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Een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch
Oorsprong en ontwikkeling

van het familiebedrij f 'A. E Jansen'
1889 - 1987

EL. JANSEN



STELLINGEN

I

Algemene maatschappelijke ontspanning, zoals na beide wereldoorlogen,
komt in het kleedgedrag markant tot uiting.

II

Het verdient aanbeveling dat directieleden van grote kledingwinkels zelf
van tijd tot tijd 'in de verkoop gaan staan', zodat zij uit eigen ervaring het ver-
kopend personeel regels kunnen voorhouden om optimaal te functioneren.

III

Een kledingspeciaaizaak vereist goed getraind, vakklindig personeel; met

'hulpverkopers' en 'part-time krachten' is de consument slecht gediend.

IV

Veranderde kledingmotivatie van de consument is eerder een oorzaak van

het verdwijnen van de ambachtelijke kleermaker geweest dan de opkomst
van de confectie.

V
De tweedehandskledingmarkt - vooral in de achitiende en negentiende

eeuw in 's-Hertogenbosch door de plaatselijke armoede zo bloeiend - blijft.
hoewel men bij gestegen welvaart anders zou vermoeden, voortbestaan, zij
het dat andere motieven dan de oorspronkelijke tot dit koopgedrag leiden.

VI

De benamingen tweedehandskieding, oude kleding, gedragen kleding en

kringloopkleding voor een en hetzelfde produkt, geven een zienswijze aan,
die meer betrekking heeft op de verkoper of de koper ervan dan op het pro-
dukt zelf.

VII

Het verdwijnen van beroepskieding van militairen, priesters en religieu-
zen heeft vooral in het zuiden van ons land lot een verarming van het straat-
beeld geleid.



VIII
Tot de presentatie van een winkel behoort niet alleen de aantrekkelijke

rangschikking van goederen en de sfeervolle inrichting, maar ook het nette
voorkomen en de vriendelijke behulpzaamheid van het bedienend perso-
neel; wat dit laatste gegeven betreft wordt de klant vaak met het tegendeel

geconfronteerd.

IX

De eigenaar van een speciaalzaak, aan welke hij zijn eigen familienaam als

bedrijfsnaam verbindt, wekt meer vertrouwen bij het kopend publiek dan
wanneer zijn zaak een onpersoonlijke. eventueel buiten]andse naam zou
dragen; hij zet namelijk zijn eigen goede naam op het spel.

X

De eenvormigheid van filiaalgrootbedrijven, supermarkien, boetieks en
jeansshops, in combinatie met hun vaak buitenlandse benaming, draagt er-
toe bij dat de plaatselijke identiteit van menige stad en dorp verloren gaat.

XI

De interrelatie van koper en verkoper op warenmarkten, in winkels en in
warenhuizen. in verleden en heden, is een te belangrijk facet van de sociale
en culturele geschiedenis van de gewone burger, dan dat onderzoek hier-
naar achterwege zou kunnen blijven.

XII
De grote varieteit aan beroepsopleidingen en beroepen en de daarmee sa-

menhangende emancipatie en beroepskeuzemogelijkheden van de jeugd
hebben een einde gemaakt aan de vroegere vanzelfsprekende opvolging van
vader op zoon in familiebedrijven.

XIII
De amateur-historicus die bij onderzoek van archieven aangewezen is op

mierofiches afleesbaar van een beeldscherm, mist de aanraking, de geur en

het geknister van de oude boeken, folios en akten, welke zintuigelijke erva-
ringen bijdragen tot het genoegen van zijn liefhebberij.

XIV
Het opzelten van een documentatiecentrum verbonden aan het Nationaal

Monument Kamp Vught, ter herinnering aan de wederwaardigheden van de
kampbewoners in het voormalige -Polizeiliches Durchgangslager Herzo-
genbusch", dient uit te groeien tot een 'Documentatie Monument'.



XV
Opgevoed zijn in een geloofstraditie, hetgeen tevens inhoudt opgevoed

zijn in een cultuurtraditie, kan door geen enkele laycisering en secularisering
worden teniet gedaan.

XVI
Promoveren op latere leeftijd geeft de promovendus de overtuiging dat er
nog onvermoede krachten in hem leven, waardoor hij zijn promotie niet als
eindpunt ervaart maar als nieuwe start.

XVII
In zijn "Mijnheer Cezelle - Biografie van een priester-dichter" geeft Mi-

chel van der Plas die waardering en erkenning aan Gezelle, die deze grote
Vlaming van zijn kerkelijke overheden nooit heeft mogen ontvangen.

XVIII
In tegenstelling tot de missionarissen ten tijde van het Rijke Roomsche Le-

ven ontbreekt het ontwikkelingswerkers in dtze tijd aan bezieling door het
thuisfront.

XIX
Indische Nederlanders, die in het voormalige Nederlands Indie als een ra-

ciale menggroep genegeerd werden, dreigen na vele jaren in hun tweede en
derde generatie weer genegeerd te worden, nu zij in Nederland om materie-

le en immateri*le hulp vragen, als erkenning van ondergaan leed tijdens de
Tweede Wereldoorlog.

XX

Het woord 'colbert' als aanduiding van een kort jasje, komt in Franse
woordenboeken niet voor.

XXI
Binnenzakken in vrouwenkleding kunnen tasjesroof voorkomen.

XX11
Er is iets mis, wanneer verkeerslichten door weggebruikers stoplichten

worden genoemd.
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WOORD VOORAF

Deze studie over de detailhandel in kleding te 's-Hertogenhosch in de negentiende en
twintigste eeuw met daaraan gekoppeld de historie van het kledingbedrijf'A.F. Jansen
in dezelfdi stad, is ontstaan uit een genealogische belangstelling. Een eerste inzage in de
genealogische gegevens van mijn grootvader Antonius Franciscus Jansen en mijn groot-
moeder Helena Jansen-Bodar, maakle mij nieuwsgierig tiaar zijn en haar verdere af-
stamming om zo een antwoord te krijgen op de vraag of zij echte Bosschenaren waren.
deel hadden uitgemaakt van een groot of een klein gezin en welke beroepen zij en hun
wederzijdse ouders en grootouders hadden uitgeoefend. Het eerste onderzoek hiernaar
leidde tot pen genealogische beschrijving van de beide families vanaf de eerste clecennia
van (le aclittiende eeuw. de periode waarin de eerste Jansen, voorvader in rec·hte lijn van
Antonius Franciscus Jansen, zich metterwoon in 's-Hertogenbosch vestigcle. Uit het on-
derzoek naar het beroepsleven van de diverse familieleden bleek. dat zowel de vader en
de grootvader van Antonius Franciscus Jansen al een beroep in de kledinghandel uitoe-
fende respectievelijk als kleermaker/oude-klerenkoper en als kledingkoper/koopman.

De oorsprong en de vestiging van het kledingbedrijf 'A.F. Jansen', de naam van de
oprichter dragend, konden hierdoor beschreven worden. Daar de zonen van Antonius
Franc.iscus Jansen het kledingbedrijf van hun vader voortzetten, wat ook zon kleinzonen
in latere jaren weer deden, kon een beschrijving van de ontwikkeling eveneens volgen.

Gedachlig mijn eerste leermeester in de soctiologie Oldendorff, die naar voren brengl
dat een bedrijf evenals alle sociale instellingen, gesitueerd is in een maatschappelijk-cul-
tureel verband, en waarvan de problematiek slechts in en door deze maatschappelijk-
culturele samenhang ten volle begrepen kan worden: volgde Ill spoe(lig een verdere stu-
die over de maatschappelijke en culturele factoren die tot veranderingen in de kleding-
handel in het algemeen en tot die in 's-Hertogenbosch in het bijzonder en evenee.ns tot
de vestiging en ontwikkeling van het kledingbedrijf'A.F. Jansen' bijgedragen hebben.

Een veelheid van feiten, deels nog ongestructureerd, deed een omvangrijke studie ont-
staan met als uitgangspunt het kledingbedrijf 'A.F. Jansen'. In overleg met
Prof.Dr.H.F.J.M. van den Eerenbeemt, die mijn promotor zou worden, werd in een
nieuw op te zetten studie de kledinghandel in zijn algemeenheid centraal gesteld. waar
bij de ontwikkeling van de kledinghandel in 's-Hertogenhosch mede als uitgangspunt
zou dienen. De oorsprong, vestiging en ontwikkeling van het kledingbedrijf 'A.F. Jan-
sen' z.ou hierbij exemplair zijn. Wat dit laatste betreft werd een oorspronkelijke familie-
geschiedenis een bedrijfsgeschiedenis. terwijl de bedrijfsgeschiedenis op haar beurt
weer een familiegeschiedenis bleek te zijn.

By de start van het verzamelen van de eerste gegevens voor mijn studie werd ik sterk
gestimuleerd door de vele familie- en bedrijfsverhalen van wijlen mijn vader en mijn bei-
de ooms. Ik was een dankbare luisteraar. Voorts gaat mijn dank uit naar wijlen Mevr.
M. van der Ven-Boelens, (lie de handel en wandel van Antonius Franciscus Jansen en
zijn zonen voor mij verduidelijkte en in een breder 'Bosch' perspectief plaatste. Deze

') Oldendorff, Organisatie van eamenwerking in het bedri f, 6
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gesprekken waren des te belangrijker daar een bedrijfsarchief uit de eerste decennia van
het bestaan van het bedrijf ontbrak en het archief van de latere jaren niet voor publikatie
ter beschikking werd gesteld. Met Van Puijenbroek2 kon ik meermalen verzuchten, dat
door gebrek aan gegevens uit een bedrijfsarchief andere bronnen moesten worden ge-
zocht en werden gevonden. Daardoor werd deze bedrijfsgeschiedenis geen economische
bedrijfsgeschiedenis in de strikte zin van het woord. Balansen, bedrijfsstrategie, inzicht
in winstoogmerken en investeringspolitiek ontbreken hier, alhoewel de wijze waarop ze-
ker in de eerste en tweede generatie van de familie Jansen. door intuitie, Fingerspitzen-
gefuhl en hard werken het familiebedrijf werd grootgemaakt, zeker ook op economisch
inzicht stoell. Door geregeld onderling overleg tussen de firmanten, door hun contacten

in het bedrijfsverenigingsleven en de inkoopcombinaties hielden zij de vinger aan de
pols van het economisch leven, zodat zij tot goede bedrijfsbeslissingen kwamen.

De plaats van de verkoper/winkelier en de consument/koper werd gedistilleerd uit lite-
ratuur, 'oral history' en vooral ook dag-, week- en vakbladen. Vooral ook voor de ontwik-
kelingen van het produkt 'kleding' werd literatuur over mode en vakliteratuur geraad-

pleegd. Voor de beschrijving van de ontwikkeling van de kledinghandel en de bedrijfs-
ontwikkelingen in 's-Hertogenbosch werden het archief van de Kamer van Koophandel
en het gemeente-archief geraadpleegd. Aan de medewerkers van beide instellingen mijn
dank voor hun belangeloze hulp.

Oprecht gaat mijn dank uit naar mijn promotor Prof.Dr. H.F.J.M. van den Eeren-
beemt, die de richting en de structuur van deze studie mede bepaalde en die mij door
het vertrouwen dat hij in mij stelde wat betreft het behalen van een goed eindresultaat,
enorm stimuleerde. Mijn dank ook aan Drs. J.P.M. Strijbosch. die met mij het manu-
script doorlas en de drukproeven corrigeerde. Veel dank aan Marianne van Gerven, die
met veel inzet het manuscript op schijf heeft gezet en voor een goede lay-out zorg droeg.
Cuus Bovens wil ik bedanken voor zijn creatieve vertaling van de Samenvatting, waar-
door een Sommaire opgenomen kon worden. Het Bestuur van de Stichting Zuidelijk
Historisch Contact wil ik danken voor de opname van mijn proefschrift als acht en tach-
tigste deel in de reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland. De
uitgave van deze studie is mede mogelijk gemaakt door de financiele bijdragen van de

zijde van 'al]ansenmode b.v.: 'van rooij en van rooij b.v.' en 'Jansen Rosmalen b.v.'.
Voor deze ondervonden steun ben ik zeer erkentelijk. Tot slot dank ik allen, die be-
langstellend de voortgang van mijn proefschrift volg(len en mij daardoor aanmoedigden.

In zijn studie Mens en Maatschappij in beweging geeft mijn promotor Prof.Dr.
H.F.J.M. van den Eerenbeemt aan dat men de wortel van het heden goed moet kennen
om de ontwikkelingsgang van de toekomst te kunnen aangeven.3 Dit voert hij aan als eer-
ste argument om kennis van het verleden le nemen. Zijn tweede argument en voor mij
het belangrijkste, is volgens hem het respect dat wij moeten hebben voor datgene waar-
voor onze vaderen geijverd en gestreden hebben. Hij schrijft letterlijk: "Ook al mogen
wij nu en uitgaande van onze tijd het misschien niet met hun opvattingen eens zijn en ook

2) Van Puijenbroek, Beginnen in Eindhoven, 10.
3)  Van den Eerenbeemt, Mens en MaatschappO in beweging. 2
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al mogen de door hen bereikte resultaten later door nieuwe ontwikkelingen achterhaald

zijn, dit houdt niet in, dat wij mogen vergeten wat zij deden.
Naast het feit dat het 66n uit het ander volgien het bereikte nooit kan bestaan zonder dat

wat voorafgegaan is, speelt hierbij pieteit een rol.
9,4

Instemmend met deze woorden draag ik de hier voor u liggende studie op aan de nage-

dachtenis van mijn grootvader Antonius Franciscus Jansen (1866-1929) en zijn zonen:
Lambertus Johannes Antonius Jansen ( 1892-1979), Jacobus Johannes Jansen
(1896-1967) en Johannes Theodorus Maria Jansen (1906-1990).

's-Hertogenbosch. 28 augustus 1991 F.L. Jansen

'  Van den F.erenbeemt, a.w.. 2.
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1.    Gemiddelde arbeidsduur per week thuiswerkers kledingindustrie p. 98
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PROBLEEMSTELLING EN OPZET

Ervan uitgaande dat onder handel verstaan wordt de handeling van ko-
pen en verkopen, wat in economische zin is gaan omvatten de bemidde-
ling tussen voortbrenging en verbruik - met als doel de omzet van goede-
ren - met behulp van al]e daartoe strekkende handelingen tussen koper
en verkoper, dan zullen bij een studie van de kledinghandel, de kleding-
consument. de kledingverkoper en het produkt zelf, de kleding, onder-
werp van studie zijn.

Bij een beschouwing van handelin ruime zin worden ook alle handelin-
gen in het proces betrokken, die bij (le omzet van deze goederen diensten
bewijzen zoals daar zijn de inrichting en presentatie van het verkoop-
punt, de presentatie van het produkt zelf in winkel en etalage, de recla-
me, de service en de deskundigheid van de verkoper. Welke veranderin-
gen er sedert het eind van de negentiende eeuw tot heden in de kleding-
handel opgetreden zijn en welke factoren en welke krachten dit proces
van verandering gestalte gegeven hebben, is het onderwerp van deze
studie.

De keuze van de periode kan warden verklaard uit het feit dat het Bos-
sche bedrijf'A.F. Jansen' in die periode zijn oorsprong en zijn begin en
einde als familiebedrijf had. Waar de oorsprong, vestiging en ontwikke-
ling van deze zaak in 's-Hertogenbosch plaatsvindt, neemt de Bossche
kledingdetailhandel een centrale plaats in deze studie in, op zich weer ge-
situeerd tegen de achtergrond van de Nederlandse kledingdetailhandel
in het algemeen. Ieder hoofdstuk van deze studie opent daarom met een
paragraaf of paragrafen de kledinghandel in zijn algemeenheid betref-
fende om te vervolgen met een of meer paragrafen waarbij de kledingde-
tailhandel in 's-Hertogenbosch centraal staat. Ieder hoofdstuk wordt af-
gesloten met een paragraaf waarin het familiebedrijf'A.F. Jansen & Zn'
temidden van de voorafgaande beschreven ontwikkelingen gevolgd
wordt.

De interrelatie en de interdependentie en de veranderingen daarbin-
nen tussen koper, verkoper en produkt, vormen de essentie van deze stu-
die. De vraag kan dan gesteld worden: welke maatschappelijke factoren
en krachten zijn waar en wanneer van invloed geweest op de ontwikkeling
van het produkt (produktie, vorm, aanbod), op de ontwikkelingen in de
relatie van de verkoper en de koper tot het produkt (kledingmotivatie en
kledingkoopgedrag) en in de ontwikkelingen in de relatie koper-verkoper
(persoonlijk contact, service, beYnvloedende reclame)?
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Het produkt - de kleding - moet gezien worden als een voor de consu-
ment fundamenteel consumptieartikel. Kleding is naast voedsel en on-
derdak, een van de eerste levensbehoeften van de mens. Aan deze be-
hoefte liggen drie motieven ten grondslag: versiering, zedigheid en be-

scherming. In zijn Sociologie van de Mode noemt K8nig ze in deze
volgorde. De voornaamste functie van de kleding noemt hij de versiering.
Bij primitieve volkeren die vanwege het klimaat geen kleding ter bescher-
ming behoeven, komt juist deze versieringsdrang in velerlei vormen naar
voren. De tweede functie in rangorde acht KBnig de beschermende. Men
beschermt zich tegen het heersende klimaat - zonnestraling, regen, wind
en koude - en tegen letsels die men in de strijd kan oplopen. De zedig-

heid, de derde functie, heeft iets ambivalents. Zij verbergt en accentueert

tegelijk de primaire en meestal ook de secundaire geslachtskenmerken.
In toenemende mate staat de kleding in functie tot het schaamtegevoel,

"maar    ... ze doet dit toch niet zonder tegelijk een verlokking te zijn om
door de kleding bij de bron van erotische werking te komen. Doordat ze
verhult, wekt de kleding de onverwoestbare behoefte te onthullen. 991

Voor Flugel staat vast, dat wat de geciviliseerde culturen betreft, de kle-
ding allereerst dient om de sexuele aantrekkingskracht te verhogen.2 Het
is onvoldoende de behoefte aan kleding uit deze nuttigheidsoverwegin-
gen te verklaren. Kleding heeft ook een symbolische betekenis. Verhoe-
ven is van mening dat de mens in zijn kleding niet zozeer de kou en de
wind en regen ontvlucht, maar evenzeer de kou van de heldere, hem
doorzichtig makende en in zich zelf oplossende openheid en objectiviteit.
In zijn kleding beveiligt de mens zich symbolisch tegen zijn openheid. De
mens zijn vrees voor kou is een concrete gedaante van zijn vrees voor
openheid.3 Verhoeven geeft hier al een eerste functie van kleding aan
vanuit een symbolische betekenis. Vanuit deze symbolische betekenis

kan men nog meer functies van kleding onderscheiden. Door kleding kan
de mens zich onderscheiden van de andere mens4, terwijl daardoor te-
vens een herkenning kan plaats hebben.5 In sommige gevallen is kleding
een teken van macht die ten opzichte van anderen uitgeoefend wordt. De
voortdurende vernieuwingen en veranderingen die in de dynamische
maatschappij plaatsvinden, (loen ook een verandering in kledingmotiva-

1)  Klinig, Sociologie van de mode, 55.
2)  Scheerder, Orientatie in de psychologie van de mode in kleding, in Sociale Wetenschappen
VII, nr. 4 (1964), 270.
3)  Verhoeven, Symboliek van de sluier, 69.
4) Chorus. Gronds[agen der sociale psychologie, 205.
5)  portnoy, Degeklede mens, 12-17.

2



tie en kledingkoopgedrag ontstaan. De kleding houdt een weerspiegeling
van de maatschappij in. Door zien en gezien te worden kan door middel
van kleding uitdrukking gegeven wor(len aan levensstijl en levensopvat-
ting.6 Brenninkmeijer zegt terecht dat mode als sociologisch en psycholo-
gisch gegeven vooral te maken heeft met het gezien worden.7 Iemands
kleding en uiterlijke verzorging bepalen samen zijn of haar'uiterlijke ver-
schijning'. Deze totale verschijningsvorm, deze buitenkant, kan door
iedereen worden waarp.enomen.8 Het belang dat men aan deze uiterlijke
verschijning hecht verschilt van mens tot mens, van groep tot groep. Som-
migen zijn van mening dat met een goed verzorgd uiterlijk reeds de totale

opgave van het menszijn vervuld is. Er zijn anderen die aan het uiterlijk
geen enkele waarde toekennen en daarmee eveneens een extreem stand-
punt innemen, zij het tegengesteld. Bij hen gaat het om het innerlijk van
de mens, om geestelijke waarde, niet hoe hij er uit ziet.9

Als materiele schepping is kleding een essentieel onderdeel van de
cultuurio, waarbij waarden en normen die in bepaalde perioden door in-
dividuele mensen of groepen van mensen aangehangen worden, in kle-
ding hun expressie vinden. 11

Alle genoemde functies van kleding zijn in onze cultuur manifest.
De hierboven weergegeven motieven om bepaaide kleding te dragen of

juist niet te dragen, komen in bepaalde perioden in wisselende belang-

rijkheid naar voren. De vraag moet beantwoord worden door welke in-
vloeden deze motivatie en dit koopgedrag zich ontwikkeld hebben en
welke veranderingen hierin, waar, wanneer en in welke mate opgetreden
zijn. Onder de termen 'kledingmotivatie' en 'kledingkoopgedrag' wordt
in verschillende hoofdstukken aan deze motivatie en aan dit koopgedrag
van consument aandacht besteed.

In de periode v66r  1850 is het aanbod van kleding onderscheiden in
aanbod van nieuwe kleding en aanbod van oude kleding, zoals ook de
vraag onderscheiden is in vraag naar nieuwe kleding en vraag naar oude
kleding. Er zijn duidelijk twee onderscheiden markten aanwezig, waar
twee onderscheiden categorieen van kopers zich hun kleding aanschaf-
fen. De ontmoeting tussen koper en verkoper vindt plaats op markten, op

9  Beerling, Mode, sociaal filosofisch. in Wijsgerig perspectief(1 973/74), 184.
7) Brenninkmeijer, 77:e Sociology offashion, 48-49.
B)   De Leeuw, Kleding in Nederland 1813-1929,  13.
9)   aw.,16'
I 0)  Zijderveld, De culturelefactor, 33.
") a.w., 29.
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ateliers of in het woonhuis van een van beiden. De verkoper van nieuwe
kleding (maatkleding) is producent en verkoper tegelijk, de verkoper van
tweedehandskleding is bemiddelaar tussen de oorspronkelijke aanbieder
van de gedragen kleding en de consument.

De functie en de positie van de verkoper, als bemiddelaar tussen de
producent en de consument van de kleding zijn in de loop van de decen-
nia sterk veranderd. Was de kledingproducent aanvankelijk ook de ver-
koper, door de komst van de confectiekleding, die in massa geprodu-
ceerd wordt, wordt de verkoper bemiddelaar tussen producent en consu-
ment,  zoals v66r  1850 al bij de verkoper van oude kleren het geval was.
De verkoper wordt winkelier en hiermede is de kiem gelegd voor het ont-
staan van het groot-, midden- en kleinbedrijf, die met elkaar in een soms
harde strijd gaan wedijveren om de gunst van de consument. Verdere
ontwikkeling van groot- en kleinbedrijf staat niet stil gezien de komst van
kledingsupers aan de ene kant en de kleinere kledingboetieks aan de an-
dere kant. Vraagstelling hierbij is: welke veranderingen op de kleding-
markt geven tot welke ontwikkelingen in de kledingdetailhandel aanlei-
ding en hoe verlopen deze ontwikkelingen met name wat betreft de kwali-
teit en de kwantiteit van de verkooppunten?

Een grote strijd wordt ook geleverd tussen producent/verkoper van
maatkleding en de verkoper/winkelier van confectiekleding. Uiteindelijk
gaat de maatkleermaker in een ongelijke strijd met de confectie-industrie
grotendeels ten onder. In welke perioden en met welke middelen wordt
deze strijd door de beroepsgroep van maatkleermakers gevoerd en kun-
nen er uiteindelijk redenen genoemd worden waaraan het succes van de
overwinnende partij te danken is?

Oorlog en depressie, maatschappelijke welvaart, ontwikkeling van de
mondigheid van de consument, die zijn motivatie en koopgedrag sterk
benvloedt, zijn alle factoren die invloed uitgeoefend hebben op kleding-
produktie, kledinghandel en het produkt zelf.

De hier gepresenteerde studie, waarin al de voorafgenoemde factoren
en facetten aan de orde komen, wil niet direct een toetsende dan wel een
heuristische betekenis hebben. Een beschrijving van de kledinghandel in
zijn algemeenheid en (lie van 's-Hertogenbosch in het bijzonder is als uit-
gangspunt genomen om tenslotte de historie van het familiebedrijf'A.F.
Jansen' in een wel omlijnd kader te kunnen plaatsen. Daarom gelden de
voornoemde probleem- en vraagstellingen ook voor de ontwikkelingen in
de kledingdetailhandel in 's-Hertogenbosch. Hoe hebben die ontwikke-
lingen zich in deze stad vollrokken en welke bijzondere factoren hebben
wellicht een bijzondere rol gespeeld bij de opkomst en de vestiging van
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winkels in confectiekleding, en bij de gevoerde strijd van de maatkleer-
makers in deze stad ter handhaving van hun positie als kledingproducent
en kledingdetaillist?

Met betrekking tot het familiebedrijf A.F. Jansen is het belangrijk vast
te stellen welk gedrag vanuit welke mentaliteit de oprichter en zijn opvol-
gers gevolgd hebben bij het tot ontwikkeling brengen van hun detailhaii-
del in kleding en of er plaatselijk ofwel regionaal factoren aan te wijzen
zijn, die mede lot deze ontwikkeling bijgedragen hebben. De geschiede-
nis van de kledinghandel in 's-Hertogenbosch zal in menige stad in Ne-
derland dezelfde ontwikkeling in dezelfde fases doorlopen hebben. Ve-
len die 's-Hertogenbosch kennen zullen haar in dit werk herkennen, zo-
als ook menig bedrijfseigenaar de historie van het kledingbedrijf 'A.F.
Jansen' als een blauwdruk van de historie van zijn eigen bedrijf kan be-
schouwen.

De ontwikkelingen van de kledinghandel zijn geschetst in zeven hoofd-
stukken, ongelijk in jaren verdeeld, maar wel in cesuren volgend, die
door een bepaalde ontwikkeling voor een bepaalde periode kenmerkend
zijn. Elk hoofdstuk heeft dan ook een eigen thema, waarmee in de eerste
paragraaf gestart wordt. Overige in die periode op de kledinghandel van
invloed zijnde ontwikkelingen, worden in diverse andere paragrafen naar
voren gebracht.

V66r 1850 wordt de produktie van kleding nog op ambachtelijke wijze
uitgevoerd. De op deze wijze aan huis of op ateliers vervaardigde kleding
heeft de gegoede burgerij als consument, terwijl menige werkman en de
armlastige burger op tweedehandskleding is aangewezen. De kleding-
markt bestaat daardoor uit een markt voor nieuwe kleding en een markt
voor tweedehands of oude kleding. In 's-Herlogenbosch speelt deze
tweedehandskledingmarkt een belangrijke rol bij het aanbod en de vraag
naar kleding. Een zekere Jacobus Matheus Jansen oefent in 's-Hertogen-
bosch het beroep uit van kleermaker en tevens oude-klerenkoper (hoofd-
stuk I).

Door de rond 1850 optredende veranderingen in (le kledingnijverheid
komt er confectiekleding op de markt. Het ambachtelijk bedrijf van de
kleermaker, die tevens producent en verkoper is, wordt teruggedrongen
door de produktie van confectie op ateliers en in fabrieken. Het beroep
van winkelier in kleding ontstaat. In 's-Hertogenbosch vindt deze veran-

dering in gelijke mate en op gelijke wijze als elders plaats. In (le stad
vestigt Antonius Franciscus Jansen een winkel in confectiekleding, welke
winkel de naam van de eigenaar'A.F. Jansen' gaat dragen (hoofdstuk II).
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De vestiging van kledingbedrijven zowel groot- als kleinbedrijf neemt
in belangrijkheid en aantal snel toe. Het groot- en kleinbedrijf komen te-
genover elkaar te staan. Huisarbeid om in de produktie van onder andere
kleding te voorzien wordt een omstreden zaak. In 's-Hertogenbosch ver-
schijnen de eerste winkels in confectiekleding. De zelfstandige detaillist
krijgt ook in 's-Hertogenbosch al spoedig concurrentie van de detailhan-
del in kleding via het grootbedrijf. De kleinere winkels worden gevestigd
door autochtone kledinghandelaren of kleermakers, het grootbedrijf
door allochtone kledinghandelaren uit het westen van het land, die filia-
len in de stad oprichten. 'A.F. Jansen' ontwikkelt zich naast een bedrijf
met marktverkoop tot een bekende Bossche kledingwinkel (hoofdstuk
III).

De strijd van de maatkleermakers tegen de opkomende confectie wordt
in alle hevigheid voortgezet. De handel in confectiekleding vormt een be-
dreiging voor hun eigen handel in het van ouds bekende ambachtelijk
produkt. Van de kant van de maatkleermakers wordt deze strijd gevoerd
door nadruk le leggen op kwaliteitsverbetering van hun eigen produkt en
door het in diskrediet brengen van de confectiekleding. De realiteit wijst
uit dat velen van hen hun ateliers moeten sluiten. Een aantal van hen
weet de bakens op tijd te verzetten door naast maatkleding ook confectie-
kleding te gaan verkopen. Na de Tweede Wereldoorlog blijkt deze strijd
van de maatkleermakers beslist te zijn ten gunste van de handel in con-
fectiekleding. Geheel verdwijnen doet de ambachtelijke kleermaker ech-
ter niet. Ten dele komt hij weer terug als ondernemer in 'haute couture'
in kleine zelfstandige boetieks.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog stagneert de kledinghandel. In de pe-
riode na de Eerste Wereldoorlog veranderen de kledingmotivatie en het
kledingkoopgedrag van de consument onder invloed van een aantal
maatschappelijke factoren (onder andere sport). De kledinghandel on-
dervindt negatieve invloeden van de crisis in de dertiger jaren.

Ook in 's-Hertogenbosch is de invloed van oorlog en crisis merkbaar.
Antonius Franciscus Jansen krijgt hulp van zijn zonen; de tweede genera-
tie  treedt  aan.   Na  de  dood van Antonius Franciscus Jansen  in   1929
wordt het bedrijf door drie zonen voortgezet. In 1931 vindt uitbreiding
plaats door de vestiging van een eerste filiaal (hoofdstuk IV).

De Tweede Wereldoorlog brengt een verminderde produktie van kle-
ding en textiel teweeg, waardoor de kledinghandel sterk beYnvloed wordt.
Verkoop van kleding wordt door de overheid gedistribueerd om aan de
ontstane schaarste het hoofd te kunnen bieden. De handel in tweede-
handskleding maakt weer een groot deel van de kledingmarkt uit. Naast
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de officiele handel ontstaat er de zwarte handel en is er ook veel ruilhan-
del in kleding en andere goederen (hoofdstuk V).

Na 1945 herleeft de kledinghandel. Inhaalvraag vergroot de omzet en
confectiekleding wordt in steeds grotere mate kleding voor iedereen. Het
aantal kledingwinkels breidt zich voortdurend uit. De omzetten van de
kledingverkopen stijgen zienderogen.

Ook in 's-Hertogenbosch groeit het aantal verkooppunten in kleding.
Het kledingbedrijf'A.F. Jansen' vergroot zijn winkelpanclen en vestigt fi-
lialen buiten de stad. De derde generatie Jansen kleinzonen van Antoni-

us Franciscus Jansen treedt aan (hoofdstuk VI).
Sinds 1965 treedt er een grote verandering van waarden en normen op

in het sociale leven, die ook een verandering van kledingmotivatie en kle-
dingkoopgedrag met zich meebrengt. Jeugd en jeugdige volwassenen
gaan een eigen categorie met eigen smaak en koopgedrag vormen, waar-
op de kledingproduktie handig inspeelt. Het karakter van de kledingver-
koop gaat veranderen door de opkomst van boetieks, trendshops. kle-
(lingspeciaalzaken en kledingsupermarkten. Binnen de kledinghandel
zoekt men naar eigen doelgroepen en consumentenprofielen. Nieuwe
vormen van reclame en promotion worden gehanteerd om de kleding-
handel te stimuleren. De omwenteling in kledingkoopgedrag, kledingmo-
tivatie en karakter van de kledinghandel, gestart in  1965, is in de tachti-
ger jaren revolutionair te noemen.

Het winkelbedrijf in kleding in 's-Hertogenbosch ontwikkelt zich voor-
al wat betreft verbouwing en verhuizing van de filialen van het grootwin-
kelbedrijf in kleding.  Ook in  deze stad is een toename van het aantal boe-
tieks en trendshops waar te nemen. 'A.F. Jansen' vernieuwt haar winkels
en breidt zich ver(ler uit met het vestigen van nieuwe filialen. Het assorti-
ment wordt uitgebreid met damesmode.

In 1987 komt er een verandering in de beheersstructuur van 'A.F.Jan-
sen' Waardoor dit kledingbedrijf als familiebedrijf ophoudt te bestaan.
'A.F. Jansen' wordt onder de nieuwe naam 'aijansenmode' voortgezet
(hoofdstuk VII).
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HOOFDSTUK I

KLEDINGMAKEN ALS AMBACHTELIJK
BEDRIJF/OUDE-KLERENHANDEL VOOR 1850

Tot het midden van de negentiende eeuw is het maken van kleding een
ambachtelijke bezigheid. De kleermaker levert op bestelling een
kostuum, jas of vest, rokken, blouses, mantels en capes. De klanten van
deze kleermakers zijn de welgestelde burgers. De overige burgers, arm-
lastigen en veelal ook de arbeidersbevolking, zijn aangewezen op de
tweedehandskledingmarkt, een handel uitgeoefend door (le oude-kleren-
kopers op markten en langs de deur. De kleermakers zijn al vanaf de
middeleeuwen in een gilde verenigd, waardoor gewaakt wordt over de
kwaliteit van het produkt en het welzijn van de gildebroeder-kleermaker.
Ter bescherming van het beroep is het aantal ambachtslieden binnen een
bepaald beroep beperkt. Zo ook bij de kleermakers. Veel concurrentie
wordt ondervonden van beunhazen, die ook actief zijn in de kledingpro-
duktie en kledinghandel. Na de opheffing van de gilden kan de kleding-
produktie en de kledinghandel zich vrij ontwikkelen (§ 1).

Het verkopen van oude-kleren aan de minder welgestelde burgers is
vanaf de middeleeuwen een zelfstandig en erkend beroep. Oude-kleren-
kopers hebben hun eigen markten of hun eigen plaats op de markten.
Veel uitdragers en uitdraagsters houden zich met deze oude-kledinghan-
del bezig. Onder de oude-klerenkopers treft men vooral veel joden aan.
Wat de koop en de verkoop van oude kleding betreft, kan men van een
bloeiende handel spreken. Zijn de kopers aanvankelijk de armlastigen,
na de Franse Revolutie zijn het ook de kopers die goede kwaliteit en een
goede snit op prijs stellen in plaats van de nieuwe confectiekleding, die
langzamerhand in de handel komt en door velen nog gewantrouwd
wordt. Ondanks de opkomst van de confectiekleding en een hoger le-
venspeil blijft de oude-kledingmarkt bestaan (§ 2).

Ook in 's-Hertogenbosch hebben de kleermakers hun gilde, maar
eveneens zijn de oude-kleerkopers in die stad in een eigen gilde samen-
gebracht. In de Bataafse en Franse tijd is in 's-Hertogenbosch het aantal
oude-klerenkopers zeer talrijk daar de vraag naar deze kleding door het
groot aantal armlastigen in 's-Hertogenbosch zeer groot is. Tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw is de Bossche arbeider niet in staat
nieuwe kleding voor zichzelf aan te schaffen en derhalve op de tweede-
handskledingmarkt aangewezen (§ 3).
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In het midden van de negentiende eeuw is in 's-Hertogenbosch woon-
achtig een zekere Jacobus Jansen (1795-1865),   die het beroep   van
kleermaker en oude-klerenkoper uitoefent. Hij is gehuwd met Joanna
Gertrudis van Miereloo, uitdraagster van beroep. Deze Jacobus Jansen is
de eerste kleermaker in de familie Jansen en de stamvader van een
geslacht van kleermakers en kledinghandelaren in 's-Hertogenbosch. Hij
is de grootvader van Antonius Franciscus Jansen, oprichter en naamge-
ver van het kledingbedrijf'A.F. Jansen' (§ 4).

§  1.   Kleding maken op bestelling

De kledingnijverheid omstreeks 1850 kan gekarakteriseerd worden als
kleinbedrijf met handenarbeid, of kortweg gezegd ambachtelijk kleinbe-
drijf.1 De mannen in het vak, de kleermakers, maken kleding op bestel-
ling. Zij werken op hun werkplaats met een of enkele leerjongens of
knechten. In de gildetijd was het voor een meester verboden geweest om
veel leerjongens in dienst te hebben, bedoeld om onbeperkte vergroting
van het bedrijf tegen te gaan waardoor concurrentie onderling geweerd
kon worden.2 Na de opheffing van de gilden zijn de kleermakerswerk-
plaatsen klein gebleven. De vrouwen zijn in hoofdzaak werkzaam als
huis- of verstelnaaister voor particulieren of in dienst van ateliers.3

De klantenkring van de kleermaker bestaat voornamelijk uit 'welgestel-
den'. Voor hen maakt hij bovenkleding op maat van de stoffen die zij zelf
meebrengen. Ondergoed en eenvoudige alledaagse kleding laten de wel-
gestelde burgers vaak thuis naaien door een dienstbode of door een huis-
naaister.4

Mannen en vrouwen kopen het nodige materiaal voor hun kleding in de
stad. De vrouw gaat naar de manufacturenzaak of naar de markt en koopt
daar een lap stof. Op de markt komt zij tot de koop na lang loven en bie-
den. Het is wel een tijdrovende bezigheid maar als de prijs overeengeko-
men is dan hebben zowel koopster als verkoper het idee goede zaken ge-
daan te hebben. Ook in de winkels is loven en bieden nog een gebruikte
vorm van kopen en verkopen. Het wordt gezien als een gezellige bezig-
heid en er wordt zowel door mannen als door vrouwen aan deelgenomen.

Na het kopen van de stof en de nodige kledingaccessoires gaat de

1)   De  jonge,  De  industrialisatie  in Nederland  tussen  1850 en  1914,82.

2)  Boot, De schaar er in, 4.
31  De Jonge, a.w., 82.

4)    Boot, a.w.,4.
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vrouw naar haar 'couturilre' en de man naar zijn 'tailleur' om de kleding
te laten aanmeten. Weer volgt dan een lang overleg. De kleding moet mo-
dieus zijn en toch niet al te overdreven en de japon of het kostuum moet
jaren meegaan.5

De kledingproducenten zijn hier tevens distributeurs.6 Er bestaat een
directe interactie tussen verkoper en consument. In persoonlijk contact
wordt de uitvoering en de prijs van het kledingstuk door beide partijen in
gezamenlijk overleg vastgesteld. Een volgend aspect is dat de consument
van dichtbij zijn kledingstuk gemaakt ziet worden. Hij komt zelf verschei-
dene malen op het atelier of de werkplaats om zijn kostuum of mantel te
passen en ziet dan hoe de kleermaker ambachtelijk bezig is. Het produkt
groeit onder zijn ogen en als hij wil kan hij nog tussentijds veranderingen
laten aanbrengen. Door zijn directe betrokkenheid bij dit ambachtelijk
produktieproces uitgevoerd door 'zijn' kleermaker, wordt het dadelijk
'zijn' kostuum en 'zijn' jas. In de ogen van de klant moet de kleermaker
over bepaalde eigenschappen beschikken. Hij moet de klant een eerlijk
advies geven, vakbekwaam zijn en goede stoffen gebruiken. De klant
moet erop kunnen rekenen dat hij enig krediet krijgt ook al zou hij een
jaar of wat wachten met het betalen van de rekening. Voorts moet de
kleermaker beleefd en geduldig zijn en moet hij de ijdelheid weten te
strelen zonder te overdrijven.7

Het kledingmaken is altijd al een ambachtelijk bedrijf geweest. De
kleermakers hebben zich in de middeleeuwen al vrij snel in een am-
bachtsgilde verenigd. De eerste vermelding van enig gilde in Amsterdam
betreft zelfs het Snijders- of Kleermakersgilde en wel in  1348. In 's-Her-
togenbosch is in1420 van een zelfstandig Snijdersgilde sprake. In 1504
worden in deze stad de gilden der droogscheerders en snijders samenge-
voegd.8

Het woord snijder is in die gildetijd algemeen, hoewel het natuurlijk
maar een deel van de werkzaamheden van een kleermaker aangeeft. De
kleermaker doet in die tijd als ambachtsman alles zelf, zowel het snijden
of knippen van de stof, het rijgen, het naaien, het persen, het aanzetten

van knopen en zo meer.

Als reden van het bestaan van de gilden wordt veelal aangegeven het
tegengaan van bedrog en het bevorderen van een kwaliteitsprodukt, kort-

s)   Wolff-Gerzon, Au Bonheur des Dama,  8-9.
6)  Dekker, Van den Eerenbeemt, De Leeuw, Levensloop, cultuw en mentaliteit,  145.
7)   De Leeuw, Kle(ling in Nederland 1830-1920,48.
8)  GAH, Archieven Ambachtsgilden, inv. 220, Essink, inleiding op inventaris, 33.
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om het uitoefenen van het 'goede ambacht' ten voordele van de consu-
ment. Een enkele keer wordt het weren van buitenstaanders als motief
gegeven. Van den Eerenbeemt brengt echter naar voren dat de oprich-
ting van de gilden niet alleen het welzijn van de consument als grondge-
dachte had. Deze voorstelling van zaken is wel eenzijdig en zal vermoede-
lijk ingegeven zijn door de gedachte - zo meent hij - om te laten zien,
welke belangrijke sociale functie de gilden met hun kwaliteitsgarantie
vervulden ten opzichte van het kopende publiek.Van den Eerenbeemt
doelt hier op de Bossche situatie. Het gildesysteem was wel degelijk ook
van belang voor de producent. Hij schrijft:

9, In de jaren voor de Bataafse tijd waren de opvattingen zo, dat een
ambachtsman verzekerd moest kunnen zijn van een passend be-
staan. Immers, doordat de ambachtsnijverheid zo goed als geheel in
dienst stond van de behoeftebevrediging van de stad en haar naaste
omgeving, en doordat de produktie op bestelling geschiedde of an-
ders toch maar op een beperkte markt was gericht, waren de afzet-
mogelijkheden zeer constant. Zo was er in ieder ambacht slechts
plaats voor een beperkt aantal beoefenaars, wilde ieder behoorlijk

9,9zijn brood kunnen verdienen.
Een ambachtsman die een bepaald ambacht wilde uitoefenen, was ver-

plicht om tot een ambachtsgilde toe te treden. Deed hij dit niet dan mocht
hij zijn beroep niet uitoefenen. Van den Heuvel spreekt hier van 'gilde-
dwang'. Deze gildedwang was een door de overheid erkent recht van de
ambachtsgilden om onder bedreiging van straf iedereen,  die een bepaald
beroep uitoefende, te dwingen tot een gilde toe te treden, enerzijds om de
kwaliteit van het produkt te garanderen, anderzijds om 'beunhazerij' te-
gen te gaan.10 Om lid van een gilde te worden moest een proef worden
afgelegd en entreegeld en jaarlijks contributie betaald worden. Om gilde-
broeder of meester te worden bij het kleermakersgilde moesten de leer-
jongens of leerknechten na een verplichte leertijd van twee jaar een proef
afleggen. Wanneer dat de toets van het gildebestuur kon doorstaan,
kreeg hij zijn leerbrief en werd hij 'gezel'. De gezel die meester wilde
worden diende zich te onderwerpen aan de zogenaamde meesterproef. 1I

Deze proef was veel zwaarder dan het proefstuk na alloop van de leertijd.
Voor deze meesterproef moest de gezel vier stukken maken, blijkens de
keur van  1750 twee stuks mannen-  en twee stuks vrouwenwerk,  waar-

4)  Van den Eerenbeemt, 4-Henogenbosch in de Bataa/ie en P'ranse tild. 23-24.
19   Van den Heuvel, De Ambachtsgilden van 9-Henogenbosch vddr 1629,169.
")  Van Eeghen. De Gihien, 49.
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voor men zelf de maat moest nemen en ze]f de patronen moest tekenen
zonder gebruik te maken van standaardpatronen.12 Nadat de kleermaker
voor de proef geslaagd was, het daarvoor benodigde geld en het entree-
geld betaald had, kon hij lid worden van het gilde om zich zelfstandig te

vestigen.
Daar het niet moeilijk is om naald en draad te hanteren,noch voor man-

nen, noch voor vrouwen, hebben de gildebroeders altijd veel concurren-
tie ondervonden. Deze concurrentie komt voornamelijk van de kant van
zogenaamde beunhazen. Hiermee worden vooral de kleermakers be-
doeld, die geen gildelid zijn. In dit verband wordt dan ook wel van beun-
naaier gesproken. Deze beunhazen krijgen een boete. Deze boete kan
van vierentwintig stuivers oplopen tot twaalf gulden, te betalen half door
de klant en half door de beunhaas zelf.13 Als op het einde van de acht-
tiende eeuw de kleermakers en ook de beunhazen de bestelde kleding
niet meer bij de klant thuis gaan naaien maar bij zich zelf thuis of op een

eigen atelier, gaan de beunhazen de gemaakte kleding stiekem in de
avond bij de klant afteveren omdat zij daardoor veel moeilijker te betrap-

pen zijn. 14

Veel concurrentie ondervinden de kleermakers ook van die am-
bachtslieden, die zich zijdelings, of soms ook reclitstreeks, met het ver-
vaardigen van kleding bezighouden. De kleermakers proberen dan ook
zoveel mogelijk die ambacliten, die bij het kleermakersvak aansluiten,
onder het kleermakersgilde te brengen. Hiertoe behoren de boksema-
kers, de japonse rokmakers, de lakenkopers, de oude-klerenkopers en
verder alle andere ambachtslieden die 'met de schaar snijden'. Ook de
wollennaaisters worden als gildezusters in het gilde van de snijders opge-
nomen en moeten, als zij haar geproduceerde waren in een winkel ver-
handelen, een proef afleggen.

Betaalplichtig aan het kleermakersgilde zijn ook de uitdragers. Deze
laatsten handelen wel in allerlei goederen maar het voornaamste artikel
waarin zij handel drijven is toch kleding. Vandaar dat ook zij aan het
kleermakersgilde betaalplichtig zijn. 15

Wanneer na de Franse Revolutie bij de staatsregeling van  1798 naar
Frans voorbeeld de gilden zullen worden opgeheven, ontstaat er een he-

12)  aw.,49.
13)  a.w., 69·
14) a·w.,70.
15)  a.w.,57-59,64.
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vige strijd tussen voor- en tegenstanders van het gildesysteem. Vrijheid
van bedrijfsuitoefening en het afteggen van een meesterproef, die de
kwaliteit van het produkt moet beschermen, staan hierbij centraal. In de
ambachtswereld van de achttiende eeuw leefde het middeleeuwse hand-
werksidee om vooral produkten van goede hoedanigheid te leveren - we

I kunnen hier spreken van een kwaliteitsprincipe - nog steeds voort.16 Ook
de vrijheid om met produkten te mogen venten blijft een doorn in het oog
van de voorstanders van het gildesysteem. Wiskerke schrijft hierover:
,.Zonder te versagen had de stedelijke ambachtsautarkie gedurende de
eeuwen de strijd geleverd tegen de vreemde venters, 'de bedervers en
onderkruipers van de neringen en ambachten:" 17 Zij werden als beder-
vers en onderkruipers gezien, omdat zij zich op een bepaalde manier te-
genover de consument opstel(len. Wiskerke vervolgt: "Het venten of leu-
ren was een bedrijf, dat altijd en overal vijandig was aan de gildenorgani-
satie. Kenmerkte het gildesysteem zich door passiviteit, door lijdelijk
afwachten van den gebruiker, de venter trad actief op; hij zocht zijn ko-
pers waar ze te vinden waren, pousseerde de nieuwste snu4es, prees zijn

waren boven die van iedereen. 918

Wat hier als strijdpunt aan de orde gesteld wordt is wezenlijk voor de
vorm van de interactie tussen verkoper en koper. De aan de gilderegels
onderdanige ambachtsman stelt zich passief op en wacht de komst van
zijn klant af. De koper neemt hier het eerste initiatief van interactie. De
venter daarentegen neemt als verkoper het eerste initiatief tot interactie.
Hij benadert de klant actief in de meest letterlijke zin van het woord. Bij
hem geldt het verbod van concurrentie niet, wat bij het gildelid uitdruk-
kelijk aanwezig is. Daarom juist mocht het gildelid zijn waren niet aan-
prijzen of uitstallen en moest hij zijn bedrijf klein houden. Interactie tus-
sen koper en verkoper zal dan pas ontstaan, wanneer de goederen bij de
klant of de klant bij de goederen gebracht worden. Ook hier zien wij een
duidelijk verschil tussen het gildelid en het niet-gildelid, de venter, met
betrekking tot de goederen die zij zullen leveren. In het geval van het gil-
delid komt de klant bij de goederen c.q. de te bewijzen diensten, in het
geval van de venter komen de goederen bij de klant. De confrontatie van
de klant met de artikelen of goederen ligt hier dus duidelijk anders.

Wanneer opheffing van de gilden door een koninklijk besluit van 23
oktober 1818 definitiefwordt, kunnen de kledingproduktie en de handel

161 Van Wiskerke, De afsch(dIEng der giWen in Nedertand,  79.
17) a.w.,135.
18) a.w.,135.
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in kleding zich vrij ontwikkelen. Voor de situatie van de kleermaker heeft
dit grote gevolgen. De beperking van slechts enkele leerlingen is nu opge-
heven zodat het hem nu vrij staat zijn werkplaats uit te breiden. Zo zien
wij rond 1850 grote kleermakerswerkplaatsen ontstaan, waarvan de
meester kleermaker nu 'patroon' genoemd gaat worden. Hij mag nu ook
gaan concurreren. Kwaliteit en prijs worden grote troeven. 19

De hierboven geschetste situatie van de kleermaker en zijn bedrijf gold
alleen maar voor het maken van kleding voor een beperkt publiek. Het

publiek dat het kon betalen. Daarnaast was er een grote groep burgers
die zich op een andere wijze van kleding moest voorzien. Dit waren de ar-
beiders en de armlastigen. Een dergelijke groep bestond alin de middel-
eeuwen en is rond 1850 nog steeds aanwezig.

Volgens Brugmans is de maatschappij verdeeld in twee 'standen', die
zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Enerzijds is er de bovenlaag,
die men aanduidt als de 'aanzienlijken', de 'heren', ofwel de 'deftige',
'betere' of'fatsoenlijke' stand. Aan de andere kant staat de grote massa

die wordt aangeduid als 'het volk', of'de armen'. Deze groep omvat niet
alleen de armlastigen maar ook en vooral de loonarbeiders, die nauwe-
lijks genoeg verdienen om in hun levensonderhoud te kunnen voor-
zien.20 Van Tijn is, wat de verdeling in standen in deze tijd betreft, een
andere mening toegedaan dan Brugmans. "Wie als tijdgenoot of als
historicus een grove maatschappelijke indeling maakt, vervalt bijna auto-
matisch in een driedeling", schrijft hij. "Men onderscheidt, welke crite-
ria ook gehanteerd worden, vanzelf de hoogsten en de laagsten en heeft

dan  middengroepen over. Zulks  was  ook het geval omstreeks  1850. 9921

Onder de middengroepen vallen dan de neringdoenden, de ambachtslie-

den, waaronder ook de hierboven beschreven kleermakers met een eigen
bedrijf, de 'tailleurs', en ook de 'couturi6res'.

Als men de getalsverhoudingen der grove sociale lagen omstreeks
1850 vaststelt komt men voor de stadsbevolking meestal op zestig i ze-

ventig procent voor de onderste groepen en op circa vier h zeven procent
voor de hoogste lagen, waardoor de middengroepen iets van een vierde
tot een derde van de bevolking beslaan.22

Voor de onderste lagen is rond 1850 de financiele situatie nog zodanig

19)  Boot, a. w., 10.
20) Brugmans, Stapvoets voonvaarts, 7-8.
21) Van Tijn, Het sociale leven in Nederland 1854-1875, in Algemene geschiedenis der Ne-

dertanden, XII, 134.
22) t.a.P.. 134
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dat zij voor kleding hoegenaamd niets te besteden hebben. Zij zijn aange-
wezen op zelfgemaakte kleding, tweedehandskleding of de bedeling. De
oude- of tweedehandskleding wordt door de arbeiders- en armlastige ge-
zinnen op markten of op boedelveilingen gekocht. In deze oude kleding
bestaat een bloeiende handel. 23

§  2.    Handel in oude /cleding

Het in- en verkopen van oude kleren is al vanaf de middeleeuwen een
zelfstandig en erkend beroep. "Second-hand clothes dealing was regar-
ded as a respectable and profitable way of earning living, carried out by
the 'clothes brokers' and the salesman of whom Cambell in The London
Tradesman comments 'They trade very largely and some of them are
worth some thousands'.' 24

Om hun beroep te mogen uitoefenen zijn de oude-klerenkopers contri-
butie verschuldigd, betaalplichtig, aan het kleermakersgilde. In sommige
steden zijn de oude-klerenkopers in een eigen gilde verenigd. Zoals blijkt
uit een overzicht van de ingevolge het decreet van 5 oktober 1798 nr.9.
'opgeheven gilden', zijn in 's-Hertogenbosch, Utrecht en Vlissingen de
oude-kleerkopers (oude-wandsnijders, oude-kleerverkopers) in een ei-
gen gilde verenigd geweest.25 In Utrecht bepaalde reeds een gildekeur
van  1397  dat de oud-wantsnijders 'niet hangen zullen te koop kleederen
aan hun deurstijl of aan hun vensters'. In 1548 wordt in een keur gespro-
ken over personen, die oude kleren willen vermaken. 26

Uit al deze bepalingen blijkt wel dat de oude-klerenkopers een bepaal-
de plaats innemen en dat hun handel door het gildesysteem wel degelijk
onder controle wordt gehouden. Als hun handel van geen betekenis zou

geweest zijn, dan zou hieraan in de verschillende keuren ook geen aan-
dacht besteed zijn. Wordt vooral naar voren gebracht dat zij

' betaal-

plichtig' zijn aan het kleermakersgilde, in de nevenbepalingen zien wij
duidelijk een van de bestaansredenen van de gilden naar voren komen

namelijk het dienen van het belang van de beroepsbeoefenaar door on-
derlinge concurrentie te weren. De oude-klerenkopers mogen hun kle-
ding niet uitstallen door deze aan deurstijlen en vensters te hangen.

23)  Meij, De verkoop van confectiekleding in Nederland, in Overduin (red.), Mode voor ieder-

een, 6-7.

