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Burghoff, Magnée en Cie.
In de tweede helft van de achttiende eeuw waren er van
de zes watermolens op de Roer nog twee over, die ver-
pacht werden door de Munster abdij en de Karthuizers
van Roermond. Beide molens waren oorspronkelijk
volmolens, maar werden toen als korenmolens ge-
bruikt. De onderste van deze twee korenmolens was
ook ingericht voor het malen van eek en werd in 1786
verbouwd en ingericht als olie- en pelmolen, tevens vol-
en eekmolen. De beide molens, de twee vijvers die als
het grote en het kleine Hellegat bekend stonden, het
land tussen de molens met de daarop staande boerderij
'Steylshof' en het land tegenover de molens op de rech-
teroever van de Roer, waarop de tuin genaamd Hop-
penhof lag, werden op I juni 1798 door het Franse be-
stuur voor 410000 francs verkocht aan de textielfabri-
kant]ean]oseph Mathei en]ean Compans, beiden te
Roermond, en aan Marcel Magnée te Hom, die tevens
handelde.in opdracht van Antoine Burghoff te Roer-
mond en Henri]anssen te Besel (Venlo)1.
Op de linkeroever, tegenover de bovenste molen, de ko-
renmolen dus, werd nu een papiermolen gebouwd,
waarvoor de advokaat Magnée op 27 april 1807 de eer-
ste steen lezde. Tussen I7Q8 en r.So-r was er reeds een-._. __ -__ ~_ J..J I

wijziging gekomen in de eigendomsverhoudingen: de
molens waren sinds r806 eigendom van Marcel Mag-
née, Antoine Burghoff, de erfgenamen van] eanMathei
en van de Roermondse advokaat Andreas Gerard van
Mulbracht. Als directeur fungeerde S. van Beringen.
Onder de naam Burghoff, Magnée en Comp. werd ge-
werkt met drie kuipen; de molen beschikte over twee
maalbakken. Niet minder dan 37 man personeel werk-
ten in het Roermondse bedrijf.] aarlijks werd 3500 riem
schrijf- en drukpapier, waaronder ook velijnpapier, ver-
vaardigd.
In r809 verkochten de eigenaars van de papiermolen
zekere waterrechten en het land op de linker Roeroever
tegenover de olie- en eekmolen aan ..de Roermondse
renteniers Hendrik] oseph Michiels van Kessenich en
Alexander F. van Aefferden-. Zij lieten tegenover de
olie- en eekmolen een volmolen bouwen. Nu lagen er
dus vier molens dicht bij elkaar: de bovenste molen op
de rechter oever, te weten de korenmolen; de bovenste
molen op de linker oever, namelijk de papiermolen; de
onderste molen op de rechter oever, dat was de olie- en
eekmolen en tenslotte de onderste molen op de linker
oever, de nieuwe volmolen. Deze volmolen is in r8I9

