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door Giel van Hooff

In 1926 bracht het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, de 
centrale organisatie van de katholieke arbeidersbeweging, een 
Rapport uit over de arbeidsverhoudingen en -toestanden in het 
zuiden van het land. De inhoud viel niet in goede aarde bij de 
voornaamste geadresseerde, de R.K. Werkgeversvereeniging. Deze 
reageerde met een Verweer dat op zijn beurt weer leidde tot een 
reactie van de bond. Die laatste publiceerde op 1 april 1927 onder 
de titel Om Waarheid en Recht een bundel waarin zowel de tekst 
van het Rapport, het Verweer en een Repliek waren opgenomen.

Een regelmatig terugkerend punt 
van kritiek van de Bond op de katholieke 
werkgevers was dat bij hen de arbeids-
voorwaarden slechter en de lonen lager 
waren dan bij niet of neutraal-georgani-
seerde werkgevers. Met betrekking tot  
de voor Helmond belangrijke metaal-
sector werd onder meer opgemerkt:  
De behandeling der werkgevers tegenover 
onze organisatie is de laatste tien jaren 
altijd heel vriendelijk geweest. Dat neemt 
echter niet weg, dat ze de arbeiders laten 
werken voor zo weinig mogelijk loon. 
Volgens de werkgevers was loonsverho-
ging gezien de vele verliezen bedrijfs-
economisch onmogelijk, eerder kwam 
loonsverlaging in aanmerking. 

Maar toen een nieuw metaalbedrijf,  
Zwijsen & Co., aanmerkelijk meer 
betaalde, lieten de draadnagelmakers de 
gevestigde bedrijven als Van Thiel in de 
steek. Van Thiel probeerde de uittocht 
tegen te gaan en bood zijn arbeiders een 
individueel contract aan met een redelijk 
uurloon van 46 cent, echter met de bepa-
ling dat men anderhalf jaar lang in geen 
andere draadnagelfabriek in Nederland 
mocht gaan werken. Het Rapport gaat 
dan verder in op het ook nadien relatief 
lage loonniveau t.o.v. plaats- en branche-
genoot Begemann voor dezelfde cate-
gorie arbeid, de ontslagpolitiek en het 
voor de helft verhalen van de zakelijke 
bedrijfsbelasting op de arbeiders. Zwijsen 
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komt pas weer ter sprake in het Verweer 
waarin de Werkgeversvereeniging 
enigszins triomfantelijk vaststelt dat 
dit bedrijf niet meer bestaat als gevolg 
van een roekelooze loonpolitiek. Wie 
was toch deze buitenstaander die 
het aandurfde zich te vestigen in het 
centrum van een al lang bestaande 
bedrijfstak met een sterk gesloten 
karakter en onderlinge verbanden? 
Er bestonden binnen de draadproduce-
rende en -verwerkende industrie diverse 
(kartel)overeenkomsten waarbij de 
marktverdeling en bijvoorbeeld produc-
tiequota bepaald waren. De precieze 
situatie rond het midden van de jaren 
twintig is onbekend maar de kansen voor 
nieuwkomers waren vermoedelijk danig 
beperkt. De aanschaf van de belang-
rijkste grondstof, walsdraad, én de afzet 
waren aardig gereguleerd. Een zakelijk 
avontuur, waarover tevoren toch goed 
nagedacht moet zijn en waarvoor, naast 
ruime financiële middelen, bijvoorbeeld 
ook kennis van productietechniek en 
afzetmarkt vereist waren.

Een bedrijf met een  
voorgeschiedenis

De firma Zwijsen was niet helemaal 
een nieuwkomer maar een sterk uitge-
breide voortzetting van een nog geen 
jaar bestaande fabriek van draad, draad-
nagels enz. Er bestond dus een relatief 
bescheiden basis waarop de NV Draad-
Industrie en Handel-Mij. Zwijsen & Co. 
voort kon bouwen. De stichter van deze 
voorloper die zijn bedrijf inbracht in de 
nv moet dan ook als grondlegger van 
dit nieuwe bedrijf beschouwd worden. 
Wat dreef de oprichter, de gearriveerde 
aannemer Gerard Schampers, om midden 
1923 een draadnagelfabriekske te 
beginnen? Was het omwille van zijn enige 

zoon, om hem en zijn jonge gezin hiermee 
een baan en bestaan te bieden dat hem 
binnen het vaderlijk bouwbedrijf niet 
geboden kon worden? We weten het niet; 
van het wedervaren van de draadnagel-
fabriek van de fa. G. Schampers is niet 
meer bekend dan de aanvraag tot oprich-
ting en de vergunning van de gemeente 
gedateerd 6 juni respectievelijk 5 juli 1923.