24)  Ginsburg. Rags to Riches: The second-hand clothes trade 1700-1978, in Costume, XIV,
121.
25

)  Van Eeghen, a.w.,137.
26)   Onderzoekingen naar de toestanden in de Nedertandsche huisindustrie, III.  147.
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De oude-klerenkopers hebben hun eigen markten of hun eigen plaats
op markten. In Amsterdam hebben de oude-klerenkopers een eigen
marktplaats.  In 1658 wordt een weekmarkt voor oude kleding, vodden
en lappen, die aanvankelijk bij het bolwerk ten westen van de Regu-
lierspoort werd gehouden, verplaatst naar een plek voor het Leprozen-
huis, tussen de St. Anthonispoort en de Lange brug bij de Nieuwmarkt.
Op de oude marktplaats kwamen namelijk bijna geen klanten en bij
slecht weer waren de paden daar vrijwel niet begaanbaar. Al vanaf 1615
was er bij de Noordermarkt een markt voor oude kleren.27

Ook in Rotterdam zijn de oude-kleerkopers betaalplichtig aan het
kleermakersgilde: "Tot het gilde behoorden ook alle uitsnijders van wol-
len waren, kousenmakers en zij, die oude kleren verkochten. „28

Hoewel het beroep van oude-klerenkoper(koopster) in die tijd een vol-
ledig erkend beroep was, wil dat nog niet zeggen dat het door iedereen
ook erg gezien was. Deze negatieve beoordeling komt voort uit het feit,
dat de handel in oude kleren gezien werd als een van de factoren die het
overbrengen van besmettelijke ziekten in de hand werkt. "De voor-
naamste oorzaak is echter de handel in oude kleren", schrijft Van den
Eerenbeemt, als hij de besmettelijke ziekten in 's-Hertogenbosch gedu-
rende de Bataafse en Franse tijd beschrijft.29 Een tweede reden van dis-
kwalificatie van dit beroep ligt in het feit, dat onder de oude kleren vaak
veel gestolen goed voorkomt. Het is heel gemakkelijk om gestolen ge-
bruikte kledingstukken op de markt te brengen. Dat oude-klerenkopers
niet als erg betrouwbaar beschouwd worden mag ook blijken uit een ver-
zoek van het goud- en zilversmedengilde in 's-Hertogenbosch,  dat op  12
april 1721 vraagt om een verkoopverbod van edele metalen, omdat er jo-
den en oude-klerenkopers zijn, die gestolen zilver verhandelen. 30 -

They
attracted the large well-organized gangs of thieves", schrijft Madeleine
Ginsburg, en volgens haar worden de tweedehandsklerenwinkels zelf ook
door de dieven niet ongemoeid gelaten: "The second-hand shops them-
selves suffers from thieves."31

Onder de handelaren in oude kleren bevinden zich veel uitdragers en

27) Kistemaker, Amsterdam Marktstad, 78.
28)  Van Wiersum, Uit het Rotterdamse Cildewezen, 70.
29)  Van den Eerenbeemt, a.w., 73.
30

) Reijnders, Joden en overheid in 's-Hertogenbosch van de  18de tot de 20ste eeuw. in  Va-
ria Historica Brabantica, V, 205.
31)  Ginsburg, t.a.p., 123.
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uitdraagsters. Zij handelen in tweedehandsgoederen, waaronder voorna-
melijk tweedehandskleding wordt verstaan. Als er ten aanzien van de uit-
dragers verordeningen uitgevaardigd worden dan zijn dit meestal gebo-
den of verboden wat de oude-kledinghandel betreft.  In 1549 wordt in
Amsterdam bij ordonnantie bepaald dat de uitdraagsters geen kleren
mogen laten maken (verstellen) door onvrije meesters binnen of buiten
(le stad. Opgekochte ou(le kleding werd door de uitdragers en uit-
draagsters vaak dan pas in de handel gebracht als deze weer versteld en
vermaakt was.32 Een bewijs, dat de uitdragers vooral in kleding han-
delen, bestaat hierin, dat zij in verschillende keuren gemaand worden
contributie te voldoen aan het kleermakersgilde. Bij een keur van  1589 is
dit het geval. Ook de uitdragers wordt gelast deze contributie te voldoen
aan het kleermakersgilde, evenals dit bevolen was aan de oude-klerenko-
pers en de lakenkopers.33 In 1691, ruim honderd jaar later, worden de
uitdragers weer gelast twaalf gulden ineens te voldoen aan het kleerma-
kersgilde. Zij komen hiertegen in verzet in een rekwest aan het gerecht,
waarin zij uiteenzetten dat ze 26 wel aan alle gilden contributie kunnen
voldoen. Zij verzoeken daarom deze keur met betrekking tot hen in te
trekken. Dit gebeurt niet en hieruit blijkt wel dat men bij uitdragers blijk-
baar eerst aan handel in kleding dacht. Een ander voorbeeld geldt de uit-
drager Jan van I.amsvelt. Hij wordt door de overlieden van het boekver-
kopersgilde nagezeten, niet omdat hij boeken verkoopt, maar omdat hij
zich als uitdrager uitgeeft. Bij inspectie van zijn winkel hebben zij alleen
boeken gevonden en niet eens oude kleren. zodat zij de term uitdrager
niet aanvaarden.34 Het zijn de uitdragers - dat waren in feite de kleren-
winkeliers volgens Van Eeghen - die de joden beschuldigden klanten in
hun winkel te lokken om hen nieuwe kleren te verkopen. 35

In   1806 telt Amsterdam honderdzesennegentig uitdragers. die allen
onder de beoefenaren van een beroep in de kledingindustrie gerekend
worden. 36

Niet alleen in ons land houden de uitdi·agers zich bij voorkeur bezig
met handel in kleding. Ook in Parijs is dit het geval zoals blijkt uit een be-
schrijving van Latour:

.,Omstreeks 1820 waren in Parijs enige ondernemende uildragers

'2)   Onderzoekingen huisindustne. Ill.  147.
:  3)  Van Eeghen, a.w.. 64.
il)  a.it'.' 64-65.

:/ 3) a. ii.,68.
36)    a. w..72.
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op het idee gekomen bij maatkleermakers door klanten geweigerde
kleren goedkoop te kopen. De uitdragers brachten ze naar een be-
paalde markt, die allengs tot bloeiend centrum van deze nieuwe ne-
ring werd. Het resultaat was zo gunstig dat de uitdragers er toe over
gingen niet alleen kleren op te kopen maar ook nieuwe te laten ma-
ken. Het uitdragersberoep had echter bij de kleermakersgezellen
een slechte naam zodat alleen gezellen die bij meesters met een goe-
de reputatie geen werk hadden kunnen krijgen, voor hen wilden

-37werken.

Volgens Coltov is de uitdragerij de oudste vorm van gedifferentieerde
tweedehandshandel. Ook hij ziet de uitdrager als handelaar in oude kle-
ren: "Ter consumentenmarkt kennen wij deze geleding in zijn uiterlijke
vorm in het bijzonder als vodden- of lompenkoopman, die lompen, pa-
pier en ander afval, oude kleren en alles wat voorts uit de huishouding af-

"38komstig is, ophaalt en verzamelt.
Bij het drijven van een uitdragerij moeten wij zowel aan mannen als

aan vrouwen denken, uitdragers en uitdraagsters. Door vrouwen wordt
dit beroep nogal eens als nevenberoep uitgeoefend. In het Middelneder-
lands Woordenboek van Verwijs en Verdam wordt zowel van een 'utedra-
ger' als van een 'utedraechster' gesproken. Een utedraechster is dan
''eene vrouw die gebruikte huisraad, kleederen enz. koopt en verkoopt,

9,

opkoopster  . Een utedrager is "hij die gebruikte meubelen, kleeren e.a.
(vooral in erfhuizen) koopt en wederverkoopt".39 Evenals bij de venter

zien wij hier dat de beoefenaar actief op de consument afgaat, zowel om
op te kopen als om te verkopen. In het woord 'uitdragen' zit deze beteke-
nis als geheel vervat. "Utedraeghen om te verkoopen", zeggen Verwijs
en Verdam.40

Manifesteren de uitdragers zich als beroepsgroep in de oude of twee-
dehandskleding, als bevolkingsgroep komen de joden als handelaren in
oude- of tweedehandskleding naar voren. Handel in oude kleding wordt
in de middeleeuwen voornamelijk door joden uitgeoefend. Voor joden
bestaat er zeer weinig gelegenheid om enig bedrijf uit te oefenen aange-
zien het grootste deel van het bedrijfsleven door de gilden wordt be-
heerst. De gilden laten geen 'vreemdelingen' als leden toe. Slechts make-
laars-, apothekers-, chirurgijns- en boekverkopersgilden laten joden toe

37) Latour, Tovenaars van de grote mode, 54.

38)  Coltov, De tweedehands consumentenmarkt, 133-134.
39)  Verwijs en Verdam, Middelnederlandsch woordenboek, VIII, 892,895.
40) a·W.,893.
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en dan nog maar in een beperkt aantal. Het bestaan van de klein- en
grootkramersgilden sloot ook het gebied van de kleinhandel voor joden
af.41 In 1632 bepaalt het gemeentebestuur van Amsterdam dat de ver-
werving van het poorterschap aan de joden geen recht geeft om een
'poortersnering' uit te oefenen.42 In 1753 besluiten de hoofdlieden van
het manufacturiers- en kramersgilde in Rotterdam dat zij voortaan de jo-
den, die burgers zijn, in het gilde zullen opnemen. Deze liberale maatre-

gel houdt echter niet lang stand  want op 24 maart 1772 wordt de jood
Aron Samuels, die zich als kandidaat-gildelid aangemeld heeft, door de
hoofdlieden met eenparige stemmen afgewezen en wordt er bepaald:
9,Om geene van de joodse natie in dit gilde op te nemen".43 In Rotter-
dam is het over het algemeen voor de joden vrij moeilijk om hun brood te
verdienen, juist omdat zij niet tot de gilden mogen toetreden. In het uit-
oefenen van hun nering, die hen als niet-gildelid wel is toegestaan, wor-
den  zij erg beperkt.  In 1721 wordt bepaald. dat joodse kooplieden niet
langer dan tot 66n uur 's middags met hun waren op de markt mogen
staan. Tegen het einde van de achttiende eeuw is van de 2.500 joden in
Rotterdam meer dan de helft armlastig.44 In Den Haag zijn de joden, ook

door uitsluiting van andere beroepen, aangewezen op de straathandel.
.'

Met handel en nog eens handel, met negotie en nog eens negotie, ver-
dient de jodenbevolking haar dagelijksch stuk brood. Van al de kruiwa-
gens met groenten, vruchten, snuisterijen en kleeren, die van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat de straten doorkruisen, worden verreweg de
meesten door luid uitventenden joden bestuurd. /9 45

Sinds 1668 krijgen de joden in Amsterdam het recht om winkels  in
kruidenierswaren of in tabak te houden. Ook mogen zij dan het beroep
van tapper uitoefenen en er een tapperij op na houden. Als (liamantbe-
werker zijn er ook veel joden werkzaam. De Amsterdamse burge-
meesters hielden de vorming van een gilde van diamantbewerkers tegen,
om zo geen joden af te stoten. Joden waren op dit gebied zeer goede vak-
lui.

Hoe moeilijk de economische situatie van een groot aantal joden in Ne-
land ook geweest is door hun uitsluiting uit de gilden - zij waren in eigen

41 )  Van Dillen. De economische positie en betekenis der joden in de Republiek en in de Ne-
derlandsche koloniale wereld, in Brugmans en Frank (red.) Geschiedenis van de joden in  Ne-
derland, 577
42) La.P..577.
43) Van Wiersum, a.w., 105
44) Cans, Memorboek. 298.
45)  a.tv..434.
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ogen en in die van de Hollanders vreemdelingen, 'leden van de jood-
se natie', en bleven dat tot diep in de achttiende eeuw - men beschouwde
hen als vrije burgers met dezelfde rechten op bescherming van lijf en
goed als ieder ander. 46

Dat er onder de joden betrekkelijk weinig ambachtslieden gevonden
worden ligt echter niet alleen aan de uitsluiting van de gilden. In de straat-
handel wordt goed verdiend. Straatventers verdienen oorspronkelijk
nauwelijks minder dan werklieden, terwijl de werkplaatsen ook niet zo
aantrekkelijk zijn, dat men daarvoor het straathandeltje, dat gemakkelijk
van vader op zoon overging, zal laten schieten. Zij zijn erg op hun indivi-
duele vrijheid gesteld en daarom zijn zij liever eigen ondernemer, al was
het met nog zo'n klein handeltje, dan ondergeschikte bij een vreemde
baas. Teruggetrokkenheid in eigen buurt, het eigen taaltje en de weige-
ring om op zaterdag en andere joodse feestdagen te werken, dragen er
ook niet toe bij om een goed ambachtelijk beroep uit te oefenen.47

Handel, vooral in ongeregeld goed zoals oude kleren, is daarom het be-
roep waarop menige jood aangewezen is, en zich aangetrokken voelt.

Als oude-klerenkopers zijn de joden aanvankelijk ook uitgesloten van
toetreding tot de kleermakersgilden en de gilden van de oude-klerenko-
pers. Als joden vallen zij niet onder de keur van 1691 en kunnen dus niet

tegen betaling van twaalf gulden aan het kleermakersgilde het recht tot
het verkopen van oude kleren verwerven. Maar toch gaan enkelen van
hen pogingen ondernemen om via contributie aan het kleermakersgilde
het  recht van oude-klerenverkoop te verkrijgen.  In 1730 wenden  tien
Amsterdamse joodse oude-klerenkopers zich tot het gerecht en verkla-
ren, dat zij voortdurend in de uitoefening van hun bedrijf gehinderd wor-
den. Daarom vragen zij nu om tegen betaling van zes of acht guldens - slim
als zij zijn doen zij  net of zij van de betaling van twaalf gulden niets afwe-
ten - het recht van verkoop van oude kleren te krijgen.48 In een keur van
1731  wordt  hen dit recht toegestaan. Tegen beta]ing van twaalf gulden
aan het kleermakersgilde mogen de oude-kleerverkopers van de 'Hoog-
duitsche Joodsche Natie' voortaan oude kleren kopen en verkopen. Het
uitstallen van kleren is echter verboden en evenmin is het toegestaan om
met een of meer knechten thuis of elders oude kleren te verstellen of
nieuwe te maken. In 1737 worden deze verboden nogmaals in een keur

46)  Van Dillen, t.a.p.,577.
47)  Cans, a.w.,318.
48) Van Eeghen, a.w., 66.
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naar voren gebracht.49 Het opzetten van een bedrijf van enige omvang is
dus voor deze joden niet mogelijk.

Bij een keur van 1796 wordt aan joden en uitdragers toegestaan om gil-
delid te worden. Alleen zij die kunnen bewijzen deelgenomen te hebben
aan de rechten en plichten van mens en burger onder de nieuwe constitu-
tie, mogen als gildelid toetreden. Onder de oude-kleerkopers is er waar-
schijnlijk geen enkele aanwezig.  Pas  in  mei 1806 treden een aantal jood-
se kleerkopers als lid toe.50

Hoewel het voeren van handel in oude kleren voor sommige joden niet
gemakkelijk was, omdat zij van het gildelidmaatschap lange tijd uitgeslo-
ten waren geweest, voor weer een aantal andere joden heeft deze negotie
in oude kleren geen windeieren gelegd.  Uit een kahier van 1742 blijkt
dat er in Amsterdam zes joodse kleerkopers en zes joodse kleerwinkehers
een jaarinkomen hebben boven achthonderd gulden.51 Een zekere Mo-
sez Meijer wordt, als hoogste van de kleerkopers, op niet minder dan
tweeduizend gulden aan jaarinkomen getaxeerd.52

Verwonderlijk is dit laatste niet want de handel in oude kleren was
toentertijd van meer belang dan wij ons nu kunnen voorstellen. Van oude
kleding vond vanuit Nederland een grote export plaats naar Duitsland en
Polen.53 En niet alleen in Nederland maar ook in geheel Europa is de
handel in oude kleren voor een zeer groot deel in handen van de joden.
Zij voorzien Oost-Europa van tweedehandskleding uit West-Europa. S4

Wanneer na 1818 de gilden volledig zijn afgeschaft, krijgen de joden
meer kansen in het beroeps- en bedrijfsleven. Onder de joodse oude-kle-
renkopers zijn er verscheidene, die hun handeltje weten uit te bouwen tot
grote kledingbedrijven. De grondlegger van de handelsfirma, die later tot
66n van de grootste Twentse katoenfabrieken zal uitgroeien, is de Duitse
jood Salomon Jacob Spanjaard. Hij werd in 1783 geboren te Bodendorp,
nabij Remagen en vestigde zich in het begin van de negentiende eeuw in
Overijssel. Blijkens een opgave van 1813 van alle joodse huisgezinnen te
Borne, was het beroep van Salomon Jacob Spanjaard 'verkoper van oude
klederen'. Uit het patentregister van 1828 blijkt dat Salomon ingeschre-
ven staat als winkelier, inlands kramer en koopman.55 Ruim honderd

49)  Onderzoekingen huisindustrie, III. 147.
so) Van Eeghen, a.w.,67-68.
59  Van Dillen, t.a.p.,592.
52) Van Eeghen, a.w., 66.
53) Van Dillen, t..a.p., 577.
54) Timmer, Aanzien ofaandacht. 9.
29)  Fischer, Fabriqueum enjabrikanten, 107.
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jaar later tell zijn katoenfabriek twaalfhonderddrientachtig werkne-
mers.56 Aan de oorsprong van de 66rste herenconfectie-fabriek in Ne-
derland, de N.V. Heerenkledingfabriek Gebr. Levie te Groningen, staat
ook een tweedehandskledingkoper. Iedere dinsdag staat jood Levie met
zijn kraam met tweedehandskleding op de markt te Groningen. De oude
Levie wordt geholpen door zijn zoons Sander en Andries en 's winters als
het koud is, komt moeder Levie van huis, dwars door de stad, naar de
markt gelopen, om vader en de jongens warm eten en hete koffie te bren-

gen. Zij ondersteunt op haar manier de bedrijfsvoering, waar als eerste

regel geldt: "Zo veel mogelijk verdienen en zo weinig mogelijk uitge-
ven." Enige tijd later gaan de zoons vanuit een winkel nieuwe, vanuit
Duitsland geYmporteerde kleren verkopen. In 1885 betrekken de Levie's

hun kleding niet meer van fabrieken maar gaan zelf produceren. De eer-
ste confectiefabriek in herenkleding in Nederland is gestart.57 De derde

familie, die naam zal gaan maken in de confectiewereld en afstamt van

oude-klerenkopers, is de familie Kattenburg uit Amsterdam. Deze joodse
familie is omstreeks  1750  uit de Elzas naar Nederland gekomen  en  de
'stamvader' gaat hier het beroep van handelaar in tweedehandskleren
uitoefenen. Twee broers, afstammelingen uit dit geslacht, beginnen om-
streeks  1850 in Haarlem een kleermakerij, waar zij op kleine schaal he-
renconfectie fabriceren. Deze confectiekleding wordt aanvankeljk als 'ge-
dragen' kleding verkocht, daar er bij het publiek wantrouwen tegenover
confectie bestaat. In Amsterdam wordt in  1856  door hen het eerste kle-

dingmagazijn van 'Magazijn Nederland' opgericht, waar aanvankelijk uit
het buitenland geconfectionneerde kleding verkocht wordt. Ook zij gaan
zelf de kledingproduktie ter hand nemen. In 1899 wordt dan in Amster-
dam het eerste grote atelier geopend. In 1909 volgt de vestiging van
'Hollandia-Fabrieken Kattenburg & Co' gespecialiseerd in regenkle-
ding.58

Handelaren in oude kleren van joodse afkomst zijn er veel geweest,
niet alleen in Nederland maar in geheel West-Europa. "Wij zijn de zonen
van handelaren in oude kleren, maar zij zijn de kleinzonen van profe-

'9

ten  , zo luidt een uitspraak van professor Weizmann, president van de
staat Israel. 59

56) a. w.,220.
57)   Elias, Drie-kwan honderdjaren, met eer met naald met garen, 8-10.
58) Brouwer, N.V. Hollandia-fabrieken Kattenburg & Co, in: Neerlands Welwaart, XLVI-
XLV11,2-3.
59)   Meyer, Zij lieten hun sporen achter, 164.
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De bloei van de tweedehandskledingmarkt had tweeBrlei oorzaken.
Daar was de mogelijkheid van export van oude kleding naar het buiten-
land en daar was de behoefte van de armlastige burgers, die zich geen
grote uitgaven voor nieuwe kleding konden veroorloven. Hoewel hun uit-
gaven voor kleding per persoon of per gezin niet erg groot is, maakt hun
aantal hen als consumenten voor de tweedehandskledingmarkt belang-
rijk. Tot het einde van de negentiende eeuw voorziet de handel in oude
kleding in een behoefte van zowel de (joodse) kooplieden als van deze be-
paalde consumentengroep.60 Deze consumentengroep wordt door De
Leeuw aangeduid als de 'lagere sociale strata' waaronder zij de volgende
beroepen rekent: zelfstandige ambachtslieden met een laag inkomen,
ambachtslieden als knecht in dienst, huishoudelijk personeel (knechts,
dienstbodes, kindermeiden, werkmeiden, wasvrouwen), sjouwers in
vaste dienst, kleine winkeliertjes en venters. Deze groep draagt volgens
De Leeuw zelfgemaakte of tweedehandskleding. 61

Wanneer de idealen van de Franse Revolutie zich over Europa verbrei-
den, veranderen hiermee ook de kleedgewoonten van de heren. Door de
afschaffing van de zogenaamde 'standskleding' vindt er een democratise-
ring van de herenmode plaats. De mannenkleding verliest haar kleurig-
heid. Aan een degelijk donker kostuum van goede snit wordt voortaan de
voorkeur gegeven. De burger, de werkman en de boer op zondag zijn nu
door hun kleding niet meer zo gemakkelijk van de 'beter geklede' heren
te onderscheiden.  De snit en de kwaliteit van de stof gaan een belangrijke
rol spelen.62 Tegenover  de  na 1850 opkomende confectiekleding staat
men nog wantrouwend. Men schaft zich liever een kwalitatief goed 'ge-
dragen' kostuum aan dan een goedkoop gemaakt pak van mindere kwali-
teit. De Engelse 'Old Cloth trade' en de Weense 'Trtidelmarkt' kunnen
aan de vraag uit Spanje, Polen en de Balkanlanden naar gedragen kle-
ding niet meer voldoen.63

De tweedehandskledingmarkt wordt hier met een nieuwe categorie ko-
pers uitgebreid. Door deze categorie wordt tweedehandskleding niet
meer gekocht uit financiBle noodzaak maar uit vrije keuze voor goede snit
en kwaliteit.

Deze opbloei van de tweedehandskledingmarkt is echter niet b]ijvend.
De reeds bestaande categorie kopers van arbeiders en armlastigen blij-

60)  Beem, De verdwenen mediene, 49.
61)  De Leeuw, a.w., 81.
62)  Wolf-Cerzon, a.w.,35.
63
) a.w.,35.
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ven consumenten tot op het einde van de negentiende eeuw, daarna
maakt de gestegen welvaart het kopen van nieuwe confectiekleding, die
sinds het midden van de eeuw steeds meer in de handel komt, voor deze
categorie betaalbaar. Als de confectiekleding steeds beter van kwaliteit
wordt, gaan ook veel 'beter betaalde' en 'beter geklede' burgers tot het
kopen van deze kleding over en zien af van het kopen van een 'gedragen'
kostuum, dat voor snit en kwaliteit op de tweedehandsmarkt gekocht
werd. Dit alles geeft een inkrimping van de tweedehandskledingmarkt te
zien. Maar deze markt verdwijnt niet. Er zijn en blijven kopers van twee-

dehandskleding om welke redenen dan ook. Een van deze kopers is de
bekende schilder Vincent van Gogh. Op 16 februari 1881 schrijft hij aan
zijn ouders:

"Nu moet ik nog iets anders zeggen, dat ik gedaan heb, zoals ik U
schreef, heb ik omstreeks een maand geleden een broek en jas ge-
kocht uit de tweede hand. Dat is mij goed bevallen, dat ik bij denzelf-
den nog een jas en nog een broek heb genomen. Wel was ik min of
meer met het eerst gekochte gesteld, maar als men 2 stel heeft, is het
eigenlijk beter en verslijt het minder gauw, omdat men verwisselen
kan. (...) Met dat bewust pak heb ik nog een ander doel, dan alleen
het zelf zoo lang mogelijk te dragen; wanneer het n.1. wat oud gewor-
den zal zijn, zal het mij nog op een andere wijze dienst doen. U moet
n.1. weten, dat ik langzamerhand eene kleine collectie costumes wil
verzamelen om daarmede mijn modellen te kleeden, voor mijn tee-
keningen namelijk. Bijvoorbeeld een Brabantsche blauwe kiel, het
grauw linnen pak dat de mijnwerkers dragen, en hun leeren hoed,
verder een strooien hoed, en klompen, een visscherscostuum van
buiten pilo, met een zuidwester. En zeer bepaaldelijk ook die klee-
ding van dat soort zwart of fluweel,  die zeer schilderachtig en karak-
terestiek is, verder een rood baai of borstrok. En evenzeer een paar
vrouwencostumes, b.v. dat van de Kempen en de buurt van Antwer-
pen met de Brabantsche muts, en b.v. dat van Blankenberg, of Sche-
veningen, of Katwijk. Het is echter geenszins mijn plan om dit alles
mij op eens aan te schaffen, maar wel zeer zeker langzamerhand.
Stuk voor stuk, bij gelegenheid dit een en ander bij een te brengen.
En daar men die kleeren uit de tweede hand krijgen kan, is het
gansch niet onbereikbaar. ' 64

Uit het voorgaande blijkt dat de vraag naar nieuwe kleding niet identiek

61)  Van Gogh-Bonger, 1/erzamelde brieven van Vincent van Gogh, I, 216-218.

24



is met de vraag naar kleding in haar totaal. Er bestaat ook een vraag naar
tweedehandskleding. Kortom de vraag naar kleding is te splitsen in een
vraag naar nieuwe kleding en een vraag naar tweedehandskleding. Zo
ook het aanbod. Daarom is er sprake van twee markten: een kleding-
markt voor nieuwe kleding en een markt voor tweedehandskleding.

Een markt voor tweedehandskleding is mogelijk daar kleding een semi-
duurzaam consumptiegoed is. De aard van duurzame en semi-duurza-
me goederen - onder deze laatste categorie is kleding te rangschikken -
brengt de mogelijkheid met zich mee, dat zij na gedeeltelijk gebruik weer
opnieuw op de markt kunnen worden aangeboden.65 Bij de ontwikkeling
van de kledinghandel is gebleken, dat er een aanbod bestaat van kleding,
die aangeduid wordt  met  de naam 'restanten'.  Ook de vraag gaat hierop
inspelen. Deze restanten worden op de tweedehandskleding markt aan-
geboden. Dergelijke restanten zijn soms een gevolg van een te grote pro-
duktie of te kleine vraag. Omslag van de mode ofgeringere behoeften van
de consument kunnen hieraan ten grondslag liggen. Hier moet gedacht
worden aan kleding in dumpzaken, op veilingen en op markten, waar
overjarige kostuums, legerldeding en kleding met weeffouten te koop
worden aangeboden. Heel vaak betreft het ook kleding van failliete of ge-
liquideerde bedrijven. Coltov noemt dit verschijnsel van het aanbod van
restanten, het verschijnsel van 'het toegevoegde aanbod'. Het verschijn-
sel van het toegevoegde aanbod heeft ook in de kledinghandel een zekere
omvang aangenomen. 66

Coltov komt, gezien het voorafgaande, tot de volgende definitie van
tweedehandsmarkt: "Een tweedehandsmarkt is een markt waar ten ver-
koop worden aangeboden en te koop worden gevraagd: 1. goederen, wel-
ke reeds zijn aangewend of met het oog op deze aanwending deel hebben
uitgemaakt   van een huishouding; 2. andere goederen, die, ofschoon
nieuw, nochtans uit economische overwegingen op deze markt worden
aangeboden:'67 Hun karakter van 'tweedehands' wordt bepaald door
hun aanwezigheid op de tweedehandsmarkt.

Gebruikte duurzame en semi-duurzame consumptiegoederen komen
veelal op (le tweedehandsmarkt, omdat zij voor een groot (leel technisch
versleten zijn. Nu is het echter mogelijk dat een consumptiegoed niet al-
leen aan technische slijtage onderhevig is, maar ook aan 'sociale slijtage'.
Het sociale leven brengt een continue vervanging van consumptiegoede-

65)  Coltov. a. w., 10.
66)  a.w., 96.
67)  a.w., 12.
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ren met zich mee alvorens deze technisch of economisch versleten zijn.68

Kle(ling is hiervan wel het meest sprekende voorbeeld. De betekenis van
de sociale slijtage is wat kleding betreft aanzienlijk vergroot door de op-
komst van de steeds wisselende modekleding. De vraag is nu of het aan-
bod van tweedehandskleding en de vraag ernaar de tweedehandskle-
dingmarkt in evenwicht blijven houden. In een volgend hoofdstuk zal
naar voren gebracht worden, dat er voor vernieuwd aanbod ook een
nieuwe vraag ontstaan is en omgekeerd.

Tweedehandsgoederen kunnen de negatieve eigenschap hebben ge-
bruikt te zijn. De financieel minder draagkrachtige consument accepteert
nochtans het desbetreffende goed, omdat de daaraan verbonden negatie-
ve hoedanigheden voor hem het middel vormen van een lagere koop-
prijs.69 De ongebruikte goederen die op de tweedehandsmarkt aangebo-
den worden - het zogenaamde toegevoegde aanbod - ondergaan, een-
maal op de tweedehandsmarkt aangeboden, eveneens een prijsdaling.
Zij zijn terecht gekomen op een markt, waar de vraag uitgaat van soms
minder koopkrachtige kopersgroepen.

Tussen de eerste- en tweedehandskledingmarkt bestaat een wederzijd-
se concurrentie- en afhankelijksverhouding, die voor beide markten zo-
wel een positieve als een negatieve betekenis kan hebben. Bij prijsdaling
op de eerstehandskledingmarkt - dit gebeurde bij de komst van de goed-
kope confectiekleding zoals nog aangetoond zal worden - krimpt de twee-
dehandskledingmarkt in. Prijsstijgingen op de eerstehandskledingmarkt
daarentegen doen de tweedehandskledingmarkt opbloeien. De tweede-
handskledingmarkt kan van positieve betekenis voor de eerstehandskle-
dingmarkt zijn. Als iemand weet, dat hij zijn oude kleding nog voor een
aardige prijs kan verkopen of voor een goed doel kan wegschenken, zal
hem dat eerder tot het kopen van nieuwe kleding aanzetten. Een goede
prijs voor zijn 'gebruikte' kleding maakt het de consument mogelijk koop-

''krachtiger te zijn voor de aanschaf van nieuwe kleding. De tweede-
handsmarkt maakt het mogelijk" zegt Coltov "de potentiele koopkracht
om te zetten in effectieve, zodat zij voor besteding ter eerstehandsmarkt
beschikbaar komt. 910

Aanbod van goede, bruikbare en gangbare modekleding op de tweede-

68) a.w.,27.
69) a.w..56.
70) a.w., 79.

26



handsmarkt kan op haar beurt de eerstehandskledingmarkt negatief beYn-
vloeden.

Het ontstaan, respectievelijk het bestaan van een tweedehandsconsu-
mentenhandel in kleding, heeft het de consument mogelijk gemaakt om
zich door middel van de keuze tussen eerste- en tweedehandsmarkt als
vrager te klasseren overeenkomstig zijn koopkracht respectievelijk zijn
kooplust voor een bepaald kledingstuk. De noodzaak of de wens tot socia-
le distinctie speelt hieri,ij een belangrijke rol. 71

§ 3.  Kleermake,3 en 'oude-kleerkopets' in 's-Hertogenbosch

Al in de middeleeuwen zijn de kleermakers te 's-Hertogenbosch in een
ambachtsgilde verenigd. De eerste gegevens hierover dateren van  1420,
zoals te lezen is in het Archief van het Gewantsnijders-,
Droogscheerders- en Kleermakersgilde. Van dit archief zijn slechts enke-
le stukken bewaard gebleven.

De gewantsnijders, droogscheerders en kleermakers zijn echter niet al-
tijd in 66n gecombineerd ambachtsgilde verenigd geweest. Een gilde van

gewantsnijders (lakenhandelaren) wordt al in 1321 vernoemd.  In  1504
worden de gilden van de droogscheerders en snijders (kleermakers) sa-
mengevoegd. In een ordonnantie van Karel V van 1525 is er sprake van
een 'Gewantsnijders- en Droogscheerdersgilde'. Een ordonnantie van
1610 duidt het gecombineerde gilde van gewantsnijders, droogscheer-
ders en snijders aan met de enkelvoudige naam 'Gewantsnijdersgilde:72
In de achttiende eeuw wordt het gecombineerde gilde van de gewantsnij-
ders, droogscheerders en kleermakers aanvankelijk nog aangeduid met
de naam 'Snijders- en Kleermakersgilde', waarna het de definitieve
naam van 'Kleermakersgilde' krijgt. Van Heurn schrijft ook steeds over
het 'Kleermakersgilde'. In 1723 dienen de dekens van het kleermakers-
gilde een klacht in bij de Staaten Generaal omdat zij concurrentie vrezen
van de militaire kieermakers.

Van Heurn schrijft hierover:
'9De Dekenen van het Kledermakers Gild deezer stad, hadden reeds

lang begrepen, dat hun Gild, door de Kledermakers der Bezetting,
die mede, zo wel voor de Officieren, als de Soldaaten werkten, mer-
kelyk benadeeld werd. Het nadeel dat hun Gild hierdoor leed wilden
zy aan hooger hand bekent maaken, ten dien einde verzogten zy

71) a.w., 48.
79 GAH, Archieven Ambachtsgilden, t.a.p., 33.
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brieven van voorschryving by de Regeering, die hun gereedlyk inge-
willigd werden. Hunne pogingen waren egler vrugtloos, vermits de

Staaten gelasten; dat geene Soldaaten, eenige klederen, dan voor de
regimenten, waaronder zy dienden, maaken zouden. Zo egter dee-
sen daar toe, hulp nodig hadden, zou(len zy niemend, dan die tot het
Kledermakers Gild alhier behoorden, mogen gebruiken:,73

Het kleermakersgilde heeft een gilde-altaar in de Sint-Jan, dat zich in
de vijfde straalkapel bevindt. De patroonheilige vati de gewantsnijders en
droogscheerders is de heilige Michael. Ook wordt de heilige Maria Mag-
dalena als medepatroonheilige genoemd.74 Bij de ontbinding van de gil-
den  in 1798 wordt het kleermakersgilde ook genoemd  in de lijst  van
tweei#ntwintig corporatieve lichamen, die 's-Hertogenbosch op dat mo-
ment kent, dan echter in combinatie met de droogscheerders.75 Wan-
neer in september 1809 op verzoek van de landdrost van Brabant een
'Lijst van binnen de stad existerende Corporatien van Neringen, Am-
bachten en Bedrijven' opgemaakt wordt, dan komt ook (le corporatie van
kleermakers en droogscheerders daar op voor.76 Zoals bij andere gilden
bestaat bij het gilde van de kleermakers een hierarchie van leerjongens,
knechten en meesters. Om meester te worden moet een proef afgelegd en

entreegeld betaald worden. In 's-Hertogenbosch is er een onderscheid in
betaling wanneer het de zoon van een meester, een Bosschenaar of een
vreemdeling betreft. De zoon van een meester betaaltf 6„ een geboren
Bosschenaarf 24,50 en een vreemdeling van buiten de stad f 30,50.77

Door de patentbelasting, een algemene heffing voor personen in beroe-
pen en bedrijven werkzaam, is het aantal personen, dat in 1806 het be-
roep van kleermaker of naaister uitoefent, bekend. Er zijn 43 kleerma-
kers,  waaronder  er  14  zijn die tevens handel drijven  in oude kleren  en
waarvan 66n tevens manufacturenhandelaar. Er zijn 56 kleermakers-
knechten. Wat het aantal naaisters betreft worden de volgende cijfers ge-
geven: 128 naaisters, 18 linnennaaisters, 16 wollennaaisters en 1
wollen- en linnennaaister. 78 In totaal zijn er 262 personen, die het ma-
ken van kleding als beroep uitoefenen. Hiervan maken de vrouwen het
grootste deel uit. Het totaal aantal inwoners van 's-Hertogenbosch be-

8) Van Heurn, Historie der Stad en Meyerye van  's-Hertogenbosch, III, 447.
74)  Van den Heuvel, a.w., 240.
75)  Van den Eerenbeemt, a.w., 22.
76  a.w., 159-160.
77)  a. w.,24.

78) a.w., 126.
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droeg in 1805 13.156, terwijl het aantal beroepsbeoefenaren in 1806
3.105 bedroeg. 79

Het aantal verkopers van oude kleren is in 's-Hertogenbosch in de Ba-
taafse en Franse tijd zeer talrijk. talrijker dan in andere plaatsen met het-
zelfde aantal inwoners. Zij la:ijgen hun waren van Amsterdam en andere

plaatsen en verkopen deze in de stad en de gehele Meierij en zelfs nog
verder.80 Volgens Walkart gaan zij met hun oude-klerenhandel tot in het
land van Luik.81

Volgens Van den Eerenbeemt is de armoede in de stad een van rede-

nen van deze bloeiende handel: "Deze handelaren ontleenden de grond
van hun bedrijf aan de armoede onder het gewone volk, dat zowel in de

'982stad als in de Meierij te weinig geld had om nieuwe kleren te kopen.
Al in de middeleeuwen hadden de oude-kleerkopers in 's-Hertogen-

bosch zich bij een gilde aangesloten. Aan de hand van gegevens van het
Snijdersgilde van 5 januari 1504 kan geconcludeerd worden dat diege-
nen, die zich in 's-Hertogenbosch met het verkopen van oude kleren be-

zighielden, in het begin van de zestiende eeuw aan het Snijdersgilde be-
taalplichtig waren.  Bij de resolutie van 1708 echter stelt de magistraat
vast, dat de oude-kleerkopers lid moesten worden van het Kramersgil-
de.83 Dit laatste is niet zo verwonderlijk omdat oude-kleerverkopers hun
artikelen vanuit een kraam op de markt verkochten of met hun oude kle-
ren langs de huizen gingen om te venten.

Op 7 januari 1750 krijgen de oude-kleerkopers in 's-Hertogenbosch van
de stadsregering het recht een eigen gilde op te richten, dat echter nog

enigszins van het Kramersgilde afhankelijk zal blijven. Onder dit Oude-
klerenkopersgilde vallen ook degenen, die zich bezighouden met handel
in tweedehandsbedden en oude huisraad.84 Het is dan niet verwonder-

lijk dat uitdragers en uitdraagsters vereenzelvigd worden met oude-kleer-
kopers en dat men bij een uitdragerij direct aan oude klerenhandel
denkt.

Ook oude-kleerkopers zien het verenigd zijn in een gilde als een middel
ter bescherming van hun eigen beroep en handel. Verenigd in een gilde,

79) aw.,226.
80)   mw,73.
81) a.w.,136.
82  a.w.. 136.
83) GAH, Archieven Ambachtsgilden, t.a.p., 33.
84) GAH, Archieven Ambachtsgilden, t.a.p.. 33.
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kan men ervoor waken, dat de nering niet door vreemdelingen uitge-
oefend zal worden. De vrije jaarmarkten vormden hierop een uitzonde-
ring. Dan was het iedereen toegestaan om welke handel dan ook uit teoe-
fenen.85

Als entreegeld wordt bij het oude-klerenkopersgildef 11,50, f 17, of
f 31,50 geaist, naargelang het aspirantlid in de stad zelf geboren is, of
woonachtig binnen of buiten de Republiek.86 Deze entreegelden, andere
inkomsten en contributie van de leden, worden bij het Oude-klerenko-
persgilde, zoals ook bij andere gilden het geval was, aangewend voor so-
ciale hulp aan de leden onder andere alimentatiekosten van behoeftige
en oude gildebroeders en begrafeniskosten van overleden gildebroeders.
Het gilde van de oude-klerenkopers betaalde bij overlijden van een
meester dertig gulden voor de begrafeniskosten en bij het overlijden van
de vrouw zestien gulden. Gelet op het prijspeil was dit een niet geringe
uitkering.87

Zoals ook bij andere beroepsbeoefenaren het geval was, woonden de
oude-kleerkopers vaak in eenzelfde straat of op eenzelfde plein. Jan en
Alphons Mosmans vermelden,  dat in  1750  in de Minderbroedersstraat
niet minder dan zestien winkels van 'oude cleercoopers', bedden- of la-
kenhandelaars gevestigd waren.88

Hoewel het beroep van oude-klerenkopers en oude-klerenkoopsters in
's-Hertogenbosch toentertijd een volledig erkend beroep was, was het
beroep niet erg gezien en kunnen wij haast spreken van een 'inferieur' be-
roep. De handel werkte namelijk het overbrengen van besmettelijke ziek-
ten in de hand. Hier is in het voorafgaande al over geschreven. De Bos-
sche geneesheer Walkart -  hij  was  van 1766 geneesheer in 's-Hertogen-
bosch - zegt hiervan: "Klein ongedierte in het bijzonder wand-
diertjes vinden ook huisvesting in de geringe steegjes en oude gebou-
wen; misschien doet de handel in oude klederen, vodden en meubelen
ook iets tot dezelver verspreiding en voortteling."89 Als hij de beroepen
van de burgers beschrijft met betrekking tot de negatieve invloed, die de-
ze kunnen hebben op de gezondheid van de beoefenaren, dan noemt hij
expliciet de oude-kleerverkopers. go Wanneer in de stad en vele andere

8S)  Van den Eerenbeemt, a.w; 23.
86)   a.w..24.
87)  a.w.,25.
88)  Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch, 54.
89) Walkart, Zakelijk overzicht en bericht over de natuurlijke gesteldheid der hoofdstad 's-
Hertogenbosch en de ziekten, die er in het jaar  1779 zijn voorgevallen, in Taxandria, XIII,
319.
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plaatsen  van de Meierij   in de periode   1779 -1783   de  rode  loop,  een
kwaadaardige vorm van dysenterie, epidemische vormen aanneemt en veel
slachtoffers maakt, dan wordt als een van de oorzaken de handel in oude
kleren genoemd. "Die verkoop van reeds gedragen kledingstukken
maakte het gevaar zeer reeel, dat hierdoor besmettelijke ziekten overge-
bracht werden. Hoeveel van deze kleren, vodden enz. konden niet reeds
besmet zijn."91 Bij de epidemie van 1779 stelt de magistraat op  18 okto-
ber enige voorzieningen vast, waaronder het verbod van invoer, koop en
verkoop  van oude kleren.92  In de jaren 1782-1783 wordt 's-Hertogen-
bosch weer getroffen door een epidemie en weer wordt het kopen en ver-
kopen van tweedehandskleding verboden op straffe van verbeurd verkla-
ring van de handelswaar en van een boete van achttien gulden, zowel
voor de koper als de verkoper. Deze voor die tijd hoge geldsom toont wel
aan, dat de handel in oude kleren een ernstige mogelijkheid tot besmet-
tingsgevaar inhield.93

Het Oude-kleerkopersgilde wordt  in  1809 nog vermeld als corporatie
in de "Lijst der binnen de Stad 's-Hertogenbosch existerende Corpora-

,'tien van neringen, ambachten en bedrijven , opgemaakt op verzoek van
de landdrost van Brabant.94

Evenals naar andere beroepen een straat genoemd werd, zo was dat
ook bij de oude-kleerkopers het geval. In 's-Hertogenbosch is dat de Kol-
perstraat volgens Jan en Alphons Mosmans.95 Ook volgens Van Sasse
van Ysselt is deKolperstraat genoemd naar de colporteurs van oude Ide-
ren.96 Roelands is het hier niet mee eens en geeft aan de oorsprong van
de naam Kolperstraat een andere uitleg. 97

Het aantal oude-kleerkopers bedraagt in 1806 ruim 50. Deze nering
wordt uitgeoefend door kleermakers, kooplieden en winkeliers in oude
kleren.98 Het aantal oude-kleerkopers in wijk A (de binnenstad), geregis-
treerd bij de volkstelling van 1822, bedraagt 27, waarvan er 10 ge-

90) t.a·P·' 324-325
91 )  Van den Eerenbeemt, De 'Rode dood' in stad en meijerij, een dysenterie-epidemie in de
jaren 1779-1783, in Van den Eerenbeemt, Bestaan en bedrijvigheid; aspecten van het sociaal
en economisch leven in stad. en meijerij van 's-Hertogenbosch,  1750-1850,7.
92) La·P ' 19-20.

93)  t.a.p., 30.

94)  Van den Eerenbeemt, a.w., 159.
95)  Mosmans, a.w., 78.
96) Van Sasse van Ysselt, De voomame huizen en geboutten van 's-Hertogenbosch, II, 314.
97) Roelands, Straat in straat uit,  17.
98)   Van den Eerenbeemt, a.w.,  135.
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vestigd zijn in (le Minderbroedersstraat, 7 in de Marktstraat en 5 in de
Snellestraat. 99

Vooral in 's-Hertogenbosch zijn er ook veel joden als oude-kleerkoper
gevestigd in die tijd. Reynders schrijft over de joodse Bosschenaren:
,'Waar joden niet in gilden terecht kunnen, proberen zij zich vaak een
bestaan te verschaffen door het uitoefenen van beroepen, die door de
minder aantrekkelijke objecten voor de overige burgerij als marginaal
gelden, zoals de handel in gedragen kleding, lompen, oude metalen, be-
nen, darmen en dierenve]len. "100

Is aandacht besteed aan de verkopers van oude kleren in 's-Hertogen-
bosch, als slot nog een enkel woord over de kopers, de consumenten. In
's-Hertogenbosch is er een hele categorie van burgers, die zich geen
nieuwe kleding kan veroorloven. Het is het 'gewone' volk dat door ar-
moede te weinig geld heeft om nieuwe kleren te kopen, en daarom op het
kopen van tweedehandskleding is aangewezen. 101  Van den Eerenbeemt
ziet de mening, dat er in de Bataafse en Franse tijd een grote volksarmoe-
de heerste, bevestigd door het feit, dat de handel in tweedehandskleding
zo groot was. Het overvloedige gebruik van sterke drank bevestigt bij
hem deze mening ook. 102 Ook uit het aantal burgers dat ondersteund
moet worden, blijkt de armoede van een groot decl van de bevolking. In
een missive van het gemeentebestuur aan de landdrost Brabant, de dato
8 juli 1807 wordt meegedeeld dat op een bevolking van 13.200 zielen er
circa 4.000 zijn, die geheel of gedeeltelijk ondersteund  worden.'03  Uit
een statistiek van 1808, waarin ook van andere steden het aantal behoef-
tigen aangegeven wordt, blijkt dat het aantal armen in 's-Hertogenbosch
relatief zeer groot is. Alleen Amsterdam geeft een nog ongunstiger
beeld. 104

Tot in de tweede helft van de negentiende eeuw is de Bossche arbeider
niet in staat nieuwe kle(ling voor zichzelf aan te schaffen. Bij deze burgers
slokt voeding en huishuur bijna het gehele gezinsbudget op en zijn ande-
re posten zoals kleding, verwarming, premie voor begrafeniskosten en

99) Bevolkingsregister der wyk Letter A Binnen de Stad 's-Hertogenbosch op nieuw opge-
maakt in den Jare  1822, in Boschboombladeren 8 +9 (januari 1972), 27-103.
1(0)  Reijnders, t.a.p.. 207.
lot )  Van den Eerenbeemt, a.w.,260.
102) a.w., 135.
103

)    a. w.,  162.

I oi)    a. w.,163.
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een zekere ontspanning, sluitposten van het gezinsbudget. Hun kleding
bestaat uit oude kledingstukken, die zij krijgen of tweedehands kopen op
de markt of bij een uitdragerij. Ook verkoop van de bij de Bank van Lee-
ning beleende en niet ingeloste kleding verschaft hen het nodige mate-
riaal. 105 Tweedehandskleding wordt ook gekocht op boedelveilingen bij
overlijden. De bezittingen van overleden armlastigen die bij het blok 'op
de plank staan', vallen toe aan het blok. Onder deze nagelaten boedels
bevinden zich ook vaak wat schamele kleren. Bekend is dat in de zeven-
tiende eeuw op de vrijdagse afslag kleren werden verkocht van overleden
patienten in het Groot Gasthuis. 106

Ook krijgt deze categorie burgers veel kleding door middel van welda-
digheidsinstellingen. Vooral deVincentiusvereniging neemt hierbij in 's-
Hertogenbosch een voorname plaats in. In de magazijnen is een behoor-
lijke voorraad kleding en huisraad opgeslagen, niet alleen nieuw inge-
kochte, afgestaan of ingezameld door de Vincentianen. De pleidooien van
presidenten en magazijnmeesters van de Vincentiusvereniging zijn in dit
verband typerend. De president van de bijzondere raad, Victor van Rijc-
kevorsel, besluit op de algemene vergadering van 8 december 1847 zijn
rede als volgt: "Vooral mogen de Magazijnen onzer Conferentien u bij-
zonder aanbevolen worden. Van dAAr moeten de naakten gekleed en ge-
dekt worden. Zoo velen missen het onontbeerlijkste, om hunne sidderen-
de leden voor de snerpende koude te bewaren; zoo velen brengen de lan-
ge en bange winternachten door, slapeloos van koude en van vrees niet
meer te zullen ontwaken. Grijsaards, mannen, vrouwen. schuldelooze
wichten strekken hunne wanhopige handen naar ons uit en wij de onzen
naar u voor hen. En wat vragen we u? Eenig afgelegd linnengoed, eenige
kleederen, welke gij niet meer waardig keurt uw lichaam te dekken. en
die voor onze Armen een schat zijn. '9107

Kleding wordt vaak geschonken bij speciale gelegenheden zoals de
eerste heilige Communie, Pasen en Kerstmis. Het betreft hier dan wel
nieuwe kleding of de middelen om deze le kopen. Ook de meer maat-
schappelijke kant wordt erbij betrokken. Wanneer meisjes zich gaan aan-
melden  in een gezin  om te dienen of jongens gaan solliciteren  bij een
werkbaas, kunnen zij dit doen in nieuwe kleren van de conferentie. De

105)  Franssen. De Ro.<sche arbeider inzijn werk- en lee/>nilieu, 11. 273.
1 W>

) \'an den Eerenbeemt. Op di· plank sta:iii. in Bosm.iii e.a.. Ilrabants Recht dat is .... „p-
stellen aangelic,den aan Prof.cir..1.P.A. Gicipmari.  ter gelegeriheid icin zijn (g clietd al: h,ic,gle-
raar  Ne(teria,idse  m·litsges,·hiedenis  aan  de  kath,ilieke  Universiteit   Bral}ant.  \04- 1 05.
107) Wouters. 1/an bedeling  naar  verheff,ng.  291.
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klacht is wel dat vaak tweederde, soms wel drievierde van de geschonken
kleding bij de Bank van Leening terecht komt. 108

Voorts komt er via dienstboden en werksters veel door de betere stan-
den afgedankte kleding bij de arbeidersgezinnen terecht. 109

§ 4. Een kleennakers- en oude-kleerkopeafamilie te 9-Henogenbosch

Op 24 februari 1795 wordt te Middelburg Jacobus Matheus Jansen ge-
boren. Hij is de oudste zoon van de kamerbehangersknecht Franciscus
Jansen en van Margaretha Hartleer, die het beroep van inbrengster in de
Bank van Leening uitoefent. 110 Zijn vader is zelf geboortig uit 's-Herto-
genbosch en wordt een week na de geboorte van zijn zoon vijfentwintig
jaar. 111 Zijn moeder heeft een maand tevoren  ook haar vij fentwintigste
verjaardag gevierd. Zij werd geboren te Zaltbommel op 21 januari
1770.112

Jacobus blijft niet lang in Middelburg wonen. Als hij twee jaar oud is
verhuist het gezin Jansen naar Groningen.113 Drie jaar later verhuist het
gezin naar Amsterdam.114 Jacobus woont daar nauwelijks twee jaar want
in 1802 treffen wij het gezin Jansen bij de geboorte van het vierde kind in
's-Hertogenbosch aan.115 Daar blijft het gezin gehuisvest. Hier breidt het

gezin zich verder uit en wordt Jacobus de oudste van zeven kinderen,
drie jongens en vier meisjes. 116

De familie Jansen is al enkele generaties lang een echte Bossche fami-
lie. Als Franciscus Jansen zich met zijn gezin in 1802 in 's-Hertogen-
bosch vestigt, dan is dat de vierde generatie Jansen, die woonachtig is in
deze stad. De in  1706 in Breda geboren Jacobus Jansen kwam in  1733
naar's-Hertogenbosch en werd op 13 februari  1753 als poorter geadmit-
teerd.117

Naar onze begrippen sluit Jacobus Matheus Jansen al op jeugdige leef-

108  a. W., 297-298.
I09)   Van  Gelder, De kleermakersstaking  van  1903,  in Jaarboek  1979  voorde  geschiedenis

van socialisme en arbeideisbeweging in Nederiand,  185.
  19  GAH. Huwelijksakte Jacobus Matheus Jansen, 9 september 1815.
"1)   GAH, Overlijdensakte Franciscus Jansen,  1 september 1829.
1

12) GAH. Overlijdensakte Margaretha Harteleijn, 2 oktober 1834.
113)  GAH, Huwelijksakte Mathias Jansen, 11 december 1830.
114)   GAH, Overlijdensakle Elisabeth Jansen, 18 september 1821.
"9   GAH, Overtijdensakte, Maria Elisabeth Jansen, 10 november  1829.
116)   GAH, Registers van geboorten, huwelijken en overlijden  1831,1834,1851.
117) GAB, Doopboeken Gereformeerde Kerk no. 2097.22 oktober  1706, GAH, Poorters-
boek 1853.
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tijd een huwelijk.  Op 9 september 1815 trouwt  hij op twintigjarige  leef-
tijd  met  de  vijf jaar oudere Joanna Gertrudis van Miereloo. 1 18 Terecht
staat er dan ook in de huwelijksakte dat hij de minderjarige zoon is van de
kamerbehangersknecht Franciscus Jansen. De bruid is de dochter van
de spellemaker Hendrikus van Miereloo en van Anna Maria Kersten. Jo-
anna Gertrudis van Miereloo werd geboren te 's-Hertogenbosch op 19
september 1790.119

Bij de geboorte van de eerste drie kinderen woont Jacobus Jansen in de
Verwersstraat; bij het vierde, vijfde en zesde kind woont hij Op Den Ou-
den Bogaard; bij het zevende kind is het echtpaar Jansen-van Miereloo
woonachtig in het Korenstraatje.

Uit de verschillende geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, waarin
Jacobus Matheus Jansen met name genoemd wordt, ofwel als vader, als
getuige, of als aangever, en waarbij dan tevens ook zijn beroep vermeld
wordt, blijkt dat Jacobus Matheus geruime tijd het beroep van kleerma-
ker uitgeoefend heeft. Deze Jacobus Matheus Jansen zal de eerste wor-
den in de rij van Jansens die zich beroepsmatig in de kledingproduktie en
kledinghandel begeeft. Na hem zullen vijf generaties Jansen, in rechte
lijn en ononderbroken, in de kledingproduktie en de kledinghandel hun
beroep uitoefenen.

Als Jacobus Matheus Jansen in 1815 in het huwelijk treedt is hij kleer-
maker. Dit beroep blijft vermeld tot 1821.120  Van  1821  tot  1829  is  hij
kleermakersknecht.121 Hij schijnt een goed vakman te zijn, want hij
wordt lid  van de gildebus.  Op 22 februari 1829 wordt hij aangenomen
met als inbreng 30 stuivers.122 Deze gildebus is een soort verzekerings-
fonds. Het doel van dergelijke fondsen of bussen is om ondersteuning te
verlenen aan zieke medeberoepsbeoefenaren en om een uitkering te ver-
lenen voor de begrafeniskosten bij overlijden. De vrouw van Jacobus Ma-
theus Jansen, Joanna Gertrudis van Miereloo, wordt ook als lid van deze

, ,

bus aangenomen:   Op vier maart achttienhonderdtweeendertig is vrouw
Jansen aangetekent en sy moet 2 jaare hebbe betaalt alle 4 weeke 20c
eer dat sy iets kan profeteren naar haar dood.

99 123

118) GAH. Huwelijksakte Jacobus Matheus Jansen, 9 september 1815.
'19) t.a.1).
120) GAH, Overlijdensakte Elisabeth Jansen, 18 december 1821.
121)  GAH. Overlijdensakte Maria Elisabeth Jansen, 10 november 1829.
122) GAH, Archieven Ambachtsgilden. inv.nr. 220, boek ten behoeve van de ledenadmi-
nistratie 1773-1863.
123) CAH, t.a.p.
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Van  1830  tot 1834 wordt van Jacobus Matheus Jansen aangegeven,
124dat hij meester kleermaker is.

In het begin van de veertiger jaren wordt Jacobus Matheus werk-
loos. 125 Zijn echtgenote oefent al vanaf 1836 het beroep van uitdraagster
uit en is in 1844 winkelierster in huisraadgoederen.126 Het is niet ver-
wonderlijk dat Jacobus Matheus  in   1846 het beroep van winkelier  in
huismeubelen uitoefent en in 1850 knecht is bij een vendumeester. 127

Hebben man en vrouw in die jaren samen een handeltje gedreven in
tweedehandsgoederen? Het kleermakersvak heeft hij in ieder geval een
aantal jaren niet meer uitgeoefend. Hij is gaan handelen.

De beroepen van man en vrouw sluiten hier mooi bij elkaar aan: uit-
draagster, winkelierster in huisraadgoederen, winkelier in huismeube-
len, knecht bij een vendumeester. Alles wijst erop dat zij samen een han-
deltje hebben, waarvan tweedehandsgoederen een groot deel uitmaken.
Als Jacobus Matheus Jansen in 1860 opgeeft oude-kleerkoper te zijn dan
is ons vermoeden bevestigd. Hij zit in de kledinghandel en verhandelt
oude kleren. In 1861 geeft hij als beroep op klederkoper. 128 Vermoede-
lijk speelt het beroep van zijn moeder hier ook nog mee. Zij was, zeker tot
1830, inbrengster in de Bank van Leening waar ook beleende en niet te-
ruggebrachte kleding verkocht werd. Onder inbrengster moet men in de-
ze tijd verstaan een vrouw bij wie men de te belenen goederen brengt. Zij
zorgt dan als tussenpersoon dat die goederen bij de Bank van Leening te-
recht komen.

Als Jacobus Matheus op 7 november 1864 komt te overlijden, wordt in
zijn overlijdensakte vermeld, dat hij kleermaker is.129 Als zodanig is hij
zichzelf en is ook zijn familie hem blijven beschouwen. Dit blijkt ook uit
het feit, dat zijn weduwe bij zijn overlijden dertig gulden uit de gildebus
ontvangt ter dekking van de begrafeniskosten. Zij zegt na het overlijden

130van haar man het lidmaatschap van de gi]debus op.
Van het in- en verkopen van kleding ook oude kleding heeft het echt-

paar Jansen een blijvende handel gemaakt, want het blijkt dat de weduwe

124  GAH, Huwelijksakte Joanna Frederica Maria Jansen, 7 mei 1831, geboorteakte Francis-

cus Jansen, 31 juli 1833.
125) GAH, Huwelijksakte Maria Antonia Jansen, 15 juni 1844.
126) CAH, Huwelijksakte Henrica Margaretha Jansen, 3 september 1836.
t27) GAH, Huwelijksakte Antonia Sofia Jansen, 7 november 1846; huwelijksakte Johannes
Jansen, 4  mei  1850.
k28) GAH, Blokboeken, Snelstraat; huwelijk Johannes Wilhelmus Jansen,  1 juni  1861.
[29)  GAH, Overlijdensakte Jacobus Matheus Jansen, 7 november 1864.
130) CAH, Archieven ambachtsgilden, t.a.p
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van Jacobus Matheus Jansen de verkoop van kleding voortzet.  In  1865
geeft zij op van beroep kleederkoopster te zijn. 131 Dit beroep van klee-
derkoopster komt weer mooi overeen met het beroep van uitdraagster,
zoals zij jaren geleden te boek stond.

