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100 JAAR DOBBELMAN IN BOTTENDAAL 



VOORAF 

Als tegenhanger van de reeks 'Buiten Bedrijf' ligt thans het eerste nummer voor van 

'In Bedrijf' . Het is de bedoeling dat er in deze serie aandacht geschonken wordt aan bedrijven of 

bedrijfstakken die nog steeds produceren. Dit Om inzicht te geven in de geschiedenis van het 

bedrijf en produktieproces . 

Dat Dobbelman in Nijmegen deze reeks opent, is te danken aan het feit dat dit bedrijf in 1995, 

100 jaar op deze plek gevestigd is. Het verhaal laat goed zien dat innovaties die in de loop der 

jaren gedaan zijn duidelijk hun sporen hebben nagelaten in de gebouwen, waaruit de 

geschiedenis is af te lezen. 

C.H.R.T. Weevers 
Eindredacteur 

CITAAT: 

Wij woonden in de Burghardt van den Berghstraat. 
Mijn moeder stuurde alles in hel gezin. Vader ging vroeg de 
deu1· uil en kwam 's avonds laat terug. Wij hadden In ons 
huis geen badkamer. Douchen deed ik In de fabriek. Dat 
kon omdat 111ijn vader daar werkte. HiJ was er stoker en 
zeepproever. Vroeger werd de kwaliteit van de zeep bepaald 
door mensen die dat konden proeven. 
Soms, als je 's ochtends naar bulten keek, was alles wlt: 
de fletsen , de hulzen en de auto's. Er lagen soms enorme 
schuimhOpen op straat. Bergen scl1ulm kwamen uit d.e 
riolering. Ter compensatie werden de auto's en d_e ramen 
gewassen door Dobbelman. Een keer 111 de maand, als het 
l1eel erg was geweest, kreeg iedereen een zeeppakket van 
Castella, met shampoo. scheerzeep en zeep. 
Later, toen ik allang verhuisd was, klNam ik nog wel eens In 
café De Toekomst in de De Ruyterstraat. Er zaten niet alleen 
studenten, waar Bottendaal langzamerhand vol mee liep, 
maar ook ouderen uit de wijk kwamen er nog_ Dat lever·de 
de 111ooiste discussies over Dobbelman op. De ene helft had 
er zijn leven aan te danken, de andere helft vond cfat de 
fabriek zo snel mogelijk weg moest. 
197 4-1978 was een fantastische periode In Nijmegen. 
De raadsvergadenngen waren spannend met tribunes qie 
tot de nok toe waren gevuld. De verkiezingen In 1974 door
braken de verstarde posities zowel binnen onze fractie afs 
binnen het college. Nijmegen Werd in die jaren waKJ<;er. 

Uit: Bottendaal: discussie onder de rook van Dobbeiman: 
gesprek met Hans Alders en Alard Beek, p. 29-35; in 
'Buurten ': uit Nijmegen over Nijmegen / Li lian van den 
Heuvel. Karien Hllbers en Eric Stuart. 

Nijmegen, 1992. 
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Dohbcfman en Castel!a 
in dejaren uizjtz/;, 
(collectie Kort man) 

VOORWOORD 

'Nijmegen is als een der oud
ste steden óok één cler inte
r~~santste steden. Door haar 
eigen levensgeschiecknis is 
iedere stacl een volstrekt 
uniek procluct geworden. Een 
stacl is echt mensenwerk', 
aldus Prof. J. Buursink en G. 
]. van Vibteren in het artikel 
De geschiedenis van 
Nijmegen vanuit geografisch 
gezichtspunt (Nijmeegs 
Katern, nieuwsbrief voor de 
geschiedenis van stacl en 
streek van de Vereniging 
Numaga, 6 november 1992, 
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p . 2-5). De auteurs eindigen 
aldus: 'Na de opheffing-enke
le jaren geleden- van boek
handel Ten Hoet, die rnim 
350 jaren had bestaan, is 
zeepfabriek Dobbelman het 
oudste stedelijke bedrijf. Laat 
de stad zuinig zijn op deze 
economische continuïteit.' 
Toen mijn voorouders in 1854 
de zeepfabriek, opgericht in 
1733, overnamen, lag deze 
midden in de vestingstad 
Nijmegen. In 1895 brandde 
het complex geheel af. Een 
stilgelegde margarine-fabriek 

buiten de stad werd binnen 
enkele dagen gekocht. In de 
daaropvolgende jaren werd 
de zeepfabriek, gemoclerni
seercl, steeds meer ingesloten 
door woningen. Als indus
trieel erfgoed behoort de 
fabriek tot de alleroudste in 
de zeepbranche in Nederland. 
Nog steeds op de zelfde loca
tie, de stad Nijmegen, hetgeen 
uiterst zeldzaam is. 
Het Projectbureau Industrieel 
Erfgoed gaf de dochter van 
éen onzer vroegere medewer
kers, Wim Hooghoff, de 
mogelijkheid de Koninklijke 
Dobbelmann NV te beschrij
ven en vooral de periode 
1895-1995 . Zij is geboren en 
getogen onder de rook van 
een zeepfabriek . Haar vacler 
was een van de vele toegewij
de medewerkers in die perio
de . Ook de bekende milieu
minister Alclers is daar gebo
ren en getogen; ook zijn 
vader was bij ons in dienst. 
Beiden hebben herinneringen 
aan de fabriek en schreven 
daarover. 

Reinier Dobbelmann 
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Reinier Dobbelmann, geboren in 1902; 
president-directeur van 1929 tot 1967: 

Reinier Dobbelmann (foto Pieke Hooghof/) 

Mijn overgrootvader].P. Dobbelmann kocht de zeepzie
derij in 7 854 in de binnenstad aan de Lange 13rou
wersstraat. Het bijzondere uan onze onderneming is dat 
we niet alleen de oudste z eepziederij zijn in Nederland, 
misschien wel in heel West-Europa, maar dat 'we 're still 
going strong on the same spot ' Zoals ook sommige jene
verstoker(jen in Schiedarn. In Nijmegen zijn ook veel on
dernemingen na de oorlog overgeno1nen of verdwenen, 
denk maar aan Van Dungens Chocoladefabriek. In 
1895 na de brand werd onmiddellijk de leegstaande 
margarin~/abriek gekocht en op d ie plaats staat de fa
briek nog, al honderd jaar. 
In 1928 ben ik bij de onderneming begonnen. Ik had 
rechten gestudeerd; daar leerde ik trouwens precies het
zelfde als je tegenwoordig op heel dure management
cursussen leert. Meteen heb ik een aantal veranderingen 
aangebracht: er kwam een Marketingafdeling, waar
voo r ik de heer Markus had aangetrokken , De motor 
van het bedrijf was Research & Development. daar 
kwam mijn broer Piet. Ik heb in de loop van de jaren 
ueel sociale maatregelen kunnen nemen: een spaarrege
ling, eigen -won ing-spaarregeling, winstdeling en een 
waardevast pensioen 
De modernisering van het gebouw is begonnen in 1948. 
!-Iet nieuwe gehouu.i is om het oude heengezet. Later is 
het van binnen veranderd: eerst waren we half geauto
matiseerd, later volledig geautomatiseerd , Onder mijn 
uerantwoordelijkheid is de uerbouwing uitgevoerd door 
llame1pagt uit Arnhem, een heel uoede architect. Hij 
heeft het heel stijlvol gedaan . Ook is er nog een deel bij
gebouwd voor de veipakkingsa:fdeling. Het doet me goed 
dat Wim de Nalris onlangs in het blad uan Numaga 
schreef dat onz e fabriek de oudste van Nijmegen is en 
dat we zuinig rnoeten zijn op dit industriëel eijgoed. 
Nadat ik na zo 'n veertig jaar afscheid genomen bad, is 
de onderneming enorm ueranderd. In 1968 hebben wij 
ons moelen overgeven, in uerhand met de schaalue1-gro
ting van de ERG. Voor Ruropa waren we een te kleine 
onderneming. De huidige situatie is zo dat zeepfabrie-

ken toeleveringsbedrijven zijn &eworden. Sinds de over
name is er veel minder toiletzeep geproduceerd dan 
voorheen en dan in heel kleine toeleveringsbedrijven; de 
consument g ing over op crèmes en lotions. Voo r 
Dohbelmanrr had het geen zin meer ze[fstandig te blij
ven, mifn otidste zoon vertrok naar Amerika. De fami
lie-onderne1ning zou toch verdwijnen De zeep hranche 
is oligopolistisch . Er zijn een paar beel grote, de rest be
staat niet meer, Enkele kleine zeepfahrikanten bestaan 
nog . In Europa was men al veel verder op het gebied 
van research en marketing. Als onderneming konden 
wij daar niet tegenop. Met pijn en moeite heb ik toen in 
1968 de onderneming overgedaan aan Koninklijke 
Zout die twee jaar later overging in A.KZO en uiteinde
lijk in Sara Lee/Douwe Egberts. Helaas uerdwenen hier
mee ook een aan/al sociale maatregelen. We hadden in 
Nederland de Vereni&ing van Zeepfahrikanten. Om de 
beurt werd er voorgezeten , Dat heb ik altijd geweigerd, 
ik hen altijd vice-voorzitter geweest. Als uoorzitter zou ik 
teveel gebonden z{jn geweest en dat wilde ik niet. Het 
ging toen hij ons erg goed, helaas was men erg jaloers in 
die tijd. Na de Tweede Wereldoorlog heb ik het initiatief 
genomen tot de oprichting van een West-Europese 
Zeeporganisatie, de Association Internationale de la 
Sauonnerie. In die tijd waren er in de andere Europese 
landen ook nog middelgrote ondernemingen Mijn plan 
legde ik voor aan Unileuer. Ik ging er vanuit dat 
Unilever in Europa al veel internalionale kontakten 
had, maar dat bleek niet zo te zijn . Het was een mooie 
tijd, er werd veel samengewerkt. h1j uoorbeeld met de 
uakhonden. Ik hen nog steeds een voorstander van de 
ouerlegeconomie 
We hebben toen opgericht de AIS~ nu geheel Europa he
tre_flend, Vroeger kende ik erg veel ondernemers, maar 
tep,enwoordig zijn het vaak managers, aardige mensen, 
maar helaas een tijd later weer ergens anders werk
zaam. Ik ben nu President d'hcmneur en zo blijf ik nog 
op de hoogte van de zeephranche. 
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DE NIJMEEGSE WIJK BOTTENDAAL 

De wijk Bottendaal ligt dicht 
bij het huidige centrum van 
Nijmegen , ten zuiden van het 
Keizer Kare lplein in de buurt 
van het Nijmeegse station. 
Vroeger heette de wijk de 
Zeeheldenbuurt. Met de wijk
indeling van de stad in de 
jaren zestig krijgt de gehele 
wijk definitief de naam 
I3ottendaal. De naam 
Bottendaal was tot 1909 
<illeen gegeven <ian het noor
delijk dee l va n de wijk , de 
omgeving van de 
Vondelstraat. Deze naam ver
w ijst naar een van de drie 
lunetten ( = veelhoekig 
gedeelte van een vestingwal), 
I3ottendaal geheten d ie op de 
plaats van het huidge station 
lag. Bottendaal, dal van de 
botten, zou verwijzen naar de 
plek Hoetcuylen waarin de 
botten van de misdadige rs in 
de Middeleeuwen gestorr 
werden. 
De wijk is tot laat in de 
negentiende eeuw landel ijk 
gebleven. Er stonden enkele 
korenmolens in de veldé'n, 
het landschap was licht geac
cidenteerd met hier en daar 
wat boomen. De wijk ligt 
tussen twee oude wegen die 
lang voor 1800 reeds beston
den: de Graafseweg die naar 
het zuidwesten loopt en de 
St. Annastraat die recht naar 
het zuiden loopt. De begren
zing zijn de Van Schaeck 
Mathonsingel en de spoorlijn 
naar Venlo. 
Het plan van de architect 
Lambertus A. (Bert) Brouwer 
uit 1878 was de grondslag 
voor de stadsuitleg van 
Nijmegen en gaf de stede
bouwkunclige structuur van 
de wijk Bottendaal aan. De 
huurt was oorspronkelijk 
bedoeld voor welgestelden . 

In de dwarsstraten in bet 
noorden van de wijk de 
Vondelstraat, Van 
Oldenbarneveldstraat (tot 
1909 Bottendaal genoemd) 
kwamen grote herenhuizen. 
De eerste inbreuk op deze 
plannen was een aantal arbei
derswoningen, nabij de 
Graafseweg, In 1880 ver
schijnt een margarinefabriek, 
de latere Dobbelman-zeepfa
briek, aan de latere Graafse
dwarsstraat. 
De zuidelijke grens van de 
wijk is de spoorlijn Nijmegen
Venlo en de De Ruyterstraat. 
Met een deel van de Van 
Goorstraat wordt bier een 
middeleeuws pad gevolgd , 
de Gruenensrege. 
Verschillende industriële ves
tigingen komen: drukkerij 
Thieme (1883) tussen de 
Leemptstraat en de Jan de 
Wittstraat; The Automatic 
Screw Works (ASW) van Blok 
en Gerritsen 0897) die rij
wielnippels fa briceerden , ver
hu ist in de wijk van de Van 
Dicmerbroeckstraat naar de 
Dr. Jan Be rendstraat. Verder 
verschijnen er kleine pakhui
zen en ambachtelijke bedrijf
jes. In het begin werden er 
vooral huizen voor de gegoe
de middenstand gebouwd, 
rond 1900 verschijnen de 
eerst redelijke arbeiderswo
ningen van de bouwvereni
ging 'Arbeiderswoningen' en 
de Geldersche Mij tot 
Exploitatie van onroerend 
Goed. In 1920 waren nage
noeg alle percelen bebouwd 
en was Rottendaal een indus
trie-woonwijk , in 1947 was de 
wijk volledig volgebouwd. De 
Dobbelman-zeepfabriek staat 
geheel beklemd tussen de 
woningen. De onderneming 
heeft een tijdlang plannen 

gehad voor verplaats ing naar 
het industrieterre in , maar dit 
is niet doorgegaan. De· 
gemeente wilde niet aan de 
overplaatsing meebetalen. De 
Dobbe lmanfabriek stond er in 
feite voordat er sprake was 
van woningbouw en men was 
de mening toegedaan dat in 
het kader van de sanering van 
deze wijk een bijdrage van de 
gemeente redelijk zou zijn. 
In de jaren '70 gaat de wijk 
sterk achteruit. De woningen 
worden niet meer opgeknapt 
en er zijn maar weinig groen-

en speelvoorzieningen . Veel 
bewoners zitten in een 
ongunstige sociaal-economi
sche positie, gezinnen uit 
gesaneerde gebieden, alloch
tonen en studenten. De 
gemeente doet weinig en het 
wijkcentrum begint zich , 
geheel naar de tijdgeest, 
te roeren. In 1977 zijn er in 
I3ottend<ial meer clan 200 
bedrijven gevestigd op een 
relatief klein oppervlak van 
ongeveer 260.000 vierkante 
meter met bijna 5.000 men
sen. Industrieel archeologisch 
onderzoek is anno 1995 
moeilijk, want de meeste 
monumenten van bedrijf en 
techniek zijn verdwenen. 

Deel van de.fabriek 
van vóór 1940 
(collectie Kortman) · 

3 
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Luchtfoto van het com
plex medio jaren dertig 
(collectie Kortman) 

Dobbelman verschijnt in 
de Graafsedwarsstraat 
De zeepfabriek Het Anker 
van de Gebroeders 
Dohbelmann kan in J 895 in 
een lege margarinefabriek 
gevestigd worden. Het 
gebouw staat ver van de 
bebouwde stad, midden tus
sen de landerijen. Dit wordt 
de nieuwe zeepfabriek van de 
Gebroeders Dobbelmann die 
de benedenstad moeten verla
ten na een felle brand in hun 
fabriek . De produktie en de 
expeditie komen snel weer 
op gang. De onderneming 
grijpt de verhuizing tevens 
aan voor wat uitbreidingen. 
In 1880 deed de margarine
boterfabriek van Aegiclus 
Timmerman en Co [vaak fm1-
tief als Tuineman vermeld, 
P .H .] op het terrein tussen de 
Graafsche straat en de De 
Ruyterstraat de eerste bouw
aanvraag en in 1884 de twee
de, voor uitbreiding. 
Timmerman is een rijke 
Nijmegenaar die in Nijmegen 
in die tijd veel bouwopdrach
ten heeft uitgeschreven, zoab 
ook cle villa Stella Maris in 

Nijmegen . De bouw werd uit
gevoerd door aannemer 
G. Lieftink. De architect is 
D. Geysbeek Molenaar uit 

Arnhem, de bouwstijl is 
ecclectisch Van hem is ook 
het gebouw van de 
Buitensociëteit in Arnhem. het 
latere Gemeentemuseum 
bekend . De margarinefabriek 
komt in 1895 al leeg te staan. 
Door overproductie in de 
margarine-sector waren er 
afspraken gemaakt door het 
margarinekartel over vermin
dering van de produktie . 
Waarschijnlijk heeft 
Timmerman zich tegen gun
stige voorwaarden kunnen 
laten uitkopen . 