Al eind april 1924 maakt de plaatse-
lijke krant melding van een op handen 
zijnde flinke uitbreiding, door een nv. 
Deze nv bleek de NV Draad-Industrie 
en Handel-Mij. Zwijsen & Co. te zijn. Dit 
betekende niet alleen een totale naams-
wijziging, ook de statutaire vestigings-
plaats kwam elders, te Rotterdam, te 
liggen. Beide waren wellicht bedoeld om 
de oudste firmant te beschermen, niet 
een gevolg van de verplaatsing van het 
zwaartepunt. Maar helemaal zeker is dit 
niet, de eigendomsverhouding tussen de 
aandeelhouders is niet bekend. Maar we 
mogen aannemen dat Schampers sr. een 
wezenlijk belang had met zijn inbreng. 

Hoofdrolspelers
Tijd om de betrokkenen nader te 

introduceren. Er staan vier oprichters 
vermeld in de stichtingsakte, twee in 
Helmond woonachtig en hier geboren 
en getogen personen naast twee 
Rotterdamse handelslieden. De taakver-
deling lijkt: de productie in Helmond, de 
verkoop via het bestaande handelskanaal 
te Rotterdam. Hoe precies de betrek-
kingen tussen de vier oprichters van de 
NV Zwijsen & Co. waren en hoe en in 
welke mate zij elkaar al eerder kenden en 
er tussen hen zakenrelaties bestonden, 
is bij gebrek aan bronnen niet meer te 
achterhalen. Het waren allen dertigers, 
die al een bestaan in handel en nijverheid 
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hadden. De twee firmanten in Rotterdam 
hadden – voor zover bekend – geen 
bestaande zakenrelatie met elkaar maar 
moeten welhaast bekend zijn geweest 
met G. Schampers als verkoopkanaal. 
De twee Helmonders waren neven en 
kenden elkaar bovendien vanuit de 
Helmondse (bouw)wereld. We zullen 
eerst eens de Rotterdamse deelnemers 
bekijken. De naamgever, Henri (roep-
naam Hendrik) Adrien Anne Zwijsen 
(Geraardsbergen 1893- Rotterdam 1957), 
was eerder in de groothandel actief te 
Rotterdam. In 1915 was hij als boek-
houder werkzaam bij de NV Bernard de 
Booy’s Scheepvaart en Handel-Mij., waar 
hij per 1916 procuratiehouder werd. 
Deze onderneming (kapitaal f 100.000) 
aan de Boompjes te Rotterdam profi-
teerde blijkbaar als vele in Nederland 
van de bijzondere tijdsomstandigheden: 
het bedrijf kwam eind september 1918 
op de door de VS gepubliceerde Enemy 
Trading List. Zwijsen startte begin 1920 
met een eigen onderneming onder eigen 
naam, een agentuur gevestigd aan de 
West Zeedijk. Het bedrijf, een handel in 
ijzerdraad en andere ijzerwaren, werd 
vervolgens verplaatst naar de Nieuwe 
Haven. Zwijsen was, naar we mogen aan 
nemen, bekend met de branche. Of hij 
ook voldoende met de productie techniek 
bekend was, betwijfel ik. Ik vermoed 
dat ook zijn stadgenoot MEW Nelissen 
hiervan geen kaas gegeten had. Over de 
achtergrond van deze tweede vennoot 
is weinig bekend, hij staat in een 
Adresboek van Rotterdam uit 1927 te 
boek als koopman. In tegenstelling tot 
Nelissen - die op de achtergrond bleef 
en die bijvoorbeeld later niet persoonlijk 
failliet ging -, was Zwijsen actief bij de 
bedrijfsvoering betrokken. Hij vestigde 
zich met zijn nog jonge gezin begin 

1925 in Helmond. De familie Zwijsen 
ging inwonen bij Jan Nicolaas van 
Zwol en echtgenote, gevestigd nabij de 
Cacaofabriek en het eigen bedrijfspand. 