Roermond

buiten bedrijf gesteld, toen Pierre Petit hier een wol-
spinnerij vestigde.
In r834 vroegen Burghoff, Magnée en Cie. toestem-
ming tot het plaatsen van een papiermachine. De aan-
drijving zou door twee waterraderen geschieden. On-
danks het protest van de eigenaars van de wolspinnerij.
de heren van Aefferden en Michiels van Kessenich, die
vreesden dat er te veel water aan de Roer zou worden .
onttrokken, werd de gevraagde concessie op 22 rnaart
1834 verleend: de eerste machinale papierfabriek in
Nederland was een feit3. Er werd een stoomketel geïn-
stalleerd, waarvoor men verzuimde een vergunning
aan te vragen, omdat de wet over machines en niet over
stoomketels zou reppen, zodat men meende, geen ver-
gunrilng nodig te hebben. De vergunning werd alsnog
in r838 verleend",
In 1835 heeft de familie Mathei haar 114 aandeelin de
molen verkocht aan de weduwe Rhosa Philippina Mag-
née geboren de Bellefroid en aan Robert Magnée. Deze
laatste, burgemeester van Hom en lid van de Provin-
ciale Raad van Limburg, kocht in 1838 van de families
van Aefferden en Michiels van Kessenich de wolspin-
nerij op de-linker oever,
Burghoff, Magnée & Cie. verpachtten de graanmolen
en de oliemolen; de wolspinnerij werd door Philip
Claus geëxploiteerd. De papierfabriek gafin 1841 werk
aan 126 arbeiders: 45mannen, r4 vrouwen, 2rjongens,
24 meisjes en 22 kinderen tussen 9 en 13 jaar. In r8'(7
trok Andreas Gerard van Mulbracht, de 'cie.' in de fir-
ma, zich uit de zaak terug; de firmanaam bleef echter
ongewijzigd. Zijn aandeel van 1/3 werd gekocht door.
Robert Magnée, die reeds eigenaar was van 1/3 en nu
dus 2/3 in de onderneming bezat. De grote betekenis
van de fabriek blijkt uit de prijs; die Magnée voor het
r/3 part betaalde.j" 42000 voor het aandeel in de firma,
J25000 voor het aandeel in het papierfabrieksgebouw
esxf 9200 voor 1/6 part in de graanmolenen de schors:
molen op de rechter oever. Magnée leendel'32 475 van
Mulbracht, waarvoor hij zijn aandeel in de fabriek en
de molens, alsmede zijn wolspinnerij en blauwververij .
op de linder Roeroever tot onderpand stelde. Mu
bracht verkocht gelijktijdig aan de familie BurghoEf
ih» van de .twee watermolens op de rechter oever.
De papierfabriek is op den duur ook voor de aandrij-
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ving ten dele op stoomkracht overgegaan. In 1851wer.
een grote stoommachine geplaatSt en nog twee macb-
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nes volgden later. Er waren in 1851 ook drie stoomke-
tels in gebruik. Van één dezer ketels sprong op Igjanua-
ri r852 een klep open. Een arbeider, Willem Flippen,
werd door de ontsnappende stoom zodanig verbrand,
dat hij zich trachtte te redden door uit een venster te
springen, waarbij hij ook nog snijwonden opliep. Hij is
twee' dagen later aan zijn verwondingen overleden.
De hoge accijnzen en plaatselijke belastingen op steen-
kool vormden e.en zware last. In 1851 trachtten Burg-
hoff, Magnée & Cie. bij het gemeentebestuur van Roer-
mond en bij Gedeputeerde Staten van Limburg gehele
of gedeeltelijke vrijstelling van deze belasting te verkrij-
gen. In 1852 werd samen met Lhoest Weustenraad in
Maastricht en Van Gelder in Warmer een poging daar-
toe ondernomen bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. In al deze gevallen kregen de rekestranten nul op
"het rekest, enerzijds omdat wijzigingen in de plaatselij-
ke belastingheffing nog in studie waren, anderzijds om-
dat het bedrijf van Burghoff en Magnee zich in grote
bloei verheugde en kennelijk van de accijnzen op steen-
kool weinig hinder ondervondê. De papierfabriek was
in die jaren uitgegroeid tot een groot bedrijf, dat be-
stond uit de oude papiermolen van 1807, uitgerust met
een molenrad en een machinerad, en de later bijge-
bouwde papierfabriek, eveneens met een waterrad

I23 Dl!;MOLENS OP DE ROER, NAAR EEN SITUATIESCHETS
DOOR M.MEERMAN.