Joanna Gertrudis Jansen-Miereloo overlijdt op  16 juli  1875  in de leef-
tijd van bijna 85 jaar. Een respectabele leeftijd in die tijd voor een vrouw,
die een groot huishouden te runnen had - Jacobus en zij kregen zeven

132kinderen - en die daarbij ook een beroep uitoefende.

Niet alleen Jacobus Matheus oefende in die jaren het beroep van kleer-
maker uit, ook zijn twee jaar jongere broer Mathijs wordt kleermaker.
Van hem wordt voor het eerst zijn beroep als kleermaker vermeld in
1825.133 Hij is ook lange tijd kleermakersknecht. Als kleermakersknecht
staat hij vermeld in zijn eigen huwelijksakte van 1830.134 Daarna wordt
zijn  beroep als kleermakersknecht nog eenmaal genoemd  in   1831. 135
Mathijs zegt dit beroep echter vaarwel en wordt dijkwachter. 136

Zoals blijken zal, hebben Jacobus Matheus Jansen en zijn echtgenote
Joanna Gertrudis van Miereloo samen een kledinghandel opgebouwd,
die blijvend is. Hun zoon Johannes Wilhelmus Jansen zal de kledinghan-
del van zijn ouders voortzetten.

131) GAH. Huwelijksakte Franciscus Jansen, 4 november 1865.
132)  GAH, Overlijdensakte Gertrudis van Miereloo,  16 juli 1875.
133) GAH. Overlijdensakte doodgeboren zoon Jacobus Matheus Jansen,  14 mei 1825.
134) GAH, Huwelijksakte Mathias Jansen, 11 december 1830.
135)   GAH, Overlijdensakle Franciscus Jansen, 20 augustus  1831.
136) GAH, Huwelijksakte Dorothea Cornelia Jansen,  3  mei 1834: overlijdensakte Margare-
tha Harteleijn, 2 oktober 1834.
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HOOFDSTUK II

VAN AMBACHTELIJK BEDRIJF NAAR WINKELVERKOOP
1850-1890

Door de uitvinding van de naaimachine wordt mechanisering van de
textielproduktie mogelijk. De produktie van de confectiekleding en de
confectiehandel komen hierdoor in het midden van de negentiende eeuw
ook in Nederland langzaam op gang. Voor die tijd was er echter al spora-
disch sprake geweest van handel in 'gemaakte' nieuwe kleding, wat door
de ambachtelijke kleermakers uitdrukkelijk als concurrentie gezien
werd. Van massa-produktie kan in het eerste begin niet gesproken wor-
den. Wanneer na 1870 een echte confectie-industrie op gang komt, komt
dit tegemoet aan de steeds groter wordende vraag naar goedkope confec-
tiekleding.

De verkoop van confectiekleding brengt een grote verandering in de
relatie producent-consument. Tussen de producent en de consument
komt de 'verkoper', de distributeur staan. De afstand producent-consu-
ment wordt hierdoor groter.

De stijgende welvaart komt de ontwikkeling van de confectie-industrie
ten goede. Een nieuwe categorie kopers ontstaat. Zij die voorheen aange-
wezen waren op de tweedehandskledingmarkt zijn nu in staat goedkope
confectiekleding aan te schaffen. Wanneer de confectiekleding kwalita-
tief beter wordt, ontstaat een tweede categorie kopers namelijk zij die
voorheen naar de maatkleermaker gingen. Concentratie van confectie-in-
dustrie ontstaat in Amsterdam en Groningen. De kledinghandel groeit als
eerste uit tot grootbedrijf, terwijl de kledingindustrie nog tot het kleinbe-
drijf blijft behoren. Confectiekleding gaat in winkels verkocht worden (§
1).

De opkomst van de confectie-industrie brengt voor de positie van de
kleermakers en naaisters grote veranderingen mee. De maatkleermakers
worden verdrongen door zowel de handel in confectiekleding als door de
maatafdelingen bij de grote kledingmagazijnen. De huisindustrie gaat bij
de opkomende confectie-industrie een grote rol spelen. Niet alleen
brengt de confectie-industrie grote veranderingen mee voor de positie
van de kleermakers en de naaisters, maar zij doet ook grote afbreuk aan
de vakbekwaamheid van de ambachtelijke kleermaker. In plaats van een
geheel kostuum ofjas te vervaardigen wordt hij producent van kledingon-
derdelen (mouwen, kragen en dergelijke) (§ 2).
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In 's-Hertogenbosch is er rond 1850 een grote verscheidenheid aan
bedrijven, die relatief klein zijn en een ambachtelijk karakter dragen. De
kleding- en textielnijverheid is een dominerende tak van nijverheid. De
huisindustrie komt in 's-Hertogenbosch langzaam op gang. Verkoop
vindt plaats via enkele kleinere kledingmagazijnen en via venduhuizen,
die confectiekleding betrekken uit Amsterdam en Groningen (§ 3).

De kledinghandel begonnen door Jacobus Jansen samen met zijn echt-
genote Joanna Gertrudis van Miereloo, wordt door hun zoon Johannes
Wilhelmus voortgezet. Deze Johannes Wilhelmus trouwt met de kleder-
koopster Maria Boelens, dochter van een klederkoper. Twee bekende
Bossche families worden met elkaar verbonden. Uit dit huwelijk worden
acht kinderen geboren, waaronder in 1866 Antonius Franciscus Jansen,
de grondlegger van het kledingbedrijf 'A.F. Jansen'. Na het overlijden
vanJohannes Wilhelmus Jansen zet zijn echtgenote Maria Jansen-Boe-
lens de kledinghandel voort. In 1900 doet zij haar handel over aan haar
zoon Antonius Franciscus. Deze Antonius is inmiddels gehuwd met He-
lena Bodar, eveneens koopvrouw. Door dit huwelijk worden weer twee
bekende Bossche families met elkaar verbonden. Toon Jansen bezoekt
met paard en wagen de dorpsmarkten en vestigt een klein winkeltje in
zijn woonhuis op de hoek van de Markt en de Marktstraat (§4).

§  1.  Opkomst van confectiekleding in Nederland

Met de Industriele Revolutie, waarvan de mechanisering van het be-
drijfsleven een duidelijke exponent is, blijft natuurlijk de mechanisering
van de textiel- en kledingindustrie niet achter. De uitvinding van de naai-
machine heeft deze ontwikkeling sterk bevor(lerd.

Al in 1829 had de Franse kleermaker Barth61emy Thimonnier een
voor commerciele doeleinden bruikbare naaimachine ontworpen en wist
een fabriekje op te zetten, waar hij tachtig apparaten installeerde om op-
drachten uit te voeren. Hij wist een belangrijke order voor legerunifor-
men te verwerven. Een aantal kleermakers en naaisters zag zich echter in
hun broodwinning bedreigd en wist zijn atelier binnen te dringen, waar
zij alle machines kort en klein sloegen. Hier zien wij een eerste vorm van
verzet van ambachtelijke kleermakers tegen opkomende massaproduktie
van confectiekleding. In de toekomst zal dit verzet, zij het in andere vor-
men, zich herhalen.

Ondanks dat Thimmonier in 1849 in Engeland en in 1850 in Amerika
patent voor zijn machine wist te verkrijgen, slaagde hij er niet meer in
goede zaken met zijn uitvinding te doen.
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Intussen had de Amerikaanse uitvinder William Hunt in de jaren
1832-1834 ook een naaimachine ontwikkeld, die als voorloper van de
moderne naaimachine beschouwd kan worden. De Amerikaan Elias Ho-
we vond  in 1846 echter de eerste goed werkende naaimachine uit.  Hij
komt uiteindelijk als de definitieve uitvinder te boek te staan. Het is Isaac
Merrit Singer tenslotte, die met Edward Clark, een goed producerend
naaimachinebedrijf wist op te zetten en het produkt identiek maakte met
zijn naam.1

Voor de kledingindustrie heeft de mechanisering tot gevolg het fabrice-
ren van confectiekleding. Door deze verregaande mechanisering is het
mogelijk geworden om kleding sneller te produceren dan dat dit tot nu
toe bij de maatkleermaker het geval geweest was. Zodoende werd het ook
mogelijk om kleding'op voorraad' te maken.
Wanneer er nieuwe kleren volgens standaardmaten 'op voorraad' ge-
maakt worden, dus zonder dat de koper van te voren bekend is, is er
sprake van confectiekleding.2 Er kunnen twee vormen van confectiekle-
ding onderscheiden worden. Bij 'confectie en detail' produceert de
kleermaker-ondernemer, of laat de kleermaker-ondernemer kleding
produceren, die bestemd is voor zijn eigen winkel of magazijn, waar het
publiek rechtstreeks kan kopen. Bij 'confectie en gros' laat de kleerma-
ker-ondernemer kleding produceren voor andere winkels. Hij is eigenlijk
een grossier, die door een ander, de confectionneur, kleding voor andere
bedrijven laat maken en het zelf distribueert. In de tweede helft van de
negentiende eeuw komt in Nederland de confectie-industrie op gang.3

Van produktie en handel in gemaakte 'nieuwe' kledingstukken, zonder
dat deze vooraf besteld waren, is echter al lang sprake geweest, voordat
de uitvinding van onder ander de naaimachine de start gaf voor massa-
produktie van confectiekleding. V66r die tijd was confectieproduktie ech-
ter meer uitzondering, en daarin komt in de negentiende eeuw juist ver-
andering. Van hoge uitzondering wordt de confectiekleding een alge-
meen voorkomend en belangrijk artikel.4

Waar en wanneer de confectie-industrie het eerst gestart is, is niet

1)   Baudet, Een vertrouwde wereld,  115-116, Deschaarerin, 9.
2)   Van Gelder, De kleermakersstaking van  1903, in Jaarboek  1979 voor de geschiedenis van
Socialisme en arbeidersbeweging in Nedertand, 184.185.
3) t.a·P- 185
4)   Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandsche huisindusthe, III,  148
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nauwkeurig te bepalen. Waarschijnlijk is het Parijs geweest.5 Na de
Franse Revolutie boden de democratisering van de mode en de opheffing
van de gilden grote mogelijkheden voor handel in eenvoudige kleding. In
Frankrijk werden deze mogelijkheden benut door een nieuw soort onder-
nemers, de zogenaamde 'confectionneurs', die op grote schaal kleding
lieten maken. De oudste van deze ondernemingen 'La Belle Jardini8re'
werd in  1824 in Parijs opgericht en was gespecialiseerd in herenkleding
van de werkende stand. In 1847 kon men er zich voor 9 21 10 francs van
top tot teen kleden.  In 1855 werkten er 1.500 mannen en vrouwen.  Tij-
dens (le wereldtentoonstelling in datzelfde jaar verwierf de firma 'La Bel-
le Jardinitre' een eremedaille. De grote Franse kledingmagazijnen, de
zogenaamde 'Maisons des v6tements confectionnes' gaven hun naam aan
wat wij thans confectie noemen. (Confectionner is afgeleid van het Latijn-
se conficere - vervaardigen.)6

In Nederland is Amsterdam de stad, waar het vervaardigen van kleding
op voorraad het eerst plaatsvond.  Het is niet veellater dat men in Cronin-
gen begon, maar de krachtige ontwikke]ing begon pas in de jaren 1870.7
In 1889 wordt voor het eerst melding gemaakt van een confectiefabriek
in Oldenzaal.8

Manufacturenzaken en kledingmagazijnen komen tegemoet aan de
steeds groter wordende vraag naar goedkoop gemaakte kleding. De eer-
ste winkels voor gemaakte kleding in Nederland verschijnen rond  1850.
Deze winkels, waarin met de verkoop van confectiekleding gestart wordt,
zijn in twee categorieEn te onderscheiden: de manufacturenzaken en de
magazijnen voor 'gemaakte kleederen'.9 Bij de eerste categorie vindt een
uitbreiding van het assortiment plaats met vanuit het buitenland geYmpor-
teerde confectiekleding. De tweede categorie vindt haar oorsprong in de
ambulante handel in gedragen kleding en kledirigstoffen, waar de markt-
koopman vanuit een vast 'magazijn' overgaat tot de verkoop van gemaak-
te nieuwe kleding, die hij ofwel betrekt van voor hem producerende
thuiswerkers,  of van en-gros-confectiefabrieken. Voorts vindt deze twee-
de categorie haar ontstaan in de kleermakerijen, waar de kleermaker zijn
ambachtelijk beroep gedeeltelijk verruild heeft voor de verkoop van ge-

5)   Elias, Driekwan honderdjaren,  met eer met naaM met garen, 33.
6)  Meij, De verkoop van confectiekleding in Nederland. in Overduin (red.) Mode voor ieder-
een,  7.

7) Elias, a. w.,33.
9  Baudet, a.w.,117.
9)    Meij,  t.a.p..6
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maakte kleding, die hij zelf in de stille tijd in voorraad maakt of betrekt
van fabrieken. Van ambachtsman wordt hij ondernemer.

In Amsterdam start Bahlman in 1821 met verkoop van gemaakte kle-
ding. Hij mag dan ook een voorloper genoemd worden. Hij wordt ge-
volgd  door Hugo Werner,  die  in   1850 een eigen winkel begint  in  ge-
maakte kleding. Navolgers van hen zijn Fischer aan de Nieuwendijk en
Cahen, die aan de Kalverstraat de magazijnen voor 'Heeren- en Kinder-
kleederen De Phenix' en 'Au Quatre Saisons' exploiteert. De firma Kat-
tenburg start in 1856 met de winkels van 'Magazijn Nederland'. Met Ca-
hen bezit Kattenburg bijna een monopoliepositie in Amsterdam in de ver-
koop van confectiekleding.10  Daar  komt een einde   aan  door de komst
van andere magazijnen in gemaakte kleederen.  In  1860 gaat Sinkel (De
winkel van Sinkel) herenconfectie verkopen. In die jaren vestigt ook Es-
ders - in1850 in Brussel en Antwerpen met confectiewinkels gestart - lilia-
len in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Peek & Cloppenburg komt in
1885 naar Amsterdam,   na  in   1869 zijn eerste  zaak in Rotterdam  ge-
opend te hebben. Hollenkamp opent in Amsterdam in 1887. C&A Bren-
ninkmeijer, die in 1841 in Sneek haar eerste winkel geopend had, opent
haar eerste filiaal in 1881 in Leeuwarden en haar tweede filiaal in 1894
te Amsterdam. Kreymborg komt naar Amsterdam in 1905.11

Naast deze 'bekende' namen van magazijnen voor gemaakte herenkle-
ding zijn er nog talloze onbekend gebleven en later geliquideerde zaken,
die in die tijd met de verkoop van herenconfectiekleding begonnen zijn.
Met name zijn nog bekend Savelkoul, Bervoets en Van den Brul. 12

In 1878 bedraagt het aantal magazijnen voor gemaakte kleding in  ons
land 598, waarvan 75 in Amsterdam en  17  in Den Haag.  In Den  Haag
heeft de voorkeur voor maatkleding de komst van confectiekleding lang
tegengehouden.  Den  Haag was immers Hofstad.  In  1890  is het aantal
kledingmagazijnen gestegen tot  1.121, dus bijna verdubbeld.13 De ver-
koop van geconfectionneerde vrouwenbovenkleding is sinds de jaren
tachtig ook sterk toegenomen en daarmee de distributie via speciaal-
zaken. 14

10)  Wolff-Gerzon, Au Bonheur des Dames, 38-39.
1 1 )    I.ampe,  Gegevens  over  de  Nederlandse  confectiehandel en  de  Berlijnse  confectie-industrie,
7-33.
12) a.w., 26.
13)  Meij, t.ap.,8
14)   t.a.P.'  8
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De verkoop van kleding vanuit magazijnen en winkels met name de
verkoop van confectiekleding brengt een verandering met zich mee in de
relatie producent-consument. Tussen de producent en de consument
treedt nu de distributeur. Het kledingmagazijn voor 'gemaakte kleede-
ren' is een huis geworden, waar detailhandel bedreven wordt. Van de
kant van de consument uit gezien, treedt deze niet meer in contact met de
producent -de kleermaker - maar wendt deze zich tot de distributeur, de
winkelier. Een tweede opvallende verandering voor de consument, zo hij
op de ambulante handel aangewezen was, bestaat hierin, dat in het verle-
den de venter of de marskramer de kieding naar de consument toe-
bracht, terwijl bij de ontstane 'staande' of 'gezeten' detailhandel - de
winkel - de consument naar de goederen komt.

Het ontstaan van een markt voor confectiekleding houdt nauw verband
met de stijging van de welvaart, die na 1870 in ons land optreedt. De wel-
vaart van de arbeiders is vooral vergroot door een algemene verhoging
van het loonpeil. Deze verhoging heeft tussen 1850 en 1910 ongeveer
70% bedragen.15 Voor de post kleding is de reele verbruikstoename tus-
sen 1850 en 1914 te stellen op 50%.16 Van het gestegen inkomen wordt
een relatief groot deel aan uitgaven voor kleding en huisraad besteed.
Tussen 1890 en 1910 maken deze uitgaven in de arbeidersgezinnen
ruim 10% van het inkomen uit, tegen nagenoeg niets omstreeks het mid-
den van de eeuw. Rond 1850 had het arbeidersbudget totaal geen ruim-
te voor kleding geboden. 17

Door de gestegen welvaart is er een geheel nieuwe categorie van kle-
dingkopers ontstaan. Deze nieuwe categorie koopt niet alleen confectie-
kleding omdat zij het nu betalen kan, maar ook omdat zij door het door-
werken van de democratisering nu gekleed kan gaan en gekleed wil gaan,
als de 'nette' burger, de baas op het werk, de dominee, de wat hogere
stand.

Om aan de vraag naar kleding te voldoen wordt heel veel kleding vanuit
Duitsland naar Nederland ingevoerd. Om deze invoer een halt toe te roe-
pen ziet men zich in Nederland wel genoodzaakt om zelf ook in voorraad
gemaakte kleding te gaan produceren; met andere woorden: men moet
wel tot produktie van confectiekleding overgaan om het doel, het stopzet-
ten van die invoer, te kunnen bereiken. De ontwikkeling van een eigen
confectie-industrie wordt krachtig gestimuleerd.

15)  De Jonge, /ndustrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914,287.
16)  a.w., 293.
19 a.w.,121.
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Wanneer omstreeks 1870 pogingen ondernomen worden om ook in ei-
gen land zelf confectiekleding te vervaardigen, gaat Amsterdam hierin
voor, dat wil zeggen in het maken van confectie voor direct gebruik, 'con-
fectie en detail'. In Groningen legt men zich al een tijd lang toe op het ver-
vaardigen van 'confectie en gros', de vervaardiging van kledingstukken
voor wederverkopers, andere gemeenten volgen. Rond 1900 zijn Am-
sterdam, Rotterdam, Groningen en Twente, Utrecht en in geringe mate
Arnhem, min of meer belangrijke centra, waar confectie gemaakt wordt.
Ook in gemeenten, waar de confectie-industrie niet of nauwelijks aanwe-
zig is, vindt men rond 1910 toch al belangrijke confectie-magazijnen,
daar de grote zaken uit de confectiecentra er hun filialen hebben ge-
vestigd. 18

§  2.   Veranderingen in de kledingnijverheid sinds  1850

De opkomst van de confectie-industrie brengt voor de werkers in de
kledingindustrie, de kleermakers en de naaisters, belangrijke positionele
veranderingen. Tot nu toe werkzaam als zelfstandig kleermaker of als
kleermakersknecht bij een patroon op een werkplaats, kon de kleerma-
ker zich een goed ambachtsman noemen. De kleermaker staat
rechtstreeks met zijn klanten in contact en levert een volwaardig produkt
'naar maat' af. De naaister is als huisnaaister werkzaam of werkt op een
klein atelier. In de gunstigste gevallen geeft zij leiding aan zo'n atelier.
Het proces van veranderingen voor de kleermakers en de naaisters be-
gint zich rond  1870 afte spelen, wanneer er een markt voor confectiekle-
ding ontstaat. 19

Een aantal naaisters, dat op bestelling werkle en met behulp van enke-
le andere naaisters de kleding produceerde, gaat zich onderscheiden als
'couturi6re'. Het wordt gebruik, dat zij niet alleen een japon of mantel
maakt van de stoffen die de klant meebrengt, maar dat zij er een eigen
stoffenvoorraad op na gaat houden, en zelf de fournituren en de stoffen
aan de klant gaat leveren. Zij wordt'marchande'. Echter als de confectie-
kleding de markt verovert, verliest zij terrein en kan zich niet meer hand-
haven. Enkele uitzonderingen daargelaten.20 De zelfstandige naaisters
die zich niet meer kunnen handhaven, en de naaisters op de ateliers ko-
men in de confectie-industrie terecht, met alle gevolgen van dien.

18)  Onderzoekingen huisindustrie, III, 148-149.
19)  Meij, a.w.,6.
20) Wolff-Gerzon, a.w.,49.
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De zelfstandige kleermakers, van wie de meesten alleen of met enkele
kleermakersknechten werken, gaan ook zelf de stoffen leveren voor het
'maatwerk' van hun klanten. Deze kleermaker, die tevens stoffen gaat
verkopen, en die soms ook wel enkele kostuums in voorraad gaat maken,
wordt 'tailleur-marchand'. Zijn eenmansbedrijfie wordt een winkelbe-
drijf.21 De maatkleermaker gaat zich als ondernemer ontwikkelen. Maar
ook hier geldt, dat hij bij de voortschrijding van de confectie-industrie
terrein gaat verliezen. Veel kleermakerspatroons en kleermakersknech-
ten moeten hun ambachtelijke arbeid opgeven en een baan gaan zoeken
in de confectie-industrie.

De concurrentie voor de zelfstandige kleermakers en de maatkleerma-
kers komt echter niet alleen van de kant van de confectie-industrie en van
de winkeliers in confectiekleding, maar ook van de kant van de maatate-
liers en van de maatafdelingen, die grote confectiezaken samen met ver-

koop van hun confectiekleding er op na houden.
Wanneer rond 1870 de produktie van confectie-kleding goed op gang

komt en de eerste kledingmagazijnen in confectiekleding hun deuren
openen, dan verdringt deze handel in confectiekleding niet alleen de
handel in tweedehandskleding, daar de arbeidende klasse in staat is ook
nieuwe kleding te kopen, maar verdringt zij ook de handel in maatkle-
ding, geleverd door de individuele kleermaker. "Tegen het einde van de
negentiende eeuw had de confectiekleding het arbeidsintensieve en dure
maatwerk grotendeels verdrongen."22 De eerste concurrentie voor de
maatkleermakers komt eigenlijk niet van de kant van de confectiewinke-
liers  maar  van  de  kant  van de eigenaren van maatateliers.  Rond  1850
waren er in Amsterdam al verscheidene maatateliers, waarop talrijke ar-
beiders werkzaam waren. Het grootste atelier tussen  1850  en  1870  telt
ongeveer 50 A 60 kleermakers. De eerste-klas maatzaken hebben minder
van de concurrentie van de confectiewinkeliers te duchten gehad (lan
men denkt. Het zijn eerder de maatpatroons van de maatateliers die hun
de klandizie afnemen. De klanten hadden een toenemend verlangen naar
goede en nieuwmodische kleding. Die konden zij bij de jongere bedrijven,
de maatateliers krijgen. Deze hielden rekening met hun eisen. De klan-
ten, die echter gesteld waren op goede, passende en sluitende kleding,
bleven hun kleding bij de maatkleermakers bestellen. Want aan perfectie
ontbrak het wel eens bij de maatpatroons.23 Voorts komt de concurrentie

21) a. w.,49.
22) Timmer, Aanzien ofaandacht, 14.
23

) Onderzoekingen huisindustrie, III, a.w., 148.
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voor de maatkleermakers van de kant van de grote confectiezaken, die
voor hun betere clientdle een maatafdeling hebben ingericht. Voorbeel-
den hiervan zijn de firma Peek & Cloppenburg (1887), Kreymborg & Co
- 's-Hertogenbosch (1891). De klanten van deze eerste grote confectieza-
ken, die blijkbaar steeds meer geld kunnen besteden, gaan ook steeds
hogere eisen stellen. Deze zaken zoeken dan ook eersteklas coupeurs,
maar die zijn moeilijk te krijgen, daar deze in de maatkledingbedrijven
van de maatpatroons werken. De goede maatkleermaker solliciteert niet
gauw, want hij kijkt in die tijd nog met een diepe minachting op de con-
fectie neer.24 De maatkleermakers gaan een moeilijke tijd tegemoet. De
strijd tussen de verkopers van de confectiekleding en de maatkleerma-
kers gaat zich afspelen tussen de twee wereldoorlogen (hierover meer in
hoofdstuk IV).

Rond de jaren tachtig van de vorige eeuw kan er gesproken worden van
een Nederlandse produktie van confectiekleding op grote schaal. Er
komt een ontwikkeling op gang, die in drie fasen verloopt: het zwaarte-
punt verplaatst zich van de maatkleding op bestelling en de tweede-
handskledingmarkt, via winkels met geYmporteerde confectie, naar een
eigen industrie, waar kleding vervaardigd wordt voor de verkoop aan par-

25ticulieren (confectie en detail) en aan magazijnen (confectie en gros).
In Groningen begint na 1870 de bloeitijd van de confectie en gros. De

stad Groningen heeft op allerlei terreinen van handel en verkeer een cen-
trumfunctie vervuld, ook op het gebied van de kledinghandel. Een van de
eerste confectiehuizen  is  dat  van  de 'Gebroeders Levie'. Aanvankelijk
stonden zij met hun vader op de markt voor het verkopen van gedragen
kleding. De ontwikkeling van dit confectiehuis kan als voorbeeld dienen
voor de ontwikkeling van verschillende confectiehuizen. De gebroeders
Levie gaan 'gemaakte kleedingstukken' produceren, die zij in hun eigen
winkel aan particulieren verkopen. Daarna gaan zij produceren voor an-
dere winkels en voor magazijnen, waarbij zij de eerste tijd hun eigen win-

kel aanhouden. Als zij na korte tijd hun eigen winkel aan de kant doen,
blijft alleen de produktie van confectie en gros over. Zij leveren nu geim-
porteerde Duitse confectiekleding en zelf geproduceerde confectiekle-
ding aan hun klanten. Zij weten hun produktie zo op te voeren, dat de im-
port uit Duitsland die inmiddels grote vormen aangenomen had verdron-
gen wordt. Voor deze eigen produktie hebben de gebroeders Levie een

24)  Elias, a. w., 17.
25) Van Gelder, t.a.p., 186.
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groot aantal kleermakers in dienst, en wel als thuiswerkers. Hier ontstaat
een vorm van huisindustrie, die zich voor de produktie van confectiekle-
ding over het hele land zal verspreiden.26 Daar bij het produceren van
confectiekleding concurrerend gewerkt moet gaan worden, zien namelijk
de patroons van de inmiddels groot geworden ateliers, waar voordien
maatkleding op bestelling gemaakt werd, ook in, dat het voordeliger is
om het atelier op te zeggen en het werk uit te besteden aan thuiswerkende
kleermakers. Hierdoor kunnen de produktiekosten tot een minimum ge-
reduceerd worden. Er zijn dan geen kosten meer voor de huur van ruim-
ten, verwarming en verlichting. Dit leidt er toe, dat de kleermakerij in de
tweede he]ft van de negentiende eeuw voornamelijk uit huisarbeid gaat
bestaan. 27

Bij de kledingindustrie zijn drie soorten huisarbeid te onderscheiden.
Op de eerste plaats is daar de thuiswerker, die zich zelfstandig als 'maat-
kleermaker' weet te handhaven, wel echter met behulp van een of twee
hulpkrachten en van diverse gezinsleden. In de slappe tijd gaat hij maat-
werk combineren met confectiewerk. Hij wordt maat/confectiewerker.
Op de tweede plaats is er de maatkleermaker, die voor een 'confection-
neur' gaat werken. Voor hem vervaardigt hij maatkleding, hetzij op een
atelier bij de winkel, hetzij bij hemzelf thuis.  Op de derde plaats is er de

huisarbeid van de kleermakers en naaisters, die in dienst zijn van een
kleine 'sweater' en hun werk vaak in erbarmelijke omstandigheden moe-
ten verrichten met heellange werktijden en weinig loon. Onder een swea-
ter of loonconfectionneur wordt dan een persoon verstaan, die voor een
fabrikant of grossier tegen loon confectiekleding laat maken. De opposi-
tie tegen deze laatste vorm van kledingproduktie in huisindustrie, en
trouwens ook tegen huisindustrie in het algemeen, en ook maatregelen
hiertegen, komen in het tweede decennium van de twintigste eeuw op
gang. (In hoofdstuk III zal hier verder op worden ingegaan.)

De confectie-industrie brengt niet alleen een positionele verandering
mee voor de kleermaker, maar doet ook grote all)reuk aan zijn vakbe-
kwaamheid, die hij als ambachtsman altijd naar voren had gebracht. Dit
laatste geldt dan voor de kleermaker, die zich niet als zelfstandig kleer-
maker weet te handhaven en beroepsmatig in de confectie-industrie te-
recht komt. De confectiekleding, die als confectie en gros in massa ver-
vaardigd wordt, is een betrekkelijk goedkoop soort kleding. Door de gro-

26)  Elias, a.w.,9.
27)  Boot, a.w., 14.
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tere omzet kan de confectionneur meer werk tegelijk uitbesteden en meer
op voorraad laten maken, dan het geval is bij de produktie van confectie
en detail. Aan de confectie en gros worden niet zulke hoge eisen gesteld,
omdat ze in hoofdzaak bestemd is voor een nog weinig draagkrachtige ar-
beidersbevolking. De fabrikant moet zorgen dat hij nieuwe kleding levert
voor een prijs, die niet veel hoger ligt dan die van tweedehandskleding.
Bij de produktie komt het dan meer op snelheid aan dan op fraai werk.
Dit lei(it natuurlijk tot een systeem van toenemende arbeidsdeling. Was
er eerst al sprake geweest van arbeidsverdeling bij de produktie van kle-
ding, waarbij de kleermaker zich moest beperken tot het maken van lou-
ter broeken of vesten, of alleen jassen, nu leidt dit tot arbeidsdeling,
waarbij de kleermaker alleen tot taak heeft het knippen, het inzetten van
mouwen, het maken van knoopsgaten, het aanzetten van knopen, liet in-
zetten van binnenwerk, het persen etc. Dit betekent een achteruitgang
van het all-round vakmanschap. De maatkleermakers, die zich weten te

handhaven, blijven all-round vaklui, en daardoor producenten van ex-
clusieve herenkleding. De kleermaker van de confectie en gros maakt

kleding zonder gevoel voor zijn werk. Het is een van de gevolgen van de
opkomst van de confectie-industrie.

§ 3. Kledingnijverheid en kledinguerkoop in 's-Hertogenbosch

Omstreeks 1850 is er in 's-Hertogenbosch een aanzienlijke nijverheid
in de vorm van een gevarieerd en versnipperd kleinbedrijf. Afgezien van
de kleding- en textielnijverheid is er van een dominerende bedrijfstak
geen sprake.28 Van den Eerenbeemt en Pirenne zeggen hierover in 9-

'9Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd: Hoewel 's-Hertogen-
bosch geen uitgesproken industriestad was, hield dit niet in, dat hier geen
of maar onbetekenende nijverheid aanwezig was. Deze stad kende inte-
gendeel een grote verscheidenheid van bedrijfstakken. 9929

De bedrijven zijn relatief klein. Geen enkel bedrijf komt in 1850 boven
een personeelsbezetting van honderd personen uit. Meer dan enige tien-
tallen werkkrachten worden er in de bedrijven niet geteld.30 In  1848 be-
staan er vijfentwintig bedrijven met tien of meer werkkrachten. Wat de
kledingindustrie betreft zien wij twee kleermakerijen genoemd met
respectievelijk tien en elf werkkrachten en een modegoedmakerij en een

28)  Franssen, De Bossche arbeider in zijn tverk en leejinitieu, 1,37,51.
29) Van den Eerenbeemt en Pirenne, De industriele ontwikkeling 1850-1875, in Van den
Eerenbeemt en Pirenne (red.), 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe to'd. 13.
30)    t.a.P. .1 3
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naaiatelier met ieder dertien werkkrachten. Een passementwerkerij telt
eveneens dertien werkkrachten.·31 Deze kleine bedrijven beschikken ge-
woonlijkover weinig kapitaal.  Na  1850 ziet men dergelijke kleine bedrij-
ven in 's-Hertogenbosch evenals elders in het land in aantal afnemen. 32

Een groot deel van de bedrijvigheid is afgestemd op de plaatselijke
consumptie en de verzorging van de behoeften van het plaatselijke garni-
zoen en het omringende platteland. Men kan dan ook stellen dat het Bos-
sche bedrijfsleven een verzorgende functie vervult. De toenemen(le of af-
nemende welvaart op het platteland beinvloedt in sterke mate het plaat-
selijke bedrijfsleven aangezien de afnemers van de Bossche
nijverheidsprodukten in aanzienlijke mate plattelanders zijn.33 Vooral de
in 's-Hertogenbosch gehouden markten brengen veel boeren ook als con-
sumenten naar de stad. In 1852 wordt gesproken over de gunstige paar-
den-, beesten-, linnen- en lakenmarkten. Ook de graanmarkt en de boter-
markt floreren. De boeren die naar de markt komen, doen, wanneer zij
toch in de stad zijn, meteen hun inkopen. Er is dan ook sinds lang een
groot aantal winkels, welke niet alleen een plaatselijke afzet hebben,
maar voor een groot deel van hun omzet op de omgeving aangewezen
zijn.34 Hierbij kan opgemerkt worden, dat de markten, zowel de beesten-
als de overige markten midden in het centrum van de stad gehouden wer-
den. De veemarkt vond plaats op het huidige Kardinaal van Rossum-
plein.

Een positieve factor voor het bedrijfsleven in 's-Hertogenbosch is ook
het feit, dat de produktie van consumptiegoederen vooral in de gezinnen
op het platteland na 1870 sterk afneemt. Wat men vroeger zelf vervaar-
digde gaat men thans kopen. Vooral de kledingnijverheid en de kleding-
verkoop plukken hier de vruchten van. 35

Dat de aanwezigheid van een garnizoen een belangrijke ondersteuning
van de plaatselijke middenstand was, blijkt uit een klacht van burge-
meester P.J. Vermeulen  in zijn jaarverslag  over  het jaar  1855  met  be-
trekking tot de slechte toestand van de detailhandel. Behalve aan de
duurte der levensmiddelen en de achteruitgang van de middenklasse
wordt dat volgens hem vooral geweten aan het gemis van een talrijk garni-

36zoen.

;")  Franssen. a.u.,48.
32)  Van den Eerenbeemt en Pirenne. t.a.p., 11-12.
13) t. a.p.,19.
3.1)  Franssen. a.w.. 20.
35) a. 11,35.
36)   a. U'., 6.
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De Bossche nijverheid heeft in die tijd een overwegend ambachtelijk
karakter. In sommige gevallen is het moeilijk vast te stellen, of men met
een werkplaats of met een fabriek te maken heeft. De meeste bedrijven
hebben geen of maar een paar knechts in dienst. Het gebruik van stoom-
machines, een der indicaties van industriele bedrijvigheid, komt bijna
nog niet voor. Het werken in huisindustrie is naast het werken in een fa-
briek of op een werkplaats sterk verspreid.37

Tussen  1850 en 1870 maakt het Bossche bedrijfsleven een betrekke-
lijk gunstige ontwikkeling door. Toename en uitbreiding van activiteiten
zijn waar te nemen. Hierbij wordt de invloed ondervonden van een stij-
gende conjunctuurgolf, die omstreeks 1850 begint en die het land wel-
vaart brengt.38 Na 1870 komt er een algemene malaise in de Nederland-
se en ook Noord-Brabantse nijverheid die in de zeventiger jaren in 's-
Hertogenbosch sterk doorwerkt, nog versterkt door een depressie in de
landbouw, die tot rond 1895 voortduurt. Eerst in de jaren negentig komt
er een opleving. Het na 1850 op gang gebrachte industrialisatieproces
staat  dan ook tussen   1870  en de negentiger jaren vrijwel  stil.  De  in-
dustriele activiteiten komen  ook  pas  na  1890 weer op gang.

39

Uit een tabel van de beroepsbevolking in de nijverheid van 1889 blijkt,
dat er in 's-Hertogenbosch, evenmin als in 1850, geen dominerende be-
drijfstak aanwezig is. Alleen de kleding- en textielnijverheid is daarop,
evenals in  1850, een uitzondering. Hoewel niet zo naar voren springend,
is de bedrijfstak van de kleding- en textielnijverheid toch altijd nog de
grootste.  In 1889 bedraagt het aantal werknemers hier  1.013,  wat 21%
van het totaal inhoudt. In vergelijking met  1849 is deze dominantie ver-
minderd.  In 1849 maakte deze bedrijfstak nog 36,8%  van het totaal uit.
Het aantal werknemers in de kleding- en textielnijverheid bedroeg toen
1.758 personen. Het belang van deze kleding- en textielnijverheid wordt
echter sterk gerelativeerd, wanneer men bedenkt dat van de in deze
branche werkzame personen er in  1849 1.144 behoren tot de verzamel-
categorie 'naaisters, breisters, mangelhoudsters, plooisters, strijksters,
wasvrouwen, werkers en nettenbreisters'. De naaisters in deze categorie
zijn meestal als huis- of verstelnaaister werkzaam. Bij de overige tot deze
branche gerekende beroepen ligt het accent vooral op de kledingnijver-
heid. Zo zijn er onder hen 272 kleermakers, 26 'modemaaksters' en 39

37)  a. w.,38.
38)  Van den Eerenbeemt en Pirenne. t.a.p., 12.
39)  Franssen, a.w.,32.

50



hoeden-, petten- en strohoedemakers. De textielindustrie in strikte zin is

daarentegen gering in omvang.
De meeste bedrijfstakken   zijn   in 1889 gegroeid ten koste   van   de

kleding- en textielnijverheid. Met name de tabaksnijverheid heeft een
forse ontwikkeling doorgemaakt. In de lijst van 1887/1889 van het aan-
tal bedrijven met tien of meer werkkrachten, komt geen enkele kleerma-

kerij meer voor. Nog wel staat vermeld de passementfabriek van J.A.J.
Verhagen met 15 werkkrachten.40

In 's-Hertogenbosch neemt de huisindustrie een grote plaats in. In
sommige bedrijfstakken als de kleding en textielindustrie is dat zelfs de
overheersende bedrijfsvorm. De ontwikkeling van de confectie-industrie
is hier mede debet aan. In 's-Hertogenbosch zijn verschillende soorten
huisindustrie te onderscheiden. Op de eerste plaats wordt hiertoe ge-

rekend het werk, dat voor een andere onderneming verricht wordt, in
een ruimte, die deel uitmaakt van de woning. Dit is dan huisindustrie in
eigenlijke zin. Bij deze vorm is de afhankelijkheid van degene, die de

grondstoffen levert, soms krediet geeft en het loon per afgeleverd stuk be-
taalt, groot. Lieten in vroegere eeuwen meestal handelaren door thuis-
werkers voor zich werken, in de negentiende eeuw zijn het vooral de fa-
brikanten. Voor deze ondernemers heeft dit het voordeel, dat zij op (lie
manier de produktie gemakkelijker aan kunnen passen aan de behoef-
ten. Een andere vorm van huisindustrie is de arbeid voor eigen rekening
en risico in eigen werkplaatsen of in eigen woning. Maar ook hier is dik-
wijls sprake van een afhankelijksverhouding tot een handelaar of fabri-
kant, aan wie de zelfstandige thuiswerkers hun produkten moeten slijten.
Vaak weten de handelaars of de fabrikanten deze baasjes door het geven
van kredieten, voorschotten en opdrachten aan zich te binden.

Daar huisarbeid nooit in het openbaar uitgeoefend werd, is over deze
arbeid in 's-Hertogenbosch in het midden van de vorige eeuw weinig be-
kend. Er is slechts een voorstelling van te maken. Tegen het ein{le van de
negentiende eeuw komen er wat cijfers beschikbaar, maar v66r die tijd
weten we weinig over aantallen en soorten.41 Bekend is dat in 1848 een
kleermaker vijfentwintig thuisarbeiders voor zich liet werken, ten*ijl vier
wolbreiders alle vier het breiwerk in huisarbeid lieten verrichten.42 In
1870 is het aantal thuisarbeiders sterk gegroeid. In de kledingnijverheid

40)  a.w.,48.
41)  a.w..60.
42)  a.w., 61.
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werken in dat jaar voor de firma J.A. Booy jr., fabriek van militaire
kleding- en uitrustingstukken, 430 personen, te weten 190 mannen en
240 vrouwen, buiten het fabrieksgebouw.43 Uit de onderzoekingen naar
de huisin(lustrie (verricht in 1912) blijkt dat deze vorm van nijverheid in
's-Hertogenbosch in dat jaar bij 600 h 700 gezinnen voorkomt, die hier
helemaal ofgedeeltelijk van moeten bestaan. Ook in de kledingnijverheid
komt dan nog huisindustrie voor. Aan dit onderzoek zal in hoofdstuk III
aandacht worden besteed.

Uit de adreslijst van ingezetenen le 's-Hertogenbosch, zoals opgeno-
men in het Adresboek  der  stad  voor  het jaar 1869 blijkt dat vijfentwintig
zelfstandige kleermakers in de stad dit beroep als zodanig uitoefenen,
waarvan er negenenveertig als mr. kleermaker opgetekend staan.44 Be-
kend is dat mannen en jongens die geplaatst waren in het Arme Mannen-
en Jongensgesticht, een tehuis voor arme en verlaten jongens, opgericht
in 1856, buitenshuis werkten als kleermaker.  Uit een opgave van  1866
blijkt hoeveel het weekloon van de verschillende beroepen bedroeg,
waarin de mannen en jongens werkzaam waren.
Voor de kleermakers onder hen was dat weekloon f 2,50, respectievelijk
f l,SO,fo,90 en f 0,15. Lonen van 50 cent en lager zijn waarschijnlijk
van jongens die bij een baas in de leer waren geplaatst om het vak le
leren. 45

De verkoop van de confectiekleding komt in 's-Hertogenbosch pas heel
langzaam op gang. De eerste confectiekleding wordt geleverd via de be-
staande stoffen- en manufactuurzaken en de tailleurs (marchand). Ook
vindt verkoop van de eerste confectiekleding als marktverkoop plaats,
vooral van losse broeken en vesten. Hier zijn het ook de oude-kleerko-
pers die nieuw gemaakte kleding gaan verkopen.

De eerste advertentie, waarin met confectiekleding geadverteerd
wordt, en waarmee dan voor de eerste maal het begrip confectiekleding
in het openbaar in 's-Hertogenbosch gebruikt wordt, staat in de Stads-
courant van 8 februari 1853.46 Het manufacturenmagazijn Roderkerc-
ken en Keizer in de Hinthamerstraat laat weten, dat de eigenaren een

13)    a. w.'61.
11

)  Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch voor het jaar 1869,57-104.
'5)  Wouters,  Van bedeting naar verhelling, 406.
45  Provinciaal Dagbta,i van Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stadscourant, 8 februari
1853.
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coupeur uit Brussel aangenomen hebben voor het maken van confectie
van herenkleding.

"De ondergetekenden hebben de eer te berigten dat zij voor de con-
fectie van Heerenkleedingstukken, geslaagd zijn, eenen zeer bekwa-
men coupeur uit Brussel te engageren, welke door zijn verkregen
kennis van het vak, zijne nette confectie en de loffelijke getuigschrif-
ten zijnen vorige meesters, zoowel van (lie te Parijs en te Brussel,
hun eene zekere waarborg geeft om ieder tot de meeste tevredenheid
te kunnen bedienen, weshalve zij de vrijheid nemen zich in de gunst
van het geeerde publiek bestemd aan te bevelen. Tevens hebben zij

de eer te berigten, dat hun magazijn steeds voorzien is van een fraaie

sortering lakens, nieuwe palletots, pantalons en vestenstoffen en dat

zij zich zullen beijveren om door soliede bediening en civiele prijzen,
het voortdurende vertrouwen hunner geachte begunstigers waardig

9,te tonen.
In bovenvermelde advertentie zien wij een goed voorbeeld van een ma-
nufacturenzaak, die overgaat tot het verkopen van confectiekleding. Te-
vens zien wij op welke wijze destijds via advertenties reclame voor de goe-
deren en het bedrijf gemaakt wordt. De eigenaren van het magazijn heb-
ben "de eer te berigten" van een "fraaie sortering". Tevens zullen zij
"zich beijveren" om hun klanten, die zij "Geachte begunstigers" noe-

"
men, een "soliede bediening te geven en zullen hun prijzen niet al te

" '9

hoog zijn, daar zij civiele prijzen zullen hanteren.
Roderkercken en Keizer blijven met hun confectiekleding adverteren.

In  oktober 1853 berichten  zij  in een advertentie de ontvangst  van  win-
.'terstoffen en tevens bevelen zij zich voor de confectie der Heerenklee-

dingstukken, in de gunst van het geacht publiek aan, zich overtuigd hou-
dende, door hun nette bewerking, ieder tot de meeste tevredenheid te
kunnen bedienen.'947 In oktober 1856 berichten zij ontvangen te heb-

9,ben eene mooije sortering Buksking Pantalons en Zijden fuwelen
vesten:'48 De verkoop van deze herenconfectiekleding blijkt aan te slaan
want in het Adresboek  der  Stad  's-Hertogenbosch woor  het jaar 1869 staat

.'hun magazijn vermeld als Magazijn van lakens en modestoffen en leve-
ranciers van kleedingstukken - Holleveranciers van Z.M. den Ko-

I.49ning.

17                                                                                                                                                              ')  Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant en 9-Hertogenbossche btadscourant. 24 oktober
1853.

5   Proviticiaal Dagblad van Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stadscourant, 21 oktober
1856.

49) Adresboek  der  Stad  's-Hertogenbosch  voor  het jaar 1 869,14.
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Manufacturenmagazijnen, die uitdrukkelijk adverteren met kle-
dingstoffen  maar zelf geen gemaakte kledingstukken in de verkoop bren-
gen, zijn het manufacturen- en stoffenmagazijn 'Staelenberg-Lemmens'
op de Hoogensteenweg. Dit magazijn adverteert met Parijse wintermo-
des, manufacturen, smaakvolle stoffen, zowel voor robes als mantels, en
broekstoffen.50 Voorts is er het magazijn van 'Vriezekolk & Beausar' in
de Korte Kerkstraat. Officieel 'Lakens en dekenmagazijn' geheten, ad-
verteert deze firma met stoffen voor vesten, jassen en pantalons.51 E.S.
Goudstikker, koopman, heeft een magazijn in de Hinthamerstraat "bij de
Nieuwe Kerk der Hervormde Gemeente", waar op hetzelfde adres de
Cez. Goudstikker winkeliersters zijn in manufacturen.52 Goudstikker
weet nog wel eens grote partijen stoffen te bemachtigen, die hij, ver be-
neden fabrieksprijs zal verkopen'.53

Kleermakers, die rond deze tijd nog volop kleding op bestelling ver-
vaardigen, maken nog geen gebruik van advertenties in couranten, een
uitzondering daargelaten. Een enige advertentie wordt geplaatst door
mevrouw Van Rijselberghe in de Stadscourant van 20 mei 1853. Zij be-
veelt zich aan als 'couturibre: "De ondergeteekende heeft de eer mede-
tedelen, dat zij zich hier ter Stede gevestigd heeft, tot het maken van
dames- en kinderkleeding, welk vak zij met goed succes reeds te Brussel
heeft uitgeoefend. Zich aanbevelende aan allen die prijs stellen op
smaakvolle kleeding, prompte en civiele behandeling. -'s-Hertogenbosch
20 mei 1853 - Ep'se George van Rijselberghe - Markt, wijk A 310. -54
Een volgende advertentie is geplaatst door een kledermaker van Z.M. de
Koning uit Den Haag. Hij richt zich uitdrukkelijk tot de leden der provin-
ciale staten. "Aan Heeren Leden der Provinciale Staten heeft de onder-
getekende de eer bekend te maken dat bij hem te zien is Het Nieuwe
Costuum. Wm Steyer, civiel en Militair Kleedermaker van Z.M. de Ko-
Ping, Plaats te 's-Gravenhage. Heeren Leden die verlangden Hem met

55 Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stadscour(tnt, 6 april
11849; 9 november 1852.
51 )  Pmvinciaat Dagbiad van Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stadscourant, 18 oktober
1855.

52)   Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch voor hetjaar 1869,  70.
53) Pivvinciaal Dagbtad van Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stadscowant, 30 maart
1854.
54) Provinciaal Dagbtad van Noord-Brabant en 9-Henogenbossche Stadscourant, 20 mei
1853.
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het vervaardigen daarvan te belasten gelieven hem slechts de maat toe te
zenden. "55

Een enige advertentie, waarin van 'maatkleding' sprake is, wordt op  10
en  13  december 1850 geplaatst door burgemeester en wethouders  ten

,'behoeve van uniformen voor de schutterij. Burgemeester en Wethou-
ders van 's-Hertogenbosch aanbesteden de leverancie van kleedingstuk-
ken ten dienste dier schutterij. 9,56

Hoewel de kleermakers - hieronder te verstaan de maatkleermakers -
niet of nauwelijks adverteren, zijn er toch een vijftigtal in 's-Hertogenbosch
gevestigd. In het Adresboek der Stad 's-Henogenbosch voor hetjaar 1869
geven vijfenvijftig ingezetenen van de stad als hun beroep kleermaker op.
Negenenveertig van hen zijn Mr. kleermaker en de overige zes kleermaker.
Dat zij niet allen met het uitoefenen van het beroep van kleermaker alleen
hun kost kunnen verdienen blijkt wel uit het feit, dat negentien van hen
nog een tweede beroep als nevenberoep aangeven. Negen van hen zijn
tevens winkelier. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden, dat zij al tot
het verkopen van confectiekleding zijn overgegaan, of althans mode-arti-
kelen of textiel verkopen.  Zes van hen geven aan koopman te zijn; 66n in
manufacturen en vijf zijn koopman in lakens. Twee kleermakers vermel-
den tevens kleerkoper te zijn. Deze nevenberoepen zijn zoals verwacht
mag worden uitsluitend in de textiel- en kledingbranche te vinden. Twee
kleermakers zoeken het echter buiten deze branche. Zij geven op als ne-
venberoep het beroep van tapper uit te oefenen.

Blijkt uit het bovenstaande dat 'gemaakte kleedingstukken' langzaam
aan verkocht gaan worden door manufacturenzaken en maatkleerma-
kers, de latere tailleurs, uit vele advertenties in de dagbladen blijkt, dat
de verkoop van 'nieuw gemaakte manskleederen' tevens plaatsvindt via
venduhuizen die hun goederen krijgen van confectiefabrieken uit Gro-
ningen en Amsterdam. Dat deze confectiekleding via de venduhuizen
haar weg naar de consument moet vinden ligt waarschijnlijk aan de slech-
te kwaliteit van deze 'eerste' confectiekleding. Een gerenommeerd ma-
nufacturenmagazijn zal zich wel wachten om deze kleding te verkopen.
De eerste winkeliers in confectiekleding, begonnen als kleermaker, wa-
gen zich ook niet aan deze confectie. Zij confectionneren hun eigen te
verkopen 'gemaakte' kleding.
55j  Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant en 's-Henogenbossche Stadscourant, 23 novem-
ber 1853.
56)  Provinciaal Dagbtad van Noord-Brabant en 5-Hertogenbossche Staciscourant. 10-11 de-
cember 1850.
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Een  bekend venduhuis. dat rond 1850 regelmatig haar verkopingen
aankondigt, is dat van Crefeoeur in de Kerkstraat. De eerste advertentie
verschijnt  in  de  Stadscourant  van  22  mei  1849.  In deze advertentie
wordt nog niet gesproken van confectiekleding maar van 'nieuwgemaakle

99kleeding':  Vendumeester Crefcoeur verkoopt nieuwgemaakte mans-
kleederen als jassen, rokken, broeken, zoowel in laken, Buxkin, als in
verschillende zomerstoffen, benevens enige vesten.'•57 Op vrijdag  17
mei 1850 verschijnt in dezelfde stadscourant  een wat uitvoeriger  aan-
kondiging van de verkoop van nieuwgemaakte manskleedingstukken:
"I.ees hier - Ten Venduhuize van J.N. Crefcoeur Kerkstraat te 's-Herto-
genbosch.  zal. op Dinsdag  21   mei   1850 en volgende dagen verkocht
worden eene aanzienlijke partij nieuwgemaakte manskleedingstukken.
Alle zomerdragt als: jassen, broeken, vesten enz. Van hedenaf voor
iedereen te zien.'•58 Op 31 mei 1850 prijst Crefcoeur zijn kledingstuk-
ken ook aan als zijnde van goede kwaliteit. Dit gebeurde in die tijd nog
niet veel. Meestal waren het louter aankondigingen. Crefcoeur prijst aan
als volgt: "Alles nieuw. En door de goede kwaliteit, zijn dezelfde eene
grote aanbeveling waardig.'.59 In het venduhuis van Crefcoeur worden
niet alleen kledingstukken aan particulieren verkocht, maar worden ook
grote partijen ineens aan de meest biedende te koop aangeboden voor
wederverkoop op markten of in magazijnen:

., Openbare verkooping van De Vendumeester J.N. Crefcoeur te 's-
Hertogenbosch, maakt door deze bekend, dat heden den 24 septem-
ber 1855, des namiddags ten 2 ure en volgende dagen, ten huize
van den heer J.W.A. Panis, Kerkstraat letter E no 28 aldaar, door
kwitering van zaken aan den hoogstbiedende zal worden verkocht,
eene grote partij Lakens, Buxcins, Baaijen, flanellen vesten en meer
andere soorten goederen volgens biljetten, des voormiddags van de

. . 60verkoopdagen door eenieder te zien. Zegt dat voort.
'Manskleedingstukken', die in venduhuizen te koop aangeboden wor-

den, zijn niet alleen afkomstig van faillisementen Ckwitering van zaken) of
overschotten van importeurs of confectie-ateliers, maar kunnen ook af-

57) Provinciaal Dagbiad van Noord-Brabant en 's-Herlogenbossche Stadscourant, 22 mei
1849.

'8)    Provinciaal  Dagbiad  van   Noord-Brabant   en 9-Hertogenbossche Stadscourant,   17   mei
1850.
59)    Provinciaal   Dagblad van Noord-Brabant en 9-Henogenbossche Stadscourant,   31    mei
1850.
60)  Provinciaal Dagbiad van Noord-Brabant en 's-Henogenbossche Stadscourant, 24 septem-
ber 1855.
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komstig zijn van inboedels bij overlijden. Het betreft hier ()lan natuurlijk
tweedehandskleding. Volgens de definitie van Coltov besproken in
hoofdstuk I. worden de grote partijen uit faillisementen of overschotten
van importeurs ook op de tweedehandsmarkt aangeboden en gelden der-
halve ook als kleding uit de tweede hand. Het betreft hier dan wel'nieuw-
gemaakte' kleding die nog nooit gedragen is. Op vrijdag 6 september
1853 worden 'ten gevolge van sterfgeval' manskleedingstukken uit een
inboedel aangeboden en weI tegelijk met een rijpaard:

.'Op vrijdag den 9 september  1853 om twee ure, zal ten Vendushui-
ze van J.N. Crefcoeur, in de Kerkstraat te 's-Hertogenbosch a tout
prix verkocht worden: Een rijpaard circa 11 jaren oud, paardentui-
gen enz. alsmede tengevolge van sterfgeval, eenige Mansklee-
dingstukken enz. Het paard is te bezigtigen des voormiddags van 9
tot  12  ure,  in de groote  stal  aan de Paradeplaats, alsmede  een  half
uur v66r de Verkooping aan het Venduhuis. 9961

Zoals uit advertenties blijkt, is er in die jaren nog een tweede vendu-
huis in 's-Hertogenbosch, dat gemaakte manskleedingstukken verkoopt.
Het is vendumeester Van Dongen. Op 6 maart 1849 zal hij "Eene aan-
zienlijke partij gemaakte manskleedingstukken verkopen, benevens laar-
zen, schoenen en pantoffels.

9 9 62

§ 4.    Vestiging van het kledingbedny'A.F. Jansen

De kledinghandel, begonnen door (le kleermaker Jacobus Matheus
Jansen, samen met zijn echtgenote Joanna Gertrudis van Miereloo, wordt
in de tweede helft van de negentiende eeuw voortgezet door hun oudste
zoon Johannes Wilhelmus Jansen (1824-1894).  Op  1  juni 1861 trouwt
Johannes Wilhelmus op zesendertigjarige leeftijd met de tweeintwintig-
jarige Maria Clara Joanna Boelens, dochter van de klederkoper Johannes
Jacobus Boelens en van de klederkoopster Joanna Consent.63 Maria Cla-
ra Joanna Boelens werd geboren te 's-Hertogenbosch op 25 augustus
1838.64 Met dit huwelijk worden twee bekende Bossche families met el-
kaar verbonden. Zowel de familie Jansen als de familie Boelens zijn koop-

6]
j  Provinciaal Dagblad tian Noord-Brabant en 's-Hertogenbossche Stadscourant, 6 septem-

ber 1853.
62) Provinciaal Dagblad van Noord-Brabant en 9-Henogenbossche Stadscourant, 6 maart
1849.

