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Van de bestuurstafel. 
 
 
Met enige trots presenteren wij hierbij de “Beijerlandsche Berichten”. 
Deze uitgave is geheel in kleur  t.g.v. ons 15 jarig bestaan.  
 
Deze jubileumuitgave staat geheel in het teken van de                      
Oud-Beijerlandse geschiedenis van  
 

“De stoomfabriek voor bedveeren en kapok”, 
A.A. van Aarsen & Zn. 

 
De rechtsopvolger van dit van oorsprong Oud-Beijerlandse bedrijf is de 
huidige Norma matrassenfabriek te Boxmeer. 
 
Aan deze jubileumuitgave hebben verschillende personen een bijdrage 
geleverd,  
Dineke Dijkshoorn, voor de vormgeving,  
Carla de Jong, die de genealogie van de familie Van Aarsen verder 
heeft aangevuld.  
Joris Buitendijk, uit wiens archief de Oud-Beijerlandse foto’s komen.   
Ed Kruitwagen, de achterkleinzoon van Albertus Adam van Aarsen,  die 
ons voorzag van verder materiaal.  
Pieter Jan in `t Veld, die de verschillende documenten tot één geheel 
heeft gesmeed. 
 
Ook niet onvermeld mag blijven dat Norma  matrassenfabriek deze 
kleurige jubileumuitgave, met een financiële bijdrage, mede mogelijk 
heeft gemaakt. 
 
 
Wij hopen dat u deze speciale editie met plezier zult lezen. 
 

 
Het bestuur. 
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De Oud-Beijerlandse geschiedenis van de 

Hollandsche stoomfabriek voor het bereiden van bedveeren 
en kapok 

                                      A.A. van Aarsen & zoon 
 
 
Een van de oudste matrassenfabrieken van Europa heeft zijn oorsprong 
in Oud-Beijerland. 
De oprichter is de op 9 februari 1852 te Oud-Beijerland geboren 
Albertus Adam van Aarsen. Welk beroep Albertus Adam na zijn 
schooltijd uitoefende is niet te zeggen. 
 
Op 17 juni 1881 koopt de dan 29 jarige koopman Albertus Adam van 
Aarsen, van zijn moeder, de weduwe Aletta van Aarsen- Scheerder, het 
pand Molendijk 380 voor Fl. 6500,--. Het pand stond op de plaats van 
wat wij nu kennen als Molendijk 6. 
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Dit pand was al sinds 1865 in gebruik door zijn vader, de koopman 
Henricus Gerardus Adam  en na zijn overlijden op 20 april 1878, in 
gebruik door zijn moeder, die volgens de koopakte winkelierster was. 
Wat zij in die tijd verhandelde  is niet meer na te gaan. 
 
Albertus Adam begint dan hier in zijn nieuwe pand een winkel die hij 
“De Zon” noemt.  
In deze winkel verkoopt hij matrassen, kapok en manufacturen. Hij gaat 
samen met zijn echtgenote Christina Wilhelmina Elizabeth Landman 
boven de winkel wonen. 
 
Al snel worden in het gezin van de jonge winkelier vier kinderen 
geboren waarvan alleen de oudste, de op 20 april 1882 geboren 
Hendricus Gerardus Anton, blijft leven. 
Op 15 maart 1888 overlijdt op 27-jarige leeftijd ook Albertus Adam`s 
echtgenote. 

 
Winkel van Albertus Adam van Aarsen aan de Molendijk 
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Kort daarop hertrouwt Albertus Adam met de in Delft geboren Elisabeth 
Susanna Catharina Wobbe. In het nieuwe gezin wordt kort daarna, op  
1 november 1890, een zoon geboren met de naam Albertus Leonardus. 
 