>N I Papiermolen
2 Korenmolen
3 Wolspinnerij
4 Olie/schorsmolen
A Groot Hellegat
B Klein Hellegat

ROERMOND (de stad)

voor de molen en een rad voor: de stoommachineJn
1866 breidde de firma het bedrijf verder uit door de
stichting van een tweede papierfabriek in Gebroek on-
der Maasniel (no. 214)' In 1841 werkten 126 arbeiders,
waaronder 22 kinderen, in de fabriek, in 1866 zelfs 198.
In 1881 was dit aantal tot 133 gedaald.
Het overlijden van Robert Magnée op I5juli 1868 leid-
de door onenigheid tussen de erfgenamen over de nala-
tenschap tot de openbare verkoop van zijn bezittingen
op IS februari 1869' De papiermolen, fabriek, schuur
en erf werd voor f 120000 gekocht door Victor Burg-
hoff, die voor f 2600 ook de tegenovergelegen graan-
molen verwierf. Deze graanmolen was, na een brand in
1853, geheel vernieuwd. Victor Burghoff verklaarde,
beide aankopen gedaan te hebben namens zijn vader,
Frans Burghoff".

De onderste molen op de linker Roeroever, met de wol-
spinnerij, bleef voorlopig in het bezit van de weduwe
van Robert Magnée. De onderste molen op de rechter
oever, de olie- en schorsmolen die toen grotendeels als
meelmolen was ingericht, werd gekocht door Willem
Dahmen en Theodoorvan de Winkel. De bovenste mo-
len op de rechteroever, de graanmolen, werd door Vic-
tor Burghoff verhuurd aan de firma Dahmen en Burg-



hoff, waarvan Willem Dahmen, Renier Dahmen en de
minde:rjarige Emile Burghoff, zoon van Victor, firman-
ten waren. De verdere geschiedenis van deze molens
houdt geen direct verband met de papierfabriek van
Burghoff, Magnée en Cie. en blijft daarom hier onbe-
sproken.

Victor Burghoff was reeds in 1867 in de leiding van het
bedrijf opgenomen en voerde van 1869 af geheel alleen
de directie. Hij wordt ons afgeschilderd als een goed ge-
situeerde landelijke industrieel, vol vaderlijke zorg
vaak, maar altijd zeer gewichtig, vooruitstrevend soms,
maar helaas te vaak ook al te conservatief. Hoewel des-
kundigen hem meer dan eens dringend aanraadden, op
andere grondstoffen en produktie-methoden over te
gaan, bleef hij, zoals vele andere papiermakers, in de
nieuwe, op hout gebaseerde grondstoffen slechts een
minderwaardige vervanging van de enige ware en ech-
te grondstof, de lompen, zien. De concurrentie dacht er
anders over en verdreef het Roermondse bedrijf steeds
meer van de markt. Na enige jaren achtereen zware ver-
liezen te hebben geleden, ging Burghoff in 1882 failliet
en sleepte de Wolters-bank in Velo in zijn faillissement
mee. Op 9 januari 1883 werden Burghoffs bezittingen
in het openbaar verkocht, zowel de papierfabrieken te
Gebroek en te Roermond, als de watergraanmolen
tegenover, de Roermondse fabriek. In Roermond werd
toen met twee papiermachines, in Gebroekmet één ma-
chine gewerkt, alle 140 cm breed. Een handgeschreven
'staat van bruikbaar materieel' geeft weinig aanleiding
tot opmerkingen, maar wèl blijkt daaruit, dat Burghoff
inderdaad uitsluitend lompen gebruikte als grondstof.
De voorraad lompen bedroeg ruim 36 700 kg ter waar-
de vanf5427. De specificatie vermeldt grijs linnen,
blank grof, spelt lompen, wit, bruin, rood en geteerd
zeildoek, zeildoek ogen, vuildoek, touw, touwknopen,
rap (uitschot) en 'diversen uitschot'.
De molen te Gebroek werd door de koper als papierfa-
briek voortgezet. De Roermondse papiermolen en de
graanmolen werden voox f 49000 gekocht door Joseph
Andriessen, die daarna 2/3 gedeelte verkocht aan Hen-
ri Fouquet, koopman, enjhr. mr. Louis Michiels van
Kessenich, advokaat, beiden te Roermond". De papier-
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fabricage werd gestaakt. De nieuwe eigenaars gaven
aan H. van de Winkel voor een tijdvak van twintigjaar
het beheer over het grote waterrad van de vroegere pao
pierfabriek. In 1885 kreeg van de Winkel vergunning,
dit rad door een turbine te vervangen. De voormalige
papierfabriek werd door van de Winkel ingericht tot
meelfabriek.
In 1918 hebben de erfgenamen van de eigenaars de per.
celen verkocht aan de N.V. Verenigde Conservenia.
brieken te Prinsenhage. Deze onderneming vestigde
hier onder de naam N.V. Het Steel een dochtermaat-
schappij. Na een faillissement van deze N.V. in 1926
kwam in een deel der gebouwen van het bedrijf een
houthandel, in he t overige deel vestigde N.v. N oury en
van der Lande te Deventer een dochtermaatschappij
onder de naam N .v. Electro ChemischeIndustrie (EGr).
In 1942 werd de scr opgeheven; in 1958 kochtNouryen
van der Lande ook de gebouwen van de N.v. Houthan-
del]. van Esser. Toen in 1972 Noury en van der Lande
werd opgenomen in Akzo Chemie B.V. te Amersfoort,
werden de bezittingen te Roermond verkocht aan Akzo
Nederland: In 1977 werden de gebouwen weer ver-
kocht aan de familie Borckelmans, die een jaar later het
geheel aan de Bouwmij Schreurs te Sittard verkocht.
Het terrein werd voor woningbouw bestemd",