63)   CAH, Huwelijksakte Johannes Wilhelmus Jansen,  1 juni 1861.
64)  GAH, Geboorte-akte Maria Clara Joanna Boelens, 25 augustus 1838.
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lui in textiel en kleding. Beide families verhandelen hun goederen in
een kraam op de Bossche markt en op markten in de omliggende dorpen.
Johannes Wilhelmus Jansen en Maria Boelens zullen de ouders worden
van Antonius Franciscus Jansen, de grondlegger van het kledingbedrijf
'A.F. JANSEN'.

Op 8 januari 1866'een half uur na middernacht' wordt in het huis'De
Moriaen' op de markt te 's-Hertogenbosch in het gezin Jansen-Boelens
het derde kind geboren. Als de vader op 9 januari het kind gaat aange-

ven, verklaart hij aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat het kind
bij het doopsel de namen zal krijgen Antonius Franciscus.65 Noch vader
Jansen, noch moeder Jansen, en helemaal niet de kleine Toon zelf, zul-
len op dat moment hebben kunnen vermoeden, dat deze twee voorna-
men meer dan honderd jaar later de gevel van een van de huizen aan die-
zelfde Bossche Markt zullen markeren.

Bij zijn geboorte heeft Toon Jansen al twee broers, Jacobus Matheus
(1862) en Christianus (1863). Na Antonius Franciscus worden er in het
gezin Jansen-Boelens nog vijf kinderen geboren te weten Anna Clara
(1868), Wilhelmina (1869), Johannes (1874), Anna Maria (1878) en Ja-
cobus Matheus (1882).66

Van de activiteiten van Johannes Wilhelmus Jansen op beroepsgebied
is weinig bekend. In zijn huwelijksakte (1861)als in de geboorte-akten
van zijn kinderen staat opgetekend dat hij klederkoper is. Aangenomen
mag worden dat hij al op jeugdige leeftijd - 12 jaar in die tijd - als hulpje
thuis in de handel of bij andere kooplui aan het werk is gegaan. Voordat
hij in het huwelijk treedt zijn er al bijna vijfentwintig jaren verlopen,

waarin hij zich het beroep van klederkoper eigen heeft kunnen maken en
zeer zeker als zodanig al in de kledinghandel werkzaam geweest is. Een-
maal staat hij als 'kledermaker' opgetekend en wel in de geboorte-akte
van zijn zoon Johannes Alphonsus in 1874.67 Bij zijn overlijden in  1894
wordt in de akte het beroep van koopman vermeld.68 Hij oefent hetzelfde
beroep uit als zijn vader en moeder in de latere jaren van hun leven: kle-
derkoper. Ook zij waren immers klederkoper en klederkoopster. De in-
druk bestaat - zo wil het althans de mondelinge overlevering - dat hij meer

65) GAH, Geboorte-akte Antonius Fransiscus Jansen, 9 januari 1866.
66) GAH, Registers van geboorten, huwelijken en overlijden, 1862-1863, 1868-1869,
1874,1878,1882.

67) GAH, Geboorte-akte Johannes Alphonsus Jansen, 16 januari  1874.
68) GAH. Overlijdensakte Johannes Wilhelmus Jansen, 7 augustus  1894.
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een sjacheraar dan een klederkoper was.69 Degene die het werk verzet,
is zijn echtgenote Maria Boelens. Zij heeft een eigen handel in broeken,
vesten, jassen en werkgoed. Na het overlijden van Johannes in 1894, zet
zij haar kledinghandel voort.  Zij  doet  dit tot februari  1900.  Op  23  fe-
bruari van dat jaar verkoopt zij haar handel aan haar zoon Antonius
Franciscus voorf 800,- "zijnde de koopsom van de door haar aan hem
verkochte en geleverde gemaakte kleederen en kleederstoffen." De kwi-
tantie is door Maria Jansen-Boelens ondertekend met een kruisje. "Voor
conform gezien dat getekend is door de wed. Jansen, die verklaart niet te
kunnen schrijven:'70 Uit dit kleine document blijkt dat zij handelde in
confectiekleding gemaakte kleding en kledingstoffen. Maria Boelens
overlijdt op 18 september 1901 op drieenzestigjarige leeftijd. 71

Over de vroegste jeugd van Antonius Franciscus, in het vervolg kortweg
met 'Toon' aangeduid, zoals hij ook door familie en vrienden genoemd
werd, is niets bekend. Hij groeit op in een gezin met acht kinderen, waar-
van hij het derde is, zoals al vermeld. Over het genoten onderwijs van Toon
Jansen is uit geen enkele bron, noch schn# elijk noch mondeling, iets be-
kend. De lagere school zal hij gevolgd hebben ofwel op de fratersschool van
de parochie Sint-Jan in de Torenstraat, daar de Sint-Pietersparochie sinds
1861 geen parochieschool meer bezat, ofwel op de Sint-Jozephschool in de
Verwersstraat, waar later twee zoons van hem het lager onderwijs volgden.
Leerplichtig is Toon Jansen nooit geweest want pas in 1901 wordt de leer-
plicht doorgevoerd. Of hij al vroeg naar school gegaan is, of de hele lagere
school ook doorlopen heeft, is onbekend. Het was in die tijd niet vreemd als
de ouders hun kinderen al vroeg van school haalden om mee te laten wer-
ken in hun eigen bedrijf of elders,  om zo van hun verdiensten te kunnen ge-
nieten, of om ze een vak te laten leren. Zelfs na de invoering van de leer-
plichtwet had de krachtens de leerplichtwet ingestelde commissie tot wering
van het schoolverzuim handen vol werk. Evenals alle katholieke kinderen in
die tijd doet Toon Jansen als hij elfjaar is, zijn eerste H. Communie. Dat is
dan in 1877. De Eerste H. Communie beschouwd als een 'rite de passage'
naar de wereld van de volwassenen, is aan te nemen dat Toon daarna is
gaan werken, wat voor hem ingehouden heeft meehelpen in de handel van
zijn ouders, thuis op de Bossche markt en met paard en wagen naar de
dorpsmarkten. Al doende leert hij zijn vak als koopman in kledingstuk-
ken.

69)  interview L.J.A. Jansen, 27 december 1976.
70) FAJ. Stukken betreffende Maria Jansen-Boelens.
71)   GAH. Overlijdensakte Maria Clara Joanna Boelens, 18 september  1901.
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In  1886, als Toon twintig jaar oud is, wordt hij ingeschreven als lote-
ling bij de Nationale Mi]itie, en gaat als milicien in werkelijke dienst op
3 mei 1866: 'Den 3° Mei 1886, ingedeeld als loteling van de lichting van
1886 uit de gemeente 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, on-
der no 43:'72  Hij  komt  bij  het 3° Regiment vesting-artillerie  10°  com-
pagnie, letter K.73 Behalve het signalement van de toen twintigjarige
Toon - hij was 1.63 meter lang, had zwart haar, een ovaal gezicht met een

laag voorhoofd, grijze ogen, een gewone neus en een ronde kin - geeft zijn
militaire zakboekje ons tevens de informatie dat hij van beroep 'koop-
man' is.74 Hieruit mag geconcludeerd worden dat Toon Jansen op twin-
tigiarige leeftijd zijn beroepscarri6re al gestart is. Op 30 september 1887
gaat Toon met groot verlof. 75

Anderha]fjaar nadat hij zijn verplichtingen bij de nationale Militie vol-
bracht heeft, gaat de drieEntwintigiarige 'koopman' Antonius Francis-
cus    Jansen    op 9 februari 1889 trouwen    met de tweeentwintigiarige
'koopvrouw' Helena Bodar.76 Helena Bodar werd geboren te 's-Herto-
genbosch op 25 juni  1866 als dochter van de tapper en logementhouder
Albertus Bodar en van de kraamster Anna Catharina van der Putten. 77

Na hun huwelijk gaan Toon Jansen en Leentje Jansen-Bodar wonen in
het huis op de hoek van de Markt en de Marktstraat. Voor haar huwelijk
was Leentje Bodar al in de Marktstraat woonachtig geweest.

Met dit huwelijk worden weer twee bekende Bossche families met el-
kaar verbonden. De familie Bodar is een uitgebreide en beken(le familie
in Den Bosch.78 Ook de. familie Bodar is met de markthandel vertrouwd.

Op officiale archiefstukken, waar het beroep van Toon Jansen uitdruk-
kelijk vermeld wordt, staat steeds 'koopman' aangegeven. Dit beroep
staat aangegeven op zijn huwelijksakte van 3 februari 1889 en op de
geboorte- en overlijdensakten van zijn kinderen. Toon Jansen heeft geen
beroep in de ambachtelijke zin van het woord. Hij is zijn hele leven lang
'koopman' in gemaakte herenkleding. Zijn beroep bestaat in het verko-
pen van gemaakte kledingstukken. Deze handel in gemaakte kledingstuk-
ken - alleen herenkleding - vindt aanvankelijk plaats op markten in de dor-
pen van de Meijerij. Kortom Toon Jansen is marktkoopman in gemaakte

72) FAJ, Stukken betreffende Antonius Fransiscus Jansen, militair zakboekje.
73) t.a.p.

74) t.a.P.

75) t.a.P.

76) GAH, Trouwakte Antonius Fransiscus Jansen, 9 februari 1889.
77) GAH. Ceboorte-akte Helena Bodar, 25 juni 1866.
78)  interview L.J.A. Jansen, 27 december 1976.
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herenkle(ling. Toon Jansen koopt de stoffen voor deze kleding zelf in en
laat bij thuiswerkende kleermakers en naaisters de broeken en vesten
maken. Met deze gemaakte kledingstukken - confectie dus - gaat hij de
dorpsmarkten af.

Met deze markthandel als basis begint hij een eigen winkeltje op de
hoek van de Markt en de Marktstraat. Hij bewoont daar het huis 'De Ge-
croonde Olifant', althans de benedenverdieping. 79 In het souterrain
heeft hij zijn winkel en slaat hij zijn marktgoederen op. Zijn winkel is niet
meer dan een klein magazijn, van waaruit hij zijn kleding verkoopt. Als
ze]fstandig koopman begint hij bij zijn huwelijk in 1889. Sinds die datum
woont hij op ook het adres hoek Markt-Marktstraat, in het hierboven ge-
noemde  huis 'De Gecroonde Olifant'.  In 1895 staat  hij als zelfstandig
koopman opgetekend in het Bossche Adresboek op dat adres. 80

Het is niet verwonderlijk dat Toon Jansen zijn beroep in de kledinghan-
del gevonden heeft. Zijn vader is handelaar in kleren - klederkoper - en
ook zijn moeder heeft haar eigen klerenhandel. Zijn grootvader van va-
derskant was kleermaker, klerenkoper en oude-klerenkoper, en zijn
grootmoeder Joanna Gertrudis Jansen-van Miereloo was uitdraagster en
klederkoopster. Zijn grootvader van moederskant, JacobusJohannes
Boelens,  was ook klederkoper.  Deze  had  bij zijn overlijden in  1863  een
kleding- en stoffenzaak in de Snellestraat. Zijn grootmoeder van moe-
derskant, Joanna Boelens-Consent, was eveneens klederkoopster. Broers
van zijn moeder zitten ook in de kledinghandel. Jo Boelens is kleerma-
ker, Christ Boelens is pettenmaker en diens zoon Bernard wordt koop-
man in kleding- en textiel. Is de handel in kleding hem niet vreemd ook
met het beroep van marktkoopman zal hij geen moeite gehad hebben. De
markthandel is hem, bij wijze van spreken, met de paplepel ingegeven.
Zijn moeder staat op de Bossche markt, en zijn vader heeft 'waarschijn-
lijk' zijn kledinghandel ook op de Bossche markt en wellicht ook op de
dorpsmarkten gedreven. Ook zijn echtgenote Leentje Bodar stond al jong
in een kraam op de Bossche Markt met haar eigen handel. Bij haar huwe-
welijk op tweeantwintigiarige leeftijd is zij al 'koopvrouw'. Na haar huwe-
lijk met Toon Jansen heeft zij haar markthandel voortgezet. Met haar
schort aan en op klompen verkoopt zij Jaeger-ondergoed, gebreid goed
en zogenaamd wit-goed. Van huis uit is zij ook met de ambulante handel
vertrouwd. Haar moeder is immers ook kraamster en haar grootmoeder
Lena Bodar-Koosen is fruitverkoopster op de markt.81 Een broer van
79

1 Inteniew L.J.A. Jaii:en, 27 clece,itber 1976.
H(,

)  Aciresboek der gemeente 's-Ilertogenbosch 1895. 5 .

HI)  interview i.·J.A. Jansen, 10 fel,ruari 1979.
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haar vader is ook marktkoopman in fruit en haar nicht Sjoo Bodar wordt
de bekende Bossche fruitverkoopster in de groente- en fruitzaak in de
Colpertstraat.82 Rond 1890, de tijd waarin Toon Jansen start met zijn
zelfstandige kledinghandel, vindt de meeste handel nog op markten
plaats.

82)  Interview L.J.A. Jansen, 10 februari 1979.
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HOOFDSTUK III

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF TEGENOVER
GROOFWINKELBEDRUF 1890-1914

Vanuit kleine eenmansbedrijfjes ontstaat het grootbedrijf in de vorm
van warenhuizen en bedrijven met filiaalvorming. In de kledinghandel
ontwikkelt het winkelbedrijf zich tot grootwinkelbedrijf en midden- en
kleinbedrijf. Het ontstaan van het warenhuis waar ook kleding tot het as-
sortiment behoort brengt een verandering teweeg in de koopgewoonten
van de consument. Het loven en bieden is voorbij, geen kortingen, men
mag kijken en dan pas kopen. Gebruik van elektrisch licht en uitvinding
van vitrineglas doet etalages ontstaan. De winkel van Sinkel geldt als een
voorbeeld van een voor die tijd moderne kledingzaak voor dames- en
herenconfectiekleding en als voorloper van het warenhuis. In Nederland
ontstaan uit kleine (letailhandelszaken de warenhuizen van Vroom &
Dreesmann en de Bijenkorf. Beide hebben ieder hun eigen doelgroep.
Confectiekleding gaat in het assortiment van de warenhuizen een grote
plaats innemen.

In de periode 1890-1914 vindt ook de ontwikkeling van het grootwin-
keli)edrijf in confectiekleding plaats. Ondernemers - allen uit Duitsland af-
komstig - in deze branche zijn Voss, Lampe, C&A Brenninkmeijer, Peek &
Cloppenburg en Kreymborg. C&A neemt vooral de arbeidersklasse als
doelgroep; Kreymborg richt zich op alle standen en start aanvankelijk al-
leen met herenconfectie. Ook Peek & Cloppenburg begint alleen met
herenconfectie. Verdere bekende bedrijven in opkomst zijn Hirsch, Mai-
son de Bonnetrie, Cerzon, Schr8der, Meddens, Berghaus, Kattenburg en
Bisschof. Het zijn ontegenzeglijk de Westfalers geweest, die een belang-
rijke wijziging in de structuur van de kledingdetailhandel tot stand ge-
bracht hebben. De komst van vele Westfalers naar Friesland heeft naast
de geringe afstand ook een godsdienstige achtergrond. In het 'welslagen'
van de Westfaalse ondernemers spelen familierelaties een belangrijke
rol. Opeenhoping van kapitaal kan op deze manier plaatsvinden.

De stijging van het algemene welvaartspeil is mede de oorzaak van de
positieve ontwikkeling in de kledingbranche. De grootbedrijven blijken
zich te kunnen handhaven. De betekenis van de kledinghandel ligt in een
doelmatige distributie om zo aan een betere behoeftebevrediging van de
consument te voldoen. Bij deze verbetering zijn tweelirlei factoren van
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betekenis: factoren inherent aan het grootbedrijf en factoren verbonden
aan de veranderde en toenemende behoefte aan kleding.

Tussen groot- en kleinbedrijf zien wij concurrentie ontstaan. Het klein-
bedrijf ziet negatieve factoren in 'oneerlijke' reclame. Niet alleen ontstaat
er concurrentie ten aanzien van het kleinbedrijf in de kledingdetailhan-
del maar ook ten aanzien van het ambachtelijke bedrijf van de maatkleer-
makers (§  1).

Het kledingkoopgedrag en de kledingmotivatie bepalen mede de kle-
dinghandel. Twee revoluties hebben ertoe bijgedragen dat de kleding-
motivatie en het daaruit voortvloeiende kledingkoopgedrag ingrijpende
veranderingen ondergingen. Na de Franse Revolutie mag iedereen zich
kleden zoals hij wil, deIndustriele Revolutie draagt ertoe bij dat iedereen
zich kan kleden zoals hij wenst. Naast veranderingstendensen in de sa-
menleving, die veranderingen in het kleedgedrag ten gevolge hebben,
zijn er ook ideale bewegingen die kledingmotivatie en kledingkoopgedrag
beinvloeden. Culturele en religieuze factoren zijn eveneens van invloed
op kledingmotivatie en kledingkoopgedrag (§ 2).

Reclame gaat tegen het einde van de negentiende eeuw een rol spelen.
Het zijn vooral advertenties in dagbladen die kleding gaan aanprijzen,
hoewel aanvankelijk alleen aankomst van kleding en de aanwezige voor-
raad in een bepaalde winkel via advertenties gemeld wordt. Reclamefol-
ders en prijscouranten worden ook aangewend als een middel om recla-
me te maken. Het verschijnen van modebladen wordt rond  1890 een al-
gemeen verschijnsel. Ook etaleren is een vorm van reclame en
promotion. Het etaleren of uitstallen van goederen is zelfs al een heel
oude vorm van reclame. Door de komst van etalages kan etaleren in rui-
me mate worden toegepast. De eerste reclamepoppen voor het etaleren
van kleding komen in de etalages. Via advertenties wordt niet alleen
meer aandacht gevraagd voor een bepaalde winkel of bepaalde kleding
maar ook voor het bekijken van bepaalde etalages. Wereldtentoonstellin-
gen en beurzen zijn een middel tot kledingpromotion en stimulering van
de handel (§ 3).

Door de vervaardiging van de confectie en gros, wat op kleine ateliers
gebeurt, gaat de vakkundigheid van de kleermaker sterk achteruit. De
kleermaker die zich als maatkleermaker kan handhaven blijft een all-
round vakman. Een groot aantal kleermakers gaat in dienst van de con-
fectie-industrie thuisarbeid verrichten. In deze huisindustrie bestaan er-
barmelijke toestan(len. De overheid is er zich van bewust, dat aan deze
toestanden een einde moet komen. Onderzoeken worden ingesteld. In
1914 verschijnt een rapport over de toestanden in de huisindustrie,
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waarvan deel III geheel aan de kledingindustrie gewijd is (§ 4).
De  verkoop van confectiekleding  gaat  in  's-Herlogenbosch  na   1890

meer in winkels plaatsvinden. De eerste winkels worden nog als magazijn
gekwalificeerd. Terwijl het aantal winkels toeneemt neemt het aantal tail-
leurs af. De komst van de firma Kreymborg in 1891 brengt een ware re-
volutie in de kledingdetailhandel in 's-Herlogenbosch teweeg. Kreym-
borg is het eerste filiaalgrootbedrijf dat zich in 's-Hertogenbosch vestigt.
Meer dan tien jaar is Kreymborg het enige grootbedrijf in kleding in de
stad.  In 1905 vestigt zich J.C. Janssen (Peek & Cloppenburg) in de stad,
drie jaar later gevolgd door het filiaaigrootbedrijf Hollenkamp & Co. In
1900 heeft in 's-Hertogenbosch de vestiging plaatsgevonden van Maga-
zijn 'De Zon', een filiaal van een winkelketen van Vroom & Dreesmann,
dat later zal uitgroeien tot het eerste warenhuis in 's-Hertogenbosch. Bij
'De Zon' worden manufacturen, damesmantels en overige dames- en
kinderconfectiekleding verkocht. Ondanks de komst van deze filialen van
landelijke grootbedrijven in de kledingdetailhandel neemt het aantal win-
kels in confectiekleding in 's-Hertogenbosch ook toe. Niet alleen de toe-
genomen welvaart van de Bosschenaar zelf waardoor meer kleding ge-
kocht wordt speelt hier een rol, maar ook de functie van 's-Hertogen-
bosch als koopcentrum voor de regio, waarbij de toename en verbetering
van bus- en tramwegen belangrijk zijn. Voorts is de toename van de be-
volking in  de stad een belangrijke factor (§  5).

De vraag naar confectiekleding in de detailhandel roept ook een vraag
naar meer produktie op. In 's-Hertogenbosch zijn verscheidene ateliers
voor het produceren van confectiekleding gevestigd, maar die zijn van
zeer geringe omvang. Verreweg de meeste produktie vindt plaats in de
huisindustrie. Uit het landelijke onderzoek naar de huisindustrie in  1912
blijkt hoe groot de omvang van de huisindustrie in Den Bosch is, met na-
me in de kledingindustrie (§ 6).

De Idedinghandel van Antonius Franciscus Jansen ontwikkelt zich van
ambulante handel tot handel vanuit een winkel; begonnen met een win-
kel in zijn woonhuis op de hoek van de Marktstraat verhuist'A.F. Jansen
in 1908 naar 'Het Vergulde Duifke' op Markt 59. Hij krijgt daar de be-
schikking over een grotere winkel met daarbij een magazijnruimte. De
twee oudste zoons, Bart en Joh komen respectievelijkin 1909 en 1914 in
het bedrijf van hun ouders werken. Vanaf die tijd heeft het bedrijf als
handelsnaam 'A.F. Jansen & Zn'. Toon Jansen blijkt een koopman te zijn
in de juiste zin van het woord. Hij kent zijn klanten en zijn klanten kennen
hem. Hij verkoopt kleding van goede kwalite.it. Het zijn twee factoren die
tevens de twee beste reclamemiddelen zijn (§ 7).
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§  1.  Opkomst van het grootwinkelbed,iif

a. Vestiging

In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn er twee soorten win-
kels in verkoop van confectiekleding te onderscheiden: de manufactu-
renzaken en de magazijnen voor 'gemaakte kleding'.1 Is het bij de eerste

categorie een uitbreiding van het aanwezige assortiment met vanuit het
buitenland geymporteerde confectiekleding, bij de tweede categorie
houdt het vaak een verandering van de wijze van handelen in. Van ambu-
lante handel in gedragen kleding of kledingstoffen vindt men een vaste
stek om van daaruit op verkoop van gemaakte nieuwe kleding over te
gaan. Ook de kleermakers, die van een kleine handel in stoffen overge-
gaan zijn op de verkoop van gemaakte kledingstukken,  die zij ofwel zelf in
de stille tijd in voorraad maakten, of van confectie-en-gros-fabrieken be-
trokken, behoren tot deze tweede categorie. Bij de verkoop van confectie-
kleding, betrokken van confectiefabrieken, treedt er een scheiding op
van producent en distributeur. Het kledingmagazijn voor'gemaakte klee-
dingstukken' is een huis geworden waar detailhandel bedreven wordt.

In ons land zijn de meeste succesvolle handelaren in deze opkomende
tak van handel van Duitse en/ofjoodse afkomst. Beide groepen kennen
een lange traditie in de verkoop van textiel en beide zijn van huis uit on-
dernemend. De joden zijn vanouds bekend met de handel in gedragen
kleding en de Duitse marskramers, de Tutiten, zijn vertrouwd met de
handel in manufacturen en stoffen. Veel Duitse Tuaten komen naar Ne-
derland om hier hun geluk te beproeven, waar enkelen wel degelijk in
geslaagd zijn.

De rond 1850 opkomende manufacturenzaken en kledingmagazijnen
komen tegemoet aan de steeds groter wordende vraag naar goedkope ge-
maakte kleding. Zijn het aanvankelijk eenmansbedrijfjes met geringe
omzet, langzamerhand komen er grotere bedrijven. Vanuit het kleinbe-
drijf - eenmanszaakjes - ontstaat het middenbedrijf met enkele perso-
neelsleden, waaruit in enkele gevallen zich het grootbedrijf ontwikkelt.  Door
deze ontwikkelingen is het tijdvak tussen 1880 en 1920 een interessante
periode in de ontwikkeling van het winkelbedrijf geworden.  In deze periode
ontstaat er namelijk een belangrijke wijziging in de structuur van de detail-
handel.2

1)   Meg, De verkoop van confectiekleding in Nederland, in Mode voor iedereen, 6.
2) Miellet, Westfaalse ondernemers en de komst van het Nederlandse grootwinkelbedrijf tot
circa 1920, in Jaarboek voor degeschiedenis van bedriifen techniek, III (1986), 135-136.
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Het grootwinkelbedrijf in kleding ontwikkelt zich via twee soorten van
detailhandel name]ijk het warenhuis en de filiaalvorming vanuit magazij-
nen voor gemaakte kleding.

Algemeen en internationaal wordt aangenomen dat in 1852 met de
vestiging van het handelshuis 'Au Bon March6' in Parijs, het eerste wa-
renhuis het licht zag. Met de verkoop van veelsoortige goederen floreerde
dit huis.3

Het warenhuis, waar men onder 66n dak allerlei soorten goedkope con-
sumptiegoederen, bestemd voor een groot publiek te koop gaat aanbie-
den, brengt een omschakeling in het verkoopsysteem mee. Het loven en
bieden is er niet meer bij. Men gaat verkopen via vaste prijzen en contan-
te betaling en tevens kunnen de gekochte goederen geruild worden.

Wat het publiek het meeste aanspreekt is dat er kwalitatief goede pro-
dukten verkocht worden, tegen lage prijzen en een goede service. De be-
nadering van de consument verandert ook door de invoering van het
opendeur-systeem: men is niet meer verplicht te kopen.4 Het warenhuis
is een kijk- en kooppaleis. Dit kijken en kopen zal in de toekomst leiden
tot verregaande vormen van zelibediening.5

In Nederland verschijnen de eerste warenhuizen in het eerste decen-
nium van de twintigste eeuw. Als eerste voorloper kan beschouwd wor-
den de 'Winkel van Sinkel', die in 1822 haar deuren opent op de Nieu-
wendijk in Amsterdam. Hij verkoopt 'alles' 'In de winkel van Sinkel is al-
les te  koop'  en dat tegen goedkope vaste prijzen.  In 1866 begint Sinkel
met de verkoop van vanuit Duitsland g€importeerde herenconfectiekle-
ding. In een later stadium gaat hij zelf deze confectie produceren. Wan-
neer de confectie van kinderkle(ling in zwang komt liquideert hij de he-
renconfectie-afdeling en gaat kindergoed en lingerie verkopen. Sinkel
voert een weinig constante assortimentspolitiek. De latere grootwinkelbe-
drijven zijn consequenter in hun assortimentsopbouw.6 Een tweede on-
derneming die als voorloper beschouwd kan worden, is die van B.
Bahlmann, afkomstig uit Westfalen.  In 1821 vestigt  hij  zich  ook  op  de
Nieuwendijk in Amsterdam. Hij drijft een winkel onder de naam Bahl-
mann & Co. In 1882 zijn er tien winkels onder deze naam in Nederland
gevestigd. Er worden manufacturen, stoffen en ook gemaakte kle-
dingstukken verkocht.7 Beide bedrijven worden in de loop van de jaren

3) Dreesmann. Evolutie en expansie, II. 399.400.
9  aw.,396.
9  Dekker, Van den Eerenbeemt, De Leeuw, Let)e,isloop,  cultuur en  mentaliteit,  153.
9     Miellet,  t. a.p.,  1 4 1.

7)    t.a·P·'43.
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geliquideerd. De 'Winkel van Sinkel' moet als gevolg van de concurren-
tie met de opkomende moderne grootwinkelbedrijven in september
1911 haar zaken sluiten. De firma Bahlmann zal in het begin van de der-
tiger jaren geliquideerd worden.

Het eerste grote warenhuis in Nederland wordt gevestigd door Willem
Vroom en Anton Dreesmann. In 1887 beginnen zij gezamenlijk een win-
kelbedrijf in Amsterdam onder de naam 'De Zon'. Deze vestiging is het
begin van een grote keten van V&D-warenhuizen in Nederland en daar
buiten. De eerste filialen van 'De Zon' volgen heel snel: Rotterdam
1892, Den Haag 1893, Nijmegen 1895, Utrecht 1898, Tilburg 1899.
Op 7 april 1900 wordt 'De Zon' in 's-Hertogenbosch geopend.

In 1912 opent Vroom & Dreesmann het eerste 'grote' warenhuis in de
Kalverstraat in Amsterdam. Dit warenhuis gaat ook confectiekleding ver-
kopen en al gauw bepalen de colbertjasjes en de overhemden een groot
deel van de omzet.8 Een tweede warenhuis, dat zich tot een warenhuis-
concern zal ontwikkelen is dat van de Bijenkorf. Op 3 september 1914
wordt op het Damrak in Amsterdam het grote warenhuisgebouw van 'De
Bijenkorf geopend door A.J. Goudsmit. In 1870 was zijn oom S.P. Goud-
smit al een 'Magazijn De Bijenkorf gestart op de Nieuwendijk. A.J. Coud-
smit was zijn opvolger en breidde de zaak uit door het bouwen van dit
grote warenhuis.  In 1926 volgt de Haagse Bijenkorf en  in  1930  de  Rot-
terdamse. Later volgden vestigingen in o.a. Arnhem en Eindhoven.9

Filiaalvorming van magazijnen in gemaakte kledingstukken vindt in het
laatste kwartaal van de negentiende eeuw plaats. Een aantal magazijnen
opent dan haar eerste filialen in confectiekleding zoals Peek & Cloppen-
burg, Kreymborg, C&A Brenninkmeijer, Gerzon en Lampe. Peek &
Cloppenburg, opgericht in 1869, beschikt in 1900 al over 11 filialen en
17 andere verkooppunten. Kreymborg, opgericht  in 1904, levert   in
1911 al kleding  aan 63 magazijnen. C&A Brenninkmeijer, gestart  in
Sneek in 1862, vestigt in 1893 in Amsterdam haar derde filiaal en begint

van hieruit de verovering van een groot deel van de confectiemarkt over
de gehele wereld. Voor de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland 17
filialen van C&A gevestigd. In  1980 is dit aantal aangegroeid tot 60. Aan-

8)  Van Dijk, 100 jaar mee met de mode, in Kok, Pauw en Van Woerkom (red.), 100jaar
Vroom en Dreesmann, 35.
')  Schouten, Het verval van de hofleverancier van St. Nicolaas, bijlage De Haagse Post, 4 de-
cember 1982,41-44.

68



:.2 ,-: I
-%». 1.-----..ri-"".i -K·.- -- 37=*     I *Ili,5//i:

*2,95£*,iw,i 5   *  _. ..A-  I yl, i

r--1   - , ·.          .·'
6,- ,-D
.-. I

..8  1,1

9 E-  - i . 3 „'-4
4.,   .4
..=..  -

'                                                                                                                7.• 410
, 2/           1

--

4:

P
75-; 7
-

LIC               "¥                    -------•-  7. (,  X    · -I  r       -e  --

«54'::r f
f. r.. 4   \      4 \ liff,e
31 -2 -

S.<'MBE* 65
U L.        1

r        -:*

M,   '   Q       L .„=%'.,    * HA                  -11 F- .

·....'1

1 l«- Ill
e-- --f . ",=""1/. - I -Ale#wi,

='3-i/£5: 4# 4/1 •AL ,  2.31

m..3 .FalMal
   11  -2 t    --=3 /4        :;   I i
Afh. 1 Vaandels waren onclerdeel van het Katholieke leven. Zij werden meegedragen
tijdens hoogtijdagen  die het kerkelijk leven vooral  in de periode 191 5-1960  rijk  was.

Een vereniging en een vaandel hoorden bij elkaar. Het bezit van een vaandel Kai de
groep een eigen identiteit en de mogelijkheid zich te presenteren. Zo ook had het kleer-
makersgilde St. Lambertus te 's-Hertogenbosch. waarin verenigd waren de kleerma-

kersgezellen van de R.K. Werkliedenbond haar eigen vaandel. Het gilde werd opgericht
in 1902. nadat het zich van het in 1896 door cle kleermakers opgeric·hte n.ialdwerkers-
gilde St. Michael (waartoe in 1897 ook de passementwerkers en de lintwerkers toegetre-
den waren) afgescheiden had.
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vankelijk begonnen met dames- en kinderconfectie, werd het assortiment
in 1918 met herenconfectie uitgebreid.

De eerste vestiging van de firma Lampe vindt plaats te Sneek in 1834
en wel onder de naam 'Gebr. Lampe'. Een eerste filiaal volgt in  1883 op
de Nieuwendijk in Amsterdam, gevolgd door een tweede filiaal in Den
Haag  in   1893  en een derde in Rotterdam  in   1908. De firma Lampe
breidt zich naderhand verder uit onder verschillende takken van de fami-
lie en onder verschillende namen zoals 'Lampe', 'Modehuis Lampe' en
'Gebr. Lampe: 10 Gerzon, opgericht in  1889, is in de jaren dertig uitge-
groeid tot een concern met 16 filialen, waarvan vier in Nederlands-Indie.
Richtte C&A en Vroom & Dreesmann zich tot een minder koopkrachtig
publiek, Gerzon opent winkels voor de 'betere stand'.11 De damesmode-
huizen 'Voss' vinden hun oorsprong in de vestiging van een damesmode-
zaak van Bernard Jurgen Voss in  1880 in Leeuwarden.  Hij is een nazaat
van Johann Heinrich Voss, die met zijn zonen op het einde van de acht-
tiende eeuw naar Nederland trok om met koopwaren te venten en in
Leeuwarden een manufacturenzaak begon. De damesmodezaken van
Voss behoren rond de eeuwwisseling tot aan de Eerste Wereldoorlog tot
de belangrijkste zaken op het gebied van damesconfectie en da-
mesmode.12

Een groot aantal van deze confectiemagazijnen wordt opgericht door
marskramers - venters - die afkomstig zijn uit Westfalen. Zij trekken
vooral naar Friesland om daar hun waren te slijten.

.. In Friesland wanderten die Hausierer durch die kleine D8rfer, wie
Metslawier, Dokkum, Noordhuizen, Roordahuizen, Rohlings und
Driesum, zu den abgelegenen Baurngeh8ften mit den grdszen

"Sammet- oder Manchestersack, Rippert genannt, auf dem Rucken    ,
schrijft Rickelmann in Die Tubten in ihrem Handel und Wandel.13

Een aantal van deze marskramers komt uit het dorpje Mettingen. Het
zijn leden van de families Brenninkmeijer, Lampe, Voss, Langemeijer en
Stockmann. Een andere groep Westfaalse kooplui, zoals Johannes Peek,
Heinrich Cloppenburg, Anton Kreymborg en Anton Dreesmann, komt
uit het voormaligeHertogdom Oldenburg.

")  Lampe, Gegevens over de Nedertandse confectiehandel en de Berlijnse confectie.industne.
7-33.
") a.w., 32-33.
12) a. w.' 6.
13

1 Rickelmann. Die Tadten in ihrem Handel und Wandet. 305.
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In het logement van waaruit zij hun rayon bedienen, slaan zij hun voor-

raad op in een kast. De voorraad die zij in hun rugzak meedragen bestaat
uit textielmonsters. De aftevering van het bestelde vindt plaats bij het vol-
gende bezoek. Het huren van een pand als magazijn in een der Friese
steden, is het volgende stadium. Na hun huwelijk vestigen zij zich in een
van deze Friese steden en gaan zij als 'koopman' deel uitmaken van de
plaatselijke bevolking. 14

Deze Westfaalse immigranten zijn allen katholiek. Volgens Lampe zijn
er twee zaken die opvallen in de geschiedenis van de confectiedetailhan-
del in Nederland. In de eerste plaats bevindt deze handel zich uitsluitend
in rooms-katholieke of joodse handen terwijl Nederland toch als pro-
testants te boek staat en ten tweede, komen de rooms-katholieken onder
hen voor het overgrote deel uit Duitsland, met name uit Westfalen of uit
de aangrenzende streken van Oldenburg en Hannover.15 Dat er in de tak
van de detailhandel geen protestanten te vinden waren, valt volgens Lam-
pe te verklaren uit het feit, dat het winkelbedrijf niet erg in aanzien stond
en als 'stand' veel lager geschat werd dan export- en engroshandel.

16

De winkelbedrijven die deze immigranten oprichten zijn dan ook allen
van katholieke signatuur. De arbeidskrachten die aangetrokken worden
moeten katholiek zijn en de geestelijkheid bemiddelde graag bij vacatu-
res. Deze katholieke invloed is tot in de zestiger jaren van onze eeuw dui-
delijk merkbaar gebleven.17 In protestantse kringen in Sneek werd voort-
durend verteld, dat bedrijfskapitaal op zeer voordelige voorwaarden
door kloosters gefourneerd werd. 18

b. Betekenis

De evolutie van kledingbedrijf naar grootbedrijf in de kledingdetail-
handel in Nederland heeft geleidelijk, zonder grote schokken, plaatsge-
vonden. In de jaren na 1890 heeft het kleinbedrijf, dat reeds tot een mid-
delgrootbedrijf uitgegroeid was, de ontwikkeling tot grootbedrijf doorge-

maakt. De stijging van het algemene welvaartspeil van het Nederlandse

volk, door de Industriele Revolutie op gang gebracht, had een nivellering
in levens- en kleedgewoonten ten gevolge gehad, waardoor het winkelap-

14) a.w., 143-144,148.
15)  Lampe, a.w. 1.

16) a. w., 1.

17)  Miellet, t.a.p., 148,150,152.
18)   De Wolff,  Voor het land van belofte, 39.
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paraat moest evolueren, wilde het de achterstand inhalen, die het op het
al eerder gemechaniseerde produktie-apparaat bezat. Het kledingbedrijf
moest zich aanpassen om zijn functie van kledingdistributie naar behoren
te kunnen blijven vervullen. Tussen 1850 en 1890 had er de grootst mo-
gelijke politieke en economische vrijheid geheerst, waardoor de onderne-
mer, dankzij die omstandigheden, een bedrijf had kunnen vestigen. Veel
buitenlanders, al van huis uit met textiel- en kledinghandel vertrouwd,
namen de kans waar om hier in ons land een bedrijf op te zetten. Zij
brachten vakbekwaamheid en kapitaal mee. Er waren geen drukkende
douanebepalingen, geen vestigingsbepalingen, en er was geen toezicht
op kapitaalbeweging. De ondernemer kon zijn gang gaan, in grote verant-
woordelijkheid overigens, want er was ook nog geen regeling van ar-
beidstijd, noch vakantieregeling etc.

Toen door de stijging van het arbeiderspeil het arbeidersgezin zich als
nieuwe consumentengroep op de kledingmarkt aandiende, moest de on-
dernemer in de kledingdetailhandelszaak overwegen, wat hij wenste te

doen: uitbreiden en van zijn zaak meer een 'volkskledingzaak' maken,of
naast kleding en aanverwante artikelen een reeks nieuwe artikelen opne-
men en van zijn zaak een'warenhuis' maken. De tijd voor deze vorm van
detailhandel was rijp,  daar de vraag naar verbruiksgoederen  na  1890
ilink gestegen was. Het grootbedrijf ontwikkelde zich, wat niet wil zeg-
gen, dat naast het grootbedrijf ook geen kleding-ondernemingen zich
meer vestigden. Naast de grote ondernemingen blijven de kleine detail-
handelszaken zich als speciaalzaken ontwikkelen.

Het economisch bestaansrecht van het grootwinkelbedrijf blijkt ener-
zijds uit het feit, dat ondernemers uit het kleinbedrijf deze ontwikkeling
konden waarmaken en met succes tot vestiging van grootbedrijf konden
overgaan, zowel wat het warenhuis betreft als het grootwinkelbedrijf met
filiaalvorming. Anderzijds is gebleken, dat deze vormen van grootbedrijf
zich in de loop van de tijd wisten te handhaven. Als het grootbedrijf eco-
nomisch niet gerechtvaardigd was geweest, dan zou het bf niet zijn ont-
staan, 6f op den duur zijn ondergegaan.19 De grote vraag is nu welke
plaats het grootbedrijf in de kledingdetailhandel inneemt en of deze
plaats tegenover het kleinbedrijf te rechtvaardigen is.

De betekenis van kledinghandel ligt in een doelmatige distributie van
kleding, om zo aan de behoeftebevrediging van de kledingconsument te
voldoen. De enige economische rechtvaardiging van het kledinggrootbe-
drijf als organisatievorm in de kledingdetailhandel ligt in het tot standko-

19)  pleiter, Het grootbedriif in het modeme distributiesysteem. 12.
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men van verbetering van deze distributie en als gevolg daarvan de verbe-
tering van de behoeftebevrediging van de kledingconsument. Of deze
verbetering te constateren valt kan nagegaan worden aan de hand van
tweeBrlei factoren: 1. factoren, die inherent zijn aan het kledinggrootbe-
drijf in het algemeen, en 2. factoren, die verbonden zijn aan de verander-
de en toenemende behoefte aan kleding. Wat de factoren betreft, die in-
herent zijn aan het kledinggrootbedrijf zelf, zien wij, dat dit grootbedrijf
en overigens het grootbedrijf in het algemeen in staat is kapitaalgoederen
van grote omvang en betekenis aan te wenden. Dit betekent dat er ver-
koopruimten tot stand kunnen komen, die meer aan hun doel beantwoor-
den; waar het publiek de kleding gemakkelijk kan bekijken en vergelij-
ken, zodat de consument betere keuze kan maken.20 Delfgauw brengt in
verband hiermee het begrip 'koopsfeer' naar voren: "Het kopen in een
detailzaak is niet alleen het juridische begrip kopen, waarbij dan daar ge-
kocht wordt waar de prijs het laagst is en in de dichtbij gelegen winkel.
Het kopen is veel meer. Naast deze aspecten zijn er een aantal zuiver psy-
chologische, die men de koopsfeer zou kunnen noemen, welke niet altijd
direct in geld zijn uit te drukken."21 Deze koopsfeer bepaalt volgens
Delfgauw grotendeels het ontstaan van de verschillende vormen van
groot- en kleinwinkelbedrijven. Naast kopen van goederen bestaat het
'winkelen', wat veel meer omvat dan het louter kopen van goederen. Het
omvat winkels kijken, goederen bezichtigen en prijzen vergelijken. Het
warenhuis past volledig in dit beeld. Voor bepaalde behoeften zal de con-
sument voorkeur geven aan de buurtwinkel of aan de zelfstandige winke-
lier. Het kopen bij geloofsgenoten verdient ook vaak de voorkeur. Ande-
re kopers zullen in principe niet graag het grootwinkelbedrijf steunen - dit
kwam nogal vaak voor bij gezinsleden van een zelfstandige winkelier en
kopen daarom bij de zelfstandige winkelier - die vaak een groot gezin te
onderhouden heeft. In het grootfiliaalbedrijf zal de koopsfeer het meestal
verliezen van de sfeer bij een zelfstandige winkelier. Voor veel consumen-
ten is de koopsfeer in het grootfiliaalbedrijf een verarming, doch door
prijsverschillen zullen verschillende consumenten deze verarmde koop-
sfeer accepteren. Wij zullen nog zien dat in de toekomst de consumenten
de prijsverschillen volledig laten prevaleren boven een bepaalde koop-
sfeer, die bij sommige supermarkten en discountzaken totaal ontbreekt.

Een tweede factor, die inherent is aan het grootbedrijf, is gelegen in de

20) a. w.,12-13.
21 )  Delfgauw, De binnenlandse groot- en kleinhandel, in De Nederlandse Volkshuishouding
tussen de twee weretdoorlogen, XI, 56.
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mogelijkheid van bevordering van de arbeidsverdeling. Tengevolge van
het grote aantal werknemers iii een warenhuis of een grootfiliaalbedrijf is
het mogelijk een betere arbeidsverdeling toe te passen dan in kleinere
winkels: de geschiktste persoon in de juiste functie van inkoop, verkoop
of administratie.22

Als derde factor geldt, dat het grootbedrijf beter in staat is om verlies
op goederen le beperken en le voorkomen. Goederen door de ene cate-
gorie consumenten niet gewild, zullen juist door een andere categorie
consumenten gekocht worden. Een vierde factor is de mogelijkheid van
lage verkoopprijzen. Doordat constante kosten over meer produktie (ver-
koop) eenheden verdeeld kunnen worden, kan de verkoopprijs lager
worden. Als vijfde en laatste factor kan aangemerkt worden het feit dat
het grootbedrijf een gunstiger positie inneemt in de markt. Deze gunsti-
gere positie komt vooral naar voren bij de inkoop. Als de kledingindustrie

met name, op bepaalde opdrachten kan rekenen, kan zij zich daarop in-
stellen door deze in serie te gaan vervaardigen. Bij de confectie-industrie
vanzelfsprekend uitermate bekend. De produktiekosten worden hierdoor
belangrijk teruggebracht. Hierdoor kan de produktieprijs ook lager zijn,
waarvan de detailhandel op haar beurt weer kan profiteren. 23

Factoren, die voortvloeien uit de veranderde en toegenomen behoefte
aan consumptiegoederen, met name aan het consumptiegoed kleding,
vragen nu de aandacht. Lag de indeling van de winkelbranches voortge-
komen uit het middeleeuwse winkeltype, dat klein van omvang was en
waar men 'alles' kon kopen tegen het einde van de zeventiende eeuw
vooral bij de 'vorm' waarin verschillende goederen verkocht werden, na-
melijk: waren, die uitgewogen werden (specerijen); waren, die gemeten
werden (stoffen); waren, die per stuk verkocht werden (ambachtelijke
produkten zoals kleding); oude en gebruikte goederen (oude kleding),
aan het einde van de achttiende, begin negentiende eeuw, komt er een
indeling, die gebaseerd is op het 'gebruik' van de goederen. Drie soorten
winkels, gebaseerd op dit principe ontstaan nu: de modewaren winkel,
de luxe-artikelen winkel en de woninginrichting winkel. Deze veranderde
houding tegenover de goederen en tegenover de consument schiep een
gunstige voedingsbodem voor het ontstaan van de grootbedrijven in de
detailhandel.24 Door de meer reele zakenpolitiek namen de grootbedrij-

22   pleiter. a. w.. 13
21,1    aw.17
24) a.w..17-18.
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ven snel in aantal toe. Vaste prijzen, bepaalde kwaliteit en ruilmogelijk-
heid gaven de consument meer duidelijkheid. Door de nieuwe politiek
van verkopen werd een andere basis gelegd voor de verhouding winke-
lier klant. De rechten en plichten van beiden werden scherper omlijnd,
het geheel werd op een zakelijker basis gebracht.25 Tussen vraag en aan-
bod ontstond een wisselwerking: vergrote vraag - door stijging van de wel-
vaart mogelijk - deed een vergroot aanbod ontstaan - mogelijk door nieuwe
produktietechnieken -, en omgekeerd.26 Het is voornamelijk de vraag
naar goederen in de lagere prijsklasse, die toeneemt. Daar heeft het
grootbedrijf in de kledingdetailhandel handig op ingespeeld. Volgens
Pleiter is het grootbedrijf 'groot' geworden door de toegenomen vraag
naar goederen in de lagere prijsklassen: de vraag van de massa der be-
volking werd een steeds belangrijker factor.27 Tegenover deze vergrote
vraag moest nu ook een vergroot aanbod van produkten, lees kleding
staan. Aan de vraag naar goedkope kleding kon de confectie-industrie
gaan voldoen. Zo is te constateren, dat een algemene verbetering van de
behoeftebevrediging van kleding mede mogelijk is geworden door de op-
komende grootbedrijven in de kledingdetailhandel.

Dat concurrentie tussen groot- en kleinbedrijf in de detailhandel gaat
ontstaan, is geen uitzonderlijk feit. Deze concurrentie heeft voor het
kleinbedrijf alleen maar een uitwerking in positieve zin gehad en de
maatschappij dankt mede hieraan de algemene verhoging van het wel-
vaartspeil.28 De groei van het grootwinkelbedrijf heeft een krachtige
stoot gegeven tot een betere taakverdeling onder de zelfstandige winke-
liers, en heeft hen tot verschillende structuren van samenwerking ge-
bracht. Daardoor is het ontstaan en de groei van het grootbedrijfvoor het
sociaal-economische leven een zegen geweest.29 De bestrijders van het
grootbedrijf gaan echter in tegen de vrije concurrentie, die volgens hen
het kleinbedrijf geheel van de detailhandelsmarkt zal laten verdwijnen.
Volgens hen kan het grootbedrijf elk concurrentiemiddel aanwenden,
door toepassing van, zij het niet direct oneerlijke, dan toch unfaire recla-
memiddelen. Niet de feitelijke aanbiedingen maar de reclamemiddelen
zijn hun grootste grief. Vooral de filiaal-onderneming is hierdoor hun

25) a.w., 18.
26)  a.w., 19.
27) a.w., 19.
28) Tobi, Croot- en kleinbedrijf in den detailhandel, in Economisch-Statistische berichten. 18

januari,  1,8 en 1 5 februari  1939,9.
29)  Delfgauw. t.a.p..59-60.
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grootste concurrent. Op de vernieuwing van de reclame, vooral door op-
komst van het grootbedrijf, zal ingegaan worden in § 3 van dit hoofdstuk.

Het grootbedrij f in de kledingdetailhandel is niet alleen een concurrent

geworden voor het kleinbedrijf - de vele al aanwezige kleinere eenmansza-
ken in confectiekleding - maar ook voor de ambachtelijke bedrijven van
de maatkleermakers. De grote confectiezaken hadden alle voor hun bete-
re client6le een maatafdeling naast hun confectie-afdeling ingericht. In al-
le grote plaatsen waren rond 1900, zoals we al zagen, grote confectieza-
ken gevestigd. Zowel Kreymborg, Hollenkamp, Peek & Cloppenburg,
Kattenburg, Meddens en aanvankelijk ook C&A Brenninkmeijer, hadden
naast een afdeling voor confectiekleding ook een afdeling voor maatkle-
ding.

§ 2.  Koopgedrag en motivatie bepalen mede de handel

Twee revoluties hebben ertoe bijgedragen, dat de kledingmotivatie en
het daaruit voortvloeiende koopgedrag ingrijpende veranderingen on-
dergingen. Gedoeld wordt hier op de Franse en de Industriele Revolutie.
De Franse Revolutie maakt een einde aan het oude standenstelsel. Afschaf-
fing van de zogenaamde standskleding is het gevolg geweest, waardoor er
een democratisering van de mode plaatsvond. Iedereen mag zich gaan
kleden volgens zijn eigen opvattingen.30 De Industriele Revolutie in Ne-
derland in de tweede helft van de negentiende eeuw op gang gekomen

draagt ertoe bij, dat iedereen zich kan gaan kleden volgens zijn eigen op-
vattingen. De Industriele Revolutie doet een klassenmaatschappii ont-
staan. Er zijn veel industriele ondernemers die veel geld verdienen. De
opheffing van het gildestelsel, een voortvloeisel van de Franse Revolutie,
heeft immers de weg geopend voor het vrije ondernemerschap. Dit levert
op den duur een relatief groot aantal welgestelden op.31 Door deze groep
wordt een elitaire manier van zich kleden gehandhaafd. Modekleding is
niet  uit te roeien  en deze groep  is in staat  deze  aan te schaffen.  Voor  de
arbeidende klasse brengt de Industriele Revolutie op den duur ook een
betere financiele positie mee, waardoor deze over een ruimer budget kan
beschikken. Voor hen wordt 'betere' en 'door hen zelf gewenste' kleding
bereikbaar.

De periode tussen 1850 en 1914 kan als een beslissende fase van het

·7  Meij, t.a.p.,6.
31)    Verburgh, H# Norbert Elias gelijk. 91.

75



proces van industrialisatie en economische groei aangeduid worden. 32
De jaren tussen  1850  en  1870  van deze periode  kan men beschouwen
als een onderdeel van een aanloopperiode, die zich in de twee volgende
perioden voortzet. Het tijdperk 1870-1890 vormt een overgangsperiode,
waarin op datgene wat in vorige perioden bereikt is, voortgebouwd
wordt, maar waarin toch een hele reeks nieuwe initiatieven tot ontwikke-
ling komen.  Pas in de periode na  1890 komt er volgens Van den Eeren-
beemt een nieuwe aanzet, die tot een duidelijke versterking van het groei-
proces zal bijdragen. Ill het tijdperk dat begrensd wordt door de jaren
1890 en 1910 krijgt het industriBle groeiproces een meer dynamisch ka-
rakter. 33

De gunstige conjunctuur, die van deze ontwikkelingen en dit groeipro-
ces het gevolg is, vindt haar start dan ook in het begin van de negentiger
jaren. Deze gunstige conjunctuur heeft tot gevolg, dat in Brabant na
1890 de IndustriBle Revolutie gaat doorzetten. 34

Een van de gevolgen van de IndustriBle Revolutie is de welvaart, die
met name voor de arbeidende bevolking het kopen van nieuwe produk-
ten en het kopen van meer produkten van dezelfde soort mogelijk
maakt.35 Ook kan hij nu produkten kopen, die voorheen alleen voor de
burgerij bestemd waren, bijvoorbeeld een 'nieuw' kostuum, in plaats van
een 'tweedehands' kledingstuk. In plaats van 66n broek schaft hij zich nu
twee broeken tegelijk aan.

Ook in grote gebieden van het Brabantse platteland komt door de in-
dustrialisatie en door het krachtiger worden van de boerenstand ten ge-
volge van organisatie en co8peratie eindelijk welvaart.36 Het opnemen
van het platteland in het industrialisatieproces wordt gestimuleerd door
een verbetering van de verkeersverbindingen en de transportmiddelen,
waardoor veel afgelegen gebieden ontsloten konden worden. Door de
stijging van de lonen kunnen de arbeiders over meer geld beschikken en
treedt er een verschuiving in de besteding van het budget op. De verbete-
ring in de inkomenspositie van de arbeidende klasse bedraagt 50 tot
70% en is in de algemene welvaartstoename ingebed.37 In de periode
1870-1914 neemt het loonpeil met 70% toe. De grootste loonstijgingen

32)  Wieringa, ten geleide, in De Jonge, Het economisch leven in Nederland 1895-1914, V.
33)   Van den Eerenbeemt, Mens en maaL,chappijin beweging, 217.
34)  Van den Eerenbeemt, Ontwikketingstilnen en schamieipunten in het Brabants industrieet
bed« 125.
35)   Van den Eerenbeemt, a.w., (Mens en maatschappij), 219.
36)  Van den Eerenbeemt, a.w., (Ontwikkelingslijnen), 129-130.
37)  De Jonge, ag, 294.
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en het daarmee gepaard gaande kledinggebruik vinden plaats in het eer-
ste en laatste decennium van de hierboven genoemde periode. De jaren
tachtig hadden als gevolg van de internationale malaise een periode van
stilstand  te zien gegeven. 38

Voor het midden van de negentiende eeuw werd in de Amsterdamse
gezinnen en ook in gezinnen in veel andere gemeenten, 70% van de uit-
gaven besteed aan voeding. In het begin van de twintigste eeuw zijn deze
uitgaven gedaald tot 50%. Van het loon bleef derhalve een belangrijk gro-
ter gedeelte over voor andere uitgaven.39 Het aandeel van deze andere
uitgaven vertoont in het totaal van de uitgaven een toename van 20 tot
34%. Deze uitgaven dienen voor de aanschaf van kleding en voor dien-
sten als onderwijs, geneeskundige verzorging, verzekeringen en lidmaat-
schap van verenigingen. Tussen  1850 en  1914 is voor de post kleding de
reele verbruikerstoename te stellen op ruim 50%.40

Geeft door de welvaart  na  1850 het budget meer mogelijkheden  voor
het aanschaffen van meer artikelen, in de jaren negentig bereikt deze
welvaart het niveau waarop bij de uitgaven, met name bij textielproduk-
ten, behalve op vergroting van de hoeveelheid, ook op een ander aspect
gelet gaat worden41: de consument wordt kritischer;  hij gaat eisen stellen
aan kwaliteit en modieuze vormgeving. De kwaliteit van de textielproduk-
ten  was in Brabant  na 1890 verbeterd  daar  door de mechanisatie  in  de
wollenstoffenfabrieken en masse overgegaan was op nieuwe produktie-
methoden, waardoor het vervaardigen van nieuwe stoffen mogelijk was
geworden.42 Hiermee doet de mode voor de arbeidende klasse ook haar
intrede. De winkelier, geconfronteerd met massaproduktie en massacon-

sumptie, die ook een gevolg van de Industriele Revolutie zijn, moet nu
zijn artikelen zien kwijt te raken voordat ze uit de mode zijn. De fabrikant
moet steeds nieuwe moderne modellen produceren en de winkelier moet
ze zien kwijt te raken. Beide, zowel de producent als de detaillist, moeten

rekening houden met de wensen van het publiek, dat nu in staat is zijn
kledingmotivatie in kledingkoopgedrag om te zetten. Onzekerheid om-
trent afzet neemt toe en daarom gaat de winkelier gebruik maken van
agressieve verkoopmethoden (hierover meer in § 3).

Had de Franse Revolutie vooral gevolgen voor de kledingmotivatie, de
IndustriEle Revolutie met al haar gevolgen op loon- en budgettair gebied,

38)    Meij,  t.a.p.,6.
39)  De Jonge, a.w.,290.

w)  a.w.,293.
41) a.w.,122.
42)  Van den Eerenbeemt, a.w., (Mens en maatschappij), 218.
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heeft na 1890 voor een massa publiek gaan plaatsvinden. Het kleding-
koopgedrag neemt nieuwe vormen aan. De opkomst van de confectie-in-
dustrie - een gevolg van de Industriele Revolutie - voert de vermindering
van het standsverschil - door de Franse Revolutie op gang gebracht - verder
door. De gewone man kan zich door een hoger loon nu ook een relatief
goedkoop 'nieuw' kostuum, naar eigen smaak en keuze, aanschaffen. Hij
gaat wedijveren met de 'betere' stand. Rond 1900 is deze confectiekle-
ding grotendeels geaccepteerd en de maatkleding wordt nu zachtjes aan
verdrongen.