De zaken moeten voorspoedig zijn gegaan, want de ondernemer in 
Albertus Adam wil overgaan tot het zelf produceren van matrassen. Aan 
het Steenenpad ( huidige Julianastraat) is al een stuk grond gevonden 
om een eigen fabriek te verwezenlijken.  
Daarbij roept hij de hulp in van zijn moeder, want op 8 februari 1896 
vraagt architect C.D. de Wilde, namens zijn moeder Aletta Scheerder, 
een Hinderwet vergunning aan. 
Uit de aanvraag en de bijbehorende tekening komen we iets meer te 
weten van de omvang van deze fabriek: 
 
“voor de inrichting op het Noordwestelijk gedeelte van het terrein Kad. 
Sectie D no. 1462. Op 3 tot 4 mtr. van de achtermuur van de percelen 
sectie D no. 896-897-898. Het gebouw is lang 25,80 mtr., breed 6,45 
mtr. en hoog 4-5 mtr. in het gebouw is een  ruimte met twee machines 
voor de zuivering van kapok en een ruimte met twee machines voor de 
veerenzuivering en een matrassenmakerij en een ruimte voor een 
stoommachine voor het geval de hoofdmachine uitvalt. De afvoer van 
rook is, volgens de aanvraag waarschijnlijk van ijzer en 5 meter hoog” 
 

Advertentie: 
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De fabriek werd gebouwd op de plaats van het pand dat we nu kennen 
als Julianastraat 48. 
Al op 26 februari 1896 ontvangt Albertus Adam de 
Hinderwetvergunning en kan de bouw beginnen. Op 12 maart 1896 
wordt de eerste steen gelegd voor de nieuwe fabriek, door de beide 
zonen: Hendricus Gerardus Anton  en Albertus Leonardus.  
De gedenksteen is nog steeds aanwezig in het pand. 
Bij een opgave aan de gemeente, inzake de veiligheidswet, geeft 
Albertus Adam op dat zijn bedrijf  is gevestigd aan het Steenenpad 
119b, de drijfkracht is een “loco mobile”, er is  
1 krachtwerktuig aanwezig en er werken 6 personen. 
 
Albertus Adam gaat zich ook bezighouden met onroerend goed want al 
op 4 april 1894 koopt hij van Leendert van Bochove Centz.  twee 
panden tegenover zijn winkel aan de Molendijk. Panden die wij nu 
kennen als Molendijk 1,3 en 5 voor Fl. 3600,--.  
Enkele  jaren later vraagt hij vergunning aan bij de polder Oud-
Beijerland om de panden te mogen slopen en opnieuw te mogen 
opbouwen. Het hoekpand  Molendijk 1, wat jarenlang een drogisterij zal 
zijn, verhuurt hij aan de drogist J.C. van der Torre. Albertus Adam ziet 
blijkbaar dat de nieuwe gevel een uitstekende plek is voor een groot 
reclamebord voor zijn nering, wat hij dan ook laat aanbrengen. 
 
 

Advertentie: 
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De gevelsteen Julianastraat 48 
 
 
 

Advertentie: 
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Molendijk 1, 3 en 5 met de reclame aan de gevel. 
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In 1901 is de fabriek toe aan een  uitbreiding want op 7 november 1901 
vraagt Albertus Adam een Hinderwetvergunning aan voor het plaatsen 
van een stoommachine van 12 Pk, met een stoomketel in de fabriek.  
Volgens bijgevoegde tekening wordt de ijzeren schoorsteen vervangen 
door een stenen schoorsteen van 16 meter hoog. 
Op oude foto`s is de schoorsteen duidelijk te zien.  
Ook aan het pand aan de Julianastraat zijn nog duidelijk de sporen van 
de matrassenfabriek te herkennen. 
Diezelfde dag verklaart Albertus Adam, van beroep beddenfabrikant, 
dat zijn bedrijf voldoet aan de veiligheidswet. 
Op 21 november 1901 is er een mogelijkheid om bezwaar te maken 
tegen het afgeven van de Hinderwetvergunning.  
Zoals in die tijd gebruikelijk   ging burgemeester A. van Lith naar het 
Steenenpad om te zien of er zich mensen meldden die bezwaar 
hadden. Bezwaar wordt er gemaakt door Engel Hoogenboom die, 
volgens het proces-verbaal, aan de westzijde tuingrond in eigendom en 
gebruik heeft waar de gewassen niet willen groeien door het pluis dat 
uit de ramen van de veren en kapokzuivering komt en dat neerdaalt op 
zijn gewassen.  Hij vraagt “verbetering hierin”.  
Na blijkbaar een toezegging van Albertus Adam trekt Hoogenboom zijn 
bezwaar in en wordt de Hinderwetvergunning afgegeven. 
In 1902 verkoopt Albertus Adam zijn magazijn “De Zon” aan de 
Molendijk aan G.B. Stevelink en vestigt zich  aan de Oostdijk 478. Het 
is het pand wat we nu kennen als Oostdijk 9. Hij gaat ook daar, met zijn 
gezin, boven de winkel wonen.  
In dat jaar vraagt hij bij de polder Oud-Beijerland ook vergunning aan 
om de kelder onder de winkel te mogen uitgraven. 