r R.A.L., Arch. Arrond. Maastricht en Dept. van de
Nedermaas, no. IIg. Antoine (= EA.J.) Burghoff was de.
zoon van].]. Burghoff uit Rödingen bijJülich, en van
Maria Th. Sijben uit Roermond.

2 G.A. Roermond, bijlage bij akte r5.2.r86g, nots.
F.W. Milliard, Roermond. .

3 Dat C.H.Engels reeds iets eerder in Wittem een
papiermachine had opgesteld, is niet onomstotelijk
komen vast te staan. Zie molen no. 220. .

4 R.A.L., Arch. Provo Bestuur Limburg, no. IIr54.
5 Ib. ib., no. 3983 en 40r8
6 G.A. Roermond, nots. Milliard, r5.2.r869-
7 Ib., nots. V Bongaerts, Roermond, 9·r.1883·
8 Voor dit hoofdstuk werd onder andere gebruik gemaakt

van het Archief Dienst Stoomwezen, re district; de
Gemeente-Verslagen; het Arch. van het Min. van
Binnenlandse Zaken in A.R.A., Afd. Nat. Nijv. r843,
r8501I85r en r852; het hoofdstuk over de
papierindustrie in Linssens 'Verandering en
verschuiving'; de studie van W.Meerman over de
Roermondse watermolens.

.-...•...

'·"1
::~



De papierfabriek te Gebroek
onder Maasniel
Victor Burghoff, papierfabrikant te Roermond ter fir-
ma Burghoff, Magnee & Cie., stichtte in 1866 een twee-
e papierfabriek te Gebroek, een gehucht dat tot de ge-