De 'betere' stand gaat voor een groot deel ook over op confectiekle-
ding. Het kledingkoopgedrag van de mannen is dus zowel bij de 'betere'
stand als bij de gewone man veranderd. De welgestelde man is zich aan-
vankelijk in zijn kleding blijven onderscheiden van de man van de volks-
klasse. Als informele kleding gaat hij een colbert dragen, in oorsprong
een los wijd jasje, gedragen als wandelkleding door de Schotse landadel.
Op het einde van de negentiende eeuw ontwikkelt zich hieruit het alge-
meen gedragen standskostuum, waarbij de stijve witte boord en de man-
chetten van het hemd typerend zijn voor het willen behoren tot de hogere
klasse. Dit colbertkostuum komt echter via de confectie als goedkoopste
vorm van herenkle(ling ook bij de massa terecht.43 De opkomende midden-
groeperingen - winkeliers, lagere ambtenaren - trachten van het colbert-
kostuum zoveel mogelijk de dagelijkse dracht te maken. Zij willen voor
heer aangezien worden. Het witte overhemd met de gesteven boord moet
iedere dag smetteloos schoon zijn en daarom moeten zij verscheidene
overhemden aanschaffen. Dit laatste is echter financieel niet mogelijk.
Toen werd ter vervanging van het overhemd het zogenaamde plastron
uitgevonden, een los wit front met bijpassende losse boorden en man-
chetten.44 De arbeiders en de boeren, gewend om katoenen broeken,
vesten en wijde kielen of boezeroens te dragen, gaan dit colbertkostuum
op zondag dragen, waardoor er via de zondagskleding een nivellering in
kleedgedrag plaatsvindt. Voor de arbeidende klasse en de plattelandsbe-
volking blijft het dragen van het confectiepak verbonden met vrije tijd,
omdat dit confectiepak niet geschikt is om er lichamelijke arbeid mee te
verrichten. Als de hogere stand nu bemerkt dat de arbeider haar in zijn
kleding gaat evenaren door in zijn vrije tijd ook een colbertkostuum te
dragen, gaat zij ertoe over om in haar vrije tijd sportkleding te gaan dra-
gen zoals blazers en truien. De sport had immers nieuwe kleding voortge-

43)  Meij, t.a.p., 19.
44)  Verburgh, a.w., 123.
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bracht, welke nu, los van het bedrijven van sport, gedragen wordt. Er
komt sportieve kleding voor de beter gesitueerden. Enige tijd later wordt
deze kleding ook in confectie vervaardigd en wordt dan weer door de
massa overgenomen. In 's-Hertogenbosch verschijnt de eerste adverten-
tie als reclame voor sportkostuums op 1 mei 1899: "Voorhanden prach-
tig assortiment sport-costumes. Vanaf de goedkoopste tot de duurste
kwaliteiten. Speciale modellen. Kreymborg & Co: "IS Iedereen draagt nu
confectie, "De man, die in de week een uniform of overal aan heeft, loopt
er 's zondags mee, en de man, die het op zondag niet aan heeft, loopt er
in de week mee. Want op de rustdag wil men per se iets anders aan dan in
het werk, en dus dragen de ambtenaar en de handelsreiziger, eigenlijk al-
le mensen die in de week keurig netjes voor den dag moeten komen, op
zondag graag sportkledin&"46 Daar de mannenkleding, in tegenstelling
tot voor de Franse Revolutie, somber en sober geworden is, en daardoor
erg onpersoonlijk, wordt de mode een typisch vrouwelijke aangelegen-
heid. Een onderscheid tussen de arbeidersvrouw en de dame blijft tot aan
de Eerste Wereldoorlog in de kleding nog steeds zichtbaar: de eerste
droeg werkkleding, de laatste droeg mode.

Naast de algemene veranderingstendensen in de samenleving, die ver-
anderingen in kleedgedrag teweegbrengen, zijn er ook meer uitdrukke-
lijk ideele bewegingen, die kledingmotivatie en kledingkoopgedrag bein-
vloeden. Een beweging, die inging tegen de onmogelijke mode van de
strakke corsetten en de tournures, was de Esthetische Beweging (aesthe-
tic mouvement), ontstaan in Engeland. Het zijn voornamelijk feministen,
socialisten en naturisten, die hun ideeen willen verwezenlijken.47 Rond
1875 wordt aan deze beweging enige betekenis toegekend. Een bewe-
ging, die meer bekendheid verwierf, was de reformbeweging. Deze be-
weging ijvert er allereerst voor dat het lichaam de natuurvorm weer terug
zal krijgen, - weg met het corset - en waarbij de bevrij(ling van het lichaam
zal leiden tot een geestelijke bevrijding.48 De vereniging, die in Neder-
land in 1899 opgericht wordt en als doel heeft voor vrouwen uit alle klas-
sen een gezonde en praktische kleding te helpen verwezenlijken, krijgt de
alleszeggende naam: 'De Vereniging voor de verbetering van vrouwen-

45) Provinciate Noorbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 1 mei 1899.
46)   Wolff-Gerzon, Au Bonheur des Dames, 88.
47)  Verburgh, a.w., 103.
48)   Schnitger, Refonnkleding in Nedertand, 3.
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kleding'.49 Wetenschappelijke kringen geven nu ook duidelijk aan, dat
de corsetmode uit Parijs voor de vrouw niet bepaald gezond is. 50

Een aantal jeugdbewegingen rond de eeuwwisseling wil ook in kleding
hun onvrede met de toenmalige samenleving laten blijken. Hier tekent
zich een eerste vorm van antieonsumptiementaliteit af, die in de vijftiger
en zestiger jaren van deze eeuw extreme vormen zal gaan aannemen.  De
aanvoerders  van de Socialistische Jongelingenbond opgericht  in   1898
dragen zwarte strikdassen met zeer lange slippen, zwarte slappe hoeden
met brede randen en een cape. Op deze manier wilden zij blijk geven van
hun antimilitaristische houding. Hun discussiecentra en verzamelpunten
zijn de caf6s rond het Rembrandtplein en het Waterlooplein, beter aan-
geduid als de geheelonthouderskoffiehuizen.51 Bij de leden van Kweke-
lingengeheelonthoudersbond, gestart  in  1906 zijn kleding en kamerin-
richting de uiterlijke kenmerken. Hun kleding komt veel overeen met die
van de leiders van de Socialistische Jongelingenbond. Hun haren zijn
langer dan met het 'fatsoen' verenigbaar is.52 Wat hun kamerinrichting
betreft beplakken zij wanneer hun kamerbewoners daarmee instemmen
de muren met effen papier, beitsen vloeren en beschotten, bekleden
kisten met ribfluweel en vervaardigen divans uit antiquiteiten, die in
schuurtjes of op rommelzolders weggestopt waren. Op deze wijze wi]len
zij hun breuk met het 'sleurbestaan' en hun verzet tegen stijfheid, on-
echtheid en smakeloosheid typeren. Zij hebben een verlangen naar een-
voud, schoonheid en stemming.53

Invloed op kledingmotivatie en kledingkoopgedrag wordt - en niet op de
minste plaats - uitgeoefend door culturele en religieuze (kerkelijke) facto-
ren. Vooral op het Brabantse platteland wordt het mannelijk kleedgedrag
in deze periode, en nog lange tijd daarna tot na de Tweede Wereldoorlog
beinvloed door culturele factoren, die nauw samenhangen met de religie.
Zondagsviering en 'feestdagen te vieren als op zondag', trouwen en rou-
wen, eerste H. Communie, meelopen in processies, zijn allemaal facto-
ren, die een stuk cultuur vertegenwoordigen en allemaal met kerkbezoek
te maken hebben. Het zondagse pak is een kleedgedrag, dat zwaar onder
de sociale controle ressorteert. Meestal wordt het trouwkostuum - bij het

49)  Verburgh, aw.. 104
50)  Verburgh, a.w.. 104
51)  Harmsen. Blauwe en Rode jeugd, 48.
52)  a.w., 96.
53)   a. m.  96.
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huwelijk dient een nieuw kostuum aangeschaft te worden - het jarenlang
fungerende zondagse pak. Wordt tussendoor een nieuw kostuum aange-
schaft, zodat het zondagse pak door de week afgedragen kan worden,
dan is dat altijd met Pasen. "Als er een nieuw pak werd aangeschaft, ge-
beurde dat steeds met Pasen, en of die vroeg of laat in het jaar viel, of het
stormde of vroor, die dag liet hij zijn borstrok uit en hing hij zijn duffelse
jekker in de kast tot het weer winter werd."54 Bij begrafenissen is het
rouwkostuum een 'verplichting'. Op het platteland wordt een zwarte jas

i en vest gedragen en in de stad meer het zwarte jacquet met streepjes-
broek. De desbetreffende kleding wordt bij een 'eerste' sterfgeval in de
familie nietiw gekocht. Soms wordt deze kleding geleend en in latere ja-
ren gehuurd. De kleding voor de eerste H. Communie in deze jaren op
ell]arige leeftijd is eigenlijk een hoofdstuk apart. Hoe de financiele om-
standigheden ook waren, een communiepakie moest er komen, een
nieuw'. De eerste H. Communie was eigenlijk ook een eerste stap in de

wereld der volwassenen. Zelfs een 'arm kind', dat altijd tweedehandskle-
ding of kleding van oudere broers of zusjes droeg, kreeg voor de eerste
H. Communie een nieuw pak.

,'Nieuwe kleren waren er vrijwel nooit bij. Ja, als je de eerste H.
Communie deed, mocht je met je moeder mee naarDen Bosch om
een nieuw pakje te kopen. Maar dan had je het voor een groot aantal
jaren wel gehad. Meestal had je vermaakte broeken en jassen van mi-
litairen aan. De onderhemden waren gemaakt van zakken, waarin
het bekende ochtendvoer voor kippen had gezeten. Als we ons voor
een partijtje voetbal moesten omkleden hadden  tien  van  de  elf jon-
gens een ochtendvoeronderhemd aan. Die zakken kon je voor 5 cent
per stuk kopen. Thuis stapte je in elkaars kleren; van grotere broer
naar kleinere broer. En knap waren we weer. "55

Op deze cultureel-religieuze kleedgewoonten speelt de kledinghandel
mooi in. Vooral de grote confectiezaken beconcurreren elkaar met het
aanbieden van 'communiepakjes'.  In 1899 adverteert de firma Kreym-
borg in Den Bosch als volgt:

.,Communiepakjes. Ons rijk assortiment uitsluitend zelf geconfecti-
onneerde communiepakjes is thans compleet. Dezelven zijn vervaar-
digd naar de laatste Amerikaansche, Engelsche en Fransche model-
len en van voortreffelijk daarvoor geschikte stoffen. Zij munten in het
bijzonder uit door elegante coupe en fraaie afwerking. Communie-

54
) Naaikens, Noord-Brabant in  grootuaders  tijd.  69.

53
) Wouters, Ilet Brabant van toen. 273.
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pakjes naar maat worden spoedig geleverd. Reele bediening. Vaste
prijzen 21 contant zonder korting:,56

Speelden de confectiezaken in op kleedgewoonten beYnvloed door ker-
kelijke en religieuze gebruiken, zij speelden ook in op kleedgedrag, dat
veranderde door ontwikkelingen in techniek en verkeer. De onverslijtba-
re dikke lange remmersjas werd in de handel gebracht voor de mannen,
die het beroep van remmer op een locomotief gingen uitoefenen. Later
kwam deze jas in modieuzer vorm in de mode als winterjas. Teen de 'au-
tomobielen' uitgevonden waren, kwam er aparte kleding voor auto-
bestuurders en hun medereizigers. Ook komt er een apart'fietskostuum'
op de markt, vooral voor de dames. De eerste advertentie in Den Bosch,
waarin reclame gemaakt wordt voor autobestuurders verschijnt op maan-
dag 18 april 1904: "Automobielen - koopt uw lederen jassen en broeken
gemaakt of naar maat bij Kreymborg & Co. Verkoop A contant en zonder
korting."57

§  3.   Reclame en promotion als beinvloedings/actoren

Reclame zoals nu bekend in de vorm van advertenties, prijscouranten,
opmaak van etalages, reclamecampagnes en dergelijke, om zo de consu-
ment tot leidraad te dienen en tot kopen te bewegen, ging pas tegen het
einde van de vorige eeuw haar plaats innemen.

De eerste advertenties in kranten waren uitsluitend mededelingen over
aangekomen schepen, uitvoeringen in schouwburgen, gevraagde of aan-
geboden kamers of betrekkingen. Waar het produkten betrof, waren het
aankondigingen over ontvangen of aanwezige goederen.58

De eerste ontwikkeling bestaat in het aanprijzen van de produkten, via
de advertentie, een vorm van produkt-georienteerde reclame. Een twee-
de ontwikkeling volgt, waarbij de advertentie gebruikt wordt om in te spe-
len op de behoeften en wensen van de consument en deze zelfs gaat aan-
kweken, een vorm van consument-georienteerde reclame. De concurren-
tiereclame in de vorm van de concurrentie-advertentie, het aanprijzen

van produkt A als beste, of als beter als produkt B of produkt C, kon pas
ontstaan bij bepaalde voorwaarden van massaproduktie, massadistribu-

S6
) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Coumnt, 20 februari  1899.

57)  Provinciale Noorbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 18 april 1904.
58) Brugmans, Stapvoets Voorwaarts, 22.
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tie en massaconsumptie. Massaproduktie kan pas plaatsvinden bij een
massale vraag. Er moeten voldoende kopers zijn. Tevens moet er een
massaal koperspubliek gevonden worden dat welvarend genoeg is om
zijn inkomen naar eigen keuze te kunnen besteden. Deze welvaart komt
op na 1890.59 Bij het publiek moet de vraag naar een bepaald produkt
aanwezig zijn of ontstaan, willen zij kopers worden. Het middel om de
vraag naar een bepaald produkt op te wekken en het publiek tot kopen
over te halen is de reclame. Reclame is dan "een vorm van aanprijzende
massacommunicatie, die alle activiteiten omvat welke uiteindelijk ten
doel hebben het koopgedrag met betrekking tot produkten en diensten te
b€invloeden. Het verschaffen van informatie kan een onderdeel van re-
clame zijn. "60

Deze informatieve advertenties blijven tot aan het begin van deze eeuw
bestaan. In de dagbladen van het eerste decennium van deze eeuw wor-
den ze nog regelmatig aangetroffen. Vooral Magazijn 'De Zon' 'Vroom &
Dreesmann' publiceert nog regelmatig deze informatie-advertenties:
''

Magazijn de Zon 's-Hertogenbosch Pensmarkt 24-25 Vroom &
Dreesmann berichten ontvangst van een uitgebreide sortering na-
jaarsmantels"61; "Magazijn 'De Zon' Pensmarkt 24-25-26 te 's-Herto-
genbosch manufacturenhandel van Vroom & Dreesmann berichten ont-
vangst van Japon- en Blousestoffen, zijde-mantels, mantelcostuums,
Blouses, Costuumrokken en mode-artikelen."62

Naast de informatie-advertenties komen in het laatste kwartaal van de
negentiende eeuw de concurrentie-advertenties op.63 In Den Bosch is
het de firma Kreymborg die als een van de eersten reclame maakt via re-
clame-advertenties:

'9

Coupe Systeem Americain - Door het buitengewone succes, dat wij
door invoering van ons nieuw systeem coupe-americain maakten,
hebben wij het aantal onzer gediplomeerde coupeurs en prima wer-
klieden aanmerkelijk kunnen vergrooten, waardoor wij in staat zijn
aan de strengste eischen van den tegenwoordige tijd te kunnen vol-
doen - neemt derhalve proef met onze nieuwe coupe. Coupe systeem
Americain is beslist het beste wat tot dusver op het gebied der kleer-
makerij bestaat. "64

59)   Van Lieshout, Het kan wetop at is het tekker,  10-11.
60)  Cohen en Hemels, Reclame. in Crote Winkler Prins Encyclopedie, deel 19.82-83.
61 )  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Herlogenbossche Courant, 12 september. 904.
62)  Provinciale Noordbrabantsche en 's-//enogenbossche Courant, 18 april 1904.
63)  Brugmans, a.w., 85.
64

) Provinciale Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant, 6 maart  1905.
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Rond die tijd komen ook de reclamebureaus op. Het eerste is van
Abraham de la Mar in 1880 in Amsterdam.65 Grote advertenties van de
grote winkelbedrijven en fabrikanten verschijnen eerst na 1900.66 Ad-
vertenties met afbeeldingen (onder andere voor kleding) komen ook pas
na de eeuwwisseling. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogen-
bossche Coumnt ligt deze omslag in 1905. Het kledingmagazijn Kreym-
borg & Co en het heren- en kinderkledingmagazijn 'De Vriend' brengen
de eerste advertenties met afbeeldingen van de kleding die zij aanprijzen.
Nu krijgt de toekomstige consument onder ogen hoe hij eruit zou kunnen
zien: sportief, degelijk of charmant.

Advertenties, waarvan de inhoud inspeelt op de behoeften van de con-
sument, verschijnen weer een periode later.

Het was de 'courant', die via de advertentiekolommen aanvankelijk
zorgde voor de overdracht van berichten van verkoper naar potentiele
kopers en later via deze advertenties de concurrentie tussen de verkopers
mogelijk maakte. Maar het plaatsen van advertenties in plaatselijke cou-
ranten was niet altijd even gemakkelijk geweest vanwege de advertentie-
belasting. Op iedere advertentiekwitantie moest zegelrecht betaald wor-
den. Aanvankelijk was dit zegelrecht verplicht voor fami]ie-advertenties
(geboorten-huwelijken-overlijden), na 1805 werd op a]le advertenties ze-
gelrecht geheven. Dit zegelrecht werd in 1869 afgeschaft.67

Hoewel de druktechniek de krant al op een bepaald niveau had ge-
bracht waardoor deze als een goed communicatiemiddel dienst deed, ble-
ven veel burgers van communicatie verstoken, deels door het nog heer-
sende analfabetisme en deels door de hoge prijzen van de kranten, die de
aanschaf voor velen onmogelijk maakten. Het dagbladzegel - op het voor
het drukken van een krant bestemde papier moest volgens de zegelwet
van 1812 als belasting een zegel gestempeld worden - maakte de krant
erg duur. Hierdoor bleef de krant buiten het bereik van het gewone volk.
Toen in  1869 de belasting op de krant afgeschaft werd, werd hij betaal-
baar.68 Het aantal abonnementen stijgt dan ook en de advertenties berei-
ken daardoor een groot lezers- en daardoor consumentenpubliek. Van
luxe artikel voor de intellectueel wordt de krant dagelijks artikel voor de
gewone burger. Bijzondere politieke gebeurtenissen doen het abonne-

65)  Brugmans, a.w; 86.
66

) Altink, Inleiding, in De Vries en Van Amstel, AdvertentieEn 1830-1930,10.
67) t. a.p., 8.

68)    t.a.P.,6,8.
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mentenaantal stijgen, zoals de Frans-Duitse oorlog in  1870, de Boeren-
oorlog en de affaire Dreyffus rond  1900. De Eerste Wereldoorlog geeft
een verdere stijging van het abonnementenaantal te zien, vanwege de be-
richten over de levensmiddelendistributie.69

Naast advertenties in de couranten nemen in de jaren tachtig van de vo-
rige eeuw andere 'gedrukte' reclamemiddelen toe. De verspreiding van
modebladen is na 1890 een algemeen verschijnsel evenals de prijscou-
ranten en de catalogi van de grote modemagazijnen en warenhuizen dat
zijn. Zij zijn een uitgebreidere uitgave van de zogenaamde strooibiljetten,
die  rond  1850  al in zwang waren. De groei  van de modebladen neemt
vooral toe daar er knippatronen aan toegevoegd worden. Sinds de uitvin-
ding van de naaimachine was de 'zelfmaakmode' steeds meer mogelijk
geworden. Vanaf 1910 gaat het gezicht van de modebladen totaal veran-
deren door een journalistieke aanpak en de gebruikmaking van illustra-
ties, waarbij fotografie soms al benut werd.70

In het aanwenden van reclame gaan de warenhuizen en de filiaalgroot-
bedrijven voorop en zijn in deze richtinggevend voor de kleinere detail-
handelszaken, die zich snel daaraan willen en moeten aanpassen. Het
warenhuis Vroom & Dreesmann ziet aan het begin van deze eeuw in, dat
reclame en publiciteit zich niet tot mond-tot-mond reclame en opendeur
politiek kan blijven beperken. Voor het eerst verschijnen er catalogi, die
een voorlichtend karakter hebben. Van enige aansporing tot aanschaf
van de vermelde artikelen is nog geen sprake. De heren Vroom en
Dreesmann weten maar al te goed dat wervende reclame rond het einde
van de negentiende eeuw als iets onfatsoenlijks beschouwd wordt. De
aversie verdwijnt tegen 1910. In 1914 start Vroom & Dreesmann haar
eerste echte reclamecampagne. 71

Ook etaleren is een vorm van reclame en promotion. Etaleren in de pri-
mitiefste vorm is zo oud als het handeldrijven. Etalages zijn van latere da-
tum. Het ontstaan van tegenwoordige etalages valt samen met de oprich-
ting van de warenhuizen, die sindsdien voor de wijze van etaleren toon-
aangevend zijn geworden  (+   1850). De kleinere winkels moesten  toen
noodgedwongen overgaan tot het vergroten van hun etalages. De ruiten
waren nog klein en bestonden doorgaans uit glas-in-lood, totdat in het be-

69) t.a.P., 9.

70) Timmer. Aanzien ofaandacht. 32.
71)  Krijnen en Hondelink, De eerste akte, in Kok, Pauw en Van Woerkom (red.) 100 jaar
Vroom en Dreesmann, 25.
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gin van de twintigste eeuw de eerste grote etalageruit werd vervaardigd.
Warenhuizen en grote winkels deden een grote vraag naar deze etalage-
ruiten ontstaan. Zij vroegen om formaten die nog niet eerder geprodu-
ceerd waren. Met het formaat diende ook de kwaliteit verbeterd te wor-

den. Trillingsresistentie en breukbeveiliging moesten gegarandeerd wor-
den en ook transport en bevestigingstechnieken moesten worden
aangepast. Het lukte.72

Het etaleren van goederen komt nu tot ontwikkeling. Dit etaleren is
echter meer uitstallen van de goederen. Men propt zijn etalage zo vol mo-
gelijk om een zo groot mogelijke sortering en massale distributie te sugge-
reren. Hoe groter de etalages worden, hoe compacter de inhoud. Men
spreekt dan ook van stapeletalages. Deze vorm van etaleren met als ba-
sisprincipe 'hoe meer artikelen worden uitgestald, hoe groter de omzet
wordt', bereikt rond 1900 met de komst van de grote etalageruiten haar
hoogtepunt. Er komt echter verandering in. In Berlijn is het Wertheim,
die in 1904 kunstenaars in dienst neemt om de etalages op smaakvolle en
geordende wijze in te richten. Deze artistieke etalages van Wertheim vin-
den al spoedig navolging. Het etalagebeeld wordt ook rustiger als er een
afscheiding komt tussen etalage en verkoopruimte. De komst van de elek-
triciteit draagt tot de kunst van het etaleren bij. Etaleren wordt een be-
roepsuitoefening zodat er opleidingen tot etaleur in het leven worden ge-

roepen.
73

Door de komst van de grotere etalages - ook optisch vergroot door zij-
wanden uit spiegels op te trekken - kan kleding nu ook beter geetaleerd
worden. De etalagepoppen verschijnen. Op de wereldtentoonstelling in
Parijs in 1894 worden de eerste etalagepoppen geexposeerd. Zij zijn ge-
heel uit was vervaardigd. Het zijn figuren van ongeveer honderd kilo,
zeer realistisch met echt haar, oogwimpers, glazen ogen en tanden. Deze
etalagepoppen zijn echter geen lang leven beschoren. Door de intense
warmte van de zomer smelten zij en door de koude van de winter raken
zij vol barsten. Men gaat over op ijzeren modellen, maar die zijn zwaar-
der dan honderdvijftig kilo per stuk. Onder invloed van de Victoriaanse
moraal komen er protesten tegen het gebruik van de realistische wassen
figuren, die door de etaleurs in het openbaar aan- en uitgekleed worden.
Men ziet niet af van het gebruik maar plakt nu voortaan papier voor de
etalageruiten. Later komen er hanteerbaardere etalagepoppen van ge-
perst papier en kunststof. 74

72)  Baudet. Een tiertrouwde wereld, 47.
73) Verberne, Etalage en etaleur, 14.
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De detaillisten in de kledingverkoop gaan nu in hun advertenties ook
voor hun etalages of uitstalkasten de aandacht vragen. Dit is in eerdere

9,advertenties niet voorgekomen. Grootste specialiteit in mantels is van
Duuren's mantelmagazijn, Pensmarkt 's-Hertogenbosch, men zie de uit-
stalkasten en overtuige zich van de groote sorteering en de lage prijzen",
zo luidt een advertentie van Van Duuren in 1897.75 De bij het etaleren
gehanteerde normen komen hier uitdrukkelijk naar voren: uitstalkasten,
grote sortering en lage prijzen. J.C. Janssen op de Hooge Steenweg in
Den Bosch adverteert   in het najaar  van   1905   met zijn demi-saisons,
kostuums en winterjassen en wijst het publiek op de etalages: "Zie de
etalage", beheerst in grote letters de advertentie.76 Pas na de Eerste We-
reldoorlog krijgen de etalages een meer professioneel aanzien. De tijd
van 'opstapelen' en 'hoe meer hoe beter' is voorbij.

Een bijzondere vorm van reclame maken zijn ook de reclamecampag-
nes. Vooral de warenhuizen en de grootwinkelbedrijven maken reclame
voor hun artikelen door het voeren van deze reclamecampagnes. De uit-
verkopen en de'speciale aanbiedingen' zijn een vorm om klanten binnen
te lokken. Het geven van cadeaus is ook een vorm. Het cadeaustelsel gaat
later een enorme ontwikkeling doormaken, zodat de detaillisten hun ver-
ontrusting hierover uitspreken.

Een middel om produkten aan te prijzen vormen ook de wereldten-
toonstellingen en de jaarbeurzen. De eerste wereldtentoonstelling werd
gehouden in London  in 1851. Parijs volgt  in  1855.  Op de wereldten-
toonstelling in Parijs in 1867 zijn voor het eerst de confectiefirma's mas-
saal vertegenwoordigd. De eerste omvangrijke internationale tentoonstel-
ling in Nederland maar zonder de pretentie van een wereldtentoonstel-
ling wordt in 1883 in Amsterdam gehouden. Twente en Tilburg
presenteren hier hun produkten van een bloeiende katoen- en wolin-
dustrie. Na de Eerste Wereldoorlog neemt de animo voor wereldten-
toonstellingen af. Er was een zekere tentoonstellingsmoeheid ontstaan.
Men zocht naar meer eenvoudige en meer doelmatige manieren om pro-
dukten bekend te maken en de afzet te bevorderen. Dit leidde tot de ont-
wikkeling van de jaarbeurzen. De eerste jaarbeurs wordt te Leipzig ge-
houden in 1894. Daarop volgt Lyon in 1916 en in 1917 volgt de eerste
jaarbeurs in Utrecht. Mode-artikelen en textiel zijn uitgebreid aanwezig.
De handel op jaarbeurzen beperkt zich echter tot de fabrikanten en

74)  Wood, Show Windows, 14-15.
75) Provincialle Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 29 maart 1897.
76)  Provinciale Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Coumnt, 12 september 1905.
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de groot- en detailhandel. In 1912 zal de Utrechtse Jaarbeurs een per-
manent onderkomen krijgen in de jaarbeursgebouwen aan het Vreden-

77burg. Deze Utrechtse Jaarbeurs is op internationale leest geschoeid.

De reclame als een massacommunicatieproces met als doel het creeren
van merken- of produktenbekendheid, het beinvloeden van de houding
van de consument ten opzichte van het artikel, die kan leiden tot
produkten- en merkenvoorkeur en het beinvloeden van het koopgedrag,
gaat zich na de Eerste Wereldoorlog verder ontwikkelen naargelang de
massaproduktie en de welvaart nog verder toenemen.

§ 4. Stnjd tegen de huisarbeid in de kledingindust,ie

De confectiekleding die als confectie en gros in massa vervaardigd
wordt, is een betrekkelijk goedkoop soort kleding. Door de grotere omzet
kan de confectionair meer werk tegelijk uitbesteden, en meer op voor-
raad laten maken, dan het geval is bij confectie en detail. Aan de confec-
tie en gros worden niet zulke hoge eisen gesteld, omdat ze in hoofdzaak
bestemd is voor een nog weinig draagkrachtige arbeidersbevolking. De
fabrikant moet zorgen dat hij nieuwe kleding levert voor een prijs, die
niet veel hoger ligt dan die van tweedehandskleding. Bij de produktie
komt het dan meer op snelheid aan dan op fraai werk. Dit leidt natuurlijk
tot een systeem van toenemende arbeidsdeling. Was er eerst al sprake
geweest van arbeidsverdeling bij de produktie van kleding, waarbij de
kleermaker zich moest beperken tot het maken van louter broeken of
vesten, of alleen jassen, nu leidt dit tot arbeidsdeling, waarbij de kleer-
maker alleen tot taak heeft het knippen, het inzetten van mouwen, het
maken van knoopsgaten, het aanzetten van knopen, het inzetten van bin-
nenwerk, het persen etc. Dit betekent een achteruitgang van het all-
round vakmanschap. De maatkleermakers, die zich weten te handha-
ven,blijven all-round vaklui, en worden daardoor producenten van exclu-
sieve herenkleding. De kleermaker van confectie en gros maakt kleding
zonder gevoel voor zijn werk. Het is een van de gevolgen van de opkomst
van de confectie-industrie,

In zijn brochure Slavemil voor mooie kleren, brengt Brusse niet alleen
de erbarmelijke toestanden van de huisindustrie naar voren, maar stelt
hij ook de teruggang van de vakbekwaamheid van de kleermaker aan de

77)  Dercom, Wereldlentoonstellingen, jaarbeurzen en vakbeurzen, in Overduin (red.) Mode
roor  iedereen,  1-5.
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orde: "De kleermakerij voor de confectie weI,d dus volkomen stukwerk,
fabrieksmatig. Evenals op een fabriek maakt nu iedereen slechts een on-
derdeel van het geheel en dat zoo snel mogelijk, zooveel mogelijk in den
korts mogelijken tijd, altijd hetzelfde. De confectiewerker is niet9'78 9,

meer de kleermaker van vroeger jaren, die volledig zijn handwerk moest
kennen om door de wereld te komen", schrijft hij, om te vervolgen: "De
confectiewerker maakt maar een onderdeel van het geheel. Hij is de le-
ven(le machine in de confectienijverheid, waar iedere machine steeds
door hetzelfde stukje voortbrengt."79 De waarde van de arbeider is dan
ook veel geringer geworden, volgens Brusse.

Een tweede gevolg voor de kleermakers en de naaisters in de huisin-
dustrie zijn de slechte omstandigheden, waaronder zij moeten werken. In
zijn brochure werpt Brusse een schril licht op deze afschuwelijke toestan-
den. Hij onderzoekt weliswaar alleen de arbeidsomstandigheden van de
thuiswerkende kleermakers in Rotterdam, maar het beeld in andere ste-
den wijkt hier niet sterk af. Om aan de kost te komen moeten de kleerma-
kers dikwijls werken in heel benauwde en donkere achterkamertjes.
Werkdagen van veertien uur zijn geen uitzondering, en dat er zondags
doorgewerkt wordt, is vanzelfsprekend. Ook in Groningen is dit het ge-
val.80 De thuiswerkende alleenstaande mannen zijn tegenover hun ge-
trouwde collega's in het nadeel omdat zij van betaalde hulpkrachten ge-
bruik moeten maken. De getrouwde kleermakers worden immers door
hun echtgenotes en kinderen geholpen. In vele gevallen is het dus niet al-
leen de kleermaker die bij de confectionair in dienst is; hij is wel de enige
die betaald wordt.81

Toen men was gaan inzien, dat de huisindustrie een algemeen pro-
bleem werd, is ook de overheid er zich voor gaan interesseren. Systema-
tisch was er nog nooit enige aandacht aan de huisindustrie besteed. Voor-
al de inspecteurs van de arbeid stimuleerden door publikatie van hun
verslagen een aantal onderzoekingen naar de positie van de mannelijke
en vrouwelijke werknemers. Deze onderzoeken stimuleerden weer nieuw
onderzoek. En zo wordt de huisindustrie langzamerhand een centraal
thema in de discussie of agitatie met betrekking tot (le verbetering van de
arbeids- en levensomstandigheden van de arbeiders.

78)  Brusse, Slavemij voor mooie kieren. 7.
79) a.It., 12.
HO)   Elias. Drie-kwart honderd jaren,  met eer met naatd metgaren,  12.

w)   Van Gelder, De kleermakersstakingvan 1903, in Jaarboek  1979 voor de geschiedenis ran
sociatisme en arbeidersbeweging in Nedertand, 191.
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Nadat na 1895 de inspecteurs de opdracht gekregen hadden speciaal
op overtredingen van de wet op de huisindustriele arbeid te letten, was
men zich bewust geworden van de vele gevallen. waaiin deze wet ontdoken
werd. E6n van de inspecteurs schreef: "Ook huisarbeid - arbeid in het ge-
zin - onttrekt zich vaak aan de bepalingen der wet. Inzonderheid is dit
het geval bij de kleermakers in de groote steden; een bedrijfwaarin gedu-
rende de seizoentijden zeer lange werkdagen gemaakt worden, waarbij
ook vrouwen- en kinderarbeid vaak een enorme rol speelt, aangezien op
enkele uitzonderingen na de patroons het vervaardigen der kleedingstuk-
ken opdragen aan werklieden, die het werk bij zich aan huis ver-
richten. 5'82

Leydesdorff geeft in haar Verborgen arbeid - vergeten arbeid een over-
zicht van de verschillende onderzoeken in de confectie-huisindustrie. De
titel van haar boek geeft wel aan hoe haar opvattingen over de huisarbeid
zijn. Verborgen arbeid noemt zij de arbeid van de honderden, die in de
achter- en zolderkamertjes met lange werktijden hun brood moeten ver-
dienen; daar deze arbeid voor het oog verborgen is, wordt deze arbeid
ook vergeten. Niemand staat erbij stil, dat de arbeids- en levensomstan-
digheden van deze arbeiders en arbeidsters zo miserabel is. Al op de na-
tionale tentoonstelling van 1898 wordt gewezen op de ontduiking van de
arbeidswet op de naaiateliers, naar aanleiding van een onderzoek naar
de arbeidsomstandigheden in het naaivak in Amsterdam. In 1900 komt
dit rapport pas in gedrukte vorm uit, maar v66r die tijd is een groot deel
van de resultaten al bekend. In het eindrapport wordt geconstateerd, dat
de kledingindustrie nauwkeurig de buitenlandse ontwikkelingen van pro-
duktievergroting in de vervaardiging van goedkope kleding gevolgd
heeft. Om de kleding zo goedkoop mogelijk vervaardigd te krijgen geeft
men de stukken stof geknipt mee naar huis, of laat ze thuis bezorgen.
Men heeft dan geen exploitatiekosten voor een atelier.

Het rapport wijst verder op de geringe verdiensten, die het modevak
voor mannen en vrouwen oplevert. Van deze verdiensten is het erg
moeilijk om in zijn levensonderhoud te voorzien. Kost en inwoning zijn in
Amsterdam onder f 3,50  of f4,-  niet te krijgen, en voldoen  dan  nog
slechts aan de meest bescheiden eisen. Meisjes en vrouwen verdienen
juist genoeg om dit bedrag voor kost en inwoning te kunnen betalen. Voor
andere zaken, zoals eigen kleding, schiet er niets over. Het rapport stelt
zelfs, dat het voor een ongehuwde naaister onmogelijk is om van het kari-

82) Leidesdorff, Verborgen ar6eid vergeten arbeid, 71. In de studie van Leidesdorff worden
de verslagen van de inspecteurs van de arbeid aangehaald.
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ge loontje van een naaister zelfstandig in leven te blijven. Er moet een
mannelijke kostwinner zijn. Voor de gehuwde vrouw is het vanwege de
werktijden en de beloning niet mogelijk om het modenaaistersvak op een
atelier uit te oefenen. Wat overblijft is het linnennaaien thuis. Maar ook
dit is niet meer lonend. De linnennaaister, die zelf bij haar klant op be-
zoek ging, en zelf haar naaimachine over straat zeulde, toen die eenmaal
te koop was, is langzamerhand uit het straatbeeld verdwenen. Het is voor
de klant gewoon goedkoper om nieuw 'en gros' gemaakte linnenkleding
te kopen. In het rapport wordt verder gesteld, dat de huisindustrie een
veel minder grote investering vereist voor de patroon en ook, en dit is het

kwalijke van de zaak, dat door hulp van de huisgenoten veel meer werk
gedaan kan worden. Dit is het geval in het kleermakersvak, of misschien
juist in het kleermakersvak: zolang dit thuis wordt uitgeoefend, is de ar-
beid van de vrouw bij de prijs inbegrepen. Naar voren wordt gebracht,
dat huisarbeid ook clandestien voorkomt. Want hoe ging het er aan toe

op de ateliers van de modinettes? Op deze ateliers wordt de arbeidswet

regelmatig ontdoken. Bij controle wordt bijvoorbeeld altijd het gaslicht
uitgedraaid. In de verwarring die dan ontstaat, kunnen de naaisters zich

verbergen in de aangrenzende kamer. Bovendien wordt er dikwijls werk
mee naar huis gegeven, waarmee de maximale werktijd van elf uren
wordt overschreden. Ook dit rapport spreekt over de verregaande ar-
beidsdeling, die door de rationalisatie van de produktie ontstaat. de ver-
vreemding ten opzichte van de arbeid neemt hierdoor schrikbarend toe.
Over de woon- en werkomstandigheden van de thuiswerker zegt het rap-

port: "Huisarbeid betekent in vele gevallen werken in kleine bedompte
vertrekken, welke tevens als woon- en slaapkamer dienen, tegen lage 10-
nen gedurencle overmatige arbeidstijden werken met behulp van alle
handen die het gezin beschikbaar heeft."83

De arbeidsters op de ateliers kunnen zich tenminste tegen al te grote

uitbuiting nog organiseren, maar in de huisindustrie moeten de verschil-
lende verslechteringen in de werk- en levensomstandigheden maar geno-
men warden. Volgens het rapport is een onderzoek naar de werkelijke
werkomstandigheden onmogelijk. Men is bang ontslagen te worden als
men informatie over de werkgever geeft. Het rapport geeft aan, dat er
hier een groot probleem ligt. Voorts wordt in het rapport naar voren ge-
bracht, dat het aantal vrouwen, dat in het naaistersvak werkzaam is, sinds
1859 met meer dan 10% gestegen is. In 1859 was 30% van de vrouwen
met een beroep werkzaam in het naaistersvak,  in  1889 is dit 40,4%.  De

83)    a. w..83.
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conclusie van het rapport houdt in, dat het wenselijk is de huisindustrie te
laten verdwijnen. Voor de werkomstandigheden van de naaisters wordt
het werken in fabrieken en op ateliers veel gunstiger geacht, want daar is
toezicht op naleving van de arbeidswet mogelijk. Een conclusie is ook,
dat de huisarbeid het opbloeiende verenigingsleven in de weg staat, en
dat de huisarbeid het overbrengen van besmettelijke ziekten bevordert.
De samenstellers vinden echter dat de huisarbeid niet afgeschaft kiin
worden, want als alle huisarbeiders naar de fabriek zouden gaan, zouden
de prijzen te hoog stijgen, en dit laatste heeft men er niet voor over. 84

In 1897 wordt een onderzoek ingesteld  naar de loondrukkende  wer-
king van de arbeid van vrouwen in gestichten. Ook deze arbeid kan onder
huisarbeid gerekend worden. De voordelen voor de confectionair zijn
hier eveneens: geen fabrieksruimte nodig en met arbeidstijden kan de
hand gelicht worden bn daardoor kunnen de prijzen laag blijven, wat
goed is voor de concurrentie. De lonen voor deze vrouwen behoeven niet
hoog te zijn, zo redeneerde men, want onderdak en voeding wordt im-
mers door het rijk gesubsidieerd. 85

In de jaren 1900-1901 wordt in Utrecht een onderzoek naar de huisar-
beid ingesteld. Weer worden dezelfde wantoestanden, als in andere rap-
porten naar voren gebracht, geconstateerd. Met name wordt opgemerkt
dat overwerk op de ateliers meestal thuiswerk in de nachtelijke uren bete-
kent. In slappe tijden krijgen de naaisters gedwongen vakantie; bij ziek-
ten houden de inkomsten ook op. Als een van de oorzaken van de bui-
tensporige lage lonen in de huisindustrie wordt dikwijls het optreden van
een tussenpersoon, de zogenaamde 'sweater', genoemd. Aan de andere
kant maakt het optreden van een tussenpersoon - volgens het rapport
dan - het mogelijk, het feit dat de vrouw moet werken, geheim te hou-
den. De lage lonen zijn in het voordeel van 'het publiek' en daarom wordt
het voortbestaan van de huisindustrie in het rapport verdedigd. De sa-
menstellers vinden de geruchten, als zouden de naaisters vanwege de la-
ge lonen onzedelijk gedrag gaan vertonen, onjuist. Wel zijn een aantal
prostitudes als naaister ingeschreven.

In de verschillende rapporten wordt naar voren gebracht, dat de huis-
industrie niet los te zien is van het werk van de naaisters op de ateliers.
De lonen van de naaisters daar worden immers door de huisindustrie ge-
drukt. Het werk ligt in elkaars verlengde; veel vrouwen maken bijvoor-
beeld elkaars werk af. Van sommige stukken wordt een deel van het

81)  aw·,80-84.
85)  a.w.,84.
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werk, als overwerk, thuis gedaan. Als de naaisters in de fabrieken en op
de ateliers zich in een vakvereniging georganiseerd hebben, gelden haar
eisen niet alleen haar eigen positie maar ook die van de naaisters in de
huisindustrie.  Al in 1902 eiste  de  bond een totale afschaffing van  de  huis-
industrie. Het heeft echter nog in de twintiger jaren moeten duren voor-
dat deze huisarbeid in de kledingindustrie verdween. 86

Intussen vestigden in het buitenland enkele tentoonstellingen van huis-
industrie de aandacht op de vele misstanden van deze bedrijfsvorm.
Vooral de tentoonstellingen in Berlijn en Londen in 1906 maken een die-
pe indruk. Deze voorbeelden en de al bekende feiten leiden op initiatief
van het Algemeen Nederlandsche Werklieden Verbond in  1906 tot de
oprichting van de 'Vereeniging voor de Nederlandsche Tentoonstelling
van Huisindustrie'. Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de
vereniging het verspreiden van kennis over de toestanden in de huisin-
dustrie. Tot de voornaamste middelen behoren het instellen van een en-
qu6te, het organiseren van een tentoonstelling en het beleggen van een
congres. Met de enquBte wordt vrijwel onmiddellijk gestart, en op 9 juli
1909 wordt in Amsterdam een tentoonstelling geopend. Op 8 en 9 sep-
tember daarop vindt in Amsterdam een congres over huisindustrie
plaats. De conclusies, die door de congrescommissie worden voor-
gesteld , worden door het congres ongewijzigd en zonder discussie aange-
nomen. Deze conclusies wijzen uitdrukkelijk op de verbeteringen die er
moeten komen ten aanzien van arbeidsduur, lonen en lokalen. Voorts
wijzen deze erop dat het noodzakelijk is, dat de wetgever zijn aandacht
schenkt aan de toepassing, uitbreiding en naleving van de wet, en aan de
loonregeling, waarbij zoveel mogelijk de organisaties van werkgevers en
werknemers betrokken moeten worden.

Het voornemen van de Vereniging om na aftoop van de tentoonste]ling
de enqu6te voort te zetten en le voltooien blijkt om financiele redenen on-
mogelijk. Bij het staken van de enquete zijn ruim ] 0.700 lijsten ingevuld.
Zoals blijkt, zijn de meest bezochte bedrijven, die van de kledingin-
dustrie. Van deze tak van industrie zijn 3.601 ingevulde lijsten binnenge-
komen.87

In 1909 wordt het enquBtemateriaal  door  het Rijk overgenomen,  en
wordt door de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel aan de di-
recteur-generaal van de arbeid opdracht gegeven het onderzoek voort te
zetten, en daarvan een verslag te maken. Door de directie van de arbeid

86) a.w.,87.
87)   Onderzoekingen naar de toestanden in de Nedertandsche huisindwtrie, 1.26-29.
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wordt dit verslag in de vorm van een rapport uitgebracht onder de titel:
'Onderzoekingen  naar  de  toestanden  in   de  Nederlandse  Huisindustrie'.
Om de grenzen af le bakenen tussen huisindustrie enerzijds en ambacht,
kleinindustrie en huisvlijt anderzijds, worden in het rapport als huisin-
dustriele arbeiders beschouwd:
a. arbeiders, werkend voor de onderneming van anderen in werkplaat-

sen, die door hen zelf worden bestuurd en bekostigd en deel uitma-
ken van of onmiddellijk behoren tot hun woning;

b. arbeiders, werkend voor eigen rekening en risico in werkplaatsen als
onder a. bedoeld, doch die hun produkt meer of minder geregeld ver-
kopen aan handelaren of fabrikanten;

c. alle personen, zowel familieleden als vreemden, die hulp verlenen bij
de arbeid van de onder a. of b. bedoelde arbeiders. 88

De samenstellers van het rapport brengen na het geven van deze 'defini-
tie' naar voren, dat hiermee echter nog geen scherpe begrenzing aange-

,'geven is. Zij schrijven:   Hiermede is geen volkomen scherpe begrenzing
aangegeven. Want er zijn gevallen, waarbij de verhouding tusschen
producent en ondernemer economisch volkomen gelijk is aan die tusschen
thuiswerker en werkgever, doch waarbij de benaming 'huisindustrie'
misplaatst zou zijn, omdat het huis, de woning, absoluut geen rol vervult:
bijvoorbeeld wanneer de arbeider een werkplaats huurt of in eigendom
heeft, geheel gescheiden van zijn woning. In andere gevallen is wel de
factor 'huis' aanwezig, doch ontbreekt de verhouding van arbeider tot
ondernemer, bijvoorbeeld als een in zijn woning werkend producent zijn
waren als zelfstandig ondernemer verkoopt, nu eens aan consumenlen,
dan aan handelaars. 9989

De meeste huisindustrie vindt haar grond, zo concluderen de sa-
menstellers van het rapport, in de wens van de ondernemers om produk-
tiekosten te sparen. In de sterkste mate is dit het geval bij de kleermake-
rij, en verder voor de sigarenfabricage, de goud- en zilversmederij en de
schoenmakerij. Het rapport verschijnt in drie delen. Deel I omvat de hui-
sindustrie bij de bereiding van de voedings- en genotmiddelen, zoals het
erwten- en bonenlezen, het uitjesschillen en dergelijke; deel II omvat de
huisindustrie in de kleinere takken van industriele nijverheid, zoals dia-
mantbewerking, het drukkersbedrijf, de metaalbewerking en andere;
deel III beschrijft de resultaten van de onderzoekingen bij de textielnij-
verheid, de kleding en reiniging en de lederbewerking. In de hoofdstuk-
ken over de huisarbeid in de textielindustrie wordt voornamelijk inge-

88) a. w., 29-30.
89) a.w.,30.
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gaan op de situatie van de kleermakers en de naaisters. De kleermakers
worden in dit rapport in drie categorieen ingedeeld; de maatwerkers, de
confectiewerkers en de maat- en confectiewerkers. Onder deze laatste
categorie worden die kleermakers verstaan, die soms maatwerk en soms
confectiewerk verrichten. Crotendeels zijn het maatwerkers, die bij con-
fectiezaken in dienst zijn. In de slappe tijden van het maatwerk krijgen zij
confectiewerk mee naar huis om voldoende loon te kunnen halen. In en-
kele centra als Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Twente vroeger
ook Eindhoven komen en gros confectiewerkers voor. Het zijn de en gros
confectiewerkers, die doordat zij hun werk thuis verrichten, juist te lijden
hebben onder de negatieve gevolgen van de huisindustrie. Op de eerste
plaats wordt in het rapport geconstateerd, dat de lonen van deze confec-
tiewerkers lager zijn, dan die van de maatwerkers en de maat- en confec-
tiewerkers.

Wat de onderzoeksresultaten betreft, zullen deze aan de orde komen in
§ 5 van dit hoofdstuk, waar de situatie van de Bossche kleermakers
besproken wordt.

Met de beschrijving van de kleermakers in de huisindustrie aan de
hand van het rapport van de onderzoekingen rond 191 1/1912 verricht,
zijn wij al in het tweede decennium van de twintigste eeuw terecht geko-
men. De erbarmelijke toestanden hebben zich vooral op het einde van de
negentiende en in het begin van de twintigste eeuw afgespeeld. Onder in-
vloed van de publieke opinie en de vakbonden (stakingen 1902-1903)
vindt er in het begin van twintigste eeuw een geleidelijke verschuiving
plaats van de huisindustrie naar fabrieken. De opkomst van de elektri-
sche naaimachine en de snijmachine heeft het ontstaan van deze fabrie-
ken sterk bevorderd. In Groningen waren het de fabrieken van de ge-
broeders Levie (1885) en Van Dam en Muller, waar echter in huisarbeid
geproduceerd werd. Dan volgden Bendien in Almelo (1890), Hartogs &
Co in Rotterdam (1893), Berghaus in Amsterdam (1898), Hollandia
Kattenburg in Rotterdam (1909), en De Vries en Susan in Amsterdam
(1911).

Ten opzichte van de huisindustrie betekenden de fabrieken sociaal ge-
zien een vooruitgang. Sociale wetten, zoals de Arbeidswet (1889) en de
Veiligheidswet (1895) waren op de werknemers van toepassing. Deze
hadden in het algemeen een beter loon, werkten in een redelijk ingerich-
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te werkplaats en waren van vaste werktijden verzekerd, hoewel er wel
overgewerkt werd. 90

Naast kledingproduktie op ateliers en in fabrieken is de huisindustrie
op kleine schaal blijven bestaan. De huisindustrie in de kledingbranche
is pas verdwenen in de twintiger jaren van deze eeuw, om in de zeventi-
ger en tachtiger jaren weer terug te keren ook in de kledingindustrie.
Men spreekt dan opnieuw van 'thuiswerkproblematiek'. Ook het confec-
tiewerk op kleine ateliers de zogenaamde illegale ateliers waar vooral
Turkse en Marokkaanse minderheden arbeid verrichten, gaan dan een
probleem vormen.

§  5. Bossche confectiewerke,3 in de huisindust,ie

In  1889  is er evenmin  als  in  1850 in 's-Hertogenbosch een domine-
rende bedrijfstak aanwezig. Alleen de kleding- en textielnijverheid is
daarop, evenals  in   1850 een uitzondering. Hoewel  niet  zo naar voren
springend, is de bedrijfstak van de kleding- en textielnijverheid toch al-
tijd nog de grootste. In 1889 bedraagt het aantal werknemers hier
1.013, wat 21% van het totaal inhoudt. In vergelijking met 1849 is deze
dominantie verminderd. In 1849 maakte deze bedrijfstak nog 36,8%
van het totaal uit.

De meeste bedrijfstakken   zijn   in 1889 gegroeid ten koste   van   de
kleding- en textielnijverheid. Met name de tabaksnijverheid heeft een
forse ontwikkeling doorgemaakt. In de lijst van 1887/1889 van het aan-
tal bedrijven met tien of meer werkkrachten, komt geen enkele kleerma-
kerij meer voor. Nog wel staat vermeld de passementfabriek van J.A.J.
Verhagen met 15 werkkrachten. In 1848 daarentegen waren bij de 25
ondernemingen die tien of meer werkkrachten in dienst hadden, 11Og vijf
kleermakerijen.91 De kleding- en textielnijverheid wordt vooral als huis-
nijverheid uitgevoerd. Uit de onderzoekingen naar de huisindustrie (ver-
richt in 1912) blijkt dat deze vorm van nijverheid in 's-Hertogenbosch in
dat jaar bij 600 A 700 gezinnen voorkomt, die hier helemaal of gedeelte-
lijk van moeten bestaan. Gezien het totaal aantal gezinnen, dat volgens de
volkstelling van 1909 in 's-Hertogenbosch 6.595 bedraagt, betekent dit
dat in het begin van de twintigste eeuw niet minder dan 9 8  1 0% van de
Bossche gezinnen aan de huisindustrie deelneemt. 92

90)   Boot, De schaar er in, 20.
91 )   Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en t«/initieu, 1,48,52-53.
92) Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar  1909, in l'entag van den
toestand der  gemeente  's-Hertogenbosch  I 909.
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In Onderzoekingen naar de toestanden in de Nederlandse Huisin-
dustrie III, wordt 's-Hertogenbosch het centrum van de kledingindustrie
in Noord-Brabant en Limburg genoemd. Wat de thuiswerkers in de k-le-
dingnijverheid betreft, geeft het rapport de volgende cijfers:

- maatwerkers 40

-   cenfectiewerkers                                    13
-  maat- en confectiewerkers            8
- mannelijke hulpen                  27
- vrouwelijke hulpen                 24
Totaal 112

De in 's-Hertogenbosch vervaardigde kleding bestaat voornamelijk uit
tweede klas maatwerk, terwijl in de slappe tijd ook confectiewerk ge-
maakt wordt. Het grootste aantal kleermakers werkt voor een elders ge-
vestigde firma, terwijl twee andere grote zaken ook enkele kleermakers in
's-Hertogenbosch in dienst hebben. Voor deze drie zaken zijn behalve
thuiswerkers ook kleermakers en naaisters op ateliers werkzaam. Voorts

zijn er nog enkele kleinere bazen de zogenaamde maatpatroontjes die
werklieden in dienst hebben, en nog een drietal winkels, waarvoor uit-
sluitend werkmansgoederen, als blauwe kielen en broeken, Engelse le-
ren broeken, en andere zeer goedkope bovenkleding wordt gemaakt. En-

gros-confectie wordt in Den Bosch niet gemaakt. 93

De leeftijd, waarop de kleermakers in Den Bosch in het vak komen, va-
rieert van tien tot vijftien jaar. Voor bijna vier-vijfde van hen is die leeftijd
twaalf jaar. 75% van de kleermakers is uit Den Bosch zelf afkomstig. Bij
de confectiewerkers is het percentage, dat uit andere plaatsen komt, ho-
ger dan bij de maatkleermakers. In Den Bosch bestaat er tussen de werk-

gever en de huisarbeider een arbeidscontract, wat een grote zeldzaam-
heid is in de huisindustrie elders. Een van die contracten, dat gelijklui-
dend was als dat van de atelierwerkers, bevat bepalingen over het te laat
komen, waarvoor tien cenlen boete geheven wordt. Tevens is erin be-
paald.  dat bij ziekle gedurende ten hoogste vier weken f 10 wordt uitge-
keerd, waarvoor wekelijks vijf centen worden betaald. Het funds berust

94bij de patroon. Deelname daaraan is verplicht gesteld.
Wat de arbeidsduur betreft, zien wij, dat deze voor de werknemers en

voor de zelfstandigen even lang zijn. De schaarse vrije tijd dient om op
"9  (hiderzciekingen hui:,ind,i.,trie. Ill. 31 6-317.
9 a.IL -319.
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verhaal te komen, terwijl de talloze feestdagen de sleur van het werk
doorbreken. De zondag wordt vooral gebruikt om uit te rusten, maar ook
om een stevige borrel te drinken. Hiermee begint men trouwens al op za-
terdagavond als het loon uitbetaald is. Bekend is het zogenaamde 'maan-

daghouden'. Veel werknemers verschijnen 's maandags niet op hun werk
of alleen maar 's middags, omdat zij de morgenuren niet bekwaam zijn
om te werken ofwel om de zondag wat langer te vieren en moed te drin-
ken voor de komende week. Vooral onder de sigarenmakers komt dit veel
voor. Uitdrukkelijk wordt dit maandaghouden ook vermeld bij de wer-
kers in de kledingindustrie. Vooral in de zomer zijn de arbeidstijden zeer
lang. Vrije tijd blijft er na een werkdag niet over. 's Avonds gaat men na
het werk direct naar bed om 's morgens weer vroeg fit te zijn. Onder deze
omstandigheden is er van een gezinsleven geen sprake. De meeste werk-
tijden liggen 's zomers van 6.00 uur tot 20.00 uur en 's winters van 8.00
uur tot 20.00 uur.

In de kledingindustrie wordt door de meeste thuisarbeiders elf tot der-
tien uren per dag gewerkt. Naaste enkele gevallen van dertien tot vijftien
uren arbeid, worden ook uitzonderlijke korte werktijden van zes tot acht
uren genoteerd. Door de opkomst van confectiemagazijnen met eigen
ateliers, loopt het werk voor de thuiswerkende kleermakers sterk terug.
Gebrek aan werk is de voornaamse reden voor deze korte werktijden.
Onderstaande tabel geeft de gemiddelde arbeidsduur per week van de
thuiswerkende kleermakers in de kledingindustrie in 's-Hertogenbosch.

