
Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 MeubelfabriekVan Rooyen Stichting, organisatie en geschiedenis vanhet bedrijf. Op 11 oktober 1896 werd te IJsseistein deeerste steen gelegd van een, voor dit stadje,geheel nieuwe industrie. Enigeondernemende lieden begonnen toen in eengebouwtje van slechts enkele vierkantemeters op bescheiden voet stoelen enmeubelen te vervaardigen. Deze personenv/aren: Albertus Petrus Bernardus Schilte enGerardus Johannes van Rooyen. De werkplaats aan de Molenstraat, perceelplaatselijk genummerd 294 A, kadastraalbekend sectie F 816 was in eigendom vanCornelis Kranenburg, koopman teIJsseistein. Op 3 februari 1897 diende A. P. B. Schilteeen aanvraag in bij B en W van IJsseistein'Voor het plaatsen van een stoomwerktuig van5 d 6 paardenkracht in perceel sectie F 816, inwelk perceel zal worden opgericht een fabriekvan machinale houtbewerking'. Bij deze aanvraag was een plattegrondgevoegd welke aanduidde: de in- enuitwendige samenstelling der stoomhoutdraaien zagerij vanA.P. B. Schilte. Op 16

maart1897 werd door B en W de gevraagdevergunning verleend, waarbij ondermeer alsvoorwaarde werd gesteld, dat 'in dewerklokalen der fabriek geen tabak nochsigaren gerookt mogen worden'. De naam VAN ROOYEN is dan nog nietexpliciet in de archiefstukken terug te vinden. Inleiding Weinig of niets herinnert in IJsseistein nogaan de roemruchte periode van 71 j aar waarinMeubelfabriek Van Rooyen haar stempeldrukte op de IJsselstad. Ondanks verwoedepogingen van de Historische Kring IJsseistein(HKIJ) en de Werkgroep BehoudLopikerwaard de fabrieksgebouwen van deondergang te redden, viel dit waardevollebedrijfsmonument in 1982 ten prooi aan deslopershamer. Waarschijnlijk is het enige positieve effectvan de sloop geweest: de stimulans die deHKIJ kreeg om diepgaand de geschiedenisvan de meubelfabriek te bestuderen. Hetresultaat van dit onderzoek vormt de inhoudvan het voor u liggende boekje. Er zijn in dezetekst vier delen te onderscheiden. Allereerstwordt ingegaan op de stichting, de organisatieen de geschiedenis van het bedrijf. Hettweede deel geeft

informatie over defabrieksgebouwen. Vervolgens staat het welen wee van de fabrieksarbeider centraal. Inhet laatste deel is alle aandacht gericht op hetambachtelijk en produktietechnisch element. De tekst is aangevuld met vele, vaak uniekefoto's. Vanzelfsprekend heeft dit artikel nietde pretentie om volledig te zijn. Alleen al ompraktische redenen waren de auteurs, deheren W.T. Bunnik, L. Murk, K. Peeters enF.P.D.vanRooyen,genoodzaaktuitdegrotehoeveelheid historisch materiaal een keuze temaken. 369



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 A C B D E F cm G tizi CZJ nn A: sloomwerktuig B: lintzaagmachine C: cirkelzaagmachine D t/m F: houtdraaibanken Rooyen, geboren op 7 mei 1821 te IJsselstein(overleden op 9 augustus 1888 te IJsselstein)en Gerarda van Maurik, geboren op 21december 1834 te Schalkwijk en overleden op26 januari 1904 te IJsselstein. Gerrit vanRooyen was eigenaar van een hoepmakerijaan de Havenstraat, plaatselijk gemerkt 144. Daarnaast was hij eigenaar van diversestukken grond en huizen aan de Walkade,waaronder de voormalige Schuttersdoelen.Ook de Hofkamp behoorde tot zijn bezit.Hierop is het St. Joseph pension gebouwd(later ziekenhuis 'Isselwaerde'). Volgens hetkohier voor de Plaatselijke Directe Belastingnaar Inkomen was hij niet onbemiddeld;hetgeen ook blijkt uit de boedelscheiding nazijn overlijden. Volgens een gemeenteopgavevan de op 31 december 1896 aanwezigefabrieken was zij n weduwe, mej. G. vanMaurik, eigenaresse van twee hoepfabriekenmet 22 knechten. Het is goed hier