meente Maasniel behoort. De gemeente gaf vergun-
ning, het fabriekwater op de Maasnielderbeek af te voe-
_en. Al spoedig bleek, dat het beekwater door deze lo-
zing werd vervuild en algemeen werd aangedrongen op
het intrekken van de vergunning. Gezien de daaruit
voortvloeiende consequenties, durfde het gemeentebe-
stuur dit niet aan.
De fabriek te Gebroek werd gelijktijdig met de fabriek
te Roermond geveild op 9 januari 1883. Zij lag op
slechts tien minuten afstand van Roermond, dicht bij
de spoorwegen. Erwas één papiermachine, waarop da-
gelijks I500 kg rotatiedruk en behangselgrondpapier
('tapijtpapier') kon worden gemaakt. De aandrijving
geschiedde met twee stoommachines en voor het .dro-
gen beschikte men over twee stoomketels. Eén dag
vóór, en op de dagvande verkoop, liet het gemeentebe-
stuur bij deurwaardersexploit aan de verkoper .en aan
de notaris aanzeggen, dat geen vergunning tot afvoer
van het fabriekwater op de Maasnielderbeek meer zou
worden gegeven. Ondanks deze bedrijfsbelemmering
vond de fabriek toch een koper: voorJ 18000 werd de
uit Duitsland afkomstige Roermondse behangselpa-
pierfabrikant (Johann) Balthazar Deus(s) de nieuwe ei-
genaar. Deuss kreeg kort na de aankoop toch een 10-
zingsvergunning, op voorwaarde dat hij zinkputten en
'reinigingstoestellen' zou aanleggen. Deuss kon of wil-
de echter aan de voorwaarden niet voldoen, waarna de
vergunning opnieuw werd ingetrokken, waarvan de fa-
brikant zich echter weinig aantrok.
Uit het archief van de Dienst Stoomwezen blijkt, dat de
fabriek van Deuss in I890 overging naar de papierfa-
.brikant August Schleipen, maar reeds in I89I weer op
naam van Deuss werd overgeschreven'. In 1895 vond
echter een definitieve overdracht plaats aan de papier-
fabrikant Herman Hobrecker uit Westig in Westfalen.
Hij kreeg op zijn verzoek op 30 december I895 vergun-
ning, de fabriek van Deuss uit te breiden en daar papier
uit naaldhoutcelstof te maken. De celstof werd in zijn ei-
gen fabriek te Hocklingen in de gemeente Hemer in
Westfalen bereid. Als voorwaarde eiste het gemeente-
bestuur echter, dat geen water onder of over de langs de

Maasniel

fabriek lopende gemeenteweg naar de Maasnielder-
beek zou worden gevoerd. Daartegen hadden namelijk
verscheidene belanghebbenden bezwaar gemaakt, om-
dat het vee het verontreinigde water niet zou willen
drinken, het linnengoed, dat in dit water werd gewas-
sen, geel zou worden en het Broek onder zou lopen,
waardoor de pachters niet zouden kunnen werken. De
Duitse papiermaker, die in Westig (een gehucht tussen
Hemer en Iserlohn) bleef wonen en voor zijn Neder-
landse zaken domicilie had gekozen ten huize van de
Roermondse notaris K. Teunissen, stoorde zich weinig
aan de voorwaarden van zijn concessie en loosde grote
hoeveelheden fabriekwater op de beek. B. en W. van
Maasniel trokken daarop de vergunning op 29 april
1896 in, maar gaven Hobrecker reeds een dag later een
vergunning om tot ultimo mei I896 gebruik te maken
van een onder de weg gelegen ijzeren koker, te vol-
tooien met een buis, om het fabriekwater af te voeren.
Na een rekest van Herman Hobrecker aan de Koning-
in-Regentesvschakelde.ide minister -v aa Waterstaar,
handel en Nijverheid Gedeputeerde Staten van Lim-
burg in. Deze adviseerden aan de minister, dat de be-
sluiten van B. en W. van Maasniel om formele redenen
ontwettig waren en dat alleen Gedeputeerde Staten de
bevoegdheid hadden, vergunningen voor waterlozin-
gen af te geven. Bijgevolg werd Hobrecker weliswaar in
zijn beroep onontvankelijk verklaard en bleef het ver-
bod van lozen op de Maasnielderbeek van kracht, maar
inmiddels hadden Gedeputeerde Staten hem in juni
1896 vergunning verleend, een buisleiding voor water-
afvoer op de Roer aan te leggen".
In I907 wordt als nieuwe eigenaar van de papierfabriek
te. Maasnie1 genoemd Franz Klagges. Vermoedelijk
omstreeks I912 vinden we het bedrijf onder de naam
N.V. Papierfabriek 'Maasniel' terug, maar kort daarna,
omstreeks 19I 5, werd defabriek gekocht door de Engel-
se firma Albert E. Reed & Co. Dit was een Engelse on-
derneming, die in Engeland drie papierfabrieken ex-
ploiteerde en omstreeks I89I ook de papierfabriek in
het Brabantse Raamsdonkveer had verworvenê, Als
'Dutch Paper Pulp Cy.' werden beide Nederlandse fa-
brieken geëxploiteerd, totdat in 1918 de directeur van
deze onderneming, Ernest C. Reed (broer van Albert),
deze twee fabrieken kocht en ze in hetzelfde jaar met



