
DE GESCHIEDENIS VAN DE ZEEPFABRIEK "RHENUS"

Dr. A.J. de Jong

Begin 1995 werd de voormalige zeepfabriek "Rhenus" afgebroken, die aan
de Zwarteweg vlakbij de brug over de Rijn te Rhenen stond. De ondernemer
B.J.A. Nijdam richtte op 27 juli 1922 de Naamloze Vennootschap
"Chemische Fabriek Rhenus" te Rhenen op. Nijdam had daarvoor de
bestaande zuivelfabriek "Rhenus" opgekocht.
De "Rhenus" was in Rhenen later beter bekend als de "zeepfabriek".
Hoe deze Nijdam tot de produktie van zeep was gekomen volgt hieronder.

Achtergrond van het ontstaan

Bernardus Johannes Anthonius Nijdam, geb. 27.8.1892 als zoon van een
Delfts apotheker en handelaar in chemische produkten, volgde aanvankelijk
een studie aan de zuivelschool te Bolsward, waar hij veel leerde over de
samenstelling en de chemie van vetten en oliën.
Circa 1912 trad hij in dienst van Anton Jurgens Verenigde Fabrieken N.V. in
Oss, waar hij in het laboratorium werkte en daar veel leerde over de
produktie van margarine; in 1916 werd hij bij Jurgens in Zwijndrecht
bedrijfsleider van een bedrijf, dat zich bezig hield met de raffinage van
eetbare oliën en vatten. Hij woonde toen enkele jaren in Dordrecht en was
bevriend met Tonnie Jurgens, een zoon van Anton Jurgens.
Aan het einde van de eerste wereldoorlog werd hij al op jonge leeftijd
benoemd tot fabrieksdirekteur van een oliën en vetten bedrijf van Jurgens
in Purfleet, bij Londen in Engeland.

Anton Jurgens en v.d. Bergh, als eigenaars/direkteuren van hun bedrijven,
fuseerden in 1927 tot Margarine Unie. In 1929 gingen zij samen met Lever
Brothers Ltd. in Engeland. Hierbij ontstond Unilever, een geduchte
konkurrent later van ondernemer Nijdam.
Nijdam had in zijn opleidingstijd aan de zuivelschool melk verwerkt tot
melkpoeder over een trommelfilmverdamper en ontdekte dat dit procédé
ook toegepast kon worden voor de fabrikage van zeep-vlokken. Hij kreeg
hier zelfs een octrooi op. Jurgens echter was aanvankelijk alleen maar
geïnteresseerd in olie en margarine.
Nijdam zag echter handel in zijn vinding en besloot voor zichzelf te gaan
beginnen. Hij mocht zijn octrooi houden en kocht de zuivelfabriek "Rhenus"
te Rhenen op. Deze fabriek was circa 1917 opgericht, maar liep niet.
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"F/ox" ftef eerste door B.J.A. Nijdam geoctrooieerde zeepprodukt.
Afdruk van een oud cliché, gevonden in het archief van de "Rhenus.
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Nijdam was op zoek naar droogtrommels; de Rhenus had deze reeds voor
het drogen van melk tot melkpoeder. Alles wat hij nodig had stond daar dus
kant en klaar.
De gang van zaken was dat de zeeppap als een dunne laag over de hete
trommel werd geleid, waardoor het water verdampte en de dunne zeeplaag
met een mes van de wals werd geschraapt. Hierdoor ontstonden
zeepvlokken (zeepdons), hetgeen later onder de naam "Flox" op de markt
werd gebracht.
Deze zeepdroogtrommels zouden nog tot in de 60-er jaren dienst blijven
doen.
Een beschrijving en een plattegrond van de zeepfabriek werd gevonden in
een vergunningaanvrage uit 1923, aanwezig in het gemeente archief te
Rhenen.

Deze luidt als volgt:

"Omschrijving van gebouw en machinerieën behoorende bij de aanvrage de
N.V. Chem. Fabr. "RHENUS" te Rhenen, aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Rhenen, tot het verkrijgen van vergunning voor het
fabriceeren van melkprodukten en zeep.

Het gebouw is opgericht op een perceel kadastraal bekend Gemeente
Rhenen, Sectie E. No. 1384 aan den Parallelweg gemerkt wijk B.

Het gebouw is geheel van steen opgebouwd, met steenen vloeren en pannen
bedekking zonder gevaarlijke belending.
De ventilatie van de werkruimte geschiedt door achterover vallende
bovenramen, beneden draairamen en twee ventilatoren ieder van 11/2
oppervlakte in de nok van het dak.
Er zullen hoogstens 15 personen in de fabriek werkzaam zijn.
De privaten en waterplaats bevinden zich hoogstens 20 meters van het
gebouw.
Geen vrouwelijk personeel zal in de fabriek werkzaam zijn.
De te gebruiken electrische beweegkracht zal worden geleverd door de
electrische centrale "RHENEN" te Rhenen.
De te gebruiken machines zijn op de plattegrond teekening als plaats
aangegeven met cijfers, waarbij verklaringen welke aanduiden, waarvoor
deze dienen en hunnen capaciteit als:
1-2.- Zijn droogtrommels voor het drogen van vloeistoffen, als melk en

dergelijke;beide machines nog in dezelfde posities als bij de vorige
fabriek van melkproducten. 59



Plattegrond uit 1923 van de tot zeepfabriek omgebouwde zuivelfabriek Rhenus.



3.- Melkpasteur. Eveneens opgesteld en geheel gelijk vroeger.
4-5-6.- Melkpompen. Ook voor deze drie nummers geldt dezelfde opmerking.
7.- Electro-motor voor beweegkracht.
8.- Poedermolen.
9.- Electro-motor voor beweegkracht.
10.- Ketelvoedingspomp. Ook deze vier machines blijven geheel gelijk als

vroeger, waarop vergunning werd verleend.
11.- Ammoniak koelmachine. Deze dient om koude voort te brengen,

welke noodig is om de zeep snel af te koelen.
12.- Luchtcompressor. Deze dient om de vetten en oplossingen te roeren

en eventueel voor transport van vloeistoffen.
13.- Loogpomp. Hiermede wordt de loog, welke gelijkvloers opgelost is,

vervoerd naar hooger gestelde reservoirs.
14.- Koeltrommel, om de zeepen te doen stollen, door koud water

geproduceerd door de koelmachine.
15.- Vetpomp, die voor het transport van grondstoffen dient.
16.- Mengapparaat met roerwerk, dient om oliën te mengen.
17-18-19.- Zijn roerketels waarin de zeep gekookt wordt.
20.- Bleekketel, waarin de vetten met bleekaarde geroerd worden.
21.- Filterpers, waardoor de vetten filtreeren.
22.- Klein zeepketeltje met roerwerk.
23.- Mengmachine, waarin de zeep gekneed en vermengd wordt.
24.- Stangenpersmachine, waarin de gemengde zeep in staven gevormd

wordt.
25.- Zeeppers. Hierin worden de stukken geperst voor afwerking; deze

machine is niet voor riemkracht.
26.- Zeepsnijmachine, waarin de stangen van de Stangenpersmachine in

stukken gesneden worden. Deze machine is voor handkracht.
27.- Ventilator, dient voor het drogen van zeep.

