
Dijst's Meubelfabriek 
Gerardus Jacobus Josephus Dijst (1836-1886) is van beroep kastenmaker/meubelmaker. In het gedenkboek 
1813-1913 Nederlandsche Handel en Industrie, bladzijde 186 en 187, wordt een beschrijving gegeven van Dijst's 
Meubelfabriek, Bloemgracht 90-92 / Bloemgracht 129-145 te Amsterdam. Bij het overlijden van Gerardus 
Jacobus Josephus in 1886 bestaat de meubelfabriek  ('kastenmakerij') 30 jaar. Het bedrijf wordt vermoedelijk 
voortgezet door zijn zonen Gerardus Jacobus, Johannes en Hendricus Lambertus. 

 
Uit het telefoonboek 1915: 
N5876 Dijst's Meubelfabr., Bloemgr. 90 
Bron: http://www.geneaknowhow.net/script/dewit/tel1915/ 
 
Johannes Dijst (1864) heeft omstreeks 1884 onderstaand Penantkastje gemaakt voor zijn aanstaande bruid 
Johanna Elisabeth Kramer. Het zal het kastje gemaakt hebben in de meubelfabriek van zijn vader op de 
Bloemgracht. Het kastje is in het bezit van zijn achterkleinkind, Majo Valk 
 

 
 
 
Gerardus Jacobus Dijst overlijdt in 1886. In de krant Het Nieuws van den Dag, dd. 16-03-1907 verschijnt en 
bericht dat G. Dijst, zonder beroep, Bloemgracht 138 failliet is verklaard. Twee weken later, op 30-03-1907 
wordt het faillissement opgeheven wegens gebrek aan activiteit. Het heeft kennelijk betrekking op Dijst’s 
Meubelfabriek, opgericht door Gerardus Jacobus Josephus Dijst. Op wie het faillissement betrekking heeft, is 
niet bekend. Mogelijk een zoon, Gerardus Jacobus Dijst (1859-1940). 
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Het Nieuws van den Dag 16-03-1907 

 
 

Het Nieuws van den Dag 30-03-1907 

 
Magazijn van Meubelen - 1892  
Johannes Dijst (1864-1955), zoon van Gerardus Jacobus Josephus Dijst begint een eigen meubelhandel onder 
de naam “Magazijn van Meubelen” in de Hartenstraat 18 nabij zijn woonadres Hartenstraat 24. De fabriek is 
gevestigd in de Palmstraat 48. In de krant Het Nieuws van den Dag van 27-06-1892 plaatst hij een advertentie 
voor zijn meubels. Dijst’s Meubelfabriek bestaat dan kennelijk niet meer of hij is voor zichzelf begonnen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Nieuws van den Dag 27-63-1892 
 
 
 
 

Staking Meubelmakers - 1895 
In 1895 zijn het roerige tijden. Het bedrijfsleven 
wordt geteisterd door stakingen. Ook de 
meubelindustrie in Amsterdam krijgt te maken met 
een staking van de meubelgezellen. Ook het 
meubelbedrijf van J. Dijst heeft hier mee te 
maken. Op 28-03-1895 plaatsen de meubelmakers-
patroons in Amsterdam een bericht in Het Nieuws 
van de Dag, waarin zij hun klanten op de hoogte 
stellen van de plotselinge staking en in hun ogen 
onredelijke hoge eisen van de meubelgezellen. 
 
 Het Nieuws van den Dag 29-03-1895 
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De meubelmakers-patroons geven hun visie weer in de 
krant het Algemeen Handelsblad van 09-04-1895. Zij 
vinden de staking en de eisen van de meubelgezellen 
onredelijk. In het bericht zeggen zij te beschouwen, dat 
de stakende gezellen hun ontslag hebben genomen. In 
dezelfde krant wordt een bericht geplaatst aan de 
stakende meubelgezellen, dat hun patronen hen 
beschouwen als ontslag te hebben genomen en roepen 
hen op hun gereedschap van de werkplaats op te halen. 
De meubelmakers hadden in die tijd hun eigen 
gereedschap op het bedrijf waar zij werkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Handelsblad, 09-04-1895 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Handelsblad, 09-04-1895 
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Opmerkelijk is het bericht in Het 
Nieuws van den Dag van 18-01-
1909. Er is weer een staking 
uitgebroken onder de meubelmakers, 
behangers en aanverwante beroepen. 
In de krant wordt een verslag 
gepubliceerd uit de vergadering van 
de meubelmakers. Daar zijn ook 
meubelmakers bij van het 
meubelbedrijf van J. Dijst, 
Bloemgracht 90. Wat de naam van 
het meubelbedrijf is, is niet bekend. 
Het laat zich aanzien, dat de 
Nederlandsche Meubelfabriek in 
Haarlem en/of de Keizersgracht 510-
512 te Amsterdam niet meer bestaat. 
Kennelijk is Johannes Dijst terug 
gekeerd in de zaak van zijn inmiddels 
overleden vader. In 1908 vestigt hij 
zich met zijn gezin op de 
Bloemgracht 142 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 03-03-1917 is er weer een conflict 
tussen de meubelmakers en de 
werkgevers. Er is een onenigheid over 
de collectieve arbeidsovereenkomst. 
De bond van meubelfabrikanten in 
Nederland heeft samen met de 
gezellenorganisaties een 
overeenkomst aangegaan. De 
vereniging van meubelfabrikanten in 
Amsterdam heeft  het contract 
afgewezen. Aan de vereniging is een 
ultimatum gesteld. Mochten zij niet 
akkoord gaan dan zullen de 
meubelmakers op 12-03-1917 in 
staking gaan. 
 