Het gebouw 
Het gebouw was in 1895 
betrekkelijk nieuw, ongeveer 
vijftien jaar oud en 'omgeven 
door ruime terreinen, waarop 
tot uitbreiding kon worden 
overgegaan', met moestuin en 
veel bomen. Het getJouw ziet 
er groots en indrukwekkend 
uit, de voorgevel is aan de 
westkant. Het terrein is 12.500 
m' groot, 200 meter lang en 
62 m breed in oost-west rich
ting. Aan de westkant ligt het 
terrein in een pLmt aan de 
Graafseweg, dicht bij de brug 

over de spoorlijn Nijmegen
Venlo . Onder de spoorbrug 
door is steeds een doorgang 
geweest naar het station dat 

zo slechts 600 m verwijderd 
ligt. Aan cle zuidkant ligt de 
Ruyterstraat met de huidige 
ingang, aan de oostkant de 
Leempstraat en aan de noord
kant de Graafseclwarsstraat 
waar vroeger de ingang was 
naast de portierswoning 
Graafsedwarsstraat 10 Op het 
terrein staan een tiental grote
re en kleinere gebouwen. 

De positie van Dobbelman 
in de wijk Bottendaal 
Hoewel de Dobbelman-zeep
fabriek, met de Thieme-druk
kerij de eerste en oudste 
industrie was in Bottendaal 
werd haar aanwezigheid niet 
als vanzelfsprekend be
schouwd en ook niet steeds 
op prijs gesteld. Vanaf 1968 
wordt er strijd gevoerd tegen 
de fabriek. 
Opbouwwerkers en wijkbe
woners in Bottenclaal, ver
enigd in de wijkraad willen 
de leefbaarheid van hun wijk 
verbeteren. Een doorn in hun 
oog is de overlast, veroor
zaakt door de Dobbelman
zeepfabriek. Het is de tijd van 
democratisering en protest. 
Van 1968 tot 1980 is er door 
de buurt actie gevoerd tegen 
Dobbelman vanwege zeep
poederuitstoot die jeuk en 
stank zou veroorzaken. Er is 
neerslag van roet en zeeppoe
der. De buurtbewoners kla
gen bij de Dobbelman-direc
tie, bij de gemeenteraad van 
Nijmegen en bij de ministers 
van Economische Zaken en 
Volksgezondheid. Zij worden 
gesteund door een actie
groep, waarin ondermeer 
deelnam de PSP-er en latere 
Milieu-minister Alclers, des
tijds PSP-er. De actiegroep 
heet Comité Schaderegeling 
Dobbelman en vanuit deze 
groep wordt cle eerste Wijk
raad opgericht in december 
1968. De actiegroep haalt 
regelmatig de landelijke pers _ 
De gemeente noch Den Haag 
neemt maatregelen tegen 
Dobbelman. Later zal blijken 
dat het Gemeentebestuur er 



niet veel \'Oor voelde het 
bedrijf te verrlaatsen vanwe
ge een te verwachten VL'. rlies 
van \verkgelegenheid, het
geen in het hegin van de 
jaren 1970 voor Nijmegen al 
een groot probleem was 1 )e 

verhouclingen in clc 'V\ ijk ver
slechleren Iloewel 
Dobhdman veel gl'lcl steekt 
in her bestrijden v;m de hin
der, blijft de sfeer j;1renbng 
grimmig . Dohhelman pro
beert nog goodwilJ te kweken 
dc;or een gekr:iakt terreimje 
in bruikleen ;i b spc:dvekl te 
geven Ook Je vV<.:Tknemers 
e rke nnen dal de onderne
ming voor de huurl a ls hin
derlijk wordt e rvaren , maar zij 
!Jenadrukken ook h L'.t belang 
l'an behoud \a n hun \Verkge
legenl1eicl. Er worclen 1erhe
teringen aangebracht: i.-;obtie 
en apparatuur voor hel terug
dringen van ge luiclsoverlast; 
afvalwaterfiltering met veel 
minder zeepresten; stoffilters; 
een clakcentralc met koolfil
ters tegen cle geuroverlast. De 
veri)eteringen hebben miljoe
nen guldens gekost en zijn 
deels bekostigd met subsidie 
uit rijksmilieu-maatregclen . 
Volgens een TNO-rapport kan 
de gemoverlast nog verder 
worden teruggedrongen en 
ook spreekt men nog van cle 
gcluicbliinder. De wijkr:iacl 
blijft jaren akrief De e is: de 
fabriek de wijk uit. is niet 
ingewilligd De onderneming 
Dobhelrnan heeft altijd 
gesteld dat 7.ij de eerste was 
in de wijk en clat zij niet zon
clermeer wo u vertrekken De 
protesten verdwijnen uitein
delijk. omdat e r in de wijk 
nog veel meer problemen 
spelen. zoals bijvombeekl 
woningverhetering, om e incl 
jaren tachtig weer op te laai
en . 

Interview met een vroegere 
directeur Piet van Dijk: 
'We kregen in 1968 proble
men met de huurt. Ik liacl te 
maken met de \lC:ijkraad 
samengesteld uit gewone 

bevv'Cl!lers en mensen uit de 
v:Jkorganis<Jties. Zij waren las
tig. maar reëel Wij wilden 
alles aan doen als goeie buur 
samen te werken. maar ont
wikkelingen en inl'esteringen 
die voor de oplossingen van 
de zeepnccrslag nodig zijn. 
vragen tijcl [);iar was \Vel 
1 ie grip voo1-. Maar toen kw;1 -
Jllen er steeds meer studenten 
vvonen. die de fabriek weg 
wilden hehhen. Al s zij een 
kbcht hadde n , kregen zij 
gemak ke lijker toegang tot cl e 
wethouder dan wij . Zij vvaren 
niet plooilx1ar. !let wa ren van 
die geitewollensokkcntypes 
mer bng haar en hou ten ket
tingen . Ze nmden dat wij 
gewoon n 1< ie sten opdonde
ren 
Wat ik onbegrijpelijk von d 
w;1:i. clat een van de klagers 
tijdens de bijeenkomst vertd
de dat hij zo ongeveer n:iast 
cle fabriek een woning 
gekoc!Jt had. lk zei hem: 1k 
zou hier nier w illen wonen. 
zo·n fabriek hoort niet in cle 
uurt thuis, maar we waren er 
nu eenmaal het eerst. ' De vol
gende dag hingen er overal 
plakkaten vanaf h et starion tot 
hier met de uitspraak: De 
heer van Dijk zegt zelf dat hij 
hier niet wi l wonen, want hij 
woont hier - met een plaatje 
van mijn huis erbij-. 

Wel of geen verplaatsing 
van de fabriek 
Wij maakte n aan de aktie
voerders duidelijk dar w ij met 
steu n van de gemeente wel 
willen verhuizen. Echter 
inmiddels is e r 60 J 70 mil
joen in die fabriek geïnves
teercl m et de gebouwen erbij , 
Als de gemeente b ereid zou 
zijn die miljoenen te betalen, 
clan wilden w ij wel g:ian. 
Maar clie verplaatsing zou 
na;ir het m idden van h et land 
zi jn De gemeente was hang 
voor voor werkgel egenheids
verlies voor 400 mensen. 
Wethouder Massink vond dat 
wij het geld zelf wel op kon 
den brengen en dat \\:e maar 
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wat m eer zeep moesten gaan 
verkopen. De verpla<itsing is 

niet doorgegaan We hebben 
nog wat incidenten gehad: 
bezetting v;~tr de poort en ste
nen door d~•ruiten , zelfs een 
bommelding . Terwijl wij ver
schrikkelijk veel hebben geïn
vesteerd . Met overheidssteun , 
3.2 miljoen is een grote kool
filter op het dak gezet. Dat is 

een installatie om de stank te 
bestrijden . Vroeger ' 'onclen cle 
omwonenden de zeeplucht 
lekker ruiken , ma ar nu zou 
het stinken · 

Installaties die de uit
stoot ueroorzaken 
(collectie Kortmcm) 
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Nieuw protest 
In 1988 verschijnt een nieuwe 
generatie actievoerders , de 
Werkgroep D.U.W. 
(=Dobbelman Uit de Wijk). 
Het doel van deze werkgroep 
is glashelder, het werk wordt 
gedegen aangepakt in een 
hinderbelevingsonderzoek. 
Samen met de 
Wetenschapswinkel in 
Wageningen onderzoeken 
vier Wageningse studenten 
het leefklimaat van de wijk 
Bottendaal en het produktie
proces van Dobbelman en de 
daarbij gehanteerde veilig
heidsmaatregelen . De soorten 

hinder die veroorzaakt wor
den zijn: geur, stof, geluid en 
verkeer. De helft van de 
bewoners blijkt last te hebben 
van de stank die door de 
zeepproductie verspreid 
wordt, dat is naast de zeep
lucht een weeïge geur. Nog 
heviger ergeren de bewoners 
zich aan het straatvuil en de 
hondepoep. 
Dobbelman heeft talloze 
maatregelen genomen om de 
overlast te beperken. De 
gemeente geeft elk jaar een 
hinderwetvergunning af en 
noemt Dobbelman een van 
de meest gecontroleerde 

; · 

bedrijven in Nijmegen, aldus 
de wethouder van o.a. 
Milieuzaken Wim Hompe. Hij 
suggereert een milieu-accoun
tant aan te stellen , een idee 
waar de Dobbelman-directeur 
Louwaard zich wel in kan 
vinden. Het is 1989 en weer 
luwen de protesten. En zo 
staat Dobbelman al honderd 
jaar in een woonwijk, zolang 
de overheid geen miljoenen 
op tafel legt om te verplaat
sen. Het huidige management 
van de fabriek probeert de 
contacten de buurt goed te 
houden en organiseert elk 
jaar een bijeenkomst. 
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Wim Hooghoff bij Dobbelman 

c1sBELMtN N .V. ZEEPFABRIEKEN "HET ANKER" \1) V.H. ;GEBR. DOBBELMAN NIJMEGEN HO LLAN D 
O,GEJU01l 1133 11 MAAL ~OOND 

CODES BENnEY'S 
J.. , t C.. .S• &N 6-iED!l'. IE 

POSTCHEQUE : TELEFOON TELEGRAM ADRES 
•iaunt EN G I JllO Z171 INf, 1503 lOC 8:! 

S YJ' AAN HA~!N r e.t'soneel" o!CT rrr Th, NJJMEGéN, 16-4-32. 

L. S., 

1liermed.e ver ~:.:laren wij 1 a.at 

~------~ ... }i'_~ -~~~~g_!1.ot! 11an 27 .k'pri!: ,1925 tot hed.en bij ona in dienst ia 

eeweèBt én t,;ha.nB wegens sl.ap tei in het. bedrijf ia ontslagen. 

op z i Jne eer11Jkhe1d hebben w1J geen enl<:el.e aanmerkUig te maken. 

\l{lerkhrie/le Wim Hoogh q[f (collectie Pieke f;f ~oghojj) 

Mijn vader Wim Hooghoff (1911-1983) voelde zich 
zijn hele leven sterk betrokken bij 'Castella' zoals 
bij de Koninklijke Dobbelman Zeepfabriek Nijme
gen in de Graafsedwarsstraat noemde. Als jongen 
van 14 ging hij er werken als dozenmaker op de 
kartonnageafdeling. 
Als er een mooie demonstratiedoos nodig was 
voor de introductie van een nieuw artike~ mocht 
hij hem vaak maken. Tot 1938 is hij diverse malen 
ontslagen wegens 'slapte in onze cartonnage', 
maar wanneer mogelijk kwam hij steeds weer te
rug. Vanaf 1938 tot 1966 is hij vaste werknemer 
van Dobbelman gebleven. Hij werkte bij chef 
Geertsen" Diens zoon had een boekbinderij in Bot
tendaal, in de Van Oldenbarneveldstraat. Daar 
werkte hij wekelijks nog wat uren. 

Naast de fabriek 
Ons gezin leefde met de zeepfabriek, we woonden er 
zelfs naast. Mede dankzij de hulp die mijn uader bood 
in de Tweede Wereldoorlog, konden mijn ouders na de 
oorlog de portierswoning hetrekken in de Graa/se
dwarsstraat, pal naast de fabriek en de .fahriekspoorl. 
Tijdens de oorlog werd er in de fabriek op beperkt door
gewerkt . Daardoor werden ueel werlznemers gespaard 
voor de beruchte Arheitseinsatz in Duitsland Zo ook 
mijn vader. In plaats van op de fahriek te werken was 
hij soms aan het houtkappen voor brandstof in de tuin 
van meneer Reinier Dohhelman . Mijn vader zat hij de 
Luchtbescherming en hij de Dobhelman-EHBOploeg, Hij 
hee,/t geholpen op het station waar hij het vergissings
hombardement door de Geallieerden in februari 1944 

meer dan 300 doden en gewonden waren g,evallen, die 
naar het .fabrieksterrein vervoerd werden. 
Onder de fabriek was een schuilkelder ingericht waar 
veel mensen uit de Graafsedwarsstraat werden opgevan
gen. 
Mijn broer werd in de schuilkelder geboren op 20 april 
1945, toen Nijmegen al bevrijd was. Zijn geboorte staat 
aangekondigd in het eerste nummer van Het Dohhel
man-nieuws, mei 1945. 
Ook mijn zus en ik zijn in de Graa:fsedwarsstraat gebo
ren . Het huis was ruim voor die naoorlogse tijd . Het 
stond ingeklemd tussen de fabriekspoort en een -voor 
Nijmegen zeldzame- Protestantse kerk, wel wat gei~·u
leerd. 
Mijn vader kende bijna iedereen in de fabriek en viel 
weleens in als porlier. Dat gaf mij als kind een machtig 
gevoel, als(~l hij daar een belangrijk man was en alsof 
de fab riek van hem was Op zondag namen wij soms 
een kijkje in de fabriek, we mochten daar ook vaak 
douchen , Op het terrein klommen we op de uaten en 
gleden we uit in de zeepgrondstojfen 
Geweldig, waren de Sinterklaas.feesten hii Dohhelman: 
een grote zaal vol met kinderen, cadeautjes en Pieten . 
De mannen van de Cartonnage maakten die cadeau
tjes, garages en kleerkastjes voor de pop, ze(/ Bij die 
feesten waren ook de kinderen va n 'Meneer Reinier ', 
met wie we later op dezelfde lagere school zaten . 

Verhuizen 
In 1958 verhuisden we naar een mooie straat in 
Nijmegen-Oost, een huis waar mijn ouders erg gelukkig 
waren, vooral ook omdat er een tuin achter het huis 
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was. Daar kon mijn vader zijn geliefde hobby uitoefe
nen, het houden van postduiven. Voortaan ging hij met 
z{jn solex naar de fabriek. Hij werkte in ploegendien
slen; soms waren er weken dat we hem weinig zagen . 
Voor ons kinder<?n, raakte de .fabriek een beetje op de 
achtergrond. 
Mijn moeder heeft in het huishouden kunnen pro/lieren 
van het feit dat mijn vader bij een zeepfabriek werkte. 
ZiJ hoefde nooit de grote was te doen, die ging naar de 
proefwasserij in de fabriek en voor voor haar restte 
slechts hel handwasje. Elke maand bracht mijn vader 
een grote doos met zeeparti/eelen mee. Ik ben opgegroeid 
met uitsluitend Castellazeep, -tandpasta en -shampoo. 
Tot in de jaren zestig gebruikten wij shampoo in poeder
vorm, waarvan je eerst een papje met water moes/ ma
ken. 

Kartonnage 
Eind jaren veertig werd bij Dobbelman de Cartonnage
afdeling opgeheven, dozen kwamen voortaan van de 
verpakkingsindustrie. Mijn vader vond het heel jammer 
z(in kartonnagewerk niet meer te kunnen uitvoeren, 
voortaan werkte hij aan de lopende band. 
Hij was eigenlijk een ambachtsman met papier en kar
ton . Thuis in zijn werkplaats in de kelder deed hij ook 
aan boekbinden en kartonnage; hij maakte onder meer 
dossiermappen en tekendozen. 
In 1963 werd z(in 25-jarig jubileum groots gevierd, zo-

wel voor de collega's als uoorfamilie en urienden De 
cadeaus waren de tekenen van de uie/uaart uan de ja
ren zestig een koelkast t'n et'n transistorradio. 

Einde werkperiode 
In 1966 op vijfenvii/iigjarige lee/iijd kreeg m(in vader 
een hersenbloeding Volgens zijn collep,a 's had hij in de 
week daarooor nog met veel hrauour een hands/and gt'
maakt in defahriek. Het het werl< stopte. maar het con
tact met de fabriek bleef Ook werd nog steeds de was in 
de proejiuasserif gedaan. 
1.fi'im Hooghojf was een uan de t'ersten die een WAO-uit
kering ontving Die uitkering werd door Dobbelman 
aangevuld. Gelukkige ht'rstelde mijn vader na een paar 
jaar, mede dankzij de ot'feningen die hif met ijzeren 
discipline deed Hij bleef trouw komen naar de Dohbel
man-actiuiteiten, want daar kwam hij veel oude bekt'n 
den tegen. 
Met meneer Piet Dobhelman had mijn vader ook regt'l
matig contact; hij hielp hem met kleine klusjes. zoals het 
ophangen van schilderijen en het opruimen van clt' zol
der. Hij was er geweldig trots op dat zij beiden een 
dochter hadden die in hetze(fde museum in Amsterdam 
werkten . Zo b,,leven er alt(id banden via de fabriek . Wim 
Hooghoff hqd goede herinneringen aan de onderne
ming Dohhelman en alles eromheen . HU bleef tot zijn 
dood in 1983 loyaal tegenover zijn werkgever. Iets an
ders kon hij zich gewoon niet voorstellen. 