95Tabel 1: Gemiddelde arbeidsduurper week thuiswerkers kledingindust,ie

Uren Huisarbeiders

36                               4

37-42                            2
43-48                          1
49-54
56-60                          4
61-66                           5
67-72                           10
73-78                         29
79-84                          4
85-90                            2

Bijna de helft (48,9%) van de kleermakers werkt gemiddeld elf A der-

9,5)    a. w,,319.
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tien uren per dag. Tabel 2 geeft een nadere aanduiding van deze gemid-
delde arbeidsuren per dag.

Tabel 2:   Gemiddelde arbeidsuren per dag thuiswerkers kledingindustrie 

U ren Aantal werkers in %

12 uur en minder                                                   43
12 - 14 uren                                              54
14 - 16 uren                                               3

De gemiddelde arbeidsduur per week voor de verschillende categorieen
thuiswerkende kleermakers is af te lezen uit tabel 3.

97Tabe\ 3:   Gemiddelde arbeidsduur per week per categorie thuiswerkers

Categorie Aantal uren per week

42/minder 43-48 49-54 55-60 61-66

maatwerkers                            5                   -                                        1                   3
confectiewerkers                    1                 1                 -                 2                 -
maat- en confectiew.             -                                -                1               2

67-72 73-78 79-84 85-90 totaal

maatwerkers                            7                  19                 3                   2                 40
confectiewerkers                   3                 5                 1                 -                13
maat- en confectiew.             1               5               -               -               8

Totaal                                                                                                             61

De werktijden van de confectiewerkers zijn gemiddeld iets korter dan die
van de andere categorieen, wat blijkt uit tabel 4.

98Tabel 4:   Gemiddelde arbeidsuren per dag per categorie thuiswerkers

Uren Categorie

maatwerkers confectiewerkers maat/
conf.werkers

12 uur en minder 40% 53,8% 37,5%
12-14 uren 55% 46,2% 62,5%
14-16 uren 5%

96,
i a. m, 320.

97) a. w., 320.
98) a·w..320.
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Nachtarbeid komt bij zeventien kleermakers voor. Dit is ruim 28% van
het totaal. Zondagsarbeid wordt slechts bij hoge uitzondering aangetrof-
fen. Werkloosheid komt in Den Bosch, wat de kledingindustrie betreft,
maar weinig voor. Zodra het seizoen voor het maatwerk voorbij is, wordt
met confectiewerk begonnen.99 De werkloosheid, die elders in het land
in deze bedrijfstak voorkomt, wordt vooral veroorzaakt door de grole om-
vang van de vrouwen- en kinderarbeid, vooral in de huisindustrie, de
concurrentie van gestichten en vakscholen, de verbetering van de pro-
duktiewijze en de invoer van confectiekleding uit het buitenland.

Hoewel er weinig werkloosheid is onder de arbeiders in de kledingin-
dustrie, kan niet ontkend worden, dat deze kledingindustrie seizoenge-
voelig is. Ook dit is in 's-Hertogeiibosch het geval. In de tijd, dat het
maatwerk overheerste. was het werk geconcentreerd in de periode dat er
bestellingen gedaan werden. Deze periode lag bij de maatkleermakers
voor de herenkleding volgens lang bestaande 'rooms-katholieke' tradities
tussen Pasen en Pinksteren. Voor de dameskleding lag deze periode in
liet voor- en najaar. De andere tijden waren slap. Wat overal in den lande
geldt, geldt ook voor Den Bosch. Ook hier zijn de al genoemde seizoens-
invloeden goed merkbaar. De opkomst van de confectie-industrie maakt
het werken in voorraad mogelijk, al is dit voor de modegevoeligheid van
deze bedrijfstak maar in beperkte mate waar. Naarmate de invloed van
de mode groter wordt, kan pas kort voor het koopseizoen met de produk-
tie begonnen worden, zodat er in deze branche stille seizoenen blijven
bestaan.100 De detailhandel, sterk beYnvloed door de kooplust en koop-
behoefte van de consunient, bepaalt op haar beurt de produktie.

De gemiddelde netto weeklonen voor de alleenwerkende kleermakers,
en de met hulpen werkende kleermakers, liggen in Den Bosch als volgl.

Deze tabellen geven aan dat van de 21 alleenwerkende kleermakers,
die in de huisindustriele vorm in de kledingindustrie werkzaam zijn, er
veertien een weekloon van f9 of minder verdienen. Zelfs weeklonen
van fS en f6 komen veel voor. Van de 32 kleermakers, die met be-
hulp van personeel of familieleden hun werk verrichten, verdienen bijna
de helft f9 of minder; de overige weekionen varieren tussen f10 en
f20. Vrouwen worden ook nu naar verhouding laag beloond. Het week-

49)  a.w., 320.
1<*) a. w..158-160.
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Tabel  5: Gemiddeld netto weekloon alleenwerkende kleermakers 101

Weekloon Aantal alleen werkende kleermakers

Maatwerkers Confectie- Maat- en Totaal
werkers confectie-

werkers

f s,-    4       2       -       6f 4-    1       1       -       2f 7,-2       1       1       4f 8,_    1       -               1f 9,_    1       -               1
f  10:
fll:                 3                            -                           -                           3f 12:3               --3
f 13,_
f 14,_         1                -                                1

Totaal                  16                        4                         1                        21

102Tabel 6: GemiddeW weekloon met hulpen werkende kleemiaken

Weekloon Aantal met hulpen werkende kleermakers

Maatwerkers Confectie Maat- en Totaal
werkers confectie

werkers

f s,-            1       -       1
f 6,-            3       -       3
f 7,-    2       -1       3f 8,-    1       3       -       4
f 9,-    2       1       1       4
flor         1               -                                1
f l 1,-               3                         -                         1                         4
f 12,-         1                -               2               3
f 13:         2               1               1               4
flf-         3               -               -               3
f 15,_
f 16,-         1                -               -               1

f 2a-            1                   -                                        1
Totaal                  17                        9                        6                       32

101)  aw.,322.
102) aw.,322.
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loon voor confectienaaisters bedraagt f4, linnennaaisters f4 en eer-
ste klas naaistersf6. Ten opzichte van 1866 is het loon wel aanmerkelijk
gestegen.

De stuklonen zijn over het algemeen zeer laag. De stuklonen die in 's-
Hertogenbosch voor werkmansgoed en goedkope bovenkleding worden
betaald door de drie daarin handelende winkelzaken, behoren tot de
laagste die in ons land betaald worden; ook de lonen van de andere fir-
ma's bedragen minder dan de lonen in de grote steden. De stuklonen in
Maastricht en Haarlem liggen op dezelfde hoogte als de stuklonen die in
's-Hertogenbosch betaald worden. 103

Om enigszins een beeld van de hoogte van de stuklonen te krijgen volgt
hier een overzicht van de stuklonen die te Eindhoven en omgeving voor
de aldaar vervaardigde en-gros-confectie betaald worden.

Tabel 7: Betaalde stuklonen thuiswerkende kleennakers in Eindhoven 104

Artikel Stukloon

een mannenkostuum f 0,96 totf 1,50
een jongenskostuum fo,80
een demis-saison fo,60totfl,25
een winterbroek f 0,60 totf 1,25
een broek f  0,15  tot f  0,40
een jekker f 0,50 tot f 0,70

Om het publiek in de uilverkooptijd zogenaamde koopjes aan te bie-
den, moet er in de uitverkooptijd ook goedkoper gewerkt worden. Tij-
dens de uitverkoop worden de stuklonen met  11/2 tot 21/2 cent verlaagd.

Dat er door de kleermakerij in 's-Hertogenbosch bijverdiend wordt in
een andere baan, is wel begrijpelijk. Om van de hierboven genoemde
weeklonen rond te moeten komen, is wel een droevige situatie. In tabel 8
volgt een lijst met daarop vermeld de bijverdiensten van verschillende
Bossche kleermakers.

Het aantal vrouwen dat in de nijverheidssector werkt in het laatste de-
cennium  van de negentiende  eeuw  is niet gering;  in 1889 bedraagt  dit
aantal   11,9% van Nederlandse beroepsbevolking,   en  in   1899  is  dat
13,0%. Vooral in de schoenmakerijen en de kleermakerijen werken veel

103) a. w., 321.
104) a.w; 322.
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Tabel 8: Bijverdiensten van de Bossche kleermake,3 105

A. Maatwerkers
8 hadden inkomsten uit eigen werk (f  1,- tot f 6,- per week)
2 waren bedienden (f 2,- per week)
1 had een spekkokerij
4 hadden een sigarenwinkellje
2 verhuurden kamers
1 verdiende als atelierwerker (f 8,- per week)
3 ontvingen van een zoon f 4,-
1 ontving van een dochter f 9,-
1 kreeg inkomsten van zijn kinderen

B. Confectiewerkers
2 hadden inkomsten uit eigen werk (f 2,50 per week)
1 verhuurde kamers
1 was muzikant (f 3,- per week)
1 had inkomsten van zijn kinderen
1 had inkomsten van een zoon
1 had inkomsten van vrouw en een dochter (f 6,- per week)

C.  Maat- en confectiewerkers
2 hadden inkomsten uit eigen werk (f 2,- per week)

vrouwen. In de tweede helft van de negentiende eeuw was de arbeid van
vrouwen een algemeen verschijnsel. Uit de onderzoekingen naar de huis-
industrie in Den Bosch blijkt, dat 66n vrouw als maatwerkster werkzaam
is, terwijl er 24 vrouwen als hulpen bij het maat- en confectiewerk ge-
bruikt worden. Daarnaast zijn er nog 41 linnennaaisters met 15 vrouwe-
lijke hulpen, 5 kostuumnaaisters met 5 hulpen en 7 thuiswerksters, die
jalousieband naaien.106

Kinderarbeid is in de jaren voor de eeuwwisseling nog een veel voorko-
mend verschijnsel. De arbeidswet van 1889 handhaaft het verbod van
kinderarbeid voor kinderen beneden de leeftijd van twaalfjaar, Het eer-
ste kinderwetje van Van Houten stamt uit 1874 en legde al een verbod van
kinderarbeid beneden de twaalfjaar op. De arbeid van jeugdigen bene-
den zestien jaar en van vrouwen wordt binnen de beschermende ge-
zichtskring van de wet gebracht. In 1902 werken er 30 jongens beneden
de zestien jaar in de Bossche kleermakerijen. 107

105) a.w.,327.
106) a.w.,316, Franssen, a.w., 66,157.
107)  Franssen, a.w., 153.
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De werkomstandigheden van de thuiswerkers in de kledingindustrie is
niet bepaald gunstig te noemen. Het woonvertrek of het slaapvertrek
dient tevens tot werkvertrek, waar een voortdurende wanorde heerst. Het
huishouden is nergens op orde, terwijl doorgaans talrijke kinderen tus-
sen en over de te maken kleding kruipen. Ook uit hygianisch oogpunt is
het slecht gesteld; lucht van slapen, eten, vermengd met houtskoollucht
doen een benauwde atmosfeer ontstaan. De te bewerken goederen ver-
spreiden ook meestal een onfrisse geur vooral wanneer het oude te ver-
stellen kleren betreft. Van de 46 linnennaaisters en kostuumnaaisters be-
schikken er maar 5 over een aparte naaikamer; de overigen doen haar
werk in een woon- en/of slaapkamer. 108

De kleermakers in Den Bosch betalen, in vergelijking met collega's in
steden als Maastricht, Eindhoven en Breda, erg hoge huren. Er zijn geen
kleermakers, die minder dan fl aan huur betalen; 6 kleermakers beta-
len fl if2 per week; 15 tussen def2 en f2,50; 10 tussen de f2,50 en
f3 en  12 meer danf3. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met
het feit, dat (le kleermakers over een aparte werkruimte moesten be-
schikken. Geconstateerd moet worden dat de kleermakers over onvol-
doende betaalbare woningen beschikken. Dat de kleermakers klagen
over schaarste aan geschikte woningen voor het uitoefenen van hun vak,
is niet ten onrechte. 109

Hoewel in 's-Hertogenbosch de werkers in de kledingindustrie tot het
organiseren van de kleermakers en naaisters en andere werkers in de kle-
dingindustrie zijn overgegaan, wordt er van enige activiteit in de vakorga-
nisatie weinig vernomen. Op zondag 15 maart 1896 richten de kleerma-
kersleden van de R.K. Werkliedenbond in caf6 de Unie het naaldwer-
kersgilde 'St. Michael' op. Het eerste bestuur bestaat uit J. van Buel,
president; P. Verdonk, le commissaris en J.P. Kuiper, 2e commissaris.
Een jaar na de oprichting worden ook passementwerkers en lintwerkers
als lid toegelaten. Omdat deze combinatie van beroepsgroepen echter
niet voldoet, scheiden de kleermakers  zich   af en richten  in   1902   een
nieuw gilde op, het kleermakersgilde 'St. Lambertus'. Na de uittreding
van de kleermakers richten de passementwerkers een eigen gilde op on-
der de naam passementwerkersgilde 'St. Michael'. Wanneer in 1909 een
nationale organisatie opgericht is, de 'Nederlandsche R.K. Naaisters- en
Kleermakersbond', sluit 'St. Lambertus' zich hierbij aan. De Bossche af-
deling is in 1910 ook met een aparte vrouwenafdeling gestart. Het gilde

108) a. wv 231·
109)  Onderzoekingen huisindustrie, 331.
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telt, ondanks het feit dat de kledingindustrie in Den Bosch niet onbelang-
rijk is, weinig leden. 110

In de Beroepslijst van inwoners van 9-Hertogenbosch, voorkomende in

het   Adresboek van 1894/1895, worden de namen van vijfentachtig
kleermakers genoemd. De in deze lijst vermelde kleermakers kunnen
deels als zelfstandig werkende ambachtslieden aangemerkt worden.
deels als kleermakers, die werk verrichten of op ateliers ofwel thuis. Zo-
wel op ateliers als thuis verrichten zij het ambachtelijke maatwerk. Op de
ateliers, maat-ateliers genoemd, werken zij voor een bepaald bedrijf, dat
zo'n atelier exploiteert. Verder moet onderscheid gemaakt wor(len tus-
sen de kleermakers, die deelarbeid verrichten, zoals broekenmakers,
vesten- en jassenmakers. Een voorbeeld van een bedrijf dat zowel maat-
kleermakers als broekenmakers, vesten- en jassenmakers in dienst heeft,
is de firma Kreymborg op de Pensmarkt. Uit het feit, dat zij als 'kleerma-
ker' in deze beroepslijst genoemd worden, kan geconcludeerd worden,
dat zij qua opleiding en vakmanschap boven de categorie van de hiervoor
genoemde thuiswerkers in de huisindustrie uitsteken. Deze lijst bevat na-
men van kleermakers, waarvan bekend is geworden, dat hun beroep van
vader op zoon is overgegaan, zoals bijvoorbeeld Bettonville, Van den

111Dungen, Craamer, Saladin.

§ 6. Eerste winkels in confectiekleding in 9-Hertogenbosch

De verkoop van confectiekleding heeft in 's-Hertogenbosch sinds 1890
vaste vormen aangenomen. Naast de venduhuizen, hebben zich ook een
aantal winkels in confectiekleding gevestigd, voortgekomen uit vroegere
manufacturenzaken, die hun handel met confectiekleding uitgebreid
hebben. Voorts zijn er een aantal maatkleermakers, die naast hun am-
bachtelijke kledingproduktie naar maat, nu ook confectiekleding verko-
pen. In 1895 worden er zes winkels in herenconfectie vermeld en dertien
tailleurs (marchands).112

De winkels in herenconfectie zijn de volgende: J.H. Kennis (Hoge
Steenweg); M.B. Kennis (Kruisstraat); P.H. Offermans & Zn (Minder-
broedersstraat); Kreymborg & Co (Schapenmarkt); J. Loen (Ver-
wersstraat); M.L. Frijda (Vughterstraat).

110)  Franssen, a.w.. Il. 570.
"') Adresboek dergemeente 9-Henogenbosch 1894/1895. 213-215.
112) a.w.,202,230.
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Als tailleurs worden genoemd: J.A. Vaassen, J.J. Theunissen (Achter
het Stadhuis); J.A. Geene, Roderkercken & Keijzer, J.H. Netten (Hintha-
merstraat); J.F. Kennis, Th.A.J. Keijzer (Kerkstraat); H.C. van der Elst
(Korte Putstraat); J.D. Sonderegger, J. Loew (Verwersstraat); C. Guiaux,
R.N. de Bruin, P.F.C. van Dijk (Vughterstraat).

In 'Heeren-artikelen' zijn er vier magazijnen gevestigd113: C. Donay-
van den Bergh (Hinthamerstraat); J.A. Cattie-van Beckum (Kerkstraat);
J.C. Offermans (Verwersstraat); E.B. Schmeink (Vughterstraat). De firma
Schmeink verkoopt ook confectiegoed waaronder pellerines, jassen en
capes. Voorts adverteert zij met huwelijksuitzetten, overhemden naar
maat en Indische uitrustingen.114 Wat de dameskleding betreft worden
zes costumi#res vermeld en vijftien magazijnen in damesartikelen. 115

Onder deze magazijnen in damesartikelen komen twee bekende namen
naar voren afkomstig van Duitse immigranten te weten Hirsch (filiaal van
een landelijk bedrijf) en Gebr. Wehmeyer. Zij zijn beide in de Hintha-
merstraat gevestigd.

Deze eerste winkels in confectiekleding zijn qua inrichting nog volledig
als magazijn te kwalificeren. De goederen liggen opgestapeld in de vak-
ken en de ingang van de winkel bestaat uit een kleine smalle deur met
aan weerszijden uitstalkasten met spiegelruiten. Deze uitstalkasten zijn
evenals elders volgepropt met zoveel mogelijk artikelen, die de voorbij-
gangers een indruk moeten geven over alles wat er in het magazijn wel te
koop is. De etalages geven, ook hier in Den Bosch, nog niet op smaakvol-
le wijze een indruk van de voorraad.

Het aantal winkels en magazijnen in herenconfectie neemt in de jaren
toe terwijl het aantal tailleurs afneemt. Vergelijken wij het aantal heren-
confectiezaken in  1895 met het aantal in  1914 dan zien wij dat het aantal
in 1895 zes bedraagt en in 1914 tien. Het aantal tailleurs bedraagt in
1895 dertien en is in 1914 met meer dan de helft tot zes geredu-
ceerd.116 In  1898 zijn er geen veranderingen in het aantal en de samen-

stelling van de herenconfectiezaken opgetreden. Wel heeft de firma Frij-
da een nieuw magazijn geopend "hetwelk uitsluitend zal ingericht zijn
voor goederen naar maat."117 In 1905 zal de firma Frijda "wegens uit-

113)  a.w..207
"4)   Provinciate Noordbrabantsche en  's-Hertogenbossche Courant, 10 september  1897.

Its) Adresboek dergemeente 's-Henogenbosch 1894/1895,203.
116)  Adresboek dergemeente 's-Hertogenbosch 1914/1915, 412-414.
117) provinciale Noordbrabantsche en 9-Herlogenbossche Courant. 17 september 1897.
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breiding der Heerenmaatzaak en door bijvoeging der afdeling damesgar-
derobe naar maat de Heeren- en kinderconfectiezaak liquideren. "118

Het is op zijn minst opvallend dat de firma M.L. Frijda in 1905 deze zaak
liquideert, daar zij  in  1897  zich nog aanprees als "Grootste Heeren-, en
Jongeheeren-Kleederen-Magazijnen van Noord-Brabant te 's-Hertogen-

.,bosch", met een grote keuze communiepakjes; enorme keuze panta-
Ions, demi-saisons, colbert-, jaquets- en geklede costumes. Rijke sorte-
ring Engelsche en Schotsche stoffen voor goederen naar maat. Elegante
coupe ongeevenaard lage prijzen. "119

In 1903 hebben  zich drie nieuwe herenconfectiezaken  in  de  stad  ge-
vestigd en zijn er twee zaken opgeheven. De nieuwe zaken zijn: Wed. A.
Boelens en P.M. Veltman, Minderbroedersstraat; W.C. van Roon, Hin-
thamerstraat. De zaken van Offermans in de Minderbroedersstraat en
van  Kennis in de Kruisstraat zijn opgeheven.120 Het aantal herenconfec-
tiezaken in de stad bedraagt nu zeven. Voor het eerst wordt nu ook mel-
ding gemaakt van damesconfectiezaken. In het Adresboek der gemeente
's-Hertogenbosch 1903 staan onder het hoofd'Confectie (dames)' de twee
volgende zaken vermeld: Vroom & Dreesmann op de Pensmarkt en de
Gebr. Wehmeijer in de Hinthamerstraat.121 Dit wil niet zeggen, dat er
voor die tijd geen damesconfectie verkocht werd. In de stad zijn al gerui-
me tijd een aantal mantelmagazijnen gevestigd. 122

In 1907 is het aantal herenconfectiezaken met twee toegenomen en be-
draagt nu negen. Nieuwe vestigingen zijn die van de firma Eijkemans op
de Koninginnenlaan, de firma van der Heijden in de Verwersstraat en Ma-
gazijn 'De Vriend' in de Minderbroedersstraat. Kennis op de Hoge
Steenweg is overgenomen door J.C. Janssen. De zaak van J. Loew in de
Verwersstraat wordt niet meer vermeld. 123 Magazijn 'De Vriend' opende
zijn magazijn op 22 maart 1905 en wel met de volgende openingsadver-
tentie: "Op woensdag 22 maart a.s. opening van het goedkoopst Heeren-
en Kinderkleedingmagazijn "DeVriend' Minderbroedersstraat 346, 's-
Hertogenbosch.'•124 Deze advertentie is niet louter een mededeling
maar heeft ook een concurrerende inslag door zich het 'goedkoopst ma-
gazijn' te noemen.

1 18)  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 6 februari 1905.
119

) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 17 september 1897.
124

) Adresboek dergemeente 9-Hertogenbosch 1902/1903,262.
121) a.w., 262.
122) Adraboek dergemeente 's-Henogenbosch 1894/1895,217
123) Adresboek dergemeente 9-Henogenbosch 1908/1909,340.
124)   Provinciale Noordbrabantsche en  's-Henogenbossche Courant, 21 maart  1905.
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In 1911 is het aantal herenconfectiezaken met 66n toegenomen. Als
nieuwe vestigingen staan vermeld A.W.A. Boelens, die de zaak van zijn
moeder de wed. A. Boelens in de Minderbroedersstraat overgenomen
heeft, het filiaalbedrijf H. Hollenkamp en Co in de Vughterstraat en A.F.
Jansen op de Markt. De zaak P.M. Veltman in de Minderbroedersstraat
draagt   nu   de   naam 'P.M. Veltman en Zonen'.125 Het adresboek  van
1912/'13 vermeld deze]fde confectiezaken als het adresboek van
1910/11, aangevuld met de zaak van W.A. van Rosmalen in de Vugh-
terstraat. 126 In 1914 telt 's-Hertogenbosch volgens de opgave in het
adresboek tien herenconfectiezaken.127 Het aantal tailleurs bedraagt, zo-
als al vermeld, zes. Het aantal personen dat het beroep van kleermaker
uitoefent, bedraagt in 1914 drieenvijftig128. De tien herenconfectiezaken
zijn met name de volgende:

A.A.A. Boelens, (Minderbroedersstraat); firma G. Eijkemans, (Ko-
ninginnenlaan); Fa. M. v.d. Heyden, (Boschveldweg); H. Hollen-
kamp en Co, (Vughterstraat); A.F. Jansen, (Markt); J.C. Jansen
(comb. Peek & Cloppenburg), (Hoge Steenweg); Kreymborg & Co,
(Schapenmarkt); P.M. Veltman en Zonen, (Minderbroedersstraat);
H.M. Veltman-Dekkers, (Brede Haven); Magazijn 'De Vriend',
(Snellestraat).

De confectiezaak van Van Rosmalen in de Vughterstraat en van W.C. van
Roon in de Hinthamerstraat zijn opgeheven. De zaak van Veltman-Dek-
kers op de Brede Haven is een nieuwe vestiging. J.C. Jansen op de Hoge
Steenweg heeft zich gecombineerd met het landelijke grootfiliaalbedrijf
van Peek & Cloppenburg.

Aan het einde  van de periode 1890-1914 telt 's-Hertogenbosch  drie
herenconfectiezaken, die alle drie filialen zijn van landelijke vestigingen.
Het zijn de firma's Kreymborg, Peek & Cloppenburg en Hollenkamp.
Kreymborg & Co vestigde zich in de stad in 1891, J.C. Jansen (comb.
Peek & Cloppenburg) in 1905 en Hollenkamp in 1908. Op 26 septem-
ber 1891 vestigt de firma Kreymborg & Co met de opening van haar
'Heeren-modemagazijn' het eerste grote winkelbedrijf in herenkleding in
's-Hertogenbosch.129 De detailhandel in herenkleding is hiermee in 's-
Hertogenbosch een nieuwe fase ingegaan.

125
) Adresboek dergemeente 's-Hertogenbosch 1910/1911,369.

126) Adresbeek dergemeente 's-Henogenbosch 1912/1913,366.
127) Adresboek dergemeente 's-Henogenbosch 1914/1915, 397.
128

) Adresboek dergemeente 's-Henogenbosch 1914/1915, 412-414.
129)   Provinciale Noordbrabantsche en 5-Hertogenbossche Courant, 26 september 1891.
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De datum van vestiging van de firma Kreymborg in 's-Hertogenbosch,
heeft aanvankelijk vraagtekens opgeroepen, daar de eerste vestiging van
het grote Kreymborgconcern immers plaatsvond  in  1904 in Maastricht,
waarna  in  1905 de vestiging in Amsterdam volgde, vanuit welke laatste

vestiging de expansie van de firma Kreymborg als filiaalgrootbedrijf een
aanvang nam. De documentatie van de vestiging in Amsterdam als eerste

vestiging,  in  1905,  en de documentatie van de vestiging van Kreymborg
in 's-Hertogenbosch in 1891, waren met elkaar in strijd, of zachter uitge-
drukt, wierpen althans vraagtekens op. Na veel onderzoek bleek, dat de
oprichter van de firma Kreymborg & Co te 's-Hertogenbosch, een broer
was van Anton Kreymborg, de oprichter van de keten van Kreymborgza-
ken in Nederland. Deze jongere broer van Anton Kreymborg, Gerhard,
werd  evenals zijn broer Anton, geboren te Lohne (Westfalen)  in  1865.
Hij vestigde zich als koopman te 's-Hertogenbosch, alwaar hij in 1891
een herenkledingzaak opende. Deze eerste vestiging van Gerhard
Kreymborg werd gevolgd door een tweede vestiging in Middelburg in
1894. Voorts wer(len nog filialen gevestigd in Venlo (1900) en in Eind-
hoven (1908). Als Gerhard Kreymborg in  1911  komt te overlijden, wor-
den zijn vier zaken overgenomen door zijn broer Anton en bij de keten
van de door hem opgerichte be(lrijven gevoegd.130

Gerhard Kreymborg zet de opening van zijn modemagazijn groots op.
Op de eerste plaats wordt er niet gesproken van winkel of modemagazijn
maar van 'modemagazijnen'. Op maandag 14 september 1891  ruim tien
dagen voor de opening kondigt hij in de courant deze opening per adver-
tentie als volgt aan: "Attentie S.V.P. Wie degelijke, solide en goedpas-
sende Kleedingstukken, gemaakt of aangemeten A contant wil koopen,
wacht lot de opening van de nieuwe Heeren-Mode-Magazijnen Kreym-
borg & Co. Men overtuige zich van den enormen voorraad, onberispelij-
ke coupe, solide stoffen, prima fournituren en fabelachtige lage prij-
zen."131 Alles wat de Bossenaar, die goed gekleed wil gaan, aanspreekt
wordt in deze advertentie naar voren gebracht: keuze uit een grote voor-
raad, onberispelijke coupe, prima stof en fournituren dn lage prijzen. Te-
vens kan de man, die nog geen confectiekleding dragen wil, er ook te-
recht voor maatkleding. Want Kreymborg & Co gaat zowel confectiekle-
ding als kleding naar maat brengen. Geheel nieuw voor Den Bosch is dat
Kreymborg zijn goederen A contant gaat verkopen. Geen krediet meer
voor de klant, wat in kleinere zaken nog wel het geval is. Als extra recla-

130) Interview Anton Kreymborg, 30 augustus  1988.

131)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 14 september 1891.

109



me brengt Keymborg een prijscatalogus uit, zoals bij grote modehuizen
de gewoonte is in die tijd. Deze prijscatalogus van Kreymborg omvat een
nauwkeurige omschrijving en illustratie van de te brengen collectie en
wordt gratis in Den Bosch en omstreken verspreid. 132

In een volgende advertentie, ook nog voor de openingsdatum, laat
Kreymborg nog een aspect naar voren komen, wat voor de koper uniek
is, namelijk het terugnemen van de goederen tegen het volle bedrag als
deze niet voldoen: "Ontegenzeggelijk en onbetwistbaar enig zijn de nieu-
we Heren Modemagazijnen Kreymborg & Co. Niet alleen de goedkoopste
hier ter stede door de nog niet overtroffen lage prijzen, uitsluitend eigen
fabrikaat, elegante coupe en overgrootte keuze, maar zij stellen iedere
kooper in de gelegenheid zoowel de fijnste qualiteiten als ook de goed-
koopste met die van anderen te vergelijken. Goederen, welke deze proef
niet glansrijk kunnen doorstaan, worden gaarne tegen het volle bedrag te-
ruggenomen, mits niet gedragen of beschadigd."133 De firma Kreym-
borg confectioneert zelf. 'Eigen fabrikaat' stellen zij. Dit blijkt ook uit de
vraag naar 'Kleedermakers'. Ook voor de openingsdatum plaatst de fir-
ma een oproep in de dagbladen voor 'prima grootwerkers en vestenma-
kers', alsmede voor een flinke loopknecht met goede getuigen, "zonder
goede getuigen onnoodig zich aan te melden. "134

Op zaterdag 26 september 1891 volgt de opening van het nieuwe pand
op de Schapenmarkt tegenover Hotel 'De Gouden Leeuw'. Zowel op
woensdag 23 september als op zaterdag 26 september verschijnt in de
dagbladen een openingsadvertentie. Hierin de drie grote trefwoorden:
elegante coupe, solide artikelen, scherp concurrerende prijzen. 135

Het nieuwe pand op de Schapenmarkt trekt veel bekijks. Het front be-
staat uit drie grote spiegelruiten. De etalage bevat aan een van de zijwan-
den een grote spiegel, zodat deze dubbel zo groot lijkt. "Wat de etalages
aangaal", schrijft een journalist "daarmee maken de Heeren Kreymborg
veel opgang. Een grote keus met smaak gerangschikte kleedingstukken,
heeren mode-artikelen van allerlei aard in alle prijzen, van zeer goed-
koop tot de fijnste kwaliteiten toe, noodigen de bezoekers tot binnenko-
men en koopen uit."136 Deze etalages zijn voor Den Bosch een door-

132)   Provinciale Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant, 19 september  1891.
133)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 21 september 1891.
134)  Provinciale  Noordbrabantsche  en 's-Hertogenbossche Courant,  10  en  11  september
1891.

135) Provinci(de Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant,   23   en 26 september
1891.
136

) Provinciate Noordbrabantsche en 5-Hertogenbossche Courant, 29 september  1891.
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braak. Kreymborg stalt niet meer uit in 'uitstalkasten' maar etaleert in
'etalages'.   In deze etalages komen nog verscheidene aspecten  van  het
systeem van het grootbedrijf naar voren namelijk 'vaste prijzen', die op
ieder kledingstuk genoteerd staan. Het goed voorziene magazijn is doel-
matig ingericht en voorzien van drie paskamers, ook uniek in die tijd. De

9,

verlichting is ook een nieuwtje voor Den Bosch:  In het magazijn een
" 137drietal zeer fraaie kronen  ...  en in de vitrine een 13-tal lampen.

De firma Kreymborg & Co gaat nu in Den Bosch voor een groot deel
de verkoop van confectie- en maatkleding bepalen. De nadruk in adver-
tenties blijft liggen op "goedpassende, eigengemaakte of aangemeten
kledingstukken A contant-zonder-korting".138 De eigen produktie van
confectiekleding draait goed, gezien de telkens terugkerende vraag naar
kleermakers.  Op  11,  18 en 25 januari 1897 worden dertig kleermakers
gevraagd voor specialiteitenwerk zoals het maken van jassen, broeken en
vesten.139 De firma Kreymborg adverteert ook met kant en klare commu-
niepakjes: "Ons rijk assortiment zelf geconfectioneerde communiepak-
jes."140 In die tijd worden de communiepakjes nog steeds 'aangemeten'
gekocht. Daarom kan men bij Kreymborg ook voor communiepakjes
'naar maat' terecht. "Communiepakjes naar maat worden spoedig gele-
verd" geeft de firma in een advertentie aan.141 Kreymborg speelt hier
mooi in op een in het zuiden bestaand rooms-katholiek kerkelijk gebeu-
ren. Carel Teurlings schrijft over die tijd: "Nog gewichter werd het als
ook de kleermaker kwam om oe 't communiepakje aan te meten, vooral
de lange broek en een vest met een jacquetjasje, alles prima kwali-
teit.-142 Het doen van de eerste H. Communie was een belangrijk mo-
ment in het leven van de rooms-katholieke meisjes en jongens. De plech-
tigheid op elijarige leeftijd markeerde de overgang van de ene levensfase
naar de andere, van kindsheid naar volwassenheid. Het meisje kreeg in
Brabant tenminste voor het eerst de muts van een volwassen vrouw op en
de jongen kreeg zijn eerste kostuum. 143

Het komt in die tijd nogal eens voor, dat de kleermakers van elkaar de
nieuwste modellen 'stiekem' overnemen. Vooral nu grote etalages het
goed uitdrukkelijk etaleren, is overname door middel van tekening of

137)   Provinciate Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 29 september  1891
138)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 22 januari  1894.
I
:19) Prot'inciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant,  11  januari  1897.
MO) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant. 15 februari  1897.

" ' )   Prouinciale Noordbrabantsche en  's-Hertogenbossche Courant, 20 februari  1899.
142) Teulings, Jeugd in een oude stad, 72.
143) Livestro-Niewenhuis, Die jakkenen rokkendragen,  17.
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krabbel gemakkelijk. Op de markten gebeurde dat al vaker, daar in de
kramen de kledingstukken gemakkelijk bekeken konden worden. De fir-
ma Kreymborg is met deze 'valse' concurrentie niet zo blij. "Aangezien
ons is gebleken, dat telken jaren onze nieuwste modellen door de concur-
rentie werden nagemaakt, hebben wij thans besloten de haute nouveau-
t6's, welke gehele aparte modellen zijn, niet meer in de etalage te expose-
ren en zijn ze slechts in onze magazijnen te bezichtigen", deelt de firma
mee in de dagbladen van 15 februari 1897.144 Kreymborg voert ook een
kledingdetailhandel 'en gms: Uitsluitend goederen van Kreymborg wor-
den verkocht bij de firma B. Kreymborg in Roermond en Venlo deze laat-
ste is Bernard Kreymborg, ook een broer van Anton en Gerhard, gebo-
ren in Lohne in 1868 en als koopman naar Holland verhuisd, bij de fir-
ma Wille in Middelburg en bij de firma Van Rijn en Fabeling in Kam-
pen.145 Tijdens de grote zomeropruimingen brengt Kreymborg "om
steeds nieuwe en moderne eigengemaakte Heeren-, Jongeheeren- en
Kinderkleedingstukken, hoeden en verdere Heerenartikelen aan te kun-

"
nen bieden  , een groot aantal kledingstukken in de verkoop, te weten:

"600 costumes, model jaquet en colbert; 200 demis saison; 900
pantalons, Engels en Frans model; 500 kinderpakjes 1-7 jaar; 200
Jongeheerencostumes met lange pantalons; 100 Jongeheerencostu-
mes met korte pantalons; 100 lusterjassen; 100 regenkassen en
chambrecloacks; 50 velocipEde costumes; 300 broekjes cheviot en
tricot. „146

Uit deze advertentie blijkt de invloed van de fiets op de mode. Er worden
aparte fietskostuums gemaakt, velocip&de- of velo-costumes genoemd.
Na de eeuwwisseling komt er ook autokleding in de vorm van lederen jas-
sen en broeken. Kreymborg verkoopt ze 'gemaakt of naar maat:147 Ook
kleermakers blijven door Kreymborg gevraagd worden. In april 1904
wordt weer een oproep in de dagbladen geplaatst: "Grootwerkers,
vesten- en broekenmakers vinden vast werk zoowel in drukken als stillen
tijd bij Kreymborg. „148

Kreymborg in 's-Hertogenbosch floreert, dankzij de gestegen welvaart
en de grote vraag naar confectiekleding. De kledingconsument wil goed-

144)  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 15 februari 1897.
145)  Provinciate Noordbrabanbche en 9-Henogenbossche Courant, 5 maart 1897.
146)   Provinciate Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant,  12 juni 1897.
147)  Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 18 april 1904.
148

) Prouinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 30 april 1904.
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gekleed gaan, ook in Den Bosch. Meer dan tien jaren is Kreymborg het
enige grootbedrijf in herenkleding in 's-Hertogenbosch. In maart  1905
krijgt zij concurrentie van de firma J.C. Janssen, die uitsluitend kleding
van Peek & Cloppenburg gaat verkopen en dit landelijk grootbedrijf ook
achter zich heeft staan. Voordat op 20 maart 1905 J.C. Janssen zijn grote
confectiemagazijn op de Hoge Steenweg vestigt, komt Kreymborg veer-
tien dagen tevoren met een grote advertentie over een nieuw confectie-
systeem 'Coupe Systeem Americain'.

4,Door het buitengewoon succes, dat wij door de invoering van ons
nieuw systeem coupe-Americain maakten, hebben wij het aantal ge-
diplomeerde coupeurs en prima werklieden aanmerkelijk kunnen
vergroten, waardoor wij in staat zijn aan de strengste eischen van (len
tegenwoordigen tijd te kunnen voldoen ... Coupe systeem Americain
is beslist het beste wat tot dusver op het gebied der kleermakerij be-
staat.

., 149

Raadde de firma Kreymborg de kledingconsument ruim tien dagen
van te voren aan om te wachten met het kopen van kleding, totdat haar
modemagazijnen geopend zouden worden (september  1891), de firma
J.C. Janssen (Peek & Cloppenburg) raadt hetzelfde aan, maar dan al vier
weken van te voren. Op donderdag 23 februari 1905 verschijnt in de
dagbladen een grote advertntie met als blikvanger 'Wacht', "wacht met
het koopen Uwer Heeren- en Kinderkleeding tot de magazijnen geopend
zijn op Hoogensteenweg 48.-150 Op 20 maart 1905 vindt de opening
''der nieuwe magazijnen van Heeren- en Kinderkleeding Hoogensteen-
weg B48; J.C. Janssen, 's-Hertogenbosch" plaats. 151

J.C. Janssen laat in zijn advertenties uitdrukkelijk weten, dat in zijn
magazijnen uitsluitend goederen van Peek & Cloppenburg verkocht wor-
den. Op 2 maart - achttien dagen voorafgaande aan de opening - wordt in
een advertentie gesproken van een filiaal van Peek & Cloppenburg
(gestart in Rotterdam in 1870).152 Zoals bekend, handelde Peek & Clop-
penburg ook in confectiekleding en gros, waannee zij vaste winkelzaken
in het hele land van confectie voorzag. Een van die zaken wordt in 1905
J.C. Janssen in 's-Hertogenbosch. Voor deze confectie en gros exploi-
teerde Peek & Cloppenburg ateliers in Rotterdam. Utrecht en Cronin-

119 )  Provinciate Noordbrabant,che en 's-/lertogenbos.,che Giurant. 6 maart 1905.
150) Prorinciate Noordbrabant,ch e en  's-/iertogen bos.,che Gittrant,  23  februari   1905.
w 9   Provinciate Noordbrabant.,rhe en  :i-//enogenbos.,che Giurant. 20 maart  1905.
152) Provinciale M,ordbrabantsche en 'i·-Hertogenbagche Courant. 2 maart  1905.
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gen, terwijl zij aanvankelijk ook veel thuiswerkers in dienst had. 153 Ook
op de pui van het nieuwe winkelpand van J.C. Janssen op de Hoge Steen-
weg - twee grote etalagekasten met spiegelruiten links van de deur - staat

uitdrukkelijk aangegeven "Goederen Peek & Cloppenburg". Op 12 sep-
tember 1908 verschijnt de eerste advertentie  met de naamsaanduiding

J.C. Janssen (comb. Peek & Cloppenburg). Onder deze naam zal
J.C. Janssen en Peek & Cloppenburg als combinatiezaak tot 1956 in Den
Bosch blijven bestaan. In maart van dat jaar vestigt Peek & Cloppenburg
een echt filiaal onder haar eigen naam in hetzelfde pand aan de Hoge
Steenweg.

J.C. Janssen start in 1905 met de verkoop van geconfectioneerde
'Heeren- en Kinderkleeding' en heeft tevens aan haar magazijn een afde-
ling kleding naar maat verbonden. Ook dit wordt op de pui duidelijk naar
voren gebracht. Zoals zo vele confectiezaken in die tijd is J.C. Janssen
een gemengd maat-confectiebedrijf. In haar afdeling 'Heerenkleeding'
brengt zij:

demi saisons fs,_ - f 26,-  en hoger
winterjassen f 6,_ - f 35,-   en hoger
Ratine jekkers f 3,50    - f 12,- en hoger
colbert costuums f 7,- - f 35,- en hoger
zwarte costuums in alle prijzen
pantalons f 1,50      -  f 35,- en hoger

regenjassen enorme sortering
capes waterdicht
fantasievesten
hoeden.

De afdeling Kinderkleeding biedt:
jongeheeren demisaisons     f 2,50     - f 10,-
jongeheeren winterjassen       f  1,50       -  f    8,-

jongeheeren jekkers f 2,_ - f 10,- en hoger
kinderpakjes
jongeheeren costuums met korte en lange pantalon
Norfolk en Surfolk costuums
capes-blousen vanaf 75 ct
ijzersterke schoolbroeken
baretten en mutsen 154

153) GACH, Stavast, 1nventaris van de archieven van Peek & Cloppenburg, inventarisreeks
nr.4,1978, VIII.
154

) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 27 maart 1905.
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De klanten wordt geadviseerd zichtzendingen te vragen vandaar de
loopknechten die gevraagd worden. Daar J.C. Janssen een gemengd
maat-confectiebedrijf is, wordt in advertenties aan de adeling kleding
naar maat ook de volle aandacht besteed. "Tot op den hoogsten trap der
volmaking is onze afdeling Kleeding naar maat verzorgd ook voor corpu-
lente figuren", adverteert het magazijn op 28 maart 1909 in de dagbla-
den.155 Opvallend is dat de combinatiezaak van J.C. Janssen en Peek &
Cloppenburg nergens in haar advertenties gewag maakt van 'lage prij-
zen', wat Kreymborg wel doet en wat C&A in de toekomst helemaal zal
gaan doorvoeren.

Op 19 maart 1908 opent het landelijk confectiebedrijf H. Hollenkamp
& Co een filiaalin de Vughterstraat in 's-Hertogenbosch. Evenals (ie twee
andere filialen van grootbedrijven in herenkleding kondigt de firma Hol-
lenkamp de opening van haar filiaal ook enkele weken van te voren aan,
en  raadt de kopers  aan met inkopen te wachten.   Op 15 februari  ver-
schijnt een 'voorlopig bericht', waarin de firma Hollenkamp zich presen-
teert als de "Bekendste Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleedingmaga-
zijnen in Nederland."156 De firma Hollenkamp is ook een gemengd
maat- en confectiebedrijf.    In haar openingsadvertentie   op 12 maart
1908 kondigt zij zich aan als 'grootste en goedkoopste magazijnen van
Heeren-, Jongeheeren- en Kinderkleedingstukken, gemaakt en naar
maat'.  Tevens  laat de firma weten  Oost- en West-Indische uitrustingen,
militaire en civiele uniformen in de verkoop te brengen. Op de afdeling

. 11

kleding naar maat wordt extra de aandacht gevestigd: Naast onze uitge-
breide sorteering in geconfectioneerde goederen, welke onder toezicht
van onze coupeurs op eigen ateliers worden vervaardigd, houden wij een
geregelde collectie aan, van de laatste nouveaut6's in stoffen voor kleeding
naar maat, waarvan op aanvrage gaarne de stalen aan huis warden be-
zorgd."157 Ook Hollenkamp brengt communiekleding in de verkoop. In
haar 'voorlopig bericht' van 15 februari prijst zij deze kleding al aan:
"Groote keuze  in alle afdeelingen vooral met  het oog op  de a.s.  1 °  H.
Communie, raden wij een ieder aan, met zijn inkoopen te wachten, daar
wij voor die gelegenheid iets exceptioneels brengen."158 In haar ope-
ningsadvertentie brengt zij nogmaals naar voren, dat zij een 'Exceptione-
le keuze in 1 ° H. Communie costuums' heeft.

155)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 28 maart  1909.
156)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 15 februari  1908.
157

) Pmvinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 12 maart 1908.
158)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 15 februari  1908.
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Intussen heeft zich ook een vierde grootwinkelbedrijf in Den Bosch ge-
vestigd, wat wel niet louter in confectiekleding gespecialiseerd is, maar
wat als grootwinkelbedrijf uit zal groeien tot een groot warenhuis. Op za-
terdag 7 april 1900 vindt op de hoek van de Pensmarkt-Minderbroe-
dersstraat de opening plaats van 'De Zon', een magazijn van Vroom &
Dreesmann. De Zon brengt manufacturen, mantels, gemaakte goederen,
garen en band.159 In het verslag van de opening in de Provinciale Noord-
brabantsche en 's-Henogenbossche Courant van 10 april 1900 vallen de
door de journalist gebruikte woorden als 'prachtig' en 'schitterend' wel
OP:

9,

ZlJn in onze stad in den laatsten tijd vele schoone winkels bijgeko-
men, verbouwde van oude firma's ofgeheel nieuwe, 'De Zon' maakt-
zeker onder die groote verfraaingen van verschillende winkelstraten,
een 'schitterend' figuur, vooral zaterdagavond met de prachtige eta-
lages, zowel in de beneden vitrine als op de eerste etage in een zee
van liGht."160

Voor de bouw van 'De Zon' werden aan (le Pensmarkt en de Minder-
broedersstraat drie zestiende eeuwse huizen afgebroken, 'De Gulden
Tralie', 'Die Gulden Ketting' en 'De Vergulden Pantoffel', respectieve-
lijk een maiiufacturenzaak, een naaimachinehandel van Singer en een
bakkerszaak. Aanvankelijk start 'De Zon' in 1900 in de twee als genoem-
de panden 'De Gulden Tralie' en 'Die Gulden Ketting'. Deze eerste win-
kel is niet groot maar wel succesvol. Twee jaar na de opening wordt het
derde pand 'De Vergulden Pantoffel' er bij getrokken. Deze uitbreiding
blijkt echter al spoedig ontoereikend. In 1912 volgt de aankoop van 'De
Dry Gulden Vijzels', gelegen aan de Pensmarkt en het in de Minderbroe-
dersstraat gelegen pand 'Corps de Gar(le'. 161 Vroom & Dreesmann start
nu met nieuwbouw. In 1914 zijn alle aangekochte panden onder 66n dak
verenigd. Als blijkt dat deze accommodatie toch nog ontoereikend is, wil
Vroom & Dreesmann nog meer panden aankopen, maar dat is niet ge-
makkelijk want zodra de naam Vroom & Dreesmann valt, verhogen de
huiseigenaren de vraagprijs  van hun huizen aanzienlijk.162   Het  is  niet

verwonderlijk als de journalist van de Provinciale Noordbrabantsche en
9-Henogenbosche Courant op 22 december 1938 - als het pand van'De

159
) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 6 april 1900.

160)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 10 april 1900.
161 )  Mosmans en Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Henogenbosch, 22. Doo-
renbosch en Spierings, 9-Henogenbosch in oude ansichten, I, 12.
162)  i' Krijnen en Hondelink, t.a.p. 14.
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Afb. 5 Het eerste filiaalgrootbedrijf in herenkleding te 's-Hertogenbosch werd in 1891
gevestigd door Gerhard Kreymborg uit Lohne (Westfalen). Kreymborg bezat twee win-
kels in 's-Hertogenbosch en weI een op de Schapenmarkt en een in de Minderbroe-
dersstraat/hoek Snellestraat. Vanuit 's-Hertogenbosch vestigde Gerhard Kreymborg fili-
alen te Middelburg, Eindhoven, Helmond, Roermond en Venlo.'
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Zon' in vlammen opgegaan is - in een herdenkingsartikel schrijft: "Daarna
slokte het de bakkerszaak van Nollen op en later die van Van Weel. " 163

De geschiedenis van het tot stand komen van magazijn 'De Zon' in 's-
Hertogenbosch met aankoop en afbraak van panden en nieuwbouw van
een groot winkelmagazijn is te vergelijken met de geschiedenis van het
warenhuis 'Au Bonheur des Dames' zoals door Emile Zola in 1883 be-
schreven in de gelijknamige roman, die tot de klassieke literatuur ging
behoren. 164

De leiding van 'De Zon' komt in handen van Laurenz Vehmeyer,
schoonzoon van Anton Dreesmann, voormalig chef in het filiaal in de
Amsterdamse Rozenstraat. Met de opening van 'De Zon' in 's-Hertogen-
bosch openden Vroom en Dreesmann hun vierentwintigste filiaal. Wat
confectiekleding betreft, verkoopt 'De Zon' voornamelijk dames- en kin-
derconfectie, zoals ook op de pui aangegeven staat: "Manufacturen,
mantels, Dames- en Kinderconfectie, bedden - tapijten.-165 In haar eer-
ste advertenties maakt'De Zon' regelmatig melding van de ontvangst van
vooral damesmantels. "Berichten de ontvangst van een uitgebreide sor-
teering najaarsmantels"166; "Berichten de ontvangst van eene uitgebrei-
de sorteering najaarsmantels in de nieuwste stoffen en modellen, dames-
blouses, Pelterijen, costuumrokken, kindermantels, japonstoffen, zijde
en fluweel. "167

Ondanks de komst van de hierboven genoemde grootwinkelbedrijven
drie herenconfectiezaken en een damesmodemagazijn neemt het aantal
winkels in confectiekleding toe. Het aantal winkels in herenconfectie
heeft zich uitgebreid wat ten koste gegaan is van de tailleurs (mar-
chands). In 1895, zoals al genoemd, bedroeg het aantal tailleurs dertien.
In 1908/'09 is dit aantal met 66n toegenomen. Bij dit aantal moet wel op-
gemerkt worden, dat er twee namen van grootbedrijven genoemd worden
te weten Kreymborg en J.C. Janssen. Zij worden in de beroepenlijst bij
de tailleurs genoemd, omdat zij een zogenaamd gemengd maat-confec-
tiebedrijf zijn. Er worden slechts twee tailleurs vernoemd, die ook in
1895 hun bedrijf van tailleur-marchand al uitoefenden. Het zijn A.J.

163)    Provinciale  Noordbrabantsche  en  's-Hertogenbossche  Courant,  22  december  1938.
164

1 Deze roman is in het Nederlands vertaald onder de titel /n het Paradijs v,ior de Vmuw en
opnieuw uitgegeven in  1981.
165)  Doorenbosch en Spierings, a.w., 12.
166) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 12 september 1904.
167) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbosche Courant, 19 september 1905.
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Cuiaux in de Vughterstraat en H. Kennis in de Kerkstraat.168 Nog geen
vijfjaar later, in 1912, is het aantal met meer dan de helft verminderd en
telt dan zes.169 De opkomende confectiebedrijven blijken de maatkleer-
makers terug te gaan dringen. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog
in 1914 is het aantal tailleurs gelijkgebleven aan het aantal van 1912, al-
leen enkele namen zijn gewisseld. Naast Kreymborg en J.C. Janssen
(comb. Peek & Cloppenburg) worden genoemd: Fa. G. Eijkemans, A.J.

170Guiaux, F.M. van Hout en A. van Lierop.
Rond 1900 zijn het ook nog steeds de venduhuizen, die in concurren-

tie met de bestaande winkels en magazijnen, confectiekleding te koop
aanbieden. De kleding komt deels van fabrieken, die hun voorraad kwijt
moeten, deels ook van kledingbedrijven, die wegens faillisement of over-
lijden van de eigenaar gesloten moeten worden. De kledingstukken wor-
den in de advertenties meer gedetailleerd aangeboden. Tevens is het re-
gel geworden, dat de kleding ofwel h contant ofwel op krediet geleverd
wordt zonder 'onraad' of met 'onraad', zonder 'opgeld' of met 'opgeld'.
Als vendumeester adverteert nu regelmatig P. Korst uit de St. Jorisstraat
(zoals zal blijken blijft het verkooplokaal van de familie Korst drie genera-
ties lang bestaan). Op 26 april 1897 adverteert Korst met 'Heeren- en

, 171 Op 13 maartJongeheeren-costumes, pantalons en kinderpakjes .
1905 biedt Korst circa 800 gemaakte 'heeren- en jongeheerenklee-
dingstukken' te koop aan, A contant of op 3 maanden krediet. De prijzen
van de kostuums zijn op de volgende wijze afgeprijsd: van f 30 voor
f 14; vanf 16 voorf 12; vanf 13 voorf 10; vanf 11 voorf 8; vanf 9
voorf 6; van f 8 voorf 5 en van f 6 voorf 4.172

Een tweede venduhuis wordt gedreven door L.J. Covers. Hij zal ten ge-
"

volge van overlijden publiek verkopen: Eene partij Demissaisons,
Werkjassen, Broeken, Heerencostumes, Kinderjasjes, Dames- en Kin-
dermantels en wat meer zal voorkomen."173 Op 8 maart 1897 biedt hij
kleding te koop aan uit de welbekende magazijnen van de heren Van
Dam te Groningen, "alles bij gedrukte biljetten breeder omschreven",

168) Adresboek der genteente 's-Hertogenbosch 1908/1909,377-378.
!69

) Adresboek dergemeente 9-Hertogenbosch 1911/1912,
170)  Adresboek dergemeente 's-Henogenhosch 1914/1915,
"' )   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 26 april  1987.
172) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 13 maart 1905.
1 '3)   Provinciate Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant, 29 januari  1897.
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"als in de advertentie waar hij minder gedetailleerd gemaakte Heeren-
en Kinderkleederen en damesmantels" aanbiedt. 174

Een derde verkooplokaal behoort G. Spruyt, Vughterstraat, die adver-
teert als 'Heerenkleedingfabriek - verkooplokaal'. Op 23 maart 1908

..

biedt hij een enorme sorteering gemaakte Heeren-, Jongeheeren- en
Kinderkleedingstukken 25% h 30% beneden winkelprijzen" aan. Te-
vens kondigt hij aan dat er een ruime keuze aan 'communiepakjes' aan-
wezig is.175

Ontegenzeglijk valt er na de eeuwwisseling in de kledingdetailhandel in
's-Hertogenbosch een vooruitgang waar te nemen. Niet alleen het aantal
winkels en magazijnen neemt toe, maar ook veel winkeliers breiden hun
bestaande zaken uit. Dit gebeurt niet alleen omdat zij goede winsten ma-
ken en daardoor kunnen investeren, maar ook omdat zij moeten blijven
kunnen concurreren met de grote bedrijven, die zich op dit gebied in de
stad gevestigd hebben. Door deze komst lijden sommige kleinere winkels
soms een moeilijk bestaan. De strijd om het bestaan kan de kleine winke-
lier echter volhouden dankzij de druk bezochte weekmarkten en de uit-
stekend ingerichte verkeersmiddelen.176 In de eerste jaren na de eeuw-
wisseling blijkt in de detailhandel in zijn geheel een vooruitgang waar te
nemen zoals blijkt uit de Verslagenvan de Kamervan Koophandel: "In
den detailhandel valt vooruitgang waar te nemen, getuige de uitbreiding
door vele winkeliers aan hunne zaken gegeven en de oprichting van nieu-
we grotere inrichtingen. Deze laatste maken echter het bestaan van de
kleinere winkeliers zeer moeilijk. -177 In 1907 maakt het Verslag van de
Kamer van Koophandel over 9-Henogenbosch expliciet melding over 'ge-
maakte heerenkleeding': "In gemaakte heerenkleeding is uitbreiding
waar te nemen, getuige de verschillende inrichtingen, die op dit gebeid

,'verrezen.  178 De concurrentie van de grote magazijnen ten opziehte van
de kleine winkels blijft een punt dat in de verslagen van de Kamer van
Koophandel steeds naar voren  komt.  In het verslag van 1909 staat hier-

9,over: De kleinhandel had een zwaren strijd te voeren tegen de grote ma-

174)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 8 maart  1897.
175)   Provinciate Noordbrabantsche en  's-Hertogenbossche Courant,  23  maart  1908.
176)   Jaarverslag Kamervan  Koophandel en fabrieken over het jaar  1901, in Verslag van den
toestand dergemeente 9-Hertogenbosch 1901,  1.
177) Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar 1904, in Verstag van den
toestand der gemeente 's-Hertogenbosch 1904,2.
178)   Jaarverslag Kamervan  Koophandel en fabrieken over het jaar 1907. in Verslag van den
toestand der gemeente 9-Hertogenbosch  1907,  L
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gazijnen, welke aan de kleine winkels veel all)reuk doen.'9179 In het ver-
slag over 1913 staat te lezen: "De detailhandel op verschillend gebied,
vooral die van grote magazijnen, waarvan enige meer en meer uitbrei-
den, gaf reden tot tevredenheid; de kleinere winkelzaken daarentegen
ondervonden daarvan de concurrentie, waartegen deze vaak moeilijk
bestand was. "180

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog in 1914 kan concluderend
gesteld worden, dat de detailhandel in 's-Hertogenbosch ook op het ge-
bied van kleding een stijgende lijn vertoont, gezien de toename van het
aantal nieuwe winkels en de uitbreiding van de bestaande, en de komst
van grote landelijke filiaalbedrijven, die hun positie weten te consolide-
ren. Deze grote winkels vormen echter voor een aantal kleinere winke-
liers een bedreiging.

