- en explosiegevaar zijn af-
doende maatregelen getroffen en het afval-
water wordt in de fabriek en later door de
Maas (I) dusdanig verdund, dat het niet meer
als verontreinigd beschouwd kan worden
voor de volksgezondheid. B. en W. verklaren
het bezwaar dan ook ongegrond en verlenen
de gevraagde vergunning. Lamberty vertrekt
niet lang daarna en Ganser zelf vestigt zich
op 23 juli 1904 vanuit Roermond met vrouw
en zoontje op de Roodververij.
Of Ganser voordien in Roermond werkzaam
is geweest in de daar sinds 1892 bestaande
muskusfabriek van Willem Mallmann kan
nog niet met zekerheid gezegd worden. In de
Roermondse qerneéntéverslaqen wordt van-
af 1907 de aetherfabriek van Dr. F. Ganser &
Co. "sinds 3 jaar gevestigd in de oude rood-
ververij" telkens vermeld met de toevoeging
"levert bijzonder gunstige resultaten." Dit
duurt tot 1914, waarna geen vermelding
meer volgt.
In 1918 koopt hij de Roodververij van Eugène
Bloemen. Niet voor lang echter, want op 31
mei 1922 vindt er voor notaris van Boven een
openbare verkoop plaats, waarbij de Roer-
mondse arts Dr. ·L. Stijns eigenaar wordt.
Ganser is met zijn gezin in Herten blijven wo-
nen in de Roermondse straat. Op 4 januari
1936 vertrekt de hele familie naar Erlangen
(Dld.).

"GEMENGD BEDRIJF"·

In 1922 vindt er nog een verbouwing plaats;
wat, is niet meer na te gaan. En dan begint
een komen en gaan van meerdere bewoners
tegelijk,. al of niet tevens ondernemer. Zo
krijgt men het verschijnsel dat de oudste ge-
schiedenis met haar beperktere bronnen een
duidelijker beeld oplevert dan de jongste
meer dynamische geschiedenis met een hoe-
veelheid aan bronnen.
Als herinneri 9 8€ , aantal name - 1<:.g 'e-;:.
voHedig - .1dee.:> :a:i.!. e 9es .S<k,,:-.;e;:o-



sar, brouwerij Tonnaer, bottelarij Neelen,
van 001, Metsemakers, Smeets, vrachtbe-
drijf van Duijnen, Hofman, Bömer, vaten-
handel Kramer, Breuer, Bellemakers, van
Dijk, van der Steen etc.
In 1935 wordt de Roodververij verkocht aan
A. M. C. Tonnaer, die in 1959 een gedeelte
van de fabrieksgebouwen laat slopen. In
1964 komt tenslotte alles in handen van J. H.
H. Simons. Deze zag al vroegtijdig recreatie-
ve mogelijkheden voor het aan de Maas gele-
gen gebouw. Er komt een café-restaurant
met aanlegsteiger voor watersporters. Een
bestemming die het, nadat het complex nog
eens in tweeën werd gedeeld, nog steeds
heeft met herberg het Hoog Hoes en Krekel-
berg Nautic.
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BRONNEN

De geraadpleegde stukken zijn zoveel mogelijk in de tekst
met name genoemd.

1000 jaar Herten.
Herten 1968.
- F. M. J. van der Steen: Nijverheid en ambacht

in vroeger tijd.
- Jo van Herten: Historische gebouwen.
Dr. G. C. P. Linssen.
Verandering en verschuiving.
Industriële ontwikkeling naar bedrijfstak in Midden-
en Noord-Limburg, 1839-1914. Tilburg 1969.

- Anneke van Dijk - van der Peijl. Meekrap vroeger en
nu. Goes 1980.

ÄDe vogeltjesvanMieke
door Tine en Wim Rogman

Het komt regelmatig voor, dat bezoekers, die
onze collectie beschilderde eieren bekijken,
uitroepen: "Oh, maar dat moeten eieren van
Mieke Schreurs zijn!" Ze herkennen direct
haar stijl en vooral haar vogeltjes.
En om U nu eens nader kennis te laten ma-
ken met Mieke Schreurs-Stevens, zijn we op
een winteravond in december naar Herten
gereden en hebben haar en haar man Jo en
dochter Jasmijn thuis opgezocht.
Op deze donkere koude avond nu niet direct
een huis, dat door bijzondere architectuur of
met veel uitstralend licht, je het verlangen
geeft van; "oh, wat zou ik daar graag eens
binnengaan en rondkijken!"; neen, alles zit
meer verstopt, want sta je op de stoep en kijk
je nieuwsgierig de verlichte gang in, dan krijg
je dat gevoel wel. We stappen het huis bin-
nen en op slag is de koude vergeten en word
je omgeven door die typische sfeer van Mie-
ke: kleuren en vormen! Je moet rondkijken -
kijken naar al dat moois. Het open vuur
brandt en geeft na de koude van buiten een
gevoel van geborgenheid. De grote bank
voor het vuur noodt tot zitten en". praten -

praten met en over Mieke, omdat we willen
weten, "Hoe is ze, hoe leeft en beleeft ze".
Welnu, ze werd geboren in dat mooie huis
van.±. 1880 (vroeger notariskantoor) op de
hoek van de Steegstraat en de Swal-
merstraat in Roermond. Beide ouders waren
altijd al bezig met de vormgeving van het in-
terieur van hun huis. Dan de gewone weg
van alle kinderen: lager onderwijs, middel-
baar onderwijs in Roermond en Weert. Toen
al de liefste bezigheid: tekenen, werken met
lapjes en knutselen. Hoogste cijfers voor te-
kenen, handenarbeid en". schrijven. Want
de letters die Mieke schreef, waren juweelt-
jes! Tijdens ons gesprek komt er een oud,
zorgvuldig bewaard schoolboek op tafel. De
zwart-wit tekeningen, die er in staan zijn
door haar, tijdens de schooluren ingevuld
met mooie zachte kleuren. Veel fijner om
naar te kijken dan die harde zwart-wit illustra-
ties. Op een andere bladzijde een heel klein
boeketje. Zo maar, omdat het zo saai was tij-
dens de lessen.
Toen zè 17 jaar was, zocht ze, zoals vele jon-
geren in die leeftijd, naar wegen om zichzelf