Van de Helmonders weten we meer. 
Frederik Franciscus Bernardus Maria 
van de Looveren (1887-1947) stamde 
uit een bakkersfamilie. Hij was een 
van de jongste kinderen in het gezin 
van Fredericus Franciscus van de 
Looveren en Dymphina Maria Johanna 
Vermeeren. Zijn vader overleed toen hij 
vijf jaar was. In 1919 trouwde hij met de 
Helmondse Johanna Helena Josephina 
van Bussel. Als zijn beroep staat vermeld 
bouwkundige-aannemer, hij moet dus in 
ieder geval verstand van het gebruik van 
spijkers hebben gehad. En zijn kennis 
had hij vermoedelijk (mede) opgedaan 
en oefende hij uit bij het bedrijf van 
Gerard Schampers dat hij uiteindelijk 
in 1942 zou overnemen onder eigen 
(achter)naam. De vierde vennoot, 
Arnoldus Gerardus Antonius ofwel Noud 
Schampers (1893-1962), was nipt de 
jongste in het gezelschap. Noud was qua 
vooropleiding bestemd voor een carrière 
buiten de bouwwereld maar uiteindelijk 
toch betrokken geraakt bij het voorva-
derlijk aannemersbedrijf. Na een eerste 
opleiding in een katholiek internaat te 
Roermond behaalde hij zijn gymnasi-
umdiploma aan het Canisius College te 
Nijmegen. Daarna volgde hij een studie 
notariaat. Deze werd afgebroken door de 
mobilisatie in 1914, waarbij hij reser-
veofficier van de Artillerie werd. Na de 
demobilisatie nam hij zijn studie niet 
meer op maar keerde hij in 1918 terug 
naar Helmond waar hij werkzaam werd 
in het vaderlijk bedrijf. In 1921 trouwde 
hij te Woerden (waar hij gelegerd 
was geweest) met Emerentia Kuijten, 

waarbij als zijn beroep aannemer staat 
opgetekend. Het paar vestigde zich te 
Helmond. Zijn vader, Gerard Schampers 
(1858-1929), behoorde dus niet tot het 
viermanschap dat naar buiten trad, 
maar hij was dus wel degelijk betrok-
kene en mogelijk de aanstichter. Hij was 
al een 35 jaar lang een vooraanstaand 
aannemer in Helmond en omgeving. 
Hij was eerst samen met zijn drie jaar 
jongere broer Johan actief onder de firma 
Gebroeders Schampers, onder meer in 
1894 verantwoordelijk voor de bouw 
van de Cacaofabriek in Helmond. Hij 
ging vanaf eind 1903 onder eigen naam 
verder en was onder meer betrokken bij 
de eerste betonbouw in Helmond voor de 
firma Van Vlissingen, het gebouw 1911, 
en bij het Peapark, het droompaleis van 
Piet de Wit. 

Start en ondergang
Eind mei 1924 publiceerde de Staats-

courant de koninklijke bewilliging van de 
statuten van de naamloze vennootschap. 
Wanneer de statutair te Rotterdam geves-
tigde vennootschap exact is opgericht, 
is niet te achterhalen. De onderneming 
was groot opgezet, met een maatschap-
pelijk kapitaal van f 200.000, waarvan 
f 130.000 volgestort. De zaken waren 
tevoren al aardig voorbereid. De aanvraag 
van de nv voor een vergunning in het 
kader van de Hinderwet lag al op 5 juni 
bij de gemeente Helmond, die begin juli 
van dat jaar toestemming gaf voor het 
uitbreiden van eene draadnagelfabriek. 
Voor de opzet en inrichting en voor 
de verdere bedrijfsleiding had men de 
bekwame, ervaren en energieke Jan de 
Wit gecontracteerd. Deze had in de  