Wim Hooghojf tijdens 25~/arig jubileum (collectie Pieke Hooghojj) 
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DE NIJMEEGSE STADSUITLEG NA 1870 

Nijmegen is lang tussen de 
oud e stadsmuren beklemd 
gebleven. De Rijksoverheid 
vond de vestingwallen van 
belang voor de landsverded i
ging. Het ministerie van 
Oorlog en de Gemeente 
Nijmegen onderhandelden 
jaren over de kwestie. Een 
Commissie ter bevordering 
van de ontmanteling diende 
sinds 1868 vele verzoekschrif
ten in De Vestingwet van 
1874, die de vestingsstatus 
van Nijmegen en andere ste
den ophief, trad tenslotte in 
werking. Al eerder, in 1866 
was de vestingstatus voor de 
steden Maastricht, Venlo, 
Vlissingen, Bergen op Zoom 
en Breda o pgeheven. 
Nijmegen moet hygiënisch en 
economisch gezonder wor
den . Vóór 1860 dreef de 
opeengepakte en verkrotte 
stad op ambachtelijke bedrij
ven en enkele kleine indus
trieën, waaronder een zeep
ziederij . Voorts op het in de 
stad gelegerde garnizoen van 
900 man en de daaruit voort
vloe ie nde nering. In Arnhem 
ware n de beperkende wa lle n 
reeds in 1829 verdwenen, 
waardoor de?:e stad. mede 
door de gunstige ligging aan 
de Rijn, economisch een 
voorsprong had. 
Door de inwerkingtreding van 
de nieuwe Vestingwet kan 
het füjk de vestinggronden 
overdragen. Een Commissie 
van de Nijmeegse 
Gemeenteraad zal zich met 
spoorweg- en vestingzaken 
bezighouden. De leden, 
bekend onder de naam 
Driemanschap, zijn: 
Mr Walraven Francken, 
Herman L. Terwindt en 
Jo hannes H. Graadt van 
Roggen. Na 1878 heet het 

Driemanschap: Commissie 
voor den Uitleg der Stad en 
bestaat nog tot 1882. Het 
Driemanschap begint onmid
de llijk met het maken van 
plannen en het laten verrich
ten van opmetingen van de 
vestinggronden. De slechting 
van de wallen verloop zeer 
traag, want Den Haag laat 
s teeds opn ie uw de waa rde 
van cle over te dragen gron
den taxeren. 
Uiteindelijk daalt de prijs van 
het bele vestingterrein, in 
totnl 80 hectare, van 
f 240.000,- naar f 200.000, 
dankzij de bekwame onder
handelingen van het 
Driemanschap. Geen ongun
stige rrijs voor de Gemeente 
Nijmegen die, naar later zou 
blijken, aan de verkoop van 
grond aan particulieren meer 
dan f 500.000,- zou overhou
den. De gemeente Nijmegen 
heeft de voltooiing van de 
stadsuitleg uitbundig gevierd . 
Cit dankbaarheid aan het 
Driemanschap Francken, 
Te1windt en Graadt van 
Roggen werd een viad uct 
over de Voerweg naar o nt
werp van jan Jacob Weve 
gebouwd, die zo een verbin
ding maakte tussen het 
Kelfl<:ensbosch en het 
Valkhofpark aan de Waal. De 
Voerwegbrug werd aan het 
Driemanschap opgedragen. 
Het zou tot 1884 duren eer de 
vurig gewenste afbraak van 
de vestingwerken voltooid 
was . Tussen 1876 en 1886 ?: ijn 
veel overhlijfäelen uit het 
'.'i ijmeegse Middeleeuwse ver
leden zonder eerbied ge
sloopt, de Hezclpoort, de 
Ziekerpoort, de Molenpoort 
en ook de Sint Jacobstoren en 
de Sint Hubertustoren. Slechts 
enkele brokstukken van de 

walmu ur. twee bolwerken en 
de oude Kruittoren -nu in het 
Kronenburgerpark- bleven 
gespaard. Dit was vooral be t 
werk van de Maastrichtse 
architect W.J. Brender à 
Brandis en de actieve 
Commissie Ter verzekering 

eener goede bewaring van 
gedenkstukken v;in geschie
denis en kunst te Nijmegen '. 
Straatnamen herinneren nog 
aan de Nijmeegse omwalling, 
de drie Walstraten, Achter de 
Wiemelpoort, fort-Kijk-in
Potstraat en de 
Sterreschansweg. In Nijmegen 
houden gemeente-architect 
Jan Jacob Weve (1852-1942) 
en Pierre]. H. CLLypers zich 
bezig met cle restauratie van 
e nke le monumenten . 

De stadsuitleg 
De stad kan uitbreiden. De 
stadsbestuurders willen va n 
het mooi gelegen Nijmegen 
een aantrekkelijke woonstad 
maken. Ka eerdere plannen 
van F.W. van Gendt en 
W.]. Brender :J Branclis 
dient de Haagse architect 
L.A. (J3ert) Brouwer een plan 
tot uitleg in, dat goedgekeurd 
wordt. Om de oude stad heen 
worden fraaie singels aange-

de negentiende eemu 
(uil: Steden-atlas 
Nijmegen 1956) 

9 
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Niimegen. 
Stiin Buiisstraat en 
St Annastraat. 

legd: de Canisius-, Nassau-, 
Kronenburg- en Oranjesingel. 
Vanaf het ronde Keizer 
Karelplein lopen drie oude 
routes: de Groesbeekseweg 
(naar he t zuid-oosten) , de Sint 
Annasrraat (naar het zuiden) 
en de Graafseweg (naar het 
zuid-westen); deze worden 
deftig bebouwd. 
Aan de bouw van volkswo
ningen werd nog niet 
gedacht. Het inwonertal 
groeit sterk, van 30.000 inwo
ners in 1886, naar 67.000 in 
1920. Langzamerhand komt 
ook de volkswoningbouw op. 
Een va n de eerste woning
bouwverenigingen is de 
Vereniging Hulpbetoon onder 
meer opgericht door de archi
tect].]. Weve en Frans 
Theodoor Dohbelmann in 
1887. Het Gemeentebestuur 
verdient veel geld door de 
verkoop van de voormalige 
vestinggronden aan particulie
ren. Er onstaat een enorme 
bouwactiviteit,waarvan de 

bouwondernemingen en aan
ve1wante bedrijfjes meepro
fiteren . Een belangrijke koper 
van grond is cle architect 
Brouwer. In 1881 koopt hij 
ten zuiden van de stad 15 
hectare grond. Hij verplicht 
zich binnen tien jaar de helft 
te bebouwen e n besluit zijn 
zaken onder te brengen in de 
N.V. Nijmeegsche 
Maatschappij tot Exploitatie 
van Bouwterreinen . Deze 
Maatschappij kocht van de 
gemeente een derde van de 
vrijgekomen gronden. De 
grond van de huidige wijk 

Bottendaal was eigendom van 
d e maatschappij . Deze wijk 
wordt na 1900 bebouwd. 
In cle jaren tachtig van de 
negentiende eeuw zijn ver
schillende belangrijke gebou
wen neergezet zoals Sociëteit 
De Vereeniging (1882) , he t 
Canisius College van Nicolaas 
Molenaar(1898), het Stedelijk 
Gymnasium van Weve (1882), 
de Augustinuskerk van 
Pierre Cuypers (1887) en aan 
het Keizer Karelplein de 
Sint Jozefkerk van 13 . Claase 
(1888) en in 1909 verbouwd 
tot een kerk voor 1500 gelovi
gen. De stadsarchitect Jan 
Jacob Weve (1852-1942) res
taureerde belangrijke gebou
wen: De Waag, het Raadhuis, 
de Stevenskerk en de 
Belvedère. 

Infrastructuur 
Voordat de stadsuii.i'.eg goed 
van start kon gaan~ waren er 
al plannen voor uitbreiding 
van de spoo1w egverbindin
gen . De eerste spoorlijn van
uit Nijmegen is die naar Kleef 
in augustus 1865, tot stand 
gehracht door de inspannin
gen van de Nijmeegse spoor
wegcommissie, het Pruisische 
Eisenbahncomite en de 
Nijmeegse burgerij. De rege
ring weigerde financiële 
ondersteuning te geven. Na 
langdurig overleg kon men 
het eens worden over de 
exploitatie en werd in novem
ber 1864 met de aanleg 
begonnen. 
Er was geen spoorverbinding 
van Arnhem naar Nijmegen. 
Als deze aangelegd :wu wor
den, betekende dat de bouw 
van twee bruggen, over de 
Waal en over de Rijn. De 
regering zie t in dat Nijmegen 
een helangrijk knooppunt 
kon worden en stemde toe in 
de aanleg van spoorlijnen op 
staatskosten. Het traject werd 
geopend in 1879. Architect 
C. H. Peters, een leerling van 
P .H.]. Cuypers breidt het 
stationsgebouw uit in Neo
Renaissance-stijl. De spoor-

lijnen Nijmegen-Den Bosch 
en Nijmegen-Venlo komen 
gereed in 1881 en 1883. Voor 
de bereikbaarheid van de 
dorpen uit de nabije omge
ving , Berg e n Dal , Neerbosch , 
Beek zijn e r tegen het einde 
van de negentiende eeuw 
diverse tramlijnen in gebruik 
gesteld . De stadstram laat 
nogal lang op zich wachten 
en kwam in 1911. 
Op het gebied van openbare 
voorzieningen wordt er voor
uitgang geboekt in de periode 
1870-1890. De haven wordt 
vergroot e n de Waalkade 
wordt verhoogd ; er komt 
rio lering en waterleiding. 
En in 1872 komt de eerste 
gemeente-gasfabriek. 
Door de oprichting van de 
Nijmeegse Gemeentelijke 
Elektriciteitscentrale die aan
vankelijk uitsluitend voor de 
straatverlichting werd 
gebruikt, was Nijmegen de 
eerste stad in Nederland me t 
een elektrisch verlichte kade . 
Het werk werd met veel 
opontho ud uitgevoerd door 
Willem Smit uit Slikkerveer. 
De stemming in Nijmegen is 
optimistisch en de voorzitter 
van de Kamer van 
Koophandel spreekt van 
Nijmegen ab 'een Geldersch 
Amsterdam', rijp voor grote 
economische groei. Tot 1890 
ondervindt het Nijmeegse 
hedrijfsleven weinig vooruit
gang, behalve in de bouw
sector. 

De industrialisatie in 
Nijmegen 
De industrialisatie komt pas 
laat op gang doordat in de 
overvolle ommuurde stad 
geen ruimte is voor fabrieken . 
In de periode 1880-1930 is de 
industrië le ontwikkeling rela
tief toegenomen, waarbij 
vooral sprake is van het inha
len van een achterstand als 
gevolg van de vestingstatus 
van de stad. Nijmegen wordt 
geen typische industriestad 
zoals Enschede, Tilburg en 
Eindhoven, waar grote indus-



triecentra zijn gevestigd (tex
tiel en electro-techniek). De 
eerste grote industrialisatie
golf in Nederland is aan 
Nijmegen voorbijgegaan . 
Door de ontmanteling neemt 
de beschikbare ruimte met 
het viervoudige toe en ook 
het aantal industriële bedrij
ven groeit. Vanaf 1890 is er in 
Nijmegen sprake van een 
opbloei van de economie, in 
twintig jaar is de beroepsbe
volking verdLLbbeld. Er komt 
plaats voor meer moderne 
nieuwe industrieën zoals 
gloeilampen, electrotechniek, 
metaalnijverheid naast meer 
traditionele takken van indus
trie , zoals schoenen-, sigaren-, 
papierindustrie . 
Jn 1894 wordt een gloeilam
pen-fabriek , later Electriciteits
Ma:Ltschappij Phaëton 
genaamd, opgericht door 
Roothaan en Alewijnse In 
1896 werken er nog 120 per
sonen , maar in 1899 moet de 
fabriek sluiten, waarschijnlijk 
als gevolg van de buitenland
se concurrentie , 
De lichte metaalnijverheid 
wordt de belangrijkste n ieuwe 
industrie. Er komen enkele 
machinefabrieken (o .a . 'De 
Ooy'), vaak tevens scheeps
werfjes en een fa briek d ie 
fietsen en kinde1wagens pro
duceert (Van Rosendael & 

Co.). Voorts w at p araplufa
brieken: Meulenberg, 
Schnitzler en Dickmann In 
1897 begint 131ok en Gerritsen 
in Bottendaal aan de Van 
Diemerbroeckstraat een 
schroeven- en moerenfabriek, 
die ook fittingen en nippels 
gaat maken. Het bedrijf wordt 
omgedoopt tot The Automatic 
Screw Works (ASW) door de 
Nijmegenaren de nippelkeet 
genoemd. 

Belemmeringen voor groei 
van de Nijmeegse industrie 
Lange tijd was er \ eel meer 
scheepvaartverkeer over de 
Rijn dan over de Waal en er 
was nog geen verbinding tus
sen de Maas en de Waal voor 

de verbinding met het zuiden. 
Voor echt grote bedrijven ont
breken de goede vestigings
voorwaarden, ondanks de 
infrastructurele verbeteringen 
zoals de aa nleg van het Maas
Waalkanaal (1927) , de ver
keersbrug over de Waal 
0936) en de verbetering van 
de haven . Ook de meer ge
ïsoleerde ligging werkte 
tegen. Het verkeer over de 
weg moest tot 1936 gebruik 
maken van de gierpont. De 
omvang van de industriële 
ontwikkeling in Nijmegen 
blijft bescheiden en vaak me t 
name van lokale betekenis. 
De economische positie van 
de stad is niet sterk, de 
expansiemogelijkheden zijn 
gering. Veel bedrijven bevin
den zich in een zwakke posi
tie door he t ontbreken va n 
industriële ondernemers en 
vakbekwame arbeiders . 
Andere oorzaken van de 
geringe groei van de fabrieks
nijverheid zijn de versnippe
ring in de industriële structuur 
en de houding van de 
gemeente. Het stadsbestuur 
werkt niet erg mee aan het 
leveren van gunstige vesti
gingsvoorwaarden. Het 
Gemeentebestuur is econo
misch niet al te voortvarend 
en vertrouwt op de traditione
le inkomsten van de stad , de 
dienstensector, vrije beroe
pen, onderwijs, verkeer, toe
risme en handel. Men ziet 
Nijmegen vooral als een aan
trekkelijke woonstad voor 
gepensioneerden , gerepa
trieerden uit het voormalige 
Nederlands-Indië en voor 
hotelgasten in plaats van een 
werkstad. Na 1900 is e r in 
Nijmegen meer toename in de 
dienstensector dan in de nij
verheid , het is zelfs de snelst 
groeiende sector, De katholie
ke universiteit w ordt in 1923 
opgericht en er komen veel 
nieuwe onderwijsvoorzienin
gen. 
De kwetsbaarheid van de 
Nijmeegse economie zou zich 
openbaren in cle crisistijd v;in 

"""""" ... """""----~~~~~~~~- -- -- --
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de jaren dertig, veel bedrijven 
hebben die crisis nauwelijks 
overleefd. Dat Nijmegen door 
die achterblijvende ontwikke
ling vooral schone industrieën 
en diensten heeft, kan in de 
jaren negentig van de twintig-

ste eeuw meer als een milieu- Nijmegen. 
dan een economisch voordeel Keizer Karelplein . 
gezien worden. 

/~ 

Kleine bedr4~en zijn de asfalt
fabrieken, de tricotagefabriek 
van onder meer Muller, de 
stijfselfa briek Hollandia 
(Honig), de Chocoladefabriek 
van Van Dungen. Meer bete
kenis hebben cle drie papier
fabrieken Gelderland, Schuller 
en de Nederlandsche Export
papie rfabriek (Nepa),waar in 
1940 474 mensen werken. 
Ook zijn er enkele p apierwa
ren- en cartonnagefabriekjes. 
De schoenindustrie komt na 
1914 op met de fabrieken 
Swift, Robinson en Nimco, 
een aantal grote en kleine 
ondernemingen met 441 per
sonen in 1930. De grafische 
industrie is sinds het laatste 
decennium van de negentien
de eeuw gegroeid, vooral 
bekend zijn Thieme (1883) in 
de w ijk Bottendaal en De 
Gelderlander. Rond 1930 wer
ken er in deze bedrijfstak 
ongeveer 400 werknemers . 
Rond 1910 zijn er drie gloei
lampenfa brieken, Aurora, 
Serena en Nijmegen die met 
moe ite kunnen opwerken 
tegen Philips Ei ndhoven, 
maar die gezamenlijk aan 
meer dan 400 rnensen werk 
geven. 11 
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Luchtfóto van de 
.fabriek ca . l975 
(collectie Kortman ! 

Nieuw en groot in Nijmegen 
is alleen de kunstzijdenijver
heid. De Nyma wordt in 1928 
opgericht. De nijverheid is 
ste rk afüankelijk van het bui
te nland e n slaagt crin , 

ondanks slechte tijden, in 
1930 94% van de totale omzet 
naar 16 verschi ll ende landen 
te exporteren. Het aantal 
arbeidskrachten stijgt in 1930 

boven de 1000 en overtreft 
daarmee het aantal van de 
overige l\'ijmeegse fahrieken 
Willem Smit en Co 's 
Tran.~fonnarorenfahriek ))egint 
in 1913 me t 45 man . Hij is in 

Nijmegen al bekend doordat 
hij in 1885 namens zijn 
Electrisch-Licht-Machincn 
Fabriek uit Slikkerveer een 
offerte had gedaan aan de 

gemeente Nijmegen voor 
straatverlichting. In 1930 heeft 
Willem Smit .378 man in 
dienst en groeit daarmee ab 
middelgroot bedrijf uit tot een 
der belangrijkste industrieën 

Dé fabriek van Nijmegen 
Niet cle grootste, ·wel cle oud
ste: en gedurende lange tijd 
de meest bekende fal)riek van 
Nijmegen was de zeepfabriek 
van de familie Dohhclmann. 
Van de licht groeiende chemi
sche ni1verheid in de jaren 
twintig wordt alleen de zeep
fabriek va n Dohbelmann een 
onderneming v<Jn betekenis. 
Al voor de ontmanteling van 
de wallen produceerde 
Dohhelmann l'.eep in een 
frihriek vlak bij de W:1albclc, 
waar in 1880 60 mensen 
werkten. De generaties 
Dohbelmann speelde een 
vooraanstaande rol in het 
socia le . katholieke leven V<Jn 
:"J'ijmegen , zij namen deel aan 
Gemeenreraden, >voning
bouwverenigingen. stimuleer
den onderwijs en cultuur. Zo 
werd de krant van de 
Nijmeegse katholieken 'De 
Gelderlander' vooral door bet 
Dol)helmann-kapiual gedra
gen. Hoewel anno J 995 de 
zeepfabriek onderdeel is v<Jn 
een internationaal concern , 
Sara Lee/ Douwc Egberts. kent 
iede reen in Nijmegen e n 
omgeving de fabriek in 
Bottendaa l al honclerd jaar als 
Dollhe lm<Jn . De naam 
Dobhelman ;:ils merknaam 
blijft verbonden aan het was
poeder Dobbelman en prijkt 
op het dak van cle fabriek. 