op temerken dat het smeedijzeren hekwerk van dedoopkapel in de Nicolaasbasiliek 'eengeschenk is van Gerrit van Rooyen en zijnehuisvrouw Gerarda van Maurik' (zie de aldaaringebrachte inscriptie). Zoon GerardusJohannes volgde aan het instituut Saint Louiste Oudenbosch een opleiding welke tevergelij ken is met het VWO. Albertus Petrus Bernardus Schilte, geborenop 7 januari 1873 te IJsselstein, zoon vanAlbertus Schilte (1841-1871) en JohannaIsabelle van Wijk, geboren in 1848 te Utrecht. Gerardus van Rooyen Vast Staat, dat A.P.B. Schilte en G.J. vanRooyen goede vrienden waren. Op eenfaktuur van 31 december 1898 is voor het eerstsprake van een 'compagnon'. De firmanaamA. Schilte & Co. werd tot 1910gehandhaafd. In het vijfjarig gemeentelijk verslag aanProvinciale Staten staat onder Nijverheid:'In 1897 is door den HeerA .P.B. Schilte alhier,opgericht eene houtdraijerij door stoomkrachtgedreven wordende. Geplaatst is eenstoomwerktuig van 6 paardenkracht met 1ketel. De fabriek werkte met 16 knechts'. In de catalogus van de eerste Jaarbeurs

teUtrecht van 26 februari tot 10 maart 1917 staatbij de oprichtingsdatum van de firma Gebr.van Rooyen-IJsselstein: 'opgerichtin 1896'.Het is, alvorens verder te gaan, goed eerst watmeer achtergrondinformatie te geven over'enige ondernemende personen'. Gerardus Johannes van Rooyen, geborenop 21 november 1871 te IJsselstein enoverleden op 7 februari 1947 te Jutphaas.Deze Gerardus is zoon van Gerrit van 370





Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Fabriekscomplex aan de Walkade, gezien vanaf de Nieuwpoort Perspectieftekening van de fabriek aan de Hollandse IJssel, naar de situatie van 1927 De fabriek te Ahnsen (Dld) 372



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 IJssel' te IJsselstein. In 1911 werd daar gestartmet de bouw van een groot fabriekscomplex,hetgeen in 1927 werd voltooid. Het is ditgebouw dat ruim 70 j aar het silhouet vanIJsselstein bepaalde. In verband met problemen doorarbeidsonrust werd op 31 juH 1918 detimmerfabriek van F. A.T. van Ditshuizen teAmersfoort overgenomen met daarbij devolledigeinventaris. In 1918 werkten daar 25man, in 1919 zestig man en in 1920 werkten er55 man. In 1921 werd de fabriek gesloten, degebouwen verhuurd en verkocht in 1933 aande NV Phoenix Brouwerij te Amersfoort. Op 14 augustus 1919 passeerde bij notarisImmink de oprichtingsacte van:'NVStoel- en Meubelfabriek, voorheenGebroeders van Rooyen. Statutaire zetelUtrecht. De vennootschap heeft ten doel hetfabriceeren van Meubelen en alle artikelen,welke hiermede in verband staan, of die devennootschap onder haar bedrijf wenscht terangschikken, alles in de meest uitgebreidebetekenis. De vennootschap wordt aangegaanvoor den tijd

van ruim 50 jaren'. De statuten werden op 21 j anuari 1920Koninklij k goedgekeurd. In 1933 werd de statutaire zetel van Utrechtverplaatst naar IJsselstein. Na de EersteWereldoorlog werd het moeilij k omgrondstoffen (hout) uit Duitsland tebetrekken; alleen de uitvoer vanhalffabrikaten was toegestaan. Daar dit landeen belangrijke toeleverancier van hout waswerd besloten in Duitsland een fabriek tebouwen voor de productie van stoelpoten,rompen en zittingen e. d. In 1912 werd te Ahnsen een terreinaangekocht van 'Isolierte Rust'. Hier werdeen geheel nieuwe fabriek gebouwd onder denaam van: 'Schauburg - Lippische Holindustrie AG' Holzgrosshandlung-Sagewerke- Holzbearbeitung Ahnsen bei Bruckburg De bouw kwam in 1922 gereed en verschafte -werk aan 46 man. De directie werd gevoerddoor Quirinus van Rooyen, later doorGerardus Johannes van Rooyen. Mede doorhet zich in ongunstige zin ontwikkelende Hannes Baas van Rooyen (1877-1962) verklaarden met elkander te hebbenaangegaan eene vennootschap onder firma tendoel hebbende de