Deze foto uit 1951 laat de voorgevel zien van het bedrijfspand van JH De Wit aan de 
Kannaldijk zuid-oost. Zeer waarschijnlijk is dit het voormalige pand van de firma Zwijsen. 
(Collectie Utrechts Archief)
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nabijheid een klein eigen ijzerwarenbedrijf 
dat vanaf begin 1924 met Sjef van Wel 
werd voortgezet als schroefboutenfabriek 
onder de naam Welwit. Maar Jan de Wit 
had blijkbaar nog tijd over om bij Zwijsen 
als bedrijfsleider te fungeren. De officieuze 
biografie van De Wit rept dan wel met 
geen woord over een mogelijke betrok-
kenheid bij Zwijsen, maar dat kan verband 
houden met de desastreuze afloop. 
Vermoedelijk is de zaak in de herfst van 

1924 van start gegaan. Blijkbaar was het 
maatschappelijk kapitaal al gauw niet 
voldoende, primo 1925 vond uitbrei-
ding tot f 160.000 plaats. Het avontuur 
duurde zowat een jaar, begin augustus 
1925 werd het faillissement uitgesproken. 
De stopzetting van het bedrijf betekende 
onder meer dat 50 werklieden zich bij de 
gemeentelijke Arbeidsbeurs meldden, 
maar deze vonden bijna allen binnen een 
paar weken elders werk.

Het faillissement
Zwijsen ging niet zomaar ten onder: 

twee rechtbanken kwamen eraan te 
pas om het faillissement uit te spreken. 
Er heerste blijkbaar behoorlijke verwar-
ring bij zowel de schuldeisers als bij de 
rechterlijke instanties omtrent de zetel 
der onderneming. Zwijsen hield dan wel 
kantoor te Helmond, de statutaire vesti-
gingsplaats was toch echt Rotterdam. 
Zo verklaarden eerst de Rotterdamse en 
een dag later de Roermondse Rechtbank, 
op 12 respectievelijk 13 augustus, de 
nv failliet, waarbij de zaak te Roermond 
na twee weken weer gesloten werd 
verklaard. De eerste schuldeiser die zich 
met een verzoek tot faillietverklaring bij 
de Roermondse Rechtbank meldde, de 
Comptoir Métallurgique Luxembourgeois, 
deponeerde op 31 juli een vordering van 
f 7593,65 wegens geleverde en niet-
betaalde ijzerwaren. Deze verkooporgani-
satie die onder meer twee Luxemburgse 
staalproducenten en een grote Duitse 
producent, de Eschweiler Bergwerks-
Verein, vertegenwoordigde en een 
onderdeel was van de Arbed had sinds 
eind 1920 een bijkantoor te Rotterdam. 
Hierbij voegde zich op 6 augustus de 
firma Friedrich Krupp AG te Rheinhausen 
wegens een niet-betaling van in juli gele-
verde walsdraad ter waarde van f 10.635, 
13 (incl. vracht). De firma Zwijsen bena-
derde in de tussenliggende periode de 
schuldeisers met een circulaire waarin 
een vergadering voor 7 augustus werd 
voorgesteld. Maar deze heeft vermoede-
lijk nooit plaatsgevonden. Voor alle twee 
de zaken werden de firmanten opge-
roepen om te Roermond te verschijnen, 
waarbij zij beide keren verstek lieten 
gaan. Ondertussen liet de benoemde 
curator te Helmond, mr. Mulder, de 
Roermondse Rechtbank weten dat er 

dus al elders een uitspraak lag en dat 
een onderneming niet twee keer tegelijk 
failliet kon gaan. Het Roermondse vonnis 
werd dan ook formeel herroepen, het 
Rotterdamse bleef wel staan. Naast de nv 
werden ook de firmanten aansprakelijk 
gesteld. Tegenover een berg schulden 
stonden maar beperkte opbrengsten, 
zodat het persoonlijk faillissement van de 
twee leidinggevenden, Noud Schampers 
en Henri Zwijsen, eind maart 1926 bij 
gebrek aan baten eindigde. Ook Gerard 
Schampers en Frans van de Looveren 
ontkwamen niet aan een persoonlijk 
faillissement. Deze werden eveneens 
vrij snel afgehandeld. De regeling van 
het faillissement van de nv vergde wat 
meer tijd. Het was ook een hele waslijst 
met schuldeisers, 103 in het totaal, met 
een totale vordering van f 214.417 plus 
13.933 Belgische francs. Uiteindelijk 
wees de Rotterdamse Rechtbank op 
17 november 1927, na gedaan verzet 
tegen de voorgestelde uitdelingslijst, 
eindvonnis en kwam er een formeel einde 
aan de zaak. 