.., 
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ZEEPFABRIKAGE IN NIJMEGEN 

ln Nijmegen wordt sinds 1733 
zeep geproduceerd, aanvan
kelijk aan de Lange 
Brouwersstraat in de bene
denstad. Burgemeester, sche
penen en raden van Nijmegen 
verlenen een vergunning een 
zeepziederij op te richten aan 
de gebroeders Abraham en 
Jacob Mist. Zij vestigen zich 
in de Lange Brouwerstraat, na 
wat protesten van de nabijge
legen bierbrouwerij , Ook 
weten ze bet monopolie op 
het vervaardigen van zeep te 
bemachtigen. De eerste twaalf 
jaar vvas het anderen verbo
den het ambacht van zeepzie
der uit te oefenen. 
Voor de bereiding van zeep 
werd potas gebruikt. Het 
"lijmeegse Valkhof bestond 
uit tufsteen dat een grondstof 
voor potas is. Jan Dekker, een 
zeepzieder uit Wormerveer 
wil het historische gebouwen
complex, bestaande uit 58.000 
ton tufsteen, kopen. Het 
Valkhof wordt in 1796 ge
sloopt, ondanks protesten van 
de stad Nijmegen en het Rijk 
van Nijmegen om het kasteel 
complex uit de tijd van Karel 
de Grote te behouden. Alleen 
de twee zogenaamde 'heiden
se capellen' blijven staan. Na 
de gebroeders Mist gaat de 
zeepziederij aan de Lange 
Brouwersstraat over naar 
Adam Scheuten in 1763, naar 
zijn scl1oonzoon Reijnders in 
1782. De/'.e deed cle onderne
ming over a:1n Van der 
Heijclen. Daarna, in 1854, 
komt de zeepziederij aan de 
familie Dobbclmann. 

Dobbehnann: 
Johann Peter en Frans 
Johann Peter Dohbelrnann, 
afkomstig uit Siegburg, 
Duitsland. kocht de fabriek in 

185·1 van Van der Heijden. 
Daar werkten toen 7 arbei
ders . Van der 1 Ieijden was 
destijds de eerste Nijmegenaar 
die een stoommachine in zijn 
bedrijf installeerde . Johann 
Peter woonde sinds zijn 
huwelijk in 1828 in l\ijmegen 
en stond ingeschreven als 
groothandelaar van koloniale 
waren en tabak . Dobbelm:mn 
had de fabriek eigenlijk 
gekocht voor zijn zoon Frans 
Theodoor J M. Dobbelmann 
(1830-1912) en zijn zoon 
Louis (1831-1901). Louis 
komt, na wat buitenlandse 
avonturen. in Rotterdam 
terecht, waar hij een tabaksfa
briek begint. Sinds 1863 wijdt 
Frans zich aan de zeepziede
ri j. 
Tlij is dan 33 jaar. 
De onderneming heet Zeep
fabriek of Stoomzeepfabriek 
'!Iet Anker' naar een oud 
scheepsanker in de gevel van 
het panel vlak bij de 
Waalkade, wellicht een vroe
gere scheepswerf. De firman
ten zijn de Gebroeders 
Dobbelmann. Jaarlijks produ
ceren cle arbeiders enkele 
honderdduizenden kilo's 
zachte zeep. De produkten 
staan bekend als 
Ankerwasl'.eep, Ankerzeep
poeder en Anker vlokken
zeep . 
Frans Theodoor houdt zich 
tot ongeveer 1884 met de 
onderneming bezig. Net als 
zijn vader maakt hij jaren deel 
uit van cle Nijmeegse 
Gemeenteraad, daarnaast is 
hij lid van de Provinciale 
Staten van Gelderland, lid van 
de Tweecle Kamer en voorzit
ter van de Nijmeegse kamer 
van Koophandel. Hij is een 
van de grote ijveraars voor de 
spoorwegverbinding Nijme-

gen-Kleef en is een van de 
oprichters van de eerste 
Nijmeegse woningbouwver
eniging Hulpbetoon. Naar 
hem is de Dobbelmannweg 
genoemd; deze weg ligt in cle 
wijk Hazekamp die ten zui
den van de spoorlijn 
Nijmegen-Venlo en ten wes
ten van de uitvalsweg die 
naar het zuiden loopt, de Sint 
Annastraat. 

Petrus Th. H. M. 
Dobbehnann (1862-1934) 
Petrus (Pierre) komt in 1886 
bij zijn va<.}er in de zaak, hij is 
dan 24 jaar: Hij wordt enkele 
jaren later-directeur en blijft 
dit tot 1929. Hij maakt cle 
technische vooruitgang in de 
nieuwe fabriek mee, de 
export na:Jr Azië, maar ook 
de problemen na de eerste 
Wereldoorlog . Hij is een 
kunstzinnig man en ontwerpt 
zelf diverse zeepwikkels en 
reclamemateriaal. Volgens de 
traditie van zijn vader en 
grootvader is hij behalve 
ondernemer ook in politiek 
geïnteresseerd: hij is 23 jaar 
lid van Gemeenteraad. 
Provinciale Staten en Eerste 
Kamer. 
Zoon Reinier (geboren: 1902) 
komt in 1928 in het het 
bedrijf Hij heeft rechten en 
economie gestudeerd in 
Amsterdam aan de Gemeente
lijke Universiteit en volgt in 
1929 l'.ijn vader Petrus op. 
Reinier heeft het bedrijf van 
de vloer af leren kennen. 
Vanaf 1929 is hij mededirec
teur van de 'Gebroeders 
Dobbelmann'. Zijn broer Piet, 
de chemicus en zijn broer 
Arnold werken er ook ab 
mededirecteuren. 

Vier generaties 
nobhel1nann 
7. Johann Peter 
(1799-1870) 

2 Frans (7830-1972) 

3. Petrus Theodoor 
(7862-7934) 

4 Reinier ( 1902) 13 
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Ketelhuis 1938 
(collectie K orlman) 

Voorterrein fabriek mei 
gebouw uit 1940 
( cnllectie Kortman) 

De onderneming in de 
Graafsedwarsstraat 
In 1895 brandt de onderne
ming tot de grond toe af. 
Dobbelmann is in de gelegen
he id een ander pand aan te 
kopen aan de rand van 
Nijmegen : cle voormalige mar
garinefobriek aan cle Graaf.se 
straat. In het nieuwe onderko
men kunnen verschillende 
produktietechnische verbete
ringen worden aangebracht. 
De onderneming gaat goed. 
De vraag naar zee r is toege
nomen en ook worden er 

nieuwe afzetgebieden 
gezocht in voormalig 
Nede rlands-Indië en in China. 
Vooral harde zeer wordt uit
gevoerd. De concurrentie 
neemt toe, er komen steeds 
meer zeepfabrieken. De 
markt wordt overstroomd en 
in 1906 men probeert cle 
markt te reguleren door de 
oprichting 1'an een syndicaat 
waarbij 54 zeepfabrikanten 
zijn aangesloten. Het mag niet 
baten. de vereniging wordt 
sne l weer ontbonden. 
Statistische gegevens van 
Everwijn vermelden over 
1906 in Nederland 59 zeepfa
brieken met ongeveer 1250 
arbeiders. In Gelderland zijn 
er 6 met 235 arbeiders. 
De jaren 1915 tot 1929 zijn 
voor de zeepfabriek moeilijk 

geweest: de omzet gaat elk 
jaar gestaag achteruit. De 
exportmogelijkheden vermin
deren en tijd ens de Eerste 
Wereldoorlog zijn er grond
stoffentekorten. In Duitsland 
experimenteren chemici met 
synthetische proclukten ter 
vervanging van dierlijke vet
ten. Concurrentie van grote 
ondernemingen komt op . Een 
bedu cht concurrent worclt 
lJnilever die grondstoffen 
goedkoper kan betrekken en 
met Sun light-zeep een sterke 
marktpositie inneemt. De 
omzet van 1928 was 30% 
minder dan die va n 1921. 
Daarop volgen de crisis jaren 
die voor het Nederlandse 
bedrijfsleven als geheel slecht 
waren. 

Directeur Reinier 
Dobbehnann en p.roers 
De nieuwe clirectéiir Reinier 
Dobbelmann voert een 
modern beleid . Reinier pro
beert moderne organisatievo r
men te creëren. IIij richt een 
nieuwe afdeling op: Reclame 
en Verkoop bevordering. Hij 
schaft bet onoverzichtelijke 
cadeaustelsel met zegeltjes af. 
Hij laat zich met eigentijdse 
ideeën bijstaan door een 
ambitieuze man, die in het 
bedrijf is opgeklommen, Wim 
Markus . Markus bedenkt in 
193/i de naam CASTELLA, een 

fantasienaam geënt op de 
Spaanse olijfolie die voor de 
zeepbereiding wordt gebruikt. 
Die naam is tot de jaren zestig 
voor a lle produkten gevoerd. 
Castella was ook een huisstijl ; 

op alle verpakkingen, op het 
briefpapier. Op het dak van 
het gebouw staat voortaan in 
neon letters de naam Cistella. 
Vanaf die tijd heet de onder
neming: Dobbelman N.V., cle 
laatste n is verdwenen . Eerder 
was de naam gewijzigd van 
Het Anker/ Van Gebroeders 
Dohbe lncann ( 1919) in N.V. 
Zeepfabrieken v/h Gebr. 
Dohbelmann. Weer veel later. 
in 1953 krijgt de fabriek de 
aanduiding Koninklijke 
DobhclmJn N V. 
Het bekende Amsterc!Jmse 
reclJmebureau Ade la M:ir 
wordt ingeschakeld om de 
C<istella-schee rzeep te promo
ten. In Amerikaans-aandoen
de-stijl - eerst was ik een 
sufferd, nu hen ik het heertje
schrijft Karel Sartory een 
advertentiecampagne . Die 
verscheen jarenlang in de 
pers , bijna als een feuilleton 
en wordt erg populair. 
Hoewel de o mzetcijfers er 
niet door stijgen , wordt de 
naa msbekendheid van 
Castella erg groot. Ook de 
Castella-kopjes, die je kon 
sparen, zijn erg bekend 
geworden. 

Het bedrijf 
De bedrijfsresultaten verbete
ren in de reriocle 1929-1939: 
de omzet van zeepprodukten 
verviervoudigt, de verkoop-

kosten en de procluktiekosten 
dalen , ondanks de crisistijd en 
de concurrentie. Binnen cle 
zeepbra nch bestaat een over
leg van zeepfabrikanten , 
informeel de Combinatie 



genoe111d . Om de concurren
tie te !Jedwingen wordt 
gezocht naar een afzet-quota
regeling en naar regulering en 
afste mming binnen bedrijfs
takken. In 1935 komt de Wet 
op de Ondernemings-over
eenkon1sten en in 1938 de 
Bec!rijfsvergunningenwet. Op 
het gebied van zachte zeep 
komen zecpfabrikanten LOL 
een standpunt over een afzet
quotaregeling. De uitvoering 
van deze regeling wordt 
onmogelijk door het uitbre
ken van de oorlog. Het 
Ministerie van Economische 
Zaken wijst in september 
19.W alle zeepprodukten aan 
als clistributieprodukten. 

De oorlogsjaren 
Tijdens de oorlog loopt cle 
fabriek relatief weinig schade 
op De produktie is beperkt, 
maar de machines blijven 
draaien. Dobhdman heeft v;1n 
Shell 600 ton Teepol kunnen 
kopen. Teepol is de naam 
van een nieuwe synthetische 
grondstof, \'erva:.mJigd uit 
petroleum. Hiervan wordt 
s:1men meL klei een redelijke 
zeep en het wasmiddel 
Lavandine samengesteld 
De onderneming houdt steeds 
tegenover de bezetter vo l clat 
cleze Teepol buiten de distri
butie- en produktiehepalin
gen valt , vaak na verhoor. 

Het personeel, 250 mensen, 
kan aan het werk gehouden 
worden. al is cLH soms met 
quasi-nuttige verbouwactivi
Leiten . Zo wordt uitzending 
naar Duitslancl voorkomen. 
De eigen werknemers hebben 
steeds honvrije zeep en was
poeder gekregen, dat een 
geliefd ruilobjekt is voor 
voedsel Zeep is een gewild 
en belangrijk produkt. Tn de 
schuilkelder onder cle fabriek 
worden vele mensen uit de 
buurt opgevangen. Bij het 
vergissingsbombardement van 
fe bruari 1944 bieden de arbei
cl ers van Dohbelman directe 
hulp bij de slachtoffers clie bij 
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het station zijn gevallen. 
AA:\TALLEN AEBEIDEES: 

13HON'IEN 

flfö~l.l l:\ r.'i GELDEl\LJ\'IDER 

1854 7 1967 416 
1880 60 1969: 432 
1904: 123 1976: 251 
1928: 150 1988: 180 

huis. Er is een personeels
raad, clie bestaat sinds 1928 
en die eenmaal per twee 
maanden bij elkaar komt. 
De Ondernemingsraad is er 
va naf 1948. 
Volgens de Dobbelmann
traclitic bekleedt Reinier 

1930: 146 
1943: 250 

1994, jan.: 
1994, aug.: 

154 Dobhelmann vele publieke 
139 functies 

1951: 381 
1963 483 

1995: 72 In 1948 gaan Reinier en zijn 
broer Piel op stL1diereis naar 
Amerika waar zij erg 

Na de oorlog 
Na cle oorlog gaat het goed; 
e r worden record-omzetten 
geboekt. De Raad van 
Commissa rissen benoemt 
Reinier Dobbelmann tot presi
clcnt-clirecteur. Hij is een soci
aal voelend mens. Persoonlijk 
contact met cle werknemers 
vindt hij erg belangrijk en 
waar dit verhinderd wordt 
door directe chefs, neemt hij 
maatregelen. l lij gelooft in de 
theorie van de Duitse 
Econoom Ludwig Erhard, de 
Soziale Marktwirtschaft, een 
geordende samenvoeging van 
he t economisch en sociaal 
handelen. Over zijn visie op 
de nieuwe naoorlogse sociale 
verhoudingen publiceert hij 
een artikel in de Gelderlander, 
0941), waarop in de pers 
veel reactie komt. Reinier zet 
he t werk van zijn vader voort. 
Petrus Dolibelmann was een 
van de eerste particuliere 
ondernemers die zijn arbe i
ders een pensioen toekende . 
In overl eg met verzekerings
desk undigen en een perso
neelscommi,'isie w:1s in 1936 
de Stich-ting Pensioenfonds 
Dobbel-man opgericht. Ook 
J)estoncl het principe van 
winstdeling. Als eerste onder
neming in Nederland voert 
Dohbelman een waardevast 
pensioe n in vanaf het jaar 
1962 De pensioenen zijn 
voortaan gebaseerd op een 
percentage van het laatstver
die nde inkomen . Voorts 
komen er een winstuitke
ringsregeling, een spaarrege
ling en een financiële regeling 
bij de aankoop van een eigen 

enthousiast raken over machi
nes die met behulp van het 
Marshallplan gekocht kunnen 
worden . De betalingen moe
ten aan de eigen regering 
worden gedaan, die de gel
den besteedt aan wederop
bouwprojecten. 
De arbeidsproduktiviteit gaat 
fors omhoog met hetzelfde 
aanta l arbeiders De omzet 
bedraagt eind 194 5 iets meer 
dan 1, 1 miljoen gulden. 
De onderneming draait goed 
in de periode 1950-1967. In 
1953 krijgt de onderneming 
bij het 25-jarig jubileum als 
directeur van Reinier 
Dohbelmann het predikaat 
'Koninklijke' . 

omzet 1920-1970 
1929: 30% minder dan in 1921 
1963: bijna 30 miljoen gulden 
1939: vervie1voudigd t_o v. 1929 
1967: meer dan 30 miljoen. 

record 
1945: 1,1 miljoen gulden 
J 968: minder clan in 1967 

(flisiejaar) 
1969: verlies 
1970-1974: omzetverhoging 

lixpedilie Caslella parels 
(collectie Kortman ) 

15 
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In 1958 spreekt de minister 
van Economische Zaken, 
Zijlstra te r gelegenheid van 
het 225-jarig bestaan van de 
Nijmeegse zeepfabriek. Hij 
ste lt: familie-o pvolging in de 
leiding zorgt voor continuïteit 
in de onderneming binnen 
het bedrijfsleven. De middel
grote onderneming neemt in 
Nederland anno 1958 een 
belangrijke plaats in . Een mil
joen werknemers is werk
zaam in he t kleine of middel
grote bedrijf, dat is 2/3 van de 
Nederlandse industriële 
beroepsbevolking. Het zou na 
1965 iets ande rs gaan lopen, 
veel bedrijven worden over
genomen door multidivisione
le ondernemingen, ook 
Dobbelman. In het begin van 
de jaren zestig is het manage
ment hij Dobbelman nog 
optimistisch. Het familiebe
drijf werkt voornamelijk op 
nationaal niveau, de export 
binnen de Europese markt is 
enkele procenten. Tegen de 
inte rnationale concurrenten, 
verspreid over de EEG-landen 
zal Dobbelman niet echt 
opgewassen blijken. 
Kapitaalvergroting binnen de 
familie-onderneming is niet 
mogelijk. Overname door een 
groter bedrijf zal niet lang uit
blijven. Ondanks de succes
sen blijkt steeds duidelijker 
dat expansie op de Europese 
markt voor dit familiebedrijf 
onbereikbaar is . De concur
rentie van de over West
Europa verspreide grote 
ondernemingen is groot. 
Kapitaaluitbreiding was niet 
mogelijk. De onderneming 
bezat een aandelenpakket dat 
door erfenis onder een twin
tigtal fa milieleden verdeeld 
zat. De familieleden-aandeel
houders waren niet kapitaal
krachtig genoeg om aan kapi
taaluitbreiding deel te nemen. 
De familie-onderneming komt 
ten einde. 