De aanvraagster.
N.V. Chem.Fabr. "RHENUS"
Rhenen.
De Directeur

Rhenen, 5 Maart '23."
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Het zeepprocédé

Hoe maakte men eigenlijk zeep?
Zonder te veel in de chemie van zeepproduktie te duiken, volgt hier in het
kort het procédé, zoals dat volgens de heer H. v.d. Broek, een voormalig
produktiemedewerker, en de zoon van B.J.A.Nijdam, latere fabrieksdirekteur
P.J.B.A. Nijdam, liep.
De heer van de Broek heeft circa 40 jaar in het bedrijf gewerkt, zowel in de
fabrieks- en produktie administratie, als in de expeditie, en kent het bedrijf
als zijn broekzak.

Zeep, vetzuren en glycerine, de belangrijkste produkten van het bedrijf
werden verkregen door het "verzepen" van plantaardige of dierlijke vetten
(talg).
De plantaardige oliën waren veelal palm- en cocosolie, terwijl de dierlijke
vetten meestal uit slagersafval en gestorven vee werden verkregen.
Dit slagersafval werd door daarin gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld
te Schiedam, Vuren, Dokkum en Son) eerst voorgereinigd tot zogenaamde
"destructievetten". Ook te Dodewaard werd er in de jaren vijftig een
beendervetten bedrijf opgericht, dat circa 20 jaar geleden gesloten is.
Wie herinnert zich niet de afschuwelijke stank van de vrachtwagens met
dierlijk vet (talg), als die langs kwamen op weg naar vermoedelijk
Dodewaard.
De vetten werden in zogenaamde splitskuipen "gesplitst" door ze langdurig
te koken met zwavelzuur, water en een "versneller" (katalysator),
bijvoorbeeld Claviton.
Men kreeg dan een mengsel van vetzuur, plus nog niet gesplitst vet, dat er
bovenop kwam drijven, en glycerine/zuur/water.
Het laatste mengsel werd geneutraliseerd met kalk, de zouten er afgefilterd,
en vervolgens ingedampt. Zo werd circa 80% technisch-zuivere glycerine/
water vekregen, dat voornamelijk aan textielfabrieken werd verkocht.

Het in de vetzuren nog aanwezig vet werd verder gesplitst door het procédé
te herhalen tot een splitsingsgraad van circa 94% bereikt was; na wassing
en verwijdering van zuur werden de ruwe vetzuren veredeld door
vacuumdestillatie (circa 200°C, 4-5 mm Hg), waarna de vetzuren deels direkt
werden verkocht als grondstof voor een groot aantal chemische produkten.
De destillatie vond plaats in het hoge torengebouw, waar zich een puntketel
met daaronder twee kuipen bevond, waar nog het laatste aanwezige
uitgezakte water vóór destillatie kon worden verwijderd.
Deels werd het gedestilleerde vetzuur met loog behandeld, waardoor men
"zeep" verkreeg. 63
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De "Rhenus" in oorlogstijd

Deze periode is zeer interessant geschiedkundig gezien.
Allereerst waren er natuurlijk de gevechten op en rond de Grebbeberg, die
niet aan de "Rhenus" voorbijgingen. Zo zaten er Duitsers boven in het
laboratorium van de fabriek. In dit laboratorium stonden flesjes met sterk
ruikende aromaten, die bij verkoudheid konden worden opgesnoven om de
ademhaling te verlichten en te verruimen ("Grieppantser"). Dit was een van
die diversificatieprodukten bedacht door Nijdam.
Aan de overkant in het station zaten Nederlandse marechaussees, die op
deze Duitsers aan het schieten waren, met als gevolg dat er nogal wat
flesjes sneuvelden.
De stank in de ruimte werd voor de daar aanwezige Duitsers dusdanig, dat
ze al spoedig de witte vlag naar buiten staken en zich overgaven.
Vrij snel was de "Rhenus" weer in produktie, omdat het bedrijf belangrijke
grondstoffen produceerde voor de eerste levensbehoeften.
Medio 1942 dreigde een groot aantal bedrijven in Nederland stilgelegd te
worden.
Nijdam probeert alles om het bedrijf draaiende te houden en schrijft in een
brief d.d. 4 mei 1942 aan de burgemeester van Rhenen het volgende:

"Edelachtbere Heer Burgemeester,

In verband met de destijds gepubliceerde mededeelingen, dat het nodig zou
kunnen blijken, dat een deel der Nederlandsche Nijverheid tijdelijk zou
worden stilgelegd, hebt U zich bezorgd getoond over de gevolgen voor het
geteisterde gebied, waaronder Rhenen, indien ook de industrie ter plaatse
zou stilgelegd worden.
U verzocht ons heden om concrete gegevens betreffende de gevolgen voor
Uwe gemeente, indien onze industrie niet zou kunnen doorwerken.
Allereerst zij het ons vergund U mede te deelen, dat wij heden een circulaire
ontvingen van het Rijksbureau Sectie Zeep, waarin ons mededeeling gedaan
wordt, dat wij behooren tot het vijftiental zeepfabrieken, dat voorloopig.
volgens een per 1 juni a.s. in werking tredend concentratieplan voor de
zeepindustrie, zal blijven ingeschakeld.
Na 31 Mei zullen derhalve verreweg de meeste zeepfabrieken in Nederland
niet meer werken, doch mogen wij blijkbaar voorloopig nog doorwerken.
Onder verwijzing naar het rapport van den Heer Mr. Cramer betreffende de
economisch-sociale toestanden en verhoudingen in Rhenen en omgeving,
maken wij U erop attent, dat onze onderneming aan ruim tachtig personen
arbeid en direct levensonderhoud verschaft. 65



Aan loonen en salarissen wordt ruim acht duizend gulden per maand, dat
is dus circa honderd duizend gulden per jaar, door ons uitgekeerd.
Indien wij te eeniger tijd tot de stilgelegde ondernemingen zouden gaan
behooren, zou dus niet alleen direct, door de derving van deze loonen door
onze werkenden, maar veel meer nog indirect groote druk ontstaan in Uwe
Gemeente, daar de middenstand een belangrijk jaarbedrag van een ton,
blijkens het tevoren aangehaalde rapport Cramer, niet missen kan zonder in
nieuwe moeilijkheden te geraken.
Met groote waardering voor de door U betoonde zorg voor Uw zoo zwaar
getroffen Gemeente, hopen wij, dat het U moge gelukken voor de
ondernemingen in Rhenen te bereiken, dat zij ook bij eventueel nog verder
beperkte productiemogelijkheid zullen kunnen blijven ingeschakeld, daar
stoplegging voor het geteisterde gebied, onevenredig zware gevolgen met
zich mee zou kunnen sleepen.
Tot het geven van verder nog verlangde inlichtingen zijn wij natuurlijk steeds
bereid.
Intusschen verblijven wij,
met de meeste hoogachting,
N.V. Chemische Fabriek "RHENUS"
Directeur."

