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BEDRIJFSINFORMATIE VOOR EN DOOR WERKNEMERS
Het is al weer enkele jaren geleden dat de SHIE de

schijnwerpers richtte op het bedrijfsblad. Dit om het
belang van dergelijke tijdschriften voor documentatie
over bedrijven te benadrukken en een oproep te doen om
deze ook te verzamelen. We wijdden er artikelen aan in
diverse Haagvaarders (nrs. 65 en 7r). Op de SHlE-website
staat ook een inventarisatie waarin iets over de ontdekte
tijdschriften wordt verteld. Langzaam groeide het aantal
titels verder en kregen we soms nummers van bladen of
hele jaargangen aangeboden en konden zo onze kennis
verder verdiepen. In deze Haagvaarder zoomen we in op
de huidige stand van zaken van ons onderzoek. Onder-
tussen gaat het werk op de website aan de tijdschriften
gewoon door. De bedoeling is om in de rubriek bedrijfs-
bladen per afzonderlijke titel een korte karakterisering
te geven en de informatie die we op dit moment hebben.
Natuurlijk zoeken we verder naar nieuwe bladen en we
willen u vragen om met ons mee te zoeken naar exem-
plaren van bedrijfstijdschriften, zodat we het overzicht
completer kunnen maken.

Dit geldt ook voor de rubriek op de website 'Echo's van de
werkvloer', die verder doorgroeit en waar we regelmatig
nieuwe verhalen van oud-werknemers aan toevoegen.
Ook dit is een belangrijke bron om een goed beeld van
het industriële verleden te krijgen.

In deze Haagvaarder verder aandacht voor erfgoed van
een belangrijke Haagse industrietak, de meubelindustrie.
In september vorig jaar startte de sloop van het laatste
restant van het voormalige Mutters-complex aan de

Trompstraat. Een roemrijk verleden is daarmee geheel uit
het straatbeeld verdwenen.

Koos Havelaar, voorzitter SHIE

1. De uitbreiding van Mutters aan de Trompstraat. (Uit: N.V. Nederland-

sche Aanneming Maatschappij voorheen Firma. H.F. Boersma Den Haag

(Holland), Den Haag 1922)

2. Bedrijfstijdschrift /nteressant, 1 951 , jrg.14, nr. 141 met de vernieuw-

de Haagse winke[ aan de Prinsegracht.
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BEDRIJFSINFORMATIE VOOR EN DOOR WERKNEMERS

BLADEREN DOOR DE TIJD, HET HAAGSE BEDRIJFSBLAD

Signalering ECHO'S VAN DE WERKVLOER
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In de jaren ry4o - t96o beleefde het bedrijfsblad misschien
wel zijn hoogtepunt. Het beeld dat we als SHIE hebben uit
deze periode, is inmiddels minder fragmentarisch als voor
de vroegste periode. Van particuliere bedrijven zljnzo'n
40 namen van bladen bekend en van 3o heeft de SHIE ook
jaargangen of losse exemplaren gezien. Daarnaast kende
ook de gemeente Den Haag een algemeen bedrijfsblad Den

Haag & IMr,l en nog z5 andere tijdschriften van gemeente-af-
delingen. In sommige bedrijfstakken liepen de uitgaven nog
lang door. De komst van de digitale nieuwsbrief betekende
ongetwijfeld veelal het einde voor het gedrukte bedrijfsblad.
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Veel van de bedrijfsbladen startten in een eenvoudige vorm,
een matige papiersoort en met een stencilapparaat verme-
nigvuldigd. Het gestencilde'huisorgaarr' Onze Werlcplaats

van de Centrale Werkplaats van de PTT is daar een goed

voorbeeld van. Het enige plaatje is een afbeelding in de

kop van het eerste CWP-gebouw aan de Binckhorstlaan.
Sommige blaadjes kwamen het gestencilde tijdperk niet te
boven. Een volgend stadium in uitvoering was soms een

in offset gedrukt omslag, zoals bij PTT Postkontakt. Bij de
grotere bedrijven steeg de oplage vanaf de jaren 5o aanzien-
lijk en was drukwerk noodzakelijk. Dan verschijnen ook
mooi uitgegeven bladen, zoals VEHA Pers waarvoor zelfs een
fotograaf aangetrokken werd om 'rapportages' te maken.
De toepassing van fotografie werd vanzelfsprekend steeds

belangrijker in de bladen, ook door amateurfotografen. De

Escher Klokvormt wat dit betreft een goed voorbeeld. In
dit blad verschenen regelmatig foto's van de vorderingen
rond de bouw van de nieuwe fabriek aan de Zonweg, maar
ook van de eigen producten, die elders in het land werden
opgebouwd.
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De intro van het blad geeft vaak al een goede indruk van de

