100 jaar Prinzen en van Glabbeek in een notendop
(Uit: Perfinpost 81, mei 2007)
In Helmond werd in 1857 een vennootschap aangegaan door de weduwe van Wijnandus Franciscus
Prinzen en het familielid Goort van Glabbeek. Doelstelling was een handel in en vervaardiging
van bonte stoffen. Het betekende het begin van de firma Prinzen en van Glabbeek, die hier tot 1970
gevestigd zou blijven.
De textielhandel was tot 1875 gebaseerd op de handel in thuis geweven stoffen maar ontwikkelde zich
van thuisarbeid naar een nijverheid voor vervaardiging van linnen en katoenen stoffen, compleet met
ververijen, weverijen en drukkerijen. Die ontwikkeling werd nog extra gestimuleerd door de aanleg van
de Zuid-Willemsvaart. Het bedrijf vestigde zich in nieuwe gebouwen aan de Ameidewal in Helmond.
Zie afb. 1

Afb. 1. De fabriek aan de Ameidewal.

Wat velen niet weten is dat Prinzen en van Glabbeek in een van haar gebouwen boter produceerde.
Uit de plattelandsomgeving van Helmond was de aanvoer van verse melk gegarandeerd, waardoor de
productie van het veel gevraagde artikel winstgevend was. In 1876 werd de productie omgezet in het
maken van margarine. Margarine, een mengsel van melk en dierlijke vetten, was veel goedkoper dan
boter en de vraag naar het nieuwe product steeg enorm. In Nederland werd het tot dan toe alleen
gefabriceerd door de boterhandelaar Jurgens.
De Helmondse margarineafdeling van Prinzen en van Glabbeek ging in 1905 over in handen van de
Rotterdamse firma “Van den Bergh", waarbij zich later ook Jurgens aansloot. De gehele
margarineproductie werd overgeplaatst naar Rotterdam en de complete Helmondse productielijn
kwam jammerlijk onder de hamer.
Dit verklaart ook de relatief korte duur, dat deze firma zegels perforeerde met de initialen P & V G, zie
afb. 2. Volgens de Ned cat. is dit perforaat gebruikt van 1892 tot 1902.

Afb. 2. De gebruikte perfin door Prinzen en van Glabbeek.

Voortaan legde de firma zich uitsluitend toe op de productie van geweven stoffen.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw stagneerde de handel. De fabriek zocht nieuwe
bestaansmogelijkheden en vond die in de vervaardiging van wollen stoffen voor de binnenlandse
markt. In die tijd werden de aandelen van de firma overgenomen door de eveneens in Helmond
gevestigde Koninklijke Textielfabrieken Raymakers N.V. die ook de productie overnam.
Rond de zeventiger jaren werd de fabriek van Prinzen en van Glabbeek stopgezet.
De fabrieksgebouwen aan de Ameidewal werden in 1971 door de gemeente Helmond gekocht
en gesloopt. Nu resten enkel nog de gevelstenen.
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