winst verkocht aan een Nederlandse combinatie onder
de naam N.V. Papierfabriek 'Maasmond', Emest
C. Reed vroeg voor de overname f x 440 000 maar de
koop werd uiteindelijk gesloten op f 9000004. Reed
werd zelf de grootste aandeelhouder in de nieuwe fir-
ma, waarin vier leden van de familie Proost, papierhan-
delaren in Amsterdam, deelnamen:

aandelen
vanfrooo
op naam

aandelen
vanfIooo
aan toondernaam

Emest C. Reed 5° 3°0
Jacob Proost 5° 100
J. Proost Jr. 5° IS
Ulco Proost 5°
J.P. van Dongen Torman 5° 34
mr.A.M. de Roon 50 43
G. van Suylekom 5° 8
U.A.C.Proost 50

Van Dongen Torman en van Suylekom, die reeds aan
de twee fabrieken leiding hadden gegeven, werden als
directeuren aangesteld. Het hoofdkantoor werd in het
Brabantse Dussen gevestigd. De N.V. Papierfabriek
'Maasmond' te Raamsdonkveer rnaakte illustratie-
druk, schrijf-, teken-, enveloppen- enlithopapier, alsme-
de gesatineerd wit en gekleurd drukpapier. De fabriek
te Maasniel vervaardigde perkamentpapier en vetdich-

Papierfabriek Roermond
De Amsterdamse fabriek van papieren zakken en aan-
verwante artikelen, de N.V. Papierindustrie Nestelroij-
Trompenburg, in r893 opgericht en sinds 1927 geves-
tigd in de vroegere autofabriek van Spijker, 'Trompen-
burg' aan de Amstel in Amsterdam, kocht in 1937 de ge-
bouwen van de Centrale Limburgse Spoorweg Maat-
schappij ter Exploitatie van de Tram. Deze gebouwen
waren omstreeks 1912-1914 als onderhoudswerkplaats
gebouwd voor de toen in gebruik genomen tramlijn
Roermond-Kessenich, en stonden in de gemeente
Maasniel. De Amsterdamse papierverwerkende indus-
trie vestigde hier een eigen papierfabriek onder de
naam N.v. Limburgse PapierfabriekNestelroij, die offi-
cieel inAmsterdam was gevestigd. Hethier vervaardig-
de papier werd in Amsterdam tot zakken en enkele an-

te papiersoorten. De Brabantse fabriek is, tot de ver-
woestingvan het bedrijf aan het eind van de tweede we-
reldoorlog, het eigendom gebleven van de groep-
Proost. De fabriek teMaasniel-Gebroek werd reeds eer-
der, vermoedelijk voor de tweede wereldoorlog, geslo-
ten. In het gebouwencomplex werd de oud-ijzerhandel
van de firmajambroers gevestigd, die het pand nu nog
als opslagplaats gebruikt.

r Arch. Dienst Stoomwezen, re district, reg. r886-r890,
r891-1895'

2 Voor deze vroege milieu-schermutseling, zie R.A.L.,
Arch. ProvoBestuur, 7476, brief van B. en W. van
Maasniel aan Ged. Staten, r9.6.r896, en het Rapport
ProvoWaterstaat 14 aug. 1896.

3 .Zie Voorn rr, blz. 222-223. De daar verstrekte gegevens
kunnen nog als volgt worden aangevuld: De fabriek in
Raamsdonkveer werd in 1893 gehuurd door Evans &.
Owen, die eigenaars waren van een textielbedrijf in
Bath, van de Ely Paper Works in Cardiff, de Soyland
Works te Ripponden en ook van een Noorse pulpfabriek.
Na de dood van mr. Evans in r885 werd in r887 de
Maasmondfabriek te koop aangeboden. De aankoop van
de fabriek door Albert E. Reed, ten name van de Dutch
Paper Pulp Company Ltd., heeft waarschijnlijk reeds in
1891 plaats gehad en geschiedde geheel voor zijn eigen
privé rekening. Als directeur werd in Raamsdonkveer de
Engelsman \V.Burl aangesteld, die in -898 naar
Engeland terugkeerde; Ernesr Reed werd toen 'manager'
van het bedrijf.