De overname 
Terwijl de directie van 
Dobbelman inziet dat overna-

me onvermijdelijk zal zijn, 
doen zowel Unilever als 
Procter & Gamble een ver
geefse poging het bedrijf 
Dobbelman op te slokken. 
Reinier Dobhelmann gaat in 
onde rhandeling met een 
onderneming die hij fatsoen
lijk acht en waa rbij behoud 
van werkgelegenheid veilig 
lijkt. Koninklijke Zout
Organon (KZO) koopt eind 
1968 na anderhalf jaar onder
handelen de Dobbelman
fabriek. De KZO is een fusie 
van Koninklijke Zm1t Ketjen 
NV en NV Koninklijke 
Zwa nenbe rg Organon. ~'V 
Koninklijke Zwanenberg 
Organon fabriceren medicij
nen (vooral bekend door de 
ant iconceptiepil), bestrijdings
middelen, cosmetica en vlees
conservenproducten(Unox) . 
In 1963 zijn Locla-l7leekmidde
len en Echfa overgènomen 
door KZO. Omstréeks 1965 
komt bij KZO de Groep 
Huishoudelijke Producten 
meer in de belangstelling te 
staan. In deze groep wordt in 
dat jaar NV Kortman & 
Schulte aangekocht. Het is de 
tijd van de grote fusies . In de 
periode 1965-1977 treedt er 
veelvuldig marktconcentratie 
op: bij gelijke marktomvang 
neemt het aantal ondernemin
gen a f. ln 1969 waren er 235 
fusies van Nederlandse bedrij
ven, in 1970: 265. KZO gaat 
eind 1969 een fusie aan met 
een andere grote Nederlandse 
onderneming: de Algemene 
Kunstzijde Unie (AKU), de 
nieuwe onderneming heet 
AKZO. 
De beide ondernemingen 
zoeken verbreding van het 
produktenpakket en een gro
tere geografische spreiding. 
Be ide w illen uitbreiding van 
research. AKU brengt een 
krachtige organisatiestructuur 
in. KZO is een multidivisone
le onderneming: een groot 
aantal bedrijven in uiteenlo
pende produktgebieden zijn 
in een zelfstandig werkende 
produktdivisies gegroepeerd . 

Voor elke divisie wordt voor 
drie jaar het strategisch Jivi
sieplan opgesteld, waarin de 
economische, technische en 
maatschappelijke ontwikke
lingen en voornemens zijn 
aangegeven. De AKZO han
teert de naam AKZO 
Consumenten l'rodukten , 
ACP. 

Biotex en Dobbelnlan 
Waspoeder bij Kortman 
Voor Dobbe lman komt de 
fusie tot uiting in het samen
gaan met Kortman & Schulte 
uit Rotterdam. De bedrijfs
naam wordt Kortman & 

Schul te en er komt een nieu
we directie . Reinier 
Dobbelmann is in 1967 met 
pensioen gegaan. Behoud van 
werkgelegenheid, waar hij zo 
voor heeft gepleit, blijkt niet 
gegarandeerd. Verschillende 
ontslagen vallen, hogere func
ties blijven behouden . Uit 
Rotterdam komen nieuwe col
lega's naar Nijmegen. 
Kortman profiteert van de 
Nijmeegse produktiefacilitei
ten, bijvoorbeeld de sproeito
ren. 
Vanaf 1969 word t naast 
Dobhelmans Gezins 
Wasmiddel ook Biotex in 
Nijmegen geproduceerd. De 
onderneming besluit de pro
duktie van het uitgebreide 
Caste lla-assortiment te staken 
en over te gaan op poede r
vormige wasmiddelen. 
Toiletzeep, scheerzeep, tand
pasta, talkpoeder worden in 
Nijmegen niet langer vervaar
digd. De commerciële afdelin
gen en de administratie van 
Dobhelman worden in 1969 
verplaatst naar Loda in Breda. 
In 1970 komen Dohbelman, 
Kortman & Schulte en Loda 
onder le iding van één alge
meen directeur. De feitelijke 
integratie vindt plaats in 1973. 
De tak was- en reinigingsmid
delen hoorde in de jaren 
zeventig binnen AKZO bij de 
ACP, dwz. AKZO Consumen
ten Produkten (ACP) . Deze 
tak wordt uitgebreid met pro-



dul<ten van Redipro, Zwitsal, 
Pmdent en Vapona. Redipro 
staat voor Recter Diverse 
ProdLLCten (Veenendaal). Dan 
ontstaat Kortman-Redipro. 
Later zijn de produktiefacili
teiten in Veenendaal ontman
teld. Bij de groep Kortman 
wordt Intradal gevoegd tot 
Kortman-Intraclal. Intradal is 
een Amersfoortse onderne
ming waar tandpast (Prodent, 
Zendiu111) en schoensmeer 
(Erclal) wordt geproduceerd. 
Dan wordt Dobbelman voor 
de tweede maal aan een mul
tidivisionele onderneming 
verkocht, uiteindelijk aan een 
Amerikaanse. ACP treedt uit 
AKZO en zoekt aansluiting bij 
een onderneming met een 
sterke marktgerichtheid: 
Douwe Egberts Koninklijke 
TabaJ<sfabriek-Koffiebrande
rijen-Theehandel NV. Douwe 
Egberts maakt deel uit van 
Sara Lee Corporation te 
Chicago. ACP is gebaat bij 
aansluiting bij een internatio
nale groep. Beide onderne
mingen denken hun produk
tenpakket te kunnen verbre
den. In de nie~we multinatio
nale onderneming horen ACP 
en Douwe Egberts bij de divi
sie Food products en 
Householcl & Personal Care 
Products van Sara Lee. De 
marketing-afdeling van Sara 
Lee Household en Personal 
Care Products zit in 
Veenendaal. Het voordeel van 
opgaan in mega-ondernemin
gen is de economische risico
spreiding, als de ene divisie 
het slecht doet, vangt de 
andere dat financieel op. 
Voor de werknemers kan dat 
allerlei consequenties hebben , 
sanering of overplaatsing. 

De jaren negentig 
Kortman Nederland BV in 
Nijmegen heeft na 1990 ver
anderingen ondergaan. De 
werkgelegenheid liep terug 

van 170 naar 7 2 mensen. De 
laatste jaren wordt er steeds 
meer compactpoeder gefabri
ceerd, waardoor de sproeica
paciteit niet voldoende benut 
werd . Ook is er behoefte aa n 
kleinere produktseries . Het 
waspoeder kan goedkoper en 
met minder mensen gemaakt 
worden. Van Henkel komt 
een halffabnkaat, slurrie 
genoemd, dat zonder sproei
toren als waspoeder via de 
eindmengerij de machine ver
laat. Hiervoor is de hele 
fabrie k omgebouwd. De 
ingrijpende operatie beteken
de ook verlies van arbeids
plaatsen. Een Sociaal Plan zal 
hopelijk de sociale gevolgen 
opvangen, maar het voortbe
staan van de zeepfabriek in 
Nijmegen is vooralsnog gered . 
Een dynamisch beleid dat 
voor een aanzienlijk deel te 
danken is aan directeur Hans 
Tigchelaar, die in nauwe 

samenwerking met het con
cern sinds 1991 de verdere 
modernisering van de zeepfa
briek grondig ter hand heeft 
genomen. Het machinepark is 
in 1994 en 1995 volledig ver
nieuwd en het gebouw aan
gepast aan de eisen van de 
jaren negentig. l Ielaas ging 
deze herstructurering gepaard 
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met verlies van werkgelegen
heid. 
In het voorjaar van 1995 ver
scheen Dobbelman na een 
afwezigheid van jaren weer 
op het televisiescherm. 
Anders clan die van de grote 
concurrenten geeft de nieuwe 
Dobbelman-campagne blijk 
van humor en relativerings
vermogen. De consumenten
prijs kon door de lagere kost
prijs omlaaggaan. 
Tegenwoordig moeten de 
jonge vrouwen met argumen
ten overgehaald worden het 
proc.lukt te kopen. 
Consumenten blijken steeds 
minder zin te hebben te veel 
gelei neer te tellen voor de 
dure A-merken , Dobbelman 
zit in het middensegment, 
waar een pak rond de f 12,
kost. In het topsegment kost 
een pak o.ngeveer f 16,-. De 
prijsverlag~g is aanleiding 
voor een ~ieuwe reclame-

campagne. De zelfbewuste 
koopster in de televisiespot 
laa t zich niet imponeren en 
koopt haar eigen 'Doe maar 
gewoon ." Dobbelman'-merk. 
Zo probeert Kortman met 
Dobbelman het marktsegment 
en het marktaandeel op de 
langere termijn veilig te stel
len . 

Castella produkten 
(collectie Kortman) 

17 
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DE WASMIDDELENMARKT IN NEDER
LAND EN DAARBUITEN 

F11sie p rodukten 
(collectie Kortma11) 

EOfFA ECHFA 

Zeepafspraken 
Bij cle '\federlandse Vereni
ging \'an Zee pfabrikanren 
(VNZ J te Zeist zijn anno 1995 
57 ondernemingen, groot en 
klein, a:mgesloten. Vo lgens 
cijfers van 1992 van de VNZ 
wordt er in J\ eclerland voor 
1. 1 mil jard gulden aan was
en reinigingsmicl clelen gepro
du ceerd. De gemidde lde 
Nederlander gehrnikt sinds 
tientallen jaren 21 kilo zeep 
pe r jaar. De wasm iddelen
markt is subicl en cle fabri
kanten kunnen alleen maar 
groeien door elkaa r te hestrij
cl en . Daarvoor hehhen alleen 
cle grote Fabrikanten veel gelei 
en markering-know-ho,v. 
In 1995 ;:ijn de vijf grote 
marktleiders de internationa le 

Il WASKRACHT 
: VERSTERKIR .. 

NIElfiN 
Geeft extra 
waskracht aan

1 uwwasmidde 

-----------
en mu ltid ivisionelc onderne
mingen: Un ilever, Procter & 

G~1mble. Henkel. Sara Lee/ DE 
en Colgate-Palmolive. De 
kl e ine ondernemingL·n produ
ceren vooral w inkel merken 
en industriële zeep . 
De Vereniging van Neder-

bnd:c;e Zeepfabrikanten (VN Z) 
is opgericht in l 91t6. Voor cle 
oorlog was er ook al een 
vorm van samenwerking vol
gens de notulen in de \\·ande
ling de Combinatie (van 
Zeepfahrikanten) genoemd . 
Doel van de Vereniging is en 
was afspraken te maken over 
produkt:ifzet , exporten. 
grondstoffenprijzen. In 1949 is 
een Zeepconventie voor zach
te ;:eep afgesloten, die tot 
1974 van kracht is geweesr. 
Tussen zeepfahri kanten wor
den hij grondstoffenschaarste , 
neergaande markt .q-r overca
paciteit bindende ~1fspraken 
over cle marktverdeling 
gemaakt . De fabrikant is 
gehouden aan quota op straf
fe van boete . Van de huidige 
ondernemingen clie was- en 
reinigingsmidde len produce
ren , zijn enkele o ude familie
bedrijven over. Diverse bedrij
ven leveren 1roor kleine mark
te n de zg. huismerken labels, 
zoab Sanders, Senzora en De 
Klok. Kleine ondernemingen 
zijn: Bodegraven; Hilko; 
Epenhuysen; Bm lengraven; 
Siderius te Herwijnen. 
In 1952 waren er in volgens 
de Produktiesta tistieken van 
het Centraal 13urea u voor de 
Statistiek; 70 grote en 15') 
kle ine zeepfabrikanten . 
Kle ine ondernemingen heb
ben personeel tot c 1. 8 werk
nemers. Hun afzet bedraagt 2 

ry,, van het totaal van de zeep . 
was- en reinigingsmicklelen
industrie . Van ck: mic.lcle lgrote 
puur Nederlandse onderne
mingen, 70 in geta l, is Doh
belman een van de grotere . 

Kortman & Schulte en 
Dobbel.man 
De latere fusiep artner van 
Do bhelman heeft een lange 

voorgesc hieden is ln 1886 
wordt door de heren Kortman 
en Sclwlte de H.orterdamsche 
Soda- en Chernicaliënfobriek 
opgericht. Gedu rend e cle eer
ste 25 jaar worden er met wis
selend succes diverse produk
ten ont\.vikkelcl . Vooral de 
soda en de zachte zee p hl'h
hen succes. In 1904 wordt hel 
produkt G 1-Su perieur geïmro
duceerd. In 19 J 1 werken er 
li 'i mensen hij de omlerne
ming. In 1928 wordt in navol
ging van concurrent Dekker 
een nieuwe kleinverpakking 
ontwikkeld: zeep in een k :ir

Lonnen pot in p l:1:1ts van los
geschept in een stuk grauw 
papier onder cle tot op l'an
daag bekende merknaam 
Driehoek. Voor sodJ heefr 
men intussen de grootste 
marktpositie , nl 40 °/ri. ln de 
oorlog probee rt Korrman & 
Sclrnlte diverse zeepverv:m
gend e middelen te p roduce
re n. zoals Drie hoekpJsta. een 
zeepverva ngend reinigings
micldcl en Driehoekcali . Na 
de oorlog komen er u ithrei
clingen en vernieuwingen 
zoals een sodafabriek. een 
kartonnagefabriek en een gly
cerinefahriek. ln l 9'i 2 komt 
dan met K&S Driehoekzeep 
een trnnsparante zeep. die het 
marktaandeel van 8 naar 2'i % 

doet stijgen Er zijn rege lmatig 
problemen met het verwerven 
van personee l; in 1955 zijn er 
115 arhe ic.lers . waarvan 'i5 
vrouwen. Vanaf' 19ó2 is er 
gelijke beloning va n mannen 
en vrotl\Ven. 
Juist als in 1962 de aandeel
houder.wergaclering zich zor
gen maakt over cle stagnatie 
van de ontwikkeling van het 
bedrijf. staa t het hed1·ijf op 
cle drempel v:m een groot 
succes. nl. Biorex. een hio-



chemisch inweek- en voor
\Vasmicklel. Dit middel op 
enzymenhasis, dat in 
Zwitserland is uitgevonden 
lijkt aanvankelijk moeilijk te 
produceren Vanaf 1963 lukt 
d at wel en het nieuwe middel 
slaat zeer goed aan . De pro
duktie wordt verhoogd met te 
beperkte llliddelen. Het a~1ntal 
werkne!llers is dan: 319. DG 
produkliecapaciteit is te 
beperkt voor de spectaculaire 
groei en er is geen sproeito
ren. De oplossing z~1l de m er
na me door een grote onder
neming worden: Koninklijke 
Zo ut Organon (KZO) heeft al 
in 196'i enige belangen op 
het gebied van \\.as- en rei
ningingsmiddclen: Ecbfa in 
Enschede en Loda in 13rccb 
en koopt Kortman & Schulte. 
llicrcloor ontstaat de 
Hu isiloudelijke Produkten 
Divisie . Voor Kortman & 

Schulte is het erg belangrijk 
dat KZO in 1968 de 
Dohhelm;_infabriek koopt 
Hiotex kan in Nijmegen hete r 
ge produceerd worden, cle 
m<Jchines zijn daar beter en 
daar is de zo nooclz;_ikelijke 
sproeitoren. Kortm;in & 

Schutte en Dobbclman krijgen 
een nieuwe directie. 
Bezat Dohbelman in 1963 
ruim 25 % van cle markt, na 
het succes met het Dobhel
mans Gezins \Vasmiddd 
(DGW) in de plastic zak in 
J 966 is het marktaandeel 30 
'Yi> voor de waspoeders . In 
1967 wordt het eigen merk 
voor Albert I Ieijn op de markt 
gebracht. De consument krijgt 
goede kwaliteit voor weinig 
gelei. De Consumentenbond 
bevestig dit, want in 1971 
komt het DGW als beste uit 
de bus. 
Samen met Biotex heeft 
Dobbclrnan een aandeel van 
10 tot 11 % in de wasmidde
lenmarkt. De popubriteit van 
het inweek- en voorwasmid
del is gedaald. !Iet antwoord 
van cle grote merken is 
geweest: 'ons middel w;ist 
zonder voorwassen ook goed 

schoon'' Voor uitsluitend 
Dobbdman Gezinswasmidclel 
is het marktaandeel 'i 01ii . voor 
cle groep van 40 tot 60 jaar is 
cfat nog wat meer. Alleen 
voor de jongere gebruikers
groep is het minder, nl. 201ti. 
Het me rk Dobbelman wercl 
\'roeger van moeder-op-doch
ter doorgegeven. Vanaf 1973 
is de integratie Dohbelman, 
Kortrnan & Schutte en Locla 
een feit. Biotex, Dobhdman 
Cezinswasmiddel (DGW) en 
Driehoek zachte zeep blijven 
belangrijke artikelen . In 1987 
is e r nog écn fabriek , Kort
man Nederland 13V van de 
Divisie Consumenten Produk
ten va n AKZO wordt onder
deel van S;ira Lee/ 
Douwe Egherts 

De internationale 
ondernemingen 
De grote internationale onder
nemingen zijn: [jnilever; 
Procre r & Gamblc; Henke l; 
Colgate-Palrnolive. Sinds 1987 
is de Divisie AKZO 
Consumenten Proclukten ver
kocht aan de onderneming 
Douwe Egberts die al deel 
uitmaakte van Sara Lee 
(Chicago VS), waarmee 
Dolibelman in Kortman 
.\/eclerland BV binnen Sara 
Lee/ Douwe Egberts een van 
de vijf wasmiddelengiganten 
is. Procter & Gamhle is markt
le ider, gevolgd door linilever; 
dan komen I-Ienkcl , Sara Lee/ 
DE en Colgate-Palmolive. 
Arid (Procter & Gamblc) en 
Omo worden in Nederland 
het best verkocht. 