Ondanks gebrek aan arbeidskrachten en materialen hebben een aantal
Rhenense industrieën gedurende de oorlogsjaren in mindere of meerdere
mate nog door kunnen werken. In veel gevallen werden meer mensen in
dienst gehouden dan strikt noodzakelijk was, maar dit gebeurde om te
trachten hen daardoor buiten de Arbeidsdienst te houden. Hoewel er voor
een deel ten behoeve van Nederlandse bedrijven en particulieren werd
gewerkt, hebben er ook leveringen aan Duitsland of Duitse instanties in
Nederland plaats gevonden. Er was geen andere keuze, sluiting van het
bedrijf was het enige alternatief.
Uit een verplichte opgave aan de Duitsers blijkt onder meer hoe de
plaatselijke industrie zich na de verwoesting van de stad weer had weten te
herstellen. Zo stond in een opgave van 1943 als te Rhenen vermeld:
meubelfabrieken: "de Specht", J.D. Busch, A.J. Koekoek & Zn., Groen en Ter
Haar; steenfabrieken: "Vogelenzang" en "Over-Betuwe"; timmerfabrieken: "De
Grebbe" en de "Stoomhamer"; sigarenfabrieken: "Rodera" en "Cunera";
meelfabrieken: Fa. Schut, A.W. Rutgers & Zn, W.F.J.Wagtho en J.J. v.d. Born;
tapijtfabrieken: Fa. van Wijngaarden en "Artexil"; drukkerij "De Banier";
ijzerfabriek "Bouma"; tramremise N.B.M.; landbouwcoöperatie Rhenen;
Chemische Fabriek "Rhenus".
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De Rhenus produceerde zaken die belangrijk waren voor het dagelijkse
levensbehoeften.
Het is niet verwonderlijk, dat er nogal wat correspondentie te vinden was
met betrekking tot distributie van voedingsmiddelen, in de Crisisjaren, vlak
voor, in en na de oorlog.
De Distributie werd in ons land reeds in 1939 ingevoerd, waarbij iedereen
een distributiestamkaart kreeg uitgereikt. Op deze kaarten waren gedurende
de bezetting vele artikelen verkrijgbaar (of niet). De toewijzing van
levensmiddelen geschiedde door het Centraal Distributiekantoor.

Afbeeldingen van de verpakking van "Rhenox" zeeppoeder met
bleekmiddel en "Vaatwasch"; de aanduiding "Bonvrij" herinnert aan de
Distributieperiode.
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De "Rhenus" heeft doorgeproduceerd in de oorlog, maar de produktie moest
worden gestopt per 22 oktober 1944 tot na de bevrijding in mei 1945,
vanwege het feit dat Rhenen in die periode geëvacueerd was en verlaten.
We vinden dat ook terug in de nog bewaard gebleven kasboeken, waarin de
salarissen vermeld staan.
In oktober, november en december 1944 betaalde men het personeel
grotendeels salaris uit, echter na januari betrof dit nog slechts enkele
funktionarissen.
Pas in juni 1945 zien we dat vrijwel het voltallige personeel weer wordt
uitbetaald.

Volgens de loonstaten werkten in 1943 de volgende personen op de
Chemische Fabriek "Rhenus":

C. Albers, Domineesbergweg 33, Rhenen
E.H. Baanders, Gouverneurkade 168 III, Amsterdam
G. van Baaren, Cuneralaan 45, Rhenen
L. van Baaren, Rijnstraat 4, Rhenen
G. Baars, Oude Dijkschestraat, Rhenen
G.J. van Beek, Nieuwe Veenendaalscheweg 174, Rhenen
J.H. v.d. Berg, Heerenstraat 10, Rhenen
A. v.d. Brink, Franscheweg 80, Eist (Rhenen)
J. v.d. Broek, Heerenstraat 103A, Rhenen
R. v.d. Burg, Cuneraweg 161, Achterberg
E. v.d. Bijl, Nw. Veenendaalscheweg 172, Rhenen
J. van Daalen, Achterbergschestraatweg 57, Rhenen
G.A. van Dinter, Klaas Katerplein 17, Wageningen
Fr. van Drimmelen, Paardenveld 8, Rhenen
H. Drost, Dijkstraat 5, Wageningen
J.G. Drost, Platanenlaan 7, Rhenen
G. van Druten, Cuneralaan 49, Rhenen
D. Duis, Rijnstraat 51, Rhenen
F.D. van Dijk, Drift C 115, Amerongen
H. van Ewijk, Vreewijkplein 3, Rhenen
J.H. ter Haar, Vreewijkplein 37, Rhenen
D.W. Harteman, 't Gelderland M 43, Lienden
J.G. Hendriks, Nw. Veenendaalscheweg 130, Rhenen
W. Henzen, Driftweg 29a, Eist (Rhenen)
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M.W.A. Hoefakker, Rijksstraatweg 8, Eist (Rhenen)
H. van Hoevelaken, Schoolstraat 42, Rhenen
Chr. Hovestad, Cuneralaan 16, Rhenen
E. Hovestad, Servetsteeg 9, Rhenen
H.J. Hovestad, Bantuinweg 23, Rhenen
H. van Ingen, Boschlandweg 60, Achterberg
A. Jansen, Batterijen K 11, Kesteren
G. Jansen, Rijnstraat 45, Rhenen
H.F. Klok, Lindenlaan 27, Wageningen
C.F.A. Knegjens, R.U.A. 210, Eist (Utr.)
J. van Kooten, Rijksstraatweg 233, Eist (Utr.)
J. van Kreel, Dijk 38, Achterberg
J. Langhenkel, K. 112, Kesteren
A. van Leijen, Parallelweg 2, Rhenen
C. van Leyen, Parallelweg 2, Rhenen
Mevr. J.J. van Leyen-Rosbach, Parallelweg 2, Rhenen
M. v.d. Linden, Servetsteeg 13, Rhenen
G. Lodder, Hof steeg 14, Rhenen
J. Lodder, Hofsteeg 14, Rhenen
L. Lodder, Hofsteeg 14, Rhenen
R. Nachtegaal, Heerenstraat 112, Wageningen
E. van Ommeren, Hofsteeg 10, Rhenen
G.G. van Oort, Bruine Ingscheweg 44, Rhenen
H. v.d. Oosterkamp, Platanenlaan 4, Rhenen
St. v.d. Oosterkamp, Achterbergschestraatweg 30, Rhenen
G. Opperman, Visscherstraat 10, Rhenen
L Pluigers, Torenstraat 10, Rhenen
H.H. Remerie, Schoolstraat 44, Rhenen
Joh. van Schalk, Rijksstraatweg 135, Rhenen
A.J. v.d. Scheur, Dijk 18, Achterberg
E. van Setten, Rijnstraat 30, Rhenen
C.W. Slagmolen, Boerscheland 5, Veenendaal
A. Tollenaar, Zandheuvel 13, Rhenen
J. Tollenaar, Bandtuinweg 16, Rhenen
J. Tollenaar, Stokweg 115, Rhenen
M. Tollenaar, Utrechtschestraatweg 52, Rhenen
J. v.d. Vendel, Veenendaalschestraat 2, Eist (Utr.)
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W.J. Verhaar, Heerenstraat 110, Rhenen
H. Verweert, Stokweg 140, Rhenen
S. Verwoert, van Deventerstraat 1, Rhenen
C.C. Vrij, Torenstraat 14, Rhenen
J. v.d. Weetering, Luitjesweg 2, Rhenen
R.H. v.d. Weetering, Bovenweg 51, Achterberg
A. Willemsen, Drift C 96, Amerongen
J. Zaaijer, Utrechtschestraatweg 139, Rhenen
N. van Zetten, Kerkstraat 5, Rhenen

Afbeelding van een pakje "Rheno" wasmiddel en "Rhenus lingeriezeep".
Het laatste produkt bestond uit "zeepnaaldjes", waarvoor Nijdam een
proces had ontwikkeld, hetgeen een belangrijke basis was voor stichting
van de zeepfabriek "Rhenus". (Foto J.Th.M. Mom).
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Dit waren de weekloners; de maandloners waren in een apart kasboek
ondergebracht.
In 1943 stonden de volgende maandloners vermeld in het kasboek:

Heer Nijdam
Alferink
Blaas
Bovenkamp
Braakman
Dieben
v.d. Grinten
v. Hernen
Mentin(g)k
Heysman
Hollerman
v.d. Hulst

van Leeuwen
Livingstone
Meyer
Meyerman
Muller
N. Nijdam
P. Nijdam
T. Nijdam
v. Pol
Post
Schenk
Juffr. Smit

v. Schooien
Spaan
Spies
Stevens
Stob
v. Thuyl
Toors
Ruyvers
Vedder
Wasmann
Wildschut
v. Wolderen

Bernardus Anthonius Johannes Nijdam (1892-1968), stichter van de
Chemische Fabriek Rhenus. (Foto P.J.B.A. Nijdam).
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Personeelsuitje van de Rhenus naar Schiphol circa 1948. In het midden
achteraan met hoed de later direkieur S.A.M. Stevens. (Foto H. v.d.
Broek). 73



De hierboven genoemde Alferink was een kloosterzuster uit Wageningen, die
vlak voor en in de oorlog als maatschappelijk werkster te Rhenen werkte. Bij
de "Rhenus" had ze een betaalde baan; ze werkte daar onder andere in de
proefwasserij en was zowel in het bedrijf als in Rhenen aktief met sociaal
werk.

De terugvoering van de Nederlandse militairen in krijgsgevangenschap,
waaraan velen zich door onderduiken hadden onttrokken, leidde tot een
staking in het voorjaar van 1943, die in Rhenen op 30 april 1943 heeft
plaatsgevonden. Uit een overzicht dat het plaatselijk hoofd van de politie,
de burgemeester, moest aanleveren aan de Commissaris Generaal voor de
Openbare Veiligheid, blijkt dat er bij de Chemische Fabriek Rhenus 40
medewerkers aan de staking hadden deelgenomen.

Er kwam nogal wat schaarste aan allerlei produkten. De "Rhenus" verwerkte
natuurlijk nogal wat zaken, als oliën en vetten, die "interessant" waren; het
is dan ook niet verwonderlijk dat direkteur Nijdam in zijn kersttoespraak van
1943 het probleem van diefstal van goederen door het personeel als nijpend
probleem aan de orde stelde.
Tot zover de "Rhenus" gedurende de oorlogstijd.

Na de Bevrijding werd in de fabriek "Rhenus" een ware ravage aangetroffen.
De Duitsers hadden alles van waarde meegenomen; machines en bekabeling
waren bij de betonnen vloer afgezaagd.
Voorraden vetten waren afgevoerd naar zoals later bleek konkurrent de
Persilfabriek in Jutphaas, dat onderdeel uitmaakte van het Duitse
chemieconcern Henkei.
Vaten van de Rhenus werden inderdaad daar aangetroffen; Nijdam kreeg
deze gestolen voorraden echter niet zomaar terug. Hij moest ze eerst kopen
van de Nederlandse Staat en kreeg pas later een percentage van het
betaalde geld terug bij het claimen van de oorlogsschade.

Zo lezen we in een verzoek aan de Minister van Financiën Prof. Mr. P.
Lieftinck, d.d. 26 november 1951, met betrekking tot oologsschade het
volgende:
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Afdruk van een cliché gevonden in het archief
van de "Rhenus", symboliserend de ravage aan de
fabriek, aangericht in de oorlog.
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Afdruk van een cliché van vlak na de oorlog met
"RHENUS HERRIJST".
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"Aan den Minister Persoonlijk

Excellentie,

Door de evacuatie van October 1944, beschieting vanuit de Betuwe,
plundering en ontwrichting, vond ik mijn onderneming, de Chemische
Frabriek "Rhenus" te Rhenen, in Juni 1945 zwaargehavend leeggestolen en
ontredderd terug, in een evenzeer zwaargehavende en geplunderde
omgeving, waarin het wonen en leven een zware last was.

Op 14 Februari 1946 diende ik bij de Schade-Enquête Commissie te
Wageningen aangifte in terzake geleden schade aan bedrijfsuitrusting en
bedrijfs- en handelsvoorraden etc.".

Nijdam kreeg uiteindelijk f. 212.220,- schadevergoeding, echter moest later
de helft terugbetalen (strafkorting van 50%) omdat hij onjuiste aangifte zou
hebben gedaan.

Dit had hij te danken aan zijn vroegere directie-secretaris Wasmann, chef
van de commerciële en administratieve afdeling, die hij na de bevrijding had
ontslagen, mede omdat deze vóór de evacuatie reeds Rhenen was
uitgevlucht, en niet zoals enkele andere personeelsleden, nog hielp met wat
er nog te redden viel. Wat deze werkzaamheden nog inhielden is niet
duidelijk, maar deze getrouwen kregen in ieder geval nog salaris door
Nijdam doorbetaald. De fabriek was echter stilgelegd in de laatste
evacuatieperiode.
De behandeling van de schadeclaim met betrekking tot de oorlogsschade
heeft zich nog jarenlang voortgesleept. Op 19 november 1951 bracht het
accountants kantoor Elles & Hamelberg te Amsterdam een finaal rapport uit.
Nijdam werd in het gelijk gesteld en de terugvordering met boete werden
ingetrokken.

In kerkelijk opzicht was de oorlogsperiode voor Rooms-Katholiek Rhenen in
verband met de "Rhenus" interessant.
R.K. Rhenen had geen eigen kerk en viel kerkelijk onder Wageningen.
Voor de oorlog hield men eens per 5 jaar te Rhenen een zogenaamde
opfrissingskursus voor gelovigen, waarbij paters in 1 week alle R.K. gezinnen
afgingen, zo ook circa 1936/7.
Nijdam als rechtgeaarde katholiek vond het maar niets dat er te Rhenen niet
tenminste een kapel bestond. 77



Afbeelding van het fraaie glas-in-lood raam dat zich in de Rhenus heeft
bevonden en na de sloop bewaard is gebleven.
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Hij moest inmiddels het kantoor en laboratorium uitbreiden en bedacht dat
hij daar wel eens tevens een kapel in zou kunnen bouwen. Zo gebeurde het
ook; er kwam in 1937 een kapel, met in het gebouw een fraai
gebrandschilderd raam. Thema van de afbeelding op het raam (het bedrijf
bestond toen inmiddels ook 15 jaar) was een toespeling op de eerste regels
van een pauselijke encycliek, die handelde over kerk en maatschappij.
In 1891 was er eerder een pauselijke encycliek geweest, "Rerum Novarum";
nu werd hier door een encycliek van Paus Pius X, circa 40 jaar later, aan
gerefereerd met de eerste woorden: jQuadragesimo Anno. De "Q" en de "A"
vinden we terug in het gebrandschilderde raam. Voorts treffen we de wortels
van de wijnstok aan, plus de fabriek als symbool van de plek waar in de
geest van de encycliek wordt gewerkt.

ledere zondag kwam er een pastoor of kapelaan, bijvoorbeeld A. van
Bekkum, en werd er een klokje geluid, dat op het dak van de destillatietoren
hing. Het klokje was afkomstig van de scheepssloper Frank Rijsdijk, die het
uit het zeeschip de "Cromer" had gehaald.
Men hoefde dus niet meer in Wageningen te kerken.
De eerste pastoor was leger aalmoezenier majoor R.H.M. Verhoeven (later
monseigneur); deze was waarschijnlijk na de de mobilisatie in 1940 te
Rhenen gebleven. Hij was door de bisschop aanvankelijk als waarnemend
pastoor benoemd. Officieel was hij pastoor in de periode 18.5.1943 tot
7.9.1945. Na de bevrijding werd hij spoedig weer benoemd tot
legeraalmoezenier en bereikt in het leger een hoge positie. Tijdens zijn
pastoraat in Rhenen woonde hij in bij een schoolmeester aan de
Kastanjelaan.
Tijdens de mobilisatieperiode in 1939, kwamen er ook veel katholieke
militairen, die in de omgeving van Rhenen bivakkeerden, naar de kapel.
In het voorjaar en in de zomer kwamen daar de dagjesmensen bij, die met
de trein vanuit Amersfoort naar Rhenen kwamen voor kersen, een bezoek
aan Ouwehands Dierenpark of de Militaire Begraafplaats.