 
 
 
 
 
 
 
Uit het nieuwsblad voor 
de Hoeksche Waard, 
9 maart 1912. 
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4

e
 pand van rechts, Oostdijk 9 

 
Advertentie: 
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Maar de fabriek blijft groeien want op 25 januari 1906 vraagt Albertus 
Adam  wederom een Hinderwetvergunning aan voor de uitbreiding van 
een machinegebouw van 14 meter lang en 7,56 meter breed. Uit deze 
aanvraag komen we wat meer te weten over de werkomstandigheden 
in de fabriek. 
“er werken in het nieuwe machinegebouw 2 mannelijke personen, de 
vrije luchtruimte voor elken arbeider is 200 m3, schadelijke dampen 
worden afgevoerd door middel van 9 ramen, kunstlicht is gas, het 
daglicht intreedt door ramen ter gezamenlijk oppervlak van 21 m2 terwijl 
het vloeroppervlak bedraagt 105 m2. en er is 1 privaat buiten het 
werklokaal” 
Door de aanvraag weten we nu ook wie de directe omwonenden zijn: 
                     Ten Noorden    Mej. de weduwe H.G.A van Aarsen 
                     Oosten              Jan Mast 
                     Zuiden               J. de Hoog 
                     Westen              T. van `t Geloof 
 
Hieruit valt op te maken dat zijn moeder in het woonhuis voor de fabriek 
aan het Steenenpad woont. Deze keer worden er geen bezwaren tegen 
het afgeven van de Hinderwetvergunning ingebracht. 
 

 

De schoorsteen van de fabriek is duidelijk te zien. 
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Advertentie: 

 
Op 17 februari 1906 meld Rijkstoezicht op fabrikanten en werkplaatsen 
2

e
 inspectie te Rotterdam dat de inrichting voldoet aan de 

veiligheidswet. 
 
Inmiddels is Hendricus Gerardus Anton in het bedrijf gekomen want, op 
26 juli 1906, hebben Albertus Adam en zijn oudste zoon Hendricus 
Gerardus Anton bij notaris I.G. ten Doesschate een vennootschap 
onder firma opgericht ten doel: 
 
 “het kopen en verkopen, zuiveren en bereiden van ruwe kapok en 
veeren, het vervaardigen van matrassen”.  
 