4 Medegedeeld door de heer u.P.Proost, jan. 1975,Voor
de geschiedenis van de fabriek te Maasniel, zie ook
Linssen, blz. 257 e.v.
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dere papierwaren verwerkt. De papierproduktie begon"
in 1938.
De papierfabriek werd aan het eind van de tweede we-
reldoorlog zwaar beschadigd, maar werd weer her-
steld. In 1952 werd de fabriek door Nestelroij verkocht
aan het slopersbedrijf De Boer en Slooten te Purmer-
end. Het lag in de bedoeling, het bedrijf te ontmantelen,
maar uiteindelijk besloot men toch de produktie gaan-
de te houden en onder de nieuwe naam 'Papierfa
briek Roermond' bleef de papierfabriek niet alleen be- "
houden, maar werd zelfs uitgebreid.
In 1963 werd de fabriek verkocht aan de Finse vennoot-"
schap Enso Gutzeit Osakeythio, totdat het Finse bedrijf ..
in 1971 de Papierfabriek Roermond weer afstootte, om- ';
dat de heroriëntatie van de fabriek op papier- en kar- "
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tonsoorten, die hoofdzakelijk uit oud papier kunnen
worden vervaardigd, geen perspectieven meer bood
voor de afzet van Finse houtslijp en celstof. De N.v. Pa-
pierfabriek Roermond werd gekocht door de Bühr-
mann-Tetterode groep. De fabriek is zich daarna spe-
ciaal gaan toeleggen op de fabricage van papier voor de

golfkartonfabricage, waartoe een 480 cm brede Beloit
langzeefmachine met Inverform-unit van Engels fa-
brikaat (Walmsleys Bury) werd opgesteld. Behalve de-
ze machine, heeft 'Roermond' ook een 245 cm brede
langzeefmachine. Het bedrijf werkt thans met circa.
210 man personeel.

E.l

1



februari I907 aangevraagd, was een zware slag voor
de plaatselijke werkgelegenheid. Het personeel
moest binnen veertien dagen vertrekken en de
fabriek werd in maart gesloten. De plaatselijke pers
sprak over geheel andere personeelscijfers dan uit de
zojuist geciteerde officiële statistiek blijkt; er zouden
ruim 300 man op straat worden gezet, waaronder 200

meisjes, die onmogelijk ander werk konden vinden.
Vaak werkten uit één huisgezin drie ofvier dochters in
de Helmondse fabriek en die brachten ongeveer 20

gulden per week naar huis. Het was een ramp, maar
geen uitzondering in de stad, waar in die tijdverschei-
dene bedrijven stil moesten worden gelegd, en waar
'ermoei troef" was.
In het fabriekspand, waarvan de bouwtekeningen
bewaard zijngebleven, vestigde zich nu de N.V. Dutch
Straw Works Company, eigendom van de firma Oer-
lemans uit Vrijhoeven-Capelle. Dit bedrijf, dat geen
papier vervaardigde, maar zich met stroverwerking
bezig hield, heeft het evenmin lang uitgehouden. In
het gemeentelijke jaarverslag over I9II wordt deze
onderneming voor het laatst vermeld",

I W. Visser,Van schepvorm tot papiermachine. Overzicht
der witte kunst in Nederland. Haarlem, Vereniging van
Nederlandsche Papierfabrikanten, 1954.
B. W. de Vries, De Nederlandse papiernijverheid in de
negentiende eeuw. Diss. Amsterdam, 's-Gravenhage,
NiJholT, 1957·

2 Gzel uan Hoqf{, Ermoei troef. De Helmonder 185°-1914.
Doet, scriptie Kath. Univ. Nijmegen, I978.

3 Dagblad De Zuid-Willemsvaan, .1mei 1907 (annonces).
4 Gegevens ontleend aan het correspondentiebock 1907

van H.G.D.Cramer. Deze en andere archivalia,
voorheen in de Koninklijke Bibliotheek, zijn thans
ondergebracht in het Cerneente-Archief van Apeldoorn.