Unilever 
Unilever komt in 1930 tot 
stand e n is het resultaat van 
een 7.eer omvangrijke succes
volle fu sie tussen twee 
belangrijke ondernemingen. 
I3eide werken voor dezelfde 
afnemer: cle huisvrouw. Beide 
waren op elkaars terrein 
gekomen, de een met zeep, 
de ander met margarine; 
heide waren grootverbruikers 
v<Jn o liën en vetten. De 
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Margarine Unie, een samen
gaan van twee elkaar eerder 
beconcurrerende margarine
producenten uit Oss Jurgen;; 
en Van den I3ergh , was heel 
sterk. Lever is geografisch 
sterk verspreid heeft belangen 
in en buiten Europa , m<Jar 

vooral in Engeland en India. 
De grootste dochteronderne
ming is The United Africa 
Company. Er ontstond een 
multinationale onderneming. 
Unilever verovert de Euro
pese m;.1rkt. Ondanks de 
depressie is er meer vraag 
naar 7.eepvlokken en zeep
poeders, naast de traditionele 
huishoLLdzeep in tabletten En 
de synthetische wasmiddelen 
komen op de markt. Unilever 
presenteert als eerste: Omo. 
Vanaf de jaren vijftig zorgt het 
gebruik van wasmachines 
voor een nog meer ingrijpen
d e verandering naar syntheti
sche wasmiddelen. Door op 
grote schaal gevoerde recla
me (filmsterren gebruiken 
Lux) kan de prijs dalen . De 
totale omzet van wasmidde
len neemt tot 1940 af, maar 
neemt daarna weer toe . Een 

Sproeitoren 
(collectie Kortmun) 
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grote concurrent is het 
Amerikaanse Procter & 

Gamble, dat met haar marke
tingmethoden de produkten 
van Unilever aanvalt. Tegen 
het einde van de jaren veertig 
produceert P&G in de 
Verenigde Staten merk Tide . 
In 1946 neemt zeep 17 % van 
de totale Unilcvcr-omzet in. 
Er komen later bedrijven bij 
op het gebied van kunststof 
en verpakkingsmateriaal bij, 
daarna chemische produkten, 
zoals vetzuren. Bij Unilever 
werken in 1980 meer dan 
300.000 mensen verdeeld 
over 75 landen. Buiten 
Europa en Noord-Amerika is 
Unilever vooral (bekend als) 
producent van wasmiddelen. 
Bij de introductie van het 
nieuwe wasmiddel Omo 
Power liep Unilever in 1994 
enkele procenten schade op 
in haar grote marktaandeel 
hoofdwasmiddelen. Volgens 
de kwartaalcijfers van 1995 is 
de winst in het tweede kwar
taal van 1995 met 4 % 
gedaald.Na enkele wasbeur
ten bleek het nieuwe produkt 
schade aan textiel toe te bren
gen. Eind 1994 is Omo Power 
van het schap verdwenen en 
vervangen door het zoge
noemde Nieuwe Generatie 
Omo. De directievoorzitter 
Selman van Lever Nederland 
heeft na deze affaire zijn 
functie verruild voor een 
andere bij een bedrijf in de 
levensmiddelentak van 
Unilever in Zwitserland. 

Procter & Garnble 
Het Amerikaanse wereldcon
cern Procter & Gamble is in 

Nederland marktleider voor 
hoofdwasmiddelen en heeft 
A-rnerken zoals Arie!, Dash , 
Vizir en Dreft. Daarnaast veel 
andere bekende reinigings-
en cosmeticaprodukten (Wash 
& Go, Head & Shoulders, 
131end-a-med, Clearasil , Oil of 
Olaz, Lenor) In 98% van de 
Amerikaanse huishoudens 
staan Procter & Gamble 
Producten. P & G is opgericht 
door twee protestantse immi
granten: Gamble, een Ier, 
maakte zeep en Procter, een 
Engelsman, maakte kaarsen . 
Sinds de introductie in 1946 
van Tide is dit het leidende 
wasmiddel. In 1965 kwam de 
helft van de winst van P & G 
van Tide . In de jaren 50 
financierde P & G 13 verschil 
lende soaps op televisie, van
daar deze benaming. De groei 
van de markt voor P ·& G 
moet nu vooral komen van 
Latijns Amerika, Az!~ en Oost
Europa. In Nederland heeft 
Procter & Gamble energie 
gestoken in het aanvallen van 
het nieuwe Omo-wasmiddel 
dat een textieldestructor bleek 
te zijn. 

Henk el 
Een der grootste zeepfabri
kanten in West-Europa is 
Henkel. Fritz Henkel begon in 
1876 met zijn firma in 
Genthin. Het wasmiddel 
Persil is rond 1907 ontwikkeld 
en bestaat nog steeds. Het 
middel bestaat onder andere 
uit Perboraat en uit Silicaat. 
Naast was- en reinigingsmid
delen worden ook vervaar
digd vetzuren, glycerine, 
waterglas en lijm. 

De onderneming ontwikkelde 
zich voortvarend In 1926 
gebruikt men al een automati 
sche inpakmachine van 80 
pakjes per minuut. Er werken 
dan al meer dan 3000 men
sen, in 1936 zijn dat er 5700, 
in 1946 zijn het er 3450. Tot 
ongeveer 1942 wordt veel 
research verricht en zijn er 
nieuwe produkten ontwik
keld; in 1942 was dat Dixit 
het eerste synthetische was
middel voor grootverbruik . In 
verschill ende landen zijn 
Persil-fabrieken opgericht en 
Henkel-Duitsland neemt nog 
steeds ande re ondernemingen 
over. De Nederlandsche Persil 
Mij N.V. wordt in 1932 in 
Jutphaas opgericht. Sinds 
1972 heet de onderneming 
Henkel Nederland B.V. en is 
gevestigd te Amstelveen 
Sinds enige tijd levert Henkel 
aan Kortman Nederland het 
halffabrikaat voor de produk
tie van Dobbelman-waspoe
der. 

Sara Lee/ Douwe Egberts 11 % 

I3iotex 6 % 

Dobbelman G.W. 5 % 
Proctor & Gamble 33,9 % 

Arie! 21 % 
Dash 7,2 % 

Vizir 3,3 % 
Dreft 2,3 % 

UNILEVER 
Omo 
All 
Sunil 

HENKEL 
Pers il 
Dixan 
Witte Reus 

23,2% 
11 ,5 % 

8,5 % 
3,2 % 

22% 
8,7 % 
8,3 % 
5,0 % 
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Interview met de heer Piet van Dijk, directeur tot 1981: 

Ambachtelijk werk (collectie Kortman) 

Bij Dobbelman hen ik begonnen in 1954 onder Piet 
Dobbelmann, die hoofd Research was. Ik zag wel de 
oude structuren van deze ondenieming, maar de aan
dacht voor de mensen was toch wel erg grool. Men was 
ei:~ geporteerd uoor het sociale gezicht van de onderne
ming en voor het lang behouden van mensen in de or
ganisatie. Piet Dobbelmann vond het kontakt met de 
mensen heel belangrijk, tweemaal per week ging hij de 
hele fabriek door. Dat werd gewaardeerd. 
ik kreeg de gelegenheid een .bjficiency Af deling op te zet
ten en Ie leiden. Van 1958-1968 was ik chef Die afde
ling was wel een vergaarbak van allerlei problemen ge
worden: CA 0-proh/emen, werkclass{ficatie, veipakkings
ontwikkelingen met consequenties voor de kartonnage
afdeling. Het was veel meer dan alleen maar een 
Efficiency A/aeling, we werkten er met 4 mensen , 

Ontwikkeling van ambachtelijk naar 
mechanisch werk 
Problemen kwamen er voor veel mensen die jarenlang 
in de ambachtelijke sfeer gewerkt hadden, of het nu de 
tandpasta of de verpakkingsafdeling was. Zij maakten 
de produkten zelf door te mengen en te roeren . Voor ve
len was de overgang erg moeil{jk. 
Allei·lei bereidingen werden gemechan iseerd en nader
hand geautomatiseerd. ik zag aankomen dat deze men
sen stuk zouden lopen op de nieuwe functies zoals ope
rator, ze konden het niet aan. Ik heb opleidingen gefor
meerd voor machinevoerders en operators.Onze eigen 

chef' gaven daar les Dat mislukte omdat het niveau 
van taal en rekenen van de meeste cursislen niet hoger 
was dan derde klas lagere school. 
Fien Eggels heeft me toen aangeraden een andere cur
sus te starten; dat was in de kantine . Verschillende 
werknemers volgden die, ook al omdat ze hierdoor hun 
kinderen met het huiswerk konden helpen . Een aantal 
jongeren is toen daarna toch ook zo 'n operators-cursus 
gaan doen. Wij stimuleerden dat door ook wat loonsver
hoging te geven. Dat was niet alleen hij ons een pro
bleem, maar bijvoorbeeld ook bij Honig, met wie wij sa
men opleidingen organiseerden . Wij hebben toen een 
aantal functies opengehouden, kwaliteitscontroleur, 
netheidsdienst, portiers, grondsto.ffenmagazijnmedewer
kers en gereserveerd voor die mensen . Tot op zekere 
hoogte is dat ook gelukt, maar ik heb er veel ho()fdhre
kens over gehad. 

De Dobbelmanprodukten 
De Castella- en Dobbelman-produkten liepen na het 
midden der jaren 60 meer achteruit. De omzet toilet
zeep was zodanig gezakt dat het niet meer lonend was. 
Om een groter marktaandeel te krijgen zouden we veel 
te hoge reclamekosten moeten maken. De kwaliteit en 
het uiterlijk van onze toiletzeep kon niet op tegen die 
van de concurrent zoals Lux. Het schuimde minder lek
ker, zag er minder mooi uit. Over Castella Parels kregen 
we klachten, de spreiding van perboraat in het zeepmid
del was te groot. Wij zijn met kwaliteit achtergebleven . 
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Het produktieproces werd bemoeilijkt, omdat we door 
ruimtegebrek alles verticaal moesten doen. hi;voorbeeld 
in silo's. Dat was niet bevorderlijk voor de ontmenging 
van produkten Bij Procter & Gamble (Ariël) en b!j 
Unilever (Oma) deden ze dat anders. Wij kwamen tege
lijk op de markt met Omo, die con curren tie met hen 
hadden we wel moeten kunnen doorstaan, ook al had
den z!j meer geld voor reclame 
Geprobeerd is wel de boel wat op te peppen, door spaar
kaarten-akties met Castella-kopjes, maar u•e haalden 
het niet. De omzet ging achteruit. Wij moesten fuseren . 
Kortman en Schutte leek een aantrekklijke partner, zij 
zaten al hij AKZO. Biotex was al een wereldsucces. 
Dobbelman had de sproeitorens die Kortman en Schutte 
nodig had. In j'vïimegen werd naast Biote.x uiteindelijk 
alleen nog Dobbelmanwaspoeder gemaalit. Alle produk
ten u1erden h!!oordeeld: !!en tijdlang zijn Aklief Wit .. 
Castella Parels en toiletzeep gehandhactfd, maar de pro
duktie werd gestaakt. 

Nog een Dobbelmansucces 
Naast Biote.x was er het succes van de introductie van 
het Dobbelman Gez inswasmiddel in de plastic zak. Het 
was een eei·lijk produkt van een goede kwaliteil . De 
klant betaalde alleen de inhoud en niet de ve1pakking. 
Helaas hebben we er ooi< u•at klanten mee verloren, die 
vonden het niet netjes genoeg . In de winkels waren deze 
zakken moeilijker te etaleren . Maar de naamsh!!kend
heid van Dobbelman is in Nederland nog steeds groot . 
De merknaam Castella wordt nog bepei·kt gebruikt uoor 
sommige winkelketens, maar het vooroorlogse Castella
begrip is verwaterd. Mischien zaten er teveel ongel!jle
soortige produ/2ten onder een noemer, wat voor de huis
vrouw te onoverzichtelijk werd. Wasmiddelenreklame 
richt zich nooit tot de totale populatie, maar lol een he
paalde groep, bijvoorbeeld 'Mies met de carahies '. Je 
moet je marktsegment goed kennen. De Dohhe/man-ge
bruiksters waren vooral de beter gesilueerde en rationele 
huisvrouwen . Zelfs de huidige JJobbelmanrzreklarne 
ricbt zicb weer op deze groep huisvrouwen, weer een re
clameboodschap met een no-nonsensegehalte. 

De periode na de fusie 
In 1967 ging het boofd personeelszaken weg. Het ging 
in die tijd niet zo best met de onderneming . Reinier 
Dohhelmann ging ook weg, na h!!m kwamen Timmer
man en Heijke en men wilde geen nieuwe personeelchef 
van buitenaf aantrekken . Mij werd gevraagd hij mijn 
andere werk Hoofd personeelszaken te worden naast 
Fien t.'ggeL1· , 
En dan komt er plotsklaps de fusie . Wij gaan samen met 
Kortman & Schutte 1.tit Rotterdam op in AKZO in het 
produktgehied huishoudelijke produkten . Ik heb toen 
een wat nare tijd gehad, want bij die samenvoep,ing 
moesten zo'n 35 mensen wijken en de hogejimclies gin
gen uoor, Besloten wordt een deel van het bedrijf uan 
Rotterdam naar Nijmegen ouer te plaatsen in U!!rband 
met de tecbnische organisalie en omdat w!j een sproei-

toren hadden . Toch moesten er hij Dobbelman mensen 
uil. Dat was erg. Ik heb hel zo goed mogelijk versierd 
voor de mensen met extra uit/wringen en lange 1uacht
tijden, maar hel was geen jljne ti7d. 

Mijn rapport over een nieuwe directeur 
De direcleu r uit Rotterdam. Teun Bouterse, heeft mij 
naar mijn mening ouer de organisatie gevraagd Ik heb 
een rapport opgesteld waarin ook de opleidingsheboejten 
en de hoge eisen waaraan uolgens mij de nieuwe direc
leur zou moeten voldoen, staan Ik bezial iemand aan 
van een organisatiebureau dat onder de /JKZO uiel .. De 
Ruyter. Ool? hem was naar z!jn visie gevraagd en die 
kwam overeen met die van m!j. Maar Bouterse 11roeg me 
of ik bet wilde worden . 11< vond mezelf eerst niet ge
schikt. Na z•eertien dagen ouerlep,gen en praten, weer 
met Fien h.g[J,els, heb ik ja gezegd. Het is goed [J,egacm , 
maar het was wel een zware job. uoora! ook omdat ik de 
huurt op m!jn nek kreeg 

Organisatieprincipes als teamverband en 
delegatie 
BU AKZO was een regel dat directieleden er met 62 jaar 
uit gingen. pp.L wilde ik wel, ik vond dat mijn taak er 
wel op zat. ·[uen il~ wep,ging, kreeg ik een ridderorde ik 
heh veel aan het milieu gedaan ik heh een sociaal beleid 
geuoerd. Als je rnensen in een bedrijf optimaal wil laten 
fimctioneren, dan zul je de Cl'eativiteit die erin zit, moe
ten ontwikkelen . Dat kan uooral door mensen in team
verband te laten functioneren . Dat is heel moeilijk, om
dat er tussen jimcties van verschillende afdelingen altijd 
principiële tegenstellingen zijn Een laboratoriu mm an 
uindt een technisch medezl'erker maar niks en anders
om. Oueral kom je die tegenstellingen teg!!n Je bereikt 
i!!ts als je elkaars verschillen erkent, de ander zijn te
kortkomingen herkent en als de collega :S dat van elkaar 
accepteren en opvangen . Ik beb hier veel mee /Jer<'ikt, ik 
werkte met een geweldig goede staf,' ee11 uitgebreid goed 
opgeleid managementteam. Opleiding is beia11grijk. 
Waar ziroe[J,er werd gezegd: die haas moet een hazen
cursus doen, wilden wzf juist op elk niueau aan oplei
ding doen Dan wordt hei geleerde ooi<. in praktijk ge
bracht. Ook moet je het delegatieprincipe volgen. Je moet 
m<'nsen voldo!!nde ruimte geven, gelegenheid geuen te 
blunderen . En je moet bereid zijn jèmte11 acceptere11 uan 
degene die net ergens mee begint. 
De ideeën kwamen ondermeer van een collega van 
AKZO uan perso11eelszaken die een organiatiepsvcho
loog in huis heeft gebaald . Hij heeji ons op die 1ueg ge
bracht 8r zijn heel wat groepsgesprekken en tijd ol!er

heen gegaan om mijn mensen zover te krijp,en dat ze 
bereid waren een team te vormen. maar het is wel ge
luk! Later heb ik hierover 11og complimenten gekregen . 
'J'eruµ,kijkend zie ik duidelijk twee periodes. mor en na 
de ji1sie, wat betreft mijn Junctie en wat betreji het per
sonele beleid. De managementstijl is belangrijk. t:e11 on
denzeming, een organisatie is in de eerste plaats het re
sultaal uan mensen. niet uan technieken ofsvstemen . 
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GESCHIEDENIS VAN DE ZEEPPRODUKTIE 
- PIET VAN DER WEIJDEN 

Geschiedenis van het 
gebruik van zeep 
Al meer dan vijfduizend jaar 
is er sprake van zeepproduk
tie . Dat bn door oliën en vet
ten te koken onder toevoe
ging van asresten. Zepen zijn 
zouten, afgeleid van vetzuren . 
Dierlijke en plantaardige vet
ten worden gesplitst in vetzu
ren en glycerine, terwijl de 
asresten voor het basische 
milieu zorgen en het natrium 
leveren dat het vetzuur in zijn 
natriumzout verandert. De 
loog (asresten) maakt de ver
binding los tussen de vetzu
ren en de glycerine waaruit 
de oliën en vetten bestaan, en 
verbindt zich met de vetzuren 
tot zeep. In de ziedketel 
vormt zich dan een laag 
grondzeep, waarvan zich 
door de zwaartekracht een 
laag zogeheten onderloog 
heeft afgescheiden . Deze 
onderloog bevat glycerine, 
zout, water en verontreinigin
gen. 
Volgens dit klassieke procédé 
werkten zeepziederijen in de 
achttiende, negentiende en 
vroeg twintigste eeuw. Vóór 
die tijd was het produktiepro
ces veel primitiever en halver
wege de twintigste eeuw 
stapten zeepfabrikanten 
steeds meer over op de ver
vaardiging van was- en reini
gingsmiddelen op petroche
mische basis, oftewel deter
genten . Fabrikanten die nog 
altijd gewone toiletzeep of 
zachte, groene zeep vervaar
digen, houden zich in grote 
lijnen aan het bovenstaande 
recept. 