sfeer van het tijdschrift. ook wordt duidelijk of er een on-
afhankelijke redactie aan het werk is of dat er een door het
bedrijf gecontroleerd orgaan wordt volgeschreven. Soms is
het de directeur zelf die standaard de eerste pagina's vult. Zo

trefíen we in de Escher Klok openingsartikelen in belerende
toon van directeur ir. Anne Escher. Ook in de rubriek "Van

de brug" in het blad Contactyàn Peek & Cloppenburg spreekt
de directie.
Veel interessanter zijn de artikelen die medewerkers ver-
zorgen over geleverde producten oflopende projecten. Ook
daarvan zijn voorbeelden in de Escher KlokenVeHaPers te
vinden. Zeer informatief zijn de artikelen die worden gewijd

aan de fabricage van specif,eke producten, zoals van "staal-
plaat tot kolomradiator".
Bijzonder is de aandacht voor de komst van de 'gastarbei-

ders'. Dit nieuws duikt op bij de grote productiebedrijven als

Van Heijst, Laurens en Van der Heem. Van Heijst interviewt
de nieuwe werknemers en plaats er foto's bij. Laurens doet
het meer beschouwend, maar geeft een serie artikelen in
het Turks als een soort inburgeringscursus voor de nieuwe
medewerkers.

Niet alle informatie is even interessant voor het onderzoek
naar de economische geschiedenis. De vaste personeels-
rubrieken, zoals 'U en de Uwen' of 'Onze Burgerlijke Stand'
zijn voornamelijk voer voor genealogen. ook de ptzzelpa-
gina's en fotorubrieken vormen niet de inhoudelijk sterkste
bijdragen. De sportpagina's, die vaak uitgebreidzijn, z11n

vanuit historisch perspectief wel weer interessant.
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Dit artikel geeít slechts een klein inkijkje in de wereld van
het bedrijfsblad. Veel ontbreekt nog. Dus helpt u mee zoe-

ken? De SHlE-website zal de komende tijd meer laten zien
en bij ieder'ontdekt'blad komt een inhoudelijke toelich-
ting. (www shie. nl/proj ecten/bedrij fsbladen).

Koos Havelaqr

RENDABEI RIJDEN
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Veel is nogonbekend over de eeÍste Haagse bedrijfsbladen.rÀf en toe duikteen los exemplaar op, zoals een
'feestnummer'van Ons Belang van de coöperatie Eigen Hulp uit r888. Het blaadje suggereert iets van een
bedrijfsblad te zijn, maar uit de tekst wordt dit niet duidelijk. voor een echt bedrijfsblad komen we uit in
de jaren io, de Drukk erij-Gids, uitgegeven door en voor het personeel van de zuid-Hollandsche drukkerij.
ook Bíj en Korldateert uit die tijd en hierin kreeg de Haagse nijenkorf volop aandacht. Een ander voorbeeld
is het blad Interessantvan de industrie- en handelsondernemingJ.P. Wijers, die in Den Haag aan de
Prinsegracht een vestiging had.
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Een artikel over 'rendabe[ rijden', in VEHA Pers 1 9óó, nr. 8.

Den Haag en tí1, december 1 953, nr.6, gewijd aan de gasÍabriek.

SpeciaaI nummer van de Escher Ktok i.k.v. het 40-jarig bestaan met een Íoto

van het vloermozaïek dat het personee[ de directie cadeau deed, 'l 9ó5.

Voorpagina van Laurens Melange met een reclame voor één van de eigen

producten, de Caba[[ero sigaret, 1 9ó5.

Ans Belang, feestnummer van de coöperatie Eigen Hutp, 1 888.
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ECHO'S VAN DE WERKVLOER

Sinds de SHIE in 2oo5 startte op de website met
de rubriek'Echo's van de werkvloer' is het aan-

tal verslagen van afgenomen interviews gestaag

gegroeid tot bijna 40. Een grote diversiteit van
mensen en bedrijven komen hierin langs. De

vroegste serie verhalen gingen over de zuivel-
industrie en diende als uitgangspunt van het
bekende SHIE-boek IIet leven begint met melk.

Op het jubileumsymposium vorig jaar kreeg

oral history weer veel aandacht. Na de oproep
in dit kader in de pers, meldde zich een aantal
nieuwe mensen met hun verhaal. Een deel van

hun verhalen is al in de Echo's rubriek verwerkt,
de rest volgt de komende maanden.