De groei van de detailhandel in herenconfectiekleding in 's-Hertogen-
bosch   na   1890,   waar   niet alleen kleinere winkels in herenconfectie
bijkomen, maar waarbij ook drie landelijke grootbedrijven de vestiging
van een filiaal in 's-Hertogenbosch economisch interessant vinden, moet
zoals ook elders op de eerste plaats haar oorzaak vinden in de opkomst
van de confectiekleding en de vraag hiernaar door de toegenomen wel-
vaart. Nog meer factoren spelen echter een rol, die voor 's-Hertogen-
bosch  na  1890,  waar niet alleen kleinere winkels in herenconfectie  bij-
komen, maar waarbij ook drie landelijke grootbedrijven de vestiging
woners van het omliggende platteland, de daarmee samenhangende
aanwezigheid van een welvarende veemarkt, de ontwikkeling van spoor-,
tram- en straatwegen, zijn even zovele factoren, die aan de groei van de
kledingdetailhandel hebben bijgedragen.

Toen in 1874 de wet werd aangenomen, waarbij de 'Vesting 's-Herto-
genbosch' werd opgeheven, kon de stad zich vrij buiten haar stadspoor-
ten en stadsmuren gaan uitbreiden. Tussen 1880 en 1890 worden op de
voormalige vesting gronden langs de Noord-, Zuid- en Muntelwal huizen
gebouwd. In 1890 wordt door het gemeentebestuur de beslissing geno-
men  om het terrein ten westen  van de Dommel  op te hogen.  In  1896
vindt deze laatste uitbreiding haar hoogtepunt door de opening van het
nieuwe, door Eduard Cuypers gebouwde, station. De nieuwe stadswijk

179) Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar  1909, in 1/erslag van den
toestand dergemeente 's-Henogenbosch 1909,  1.
180

) Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar  1913, in  Ventag van den
toestand dergemeente 9-Hertogenbosch 1913,1.

120



heeft de naam 'Het Zand' gekregen. Na vijfentwintig jaar volgen weer
nieuwe uitbreidingen.  In 1917 wordt het uitbreidingsplan 'De Muntel'
gelanceerd. 181

De bevolkingstoename bedraagt in de periode 1890-1914 bijna negen-
duizend personen. Het aantal inwoners bedraagt in 1914 36.022 perso-
nen tegenover het aantal inwoners in 1890 27.138. Deze vijfentwintigia-
rige periode vergeleken met de daarvoor gelegen periode van veertig ja-
ren 1850-1890 geeft een aanzienlijk grotere toename te zien. De
bevolingstoename tussen   1850  en 1890 bedroeg slechts vijfeneenhalf-
duizend personen.182 Dit is in de periode 1890-1914 gemiddeld 750
personen  per jaar, terwijl  dat in de periode 1850-1890 gemiddeld  135
personen per jaar bedroeg.

De welvaart van het omliggen(le platteland en de winkelnering in de
stad via het marktwezen, hangen zeer nauw samen. In de Verslagen van
de Kamer van Koophandel over deze jaren wordt telkens uitdrukkelijk de-
ze band tussen de drukbezochte weekmarkten, de welvaart op het platte-
land en de winkelnering in de stad naar voren gebracht. Hierbij speelt de
ontwikkeling van het verkeerswezen ook een grote rol. Het verslag over
het jaar 1901 zegt hierover het volgende: "Dankzij onze druk bezochte
veemarkten en onze uitstekend ingerichte verkeersmiddelen, kan de win-
kelnering de strijd om het bestaan volhouden. De welvaart van de omge-
ving van de stad hangt met deze belangen nauw samen.'•183 Dit laatste
is duidelijk merkbaar wanneer in  1911  door een buitengewone droogte
er gebrek aan gras voor het vee ontstaat. De prijzen van het veevoeder lo-
pen sterk op en als gevolg hiervan loopt de handel op de veemarkt op
woensdag sterk terug: zesduizend runderen minder dan in  1909. De terug-
val van de veemarkt heeft in dat jaar een sterke invloed op de winkelne-
ring. De belangen van de winkeliers hangen nauw samen met het door de
boeren van het omliggende platteland te besteden geld.184 In 1913 heeft
de landbouwer een vruchtbaar jaar.  Er is geen ziekte onder de veestapel
en de hoge veeprijzen, vooral die van fokvee, maken het bedrijf van de
veehouder bijzonder winstgevend. Het bezoek aan de veemarklen neemt
daardoor toe. Ook hier blijkt weer het verband tussen de welvaart op het
platteland en de winkelnering in de stad:

8')  Van der Heijden en Molhuysen. Kroniek van 's-Hertogenbosch. 83-92.
182

) a. tv..   1 1 1

18.3)  Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar 1901. iii Verslag van den
toestand der gemeente  'i-Hertogen/,0.,ch  1901,3.
18.9  Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar 1909. in Verslag van den
toestand der gemeente 's-Hertogenbosch 1909.5-6.
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"De detailhandel op verschillend gebied, vooral die van grole maga-
zijnen, waarvan enige meer en meer uitbreiden, gaf reden tot tevre-
denheid... Voor de winkelnering in het algemeen is van betekenend
belang het vertier dat gevormd wordt door onze bloeiende wekelijkse
veemarklen. .. 185

Is de uitbreiding van de winkelstand en de bloei van de winkelnering
van de ene kant het gevolg van de welvaart op het omringende platteland,
van de andere kant speelt de sterke industriele expansie in de stad, die
met name na  1890 valt waar te nemen, ook een grote rol. De plaatselijke
industrie kreeg steeds meer een fabrieksmatig karakter, waarbij vijf groe-
pen zich duidelijk begonnen af te tekenen, de metaalnijverheid, het gra-
fisch bedrijf. de sigarenindustrie, schoenfabrieken en de levensmiddele-
nindustrie. 186

Het drukke bezoek aan de wekelijkse veemarkten en de expansie van
de industriele bedrijvigheid waren op hun beurt te danken aan de positie-
ve ontwikkeling van de verkeerswegen rondom de stad en in het omlig-
gende platteland. In het begin van de negentiende eeuw vond in Noord-
Brabant het vervoer te land bijna alleen nog plaats over onverharde we-
gen. Enkel in steden en voorname dorpen waren de wegen bestraat. Met
de groei van de bevolking nam het verkeer steeds toe. Nadat rond 1900
de auto op de weg verschenen was, moesten de wegen aan dat 'drukke'
verkeer aangepast worden. De auto zou het wegverkeer gaan beheersen
en 'paard en wagen' gaan verdringen. Voor het groeiende rijwielverkeer
was aanleg van rijwielpaden nodig. 187

Intussen had de spoorweg en de tramweg ook zijn inrede gedaan. Op 1
november 1868 is's-Hertogenbosch voor het eerst per spoor bereikbaar.
Vanuit Eindhoven/Boxtel/Vught komt er een spoorweg naar Den Bosch,
die in 1870 naar Utrecht doorgetrokken wordt. Hedel is dan ook per spoor
bereikbaar. De lijn Tilburg - 's-Hertogenbosch - Nijmegen komt in 1881
tot stand  en  in  1890  komt er een  lijn  via de Langstraat (Vlijmen)  naar La-
ge Zwaluwe. 188

De tramwegen (buiten de stad stoom- en binnen de stad paardentrac-
tie), die evenals de spoorwegen voor vervoer van personen en goederen

185
) Jaarverslag Kamer van Koophandel en fabrieken over het jaar 1913, in Verslag van den

toestand der gemeente 's-Hertogenbosch 1913. 1.
186)    Boe kraad. Enkele as*pecten van de industrie 1875-1914, in Van den Eerenheemt en Pi-
renne. 's-Hertogent*,sch op de drempel van een nieuwe tijd. 146.
187

1 Van Noorden, Waterstaatkundige ontwikkeling en aanleg verkeerswegen in de provincie
Noord-Brabant in de laatste anderhalve eeuw, in De Quay e.a., Het Nieuwe Bmbant Il, 287.
188

) Van der Heijden en Molhuysen. a.w., 112.
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geschikt zijn, verbinden sinds  1881   de  stad  met het omliggende platte-

land.  Op  1  november 1881 wordt 's-Hertogenbosch met Vught verbon-
den en in 1883 volgt een tramlijn 's-Hertogenbosch - Hintham - Rosma-
len - Berlicum.  In  1896 volgt de lijn naar Vlijmen en Drunen en in  1899
volgt een lijn Vught - St. Michielsgestel.189

Van onschathare waarde zijn deze spoor- en vooral tramverbindingen
voor 's-Hertogenbosch geweest als koopeentrum voor het omliggende
platteland. Als later door het autoverkeer de tramlijnen moeten verdwij-
nen, zal het busvervoer het vervoer van personen overnemen. Voor goe-
derenvervoer komen vrachtwagens beschikbaar. hoewel hiervoor nog
lange tijd paard en wagen in gebruik zijn geweest. Jarenlang heeft het
busvervoer de consumenten van de omliggende dorpen naar Den Bosch
gebracht om te winkelen. Nu nog is het busvervoer van enorm belang
voor die consumenten, die niet over eigen vervoer beschikken.

Bij de ontwikkeling van 's-Hertogenbosch als 'koopcentrum' mag de
invloed, die de stad als streekcentrum door de aanwezigheid van zieken-
huizen, garnizoen, Kathedraal (bedevaartgangers), en verschillende
soorten onderwijs, vervult, niet vergeten worden.

§ 7.   De ontwikkeling van het kledingbednif'A.K Jansen

De kledinghandel van Toon Jansen floreert goed. Vanuit zijn eigen
huis 'De Gecroonde Olifant' op de hoek van de Markt en de Marktstraat
vertrekt hij enkele malen per week naar de dorpsmarkten. In de kelder
van zijn woning wordt het goed opgeslagen zowel van zijn handel als van
de handel van zijn vrouw, die op de Bossche markt in een kraam haar tex-
tiel  verkoopt. Deze gehele periode tussen  1890  en 1914 heeft moeder
Jansen-Bodar een dubbele taak. Het gezin breidt zich spoedig uit. Na
hun eerste kind in 1889, dat, zoals al vermeld, slechts acht maanden oud
wordt, worden er nog zeven kinderen geboren, waarvan er vier in leven

blijven. In 1914 is Jan, de jongste, geboren in 1906, zeven jaar oud. Het
gezin telt dan vier kinderen: Bart (1892), Joh (1896), Leo (1902) en Jan
(1906). Vader en moeder Jansen hebben naast hun eerste zoon nog twee
kinderen op jonge leeftijd af moeten staan terwijl een zoon doodgeboren

werd; Leo (1890-1891), doodgeboren zoon (1894) en Anna
(1895-1895).'90 Als moeder Leentje Jansen-Bodar wegens de geboorte

189) a. w.. 112.
190) FAJ, stukken betreffende Antonius Franciscus Jansen. trouwboekje.
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van de kinderen niet in de kraam kan staan, neemt Anna van de Laar,
een goede huisvriendin, haar plaats in de kraam op de markt over.

Als Toon Jansen naar de dorpsmarkten gaat met zijn paard en wagen
- een kleine hittekar - dan is hij altijd in gezelschap van zijn jongste broer
Koosje, die de zorg voor het paard heeft, en in latere jaren optreedt als
magazijn- en loopknecht. 's Zomers brengt hij het paard naar een wei in
Orthen en 's winters bezorgt hij het paard in een stal in de Korte Tolbrug-
straat. Bij het overlijden van zijn vader in 1894 iM Koosje als tws,Alfjari-
ge jongen in het bedrijf van zijn broer als 'hulpje' komen werken. Bij het
overlijden  van zijn moeder  in 1901 wordt Koosje voorgoed  in het gezin
van zijn broer opgenomen. Dat Koosje nooit zelfstandig een beroep zou
kunnen gaan uitoefenen, was in de loop van de jaren wel duidelijk gewor-·
den. Dat Toon Jansen op deze manier de verantwoordelijkheid voor zijn
broer op zich genomen heeft, is voor hem en voor zijn echtgenote Leentje
Bodar altijd een vanzelfsprekende zaak geweest. Deze opvang van 'min-
derbedeelde' kinderen door broers of zuster na het overlijden van vader
en moeder, was in die tijd niets ongewoons.

Toon Jansen is niet de enige Bossche kledingkoopman die de
dorpsmarkten afgaat. Zijn neef Bernard Boelens gaat altijd  met hem mee
naar de Boxtelse en Eindhovense markt. Voorts worden de markten be-
zocht in Gemert, Uden, Veghel, Waalwijk, Budel en Helmond. Andere
kooplieden, die vanuit Den Bosch naar de dorpsmarkten trekken om
handel in kleding en textiel te drijven, zijn Toon's broer Christ Jansen,
Veltman, Van Zelst, Tiebosch en Willaarts. Zij hadden ook een 'paard
en span', zoals dat heet.191 Op de markten aangekomen staan de boeren
al te wachten op Toon. Zij kennen hem overal en het is 'Toon voor' en
'Toon na'. De handel in gemaakte kledingstukken op deze dorpsmarkten
floreert goed voor Toon Jansen. Hij is ook een van de eersten, die met ge-
maakte kledingstukken op deze dorpsmarkten verschijnt. Van Dam be-
schrijft in zijn Oud Brabants doipsleven situaties, zoals Toon Jansen die
zeker meegemaakt zal hebben. Van Dam schrijft: "Rond 1900 begon-
nen de kramen met lappen. gemaakte kleding en andere textiel af te ko-
men en dan kon je meemaken dat onder supervisie van moeder-de-vrouw
een boer achter een of andere kraam in geuren en kleuren ' 'n nijj boks'
stond aan te passen! Een typisch markttafereeltje onder de vele ande-
re."192 Toon Jansen heeft het vertrouwen van de boeren. Hij zegt niet
veel, maar hij heeft een zekere flair om met boeren om te gaan 6n hij

191 )   Interview L.J.A. Jansen, 24 december 1976.
'92)  Van Dam, Oud Brabants do,psteten, 102.
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heeft goede spullen. Daarbij heeft hij een goed stel hersens, dat hij com-
bineert met, of in dienst stelt van een aangeboren boerenwijsheid, inzicht
en intuitie. Deze eigenschappen en vooral niet op de laatste plaats zijn za-
kelijke zuinigheid, doen hem een kapitaaltje vergaren, waarmee hij wel iets
meer kan ondernemen dan alleen met paard en wagen de dorpsmarkten
afrijden. Toon Jansen gaat in het woonhuis op de hoek van de Markt en
de Marktstraat, waar het goed opgeslagen ligt, een winkel beginnen. Wat
hij aan de boeren verkopen kan, kan hij ook verkopen aan de Bossche

burgers, en dat niet alleen, hij kan ook de boeren naar Den Bosch laten
komen en dat betekent voor hem een dubbel stel klanten, 6n de Bossche-
naren. Tegen de boeren zegt hij uitdrukkelijk: "Ge mot noar munne win-
kel kome in Den Bosch". Een eenvoudiger reclame voor een winkelbe-
drijf is niet denkbaar. Daar Toon Jansen goed van betalen is - altijd con-
tant - vindt hij steeds meer fabrikanten bereid hem stoffen te leveren, en
vindt hij steeds meer vaste thuiskleermakers, die voor hem de stoffen tot
kledingstukken willen verwerken. 193

De inzet van zijn eclitgenote Leentje Bodar mag hier niet onderschat
worden. Wat er bij Toon misschien aan zakelijkheid ontbreekt - hij is soms
wat goedgelovig en te goeder trouw tegenover anderen - wordt met de za-
kelijkheid van Leentje aangevuld. Daarbij verdient zij met haar eigen
handel op de Bossche markt mede het'kapitaal' waarmee de fabrikanten
contant betaald kunnen worden. Toon Jansen verdient zelf ook goed op
de markten. "Als vader van de dorpsmarkten thuiskwam dan gooide hij
zevenhonderd A achthonderd zilveren guldens op de tafel. Dat was wat
hij die dag gebeurd had."194 Er werd niets opgeschreven noch van het
verdiende, noch van het uitgegeven geld. Het geld werd door Toon zelf
bewaard, want een bank - die vreemden - vertrouwt hij niet. Hij spaart om
er op tijd mee te kunnen handelen. Voor Toon is het een eerste vorm van

bedrijfsfinanciering.

Wanneer de twintigste eeuw echter een paar jaar oud is, komt bij het
gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch het plan op om de Marktstraat te
gaan verbreden. Daardoor zal het hoekhuis, waar het gezin Jansen-Bo-
dar woont en waar Toon Jansen zijn winkel en magazijn heeft, moeten
verdwijnen. In de vergadering van de gemeenteraad van 's-Hertogen-
bosch van 16 maart 1905 wordt besloten tot de aankoop van een huis

193)  Interview L.J.A. Jansen, 24 december 1976.
194)  Interview J.Th.M. Jansen, 14 juli 1986.
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aan de Marktstraat. In de memorie van toelichting wordt het volgende
naar voren gebracht:

9, Reeds sedert geruime tijd is de wenschelijkheid ingezien en erkend
om de aan de Groote Markt uitkomende Marktstraat, die zeer smal
en onooglijk is, te verbeteren en door verbreeding met de in het ver-
lengde daarvan gelegen Lange Tolburgstraat te maken tot een ge-
schikten verkeersweg tusschen de Groote Markt en de Zuid Willems-
vaart. Daarvoor is het noodig de beschikking te verkrijgen over de
huizen aan de linkerzijde van de Marktstraat, waarvan 28 februari jl.
het onderhavige in het openbaar werd verkocht. Van deze gelegen-
heid is gebruik gemaakt om dat pand in eigendom te nemen en daar-
door een begin te maken met hetgeen zal noodig weezen om de voor-
bedoelde verbetering voor te bereiden en vervolgens tot uitvoering te
brengen. De koopprijs is zeer matig te noemen. 195

In 1907 wordt  door het gemeentebestuur de aankoop van panden  in
de Marktstraat voortgezet. Het college van Burgemeester en Wethouders
doet hiervoor op 28 februari 1907 in de Raad het volgende voorstel:

,, Bij eene taxatie door twee deskundigen is de waarde van de huizen,
die voor de verbreeding van de Marktstraat aangekocht of onteigend
moeten worden, begroot op eene som van ongeveerf 33.000,. Wij
stellen Uwe Vergadering voor ons te machtigen de aanbieding tot
aankoop van bedoelde panden op den voet van de gedane taxatiEn
aan de eigenaren te doen. Eventueele nadere bespreking en toelich-
ting meenen wij, dat beter in besloten vergadering te houden en te
geven is. "196

Uit de vergadering van 21 mei 1907 blijkt dat acht eigenaren waaronder
ook de eigenaar van het pand waar A.F. Jansen zijn winkel heeft, bereid
zijn hun huis aan de gemeente te verkopen. Drie eigenaren weigeren de
voorgestelde koopsom te aanvaarden.197 Met twee van hen komt het ge-
meentebestuur in oktober  1907  tot een koopovereenkomst. Tegen  de
derde eigenaar wordt een onteigenings geding voor de rechtbank te 's-

Hertogenbosch aangespannen. 198

Toon Jansen moet nu uitzien naar een ander winkelpand. Hij wil eigen-
lijk niet weg daar van die hoek en talmt daarom lang met het zoeken naar

195) GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch van 16 maart 1905, 3. De
koopprijs van het bedoelde pand bedraagt f 21.000.: de kosten van de verkoop zijn f
201,60 en de uit te keren slaggelden bedragen f 205,.
196) GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch 28 februari  1907,33.
197)  GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Herlogenbosch 21 mei 1907,29-30.
198) GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch 18 oktober 1907,10.
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een nieuw  huis.  Als in  1906 het pand Markt 59 te koop wordt aangebo-
den weigert hij om deze koop te doen.199 Hieruit blijkt een karaktertrek
van hem, zijn eigenzinnigheid, zich door niemand iets laten raden, alles
zelf beslissen. Met de gedachte "Ze doen me toch niks, ze zetten me d'r
toch niet uit" blijft hij zitten. In  1908 komt het pand weer te koop en dan
heeft Toon Jansen er wel oren naar. Hij moet nu wel, zijn huis is vcr-
kocht. Maar door het uitstel van ongeveer twee jaren moet hij nu ruim
vier duizend gulden meer betalen. Op 7 maart 1908 wordt het koopcon-
tract gesloten en koopt Toon Jansen het pand "Een huis met erf gelegen
aan de Groote Markt te 's-Hertogenbosch. Bij het kadaster dier gemeente
bekend in sectie H Nummer 1909 ter groote van twee aren vijf en zeven-
tig  centiaren.'9200 De koopsom bedraagt f 17.850. Toon neemt  de  hy-
potheek van f 10.000 over en be,Anit f 7.850 contant. "De verkooper
verklaarde uit handen van den kooper te hebben ontvangen de restant
koopsom ad zevenduizend achthonderd vijftig gulden. "201

Toon Jansen mag zich nu de bezitter noemen van 'Het Vergulde Duif-
ke', een historisch pand in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. De
oudste oorkonden zijn van 1423. Uit een nota, gedateerd 19 juni 1907,
blijkt, dat Toon Jansen nog voor hij het pand 59 kocht, al een pand in de
Korte Tolbrugstraat gekocht had. Dit pand gaat hij gebruiken als paar-
destal. Het gehele pand wordt gekocht voor f 928, terwijl de onkosten
voor de aankoop nog eens f 163,59 bedroegen.202 Op Markt 59 be-
schikt Toon Jansen nu over een grotere winkel en een groot magazijn en

zijn handel in confectiekleding gaat goed. In het Adresboek van 's-Herto-

genbosch van 1910/1911 staat hij voor het eerst vermeld op het adres
Markt 59 en staat er achter zijn naam geen 'koopman' meer, maar'klee-
dingmagazijn'.203

Dat Toon Jansen aanvankelijk weigert om zijn winkel/woonhuis op de
hoek van de Markt en de Marktstraat te verlaten om elders zijn kleding-
handel voort te zetten is begrijpelijk. Voor hem is de Bossche Markt de

'*D  Op 2 mei 1906 wordt het pand Markt 69 door A. de Groot voor dertienduizend zeshon-
derd gulden gekocht van de eigenaar Henri de Jongh; bron: Koopcontract - Kadaster's-Her-
togenbosch deel 272 269.
200) FAJ, Stukken betreffende Antonius Fransiscus Jansen, koopcontract pand Markt 59,7
maart  1908.
201) FAJ, stukken betreffende Antonius Fransiscus Jansen, koopcontract pand Markt 59,7
maart  1908.
202) FAJ, stukken betreffende Antonius Fransiscus Jansen, nota notaris Van Meerwijk. 19

juni 1907.
203

) Adresboek dergemeente 5-Henogenbosch 1910/1911,369.
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plaats waar burgers en buitenlui samenkomen om handel te drijven. Een
kledingzaak gelegen aan de Markt te 's-Hertogenbosch is voor zijn han-
del alleen maar de juiste plaats.

De Markt vormt immers het geografisch centrum van de stad. In relatie
tot de traditionele handelsfunctie van 's-Hertogenbosch was en is de
Markt van grote betekenis. De markt is een ontmoetingsplaats van for-
maat tussen kopers en verkopers, stedelingen en plattelanders. De cafas
en winkels die de markt omzomen delen in deze belangrijkheid.204 Wan-
neer Toon Jansen na verhuizing t6ch aan de Markt kan blijven wonen (op
een beter punt zelfs wat later zal blijken) is verhuizen minder moeilijk.

De twee oudste jongens, Bart en Joh, helpen hun vader al. Als zij rond
veertien jaar oud zijn, gaan zij samen de stoffen bij de thuiswerkende
kleermakers brengen en halen daar de gemaakte kledingstukken weer
op. Vanaf de Markt lopen zij iedere week naar de Vughterstraat of naar
de Oostwal om in opdracht van hun vader stoffen en fuurnituren af te le-
veren en broeken en vesten op te halen. In 1909 komt Bart als zeventien-
jarige bij zijn vader in het bedrijf. Hij leert het kleermakersvak om zo in
de zaak zelf goed van wanten te weten en om zelf ook opdrachten onder
handen te kunnen nemen.  Als Joh in 1914 achttien jaar geworden is,
gaat hij ook bij zijn vader in het bedrijf. Ook hij gaat een kleermakers-
opleiding volgen.205 Als beide jongens Bart en Joh voorgoed hun mede-
werking aan het bedrijf zijn gaan geven, wordt het bedrijf ook voortaan
aangeduid als "A.F. Jansen & Zonen". Als zodanig prijkt sinds 1914
deze firmanaam aan de voorgevel van Markt 59. Gedurende een aantal
jaren draagt het bedrijf daarbij de naam "Magazijn De Hoop: Deze laat-
ste  naam  zal pas  in 1936 verdwijnen.  De pui wordt ook gebruikt om de
bestemming van het bedrijf wat in het pand gevestigd is, aan te geven. De
ontwikkeling van het kledingbedrijf 'A.F. Jansen ' is zelfs dus aan de
buitenkant van Markt 59 zichtbaar. In 1912 staat er op vermeld: "Maga-
zijn de Hoop - gemaakte kleedingstukken." Hierdoor wordt aangegeven
dat er in de winkel confectiekleding verkocht wordt. In 1914 staat er op
de pui: "Magazijn de Hoop - Heerenkledingfabriek - A.F. Jansen & Zn."
Hieruit blijkt dat het bedrijf 'A.F. Jansen' nu bestaande uit vader en
twee zoons, die beiden kleermaker van hun vak zijn, zelf confectioneert.
De klanten weten nu dat hun kleding 'exclusief is, en niet ergens uit het

204)  Van Gaal, Socialisme en ze(Atandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923,
22.

205) FAJ. kleermakersdiploma J.J. Jansen, december 1919.
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'noorden' of het 'westen' komt. De kleding wordt door Jansen zelf ge-
maakt en dat is een vertrouwd idee. Toon Jansen heeft wel voor de fabri-
cage van zijn kleding een aantal thuiswerkende kleermakers in dienst.
Van een fabbeksruimte is geen sprake. Als een tijd later de confectiekle-
ding rechtstreeks van de fabriek gekocht wordt, komt er op de pui te
staan: "Heerenkleedingmagazijn" en weer later, als er ook kinderklee-
ding in het assortiment opgenomen wordt, komt er te staan: "Heeren-
kleeding en Kinderkleeding". Het uithangbord, gebruikt in de middel-
eeuwen, blijft in de naams- en goederenaanduiding op de pui, in een an-
dere vorm  voortbestaan. 206

Vanzelf geldt voor Toon Jansen ook de concurrentie. Hij ondervindt
deze zeker. Maar door de goede kwaliteit van zijn kleding, zijn bekende
naam bij de omringende dorpsbewoners en de Bossche burgerij - hij was
een van hen, - en de goede service door hemzelf en zijn beide zoons gebo-
den, kan hij deze concurrentie de baas. In de jaren voor de Eerste We-
reldoorlog zijn daar op de eerste plaats natuurlijk de drie kledinggrootbe-
drijven Kreymborg (1891), J.C. Jansen (comb. Peek & Cloppenburg)
(1905) en Hollenkamp (1908). Of deze drie grootbedrijven echter voor
Toon Jansen echte concurrenten waren, valt te betwijfelen. Gingen de
klanten van 'A.F. Jansen' naar Kreymborg of Peek? Het antwoord kan
luiden: niet gauw, of helemaal niet. 'A.F. Jansen', wat voor menige
Bosschenaar nog steeds Toon Jansen was, had zijn eigen klanten. die niet
overliepen naar 'vreemden' uit het westen. In de winkel van Jansen trof-
fen zij altijd een Jansen aan, wat voor de klant erg belangrijk was. Ieder-
een kende iedereen. De klanten wisten wie Jansen was, waar hij vandaan
kwam, wie zijn familie was, en Jansen kende zijn klanten, wist wie zij wa-
ren en uit welke buurt zij kwamen, hij kende hun familie. Slim als Toon
Jansen was, wist hij ook van de klanten uit de dorpen hoeveel zoons er in
het gezin waren en hoeveel schoonzoons. En dit laatste kon nogal eens tot
grote aantallen oplopen. Zijn speciale omgang met deze mensen gaf klan-
tenbinding.

Voorts zijn er nog een aantal kleinere herenconfectiemagazijnen, die
ook onder concurrentie gerekend moeten worden. Daar is zijn broer
Christ Jansen op de hoek van de blok op de Markt en later in de Minder-
broedersstraat. Op de hoek van de blok op de markt 'De Wereld', met

206)  FAJ, foto-archiel pand Markt 59. In 1936 zullen alle omschrijvingen wegvallen en blijft
er alleen vermeld staan: 'A.F. JANSEN & ZN'. 1n 1984 zal het '& Zn' verdwijnen om in 1987
geheelte veranderen in 'al]ansenmode'.
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daaronder vermeld 'gemaakte kleedingstukken' heeft Christ zijn winkel.
Dan zijn er zijn neef en 'meerijder' Bernard Boelens, de firma Eyke-
mans, de firma A. van der Heijden, W. van Roon, magazijn 'De Vriend'
en de magazijnen van P. Veltman en Zonen in de Minderbroedersstraat
en van H. Veltman-Dekkers op de Breede Haven.207 Van deze kant komt
wel bchte concurrentie, maar ook deze kan hij aan.

Ook de tailleurs spelen een concurrerende rol. In 1909, als Toon Jan-
sen naar zijn grotere winkel op Markt 59 verhuisd is, zijn er dat twaalf. 208

De venduhuizen mogen uitgesloten worden. Hier wordt vooral erge

'goedkope' en van 'mindere kwaliteit' confectie verkocht.Het is geen con-
fectie voor de klanten van 'A.F. Jansen'.

In hoeverre is deze onderneming van de eenvoudige koopman Toon
Jansen, die zoals in de loop derjaren zal blijken een vestiging van blijven-
de aard is, een 'gedurfde' onderneming geweest? Eigen doorzettingsver-
mogen om op een 'onopvallende' manier de kost voor eigen gezin te ver-
dienen, gepaard gaande met een aangeboren handelsgeest, zijn factoren
geweest die tot ontwikkeling konden komen dankzij de factoren, die in
stad en land aanwezig waren in de kledingbranche en in de maatschappij
zelf. Nogmaals kort samengevat komen deze factoren hierop neer:
- de sterke bevolkingstoename in de laatste decennia van de vorige en

de eerste decennia van deze eeuw - het consumentenaantal neemt
hierdoor toe;

-  de loonstijging bij de arbeidende klasse, waardoor deze over een rui-
mer budget gaat beschikken;

-  de opkomst van de confectie-industrie - kleding kan goedkoper gefa-
briceerd worden en wordt daardoor betaalbaar voor de massa;

- toenemende welvaart van de bevolking - voornamelijk de plattelands-
bevolking is hier van belang;

-  toename van de handelsactiviteiten op de Bossche veemarkt.
Vooral deze laatste factor geldt wel degelijk voor de positieve ontwikke-

ling van het bedrijf van Toon Jansen. Zijn eerste klanten zijn voorname-
lijk van het platteland. Zij vormen later ook een groot deel van zijn klan-
ten in de stad.

Toon Jansen komt in het voorafgaande naar voren als een handelaar,
een koopman 'van huis uit'. De familie waartoe hij behoort, de buurt
waarin hij opgroeit en zijn eerste koopmansactiviteiten ontplooit, zij zijn

207)  Adraboek dergemeente 's-Hertogenbosch 1914/1915,397.
208)  Adresboek der gemeente 's-Hertogenbosch 1908/1909,377-378.
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de basis voor zijn 'koopman-zijn'. Toon Jansen was een handelaar in de
juiste zin van het woord. een ambachtelijk beroep oefent hij niet uit. Hij
produceert de kleding niet zelf, maar laat thuiswerkende kleermakers de
kledingstukken zoals jassen, broeken en vesten, voor zijn bedrijf maken,
van stoffen, die hij zelf bij de fabrikanten koopt. Hij is een van de voor-
beelden van een marktkoopman, die een winkel begint, zoals er meer wa-
ren in die tijd rond de eeuwwisseling. Vooral marktkooplui, wonende in
de Marktstraat en de Lange en Korte Toll}rugstraat in Den Bosch, werk-
ten zich op tot blijvende winkeliers. Over deze marktkooplui en kleine
winkeliers in de Bossche 'Pijp' schrijft Spierings:

,,Er huisden ook kleine middenstanders, zoals de houders van de
water- en vuurhuizen, winkeliers, logementhouders, slagers, ko-
perslagers en negocianten die voor dag en dauw de boer optrokken
met parapluies, ellegoed en potten en pannen, hetzij te voet, per
hondekar of hittewagen. Sommigen van hen reisden de markten af,
dag in dag uit, en waren van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in
touw. Ze leefden uiterst sober en legden 'ieder halike' opzij. Uit dit
slag mensen zijn respectabele middenstanders voortgekomen. Nego-
ciantenvolk was het, maar het bezat deugden van spaarzaamheid,
werklust en zelfrespect. 99209

Toon Jansen was een van hen.

209)  Spierings. Het Kikvorschenboek, 4.
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HOOFDSTUK IV

CONFECTIE EN MAATKLEDING: EEN ONGELUKE STRIJD
1914-1940

Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog zien wij dat de kledingde-
tailhandel door de opkomst van het confectiebedrijf een grotere verschei-
denheid is gaan vertonen dan voorheen. Nieuwe kleding wordt niet meer
geleverd door de maatkleermaker, maar ook door de confectiebedrijven,
zowel klein- als grootbedrijf. Er zijn kleinbedrijven die de consument lou-
ter van confectiekleding voorzien, en kleinbedrijven, waarvan de eige-
naar zowel kleding naar maat levert als kant en klare confectiekleding. Zij
het dit laatste op kleine schaal. De grootbedrijven in confectiekleding
voeren naast hun confectie ook maatkleding, door het exploiteren van
maatateliers, zodat de consument zich daar zowel confectie- als maatkle-
ding naar believen kan aanschaffen. Door deze ontwikkeling is de positie
van de maatkleermaker sterk veranderd. Het aantal maatkleermakerspa-
troons is sterk teruggelopen. De patroon, die een aantal kleermakers in
zijn atelier in dienst had, zag zijn klantenkring sterk verminderd en had
ofwel zijn bedrijf met de verkoop van confectiekleding, die hij in de stille
tijd door zijn kleermakers liet fabriceren, uitgebreid, ofwel had hij zijn
bedrijf opgeheven en was zelf als coupeur in dienst gegaan bij een van de
maatateliers van de grote confectiebedrijven. De positie van de maat-
kleermaker begint steeds moeilijker te worden en daarom gaan de maat-
kleermakers de grote strijd aan vooral tegen de confectieleveranciers om
deze positie te verbeteren en daardoor zich te kunnen handhaven. In hun
strijd hanteren zij tweeBrlei wapens: opvoeren van eigen vakmanschap en
het in diskrediet brengen van confectiekleding. Deze strijd speelt zich
vooral af in de jaren tussen de beide wereldoorlogen (§  1).

Het middenstandsbedrijf, waartoe de zelfstandige maatkledingbedrij-
ven en de kleinere confectiebedrijven behoren, heeft in deze periode tus-
sen de beide wereldoorlogen voorgoed een eigen zelfstandige plaats ver-
overd. Het heeft zich als zodanig kunnen profileren door de bedreiging
van het grootbedrijf en de overbezetting binnen het kleinbedrijf, waarte-

gen het zich moest wapenen. De strijd die gevoerd wordt resulteert in de
totstandkoming van de Vestigingswet Kleinbedrijf in 1937. Een pole-
miek van aanval en verdediging van zowel groot- en kleinbedrijf wordt in
alle hevigheid gevoerd, totdat daar door oorlog en bezetting (1940-1945)
voorlopig een einde aan komt. De strijd tussen de middenstandszaken in
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de kledingbranche met name de maatkleermakers en het grootbedrijf in
kleding warenhuizen en filiaalgrootbedrijf wordt met dezelfde argumen-
ten voor en tegen gevoerd als in de overige branches van de detailhandel.
Alleen is bij de kiedingbranche het produkt maatkleding of confectie een
wapen meer in de strijd (§ 2).

De mode-ontwikkeling ligt tijdens de oorlogsjaren 1914-1918 stil maar
zet haar ontwikkeling in de daarop volgende jaren des te sneller voort.
Maatschappelijke en culturele ontwikkelingen, vooral de sport, vragen aan-
gepaste kleding. Het lichaam wordt letterlijk en figuurlijk herontdekt. Sport-
kleding en vrijetijdskleding verkondigen een vrijere moraal. 'Sportief ge-
kleed gaan is een sterke motivatie om kleuriger en gemakkelijker kleding
aan te schaffen. Het kledingkoopgedrag wordt beinvloed door economische
recessies in het begin van de jaren twintig en de jaren dertig. Minder finan-
ciele mogelijkheden vragen een nieuwe budgettering, waarin de post kle-
ding vaak een sluitpost wordt. Desondanks blijft de kledingdetailhandel
groeien. De vrijere moraal, zich uitdrukkend in kledinggedrag, wordt sterk
bekritiseerd door de kerI«en) (§ 3).

Invloeden van oorlog en depressie laten ook in 's-Hertogenbosch hun
sporen na. Van een economische opgang na 1918 elders in het land is in
's-Hertogenbosch geen sprake. De eerste twee na-oorlogse jaren laten
hier geen groei  zien.  In de zomer van  1920  zet een verdere recessie  in
die  tot   1923 zal duren.   In de dertiger jaren  is Den Bosch eveneens
slachtoffer van de. algehele depressie. Ondanks deze depressie zet ook in
's-Hertogenbosch de kledingdetailhandel zich in positieve zin voort.
Nieuwe kledingzaken in midden- en kleinbedrijf worden gevestigd of uit-
gebreid. De grootste ontwikkeling die de kledinghandel in 's-Hertogen-
bosch in deze periode ondergaat is echter de komst van het grootbedrijf
door de vestiging van het nieuwe warenhuis van V&D in 1931, waar ook
dames- en herenkleding tot het assortiment behoort en waar in 1935
gestart wordt  met de verkoop van herenconfectie.  In 1933 maakt  C&A
zijn entree in de stad, zodat vanaf dat moment vier grootwinkelbedrijven
in confectiekleding deel van de kledingdetailhandel uitmaken. Het zijn
de bedrijven Kreymborg, Peek & Cloppenburg, V&D en C&A Brennink-
meijer. In 's-Hertogenbosch zetten de middenstandszaken zich ook
schrap tegenover het grootbedrijf. Op het gebied van de kleding voeren
ook in 's-Hertogenbosch de maatkleermakers hun strijd tegen de confec-
tiezaken. 's-Hertogenbosch is een landelijk centrum van bondsactivitei-
ten van maatkleermakers (§ 4).

Het kledingbedrijf'A.F. Jansen' consolideert zich verder. Sinds 1914
kan met recht gesproken worden van 'A.F. Jansen & Zonen', daar twee
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zoons hun vader in het kledingbedrijf zijn gaan assisteren. Markthandel
wordt tot de beginjaren twintig naast winkelverkoop voortgezet. Het be-
drijf krijgt naast de zonen verscheidene vaste medewerkers. Na het over-
lijden  van Toon Jansen  in 1929 wordt het bedrij f door  de twee zoons
voortgezet.   In 1931 vindt opening  van een eerste filiaal  op  de   Hoge

Steenweg in 's-Hertogenbosch plaats, waardoor ook een derde zoon deel

van het familiebedrijf gaat uitmaken.  In 1935 vindt verbouwing, wat wil
zeggen vergroting, van de winkel op de Markt plaats. Een belangrijke
stap van het bedrijf 'A.F. Jansen & Zn' is de toetreding tot de inkoopvere-
niging 'Deco' in 1936. Door het opbouwen van een vaste klantenkring,
zowel van consumenten van binnen en buiten de stad, weet 'A.F. Jansen
& Zn' zich een steeds betere plaats te veroveren binnen de Bossche kle-
dingdetailhandel. Wanneer op 10 mei 1940 de oorlog uitbreekt is het fa-
miliebedrijf'A.F. Jansen & Zn' al een halve eeuw een vertrouwd begrip
voor de kledingverkoop in 's-Hertogenbosch en daarbuiten. 'A.F. Jansen
& Zn' weet de vele concurrenten in de kledingdetailhandel, zowel in het
groot- als in het kleinbedrijf, meer dan het hoofd te bieden (§ 5).

§  1.   Stnjd van maatkleermakers tegen opkomende confectie

De jaren van de Eerste Wereldoorlog gaan aan de maatkleermakers
niet ongemerkt voorbij. De Bond van Maatkleermakerspatroons in Ne-
derland geeft in een hoofdartikel in haar bondsblad Maandblad van den
Bond van Kleedermakerspatroons in Nederland van 15 augustus 1914
uitdrukking aan haar bezorgdheid met de situatie:

"Zwaar drukt het noodlot ongetwijfeld ook die ijverig mannen van
zaken, die lid zijn van onzen Bond. Overbodig, de moeilijkheden te
schetsen, waarin ook zij geraakt zijn, of dreigen te geraken. Een
troost, zij het een zwakke, dat het grote leed niet alleen aan een enke-
ling of aan weinigen, doch aan zo talloos velen is opgelegd. Aan al
dezen zij toegewenscht: blijft opgeruimd, in het belang van Uzelf, in
het belang van de Uwen; hoopt op een betere toekomst; draagt zoo-
veel in ieders vermogen is, ook als bondsleden elkaars lasten: blijft
Uw vakvereniging getrouw!"l

Moed inspreken is nodig. De economische toestand wordt slechter. De
verkoop van herenkleding gaat sterk achteruit daar ongeveer driehon-
derdduizend mannen onder de wapenen geroepen zijn en geen burger-

4   Van  der Steur,  De geschiedenis van de Bond  uan  Maatkledingbedrijuenin  Nedertand, 11,1.
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kleding meer dragen. Ook veel kleermakerspatroons worden onder de
wapenen geroepen. Door de overheid wordt getracht via werkverschaf-
fing werklieden aan het werk te houden en aan de minst draagkrachtigen
worden vervaardigde kledingstukken uitgegeven tegen zeer lage prijzen.
Een kostuum kostf 6,50 en een overjas f 5.

Een groot aantal kleermakers raakt werkloos. In Amsterdam bezoekt
koningin Wilhelmina  in   1915 een gebouw  waar 450 kleermakers  in
werkverschaffing werkzaam zijn. In een tot de Tweede Kamer der Staten
Generaal gerichte nota zegt minister Treub, dat tot de zwaarst getroffen
bedrijfstakken, naast de diamantnijverheid en het havenbedrijf, onge-
twijfeld ook het kledingvak behoort.2

Daar steeds meer kleermakers er toe overgegaan waren om in de stille
tijd confectiekleding te vervaardigen, besluit de Bond om ook de confec-
tionneurs toe te laten. Deze kleermakers waren aanvankelijk sinds de
oprichting in  1908 van lidmaatschap uitgesloten geweest. De kleerma-
kerspatroons zagen immers bij de opkomst van de confectie  het zelf ver-
vaardigen van confectiekleding als een verraad aan het eigen vak. De
Rotterdamse kleermakers sluiten zich nu ook aan. De invoer van stoffen
uit Engeland wordt steeds moeilijker maar nog wel mogelijk via de
N.O.T. (Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij). Het verschaffen
van krediet aan klanten wordt een veel besproken punt in de bondsverga-
deringen. Een voorstel tot afschaffing van jaarrekeningen en een korting
van drie procent bij contante betaling wordt geformuleerd. Veel maat-
kleermakers durven deze afschaffing echter niet aan omdat zij bang zijn
klanten te verliezen. Een systeem van 'abonnementskleding' maakt op-
gang, waarbij driemaandelijks een bedrag wordt gestort, waarvoor, af-
hankelijk van de grootte daarvan, twee jaren een aantal kledingstukken
geleverd wordt.3

Een probleem vormt in deze oorlogsjaren het verkrijgen van houtskool
voor de persijzers. Bij de distributie van houtskool gaat de bond regelend
optreden.4 De noodzaak om tot een gezamenlijke inkoop van grondstof-
fen te komen wordt steeds sterker gevoeld. In januari 1916 wordt daar-
om besloten tot de oprichting van een naamloze vennootschap om ge-
meenschappelijk stoffen en fournituren in te kopen. De I.K.V. (N.V.
Maatschappij tot In- en Verkoop van kleermakersbenodigdheden) is ech-
ter nooit tot grote bloei gekomen en wordt in 1920 weer geliquideerd.

2)   G.W. .1
3)    a. w.,  2.

4)    a.w. ,  2.
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De noodzaak om zich als maatkleermakerspatroons steeds verder te
verenigen wordt ook gevoeld. In 1917 worden naast de al genoemde
Bond van Kleermakerspatroons in Nederland, andere bonden opgericht,
zoals de Nationale R.K. Bond van Kleedermakerspatroons, een Landelij-
ke Bond van Vereenigingen in het Heerenkleedingbedrijf (confection-
neurs) en een Bond van Leveranciers van Militaire Kleding.5

Het aantal leden van de Bond van Kleermakerspatroons in Nederland
was van 40 leden in 1908 opgeklommen tot circa 100 in de jaren
1910-1915. Tussen 1915 en 1918 loopt het aantal op tot 800 in 1918,
om daarna weer te dalen tot ruim 200 in de jaren 1922-1933. Het aantal
aangesloten kleermakerspatroons uit 's-Hertogenbosch, verenigd in de
's-Hertogenbossche Kleedermakerspatroons-Vereeniging bedraagt in
1917 veertien.6

In 1918 worden de spanningen in het land steeds groter. De prijzen stij-
gen onrustbarend. Het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud,
gesteld  in  1911  op  100,  is  in 1918 gestegen  tot  182. De kleermakers
worden ontevreden en stakingen dreigen. Een crisiscomit6 moet de nood
lenigen. Regelmatig moeten lonen van de bij de kleermakerspatroons in
dienst zijnde kleermakers worden aangepast met een crisistoeslag. Het
gevolg is dat veel leden van de Bond, die dit verhoogde loon niet willen
betalen, als lid bedanken. Het aantal leden dat in begin 1918 tot 800
gestegen was, daalt in de loop  van  1918  met  150.7 De wapenstilstand
van 11 november 1918 brengt geen rust. Malaise en werkloosheid, ook
onder de kleermakers, zijn aan de orde van de dag. De consumenten,
voorzover koopkrachtig, gaan niet tot aanschaf van nieuwe kleding over
in de veronderstelling dat de hoge prijzen spoedig tot het verleden zullen
behoren. Even is er sprake geweest dat de kleding gerantsoeneerd zou
worden. Een door de overheid aangekondigde inventarisatie van manu-
facturen en confectiegoederen deed zulks vermoeden, daar uit deze in-
ventarisatie zou moeten blijken of rantsoenering nodig zou zijn. In een

s) aw•,2.

6)   Van der Steur, De geschiedenis van de Bond van Maatkledingbed,ijven in Nedertand, Bij-
lage VIII, 50.
De aangesloten leden zijn: L. Frijda, C. R8ling (Firma Taverne & de Maere), J.C. Janssen
(Firma Peek & Cloppenburg), C. Farwick (Maison Farwick-Ariins, P. Verhulst (Firma Ver-
hulst-Verschure), Maison Biessaart-Koesen (Maison Femina), A. Eijkemans (Firma G. Eijke-
mans), F. Font Freide, W. van Hout, J. Janssen (Firma J.P. Janssen & Zn), A. Kaufman, B.
Lautenslager (Maison Dericks), J.H. van der Linden, H. Terkuhle (Maison Terkuhle)
7)  Van der Steur II, a.w., 2-3.
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brief van de Rijkskleedingvoorziening aan de Bond van de Nederland-
sche Grossiers in manufacturen van 18 oktober 1918 wordt deze inven-
tarisatie aangekondigd en worden tevens de geruchten tegengesproken,
dat sluiting van winkels, confectiefabrieken en grossierszaken zou gaan
plaatsvinden.8

Door de zich in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog voortzetten-
de malaise, kan nog geen 5% van de mannen zich maatkleding aanschaf-
fen. De aanlokkelijke prijzen van de confectiekleding maken het verschil
in prijs met maatkleding erg groot en ook de kwaliteit van de confectiekle-
ding wordt steeds beter.9 Daardoor verliest de maatkleding steeds meer
terrein. De kleermakerspatroons trachten zich nu tegen deze ongunstige
omstandigheden te wapenen door te gaan samenwerken. In maart 1919
komt er een federatie van werkgevers in het kledingbedrijf tot stand,
waarbij zich aansluiten de Bond van Kleermakerspatroons in Nederland,
de Bond van Werkgeversverenigingen in het Heerenkleedingbedrijf
(confectionneurs), de Bond van Leveranciers van Militaire Kleeding, de
Bond van werkgeversvereenigingen in het dameskleedingbedrijf en de
Nederlandsche R.K. Bond van Kleedermakerspatroons. Deze federatie
heeft echter maar enkele jaren bestaan. Door de liquidatie van enkele
der aangesloten bonden en financiele moeilijkheden wordt de federatie in
1922 opgeheven. 10

De wanbetalers worden aangepakt door het instellen van een incasso-
afdeling (uitgaande van de Bonden), die vele jaren lang grote bedragen
van sleclit betalende klanten van Bondsleden zou ineasseren. 11

De invoering van de Engelse zaterdag, 's middags vrij, geeft problemen
voor de coupeurs. De zaken blijven namelijk wel de hele zaterdag open.
Wanneer de coupeurs tevens bedrijfsleider zijn, vallen ze niet onder de-
ze regeling, zo luidt een uitspraak van het ministerie. Zij mogen dan wel

12op zaterdagmiddag blijven werken.
Een veel gevreesde ziekte in de kledingindustrie is wel de tuberculose.

Veel stof op de ateliers en weinig frisse lucht zijn alleen maar voor deze
ziekte bevorderlijk. In 1921 wordt een tuberculosefonds voor de tuber-
culoselijders in de kledingindustrie opgericht, dat wel de heel erg aan de
kleermakers verwante naam krijgt van 'lompenfonds'. Aan de leden

8) ABKP, brief van de Rijkskleedingsvoorziening aan de Bond van Nederlandse grossiers in
manufacturen d.d. 11 oktober 1918.
D Timmer. Aanzien ofaandacht, 28.
jo

)  Van der Steur II, a.w., 4.
11)  a. w.,4.
ip a.w.,4.
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wordt gevraagd de opbrengst van de lompen en snippers stof, evenals de
eventuele boetepotten, in het funds te storten. Het funds blijft tot 1977
bestaan. 13

In de beginjaren twintig werken er steeds meer kleermakersbedrijven
met verlies. In het jaarverslag over 1921 van de Bond (Bond van Maat-
kleedingbedrijven in Nederland) staat onder meer: "De Nederlandsche
kleedermakerij behoort tot de vaderlandsche beroepen, die een aller-
treurigste tijd doormaken. Vele kopen in Duitsland wegens de lage valu-
ta.-14 Waren de lonen in 1922 gestegen tot 87 cent per uur voor de ate-
lierwerkers, 84 cent voor de thuiswerkers en 77 cent voor de repara-
teurs, in 1923 komt hierin door de slechte economische toestand
verandering. De hoge lonen kunnen niet gehandhaafd blijven en worden
met 5% verlaagd. De lonen blijven omlaag gaan. In 1925 zijn deze 20%
gedaald ten opzichte van 1920. Ook de verkoopprijzen van maatkleding
gaan onder druk van de malaise omlaag. Als er weeldebelasting op luxe
artikelen komt geldt dat, wat de kleermakerspatroons betreft, voor kle-
dingstukken in bont en pelswerk, en voor kledingstukken als rok, smo-
king en galakleding.15  Al  met al staan de kleermakerspatroons  er  niet
goed voor als in 1929 ook nog eens de grote crisis uitbreekt. In de jaren
twintig was bij confectiekleding steeds meer aandacht besteed aan het
binnenwerk, waardoor kostuums van goedkopere stoffen 'meer' leken en
betere merken confectie waren gaan concurreren met maatkleding.16 De
economische crisis van de dertiger jaren gaat nu de ontwikkeling van de
confectiekleding nog sterker bevorderen. Velen die nog maatkleding ge-
wend zijn, kunnen zich in de crisisjaren de luxe van een degelijk maat-
kostuum niet of nauwelijks permitteren. Gelukkig kan de massa in deze
jaren van confectiekleding worden voorzien tegen prijzen die betaalbaar
zijn. Voor een groot aantal werklozen is dit laatste zelfs niet haalbaar. Het
is een geluk bij een ongeluk, dat, althans in de eerste crisisjaren, de prij-
zen stevig dalen, zodat de reBle teruggang in de inkomsten kleiner is dan
de nominale. De lonen dalen namelijk aanzienlijk. Stel het gemiddeld
uurloon van een timmerman in het bouwbedrijf voor de periode
1926-1930 op 100 en doe hetzelfde voor de koopkracht van het loon,
dan komt men tot de volgende cijfers.

13)  Van der Steur, a.w., 5
14) a.w., 5.

15) a.w., 5-6.
16)  Timmer, a.w., 29.
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Tabel 9:  Indexclers loon en koopkracht  1930-193817

jaar Geldloon Koopkracht

1930 101 104

1932                  95                  112
1934                  84                   99
1936                  71                   90
1938                  72                   87

In 1932 krijgt de kledingproduktie en de kledingverkoop te maken  met

contigenteringsmaatregelen. In verband met door de crisis beperkte in-
voermogelijkheden en ter bescherming van de eigen industrie wordt door
de overheid een contingentering van Engelse stoffen ingevoerd en wordt
het aan particulieren verboden zelf stoffen in te voeren. Het betekent de
zoveelste negatieve aanslag op het maatkledingbedrijf.

Het aantal kleermakerijen in Nederland  per 31 december  1930  (be-
drijfstelling CBS) bedraagt 9.726; het aantal daarin werkende personen
bedraagt 19.414. Onderverdeling naar de grootte van de onderneming
geeft de volgende cijfers te zien:

Tabel 10:  Kleerniakerijen en daarin werkende personen per 31  december  1930

Personen Ondernemingen Werkzame personen

1 6.201 6.201
2 tot 5 3.093 8.202
6 tot 10 304 2.282

11 tot 50 123 2.120

51 tot 200                                                  4                                   355
201 tot 500                                                        1                                       254
Totaal 9.726 19.414

Op  8  december 1932 wordt in 's-Hertogenbosch een nieuwe landelijke
katholieke bond voor kleermakerspatroons 'St. Martinus' opgericht.
Door de depressie in het begin van de twintiger jaren - het grote debacle
met de Hanzebank - hadden verschillende bonden zich niet staande kun-
nen houden. Zo ook verdween in 1922 de toen bestaande nationale R.K.
Kleermakerspatroonsbond. Nu, na al een tiental jaren, zoeken de kleer-

17)  Beishuizen en Werkman, De magerejaren, 112.
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makerspatroons weer steun in een bond voor hun godsdienstige, zedelij-
ke en sociaal-economische belangen. Gezien de grote financiele stroppen
die de kleermakerspatroons met hun Hanze-inkoopcombinatie geleden
hadden, is hun enthousiasme aanvankelijk niet groot om weer een bond
op  te  richten.  Maar in 1932 wordt  toch  tot de oprichting van een nieuwe
bond besloten.18 In de statuten van de Bond wordt naar voren gebracht
dat de Bond zich ten doel stelt: "Door onderlinge samenwerking de gods-
dienstige, zedelijke en stoffelijke belangen der leden te behartigen, over-
eenkomstig de beginselen van den Roomsch-KatholiekenGodsdienst. "19

De programmapunten, die in de eerste aftevering op 15 augustus  1933
van 'Ons Maandblad', het bondsorgaan van de nieuwe bond, naar voren
worden gebracht, geven een overzichtelijk beeld van de knelpunten,
waarmee de maatkleermakerspatroons in deze crisistijd te maken heb-
ben. Als programmapunten warden onder ander naar voren gebracht:
aansluiting van alle rooms-katholieke kleermakerspatroons bij de rooms-
katholieke bond; een goede vakopleiding; een goed geregeld leerlin-
genstelsel; strijd tegen de schandelijke praktijken van de beunhazerij; het
voeren van collectieve reclame; gezamenlijke maatregelen tegen wanbe-
talers; verlenen van onderlinge steun bij ziekte en overlijden. De strijd te-
gen de beunhazerij wordt nog urgenter gevonden dan de strijd tegen de
confectie: "De strijd tegen de beunhazerij, waardoor onze beroepsstand
onherroepelijk mede ten gronde wordt gesleurd. 920 Voor de eerste keer
staat hier het begrip 'strijd tegen de confectie' zwart op wit.