De v.o.f. wordt gedreven onder de naam “A.A. van Aarsen & zoon”.  
De naam “Hollandsche stoomfabriek” wordt niet meer gebruikt.  
De vennootschap eindigt op 31 december 1908  om daarna voor 
onbepaalde tijd te worden voortgezet. 
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Aparte bijlage voor pagina 14 en 15: 
Tekening behoort bij aanvraag Hinderwet van 1901. 
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                                                                Voor- en achterzijde van een 
                                                                            reclamekaart                      
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Maar reeds op  30 april 1908 wordt de vennootschap met onderling 
goedvinden ontbonden. Henricus Gerardus Anton wenst de zaken voort 
te zetten en maakt van de mogelijkheid in de  
Notariële akte van 26 juli 1906 gebruik om de zaak voort te zetten 
onder de zelfde naam  “A.A. van Aarsen & zoon”.   
Vanaf 1 mei 1908 neemt Henricus Gerardus Anton de roerende en 
onroerend zaken over voor de waarde in onderling overleg te bepalen. 
Waarschijnlijk was dit al de bedoeling bij het aangaan van de 
vennootschap dat Henricus Gerardus Anton de fabriek zou gaan 
voortzetten en Albertus Adam de detailhandel aan de Oostdijk zou gaan 
beheren. 
 

 
Advertentie:  
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Advertentie: 

 
 
 
Volgens overlevering, waarvan geen bewijs is gevonden, zou 
omstreeks 1911/12 brand in de fabriek zijn geweest. Dit zou tevens de 
oorzaak zijn dat Henricus Gerardus Anton samen met zijn jongere 
halfbroer Albertus Leonardus op 17 december 1912 naar Nijmegen 
verhuizen om daar een nieuwe fabriek te starten.  
 
Wel komen we hieraan voorafgaand  op 30 november 1912  een 
advertentie tegen in het “Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en 
IJselmonde”  van stoombedden– en matrassenfabrieken A.A. van 
Aarsen & zoon:  
 
“wegens verandering van zaken vanaf heden tot 15 december 
buitengewone goedkoope aanbiedingen van Veeren- en kapokbedden 
en grote partijen dekens, beneden fabrieksprijzen”.  
 
Deze advertentie onderbouwt de eerdere stelling dat zij op dat moment 
de fabriek verplaatsen. 
De fabriek wordt verkocht aan Sander Vink, die hier zijn 
timmermanswerkplaats vestigt. 
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Advertentie 30 november 1912 
 

Advertentie 21 december 1912 
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Waarschijnlijk heeft het vertrek uit Oud-Beijerland van de broers geleid 
tot praatjes in het dorp want op 21 december 1912 vinden we de 
volgende advertentie is het eerder genoemde “Nieuwsblad voor de 
Hoeksche Waard en IJselmonde” 
Onder de naam “Zuid- Hollandsche bedden en matrassenfabriek A.A. 
van Aarsen” 
Albertus Adam laat in de advertentie weten:  
 
“dat zijn beddenzaak in tegenstelling tot misleiding en praatjes niet 
wordt opgeheven, getekend A.A. van Aarsen”.  

 
Wat opvalt is de gehanteerde ondernemersnaam. 
 
 

 
 
 
De fabriek in de Julianastraat zoals deze jarenlang bij Sander Vink en 

Klokkenberg in gebruik is geweest. 
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Advertentie: 

 
 
 
 
 
 
Op 10 mei 1915 verlaat Albertus Adam, met zijn echtgenote en hun 3 
dochters, Oud-Beijerland en vertrekken naar Haarlem. 
Het pand Oostdijk 9 wordt verkocht aan de hoedenmaker Paulus van 
Kuijk. 
 
Bij het huwelijk van zijn dochter Leonarda Gijsbertha Maria, op 10 
november 1921, geeft Albertus Adam op dat hij van beroep 
melkhandelaar is. 
Albertus Adam overleed op 23 april 1927 te Haarlem, hij woonde toen 
Emmaplein 44. 
Zijn echtgenote Elisabeth Susanna Catharina Wobbe overlijdt te 
Heemstede op 21 januari 1937. 
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Henricus Gerardus Anton heeft, zoals eerder aangegeven, de fabriek 
verplaatst naar Nijmegen. Hij is daar getrouwd met Jacoba Johanna 
van Rijen.  
Omstreeks 1934/35 wordt de beddenfabriek  A.A. van Aarsen & zoon 
verplaatst naar Boxmeer. Op 21 juni 1945 komt de nog in Nijmegen 
wonende Henricus Gerardus Anton bij een verkeersongeval om het 
leven. 
Na de tweede wereldoorlog is de bedrijfsnaam gewijzigd in 
beddenfabriek Van Aarsen.  
Later in de jaren `50 van de vorige eeuw was men van mening dat een 
familienaam niet meer gekoppeld moest worden aan een bedrijfsnaam 
en werd gezocht naar een meer internationale naam, dit werd “Norma” 
matrassenfabriek te Boxmeer. 
 