 

www.dijstrtm.nl 21-04-2017 4



Hoe de stakingen verder zijn verlopen is niet bekend. J. Dijst 
(1864-1955) blijft in elk geval zijn meubelzaak runnen. Op 05-09-
1898 plaats hij weer in de krant Het Nieuws van den Dag een 
advertentie voor zijn zaak in de Hartenstraat. 
 
 
 
 
Het Nieuws van den Dag 05-09-1898 
 
 
 

De Nederlandsche Meubelfabriek (voortzetting van meubelzaak van 
Johannes Dijst (1899) 
In 1899 wordt door Johannes Dijst (1864-1955) een nieuwe meubelzaak opgericht; De Nederlandse 
Meubelfabriek. Hij doet dit samen met J. D. Wildeboer. In hetzelfde jaar verhuist hij met zijn gezin naar 
Haarlem.  Ook zijn broer Hendricus Lambertus (1866-1939) verhuist in dat jaar met zijn gezin naar Haarlem.  
 

Hoewel Johannes Dijst (1864-1955) in Haarlem 
woont, blijft de Meubelzaak in Amsterdam. Na de 
oprichting van de Nederlandsche Meubelfabriek 
(voorheen J. Dijst) wordt de zaak verplaatst naar de 
Keizersgracht 510-512, nabij de Leidsestraat. In een 
advertentie van 15-05-1899 en 05-06-1899 in de 
krant Het Nieuws van den Dag wordt de meubelzaak 
gepresenteerd.  
Het Nieuws van den Dag 31-01-1899 
 

 
 
       Het Nieuws van den Dag 15-05-1899 
 
Lang heeft de Nederlandsche Meubelfabriek niet bestaan.  Op 10-04-1900 verschijnt in de krant Het Nieuws van 
den Dag een berichtje, dat J. Dijst te Haarlem geschorst is als directeur van de N.V. Nederlandsche 

Meubelfabriek. Het bericht wordt verstrekt door de Raad van 
Commissarissen.  
In het Algemeen Handelsblad van 10-04-1900 wordt 
vermeld, dat Johannes Dijst, als directeur van de 
Nederlandse Meubelfabriek failliet is verklaard.  
Rechtercommissaris mr. C.G. von Reeken en curator mr. A.  
                 Moens. 
Het Nieuws van den Dag 10-04-1900 
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 Op 02-04-1900 is J.Dijst nog jurylid bij een 
prijsvraag voor de meubilering van een 
burgerwoning. Zijn schorsing wordt op 10-04-
1900 in de krant gepubliceerd.. 
 
 
 
 
 

Het Nieuws van den Dag 02-04-1900 
 
 

Meubelfabriek De Hoop - 1900 
Na hun avontuur met De Nederlandsche Meubelfabriek 
verhuizen de broers Johannes en Hendricus Lambertus met hun 
gezin in juli 1900 weer naar Amsterdam. Opmerkelijk is de 
advertentie voor St. Nicolaas-Cadeau op 29-11-1900 in de krant 
Het Nieuws van den Dag. Hier wordt melding gemaakt van de  Het Nieuws van den Dag 29-11-1900 
meubelfabriek De Hoop ten name van  H. Dijst (Hendricus Lambertus Dijst (1866-1839) en J(ohannes). Dijst 
(1864-1955). Hendricus Lambertus woont in 1902 in de Frederik Hendrikstraat.  
Het wekt de indruk, dat Johannes Dijst belangen heeft in twee Meubelfabrieken.  

