
Kattenburg, Jac.
N. - President-
Directeur en Op
richter van de
N.V. Hollandia
Fabrieken Kat-
tenburg & Co. -
Geboren 26 Juli
1877. - Vader:
N. L. Katten-
burg ; Moeder:
C. Gomperts. -
Geh. met Sara
Schrijver.-Kin-
deren: Alfred,
geboren 23 Aug.
1907, geh. met
J. Keiler; Cor-
ric, geb. 6 Aug.
1910, geh. met
Sven Meyer;
Henri, geboren
26 Jan. 1915. -
Na de 3-jarige
H. B. S. 'door-



loopen te hebben, kwam K. spoedig in het kleermakers-
bedrijf te A'dam, waarop 6 jaar studie te Londen, Brussel
en Parijs volgden. In deze laatste stad behaalde hij in l 898
zijn „Diplóme d'honneur" voor coupeur. - Vervolgens was
hij van 1898 tot 1908 als coupeur te Amsterdam werk-
zaam, waarna hij naar Engeland vertrok om daar de fa-
bricage van regenkleeding te bcstudeeren. - Na met vol-
ledige vakkennis te zijn teruggekeerd, begon K. als eerste
in Nederland en voorloopig op zeer bescheiden schaal, met
de vervaardiging van regenkloeding. - Januari 1909 werd
de „Handelsverecniging Hollandia" opgericht, als onder-
afdeeling van de toen reeds bestaande Mij. „Kattenburg",
bekend als Mag. „Nederland"'. - K. is er in den loop der
jaren in geslaagd zijn klein bedrijf te doen uitgroeien tot
een fabriek van internationale beteekenis, met export
naar nagenoeg alle landen der wereld. - In 1909 werd aan-
gevangen met den eersten export naar Ned. Oost- en West-
Indië. Een jaar later volgde export naar de voornaamste
landen van Europa; in 1911 werd de firmanaam veranderd
in „Hollandia Fabrieken Kattenburg & Co." Het bedrijf
was destijds nog in de Warmoesstraat te Amsterdam ge-
vestigd, waar het zeven perceelen in beslag nam voor het
toen reeds omvangrijke personeel van 500 man. - In 1915
werd aangevangen met den bouw van een nieuwe fabriek
aan den overkant van het IJ en scheidde bedoelde afdee-
ling zich af van de Moeder-onderneming, waarmede de
N.V. Hollandia Fabrieken Kattenburg & Co. een zelf-
standige Vennootschap werd. — In 1919 vond een belangrij-
ke uitbreiding der fabrieksgebouwen plaats, welke aan-
vankelijk bedoeld was voor het rubberbedrijf, doch dooi-
de reeds bestaande afdeeling werd opgeëischt, -welke thans
werkt met een bezetting van. 900 man. — In 1927 werd te
Manchester in Engeland de dochteronderneming, Katten-
burgs Ltd., opgericht. In deze fabriek moest men negen
jaar later op dubbele capaciteit gaan werken, terwijl het
personeel werd uitgebreid tot 300 man. - September 1933
volgde een nieuwe expansie van het bedrijf, nl. de oprich-
ting van de N.V. Regenkleedingfabriek „Brabant" te Til-
burg, waarvoor nog zeer onlangs, in 1937, den bouw van
een nieuwe fabriek noodzakelijk was. Tenslotte richtte
men in 1933 de N.V. Hollandsche Gummifabrieken
,,Weesp" op, welke gecombineerd werd met een groot rub-
berconcern uit Manchester en de firma Nutkewitz.
Laatstgenoemde onderneming is speciaal voor het rub-
beren van stoffen, en werkt met 75 man personeel. De
moeilijkheden, welke vooral de export in het algemeen de
laatste jaren heeft ondervonden, hebben ook de Hollandia
Fabrieken niet gespaard. Voor de devaluatie van het pond
sterling in 1931 was 65% van de productie voor den ex-
port bestemd, welke export grootendeels verloren ging. -
Reeds is haar Pres.-Directeur door taaie vasthoudendheid
erin geslaagd een gedeelte van het tijdens en na de crisis ver-
loren gegane exportgebied te herwinnen. Na de devaluatie
van den gulden bewegen de omzetten zich weer in stijgende
lijn. - K., die getoond heeft, een industrieel te zijn van
groot formaat, en zich bovendien op algemeen maatschap-
pelijk gebied heeft onderscheiden, mocht zich in 1936 in
een hooge belangstelling voor zijn interessante industrie
verheugen, namelijk toon H.M. de Koningin en H.K.H.
Prinses Juhana de Hollandia Fabrieken bezochten. - K.'s
buitenlandsche reizen voor het bedrijf strekten zich tot ver
buiten Europa uit. - Verder is de Heer J. N. Kattenburg
Commissaris en medeoprichter der Ver. Ned. Rubber-
fabrieken te Heveadorp (Geld.). Hoewel hij weinig tijd
voor liefhebberijen heeft, houdt hij zich toch wel onledig
met schilderen en goochelen. Ook is hij lid van de Ned.
Ver. voor Am. Goochelaars „Hands Down".