voortzetting der zaken doorde eerste twee comparanten gedreven onder deFirma A. Schilte & Co, bestaande in hetfabriceren van stoelen en aanverwanteartikelen en het handel drijven in houtwaren inden meest uitgebreiden zin des woords'. Devennootschap werd gevestigd te IJsselsteinonder de naam 'Firma Gebroeders vanRooyen'. De namen van de oprichters werdenin de volksmond: Gerardus Johannes, ofwel Gertbaas Quirinus, ofwel Krienbaas Johannes Antonius, ofwel Hannesbaas Inmiddels waren de gebouwen, fabriek enkantoor, gelegen aan de Walkade tot standgekomen en omdat daar geen verdereuitbreidingsmogelij kheden voorhandenwaren, werd elders naar een geschikt terreinuitgekeken. Met het oog op de aanvoer vangrondstoffen en de aflevering van geredeprodukten werd in Utrecht een terreinaangekocht aan de Kruisvaart; vlak bij hetlaadstation van de NS. Door wijziging van hetbestemmingsplan 'Croeselaan' moest vanvestiging aldaar worden afgezien (debouwstenen lagen reeds klaar) en naar eenander terrein worden uitgezien. Dit

terreinwerd gevonden langs 'den Hollandschen 373



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 politieke klimaat verslechterde hetrendement en werd besloten het bedrijf af testoten. In 1932 werd het terrein met opstallenverkocht. Ondertussen was in 1927 Quirinusafgetreden als directeur en vertrokken naarOirschot waar hij samen met eerdergenoemde A.P.B. Schilte een nieuw bedrijfbegon. In 1935 trad Gerardus terug alsdirecteur met gelijktijdige benoeming vanzijn zoon Antonius Johannes tot commissaris,welke functie deze tot 1954 vervulde. Op 11 oktober 1946 werdmet enig festijn hetvijftig j arig bestaangevierd. Bij gelegenheiddaarvan werd het bekendebeeldmerk gepresenteerd.Er zijn geen aanwijzingen opgericht. Gebroeders van Rooyen was hiervanaf het begin bij aangesloten. Lid kondenalleen die meubelfabrikanten zijn welke'leverden via de erkende handel'. Terondersteuning van de handel en het inspelenop de verkoop van het eigen product werdenop diverse plaatsen modelkamers ingericht:Utrecht, Amsterdam, Den Haag,Eindhoven, Groningen, Arnhemen,Rotterdam. Deze model-of

toonkamerswaren dagelijks geopend voorwederverkopers en hun klanten. Na hetoverlijden in 1962 van Johannes Antonius vanRooyen werd de directie gevoerd doorG.Q.R. van Rooyen (geboren in 1909) enH.G.M, van Rooyen (geboren in 1911). In 1968 werd definitiefmet de productiegestopt, waarmee 70 jaar beeld- ensfeerbepalende industrie uit IJsselsteinverdween. Ook de naam Gebroeders vanRooyen is verdwenen hoewel deze nogvoortleeft in de verschillende goedemeubelfabrieken welke IJsselstein nog rijk is. Fabrieksgebouwen te IJsselstein Er was voor het eerst sprake van eenfabrieksgebouw toen in 1897 bij de gemeentede aanvraag binnenkwam voor hetingebruiknemen van een stoommachine van 5a 6 PK in een bestaande schuur aan de hoekKoningstraat/Molenstraat tegen de Haven enStadsgracht. Nu ligt daar het houten brugjeover de Haven. In deze schuur ligt deoorsprong van de firma gebroeders vanRooyen. Zoals op de foto duidelij k te zien isbestond de produktie daar voornamelijk uitstoelen. Door een snelle groei moest al gauwworden uitgekeken naar