Voorts kwamen er naar de kapel in de oorlog katholieke jongens, die in de
Arbeidsdienstkampen zaten te Eist, een voormalig kamp van de
Opbouwdienst, de huidige Jeugdherberg "Eikelkamp" en te Rhenen op de
hoek van de Nieuwe Veenendaalseweg en de Bergweg. Op deze manier
hoorde men ook nog "eens wat anders dan de indoctrinatie over de
zegeningen van het Derde Rijk".
De H. Mis begon om 10 uur; wilde men wat zien of horen, dat moest men
zorgen binnen te zijn vóór kwart voor 10, omdat dan de trein uit richting
Amersfoort aankwam. 79
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K.J.M. (Katholieke Jonge Meisjes) - koor met leidsters uit Wageningen
voor de ingang van de zeepfabriek Rhenus, waar vanaf 1937 voor de
Rhenense katholieken in een zaaltje een kerkgelegenheid was. De
meisjes uit Wageningen verzorgden de gezangen. Vierde van links is
kapelaan A. van Bekkum, die van 1937 - 1942 de verantwoording had
voor R.K. Rhenen vanuit Wageningen.(Foto A.G. Steenbergen).



Men moest dan in de hal of op de trap staan. Bij goed weer werd daarom
de H. Mis ook wel opgedragen in de open lucht op het terrein ernaast van
"Houthandel en Timmerfabriek De Stoomhamer".
In de kapel stonden lange banken en een altaar. Achter de banken stond het
(mannen)koor rond het harmonium.
Al gauw werd het kerkje dus te klein; bovendien had Nijdam de ruimte weer
nodig voor laboratoriumruimte. Via een fiscale constructie, een
"uitkoopconstructie" eigenlijk, die zowel voor Nijdam als de kerk voordelig
was, kwam er geld beschikbaar voor de bouw van een aparte kerk.

Zo kwam er bij de oude begraafplaats aan de Herenstraat te Rhenen, waar
nu makelaar Van Brandwijk kantoor heeft, een houten kerkgebouw, waarin
ook bovengenoemd klokje een plaats vond. Een deel van het benodigde
materiaal hiervoor, onder andere de legerloods, werd vermoedelijk met hulp
van aalmoezenier Verhoeven "geritseld" van het vliegveld Soesterberg.

Officieel, bekrachtigd door de Aartsbisschop van Utrecht Dr. J. de Jong,
werd R.K. Rhenen per 6 october 1943 een zelfstandige parochie, de H.
Cunera Parochie. Men kwam los van Wageningen en werd er een pastoor
van Rhenen benoemd. Hoe het verder ging voordat er einde 50-er jaren de
fraaie huidige Gedachteniskerk (architect Jules Kirch te Leiden) kwam, het
volgende.
In 1954 was er een mandement van de Nederlandse bisschoppen, waarbij
het katholieken afgeraden werd om op de Partij van de Arbeid te stemmen.
Of er een oorzakelijk verband bestond weet men niet, maar het was wel
toevallig dat na de afkondiging diezelfde avond de houten R.K. kerk te
Rhenen afbrandde.
Men heeft vervolgens, tot in 1958 de Gedachteniskerk betrokken kon
worden, gekerkt in het repetitielokaal van Muziekvereniging "Ons Genoegen"
in de Muntstraat.

Bij de brand viel het kerkklokje naar beneden en Stevens de
procuratiehouder (later direkteur) had het ergens in het magazijn gelegd,
waar Nijdam jr. het later vond en schoonmaakte. Inmiddels heeft het klokje
een plaats gevonden bij de voordeur van zijn huis in Wageningen.

81



De rol en persoon van B.J.A. Nijdam

B.J.A. Nijdam is vooral bekend om zijn strijd tegen het grote Unilever,
hetgeen geholpen heeft bij het tot stand komen van anti-trust wetten.
Hij kende ministers en politici persoonlijk, zoals Dr. LG. Kortenhorst,
en Prof. Lieftinck.
We vernemen wat meer over zijn persoon in zijn resumé dat hij in 1938
stuurt aan de Minister van Economische zaken, waarmee hij in april van dat
jaar probeert een onderhoud te krijgen.
Zo schrijft hij:

Inleiding

" Vanaf 1912-1922 was ik werkzaam bij Jurgens. Begonnen als laborant op
het lab, opgeklommen tot bedrijfsleider, lid der Bedrijfsdirectie te
Zwijndrecht en Purfleet Engeland (Margarine-Oliën- Vetten). In 1912 Olie-
veredelingswerk nog primitief. Tijdens en na den oorlog tezamen met Dr.
Anton Jurgens Jr., Ir v.d. Want, Dr. v.d. Schoot e.a. dit vak zeer verbeterd,
grotendeels "opgebouwd" en gereorganiseerd. Technisch heel veel
geperfectioniseerd. Opgeklommen tot rechterhand en vriend van Dr. A.
Jurgens Jr, algemeen technisch leider. Octrooi op zeepgebied gevonden.
Octrooi aan fa. Jurgens aangeboden kosteloos, maar geen interesse. Na
eigen verzoek verlof gekregen dit zelf te gaan exploiteren (1922). Eerste
daad der aan Jurgens onderworpen "ZEFA" (Mij tot Expl. van Zeepf) na
mijnzelfstandig begin, octrooi te bestrijden, tot in hoogste instantie. Duur
uitputtingsproces. Ik win."

Gang van zaken

"1925 naast zeepfabriek ook afdeling raffinage oliën en vetten opgericht.
1926 extractie-bedrijf begonnen o.a. voor cacaoboterfabricage. 1931
begonnen met verkoop aan particulieren, hotels, kloosters, van spijsvetten
en oliën, getracht ook voor grootafnemers oliën en vetten te raffineeren.
1929-1930 Ruïneuze verliezen extractiebedrijf. Tot 1934 uiterste
concurrentie onder spijsolie en vetfabrieken zoodat men voordeeliger
geraffineerde olie kan koopen dan zelf raffineeren. Spijsolie voor den
verkoop gekocht.
In November 1934 lukt het mij flink contract geraffineerde olie te verkoopen
aan HAKA te Rotterdam, mede door protectie."
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In de dertiger jaren werd Unilever steeds aktiever op het gebied van de
wasmiddelenindustrie. Men kocht kleinere bedrijven op, zoals Viruly te
Gouda, en men maakte het bedrijven als de "Rhenus" zeer moeilijk bij het
zakendoen.
B.J.A. Nijdam besloot met andere kleinere producenten een vuist te maken
tegen het steeds sterker wordende Unilever, dat een monopolist dreigde te
worden, en zich schuldig leek te maken aan dumpingpraktijken. Door met
gratis service en afbraakprijzen te komen probeerde men de kleinere
zeepproducenten uit de markt te dringen.
Zo werd de club van "Trustvrije Zeepfabrikanten" opgericht, die op 16
november 1938 bijeenkwam in het gebouw van de Industriële Club te
Amsterdam.
Vertegenwoordigd hierin waren de Firma Jan Dekker te Wormerveer, N.V.
Chemische Fabriek "Rhenus" te Rhenen, N.V. v/h de Haas & van Brero te
Apeldoorn, N.V. J.C. Boldoot te Amsterdam, N.V. Het Klaverblad,
Haarlemsche Stoomzeepfabriek te Haarlem, N.V. Sanders & Co. te Leiden,
E. Ostermann & Co's Handelmij. N.V. te Amsterdam, N.V. Zeepfabriek De
Klok te Heerde, N.V. Zeep en Parf. fabriek v/h C.J.E. Redelé te Eindhoven,
N.V. Dobbelman's Zeepfabrieken te Nijmegen en de zeepfabriek Victoria te
Zaandam.
De heer Nijdam wordt direkt als voorzitter gekozen.
Hun "vuist" tegen Unilever richt zich vooral op de gebieden "Zachte zeep,
Huishoudzeep en Zelfwerkend waschmiddel, Detailzeeppoeders, Toiletzeep,
Vloeibare zeep, Vlokkenzeep, Scheerzeep, Industrie Waschmiddelen,
Diversen en eventueel ook Vetzuren".