 
Advertentie uit 1914 
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Advertentie: 
 

 
 
De familie Van Aarsen en religie. 
De familie van Aarsen was Rooms Katholiek. Oud-Beijerland kende 
sinds 1866 weer een eigen parochie met een kerkgebouw.  Vanaf de 
kerkwijding was Albertus Adam organist en dirigent. Op 22 november 
1891 vierde hij zijn 25 jarig jubileum. De parochianen boden hem een 
prachtig gouden remontoir (opwindhorloge) aan met een passende 
inscriptie als blijvende herinnering.   
Verder was met name Aletta van Aarsen- Scheerder “milddadig” voor 
de kerk, zoals dit werd genoemd. 
Tijdens kerstmis schonk de familie Van Aarsen de kerk een nieuwe 
beeldengroep. 
 

 
Handtekening Albertus Adam van Aarsen. 
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De familie Van Aarsen en Onroerend goed. 
Eerder hebben we al kunnen lezen dat Albertus Adam  de panden 
Molendijk 1,3 en 5 in eigendom had. Ook zijn moeder Aletta van 
Aarsen- Scheerder houdt zich bezig met onroerend goed.  
Zij vraagt, op 23 mei 1890, bij het bestuur van de polder Oud-Beijerland 
vergunning aan voor het oprichten van een brood en koekbakkerij aan 
de Molendijk. Het pand wat we nu kennen als Molendijk 36. 
Op 28 oktober 1910 verkoopt zij, samen met haar zoon Petrus 
Everardus, dit pand aan haar kleinzoon Henricus Gerardus Anton voor 
Fl. 3.200,--.   
In diezelfde transactie  is ook begrepen een huis met twee schuren, tuin 
en erf aan de Zinkweg voor Fl. 1500,--. 
 
Beknopte genealogie familie Van Aarsen. 
 
Pieter van Aarsen, geboren ca. 1793 te Oud-Beijerland, op 17 
november 1814 gehuwd te Oud-Beijerland met Maria van Gool, 
geboren te Rotterdam ca. 1784.   

 

 

 
 

De Rotterdamsche 
Courant                

29 december 1866  

 
 