Inventaris en opzet
Het bedrijf kwam al veel eerder, 

binnen een paar maanden na het fail-
lissement, onder de hamer. Eerst vond 
een verkoop van de kantoorinventaris 
plaats, begin december 1925 die van 
de voorraden, de fabrieksgebouwen en 
machinerieën. De inrichting van het 
bedrijf is uit de verkoopadvertenties 
maar vooral uit de bewaard gebleven 
verkoopcatalogus goed te reconstrueren. 
Ik vermoed de hand van Jan de Wit in 
de uitrusting en outillage die technisch 
gezien goed bij de tijd lijkt. De kantoor-
inventaris omvatte onder meer vier 
typemachines en een adresseermachine. 
De bedrijfsgebouwen bestonden naast 

Van de firma 
Zwijsen zijn geen 
foto’s bewaard 
gebleven. Om een 
indruk te geven van 
de werkzaamheden 
zijn hier twee foto’s 
te zien van de 
spijkerfabricage  
bij J.H. de Wit in 
jaren zestig. 
De Wit was 
vermoedelijk in 
het voormalig 
bedrijfspand 
van Zwijsen 
gevestigd en had 
een groot deel 
van de machines 
overgenomen.
Boven zien we de 
spijkermachines en 
onder de beitserij.  
(Collectie Giel van 
Hooff, fotograaf 
onbekend)
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de eigenlijke draadnagelfabriek uit een 
zolder, magazijn, pakkerij, smederij, 
stookplaats en een grof- en fijntrekkerij. 
De smederij omvatte naast werkbanken 
een gemetselde smidse, koudijzer-
zaagmachine, kolomboormachine, 
sterkearmschaafmachine en draaibank. 
De belangrijkste machines in de draad-
nagelfabriek: acht draadnagelmachines 
en zeven draadnagelslagmachines naast 
een krammenmachine. De stookplaats 
omvatte een stoomketel die diende voor 
verwarming van onder meer de nabij 
gelegen zuurbakken en kalkbak, gloei- en 
droogoven. Een bijzonderheid was de 
elektrische loopkraan in de stookplaats, 
met een hijsvermogen van 5000 kg, die 
over houten loopbalken met ijzeren rails 

liep. Zowel de twee draadtrekmachines 
in de groftrekkerij als de twee in de 
fijntrekkerij kenden individuele elektri-
sche aandrijving. Uiteraard ontbrak een 
galvaniseerinrichting niet. De herkomst 
van de inrichting was vrij divers: veel 
machines van Duits fabricaat, de stoom-
ketel was blijkbaar een tweedehandse 
scheepsketel van Nederlandse makelij. 
De elektromotoren waren ook van 
diverse merken als EMF.

Opvallend is de leverancier van  
walsdraad. Terwijl de bestaande draad-
verwerkende industrie in de regio geori-
enteerd was op Luikse draadleveranciers, 
had Zwijsen dus Duitse en Luxemburgse 
bedrijven als Krupp als toeleverancier. 

De verdere afwikkeling
De oorzaken van het snelle faillisse-

ment laten zich bij gebrek aan gegevens 
moeilijk reconstrueren. Hadden de 
firmanten de zaken onder- of overschat? 
Was hen de tegenwerking van de 
gevestigde bedrijven te veel? Waren  
er bijvoorbeeld afzetproblemen?  
De familiekroniek en een nazaat van Noud 
Schampers melden malversaties van de 
mededirecteur. Bij de opheffing gingen 
100.000 kg draadnagels, tinspijkers en 
krammen in de verkoop. De gevestigde 
bedrijven stonden in ieder geval klaar om 
de zaken over te nemen. Bij de veiling 
op 14 december kocht de plaats- en 
branchegenoot de firma Everts & Van der 
Weijden de fabrieksgebouwen om de zaak 
binnen anderhalve maand ter plaatse 
voort te zetten. Jan de Wit bleef aan als 
bedrijfsleider en werd enkele jaren later 
mededirecteur. Hij ging in feite met het 
bestaande bedrijf verder dat hij uitbouwde 
om het in 1944 met zijn twee zonen onder 
eigen naam zelfstandig te exploiteren. 