ruimere behuizingen in 1900 verplaatste men de produktie naareen pand in het zuid-oostgedeelte van debinnenstad. Door aankoop en vererving wasde firma reeds in bezit van een aanzienlijkterrein aan de Walkade in de nabijheid van deIJsselpoort. De bestaande bebouwing bleekal snel ongeschikt waardoor men overging totnieuwbouw. Gestadig werd het terreinvolgebouwd met voornamelijk grote stenenschuren van twee verdiepingen. Fabrieken enkantoor werden ontworpen en gebouwd doorde plaatselijke architect/aannemer E. deGraaf. Vooral de vlotte medewerking van degemeente maakte snelle bouw mogelijk. Zo NV. Stoel-en Meubelfabriek*/h Oabr. «an Rooijan IJsselstein te vinden waaruitinzicht verkregen kanworden van de wijze waarop de verkoop vangerede producten inde beginjaren tot stand kwam. Pas na 1912 isdaarover meer duidelijkheid; in dat jaar werdde Centrale Bond van Meubelfabrikanten Versierde gevel van het hoofdgebou w ter gelegenheid van50 jaar Gebr. van Rooyen in 1946 374



Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Ook na 1909 zocht men naaruitbreidingsmogelijkheden en al snel viel hetoogopeenterreinvan±3y2ha. aan deoverzijde van de HoUandsche IJssel in denabij heid van de steenfabrieken. Dit terreinstond algemeen bekend als de'gemeentevaalt'. Met de zelfdevoortvarendheid als voorheen enmedewerking van de gemeente kon men in1911 met de bouw beginnen. Tot 1927 verreeshet ene fabrieksgebouw na het andere. Het hart van het complex werd gevormddoor het ketelhuis dat er als eerste werdgebouwd. In dit ketelhuis werd eenstoommachine geplaatst van 280 PK. Onderstaand volgen de fasen vanuitbreiding op het fabrieksterrein aan deIJssel in chronologische volgorde: 1911 ketelhuis met een 38 m. hogeschoorsteen 1912 magazijn 1913 warmwatercentrale 1915 fabriekslokaal en loodsen 1916 loodsen, privaten en waterplaatsen 1919 vergroting magazijn 1920 garage, paardenstal en koetshuis 1921 kantoor en fabriekshallen 1926 fabriekshallen 1927 fabriekshallen Na 1927 vond geen

nieuwbouw meer plaatsbehoudens enkele verbouwingen enaanpassingen. Fabriek aan de Walkade kon het gebeuren dat op 23 juni 1909 eenbouwtekening werd ingediend met hetverzoek tot aankoop van enkele stukjesgrond. Deze tekening en het verzoek werdenal op 24 juni in de raad behandeld engoedgekeurd. Na de toestemming vanGedeputeerde Staten op 7 juli kon direct metde bouw begonnen worden. In 1909 was hetterrein volgebouwd. De fabriek aan de IJssel omstreeks 1935 375

















Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Laten toen de zaak zich uitbreidde,vervoerden we de goederen met een grotereschuit... Een zekere Arie Hoogendoorn,(toevallig dezelfde naam) trok de schuit danmet zijn paard. Zo omstreeks 1912 bracht Arie Vos debestellingen met kar en paard naar Utrecht. Opzekere dag, ik herinner het me als de dag vangisteren, werdhetpaard ziek. Het was al nietzo'n jong beest meer. Het kreeg buikkrampenen moest geslacht worden. De baas verdeeldehet vlees onder het werkvolk.De toestanden op de fabriek in die tijd warenveel en veel slechter dan tegenwoordig. Deouderen onder de mensen weten dat zich nogwel te herinneren, maar voor de jongeren wil iknog wel enkele voorbeelden aanhalen.Zo hadden we b. v. nooit vacantie. Als we vrijwilden hebben vooreen of ander familiefeestjedan moesten we dat gewoon voor verzuimopgeven. Wat de verlichting betreft; iedermoest zorgenvoor zijn eigen petroleum lamp.Toch hadden we ook leuke dingen vooral metde jongeren onder elkaar. Als jongen zijndezoek je in je