Oudheid 
Het oudst bekende zeepre
cept komt voor op een klei
tablet, gevonden in Tello bij 

Mesopotamië . Sprake is van 
een mengsel van as en 
kokende olie. Eituele toepas
singen van het produkt zijn 
waarschijnlijker dan hygiëni
sche . Een in 1872 in Egypte 
aangetroffen papyrusrol wijst 
evenmin op het gebruik van 
zeep als reinigingsmiddel. Te 
denken valt eerder aan medi
cinale toepassingen, net zoals 
die van de zeepachtige pro
dukten uit de Griekse cultuur, 
waarover Hippocrates schrijft. 
In de klassieke oudheid paste 
men andere methoden toe 
om het lichaam te reinigen. 
De Egyptenaren wasten zich 
met soda, die zij verkregen 
door water uit een zoutmeer 
in te dampen. Daarna smeer
den zij zich in met parfum. In 
het oude Griekenland balsem
den ze zich met olie, waar
door ze het vuil gemakkelij
ker uit de poriën konden ver
wijderen. Als het vuil was 
afgekrabt, spoelden de 
Grieken het lichaam af met 
water. De Romeinen kenden 
lange tijd geen zeep . Pas 
omstreeks het begin van de 
jaartelling voerden zij vanuit 
het overwonnen Gallië een 
Gallisch bleekmiddel in. 
Plinius de Oudere bericht dat 
dit werd gebruikt om vuil uit 
kleding en van het lichaam te 
wassen. Grondstoffen van 
deze sapo, waarvan zowel het 
Franse woord savon als het 
Nederlandse 'zeep' zijn afge
leid, waren talk en soda of 
potas . Talk won men uit scha
pe- of geitevet, terwijl soda 
en potas werden verkregen 
uit de as van zeewier, bomen 
en planten. 

Middeleeuwen 
Tn de vroege Middeleeuwen 
raakt de zeepproduktie enigs-

zins in onbruik, al gaat de 
kennis betreffende het pro
duktieproces niet geheel ver
loren. Bekend is dat zeep 
omstreeks cle zevende eeuw 
zelfs werd gebruikt als 
geneesmiddel. Als in de 
negende eeuw de Europese 
handel opkomt, verschijnen 
ten Zuiden van de Alpen de 
eerste min of meer grootscha
lige zeepziederijen. Net als 
specerijen werd zeep in die 
tijd ook wel als betaalmiddel 
gebruikt, een teken dat het 
kostbaar was. Het waren dan 
ook vooral/de rijken die zeep 
gebruikteI1,:niet zozeer om 
zich ermeé te wassen, maar 
eerder om er kwalijke 
lichaamsluchtjes mee te ver
doezelen. 
Ten Noorden van de Alpen 
ontstaan in de veertiende 
eeuw eveneens centra van 
zeepproduktie. Wanneer de 
eerste zeepziederij in 
Nederland begint te produce
ren, is onduidelijk. Vast staat 
in ieder geval dat er in de 
zestiende eeuw zeepziederij
en operationeel waren in ste
den als Amsterdam en 
Haarlem. De Vergulde Hand 
bestond al in 1554. Gebruik 
werd vooral gemaakt van 
inheemse ingrediënten. 
Oliemolens leverden olie die 
was gewonnen uit hennep, 
rapen en lijnzaad. Potas werd, 
net zoals in de Eomeinse tijd, 
gemaakt van plante- en hout
as. Voor de hardere zeepsoor
ten, zoals gemaakt door de 
Amsterdamse en Haarlemse 
ziederijen, was soda nodig. 
Deze werd ingevoerd vanuit 
Spanje en Afrika, waar de stof 
in natuurlijke vorm voorkomt. 
Hoe de zestiende- en zeven
tiende-eeuwse zeepzieders 
precies te werk gingen is 23 
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Ve 1pukkingszaal 
zeepprod1<kten 
(collectie Kort man) 

moeilijk te achterhalen , 
De recepten alsmede de te 
gebruiken grondstoffen 
behoorden tot het gilclege
heim, dat meestal alleen mcm
deling werd overgeleverd van 
meeste r op gezel. 

Nieuwe ontdekkingen 
Niet eerder dan in 1791 publi
ceerde P] Kasteleyn een 
nauwke urige beschrijving van 
het zee pziec.lcrsambacht: De 
Zeepziecler, wat de eerste 
aanzet vormde tot de venve
tenschappelijking van 
ambachte lijke be roepen. Deze 
be nadering van het vak leid
cle eind achttiende eeuw tot 
een paar belangrijke schei
kundige ontdekkingen op 
zeepgebiec.L C.W, Schede 
ontdekte bijvoorbeeld in 1783 
clat er bij de reactie tussen 
alkali en vet of olie glycerine 
vrijkwam. N. Leblanc voncl 
enkele jaren later een goed
kope manier om kunstmatig 
soclzt te maken, M .E. Chevreul 
legde in 1823 de grondslag 
voor de oliën- en vettenche
mie. Tegelijkertijd gingen 
zeepzieders ook uitheemse 

oliën e n vetten verwerken, 
waaronder palmolie, olijfolie, 
cocosolie en maïsolie , ='la 
1830 rnakt de rotas in 
onbruik. Door elektrolyse is 
het mogelijk om kalium en 

natronloog langs kunstmatige 
weg goedkoper te bereiden. 
Naast chemische verbeterin
gen vonden binnen de zeep
industrie ook innovaties op 
mechanisch gebied plaats. 
Met de intrede van de stoom
machine konden grotere hoe
veelheden zeep in één keer 
gezoden worden. Door het 
loog/vettenmengsel in de 
ziedketel w erd stoom 
gevoerd, waardoor het tegelij 
kert ijd verwarmd en geroercl 
werd. 

Schaalvergroting en inno
vatie in de zeepproduk-tie 
Grootschaliger produktie in 
de negentiende eeuw deecl 
de prijs van zeep c!Jlen. 
Prijsve rlagend werkte ook de 
afschaffing van de zeepaccijns 
in 1892 door de liberale 
minister N.G. Pierson . De 
belasting heffing op_~eep was 
in 1849 ingevoerd en bedroeg 
f 10,- rer honderd kilo. 
Nog in het jaar 1889 bracht de 
zeepaccijns/ 1.970.000 ,- or. 
Vanzelfsprekend 1,varen de 
zeepfa brikanten verheugd 
over her verdwi jnen van de 

verkoophelemmerende hcla.'i
tingheffing op hun produk
ten . 1 n het voorwoord van 
een prijsco urant uit 1895 van 
l\V Stoomzeepfahriek 'IIet 
Anker' voorheen Gebr. 

Dohbelrnann staat: 'Reeds 
anderhalf jaar zijn 'Nij thans 
verlost van de drukkende be
palingen der vroegere zccp
accijnswer. ' Tegelijkertijd -;vas 
e r sprake van economische 
vooruitgang en een toene
mend hygiënisch besef. Er 

ontstond een maatscharpelij
ke rnidclenklasse clie zich het 
gebruik van zeep kon veroor
loven , 

Zachte en harde zeep
produktie bij Dobbelman 
Aanvankelijk was dat met 
name de zachte groene zeep 
He t produktieproces hierv;111 
verloopt als volgt. In een ver
\Yarmde ketel giet de zeepzie
der kaliloog, waaraan hij 
onde r ~ oortclurencl roeren 
inheemse hennepolie toe
voegt. Deze eerste fase staat 
bekend als het inleidend ver
zepingsproces Gedurende cle 
nacht die volgt op de eerste 
produktiedag houdt de zieder 
de ke tel goed warm. opdat 
een volledige verzeping to t 
stand komt. Op de tweede 
dag richt hij een eventueel 
teveel aan vetten af met soda 
of potas . Als het mengsel is 
~1fgekoelcl , kan het meteen 
worden verpakt worden. 
Omstreeks 1860 produceert 
Stoomzeepfabriek 'Het Anker' 
op deze wijze jaarlijks enkele 
ho nderdduizenden kilo 's 
zachte zeep . 
Aan het einde van de negen
tiende eeuw neemt ook de 
vraag naar hardere zeepsoor
ten toe . Het procluktieproces 
hiervan is veel gecompliceer
cler, Zodoende is harcle zeep 
aanzienlijk duurder dan zach
te zeep. Een grotere was
kracht per kilo produkt maakt 
clit prijsverschil aanvaardliaar 
voor de consument Als we 
afga;m o p tijdgenoten, moet 
de eerste harde zeepsoort 1·an 
Dol.Jbe lrnann reeds uitstekend 
geweest zijn , In 1861 wordt 
zij namelijk op een Haarlemse 
vaktentounstdling onder
scheiden. Aangespoord door 
dit succes experimenteren cle 



l\ijmeegsl' 7.eep7.ieclers ver
clcr. Directeur Frans Dohbel
mann laat een 7.eep.soort op 
basis van palmolie sarnenc;tel
len . De7.e PalrniLine-7.eep 
koml in 18Ci7 up de markt en 
heeft een milcle uitstraling 
cloorclat de van oorsprong 
oranjeklemige palmolie eer.st 
gebled;J is. W:1arschijnlijk 
was Palmitine cle eerste pal
moliezeqi ter wereld. Een 
ander nieuw proclukt is de 
omstreeks 1880 ge"introdu
ceerde C:ocus I{o7.en7.eep 
(Coco-Ruso), die de sdrni
mende eigenschap van cocos
olie combineerde met de geur 
van rozen. Andere zeepna
men zijn: Coco Roso; 

K;unemelkzeep; Lentebloe
sem, Roodkapje; Mona Lisa 
en Sandelwood. 

Het produktieproces van 
een harde zeep 
Dij de bereiding van hijvoor-

beeld de Cocos-l{ozcnzeep 
vvordt in ck 7.il'dketel cocos
vet onder toevoeging van in 
water opgeloste loog \'er
warmd . Als de nil ledige ver
zeping op cle tweede produk
tiedag een feit is. pompt men 
cle vloeibare mass:i naar het 
hoogste punt van de fabriek 
om hel daar in grote keteb 
'uit te laten zakken· . De gly
cerine, clie zich in cle zogehe
ten onderloog bevindt, wordt 
gescheiden van clc groncl-
7.eep, die als basis dient voor 
het eindprodukt. In de ver
warmde temporeerketel lilijft 
de grond7.eep vloeilJaar, tot 
op het moment dat 7.ij over 
watergekoelde walsen wordt 

geleid, en stolt tot zeepsnip
pers . Een hete luchtstroom in 
cle droogkast doet de 7.eep 
indrogen tol op cle gewenste 
vochtigheidsgraad_ Als cle 
zeepsnippers droog genoeg 
7.ijn, gaan zij naar de meng-
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machine, waar gem- en kleur
stoffen worden toegevoegd. 
De nu aangenaam geurende 
en gekleurde snippers vallen 
in cle trechter van cle broyeu
se, een machine die cle snip
pers tussen grote zware wal
sen doorperst, 7.0dat cle geur
en kleurstof~n 7.ich nog beter 
met cle zeep vermengen . In 
de vorm van fijne lintjes ver
laat de zeep de broyeLLse, om 
vervolgens te verdwijnen in 
de peloteuse of 'zeepkancm', 
waaruit de zeep in de vorm 
van een mooie gladde stang 
te voorschijn komt. 
Als cle stang is verdeeld in 
afgepaste stukjes, worden 
de7.e in de juiste vorm 
gestanst en voor7.ien van 
fabrieksmerk en procluktnaam 
in reliëf. Voordat de stukjes 
zeep in het maga7.ijn verdwij
nen om van daaruit hun weg 
naar de gebruikers te vinden, 
worden zij verpakt. Tot in cle 
jaren vijftig was dit handwerk 
en het verpakkingsmateriaal 
voor de luxere 7.eepsoorten 
werd in op de eigen cartcm
nage-afcleling vervaardigd. 
Later verdween het ambacht 
van do7.enrnaker bij 
Dohbelman , 

Verbouwingen door veran
deringen in het produktie
proces 
Synchroon met wijzigingen in 
het procluktieproces lopen 
meestal cle uitbreidingen in 
cle fabriek. Steeds als er nieu-

Produktie uan 
p,rondzeep 
(collectie Kortman) 

Reclamefoto 'Spaanse 
dame' (collectie Reinier 
Dubbelrnann) 
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Lossen van grondstoffen 
(soda) eind vij/iiger 
jaren (collectie 
Kortman ) 

Verhouwing 1956 op 
het jährieksterrein 

we machines kwamen, waren 
er all e rle i aanpass ingen noocl
za kelijk. In de loop der jaren 
is er heel veel aan het 
gebouw en het terrein veran
derd. 

In Nijmegen bij de Gemeente
lijke Dienst Bouw en Woning
toezicht zijn vrijwel alle teke
ningen van bouw en verbouw 
van d e onderneming bewaard 
gebleve n , althans uit de tijd 
van de Dobbelmanns. 
Stadsarchitect Jan Jacob Weve 
heeft enkele ontwerpen en 
verbouwingen uitgevoerd, 
van hem zijn het Koetshuis en 
de portie rswoning, 
Graafsed warsstraat 10 in 1905. 
Ook zijn er ontwerpen van de 
architect C. Verbceten, Van 
Hemert en Wesel. Daarna 
hebbe n de architecten \Y/. va n 
Boldrik, Goddijn en 
Hamerpagt verbouwingen of 
verbeteringen op tekening 
gezet. Veel van de bo uwacti
viteiten zijn vanaf 1928 ui tge
voerd door het bouwbedrijf 
Albert de Wilt uit Beek bij 
Nijmegen. Albert de Witt is 
geïntroduceerd door Van 
Boldrik . Dobbe lmann zou de 
beste klant van d it bedrijf 
worden , dat ook veel hoLLW
en verbou\v1Nerk deed in 
andere fabrieken in Nijmegen 
e n omgeving. 
Tijdens cle oorlogsjaren zijn 
relati ef veel verbouwingen 
uitgevoerd, o.a . in de fund e
ring In die tijd zijn er uitbre i
dingsplannen en een opzet 

voor een nieuw bedrijf voor
bereid. Volgens Reinier 
Dohbclmann hebben de ont
werpen ook nog gefunctio
neerd om de bezetter af re 
leiden en daardoor de onder
neming met rust te laten, wat 
ook gelukt is . Er wordt reke
ning gehouden met grote oor
logsschade. Er worden zelfs a l 
p lannen gemaakt voor een 
verhuizing. In Zuid-Nijmegen 
was al een terrein van 6 l1 a 
gekocht. Op het aangekocllte 
terre in worden later magazij
nen en een produktie-unit 
gebouwd . Het bedrijf blijft 
gespaard van oorlogsgeweld. 
Dobhelman biedt aan vee l 
mensen uit de omgeving een 
plaa ts in de kelder onder de 
fabriek die als schuilkelder 
dient. 
Na de oorlog waren er weer 
uitbre idingen. Tot,)'~56 zijn e r 
veel uitbreidingen ,gereali
seerd ,waaronder een garage, 

een cantine en een waslaho
ratorium. 