De vaderlandse draadverwerkende 
industrie had de gelederen weer gesloten. 
Het echec moet een hard gelag geweest 
zijn voor de betrokken aandeelhouders, 
vooral voor de oude Schampers. Vier 
jaar na de mislukking overleed hij. Zijn 
aannemersbedrijf werd als nv voort-
gezet onder directie van Frans van 
de Looveren, uiteindelijk onder eigen 
naam. Noud Schampers bleef opvallend 
genoeg in de oude stiel van ijzerwaren. 
Hij startte in september 1927 met 
een ijzerhandel onder eigen naam, een 
bescheiden nv (nominaal kapitaal f 5000, 
waarvan f 2000 volgestort), eerst aan 
de Weg op den Heuvel 45, later aan de 
Kromme Steenweg 3 en tenslotte aan 
de Mierloseweg 4b. In 1956 werd deze 

opgeheven. En de naamgever, Henri 
Zwijsen? Deze vertrok met zijn gezin iets 
meer dan een maand na het faillissement 
uit Helmond, terug naar Rotterdam. 
Daar pakte hij de oude ijzerdraad weer 
op. In 1936 volgde de in naam herop-
richting van de NV Zwijsen & Co. samen 
met zijn broer George Elise Ghislaine, 
koopman te Antwerpen. Naast handel 
in ijzer en staalijzerwaren was ook een 
fabriek van vlechtwerk en puntdraad in 
de nv ondergebracht. Broer George was 
tot zijn dood in 1955 als commissaris aan 
de nv verbonden, Henry bleef eveneens 
tot aan zijn overlijden, in 1957, actief, als 
directeur. «

Met dank aan Lia van Zalinge-Spooren en  
Richel Schampers

Bronnen
-  Om waarheid en recht: aanval, verweer en 

repliek betreffende de verhoudingen tusschen 
R.K. werkgevers en arbeiders en R.K. organisa-
ties van werkgevers en arbeiders, speciaal in het 
zuiden van het land (Utrecht 1927)

-  Regionaal Historisch Centrum 
Limburg, Maastricht, archief 08.011 
Arrondissementsrechtbank en Officier van 
Justitie te Roermond, inv.nr. 1171, volgnr. 65. 
Faillissementsdossier Zwijsen & Co.

-  www.delpher.nl
-  Nationaal Archief, Den Haag, Archief 

3.17.17.02, invnr. 6503, Bedrijvenregister 
Zuid-Holland (Kamers van Koophandel), 
Dossier 24048829 N.V. Handelmaatschappij 
Zwijsen & Co., Rotterdam (het betreft de 
tweede, gelijknamige NV)

-  Collectie Giel van Hooff, Catalogus der Veiling 
wegens Faillissement (Zwijsen & Co.) (Corn. 
De Vlaming & L. Backer volgnummer 664)

-  Mail van Joep Schampers (zoon van Noud 
Schampers) aan Giel van Hooff, 1 Nov 2006

-  Gemeenteverslag Helmond 1925
-  Jan de Wit. Een ridder van Helmond 1882-1966 

(Werkend Verleden nr 21, okt 2006)
-  BHIC, Den Bosch, Handelsregister
-  Gemeentearchief Rotterdam, Adresboeken
-  Schampers, Drs. G.J.A., De familie Schampers 

(Brabantse stambomen deel 7, 2000)

Luchtopname uit 1956 van het gebied rond ‘de Oliemeulen’ met daarop vooral de fabrieken 
van de HTM. Linksonder is een stukje van de Zuid-Willemsvaart te zien en bij de pijl de 
voormalige fabriek van Zwijsen. Het pand lag ingeklemd tussen het kanaal en een lus van 
de OudeAa. (Afbeelding uit: Helmond van boven bekeken, 1923-1980)