 
Toch gloort er weer hoop aan de horizon. In de 
krant Het Nieuws van den Dag, van 17-01-
1901 wordt het faillissement van J. Dijst 
(1864-1955), voorheen directeur van de 
Nederlandsche Meubelfabriek te Haarlem 
opgeheven. 
 

Het Nieuws van den Dag 17-01-1901 
 

Dijst’s Meubelfabriek – 1917 
De moed wordt niet 
opgegeven. Op 31-12-
1917 wordt bij de notaris 
een oprichtingsakte 
opgemaakt voor de NV 
Dijst’s Meubelfabriek. 
Johannes Dijst (1864-
1955) is kennelijk de 
initiatiefnemer samen met 
zijn zoons  Gerardus 
Jacobus Josephus (1889-
1972), Jacobus (1894-
1984) en zijn dochter 
Johanna Margaretha 
(1886-1950).  Johannes 
gebruikt de oude 
firmanaam van zijn vader. 
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Gezien de advertenties wordt de winkel gevestigd in de Leidsestraat 27 te Amsterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algemeen Handelsblad, 28-11-1926  Algemeen Handelsblad, 17-05-1929 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen Handelsblad, 01-12-1929 
 
 

Gemeentelijke Industrie-Commissie 
In 1929 wordt de Gemeentelijke Industrie-commissie 
geïnstalleerd. De taak van de commissie is het besturen 
van het vraagstuk tot bevordering van de ontwikkeling 
van de plaatselijke industrie. Een van de leden is 
Gerardus Jacobus Josephus Dijst ((1864-1955). 
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In de advertentie van 1930 wordt gesproken over een 
uitverkoop. Wordt hiermee de jaarlijkse uitverkoop mee 
bedoeld of uitverkoop in verband met beëindiging van het 
bedrijf? Na 1930 staan er in de kranten geen 
berichten/advertenties meer van Dijst’s Meubelfabriek of een 
andere vorm van meubelzaken. 
In de kranten tussen 1920 en 1940 komen vele malen 
particuliere advertenties voor onder de kop “te koop 
aangeboden”. Het betreffen dan meubels. In de advertentie 
staat dan vermeld dat het een meubel van Dijst is. Kennelijk is 

 Algemeen Handelsblad, 26-01-1930 
de naam zodanig bekend, dat het noemen van de naam voldoende is om het meubelstuk aan te prijzen. 
 
In 1932 wordt het gebouw Felix Meritis gerenoveerd. In een advertentie na de renovatie worden de bedrijven die 
hieraan hebben meegewerkt genoemd en bedankt. Dijst’s Meubelfabriek heeft voor de renovatie bepaalde 
houtwerken geleverd. 

 
 
 

Liquidatie 
In 1935 valt definitief het doek voor de NV 
Dijst’s Meubelfabriek. Op maandag 25 
februari 1935 en de twee volgende dagen vindt 
in de winkel in de Leidsestraat 27 een 
liquidatieveiling plaats. 
 
 
 

 
 

Hendricus Lambertus Dijst (1866-
1939) broer van Johannes Dijst (1864-1955) 

Hendricus 
Lambertus, de 
broer van 
Johannes is 
ook 
meubelmaker. 
In een 
advertentie 
van hem en 
zijn broer 
Johannes in 
1900 wordt 
gesproken 
over de 
Meubelfabrie
k de Hoop. In 

het Algemeen Handelsblad van 17-08-1927 staat een 
foto van hem met de opmerking dat hij 40 jaar in 
dienst is bij de NV Dijst’s Meubelfabriek. 
Opmerkelijk omdat de NV Dijst’s Meubelfabriek  
 
  Bussumse Courant,  28-03-1902 
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in 1917 is opgericht. In alle berichten in de kranten wordt zijn naam nimmer genoemd. Wanneer hij 40 jaar in 
dienst is bij NV Dijst’s Meubelfabriek zou hij al in 1887 in dienst zijn van NV Dijst’s Meubelfabriek. Op dat 
moment bestaat de firma inderdaad. Het is de meubelzaak van zijn vader, Gerardus Jacobus Josephus. De 
firmanaam blijft niet bestaan. In 1899 vertrekt hij samen met zijn broer Johannes naar Haarlem. Johannes richt 
daar samen met Wildeboer de Nederlandsche Meubelfabriek op. Dit wordt geen succes en in 1900 vertrekken 
beiden weer naar Amsterdam. In 1917 richt zijn broer Johannes met zijn kinderen weder de NV Dijst’s 
Meubelfabriek op. Het lijkt er op, dat Hendricus Lambertus steeds betrokken is geweest bij de ondernemingen 
van zijn broer Johannes. Het kan zijn dat hij in dienst was bij zijn broer.     
 