vrije tijd altijd wel iets op om uit tehalen. Ik weet nog goed dat we eens met eenstelletje jongens aan de hijskraan gingenhangen. Maar de een of ander had dat in degaten gehad en zou ons eens even een lesjegeven. De kraan werd langzaam maar zeker dekant van de gracht op gedraaid, en daalde neerboven het water. Wij schreeuwden natuurlijk.Op het laatste moment werden we weeropgetrokken, maar we hadden toch een paarnatte voeten en een angstig ogenblikje gehad.Zo heeft iedere tijd zijn lief en leed. Ergebeurden ook veel nare dingen, maar die zalik nu maar niet meer ophalen. Een aardigegebeurtenis was nog de geboorte van prinsesJuliana, waar het hele volk naar uitgezien had.De baas had met ons afgesproken dat we directhet werk zouden staken, als de geboortebekend werd. Op welke dag het viel weet ik nietmeer, maar ik weet wel dat het's morgensomnegen uur was. Alle klokken begonnen teluiden, en wij smeerden hem de fabriek uitvolgens afspraak. Er trok muziek door de staden we konden genieten van een vrolijke vrijedag. Tot zo ver mijn herinneringen

uit de oudedoos. (9) We maken nu in gedachten een sprong van1930 naar 1946. De crisisperiode en de jarenvan de tweede wereldoorlog zoudenweliswaar ruimschoots onze aandachtverdienen, maar helaas zijn er ons te weiniggegevens van bekend om een verantwoordcommentaar te kunnen schrijven. Een aantal maanden na de bevrijding teldede fabriek van Van Rooyen slechts 98werknemers, maar daar kwam snelverandering in, 1948:170 werknemers. Degroei van het personeelsbestand ging door totin 1950:191 personen in dienst. Evenalsenkele jaren na de eerste wereldoorlog hetgeval was, kreeg de Nederlandsemeubelindustrie rond 1952 te kampen meteen economische malaise, zodat bij de firmaVan Rooyen 26 mensen ontslagen moestenworden. Na 1953 was er echter weer sprakevan een opgaande lijn, met als hoogtepunt hetjaar 1955 met 195 arbeiders. Dit grote aantalpersoneelsleden zegt uiteraard niet zo veelover de werksfeer binnen het bedrijf. Erkwamen tussen werknemers en directie zo nuen dan kleine problemen voor. In 1956bijvoorbeeld rezen er

moeilijkheden toendoor de directie een tijdwaarnemer werdaangessteld waarmee het personeel nietaccoord ging. Enkele arbeiders hebben naaraanleiding daarvan op staande voet ontslaggenomen! Toch was in 1957/1958 voor ingewijden aleen eerste aanwijzing van verslechteringzichtbaar. De voorraadvorming nam toe alsgevolg van de bestedingsbeperking. Injanuari 1958 werd door de directie ernstigoverwogen om met het hele personeel 32 uurper week te gaan werken. De omzet was sterkgedaald. Diverse factoren gingen nutegelijkertijd een fatale invloed uitoefenen ophet bedrijf. Er was te weinig toeloop vanjeugdige krachten, hetgeen op de lange duuronherroepelijk tot moeilijkheden moestleiden. In 1962 daalde de omzet verder,misschien onder invloed van de politiekespanningen rond Cuba. Wellicht speeldetevens een abnormaal grote seizoenslapte eenrol. Treffend is echter de notitie van hetArbeidsbureau te IJsselstein (10) dat hetpersoneelsbeleid te wensen overliet. Tevensdoet het standpunt van de directie om lievergeen gehuwde vrouwen in het bedrijf te laten 382









Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 ondergrond kan men geen goed vakmanworden,' verklaarde hij. Vermeldenswaard isdat het werknummer tijdens hetdienstverband gelijk bleef, maar dat hetstempelkaartnummer ieder j aar opnieuwwerd vastgesteld, waarbij nieuwkomers eenhoog en langverbanders een steeds lagernummer kregen. Op deze wijze kregen dewerknemers met het langste dienstverbandhet eerst hun loon. De stoelenmaker Een iets minder gewaardeerd vakman alsde meubelmaker is de stoelenmaker, watdoor onze zegsman wordt betwist, want aaneen stoel is niks recht. Alles is rond of schuin,iets wat van een meubel niet gezegd kanworden. Was de meubelmaker een typischevooroorlogse representant, de stoelenmakeris er een van na de oorlog die van '46 tot '68 bijVan Rooyen heeft gewerkt. Hij was een derlaatsten die na de liquidatie Van Rooyenverliet. Als krullenjongen was het spelengeblazen, om langzamerhand aan deproductie gewend te raken. Hij heeft zich alsmolenkruier (inwoner van Jutphaas) tussende apenluiers

