
Raymakers, Franciscus Nicasius Maria. - Oud-textiel-
fabrikant en of-
ficier in de orde
v. Oranje-Nas-
sau, werd als
jongste van 14
Idnderen in
„Het huis m. de
Klok" (hetzelf-
de waarin h ij tot
op heden onafge-
broken woont)
op 5 Aug. 1867
te Helmond ge-
boren, als telg
van het oudste
Noordbrabarit-
sche geslacht
van textielfa-
brikanten, dat
sinds ruim twee
eeuwen meer-
dere „captains
of industry"
heeft voortge-
bracht. - Van

Moederszijde



(P. Theodora M. A. H. Bovens 1824-1898) is hij een nazaat
van een oud, welvarend geslacht van plattelandsmagis-
traten en grondbezitters, getuige onder meer het land-
goed „Koningslust" bij Haelen in Limburg, erfgoed van
zijn overgrootvader Petrus de Koning. De fabrikanten-
historie van het geslacht Raymakers gaat terug tot zijn
betovergrootvader Hendrik Goord (1704-1740) wiens
eenige zoon Johannes (1735-1818) den stoot gaf tot de
toekomstige Noordbrabantsche textielindustrie. Van de
Haarlemsche kooplieden voor wien te dien tijde door huis-
wevers in dienst hebbende Brabantsche „Commissie-
bazen" gewerkt werd, wist hij zich los en zelfstandig te
maken. Zijn Koopmansboeken zijn van 1772 bewaard ge-
bleven. Ook in het openbare leven speelde hij een gewich-
tige rol, want behalve fabrikanten waren de R.'s ook re-
genten. Johannes was raadslid en burgemeester van zijn
geboortestad. Zijn twee zoons, Hendrikus (1773-1833) en
Anthony (1777-1866), beiden raadslid, stichtten tezamen
de firma H. & A. Raymakers. - De 3 zoons van Hendrikus,
waaronder ook weer een raadslid, stierven ongehuwd.
Anthony richtte in 1811 mede de firma Raymakers &
Ramaer op, en na ontbinding van deze vennootschap door
hem in 1849, stichtte hij met zijn 2 zoons Johan Anthony
(1821-1887) en Henricus Josephus (1825-1891) de firma
A. Raymakers & Zonen, bij welke firma ook later zijn
2 andere zonen Antonius Godefridus (1828-1877) en Jaco-
bus Hubertus (1833-1888) betrokken werden. - Deze fir-
ma werd 31 December 1884 ontbonden en Johan Anthony
voornoemd, stichtte op l Januari 1885 de firma J. A. Ray-
makers & Co., terwijl Henricus Josephus voornoemd, de
firma H. Raymakers Azn. oprichtte, welke laatste door
diens zoon, den thans nog in leven zijnden, in 1859 gebo-
ren en ongehuwd gebleven Jacques, gepens. gemeente-
ontvanger, en ridder in de Orde van Oranje-Nassau, ont-
bonden werd. - Het fabrikantengeslacht R. is daarna al-
leen door Johan Anthony voortgezet. Van zijn zeven
zoons, te weten Karel (1851-1911) fabrikant en raadslid,
lid der Pro v. Staten, lid der tweede en eerste Kamer der
Staten-Generaal en lid v. d. Kamer v. Koophandel, An-
toon (1857-1928) fabrikant, Johan (1861-1933) fabrikant,
Leonard (geb. 1862) ouddirecteur van Ant. Jurgens'
Margar. fabr. te Goch, thans woonachtig te Geldrop,
Jacques (1863-1890), Henri (geb. 1865) margarinefabri-
kant te Lier in België, en Frans voornoemd, zette uitein-
delijk laatstgenoemde deze zaak voort. - Na einddiploma
aan de plaatselijke Rijks H.B.S. te hebben behaald, werd
Frans N. M. Raymakers opgeleid in de textielfabriek van
zijn vader en hij bereisde een groot deel van Europa en het
Nabije Oosten. Na 't overlijden van zijn vader in 1887,
werd hij lid van de Firma J. A. Raymakers & Co. en van
de in 1848 opgerichte Firma G. W. Kaulen & Co., welke
laatste een Turksch-rood-garen ververij bedrijf omvatte.
Medefirmanten waren zijn 3 voornoemde broers, Karel,
Antoon en Johan. — Na het uittreden van deze beide laat-
sten en het overlijden van Karel, werd diens zoon Willem
(1888-1927) med'efirmant, die dit tot zijn dood in 1927
bleef. - Frans N. M. R. bracht zijn bedrijf tot grooten
bloei. Naast 2 fabrieken te Helmond, waarin de aloude
katoenweverij en de ververij gevestigd waren, richtte hij
fabrieken op in Gemert, Geldrop en Weert en liquideerde,
gelukkig intijds door verkoop, de met zijn broers in 1898
te Frelinghien in Noor d-Frankrijk opgerichte ververij,
welke 14 dagen na 't uitbreken van den wereldoorlog door
kanonvuur totaal verwoest werd. — Juist vóór den
wereldoorlog werd een fabriek van katoenen (molton)
dekens aan 't bedrijf toegevoegd, waaraan nadien nog
weer een spinnerij verbonden werd. De wereldoorlog leid-
de tot een totale ruïneering van het turksch-rood-garen
export bedrijf; dit werd echter door F. R. tijdig ingezien,
en deze afdeeling door hem geliquideerd. In 1919 werd
door hem een geheel nieuw weverij bedrij f, beoogend de
vervaardiging van velours, pluche en trijp, naast de be-
staan blijvende bontweverij en dekenfabriek gesticht, en
deze uitbreidingsactiviteit heeft zich nadien voortgezet