Op 1 december 1938 verscheen er een "Rapport Nijdam" dat op gedegen
wijze de aard van de industrietak beschreef. Interessant is hierin de
beschrijving van de stand van de techniek van oliën en vetten en hoe
Unilever was ontstaan.
De "Rhenus" had het meeste last van Unileverdochter "Viruly" te Gouda in de
in de industriële wasmiddelen sektor (de grote wasserijen) en geraffineerde
oliën.

We vervolgen Nijdam in zijn aanval op Unilever c.s.:

1e Grief

"In December '34 of Januari 1935 verneem ik van de C.Z.C. (N.B. Crisis
Zuivel Centrale) dat geraffineerde olie in gesloten ring gefabriceerd wordt
onder leiding der C.Z.C. Krijg geen verlof tot leveren. 83



In 1933 was Unilever met nieuw merk slaolie "SALADINE" gekomen. Met
groote reclame omzet gemaakt. Bij tot standkoming der "conventie"
prijsstelling van geraffineerde olie direct zoodanig dat Saladine reclame er
spoedig uit kwam. Op de C.Z.C, bleek men in Dec. '1934 niet te weten dat
wij raffineerden. Maar in 1932 was ons door de overheid, Min. Binn. Zaken
afd. volksgezondheid, geweigerd Amerikaansch varkensvet te ontvangen
omdat we raffineerden. Slechts door interventie Kortenhorst-Franses van
Departement Financiën (toen Mr. Dr. van Rhijn) toestemming gekregen onder
bepaalde toezichtsvoorwaarden technisch varkensvet te verwerken op zeep.
Op bureau C.Z.C, werd mij medegedeeld dat men niet wist dat ik
raffineerde, omdat men niet bij de Kamer van Koophandel en andere
lichamen der overheid, maar aan de Unilever had gevraagd wie
raffineerden."

1e Conclusie

"Nadat men dus eerst door felle concurrentie de winst uit de raffinage had
weggewerkt, verdeelen de grooten die waren overgebleven en die van de
komst der regeling vooruit geweten hebben, de omzet met uitsluiting van
bona fide kleine vakgenooten, onder gelijktijdig zeer belangrijk verhoogde
prijzen, zoodat hun "strijdkosten" thans onder sanctie der C.Z.C, weer met
interest terugvloeien."

" Unilever voert momenteel op zeepgebied ongebreidelde concurrentie,
onderbiedt speciaal bij industrie (b.v. wasscherijen) en speciaal bij klanten
van anderen a tout prix. Belet en verbiedt de bekende grossiers
zeeppoeders van anderen te verkoopen. Dringt de menschen gratis op,
service van haar ingenieurs en experts. Geeft gratis wateronderzoek en
onderzoek op slijtage door Rijksvezeldienst Delft. Dwingt ons dus ook
daartoe. Kosten per onderzoek fl. 18.-- Kosten ingenieursbezoeken natuurlijk
nog veel hooger daar per dag slechts 1 a 2 Service bezoeken mogelijk zijn.
Geeft gratis, kostbaar wasscherij Maandblad uit, (vermoedelijk in 1000
exemplaren) over wasscherijtechniek, waarin mannen als Prof. Roels, Dir.
Textielschool en Nijverheidsdienst enz. schrijven. (Dit kunnen we niet
betalen, dus doen wij niet na, zelfs ondanks noodweer). Houdt lezingen en
"praatavonden" voor en met wasscherij-patroons. Dwingt ons dus ook
daartoe. Verknoeit alle prijzen. Levert b.v. in balen franco a f 1.12.- per 100
KG. waarin voor f l. 10.- grondstof zit.
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Tracht aldus anderen onmogelijk te maken omzet te behouden en legt er
ongetwijfeld geld, waarschijnlijk veel geld bij.

Onlangs lekte uit dat ook op zeepgebied Unilever onder leiding C.Z.C,
sluiting van het bedrijf met quotaregeling nastreeft en dat zulks reeds in
vergevorderd stadium verkeert. Nu wordt de andere onbegrijpelijke
gedragslijn duidelijk.

Vragenlijsten Zwanenberg passen geheel in dit kader. Daarin worden alle
vak en bedrijfsgeheimen ontfutseld met dreigement van uitsluiting. Van alle
artikelen die men maakt wordt haarfijn alles nagevraagd. Accountants zullen
komen nazien.

Eerst tracht men de omzet te ontnemen door prijsbederf en kostbare
"service". Dan volgt Quotaverdeeling en prijsverhooging, waardoor men de
aan de veroverde omzet bestede gelden door C.Z.C, sanctie weer met
interest zal terugontvangen. Zoo worden de kleinen "gesteriliseerd".

In den oorlog heb ik als rechterhand van Dr. Jurgens meegemaakt hoe men
Crisis ambtenaren hier en in Engeland gunstig stemde. Na den oorlog gaf
men hun hooge posten. (In Engeland b.v. aan Sir Alfred Monsfield, Mr. J.W.
Burrows) (In Nederland Ludgard? Hoofd distributie Oliën en Vetten).

Thans moet de Heer Zwanenberg alles van de bedrijven weten. Hoeveel oud
employés van Jurgens en v.d. Berg, Margarine Unie en Unilever enz. zitten
er op de C.Z.C.? Bij bosjes zegt men! En die menschen bestudeerden alle
gegevens der concurreerende fabrieken. Invulling der zoozeer
gespecificeerde gegevens, veel meer "uitgerafeld" dan men voor eigen
leiding benoodigt, maar zeer nuttig voor derden die zich op de hoogte
willen stellen, brengen noodelooze zeer hooge accountantskosten mee.

Ik vecht voor ordening en propageer die, houd er ook lezingen voor. Maar
dan ordening! Geen curateele van Concurrentie-trusts onder C.Z.C, dwang."