De broers Johannes, Hendricus Lambertus en Dirk, alle drie als beroep meubelmaker, vertrekken in 1902 naar 
Bussum. Hendricus Lambertus woont op het adres Landstraat 62 in Bussum. Voor dat adres vraagt hij 27-03-
1902 een vergunning aan voor het oprichten van een gasturbine voor meubelfabricage. Was dit voor Dijst’s 
Meubelfabriek met de winkel in de Leidsestraat? 
 

Meubels van Dijst’s NV Meubelfabrieken 
Meubels van Dijst’s Meubelfabrieken waren in de eerste kwar van de 20e eeuw kennelijk een begrip. In de kleine 
particuliere “Te koop” advertenties in de kranten was bijvoorbeeld een tekst: “Te koop en kast van Dijst” 
voldoende om de kwaliteit aan te geven.  
Zoals hierboven al wordt beschreven, heeft 
Johannes Dijst (1864) heeft omstreeks 1884 
nevenstaand Penantkastje gemaakt voor zijn 
aanstaande bruid Johanna Elisabeth Kramer. Het 
kastje is in het bezit van zijn achterkleinkind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 2013 werd op de veiling van Botterweg Auctions Amsterdam 2 leunstoelen en een theemeubel aangeboden. 
(https://www.botterweg.com/Auction/tabid/36/auctionID/29/tag/Nederland/page/17/language/nl-
NL/Default.aspx?auctionid=29&tag=Dijst) 
 
De twee leunstoelen werden omschreven als: 
“Twee beklede mahoniehouten fauteuils met 
coromandelhouten details, ontwerper onbekend, 
uitvoering N.V. Dijst's Meubelfabrieken, 
Bloemgracht 129-14,  Amsterdam 1931.”  
Naast diverse detailfoto’s werd ook overlegd de 
correspondentie tussen de eerste eigenaar, H. 
Hoeckel, Enckevoirtstraat 8 te ’s Hertogenbosch en 
de N.V. Dijst’s Meubelfabrieken. De heer H. van 
Hoeckel kocht bij de N.V. Dijst’s Meubelfabrieken 
en compleet ameublement voor de eetkamer en de 
zitkamer. De twee maakte deel uit van het eetkamer 
ameublement. 
De meubels werden geleverd en betaald op 14-7-
1931 voor een totaal bedrag van fl. 2965,10 
De fauteuils zijn geveild voor € 900,- 
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Het theemeubel werd om als: 
“Mahoniehouten theemeubel met coromandelhouten 
details, ontwerper onbekend, uitvoering N.V. Dijst's 
Meubelfabrieken, Bloemgracht 129-14,  Amsterdam 
1931.” 
Ook van het theemeubel weerden diverse detailfoto’s 
getoond. Het theemeubel maakt deel uit van het 
eetkamer ameublement dat door de heer H. van 
Hoeckel was gekocht. 
Het theemeubel is op de veiling niet verkocht. 
 
 
 
 
 
 

Practica Dijst 
In de media is na 1930 niet veel meer te vinden over de meubelzaken of fabrieken van Dijst. Toch is de 
meubelbranche aanwezig geweest bij Dijst. Op vrijdag 1 juli 1988 vindt in het winkelcentrum Doemere in 
Almere Buiten de feestelijke opening plaats van o.a Practica Dijst. Bron: Laarder Courant de Bel, 30-06-1988. In 
het winkelcentrum Doemere vindt op 01-07-1993 prijsuitreiking in Doemere, Almere-Buiten o.a. een prijs van 
Pratica Dijst. Bron: Laarder Courant de Bel, 01-07-1993. Uit de publicatie blijkt, dat er op dat moment drie 
filialen zijn van Practica Dijst, namelijk: 
1. Oosterspoorplein 1, Amsterdam 
2. Ouddiemerlaan 205-219, Diemen 
3. New Yorkweg 121, winkelcentrum Doemere, Almere Buiten. 
 
Uiteindelijk wordt Practica Dijst overgenomen door / gaat op in Meutec Holding BV. 
 
 

Nawoord: 
Steeds meer neemt het digitaliseren en publiceren van archiefstukken op internet toe. Zo heeft de Koninklijke 
Bibliotheek (http://kranten.kb.nl/) kranten gedigitaliseerd en op internet gepubliceerd. Bovenstaand artikel is tot 
stand gekomen op grond van in de kranten aangetroffen artikelen. Het artikel beoogt niet volledig te zijn. 
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