1905: koetshuis 
1909: riolering 
1920: kolenbergplaats 
1920: kelder, schoorsteen 
1922: bergloodsen 
1921: uitbr. Verbeeten 
1932: riolering verbeterd 
1936: rio lering 
1940: portiersloge 
1942: dakreclameletters 
1946 werkpl. magazijn 
1948: kartonnage 
1948: broyeerafdelin g 

1918: Hamerp;:igr, rnag<1zi jn 
l 9li8: vetsmelterij 
1948: laboratorium 
1948: opslagpla<lts 
1949: 3 loodsen rond d ak 
1950: opslagplaats 
1950: grondstofmagazijn 
1951: hoogspanningsmag. 
1951: loods , portien;loge 
1951: kantoor 
1952: neondakliggers 
1954: garage , timmerwpl. 
1951: kantine, waslaborat. 
1954: muurletters, vloer 

Uiteindelijk was het terrein 
volgebouwd Daardoor kon 
de fabrie k bij latere uitbre i
dingen alleen maar de hoogte 
in . Dat is soms nadelig ge ble
ken voor het produktiepro
ces. Rond 1950 is het gebouw 
geheel gerenoveerd. van het 
oude gebouw is weinig te 
herkennen. De moc.krnisering 
is uitgevoerd door architect 
ITamerpagt uit Arnhem, dic 

huisarcbitect wordt. Hij is al 
een bekende van de familie 
Dobbelmann, omdat hij het 
huis van Arnold Dobbelmann 
heeft ontworpen. Jiel nieuwe 
gebouw is een strak gebouw 
geworden , dat in 1995 nog 
zakelijk a;mdoet. 
ln het huidige gebouw zijn 
nog enkele bo uwdelen terng 
te vinden van uitbreidingen 
tijdens het interbellum. zoals 
de keldergewelven en clelen 
van de langgerekte muur in 
de De Ru yterstraat. En er zijn 
nog oucle machines in he t 



ge houw ;,:elf terug te vinclen . 
Ook cle schoorsteen die op 
de foto van 1988 te zien is, 
dateert uit de tijd . 

Na 1945 
Na cle Tweede Wereldoorlog 
moderniseert Dohbelman hel 
machinepark ingrijpend. 
Auto111arisering van prndukti e 
en \'erpakking worden ter 
h<rncl genomen . Revolutiona ir 
is in 1950 de komst van de 
Sh:trple.'i -COntinu verzepings
installatie. Tijdens een stll( \ie 
reis naar de Verenigde Stale n 
in 1948 maken Piet en lkinie r 
Dohhe lmann kennis met de;,:e 
ultramoderne zeepziedrnachi
ne. waarin de werking van de 
zwaartekracht is vervangen 
door super-centrifuges . In het 
kader van het Marshall-plan 
kan Dobbelman zo'n 
Amerikaanse installatie aan
schaffen. Het Nijmeegse 
bedrijf is de eerste zeepfa
briek op het Europese vaste
land die een Sharpies instal
leert. 
ln de centrifuges van de 
Sharpies wordt het loog/ vet
tenmengsel met 15 .000 
omwentelingen per minuut 
rondgeslingerd. Waar de ver
zeping voorheen twee dagen 

ve rgde, is het karwei nu bin
nen twee uur geklaard: een 
enorme tijdsbesparing. 
Bovendien levert de Sharpies 
een zuiverder grond7.eep äf, 

en kan het kostbare bijpro
dukl glycerine zuiverder wor
den teruggewonnen. Als de 
grondzec p uit cle Sharpies 
komt, beva t zij 62% vetzuur. 
Voor Castc!Li Huisho udzeep, 
de Nijmeegse variant op 
Leve r'.<; Sunlight, vo lstaat dit. 
Castella Schoonlieidszeep 
echter vraagt om een vetzuur
percentage van 80, terwijl het 
zeephoudend wasmiddel 
Caste ll a Actief Wit 40°/<i vet
zuur bevat. Met de Mnzoni
inst<llbtie , die halverwege de 
jaren vijftig de aloude d roog
k:tst verving. is het moge! ijk 
he l vetzuurgehalte van de 
gronclzeep op te voeren van 
62 naar 80%. Onder vacuum 
versprocir en droogt de 
Ma zzoni de vloeibare grond
zeep Na deze bewerkingen 
verlaat een stroom witte zeep
korrels de mond van cle 
machine . In de broyeuse wor
den geur- en kle urstoffen toe
gevoegd , de peloteusc perst 
de zeep in een lange staaf. 
Een snij-apparaa t verdeelt de 
staaf in gelijkmatige stukken, 
de zeeppers geeft de zeepjes 
hun juiste vorm en voorziet 
ze van het fabrieksstempel, 
waarna de automatische ver
pakkingsmachine ze hult in 

een fl eurige wikkel plLLs cello
fa:m . 
Grondzeep is eveneens de 
basis voor het zeephoudende 
wasmiddel Castella Actief Wit. 
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Vanuit de ShJrples-voorraacl
tank voert een stoomver
warmde leiding de vloeibare 
grondzeep naar een dose
ringstank, waar aan de massa 
onder andere soda wordt toe
gevoegd, ter versterking van 
de waskracht. Grondzeep 
plus toevoegingen heten in 
vakkringen 'slurry'. 
Hogedrukpompen stuwen de 
sluny naar de top van de 
Rose-sproeitoren. Daarin 
bevindt zich een snel roteren
de schijf, die het mengsel 
rondslingert en verdeelt in 
kleine druppeltjes. Een hete 
opwaartse luchtstroom zorgt 
voor verdamping van overtol
lig water. Onderin de toren 
dwarrelt fijn poeder neer. Het 
zogeheten Soder-apparaa t 
tenslotte voegt de juiste hoe
veelheid van het bleekmiddel 
natrium-perboraat toe. Op de 
verpakkingsafdeling staat een 
volautomatische Hesser
machine die prefab-kartonnen 
doosjes afvult met de juiste 
hoeveelheid poeder. 
Vanaf 1951 maakt Dobhelman 
naast wasmiddelen op zeep
basis ook synthetische was
midde len, de zogeheten 
detergenten . Castclla Parels is 

Sharpies machine 
(collectie K011man J 

Vooraanzicht nieuw
bouw midden jaren 
vijftig (collectie 
Kortman) 
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Shmples machi11es i11 
hedriif (collectie 
Kor/man) 

Doseri11gsco111 role 
(collectie Kor/man) 

het eerste synthetische hoofcl 
\vasmicklel cla[ cle Nijmeegse 
fabriek verlaat. Een decenni-

um later zou de produktie 
van pm~dervorrnigc syntheti
sche wasmiddelen zelfs uit
groeien tot de kerm1ctiviteit 
van het bedrijf. 
Gronclzeep komt aan Castella 
Parels niet meer te pas In 
mengketels worden wasacrie
ve grondstoffen, zoals fosfa
ten, gemengd met verede
lingsstoffen en add itieven. Dit 
mengsel heer eve neens slurry. 
Net als Caste!ht Actief Wit 
komt Castelb l\1rels tot stand 
in de sproeitoren en wordt er 
achteraf perboraat aan toege
voegd Juist de aamvezighcid 
van een sproeitoren m 
Nijmegen dee d de firma 
Kortman & Schutte ertoe 
besluiten om na de fusie van 
1968 cle produ ktie van het 
biologische voorwas- en 
imweekmiddel Biotex over te 
plaatsen naar de Dobhelman
fobriek Curieus is bet. te ver
mckkn dal het nog zelfsian-

dige Dohhe lrnan op het suc
ces ebt K&S hoekte met 
Biotex reageerde met een 

cuncurrerencl proclukt onder 
de van weinig originaliteit 
getuigende me rkn;iam Castex 
In J 966 was was de firrn:i ck 

naam Dohbelman weer gaan 
gebruiken voor een no nons
ense gezinswasmicldel in een 
plastic zak. Naast Biotex 
groeide dit Dohhelman 

Gezinsvvasmiclclel (DGW) uit 
tot het hckenclste produ kr v:m 
de fabriek 

Einde Castella-tijdperk 
\ 'e1Yaardiging van het uitgL'
brl'ille assortiment Cistclb
toiletzepcn. scheerzeep. tand
pasta en cosmetische c rèmL·s 
bleek voor het relatief kkin
schalige hec\rijf niet langer 
renclahel. Kosten 'oor 
research & de1·elopml·11t. 111:11·
keting en recLtme waren n:tu 
wel ijks op re brengen met 
een dergelijk breed leverings
progr:m1m:1. Doblielman spc
cialiseerc\c zich in het verv o lg 
in cle meest "· instgevencle 
produktcn: hoogwaardige 
Jll iecler\'!nmigc wasrn iclc\elen 
op synthetische basis . Dl· 
Sh:1rples- en Manoni-instalb
tie ondergingen in 1970 hel 
trieste lor van zovele , ooit 
voor miljoe ne n aangeschafte 
lc 1pita:1\got:deren; eenm:ial 
afgedankt belandden ze regen 
111:1teriaalprijs hij de schroot
handelaar. Tot op de c\:ig 1,:m 
vandaag opereert hel 
:"Jijmeegse produkriebcdrijf 
onder de vlag van de "'erekl-

wijd opererende Sar;i Lee 
Corporation succesvol op de 
consumentenmarkt \'oor was
en 1·einigingsmidclelen 
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Gesprek met Giel Verheijen (oud werknemer, 68 jaar): 

Rose machine (collectie Kortrnan) 

Als ueertienjarif!.e jongen kwam ik in 1941 bij 
Dohhelman werken en ik bleef er tot 1985. Ik meldde me 
bij portier Korbeek. in die tijd maakte je, alsje katholiek 
was. de rneeste kans Fabrielesbaas Vermegen besliste of 
ik mocht blijven . Ik werd aangenomen voor 3.50 in de 
u•eek voor 48 uur werken . Je moest goed je best doen bij 
het eentonige en simpele werk. Om de jonge jongens in 
het /!,areel te houden, was er een boetepot. Wie katle
kwaad uithaalde, moest betalen. 
Jli kll'arn bij de inpaka/deling. De inpaklijn van de zeep
poeder n·as een hoefljzervorn1. Nummer l had een doos
je dat openp,evouwen werd: mtmmer 2 uouwde het doos
je verder; nummer 3 duwde met een klos een zakje in 
bet paleje; Daarna ging hel doosje naar de uulmach ine 
hij nummer 4, dat was Jan uw1 Duren, een bekende fi
.~uur. Nummer 5 woog het zakje. Nummer 6 uouwde bet 
zakje dicbt. numnie1- 7 smeerde wat lijm en nummer 8 
plakte het doo~'j -• dicbt. Num mer 9 zette de doos weg En 
ik was een van die mensen. Ons doel was 150 pak/es per 
daf!. te halen. 

Allerlei macbines eu processen 
In die 44 jaar heb ik vele tafeen gehad en ueel uerande
ringen in het produktieproces meegemaakt, uan gro nd
zeep tot het waspoeder in de plastic zak. 
Zo werd de grondzeep ketels gestort en vermengd met 
andere st(!ffen. Van de ketel ging de zeep in een kruiwa
gen en werd da n op de g rond gegooid om te drogen . 
Daarna het in brokken gehakt, omgeschept en uermalen 
tol zeeppoeder 's Morgens moest de grond weer schoon 
zijn voor een nieuwe lading g rondzeep. 
Wat later, in 1943 u•erd een nieuwe installatie gekocbl, 
de Duitse Miach , helemaal uan hout, met rupsbanden 
11001- het transport. silo~' en een hakkem:ysteem. Om de 
zeephrokken te malen zat er een molen in . 
Daarna moest er ueel meer zeep geproduceerd worden 
in een andere macbine. de lingelse Rose-machine . 
In grote hoeveelheden werd dr! zeep in een ketel ge
pompt. Er waren twee ajdelin[!,en waar zeep gestort 
werd. De zeep was kokend heet. De kleppen f!,ingen open 
en over een oppervla!?. 1;an 10 a 15 m u 1erd als een pap 
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zeep over de vloer uitgesto11. Ook deze zeep werd omge
schept, fijngehakt en verder bewerkt. Na het vermalen 
ging de zeeppoeder de silo's in . Dit systeem is weer verla
ten en we kregen een sproeitoren . Twee soorten; de 
eerste was voor zeeppoeder en mat 4 meter. 
Veel later een voor synthetisch poeder, die was wel 30 
meter hoog . Het poeder ging er vochtig en warm in en 
viel op de bodem; dan ging de poeder naar de koeltoren . 
De machines werden sneller en ingewikkelder, we moes
ten cursussen volgen om ze te leren bedienen. Na de 
Amerikaanse Sharplesmachines was er de Duitse 
Hesser -machine, een mooi apparaat dat geruisloos 300 
pakjes in een minuut verwerkte. Rond 1968 hadden we 
de ZwitserseSIG -machines, die veel lawaai maakten. 

Soms was het gevaarlijk werk als er onbeschermd met de 
waspoedergrondstojfen met enzymen werd gewerkt. 
Voor de nieuwe stunt van het waspoeder in de plastic 
zak kwam er de Rovema -machines en de Italiaanse 
Sensani . De inpaklijn werd steeds weer veranderd. Van 
de 28 mensen die er eerst nodig waren, bleven er nu 4 
over. Intussen was ik groepsleider en gaf ik instructie. 
De machines waren erg kostbaar geworden . De nieuwe 
machinevoerder kreeg uitbreiding van taken en het 
werk werd steeds ingewikkelder. Er moesten echte mrm
teurs komen om de machines bedienen Ook wij moes
ten all-round machinevoerder zijn. Wij ouderen werden 
slecht betaald en velen van ons gingen weg. Steeds min
der mensen deden het werk aan de machines. 

Detergenten silo (collectie Kortman) 
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AUTEURS
GEGEVENS 
Pieke Hooghoff ( 19'i l) werkte bij het 

Projenbureau Industrieel Erfgoed (PIE) 
en bij de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg, Ze isl. Daarvoor was 

zij werkza;1m bij her Algemeen 

Pedagogisch Studie Centrum 0985), 
de Yrijc Universiteit ( 1976) en her Van 

Gogh museum ( J 97:3 l, 

Pie t \an der Weijclen <I966l is journa

list. Hij studeerde communicatie

wetenschap ( 1993) aan de Lnivcrsiteit 

van Amsterdam en schreef onder meer 

met .T Hemels: :'-J icmNer en schoner; 

een eeuw reclame van een \i ijrneegse 

zee pfahriek ( J 992 ). 



PROJECTBUREAU INDUSTRIEEL ERFGOED (PIE) 
I w /11.1·1 rit • J 1r11r /11 l.•1 ie/ m ic c··:.~c· 11 en 

Jm1tl11/:/('/I hct11 1il:'11 bul t•t•elsuorl lgC' 

l<tll't1l•ter 1•r111 itf(fl/~/ried 1!(/,~oed 

l IL'T 11; i '''lt•c 1w1· • 1rUze hc•11 •ure11 1•t111 

dl' >/ •tJ/'t'll 1·011i11i/11slnecl1•t'rlede11 Is 

l'l Il i{l!ll'l'ftf1,'.W CJjJ,t{Ol 'l'. Z(ll/'c/ ll 'WLr 

bc•l l'Cl<'l"l'llrl al.1 1111mc' rc11d eif~oed 
lidrt:JÎ . / h1r1111111 rs df/!i/' de Mi11iSll.'r 

Uli/ Il ' l 'C 111 / 91)2 h «I 1-'rr>jC' ·1!11//'l!llll 

!11<111'/rw('f H1.f.~11c'd ( 1'11 'J t1}',1.iNid11 

(J/11 t!t· uuu·11l'fw11 1•w1 hul PJL ::::11 

c:f7c·lliL:/ i• 11 el,ficië111 111u,!{el !/!.1 n ch/111f!. 
h• l •111111c•1 1 ~c·ce1 1 is een .::t•swl PJE-

/JC' l 'ff;'-/.i11erse11 k111111e11 of.,· t'()f,ql 

11 'rmh•11 ;:ed~·f711ieerd: 

J _ SelecthfBeboud . 
.1. J lerheste111mir1g en Nebabilrllll ie. 
3. Hducalie c!ll hl}(m 1111ri1::. 

.; . Toerl~111e e11 Ne r<•rll ie. 
'i. Brr111d11'''e1:fl111 1 il:' Acute 

Bedreigi11g e 11 
ü . fr11eri1t.1 /1 (J/Wle S(.1 1mJr1W!'l'k111,(!, . 

!Je.~e /Joerse11 corme 11 C1fs hut 11 •m 1.· de 

slmle!J.f$Chu 1"11,IJ.Ji,egraar 1•rt11 de 
l'IH-µndc ·101'Rw1isç1fie. A lle /m!it'U· 
e1c 1/11/1ei/e11 11•orcle// direct rif i11di1Y:U 

hiema11 ,r;,1:rdrrlee1d. 

! let re1ulem •111 1•(111 her l ff; 11,1.il 111 ch· 
l.•11,nlileil 1•a11 sa111e111.rerl.'lll,I.!, mei 

11 Îll'<!I/ / (ij )(>//(/(' ()/~(/Il l.>111 '"·' ('// 
persri11e11 . 

Hel PfF is el!n vj1e11 /myeä -
ww111i ·C1/ie Ei11 d 199"1 ::11!/(' // WIJ..W
l " C'/' /'5(1111C' TJ.W!1111/1relt'11rgt1111sa11es 

tl c.Ji~ftu111 tie prr~/L'cfl'll ln1tlrngu11 . 

Duam1ce !{l'l!,/f her !'Jij i 111 •111/111;.!, c1t111 

bet 011/r111~s ~eprc.~c·11/cl'rd1• /ic•11 -

J111111e11 -/1/(//1 1•nor lid i11cl11~/rieel 
L'~f'p,tll'rl. 
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