Hoofdgrief

"Gevoel van onveiligheid voor de toekomst omdat niet een instantie
voortgekomen uit vertrouwen der vakgenooten, of belangeloos college,
"ordening" gaat brengen, rekening houdend met de rechtvaardigheid zooals
die in elk geval zal blijken te bestaan en zekerheid geven dat ieder der
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bedrijfsgenooten een bestaan houdt; maar 'regeling" door een lichaam,
onder leiding van oud vakgenoot, die zijn spijsvet en zeepzaken aan de trust
overdroeg, welk lichaam in allernauwst contact met die trust werkt en
waardoor de trust, al of niet bemerkbaar voor de "regelaars", haar belangen
kan doen domineeren. Op kosten jagen van "kleineren" door zoodanig
gespecificeerde en alle bedrijfsgeheimen blootleggende gegevens, dat
hooge accountantskosten worden beloopen, die alweer de veerkracht
verminderen.
Opening van zaken tot in alle finesses zonder waarborg dat die finesses niet
in handen van wereldtrust komen.
Verlies van bedrijfsgeheimen omtrent fabricage en kosten van producten die
in eigen bedrijf werden uitgevonden, waarbij er ook een is dat de trust
jarenlang getracht heeft na te maken, zonder voldoende resultaat en waarbij
er verder zijn die de belangstelling der trust zullen trekken als ze verneemt
dat daar nog iets aan te verdienen is."

Tot zover het relaas van B.J.A. Nijdam in zijn strijd tegen het grote
opkomende Unilever, dat gaandeweg de markt in Nederland ging
domineren. Het toont iets van de vechter en doorzetter Nijdam. Iemand die
vastberaden door het leven ging. Opmerkelijk veel oog voor en
betrokkenheid bij de R.K. kerk, vooral het kerkelijk gebeuren zoals zich dat
te Rhenen afspeelde.
Werd hem onrecht aangedaan of liep men hem voor de voeten, dan kon hij
hard zijn of hield als een terriër vol tot zijn doel bereikt was of onrecht
ongedaan gemaakt was.
Een creatieve vasthoudende entrepreneur. Niet altijd vond hij begrip voor
zijn zakelijke aanpak bij het kreëren van financiële middelen om de R.K.
parochie in Rhenen te helpen. Zijn akties waren altijd binnen de wet en
zakelijk, maar het kerkbestuur overzag of begreep dit niet altijd, of was niet
bereid hem in alles te volgen.
Nijdam schudde hierover nog wel eens het hoofd; immers hij gaf veel aan
de kerk, maar probeerde tevens als zakenman, handelend binnen de wet,
"het maximum tegen minimale kosten" er uit te halen.

Een aardig voorbeeld van zijn zakelijke slimheid was het volgende.
Hierboven meldde hij dat hij ook nog aktiviteiten had in de cacao extractie.
Vlak na zijn terugkomst in Nederland verwierf hij cacaoboter-fabrieken in
Zaandam, de "Saenredam", en samen met iemand anders te Den Hulst
(Nieuwleusen) bij Dedemsvaart, de "Theresia".
De "Saenredam" verkocht hij in de crisisjaren 1929/30.
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ONMISBAAR VOOR
AUTORIJDERS EN

IN BADHUIZEN, WINKELS ENZ.»
PÉQOUCT 618 N.V. CffiM, FABRIEK „RHENUS" - RHENiMJ

"Ruitenflitser", een middel tegen beslagen ruiten, een
diversificatieproduct van Rhenus.
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De "Theresia" werd stilgelegd, de machines en de fabriek later in 1946
verkocht, maar bleef als rechtspersoon voortbestaan tot in 1955.
Er kwamen na de oorlog nieuwe wetten op het gebied van vermogenswinst
belasting. Nijdam had de N.V. Rhenus in de oorlog omgezet in een
eenmanszaak. Om nog van een voor hem voordelige regeling te kunnen
profiteren moest hij van de "Rhenus" echter weer een N.V. maken, maar dat
duurde te lang in de ambtelijke molen, en er waren wetten op komst per 1
januari 1956, waardoor hij naast het net zou gaan vissen.
Door een constructie met de "Theresia" kon hij echter, geheel binnen de wet
opererend, de opgebouwde vermogenswinst in de "Rhenus". gebruiken als
basis voor de opbouw van een pensioenkapitaal. Een zaak die tot in de
Hoge Raad werd bevochten en door hem werd gewonnen.
Bij dit soort zaken werd Nijdam bijgestaan door de fiscaal deskundige Prof.
Russel. Zo werd de "Rhenus'Voordat de nieuwe statuten er kwamen nog
even gekoppeld aan de cacaoboterfabriek te Nieuwleusen bij Dedemsvaart.

Zoals duidelijk moge zijn heeft B.J.A. Nijdam veel betekend voor het
opzetten van een eigen R.K. parochie te Rhenen. Voor zijn verdiensten voor
de R.K. kerk ontving hij op zijn verjaardag op 27 augustus 1959 de
onderscheiding "Ridder in de Orde van St. Gregorius de Grote".

Aktiviteiten in latere jaren

In de periode 1946-1948 werkten er ongeveer 50 mensen, plus vrouwen voor
het (met de hand) dichtplakken van de zeepdozen.
Na de distributieperiode werd de pakzolder ook wel gebruikt voor het
houden van tafeltennistoernooien.

Circa 1958/59 was men begonnen met de opstart van een
destillatiefaciliteit, waarmee oplosmiddelen uit de lak en vernisindustrie
konden worden gereinigd.
Alles was goedgekeurd door de Arbeidsinspektie, maar na enkele proef-
produktieruns was er een enorme explosie, vermoedelijk als gevolg van de
aanwezigheid van nitrocellulose. Men had namelijk een bruine wolk van
vermoedelijk nitreuze dampen vlak voor de explosie waargenomen. Gelukkig
waren er geen bijzondere ongelukken. Er werd een nieuwe ketel met
breekplaat aangebracht en er kon verder veilig worden geproduceerd. Tot
1980 heeft men zich met deze aktiviteit bezig gehouden.
Men analyseerde goed of er nitro-verbindingen in de te destilleren producten
zaten.
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"Waschmiddel Rheno"; de verpakking suggereert een produkt uit de 20-
er jaren. Het was echter een produkt uit de latere "hippietijd", toen men
nog al eens op de nostalgische toer ging.
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Tevens maakte men gebruik van de afloop van de vetzuur destillatie als een
bodem in de destillatieketel, zodat het destillatieresidu niet oververhit kon
raken.

De uit plantaardige oliën, zoals lijnolie, verkregen vetzuren bevatten veel
"onverzadigdheid", waardoor ze aan de lucht makkelijk "verharsen". Enige
jaren voor de sluiting werd deze lijnolie met behulp van lucht of pure
zuurstof "ingedikt" en opgemengd met "white spirit" als grondstof voor verf.
Nadeel was dat dit nogal wat stank gaf.
Op verzoek van de V.O.F, werkte men tot in de 80-er jaren aan luchtdroging
van lijnolie; hiervoor had men 3 reaktieketels.

Bekende produkten van de Rhenus waren "Meerschuim", de zogenaamde
garagezeep, waarbij zeep met zilverzand werd gemengd; Rheno, een
huishoudwasmiddel; Rhenomatic, een allround waspoeder voor
trommelwasmachines en wasserettes, voorafgegaan door de in deze kringen
alom bekende "Vermicellizeep".
De naam van deze zeep hield verband met het procédé; vetzuur en loog
werden gemengd in een soort "gehaktmolen" en de aldus verkregen zeep
werd door een zeefplaat geperst tot vermicelli-achtige sliertjes of zelfs
naaldjes, die in een koude luchtstroom werden gedroogd.
De samenstelling van Rhenomatic lijkt nog veel op het gelijknamige produkt
dat Senzora thans in Deventer op de markt brengt. Het produkt was
ontwikkeld in 1961.
Men had een eigen kwaliteitslaboratorium, waar ook nog de echtgenote van
onze voorzitter de heer Deys, tevens apotheker te Rhenen, een bepaalde
periode de leiding heeft gehad.