5 Gemeentelijke Archiefdienst Helmond, Nieuw
Administratief Archief, Ingekomen stukken bij B. Ic W. I,
9 en 19 februari 1900. Correspondentie van B. 80 W.

rqjanuari 19°0, 8, 15 en 27 februari 1900.
Notulen vergaderingen 11. &: W. 19 januari 1900, 1.1 en 21

februari 1900, 2 mei 1900.
Hinderwetvergunning, aangevraagd 17 januari 19°0,
afgekondigd 20 januari verleend 21 februari 19°0.
Gemeentelijke jaarverslagen, Staat der fabrieken
190O-I907·
De gemeentearchivaris verstrekte vele inlichtingen,
evenals drs. Giel van HooIT.
De geschiedenis van het Helmondse bedrijf werd
inmiddels ook geplubliceerd in Graficus 6T511 Y!, d.d.
18 december 1985,

Papierfabriek Gebr. van Houtum BY. te Swalmen (L.)

Dat, ondanks herhaaldelijke controle, toch een aan-
tal, voornamelijk genealogische, gegevens door
elkaar gehaald en verward zijn,betreur ik ten zeerste.
De geschiedenis van de nog altijd florerende Papierfa-
briek Gebr. van Houtum B.V. te Swalmen is daardoor
onjuist weergegeven, reden om hier een verbeterde
tekst te publiceren.
De papierfabriek in Swalmen vervaardigt toiletpa-
pier onder het merk 'Satino' en onder eigen merken
van afnemers; sinds dejaren vijftigook schrenspapier
en tegenwoo~!g ook papieren handdoeken voor
automaten. fDe fabriek werd op I6 februari 1935
opgericht door de broers Hendrik Arnoldus van Hou-
turn (geb. I898) en Johannes van Houtum (geb.
1903) I.De fabriek begon met één papiermachine, die
was opgebouwd uit de natpartij. een aantal droogcy-
linders, perswalsen en andere onderdelen van één der
twee papiermachines van de gelikwideerde papierfa-
briek 'De Schoone Haas' in Waddinxvee~
Het betrekkelijk kleine bedrijf, dat ook in een periode
van fusies en crises zijn zelfstandigheid heeft weten te
behouden, is thans uitgerust met een zogenaamde

zelfafname-machine van 220 cm werkbreedte en een
langzeefmachine van eveneens 220 cm breedte. Als
één der eersten in Nederland stelde men in Ig6I een
volautomatische ontinktingsmachine op. De verwer-
king tot toiletpapierrollen en handdoeken geschiedt
op moderne, volautomatische machines. Het bedrijf
geeft werk aan 145mensen en exporteert naar Duits-
land, Denemarken, Engeland en Frankrijk.

fDe oprichters voornoemd, H.A. van Houtum en].
van Houtum, zijn zoons vanjohannes van Houtum
(I872-1940), gehuwd metArinevan der Meer ', Deze
Johannes is van dezelfde afstamming als de van Hou-
tums uit Ugehelen. Hij was firmant van Papierfabriek
Johannes van Houtum te Coldenhove-Eerbeek en
komt voor op een groepsfoto van omstreeks IgIO in
het gedenkboek van de Vereeniging van Neder-
landsche Papierfabrikanten. Hij was later, van I9I4
af, directeur van de papierfabriek te Gebroek onder
Maasniel (no, 214).J
In I972 kwam P.van der Meer van Houtum, een neef
van de oprichters van de fabriek in Swalmen, als
HTS-erin dienst en is nu reeds verscheidene jaren in