Dit jaar wil de SHIE starten met het zoeken

van oud-werknemers uit de meel-, brood- en
banketsector om zo deze bedrijfstak in beeld

te kunnen brengen. Dus kent u mensen die in
deze sector hebben gewerkt of heeft u zelf een

verhaal, laat het ons weten. Ook documentatie,
bedrijfstijdschriften en foto's van deze bedrijfs-
sector zijn uiteraard welkom.
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Reclamezegel van de Koninktijke Fabrieken Lensvelt

Nicola. Voor 50 zegels kreeg de klant een "groote ont-

bijtkoek ter waarde van 40 cents" cadeau. (Verzameling

sHIE)
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HET LAATSTE GEBOUW VAN MUTTERS

De meubelindustrie was een van de belangrijkste bedrijfstakken in het rgde-eeuwse Den
Haag. Drie grote namen bepaalden voor de luxe meubelen de markt, Horrix, Pander en
Mutters. Alleen van Pander resteert nog aan het Buitenom een grote fabriek, die in dejaren
80 een succesvolle herbestemming kreeg als woon- en werkgemeenschap. Tot voor enkele
maanden bestond er ook nog een fabrieksgebouw van de firma Mutters aan de Trompstraat.
Het pand uit 19r5 was het meest recente gebouwde onderdeel van een groot industrieel
complex, dat zich ooit uitstreke tot op het Piet Heinplein.
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De firma Mutters was bij de bouw van de nieuwe fabriek aan de Trompstraat op haar
hoogtepunt, onder meer door de bouw van veel scheepsinterieurs, en zag daarmee
gelegenheid haar territorium uit te breiden. Voor het ontwerp werd neef lohan Mutters
aangetrokken, hij was al eerder bij de fabrieksbouw betrokken. Zijn eerste voorstel, in
dezelfde trant als het blok uit r866-67, vond geen goedkeuring. Hiervoor in de plaats kwam
een veel modernistischer ontwerp, dat is uitgevoerd. Het pand van drie verdiepingen kreeg

een betonnen skelet waardoor grote open ruimten ontstonden. De gevel werd uitgevoerd
in baksteen voorzien van hoge borstweringen en een indeling met pilasters, die over de
verdiepingen heen doorliepen. De geveluitwerking was van de nog jonge Jan Wils, als

architect toen werkzaam op het bureau van Mutters. In dit fabrieksgedeelte kwamen
nieuwe werkplaatsen waarmee een enorme productievergroting kon worden gerealiseerd.

Er werkten in die tijd ruim 3oo werknemers.
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Na de definitieve opheffing van de firma in ry74 is het snel gedaan met de markante
fabrieksgebouwen aan het Piet Heinplein en -straat. Ook de aangrenzende panden tot in
de Anna Paulownastraat werden gesloopt. Een nieuw grootschalig appartementencomplex
verrees. De nieuwe invulling aan de Trompstraat met 7r woningen in 6 bouwlagen met
maisonnettes en stadsappartementen past zich daar geheel op aan en zet de massaliteit van
de hoek verder de straat in voort.

Literatuur: ïM. Etiëns en A.J. van Scherpenzeet, Koninklijk goedgekeurd Horrix en Mutters twee Haagse meu-

belfabrikanten, Zwotte/Den Haag 20 1 0, p. 1 42-1 43.

Koos Havelaar

: complex van de f irma Mutters aan het Piet Heinptein, hoek Trompstraat, ca. 1920. (Verzameling HGA)

: nieuwe bedrijfspand in de Trompsiraat, 1915. (Archief Mutters, HGA)

gevel aan de Trompstraat vlak voor de sloop, 201 9. (Foto: SHIE)

stoop van het laatste stukje MutiersÍabriek in vo[[e gang, 201 9" (Foto: SHIE)

COLOFON HAAGVAARDER

Haagvaarder is het bulletin voor de donateuÍs van de

Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) en veÍschijnt
vier keer perjaar.

Donateur kan men worden dooÍ overmakinB van:
€ r7,5o voor particulieren
€ 35,- voor organisaties
€ 60,- voorbedrijven
op bankrekeningnr.: NL 84 RABO or42 6525 6l ten name
van Stichting Haags Industrieel Erfgoed te Den Haag.

Redactieadres: SHIE, Postbus 85469, 2508 CD Den Haag

De SHIE stelt zich ten doel de stimuleringvan de
interesse voor het itrdustrieel eÍfgoed in de regio
Den Haag.

Voor meeÍ informatie:
Koos Havelaar, tel: o7o-3897508

Email: info@shie.nl
website: ww.shie.rl
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