B.J.A. Nijdam leidde het bedrijf officieel tot 31 december 1956. Circa 1950
was zijn zoon P.J.B.A. Nijdam, die na de oorlog chemie in Utrecht had
gestudeerd, naar Rhenen gekomen en werd adjunctdirecteur.
Zijn vader was voor diens vertrek echter al wat teruggetreden en reisde veel,
o.a. naar Rome, Spanje, Midden- en Noord Amerika, Australië, Nieuw
Zeeland etc.
In 1954 had zijn zoon eigenlijk al de leiding van het totale bedrijf
overgenomen, formeel werd dat per 1 januari 1957. In 1970 vertrok deze
naar Apeldoorn, waar hij zijn zieke broer ging vervangen als direkteur van
zijn bedrijf in metaalwaren aldaar.
Fabrieksdirekteuren na de Nijdams waren achtereenvolgens, Stevens (1971-
1978), Buisman (1978-1984) en Spierenburg (1983 tot de sluiting).
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Overzichtsfoto, genomen einde 80-er jaren, van het fabrieksgedeelte
waar lijnolie werd "ingedikt" met behulp van lucht of pure zuurstof.



Bekende medewerkers, die jarenlang in het bedrijf hebben gewerkt zijn:
Muller (adjunct directeur), v.d. Broek (expeditie en produktie), van Beek
(expeditie), Leenen (verkoopleider), Livingstone (chef technische dienst),
v.d. Heyden (bedrijfsleider), v.d. Grinten (vertegenwoordiger), van Pol
(procuratiehouder), Juffr. Wildschut (direktie secretaresse), Hent van Ingen
(chef fabriekspersoneel), Henk Spies, Notermans (ingenieur produktie)
Landzaat (laborant/ wasdeskundige), en Arissen (kwaliteitslaboratorium).

Vele bovengenoemde personen komen voor op een foto van het personeel
genomen op een personeelsuitje naar Schiphol circa 1946.

Belangrijke relatie naast Unilever was later de handelelaar in oliën en vetten
en uiteindelijk eigenaar de Verenigde Olie Frabrieken (V.O.F.) te Rotterdam.
De "Rhenus" werd in 1983 overgenomen door de V.O.F, met als eigenaar de
heer Spierenburg, die gelijktijdig, naast Ir. Buisman, ook direkteur van de
fabriek de "Rhenus" werd.
Tussen S.A.M. Stevens en J.P. Spierenburg was Ir. G. Buisman direkteur.
Deze kwam van buiten het bedrijf en had voedseltechniek gestudeerd te
Wageningen. Hij ging later voor Lever Industrial in Maarssen werken.

V.O.F, leverde de lijnolie, die "Rhenus" indikte en naar wens van V.O.F.
afdunde en verpakte. Men deed wat aan "mengen en roeren", intrekken,
kwaliteitsonderzoek en verzenden. Kortom de tekenen waren er dat het "een
wat aflopende zaak werd".
Uiteindelijk werd de Rhenus eind 80-er jaren gesloten.
Inmiddels is het gehele fabriekscomplex gesloopt om plaats te gaan maken
voor nieuwbouw.
Mede door inzet van de Historische Vereniging en het gemeentemuseum
"Het Rondeel" en medewerking van de Gemeente Rhenen is het fraaie glas
in lood raam bewaard gebleven en zal hiervoor een passende plaats worden
gevonden.
Voorts kon nog het meest interessante archiefmateriaal, zoals de eerste
kasboeken, belangrijke aktes, reclame artikelen, oude verpakkingen, een
grote foto van de fabriek, worden gered. Deze zaken werden aan het
gemeente museum geschonken door de laatste direkteur van de Rhenus de
heer J.P. Spierenburg.

Tenslotte is vermeldenswaard in verband met de Zeepfabriek "Rhenus", dat
deze de zeepkistenraces sponsorde, die begin 50-er jaren gehouden werden
op de Thijmse Hught te Rhenen.
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Overzicht van de "splitskuipen" einde 80-er jaren; hierin werden vetten
"verzeept" tot vetzuuren en glycerine.



De eerste Nederlandse Zeepkistenrace werd op 2de Pinksterdag in 1950
georganiseerd door de Motor en Auto Club Rhenen & Omstreken, de
"M.A.C.R.O", die in dat jaar, op 1 september, 5 jaar bestond.
Vermoedelijk was Henk Spies de aktivator van de race en de sponsoring
door de "Rhenus".
In de archieven van de "Rhenus" werd nog het origineel van een cliché-
tekening, vermoedelijk van de hand van M.A.C.R.O. secretaris D.J.
Bovenschen, gevonden. De afbeelding, een zeepkistenracer zou het vignet
van de de jaarlijkse zeepkistenraces gaan worden.
Omdat dit jaar 1995 de "MACRO" 50 jaar bestaat en er een oude relatie met
de Zeepfabriek is, is genoemde tekening hieronder afgebeeld.

Voorts is er ook een voetbalvereniging "Rhenus" geweest; niet onderzocht
is of deze mogelijk voortgekomen is uit de bedrijfsvoetbalclub "Rhenus".

Bronnen

1. Gegevens en foto's verstrekt door de heer P.J.B.A. Nijdam te
Wageningen, zoon van de oprichter van Chemische Fabriek "Rhenus".

2. Gegevens en foto's verstrekt door de heer H. v.d. Broek uit
Veenendaal, die veertig jaar in de produktie en expeditie van Chem. Fabr.
"Rhenus" heeft gewerkt.

3. Archiefmateriaal van Chemische Fabriek "Rhenus", verzameld door Dr. A.J.
de Jong, dat aan het gemeentemuseum "Het Rondeel" te Rhenen, of het
gemeente archief aldaar zal worden afgestaan.

4. Bouw en Hinderwetvergunningen m.b.t. Chem. Fabr. "Rhenus", gevonden
door Dr. H.P. Deys in het gemeente archief te Rhenen.

5. Jubileumuitgave (1943-1993) St. Cunera Parochie te Rhenen.
6. Dr, H.P. Deys, "Rhenen tijdens de bezetting"; hoofdstuk in het boek:

"Rhenen 'Bedreigd, Bezet, Bevrijd' - 1940/1945 (Rhenen, mei 1995).
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M. A. C. R. O.
Motor -Auto Club Rhenen en Omstreken - Secretariaat: Torenstraat l, Telefoon 319

Rhenen, 21 Juli 1950.

betr . : ZEEPKISTOENNEN.

Aan de Directie van de Chem. Fabriek Rhenua,

Zwarteweg,

R h e n e n .

Geachte Directie,

In het raam van de r.fTïilrlGllng der j. 1.2de Plnksterdag door ona
op da Thl jmss Hught georganiseerde Zeepkistrace, dld qua evenement
sen groot succeo werd, brengen wi j U langs deze wag de har te l i jke
dank over van Bestuur en Isdon van de MACRO voor de oaterisle mede-
werking en hulp die w i j . van Uw zijde mochten pindervlnden, en de spon-
tane wi jze waarop dit p;aschledde. W i j z i j n er van overtuigd dat U
daarmede ccn groot deel hebt bijgedragen aan ds bfthaalde rasultatur.,
en kunnen n lat anders dan onze lof en waardering daarvoor uitspreken.

Namena het Bestuur,

MACRO RHENEN,

de Secretaris,

( D.J.Bovonachen )
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