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Collectie Dobbelsteen mbt Rouppe van der Voort loodfabriek enz. te ‘s-Hertogenbosch 

 

Omstreeks mei 1843 sluiten L.H. Rouppe van de Voort en Fr. G. van den Bogaert een overeenkomst 

om voor een tijd van 25 jaar in ’s-Hertogenbosch lood en tin te fabriceren en te verhandelen. In 1920 

wordt de firma omgezet in een NV. De Loodfabriek Rouppe van der Voort’s Industrie en 

Metaalmaatschappij wordt met ingang van april 1968 ondergebracht in een afzonderlijke juridische 

eenheid onder de naam N.V. Metallurgisch Bedrijf Rouppe van der Voort. In 1974 (?) gaat het bedrijf 

op in de Internatio Müllergroep. 

 

De collectie is in december 2007 geschonken aan het Stadsarchief. Dhr. Dobbelsteen (geboren 5 

augustus 1941) was vanaf 1 mei 1967 werkzaam bij de Lood- en Metaalfabriek Rouppe van der Voort 

te ’s-Hertogenbosch. Met nadruk wordt vermeld dat het geen bedrijfsarchief is, maar een collectie met 

materiaal wat weinig verband heeft behalve dat het te maken heeft met de fabriek. Het is dus verre 

van compleet, maar zeer fragmentarisch. 

 

De omvang van het archief is 0,3 meter en bestrijkt de periode circa 1956 – circa 1979. 

 

1. Stukken betreffende het personeel, 1956 - circa 1970. 1 omslag 

 

2. Stukken betreffende het aanvragen van collectieve ontslagvergunning, 1979. 

  1 omslag 

 

3. Stukken betreffende de productie, z.j. en circa 1970. 1 omslag 

 

4. Modelformulieren, z.j. 1 omslag 

 

5. Brochure “De Internatio-Müllergroep in kort bestek” 1971; Internatio-Müller nv Jaarverslagen 

1973-1974; brochure organisatie Internatio-Groep, z.j. 1 omslag 

 

6. Stukken betreffende het pensioenfonds van Rouppe van der Voort en van Internatio, 1967-

1976 en z.j. 1 omslag 

 

7. Productiegegevens van de diverse persen en rekbanken, 1968-1977 en z.j. 

  1 omslag 

 

8. Diverse catalogi met producten, 1979 en z.j. 1 omslag 

 

9. “Rouppe van der Voort Industrie en Metaalmaatschappij ’s-Hertogenbosch, ’s-Gravenhage, 

Amsterdam, Rotterdam”, z.j. Overdruk uit “Het Economisch Archief van Nederland en 

Koloniën”. 1 stuk 

 



10. Productielijsten, 1973-1979 en z.j. 1 omslag 

 

11. Ringband met opschrift ‘Aantekeningen  Planning/bedrijfskantoor’. 1 stuk 

 

12. Diverse zwart-wit foto’s, z.j., 20e eeuw.  1 omslag 

 NB Een aantal foto’s is opgenomen in de Historisch-Topografische Atlas onder 

recordnummers 0008036, 0077560 en 0077561. Het gaat in totaal om 17 foto’s waarvan 2 

zijn opgeplakt. 

 