Uit dit huwelijk geboren: 
Maria Hendrika, geboren te Oud-Beijerland op 10 maart 1815 en aldaar 
overleden op 22  april 1818.  
Pieter, geboren te Oud-Beijerland op 25 september 1816, en aldaar  
overleden op 13 april 1820 
Hendricus Gerardus Adam, geboren te Oud-Beijerland op 22 
december 1818 
Maria Cornelia, geboren te Oud-Beijerland op 24 maart 1821. 
Adam Petrus, geboren te Oud-Beijerland op 2 juli 1823. 
Hendricus Gerardus Adam van Aarsen, geboren op 22 december 
1818 te Oud-Beijerland, hij trouwt op 1 juni 1848 te Oud-Beijerland met  
Aletta Scheerder geboren op 24 augustus 1825 te Wijk bij Duurstede, 
dochter van Albertus Scheerder en Geertrui Kolfschoten. 
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Haar vader overleed toen zij 5 jaar was en haar moeder toen zij 17 jaar 
was, de jongere broer van haar vader, Andreas Scheerder werd 
toeziend voogd en werd later bij het huwelijk aangemerkt als voogd van 
Aletta. Uit dit huwelijk geboren: 
Petrus Albertus, geboren te Oud-Beijerland op 29 december 1849 en 
aldaar overleden op 16 april 1884                                                                5 februari 1853. 
Albertus Adam,     geboren te Oud-Beijerland op 9 februari 1852, 
overleden te Haarlem op 23 april 1927                            
Pietronella Maria, geboren te Oud-Beijerland op 4 juni 1855 en op 5 
september 1881  vertrokken naar Rotterdam. 
Gertruda Geerarda, geboren te Oud-Beijerland op 4 juni 1855 en op 12 
oktober 1936 vertrokken naar Nijmegen. 
Petronella Cornelia Bernadine, geboren te Oud-Beijerland op 25 juni 
1857 en aldaar overleden op 27 januari 1936. 
Bernadine Josephina, geboren te Oud-Beijerland op 5 september 1859 
en aldaar overleden op 17 september 1860. 
Bernadina Gerarda, geboren te Oud-Beijerland op 26 mei 1861 en op 2 
december 1873 vertrokken naar Woerden. 
Petrus Albertus, geboren te Oud-Beijerland op 25 augustus 1863 en 
aldaar overleden op 16 april 1864. 
Petrus Hendrikus, geboren te Oud-Beijerland op 26 mei 1865 en aldaar 
overleden op15 oktober 1865. 
Petrus Everardus, geboren te Oud-Beijerland op 8 augustus 1867 en 
op19 maart 1936 vertrokken naar Woerden. 
Albertus Adam van Aarsen, geboren te Oud-Beijerland op 9 februari 
1852, overleden te Haarlem op 23 april 1927. 1

e
 keer gehuwd met 

Christina Wilhelmina Elizabeth Landman, geboren te Oud-Beijerland op  
18 februari 1861, dochter van Hendricus Theodorus Landman en  
Hendrika Magdalena Schollaert. Zij overlijdt op 15 maart 1888.  
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Uit dit huwelijk geboren: Hendrikus Gerardus Anton van Aarsen, 
geboren te Oud-Beijerland op 20 april 1882, op 17 december 1912 
vertrokken naar Nijmegen. 
Theodorus Hendrikus Wilhelmus, geboren te Oud-Beijerland op 3 juni 
1883 en aldaar overleden op 7 juni 1883. 
Gerhardus Hendricus Marie, geboren te Oud-Beijerland op 14 juni 1885 
en aldaar overleden op 26 juni 1885. 
Geertruida Gerarda Maria, geboren te Oud-Beijerland op 7 november 
1886 en aldaar overleden op 6 maart 1887. 
Albertus Adam  van Aarsen hertrouwt met Elizabeth Susanna 
Catharina Wobbe, geboren  te Delft op 30 augustus 1859 als dochter 
van Petrus Gerardus Wobbe en  
Catharina Antonia Klaphaak, overleden 21 januari 1937 te Heemstede. 
Zij vertekken op 10 mei 1915 naar Haarlem. 
Uit dit huwelijk geboren: 
Albertus Leonardus, geboren te Oud-Beijerland op 1 november 1890, 
op 17 december 1912. Vertrokken naar Nijmegen. 
Catharina Anthonia Maria Josphina, geboren te Oud-Beijerland op 17 
februari 1893, op10 mei 1915 vertrokken naar Haarlem. 
Gerardus Petrus Aloisius Josephus, geboren te Oud-Beijerland op 22 
juni 1894 en aldaar overleden op 2 maart 1895. 
Leonarda Gijsberta Maria, geboren te Oud-Beijerland op 30 september 
1895, op 10 mei 1915 vertrokken naar Haarlem. 
Aletta Gerarda Petronella Josephina, geboren te Oud-Beijerland op 28 
februari 1897, op10 mei 1915 vertrokken naar Haarlem. 
Joanna Maria Henrietta Gerarda Antonia, geboren te Oud-Beijerland op 
4 februari 1898, op10 mei 1915 vertrokken naar Haarlem. 
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Overlijdensaangifte van Albertus Adam van Aarsen 
 

 
Henricus Gerardus Anton van Aarsen 

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                              