kunnen handhaven dank zij debescherming van zijn daar eveneens werkende 5 ooms. Hij vertelt van een anderekrullenjongen die elders in het bedrijf om eenboodschap gestuurd werd. De jongen kwamhelaas onderweg Gertbaas tegen, die zich vande argumentatie van de jongen niets aantrok,en hem met een schop onder zijn achtersteterugstuurde naar zijn werkplek. Verderop inde week vroeg de grote Gertbaas aan dejongen of hij hem pijn gedaan had. Hetgeende jongen bevestigde. 'Noujongen dan krijg jea.s. zaterdag er een halve cent per uur bij'.Waarop de jongen tegen z'n maats zei; 'Ikwou dat hij me twee schoppen gegeven had'.Ook hier met het klimmen der jaren werk ineen stijgende moeilijkheidsgraad. Zo vankeukenstoel, slaapkamerstoel,huiskamerstoel,crapaud naar driezitsbank.Vreemd genoeg vermeldt een catalogus vanvoor 1945 voor een armstoel: fauteuil en vooreen fauteuil: crapaud. Onze stoelenmakerwas een snelle, die in overleg met de tekenaaral vlug tevens modelmaker werd. Deopdrachten werden in flinke seriesuitgegeven, zoals 100 keukenstoelen, 48

of 24huiskamerstoelen, 24 crapauds of 12 banken. Begon de 13 jarige meubelmaker in 1922met f 1,50; onze 16 jarige stoelenmakerverdiendeinl946f 20,40. Onder nr. 122, wat 386







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 De sloommachine van de nieuwe fabriek in 1912 energieverzorging voor hun rekeninggenomen. Oude drijfriemen in wereldoorlogtwee vormden de schoenzoolvoorziening vanmenig IJsselsteiner. Later vervingen enige zwareelectromotoren de stoomketel, en omstreeks1952 het centrale drijfwerk door aparteelectromotoren per machine, en was men vande klapperende drijfriem af. Ongeveerterzelfder tijd werden compressorenaangeschaft voor de luchtvoorziening van depneumatische tackers voor de stoffeerderij ende spuitpistolen voor de spuiterij. In koudej aargetijden bleek de kapaciteit van de ketelonvoldoende, de machinale was dan te kouden de meubel- en stoelenmakerij moestbijgewarmd worden met salamanders(houtkachels). Later was in dewarmtevoorziening goed voorzien. De onderhoudsmonteur moet eenveelzijdig man zijn geweest. Hij kon eenbandzaag strekken en planeren, wist alles afvan zagen- en beitels slijpen, repareerdemachines, legde verwarmingen aan, hield de

Stoomtijdperk De energiebron en paradepaardje van hetbedrijf was een stoommachine van het merk'Neering en Beugel uit Deventer', welkegeplaatst was in een juweel van eenmachinekamer. De stoommachine was vaneen tandemtype, hoge en lage druk achterelkaar, met een maximale keteldruk van llViatm. De ketel had een wanddikte van 19 mmen een te verwarmen oppervlakte van maarliefst 74 m^. De ketel werd aanvankelijkgestookt met alleen houtafval en later metturf gecombineerd en weer later met olie. Hetenorme vliegwiel dreef met een brede lerenriem een centraal drijfwerk aan, van waaruitiedere machine naar believen kon wordeningeschakeld. Ook enige droogstoven,(kamers voor het drogen van hout)stoomverwarming voor fabriek en kantoor eneen dynamo -110 volt - voor verlichtingontleenden hun energie aan de centralestoommachine. Machinisten, helaas nietmeer in leven, als Koos van de Kleij, Henk deKuyer, Lou Schoon en Kees van Breukelen,hebben j arenlang met grote liefde en zorg de 389