over een heele reeks van textielproducten, op 't gebied
van stoffeering, zoowel als van kleedingindustrie. — In
1929 werd de firma omgezet in de N.V. J. A. Raymakers &
Co.'s Textielfabrieken, met R. als oudste directeur. - In
1932 trokken R. en zijn zoon Karel, welke laatste in Enge-
land een fabriek oprichtte, zich uit de N.V. terug. — R.
trad op 30 Mei 1899 te Amsterdam in het huwelijk met
Maria Engelbertina Josephina Hendrika Heijmans, geb.
te Utrecht 20 Oct. 1869, overl. te Helmond 25 Juli 1934,
het 16-de kind uit een gezin van 17 kinderen. Uit dit hu-
welijk zijn 9 kinderen gesproten, te weten: 29 Mei 1900,
Ir. Johan L. J. M., directeur der N.V. Raymakers & Co.'s
Textielfabrieken te Helmond, lid v. d. Kamer v. Koop-
handel, oud-lid v. d. gemeenteraad, geh. en vader van7 k.;
7 Juli 1901, Karel M. J. P., directeur van Raymakers
Brothers' Ltd. te Accrington in Lancashire (Engeland),
oud-directeur der N.V. J. A. Raymakers & Co.'s Textiel-
fabrieken. Geh. en vader van 4 k.; 24 November 1902,
Rudolf M. J. C., directeur der N.V. J. A. Raymakers &
Co.'s, Textielfabrieken, directeur der Wollenstoffenfabriek
v/h Prinzen & Van Glabbeek N.V. te Helmond, hoofd-
bestuurslid der R.K. Werkgeversvereeniging in Nederland
Geh. en vader van 5 k.; 23 Juni 1904 Maria A. J. C.; geh.
m. Mr. W. M. A. Weitjens, rechter i. d. Arrondissements-
rechtbank te Amsterdam, 3 k.; 13 Maart 1906, Theodora
M. J. C., geh. m. Mr. R. G. A. Höppener, advocaat en
procureur en wethouder te Roermond, hoofd-commis-
saris v. d. R.K. Verkenners in Ned., ridder in de Orde
van Oranje-Nassau; 13 Maart 1906, Joseph, overleden
3 Febr. 1909; 22 Maart 1908, Johanna M. J. C., geh. m.
Mr. Jos. Notermans, advocaat en procureur te Venlo. 4 k.;
12 Maart 1910, Sjef M. Th. C., kaarsenfabrikant enz. te
Helmond, ongeh.; 11 December 1911, Leonard F. M. J. C.,
arts, ongeh. - Kanaaldijk 47, Helmond.