Op de eerste jaarvergadering van 'St. Martinus' in Den Bosch (7 augus-
tus 1933) wordt al een voorstel ingediend om bij de regering aan te drin-
gen tot het nemen van wettelijke maatregelen tegen de vrije invoer uit En-
geland van gemaakte kleding en kleding naar maat aan particulieren. De
kleermakerspatroons vinden het onbillijk dat zij voor de invoer van de ge-
ringste hoeveelheid stof uit Engeland in het bezit moeten zijn van een ver-
gunning, terwijl particulieren zonder enige formaliteit kleding uit Enge-
land kunnen betrekken. Voorts wordt gepleit voor een uniforme prijsre-
geling en een wijziging in de strafwet, waarbij personen, die kopen en
niet betalen, bij de wet strafbaar gesteld kunnen worden. Ook de wet op
de oneerlijke concurrentie moet volgens de kleermakerspatroons worden
gewijzigd, vooral het plaatsen van misleidende advertenties moet straf-

18) Gedenkhoek R.K. Bond van Kleermakerspatroons in Nedertand 'St. Martinus;
1932-1957, II.
19)   Ons Maandbtad, I (1933/'34), 9.
20)  Ons Maandblad, I (1933/'34), 9.
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baar gesteld worden. Hiermee wordt gedoeld op advertenties, geplaatst
I door de grote confectiemagazijnen, waarin de confectiekleding beter

voorgesteld wordt dan dat deze in werkelijkheid is.21 Goed maatwerk en
een eendrachtige prijspolitiek zijn eveneens hete hangijzers. Als de maat-
kleermakers ervan overtuigd zijn dat het hun plicht is goed maatwerk te

"leveren:    ... dan is het ook onze plicht te zorgen dat ons werk ook werke-
lijk maatwerk is. <,22

Wat de prijspolitiek betreft blijven de patroons hameren op de verder-
felijke invloed van de te lage prijzen: "Het schijnt dat men zijn maatwerk
desnoods tegen confectieprijzen verkopen wil:,23 Voorts blijft het leve-
ren van lappen of fournituren door de klanten, het zogenaamde lap-
penstelsel, een heet hangijzer: "De kleermakerspatroon heeft het vol-le
recht het gehele produkt te leveren, dus met inbegrip van alle materialen,
benoodigd voor het maken van een kleedingstuk", is het antwoord op de
vraag: "welke rechten de kleermakerspatroon als middenstander in de
maatschappij heeft?" En waarom? Omdat coupe, pasvorm en afuerking
en 't al dan niet goed blijven van 't kledingstuk belangrijk zijn en afhanke-
lijk van de kwaliteit van stof en fournituren. Is het niet goed dan krijgt de
kleermaker de schuld.24 Uitroeiing van het lappenstelsel blijft inzet van
de strijd. Maar wordt deze strijd niet teniet gedaan door de omzetbe-
lasting?

De concurrentie van de grote kledingbedrijven door middel van hun
reclame blijft beangstigend voor de kleermakerspatroons. In februari
1934 schrijft M.S. in Ons Maandblad: "Over oprichting en uitbreiding
der groote modepaleizen wil ik 't niet hebben, daar hebben anderen al
over geschreven, voor confectiezaken hoeven we niet zo bang te zijn. We
moeten wel bang zijn voor de geldmacht en de grote reclame, van de leu-
gens dezer zaken, die dagelijks in de dagbladen zijn opgenomen. "25

Ook wordt de strijd aangebonden tegen de coneurrentie van de kant
van de militaire kleermakers, die in hun vrije tijd maatwerk voor burgers
in produktie nemen.  Op het tweede congres van de R.K. Bond van
Kleermakerspatroons in Nederland te Tilburg (23 juli 1934) brengt voor-
zitter Th. Burgemeester opnieuw de moeilijke positie van de maatkleer-
makerspatroons kort en krachtig naar voren in de volgende bewoording:

21)  Ons Maandbtad, I (1933/'34), 8.
22)  Ons Maandblad, I (1933/'34), 33.
23)  Ons Maandbtad, I (1933/'34), 63.
24)  Ons Maandbtad, I (1933/'34), 158,160
25)  Ons Maandblad, I (1933/'34), 102.
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"Onze kleermakersstand is ziek en er is al meermalen consult gehouden
met verschillende doctoren."26 Een goede diagnose is dus nog nooit
gesteld of een goed medicijn nog nooit gevonden.

De komst van veel joodse en politieke vluchtelingen uit Duitsland,
waaronder een groot aantal, dat in hun vaderland in de kledingbranche
werkzaam was, brengt in de jaren na 1933 van de ene kant een nieuwe
impuls aan het kledingbedrijf maar vormt van de andere kant een bedrei-
ging voor de maatkleermakers. Vernietiging van de joden is een belang-
rijk streven van de nazi's. Het gevolg is dat joden systematisch uit het be-
drijfsleven gestoten worden. De confectie-industrie en de aanverwante
bedrijven zijn overwegend in handen van joden, zodat veel van hen zon-
der middelen van bestaan raken. Een gedeelte van hen besluit het land te
verlaten; de meest wilskrachtigen zijn in staat de stap te doen naar een
nieuw bestaan. Twintig tot vijfentwintig procent van hen neemt dit
besluit. De Hitler-regering staat het aanvankelijk toe een (leel van hun ka-
pitaal in geld, machines en tevens huisraad mee te nemen.27 Zo ver-
spreidt zich een stroom van Duitse joden over de wereld. Veel van hen
komen naar Nederland, sommigen om er te blijven, anderen om verder
te reizen naar Engeland of de Verenigde Staten van Amerika. In London
of New York beginnen zij een nieuw bedrijf; die hier blijven bouwen zich
in Amsterdam een nieuw bestaan op. De textiel- en confectiefabrikanten
geven het kledingbedrijf een nieuwe impuls. Ook van hen zijn er echter
tijdens de Duitse bezetting weer een aantal gedeporteerd. De mogelijk-
heid om onder te duiken blijkt in Nederland groter dan in Duitsland en
op deze wijze weten een aantal de oorlog te overleven. Een groot gedeelte
van hen blijft na de oorlog in Nederland, een ander gedeelte gaat weer te-
rug naar hun oorspronkelijke vaderland om opnieuw te starten. Aan de
activiteiten van de Duitse joden in de kledingbranche is het mede te dan-
ken geweest dat Amsterdam na de Tweede Wereldoorlog een centrum
voor de confectie-industrie geworden is. 28

De joden die na 1933 naar ons land en naar elders emigreren, bezitten
de echte Duitse eigenschappen van vlijt en zin voor orde. Daarnaast be-
zitten zij fantasie, praktische zin en organisatievermogen. In elk onder-
deel van de kledingbranche bezitten zij vakbekwaamheid: zij beheersten
zowel de haute-couture als het confectiebedrijf, en zijn met de modernste

26  (his Maandblad, II (1934/'35), 1.
27)   Wolff-Gerzon, Au Bonheur des Dames. 100-101.
28)  Lampe, Gegevens over de Nederlandse confectiehandet en (le Berlijnse confectie industrie.
48.
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bedrijfsmethoden thuis in de kledingproduktie zowel wat massa- als se-
29riefabricage betreft.

Ondanks de nie,iwe impuls voor het Nederlandse bedrijfsleven en met
name het bedrijfsleven in de kiedingbranche, zijn het de kleermakerijen
die zich bedreigd voelen. De Commissie voor Economische voorlichting
van Duitse immigranten en het Comit6 voor bijzondere Joodse belangen
brengen in een rapport naar voren, dat de algemene indruk is, dat de
nieuwe bedrijven voor een groot deel werkelijk voor ons land nieuwe in-
dustrieBn brengen en geen te veroordelen concurrentie van soortgelijke
Nederlandse bedrijven opleveren. Een uitzondering vormen echter de
nieuwe gevestigde Duitse kleermakerijen. Een vrij groot aantal van deze
heeft zich feitelijk ten koste van de Nederlandse kleermakerijen hier ge-
nesteld, hetgeen in het voornoemde rapport als een misstand wordt aan-
gemerkt. Veel Nederlandse coupeurs en kleermakers zijn immers werk-
loos door de heersende malaise. De betrokken overheidsinstanties wordt
aanbevolen om, voor zover in hun vermogen ligt, vestiging van nieuwe
kleermakerijen door buitenlanders niet te bevorderen. In het rapport
wordt ook bij de overheid aangedrongen om paal en perk te stellen aan
de ongewenste toename van huisindustriele arbeid uitgeoefend door bui-
tenlanders, voornamelijk Poolse joden. Zij maken veel bontwerk onder
zeer ongunstige en onhygienische omstandigheden. De conclusie in het
rapport is dan ook dat een belangrijk aantal nieuwe bedrijven ons land in-
derdaad nieuwe werkgelegenheid gebracht heeft, maar dat daarnaast
ook nadelen zijn veroorzaakt, waaraan een einde gemaakt moet
worden.30

De beunhazerij in de verkoop van confectiekleding blijft ook een doorn
in het oog van bonafide maatkleermakers. Op de vergadering van de
R.K.   Bond van Kleermakerspatroons in Nederland  van 10 december
1934 wordt het, voor de maatkleermakers zo funeste systeem van maat-
confectieverkoop, ter sprake gebracht. Een werkloze sigarenmaker in
Eindhoven verkocht   in 1934 volgens dit systeem tweehonderddertig
kostuums. Gewaarschuwd wordt dat door dit systeem allerhande sjache-
raars met stalen kunnen leuren en kostuums kunnen verkopen.31

Opmerkelijk is dat de in 1908 opgerichte Bond van Kleermakerspa-
troons in Nederland,  in   1934  haar naam verandert  in  Bond  van  Maat-

kleedingbedrijven in Nederland. Deze nieuwe naam is een bevestiging

29) Wolff-Gerzon, aw.. 101.
39 ABKP, Rapport betreffende Duitse bedrijven in Nederland 1935, inv.nr. 8.10.
39  Ons Maandblad, 11(1934/'35).67.
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van het feit dat de kleermakerspatroons hun werkzaamheden als een be-
drijf gaan ervaren, niet in de minste plaats omdat veel patroons naast
maatkleding ook confectie gaan verkopen en daardoor een 'echte' winkel
beginnen. Het feit van de verkoop van confectiekleding door de maat-

''kleermaker is echter een heet hangijzer.  Kan de maatkleermaker ook
confectie verkopen?" vraagt de Bossche maatkleermaker Gerard Kuij-
pers, secretaris van de R.K. Bond van Kleermakerspatroons in Neder-
land zich af. Op de jaarvergadering van de bond van 19 augustus 1935
wordt deze vraag expliciet aan de orde gesteld. Al in 1933 was dit onder-
werp op de eerste vergadering van de bond ter sprake gebracht. Er wa-
ren toen voor- en tegenstanders van verkoop hn confectie door de maat-
kleermaker. Het vraagstuk is nu weer actueel. Kuijpers meent dat bij het
beantwoorden van deze vraag de economische toestand van groot belang
is. Deze toestand is immers een toestand van depressie, van crisis. De
maatkleermaker ondervindt de gevolgen van de minder koopkrachtige si-
tuatie waarin het publiek zich bevindt. Tegen deze achtergrond is de
vraag alleen maar te beantwoorden. Een groep van maatkleermakers
houdt krampachtig vast aan het ideaal 'Maatwerk voor alles'. Dit is zeer
juist, meent Kuijpers, maar zij vergeten dat wij in een economische crisis
leven, welke geen rekening houdt met dit ideaal. Een tweede groep gaat
naast maatkleding ook maatconfectie verkopen. Ook hier is gevoel voor
het vak aanwezig. Deze groep weet dat alleen maatwerk geen voldoende
economische basis meer voor het bedrijf kan geven. De jongere generatie
wil sportkleding en een goedkope regenjas en geld heeft zij niet. Wan-
neer deze jongeren geen regenjas van f 45 kunnen betalen, moeten wij
hen deze niet opdringen, want opdringen is de klant verdringen. Wij
moeten ons aanpassen aan de maatschappelijke en economische positie

',van de consument. Waarom laten wij de groote concerns, de groote
confectiehuizen alleen profiteren van de tijdsomstandigheden, doordat

.,zij naast hun oude klanten de onze nog afnemen , vraagt Kuipers zich af.
Hij is van mening dat confectie ook in handen van de maatkleermaker
moet komen. De consument zal heus wel naar de maatkleermaker terug-
komen als deze confectie gaat voeren, omdat de consument zich, ook
voor confectie, liever door een maatkleermaker bediend ziet. Volgens
hem is proefondervindelijk bewezen, dat de consument meer vertrouwen
stelt in het kopen van een regenjas, sportkostuum of winterjas bij een
maatkleermaker dan bij een confectiewinkelier. De voorlichting bij de
maatkleermaker is beter omdat de klant tegenover de vakman staat. Dit
geeft hem veel meer vertrouwen, dan wanneer hij in een groot confectie-
huis door een nietszeggende bediende geholpen wordt. "Maar", zo
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waarschuwt Kuijpers, "dan hebt gij ook te zorgen dat uw maatwerk ver
boven dat van uw te verkoopen confectiekleeding uitsteekt. Zowel in
prijs, als kwaliteit en kwantiteit."32 De aversie tegen het grootbedrijf in
confectiekleding, en het verschil in de verhouding, wordt hier wel uit-
drukkelijk door Kuipers naar voren gebracht. De polemiek 'voor of te-
gen verkoop van confectie door de maatkleermaker' gaat voort. Theo L.

Burgemeester. ook een Bossche kleermakerspatroon, is van mening, dat
verkopen van confectie best mag, maar dat de verkoop van maatwerk
nummer 66n moet blijven. Volgens Burgemeester moet men zich niet
blind staren op confectie. Voor de niet koopkrachtige consumenten is het

een uitkomst dat zij voor een lage prijs een kostuum kunnen aanschaffen.
In deze tijd van depressie zijn velen genoodzaakt goedkope kleding aan
te schaffen. Laat al die klanten dan niet naar de grote confectiemagazij-
nen gaan. Ook wij mogen en moeten confectie gaan leveren. Als vakman
is men er misschien tegen, maar uit financieel oogpunt moet men er voor
zijn. Burgemeester doet dan een profetische uitspraak als hij schrijft: "Er
zal een tijd komen dat 't gaat tusschen werkelijk eerste klas maatwerk en
confectie. Al wat er tusschen zit zal verdwijnen:'33

Het maatkledingbedrijf heeft niet alleen te lijden onder het feit dat
door de verminderde koopkracht van de consument, deze zich confectie-

kleding gaat aanschaffen, maar onder het feit dat modezaken, die voor-
heen sporadisch confectiekleding verkochten, nu gaan adverteren met
kleding naar maat en wel met ongekend lage prijzen, terwijl deze maat-

kleding niets anders is als betere confectie. Andere zaken prijzen hun
confectie aan met 'kleermakerswerk'.

Het kopen op krediet en op afbetaling is in deze dertiger jaren ook
steeds meer toegenomen met de ergste gevolgen voor zowel de koper als

de verkoper, dat wil zeggen voor de zaken zelf als voor die clidntble. Bei-
de categorieen komen door dit misbruik in de grootste moeilijkheden. De
middenstandsbedrijven, ook de maatkledingbedrijven, hebben veel geld
onder hun klanten uitstaan, en soms zeer grote bedragen. De mid-
denstand kan zich dat eigenlijk niet veroorloven want "Er wordt tegen-

woordig in middenstandskringen achter de mooie spiegelruiten voor de
etalages en woonkamers meer gezucht en meer schrijnend leed geleden,
dan menigeen wel vermoedt", zo schrijft Het Centrum van 21 april
1937.34' Kopen en direct betalen  is de beste  vorm  om  in deze na-cri-
sistijd weer economisch gezond te worden en te blijven

32)  Ons Maandbtad, III (1935/'36), 32-34.
33)  Ons Maandblad, III (1935/'36), 77-78.
34)  Ons Maandblad, IV (1936/'37), 158.
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De maatkleermakers zetten hun eigen 'strijd' inmiddels voort. Op 25
en 26 januari 1938 wordt op initiatief van de vier grote werkgeversorga-
nisaties de eerste grote 'Kleermakershandelsbeurs' gehouden in hotel
Krasnapolski in Amsterdam. Het doel is de samenwerking te bevorderen
en niet alleen tussen de kleermakerspatroons onderling, maar ook, en
niet in de laatste plaats, tussen de leveranciers van de kleermakers en de
kleermakers zelf. Door het houden van 66n grote handelsbeurs wordt het
houden van vele kleine beurzen, waaraan bezoek veel te veel tijd en
moeite kost, overbodig, en "De tot op heden gehouden beurzen kunnen
op geen stukken na vergeleken worden met die, welke thans te Amster-
dam zal worden gehouden.-# Theo Jansen, commissielid van de han-
delsbeurs, brengt in een inleidend woord ter aankondiging van de beurs,
de moeilijke toestand van de kleermakersstand nog eens naar voren: "De
tijden waarin wij leven zijn uiterst moeilijk en niet het minst voor den
kleermakerstand...  Moge  door een algeheel welslagen deze beurs  een
symbool vormen van het doorzettingsvermogen, de wilskracht en de
energie."36

De handelsbeurs wordt een groot succes, waardoor volgens de organi-
satoren een periodiek terugkerende handelsbeurs voor een reeks van ja-
ren zo goed als gewaarborgd lijkt. De Tweede Wereldoorlog zal deze
plannen echter verijdelen.

Het vakonderwijs mag uitbreiding ondervinden door vestiging van een
vakschool voor kleermakers te 's-Hertogenbosch, de eerste vakschool
voor kleermakers in het zuiden. Voorlopig wordt gestart met een avond-
cursus, die aanvangt op 10 oktober 1938. Zestig cursisten worden inge-
schreven.

De strijd van de maatkleermakers om hun verloren terrein op de con-
fectie te herwinnen wordt in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoor-
log sterk naar voren gebracht in hun vaktechnisch tijdschrift De Modeme
Maatkleermaker. De eerste jaargang van dit blad valt samen met het ka-
lenderjaar 1938. Het maandblad voor kleermakers en coupeurs wordt,
na een zelfstandig bestaan van eenendertig jaar,  in dit nieuwe blad  opge-
nomen.

De activiteiten van de maatkleermakerspatroons, zoals in dit blad naar
voren gebracht, kunnen in twee soorten onderscheiden worden: a. posi-
tieve plannen om het maatkledingbedrijf haar plaats te laten behouden
en zo nodig achterstand in te halen; b. zich afzetten tegen de confectie-

35)  Ons Maandblad, V (1937/'38),87-89.
36)  Ow Maandblad, V (1937/'38), 90.
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kleding en deze in diskrediet brengen. De redactie van het nieuwe blad is
van mening dat zij zich te lang aan oude begrippen heeft vastgeklampt en
niet in alle opziehten rekening heeft gehouden met de gewijzigde tij(ls-
omstandigheden. Door zich nu met de meest vooraanstaande vaklieden
in het maatkleermakersbedrijf in verbinding te stellen hoopt de redactie
een vaktechnisch blad te brengen, dat aan alle eisen van deze tijd vol-
doet.37 De ontwikkeling van de vakbekwaamheid van de maatkleerma-
kers staat voorop.

In de eerste maanden van 1938 wordt de toekomst van het maatkleer-
makersbedrijf door veel maatkleermakerspatroons somber ingezien,
somberder dan ooit tevoren. Niet alleen de mindere koopkracht van de
consument, maar ook de scherpe en ongebreidelde concurrentie van de
confectiezaken blijft gezien worden als de oorzaak dat veel maatkleerma-
kers zelfs in de tijd tussen Pasen en Pinksteren niet lonend kunnen wer-
ken. Aanbevolen wordt om ook zomerkostuums als maatkleding te gaan
verkopen. Een zomerkostuum van de maatkleermaker zal zeker concur-
rerend werken met een zomerkostuum van de confectiedetaillist want
'. Bij de costuums is een goede pasvorm noodzakelijk. De klant toch, die
enige eisen aan zijn kleding stelt, kan niet tevreden zijn met een slechtzit-
tend sportjasje en een broek, waarvan de snit, ondanks het grote aantal
gespjes en elastiekjes, een grote algemeenheid vertoont."38 Deze zomer-
costuums moeten natuurlijk wel de aandacht van de consument krijgen.
., .'Etaleer voor een van uw ramen steeds zomercostuums, wordt aanbe-
volen, en "als u vreest, dat het publiek geneigd is er wat sceptisch tegen-
over te staan, vertel hen dan, dat zelfs Minister Colijn er een draagt. 9939

Het vraagstuk van de nieuwe aanwas in het kleermakersvak heeft ook
alle aandaclit en wordt verontrustend gevonden. Het aantal jonge men-
sen, dat zich tot het kleermakersvak voelt aangetrokken, is tamelijk ge-
ring. Het lijkt of het kleermakersvak minderwaardig wordt gevonden.
Het zijn vooral zoons van kleermakers, en dan van de betere kleerma-
kers, die zich tot het vak aangetrokken voelen. In feite bestaan de jon-
gens, die in het kleermakersvak hun beroep gaan uitoefenen, uit twee ca-
tegorieen: a. zoons van kleermakers ofjongens, die door bepaalde rela-
ties uit familie- of kennissenkring het kleermakersvak hebben leren
kennen; b. jonge mensen, die lichamelijk of geestelijk niet geheel vol-
waardig genoemd kunnen worden en door ouders, instellingen, ja, zelfs

37)  DeModeme Kleermaker, I (1938),1.
38)  De Modeme Kieermaker, 1 (1938), 141.
39)  De Modeme Kleennaker, I (1938), 142.
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doktoren, worden aangeraden om maar te proberen kleermaker te wor-
den, omdat dit vak naar hun mening, noch aan het lichaam, noch aan het
verstand, hoge eisen stelt."40 Het positiever voorstellen van het beroep
van kleermaker is dus een dringende vereiste.

Gezien de teruggang van de maatkledingbedrijven gaat de maatkleer-
maker zich afvragen: "Heeft de maatkleermakerij nog toekomst?" Onder
deze kop verschijnt er een artikel in De Modeme Maatkleermaker van 1
augustus 1939. Geconstateerd wordt dat niet veei jongeren nog de wens
koesteren om maatkleermaker te worden en dat het ook niet vanzelfspre-
kend meer is dat de zoon de vader in het bedrijf opvolgt. De vader kan
het nog wel uitzingen; zijn klanten komen nog uit sleur en gewoonte;
nieuwe klanten komen er echter niet meer bij. Nogmaals wordt naar vo-
ren gebracht dat het voor een groot gedeelte aan onvoldoende vakkennis
te wijten is en niet direct aan de opkomst van de confectie-industrie, dat
het de maatkleermakerij zo slecht gaat. Vakkennis moet worden ver-
hoogd wil de maatkleermakerij in welk land ter wereld ook blijven voort-
bestaan. De oorzaken liggen bij de maatkleermaker zelf. Toegegeven
wordt dat men tegen het grootkapitaal van de confectiemagnaten toch
niet op kan. Het heeft geen zin tegen windmolens te vechten. Slechts ver-
betering van het maatwerk verzekert de beoefenaars ervan een be-
staan.41 Met deze gedachte nog steeds als hoopvol baken, zetten de
maatkleermakers hun koers voort tot aan het moment dat ook dit baken
weggeslagen wordt door de mobilisatie (28 augustus 1939) en Wereld-
oorlog II. Na de oorlog zullen zij blijven ijveren voor hun behoud met ver-
betering van vakkennis als wapen in de strijd tegen de confectiekleding.

Wanneer op 28 augustus 1939 de mobilisatie afgekondigd wordt, be-
tekent dat een stagnatie van levering van stoffen en fournituren. Stoffen
en fournituren heeft men nu juist hard nodig want er ontstaat bij het uit-
breken van de oorlog een overweldigende drukte bij een aantal maat-
kleermakerijen, zowel de uniformmakers als de civielzaken. De maat-
kleermakers worden volkomen verrast door deze stroom van orders. De
voorraden stoffen zijn klein en de grossiers komen handen te kort. De za-
ken die op Engelse stoffen aangewezen zijn, komen het eerst in moeilijk-
heden. Door mijnen in het Kanaal is verscheping onmogelijk geworden.
Ook de confectiefabrieken worden met orders overstelpt. Bij de maat-
kleermakerijen komt de extra moeilijkheid naar voren, dat ofwel de werk-

40)   De Modeme Kleermaker, I (1938), 158.
41)  De Modeme Kleennaker, 11 (1939), 269-270.
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gever, ofwel de coupeur, ofwel beiden, voor militaire dienst opgeroepen
worden. Bij het ministerie regent het aanvragen voor zakenverlof. Als (le
zaak tijdelijk dicht moet zijn niet alleen de familie van de ondernemer de

dupe, maar ook de kleermakers, die hij dienst heeft. Andere onderne-

mingen moeten enige van hun beste krachten missen en komen zo met
hun werk in de knoei.42 Gebrek aan werk is er vlak voor de Duitse bezet-

ting van Nederland voor de maatkleermakers niet. Hierbij komt ook nog
dat de minister van defensie een oproep doet om de maatkleermakerij in
te schakelen bij het vervaardigen van uniformen.43 Zijn het de maat-
kleermakers niet geweest die enkele jaren geleden protesteerden omdat
de militaire kleermakers ook opdrachten voor het vervaardigen van bur-
gerkleding aannamen?

Nauwelijks twee maanden voor de fatale datum van 10 mei 1940 orga-
niseert de Bond van Kleermakerspatroons in Nederland (een samenvoe-

ging van de Algemene Nederlandsche Kleermakers Bond, de Nederland-
sche Bond van Kleermakerspatroons en de R.K. Bond van Kleerma-
kerspatroons 'St. Martinus') op 20 en 21 februari 1940 in Utrecht een
'Tweede Nederlandsche Handelsbeurs' annex een grote nationale vak-

tentoonstelling. De resultaten hiervan gaan met de inval van de Duitsers

volledig de mist in. Tijdens de bezetting (1940-1945) zal de vakkennis en
vakbekwaamheid van de maatkleermakers voor andere doeleinden aan-
gewend gaan worden dan voor het produceren van 'nieuwe' kleding.

§ 2. Koopgedrag en motivatie/versnelde ontwikkeling

Zoals in alle oorlogssituaties, waar directe overleving aan de orde is,
ligt ook tijdens de Eerste Wereldoorlog de ontwikkeling van de mode stil.
Mode is immers een spel en waar directe overleving aan de orde is, wordt
niet gespeeld.44 Nederland, in de mode-ontwikkeling afhankelijk van

Frankrijk en Duitsland, ondervindt daarom deze sti]stand ook. Het be-

grip 'mode' duidt hier dan wel uitdrukkelijk op de 'haute couture', ge-
dragen door de dames van de betere stand.

Al is er geen verandering in de mode te constateren tussen 1914 en
1918, er treedt wel verandering op in kleding en kleedgedrag. De ar-

beidsverdeling tussen mannen en vrouwen wordt door de oorlogsomstan-
dighe(len doorbroken. In de oorlogvoerende landen doet zich dit het

42)  De Modeme Kleermaker, II (1939), 409-410.
43)  Van der Steur II, a.w., 10.
44)  Verburgh, H«# Norben Elias getfik, 149.
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meest gevoelen. Daar de mannen aan het front verblijven, moeten veel
vrouwen de arbeidstaak van de mannen overnemen en hun plaatsen in
de fabrieken (ook oorlogsindustrie) innemen. Daar in Nederland veel
mannen onder de wapenen geroepen zijn, doet zich dit hier, hoewel in
mindere mate, ook voor.

De modekleding - de zogenaamde demonstratieve kleding - ondergaat
weinig verandering; de werkkleding - de zogenaamde consumerende kle-
ding - daarentegen wel. Vrouwen gaan in deze situatie overalls en werk-
broeken dragen. De confectiekleding wordt in de loop van de Eerste We-
reldoorlog in West-Europa, met uitzondering van Frankrijk, de normale
dracht. Zowel de confectiekleding voor mannen als de confectiekleding
voor vrouwen slaat aan bij een groot publiek. Na de oorlog zet deze trend
zich voort. In het volgen van de mode, dat door het dragen van confectie-
kleding mogelijk geworden is, volgt de consument de ideaalbeelden van
de man en de vrouw in de burgerlijke samenleving. Zij gaan een bepaal-
de rol spelen. De mannen volgen in het spelen van hun rol het beeld van
het 'witte boorden beroep', door het dragen van het confectiepak op het
werk - de heren dragen maatkleding - de vrouwen volgen in het spelen van
haar rol, de mode van de haute couture van de dames, door het dragen
van confectiemode, die deze haute couture sterk benadert. In de twinti-
ger jaren zet zich dit in nog sterkere mate voort.45 Door technische moge-
lijkheden breekt massaproduktie van mannenkleding voorgoed door. Be-
staat er een streven van de maatkleermaker om een zo goed mogelijk pro-
dukt te maken om zo de voorrang op confectiekleding te behouden, de
producenten van de confectiekleding doen alle moeite om de maatkle-
ding te evenaren. De vrees dat het confectiepak niet mooi zal passen,
leidt er toe, dat confectiekleding wel 'als gegoten zit', maar niet om het li-
chaam maar om de vulling. Het kostuum wordt gevoerd en geperst zon-
der dat men let op de natuurlijke val van de stof en bij het dragen verliest
het al spoedig zijn 'nieuwe' aanzien. Er ontstaat een verschil tussen ge-
klede en goed geklede mannen.46 Op dit laatste spelen de maatkleerma-
kers natuurlijk in. Het model van het kostuum benadert dat van onze tijd.
Het colbert heeft smalle revers en wordt tot aan de boord dichtgeknoopt.
De pantalon is nauw en vaak lichter van kleur dan het jasje en moet zowel
aan de voor- als aan de achterkant in de vouw geperst zijn alsof het iedere
dag opnieuw uit het confectiemagazijn komt. De losse manchetten wor-
den niet meer kokervormig gesloten, maar worden met de randen aan el-

45)  Timmer, a.w., 40-41.
16

) Broby-Johansen, Kleding en het AaBe ervan, 288.
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kaar geklemd. Is hier al enige opening in het strakke harnas van de man
te bespeuren?

Wanneer in 1915 Magazijn Nederland (Kattenburg en Co) bij de ope-
ning van zijn nieuwe gebouw Spui/hoek Spuistraat in Den Haag een bro-
chure uitgeeft met als titel Kleding en de Man geeft niemand minder dan
Louis Couperus hierin zijn visie op de mannenkleding. In zijn Meditatie
over het mannelijk toilet schrijft hij onder meer: "Plooien en pluimen ge-
ven geen pas meer bij ons bestaan. Ja zeker, wij moeten ons in onze veel-
vuldige koortsige existenties van moderniteit, netjes opsluiten, als in een
doosje, in ons nauwsluitend pak van goeden snit."47 Even later vervolgt
hij: "Wij kregen wel practische broekspijpen, maar men duld(le daarna
alleen dat wij onze 616gance legden in een zorgvuldig onderhouden mid-
denplooi, in een zorgvuldig omgeslagen ondervouw."48 Wij kunnen ons,
volgens Couperus, in deze kleding de hele dag v661 en toch elegant bewe-
gen, zonder ons'uit de plooi' te voelen. De overjas veston of gekleed om-
sluit ons, volgens hem, veilig in een goedzittend etui. Hij besluit zijn arti-
kel met zijn niet mis te verstaan oordeel over de moderne kleding, door te

9,

schrijven:  Wij zijn strijders in-het-leven en ons modern costuum is ons
harnas. 9949

De stijve en ongemakkelijke kleding is niet van de ene dag op de ande-
re verdwenen. Deze kleding blijft bestaan als officiale gelegenheidskle-
ding, waartoe jacquet, rok en smoking teruggedrongen zijn, of als zon-
dagskleding, omdat geen enkele heer als hij 'gekleed' is eruit wil zien als
al die mannen, die moeten werken voor de kost. Het is de sport (lie de
daagse kleding heeft gewijzigd. Er ontstaat sport- en vrijetijdskle(ling.
Voor de sport, waaronder te verstaan op jacht, golf en tennis van de hoge-
re klasse, voldoet de nauwsluitende kleding immers niet meer en wordt

, 9wijdere kle(ling verlangd.   Toen het er om ging een tijger in de sprong te
schieten of voor een razende neushoorn te vluchten werd een maximale
bewegingsvrijheid een eerste vereiste", schrijft Broby-Johansen.50 Ge-
volg is dat bij de heren het jasje en de broek wijd worden en de stijve
hoed en het gesteven hemd door slappe vervangen worden.

De maatkleermakers moeten nu kleding gaan maken voor mensen die
zich kunnen bewegen. Zo ontstaat de dwaze situatie dat de confectie-in-
dustrie, die goedkope massakleding voor de brede laag van de werkende

'1)  Couperus, Meditatie over het mannelijk toilet. in Kirding en de man. 7.
48)  La.P.,8.

19) t.a.P., 10.
50)  Broby-Johansen, a.w., 288.
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bevolking fabriceert, zich toelegt op het vervaardigen van met stijf linnen
bewerkte kostuums, die met opvulling en vaak persen, de indruk moeten
maken alsof er vele malen voor gepast is zoals bij maatkleding, terwijl de
maatkleermakers voor de aristocratie loszittende comfortabele pakken
maken, die een zekere nonchalance suggereren. 51

Volgens Broby-Johansen gaan achter deze twee soorten kleding, twee
fundamenteel verschillende levensbeschouwingen schuil: de oude puri-
teinse, die het bestaan als een ernstige zaak opvat en het lichaam en zijn
functies min of meer beschamend en weerzinwekkend vindt; en een vrij-
ere levensbeschouwing, verbonden met het sportterrein, de jacht en de
dans, die in het lichaam en zijn functies niets minder dan iets prachtigs
ziet en opschept met wat het lichaam kan.52 De veranderingen in waar-
den en normen, die m6t het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog
krachtdadig door gaan dringen, noemt Bouman de 'herontdekking van
het lichaam'.53 De Victoriaanse preutsheid en de Calvinistische zelfbe-
heersing beginnen hun stijlvormende kracht te verliezen. Men ziet 'los-
ser' wordende zeden. De vrouw van de negentiende eeuw sterft uit. De
man trouwens ook. Er ontstaat een nieuw geslacht.

Bouman ziet de veranderingen in het normbesef en vooral de heront-
dekking van het lichaam, die in het eerste kwartaal van deze eeuw plaats-
vonden, in een ruim proces van ontburgerlijking. De verhoogde mobili-
teit, de techniek en de sport en het verlangen naar een eerlijker'stijl' dra-
gen volgens hem bij tot een gistingsproces, dat in het stedelijk milieu snel
verloopt en dat tengevolge van het katalysatoreffect van de wereldoorlog
nog sneller gaat verlopen. V66r 1914 blijkt de burgerlijke cultuur sterk
genoeg om de stormloop van de vernieuwende krachten te weerstaan:
9,Een beroep op de traditie, dat wil zeggen handhaving van de negentien-
de eeuwse normen, rechtvaardigde iedere actie tegen vernieuwende
overschrijdingen van welgevoeglijkheid. 9954

De mode was door alle wisselingen heen nog steeds een belemmering
geweest voor de doorbrekende gedachte van vrije beweging van het her-
ontdekte lichaam. Zij was bijgevolg onsportief gebleven. Eerst na 1914
begint de beweging naar een kleding'nieuwe stijl', aangepast aan de ver-
anderde omstandigheden. Het accent gaat meer en meer op doelmatig-
heid en natuurlijkheid liggen. Vooral bij de vrouwen bewijzen de aandui-

51) a.w., 288.
52   a.w., 288.
53)    Bouman,  Cultuurgeschiedenis  van de twintigste eeuw.  7 1.
54)   a. w.,72.

152



ding van de lichaamsvormen en de gedeeltelijke ontbloting hoever men
zich van de Victoriaanse normen had verwijderd. In de kleding kan
voorlaan een zekere mate van sexuele vrijheid ten toon worden ge-
spreid.55 Gezien de ontwikkelingen die later in de twintiger jaren en na
de Wereldoorlog II in het kleedgedrag zullen optreden, is dit ten toon
spreiden van sexuele vrijheid zeer matig te noemen. Het is zeker waar dat
de vrouwenkleding lichter vloeiende lijnen krijgt en dat de vrouw echt
gaat genieten van de verlossing van het nauwe korset uit de vorige eeuw.
En het is zeker waar dat de ceremoniele herenkleding op tal van punten
aan de drang naar meer gemakkelijkheid moet toegeven. Dit bestaat er
echter nog maar in, dat de onmiskenbare symboliek van de stijve boord,
samengaand met ernstige bedoelingen in het ernstige gedrag van om-
streeks de eeuwwisseling, in de loop van de Eerste Wereldoorlog ver-
drongen wordt door de slappe omgeslagen boord. De klaargestrikte hum-
bug met een gesp in de nek en de vaste das met een halve maan die om de
boord gestoken werd, worden vervangen door vlinderdasje en de strik-
das. Dat is alles, zeggen wij nu. De wijde pantalon als daagse dracht, gaat
al iets verder. Als wij weten, dat de heren tot 1920 nog slobkousen droe-
gen, valt het met de in die kleding uitgedrukte 'sexuele vrijheid' wel

56mee.
Is in de kledingmotivatie in deze oorlogsjaren een aanzet tot verande-

ring te constateren naar grotere bewegingsvrijheid in de kleding onder
invloed van moraal en sport, het kledingkoopgedrag daarentegen wordt
belemmerd door sterk stijgende prijzen. Een groot aantal laagstbetaal-
den is op den duur niet koopkrachtig genoeg om veel geld aan nieuwe
kleding uit te geven en het publiek, dat wel koopkrachtig is, blijft zich af-
zijdig houden in de veronderstelling, dat de hoge prijzen spoedig tot het
verleden zullen behoren. Wanneer in 1918 de oorlog beaindigd is kan
een nieuwe periode beginnen, dat wil zeggen dat de veranderingen en
aanzetten tot veranderingen in leef- en kleedgewoontes verder tot ont-
plooiing kunnen komen. 57

Een eerste ontwikkeling geldt het naar voren komen van de 'gewone'
man en vrouw, die door welvaart en massaprodukten in staat zijn om zich
modekleding aan te schaffen. De koopkracht is in de loop van de twinti-
ger jaren weer wat toegenomen. Zij kunnen zich nu confectiekleding aan-
schaffen, waardoor een wens om er als 'mijnheer' en 'mevrouw' uit te

55) a.w.. 73.
56)  Broby-Johansen, a.w., 288.
57)  Van der Steur II, a.w., 3.
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zien, in vervulling gaat. De arbeidersvrouw wil en gaat zich in de twinti-
ger jaren steeds meer voornamelijk in haar vrije tijd als 'dame' gedragen.
Haar budget geeft haar hiertoe door de toegenomen welvaart de moge-
lijkheden. Zij blijkt wel degelijk gevoelig voor de mode. Het is dan ook te-
kenend voor deze twintiger jaren dat de arbeidersvrouw als consumente
op de kledingmarkt verschijnt. De arbeidster wil buiten haar werkkring
geen 'arbeidster' meer zijn en het dienstmeisje wordt liever aangezien als
de dochter des huizes, dan als'gedienstige'. Bekend is het voorbeeld van
het dienstmeisje, dat daarom altijd haar schort afdeed als zij ging 'open-
doen'.58 'Want je kent ze niet meer terug, de meisjes uit den arbeidende
stand, wanneer zij 'gekleed' uitgaan. Oppervlakkig bestaat er geen ver-
schil meer tusschen de vrouwen en dochters van beter gesitueerden en
van den arbeider", schrijft E.R. in de rubriek De vrouw en haar huis van
De Tijd.59

Was de afstand tussen de arbeidersvrouw en de dame voor de Eerste
Wereldoorlog nog in de kleding zichtbaar geweest, in die zin dat de ar-
beidster werkkleding droeg en de dame mode, in de twintiger jaren ver-
dwijnt dit onderscheid voorgoed. Nu de mode ook voor het arbei-
dersmeisje door betaalbare confectiekleding bereikbaar is, raakte de
voor kort nog gekoesterde wens om zich met de hoger geplaatste me-
vrouw, waarvoor zij werkt, te kunnen identificeren, op de achtergrond.60

Het dienstmeisje legt haar stijve 'dienstjapon' af en gaat zich kleden in
een 'keurig' en 'gekleed' jurkje. Bij de aristocratie is deze dienstkleding
voor het dienstmeisje nog een aantal jaren blijven bestaan, om ook na de
Tweede Wereldoorlog voorgoed te verdwijnen.

De arbeider gaat zijn identificatiebehoefte met het 'witte boorden be-
roep' ook steeds meer uitdrukkelijk in zijn kleding vorm geven; hij wil als
heer gekleed gaan. De massaproduktie van goedkope confectiekleding
geeft ook hem hiertoe de mogelijkheden, waardoor ook zijn wensen ver-
vuld worden. Hoewel het democratiseringsproces in de herenmode door-
zet, blijft er toch een onderscheid in de toepassing van die herenmode.
Iedereen draagt nu een colbertkostuum met dit verschil, dat de ambte-
naar, de winkelbediende, de onderwijzer, kortom de witte boorden be-
roepsbeoefenaren, het colbert tijdens hun werk dragen, en dat de boeren
en de arbeiders het niet in hun werk dragen, maar in hun vrije tijd, oP
zon- en feestdagen.61 De hogere kringen reageren hier een tijd later op

58) E.R..De vrouw en haar huis. in De Tijd, 3 december 1927.
59) Lap.,

60)  Verburgh, a.w., 156.
61) a.w.. 162.
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door het colbert in de kast le laten hangen. Voor de vrije tijd vinden zij
het niet nonchalant genoeg meer. Hoe zouden zij hun 'niets doen' tot uit-
drukking kunnen brengen in een colbert, terwijl een groot deel van de
mannelijke bevolking dit als werkjasje heeft uitverkoren.62 Kleding als
uitdrukking van 'behoren lot een bepaalde groep' komt hier onvermijde-

lijk naar voren.
De opkomst van de film en het dansen - in deze twintiger jaren, de 'roa-

ring twenties', ontstaat er een danswoede - dragen niet weinig bij tot de

kledingmotivatie en het kledingkoopgedrag van vooral de werkende klas-
se. Filmbezoek en dansen worden het vermaak van deze werkende bevol-
king, die nu vrije tijd en geld heeft.63 De film heeft hier de functie van
modeshow. De kledingmode van de filmhelden en heldinnen wordt als
voorbeeld genomen. In de danszaal kan men deze mode in praktijk bren-
gen, en dat doet men ook.

Kledingmotivatie en kledingkoopgedrag wordt ook gestimuleerd door
de reclame, zowel door dagbladadvertenties als door de uitstallingen in
de etalages. Was er in de dagbladadvertenties nog nooit aandacht
besteed aan 'Jan Boezeroen', hij droeg toch nooit iets anders als een boe-
zeroen, nu wordt wel aandacht gevraagd voor'de kleine man met het con-

fectiepakkie an', die immers ook 'gekleed' wilde zijn en er ook geld voor
had.64 De reclame gaat zich steeds meer richten op dit minst koopkrach-
tige publiek door het plaatsen van advertenties voor goedkope kleding.65

Het etaleren van kleding en mode-accessoires groeit in de jaren twintig,
voortgezet in de jaren dertig, uit tot een vorm van toegepaste kunst.66

Het is het kledingmagazijn C&A Brenninkmeijer, dat als eerste het ar-
beidersgezin als doelgroep neemt. In advertenties en etalages richt het
zich uitdrukkelijk tot deze groep en weet met het brengen van goedkope
modekleding haar in 1924 uitgebrachte slagzin 'C&A is toch voordeliger'
waar te maken.67 Door de arbeiders tot het kopen van confectie aan te
zetten slaagt C&A erin deze groep als nieuwe consumentengroep op de
kledingmarkt te introduceren.68 Door in haar advertenties de consument
gericht te benaderen, terwijl andere reclamemakers nog uitsluitend een

62) a.w., 162.
63
) a.w., 156.

64)  Van Lieshout, Het kan welop at is het tekker, 14.
65)   Aaftink en Bol, Cultuur en kleedgedrag in de 20£ eeuw, 22.
66)  Meij, De verkoop van confectiekleding in Nederland, in Overduin (red.} Mode voor ieder-

een, 28.
67) t.a.p., 28.
68)  Timmer, a.18,44.
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produkt-gerichte benadering hebben, voelt deze arbeidersklasse zich
persoonlijk aangesproken. Vandaar dat tekst in deze advertenties een be-
langrijke plaats inneemt. Een 'trucje' van C&A, dat hier uit eigenbelang
toegepast wordt, bestaat in het plaatsen van deze advertenties op vrijdag
en zaterdag als de arbeiders hun loon ontvangen hebben.69 De rol van
advertenties voor kleding wordt steeds groter omdat het aantal dagbladen
toeneemt en het aantal vaste abonnees stijgt. De verbreiding van de ad-
vertentie neemt hierdoor een grote vlucht. Een tweede reden waarom de
kledingadvertenties zo'n grote rol gaan spelen, ligt in de inhoud van de
advertenties die door tekst en afbeeldingen steeds functioneler wor-
den.70 De meest opvallende bijzonderheid van de C&A advertenties ligt
in het feit dat zij uitnodigen om te komen kijken. Door kijken en vergelij-
ken zal de lage prijs, aangepast aan het arbeidersbudget, de doorslag ge-
ven om te kopen. Een tweede bijzonderheid van de advertenties van
C&A is het naar voren brengen van de gedachte, dat kleding modieus is
en dat men ondanks de jaren van recessie toch netjes gekleed kan gaan.

C&A speelt in haar advertenties mooi in op de behoeften van de arbei-
dende klasse; zeker wat haar kleding betreft kan de arbeidende klasse tot
burgerlijke middenklasse gaan behoren. De man wordt bij C&A nooit af-
gebeeld als de arbeider maar als het 'witte boorden type'. Deze status
van de man krijgt de voorkeur. Hij verschijnt steevast in het pak. In een
correct gefabriceerd confectiekostuum kan hij zich aan de samenleving
als heer presenteren, en dat wil hij ook. C&A blijft benadrukken dat het
uiterlijk beslissend is, dat de eerste indruk een gewichtige zaak is, dat het
uiterlijk de beste aanbevelingsbrief is, waarmee je in het leven slagen
kunt. Voorwaarde voor een goed voorkomen is goed gekleed te gaan, is
de mening van C&A. Met daarbij weer het trucje met het eigenbelang:
"Als u nu koopt hebt u des te langer vreugde van uw nieuwe kleding-
stuk. 9,71

De vrouw wordt in de advertenties van C&A afgebeeld als een elegante
dame. Als werkende vrouw zal zij nooit in de advertenties verschijnen,
tenzij een enkele maal op kantoor. Met een schort aan wordt zij nooit af-
gebeeld. Daar het arbeidersgezin de doelgroep is, wordt de vrouw afge-
beeld en aangesproken als moeder, en juist als moeder mag zij modieus
gekleed gaan en kan zij dat ook dankzij de ongekend lage prijzen bij
C&A.72 Zijn scheidslijnen tussen de hogere en lagere klassen, wat de

69)  a.w.,47-48.
70)  a.w..52.
71)  a.w., 50-51.
72)   a.w.,  51.
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kledingmode betreft aan het vervagen, onderscheid blijft er bestaan. Het
is Louis Davids, die in zijn cabaretliedje " De kleine man" (1930), dit on-
derscheid onderstreept en tevens de kleine man typeert in de kleding die
hij draagt. De kleine man draagt het 'confectiepakkie'. Wat zijn verdere
kleding betreft heeft deze man ook geen overhemd aan maar slechts een
linnen frontje en draagt hij imitatie Jaeger-ondergoed; hij moet tevreden
zijn met 'doodgewone' Bata-schoenen. Door het cabaretliedje van Louis
Davids is het confectiepakkie van de doodgewone man in de omgangstaal
van die jaren (dertiger jaren) als 'C&A-tje' ingeburgerd.

In de twintiger jaren treedt er ook weer een verandering op in de kle-
ding zelf. Zagen wij dat de eerste verandering betrekking had op de con-
sument, waarin de arbeidende man en vrouw als doelgroep geprofileerd
werden en als nieuwe consumenten van confectiekleding naar voren kwa-
men, de tweede verandering geldt het produkt zelf. De eerste aanzetten
tot verandering die na de Eerste Wereldoorlog plaatsvonden, zetten zich
in de twintiger jaren radicaler en intensiever voort. Aanvankelijk valt er
in de herenkleding slechts een onderscheid te maken tussen alledaagse

kleding en werkkleding. De alledaagse kleding, die door snit en keuze
van stoffen aan mode onderhevig is en daarom modekleding genoemd
wordt, bestaat uit het degelijke, wat kleurloze, trieste en treurige
kostuum, meestal zwart of heel donkergrijs, geleverd door de maatkleer-
maker of door de vele confectiewinkels. De overjassen zijn ook stijf van
snit en (lonker van kleur. De regenjassen brengen enige fleur, maar toch
nog altijd degelijk en zonder veel franje. Een hoed maakt het geheel com-
pleet, want zonder hoed loopt men er abnormaal bij. Wit overhemd met
gesloten boord en stropdas zijn nog steeds een verplichte dracht. Een
man die enigszins gemakkelijk gekleed is - hoewel nog steeds niet kleurig -
wordt in geen enkele behoorlijke gelegenheid toegelaten. Bekend is dat
er portiers zijn, die stropdassen verhuren aan bezoekers, die er op dat
moment geen bij zich hebben.73 Soms brengt de mode wat verandering
in de snit: jasjes worden korter of langer en worden met of zonder splitje
geleverd. Overigens houdt de mannenkleding niet veel veranderingen in.
De werkkleding voor de man is al even kleurloos en triest. Een donkere
manchester broek en een zwart vest over een grauw grijze of blauwe boe-
zeroen is zowel de dracht voor de arbeider als de boer. Aan de voeten
houten klompen en op het hoofd een pet. Niet voor niets draagt de arbei-
der, geinspireerd op de kleding die hij draagt, de naam van 'Jan Boeze-
roen' of'Jan met de pet'.

73)  Broby-Johansen, a.w., 295-296.
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De verandering in deze kleding, die na 1914 al bespeurbaar was zet nu
in het begin van de twintiger jaren door als gevolg van de sport, die nu
uitdrukkelijk voor velen een vrijetijdsbesteding gaat worden en daardoor
een grote invloed op de levensstijl gaat uitoefenen. Sport wordt tevens
meer een element bij het verwerven van maatschappelijke status. Kiezen
voor een bepaalde sport is kiezen voor een bepaalde status. Kostenfacto-
ren spelen hierbij een voorname rol.74 Tijdens de mobilisatiejaren
1914-1918 hebben veel jongemannen kennis gemaakt met sport en spel,
dat door de legerautoriteiten in de kazernes geanimeerd werd.75 In deze
na-oorlogse jaren werpt dit zijn vruchten af. De Olympische Spelen in
1928 in Amsterdam zijn tevens van wervende betekenis geweest. Het
aantal bezoekers van sportgebeurtenissen neemt in deze na-oorlogse pe-
node eveneens sterk toe. Vooral de arbeiders, voor wie actieve sportbe-
oefening soms nog te duur is, blijven voorlopig nog langs de lijn staan. 76

Dat sport alleen voor de elite gold, is voorbije tijd. "Eerst in de jaren
twintig vertoonde de sport de stijlvormende kracht die haar een centrale
plaats in het cultuurbeeld begon te geven", schrijft Bouman77, om te ver-
volgen: 'Wij weten het, het grote sportpubliek van miljoenen belangstel-
lenden, waarvan slechts een beperkt aantal toeschouwers, dateert uit de
jaren twintig. - 78 Stijging van het welvaartspeil, een fundamentele demo-
cratisering van de levensstijl, toename van het aantal krantelezers en bios-
coopbezoekers - wij zagen het al - zijn volgens Bouman naast elkaar con-
stateerbaar. Tenslotte komt daar nog bij de overheersende positie van de
jeugd, de 'sportjeugd' en de cultuur van het gezonde en mooie li-
chaam.79 Het zijn allemaal factoren, die de kledingmotivatie en het kle-
dingkoopgedrag steeds meer en intensiever beYnvloeden. "De sport
wordt uiteindelijk (ie tegenspeler van het werk, een eigen cultuurdomein
dat actieve sportbeoefenaren gevoelens van vrijheid schonk", volgens
Bouman. 80

Aanvankelijk beoefent men de nieuwe sporten als roeien, tennis, voet-
bal, atletiek en fietsen in daagse kleding, modekleding dus. Maar deze
mode-kostuums, juist ontworpen om te laten zien dat men geen lichame-

74)  Van den Eerenbeemt, Amateursport in groepsverband als cultuurelement binnen de Ne-
derlandse samenleving vroeger en nu, in Sociale Wetenschappen XXXIl-3 (1989), 201.
75) La.P.. 201-202.
76   t.a.p., 202.
77)  Bouman, a. w.. 75.
78) a.w., 76.
79) a. w..77.
80)    a· w.,  7 7.
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lijke arbeid hoefde te verdchten - expressieve kleding dus - sluiten het ge-
not aan lichaamsbeleving en het leveren van een goede sportieve presta-
tie zo goed als uit. Bij de voortschrijdende sportbeoefening doet zich de
behoefte aan functionele, comfortabel zittende sportkleding al gauw
voor. Hoewel deze sportkleding niet op de werkkleding van de arbeiden-
de klasse mag lijken, heeft zij er wel de doelmatigheid en het geven van
bewegingsvrijheid mee gemeen. Met de modekleding heeft zij het expres-
sieve gemeen; iemand die sportkleding draagt laat zien dat hij in goede
doen is en tijd en geld genoeg heeft om zich te vermaken.81 Zo zien wij
dat er naast mode- en werkkleding een derde categorie van kleding na-

melijk de sportkleding ontstaat. Deze sportkleding gaat de gewone mode-
kleding infiltreren en inspireren. De functionele uitgangspunten in de
sportkleding worden nu door de mode-ontwerpers voor het ontwerpen
van modekleding overgenomen. Veel 'doelmatige' sportieve elementen
komen terug in de mode van elke dag.

Wat de damesmode betreft is het vooral Channel die duidelijk de we-
reld van de werkende klasse, de 'doende' wereld als inspiratiebron ge-
bruikt. Daarnaast wordt door haar als uitgangspunt gekozen de kleding,
die in gebruik is bij de sport, functionele kleding dus, die de bewegings-
vrijheid van het lichaam dient. Zij weet de functionele kleding tot expres-
sieve kleding te maken.82

De herenkleding wordt onder invloed van de nieuwe sportkleding ook
persoonlijker en informeler. Deze laatste ontwikkeling in de kledingmode
krijgt een nieuwe impuls wanneer er een nieuwe vorm van vrijetijdsbeste-
ding opkomt, namelijk het kijken naar sport. Deze nieuwe vrijetijdsbeste-
ding blijkt een eigen kledingmode te eisen, een mode die het midden
houdt tussen sport- en modekleding. Deze kleding gaat een eigen leven
leiden en wel als 'sportieve kleding'.83 Deze sportieve kleding, die veel
van de sportkleding overneemt, gaat de daagse mode beconcurreren.
Steeds meer wordt de sportieve dracht toelaatbaar geacht bij meer niet
sportieve gelegenheden. Als de confectie zich op deze sportieve kleding
stort is deze kleding al gauw niet meer voor het sportveld gereserveerd,
maar verschijnt deze ook in een soort stroomversnelling in het straal-
beeld van de grote stad. De grenzen tussen de twee typen kleding gaan

vervagen. Onder sportieve kleding gaat men de 'gewone' modekleding

81 )  Verburgh, a.w.,165.
82) a.w., 150.
83
) a.w., 166.
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verstaan met een speciaal (zakelijk) nonchalant karakter. De term 'casu-
al-look' burgert in.84

Hoewel de herenkleding persoonlijker en nonchalanter wordt, dient
men op officiale gelegenheden nog correct voor de dag te komen. In de
schouwburg of de concertzaal dient men nog steeds in smoking te ver-
schijnen. Het rokkostuum wordt gedragen bij soirees, bals en officiale di-
ners. Het jacquet wordt alleen nog maar gebruikt aan het hof, bij bruilof-
ten en begrafenissen, hoewel bij deze twee laatste gelegenheden vooral
op het platteland bij bruiloften zwarte jas en vest en gestreepte broek ge-
dragen wordt, en bij begrafenissen zwarte jas en vest en zwarte broek.

Ik moet hier een opmerking maken ten aanzien van Romein-Ver-
schoor, die beweert dat rouwdragen na de Eerste Wereldoorlog uit de tijd

9,

zou zijn: De jeugd in de oorlogvoerende landen voelde zich verraden en
verkocht door de 'vaders', de familiebanden waren verslapt; opmerkelijk
was, dat het rouwdragen, tijdens de oorlog door gebrek aan materiaal te-
ruggedrongen, daarna plotseling ondanks zoveel smartelijke verliezen uit
de tijd bleek te zijn.85 Het dragen van rouwkleding was zeker nog niet uit
de tijd. Een duidelijk bewijs hiervoor is, dat in de winkelsluitingswet van
1932 een bezorgverbod van kracht wordt. Er mogen geen voorwerpen of
stoffen aan het publiek "ter aftevering worden uitgezonden", met uitzon-
dering van rouwkleren, dat zowel op zon- als op werkdagen te allen tijde
geoorloofd is. "Kleding schept sfeer", schrijft Domhoff in De Modeme

Maatkleennaker van  1  augustus  1939, "dat realiseert  men  het  best  bij
een begrafenis. Dan denkt men er niet aan, om niet op zijn minst in het
donker gekleed te verschijnen: zelfs niet in de kleinste boerengehuch-
ten:'86 Het dragen van rouwkleding raakt pas in de zestiger en zeventi-
ger jaren in onbruik; als gevolg van het nog meer terugdringen van het
dragen van statuskleding.

In de subcultuur van de jeugdbeweging treden na de Eerste Wereldoor-
log ook veranderingen in manier van leven en van kleden op. "Dat de
jeugdbeweging zich door zijn kleding van de 'burger' probeerde te on-
derscheiden, bleek ons al bij de eerste socialistische jongeliedenbonden
en kwekelingenbeweging, maar bij de JGOB (Jongelingen Geheel Ont-
houders Bond) was dit tot dusverre nauwelijks het geval. Doch na 1918
begint vooral de JGOB-er in het westen van het land door zijn kleding op

81) a.u,., 167.
85)   Romein-Verschoor. Ja rader, nee vader, 61.
86)   Domhoff, De herenmode en de krant, in De Modeme Maatkleermaker II (1939), 10.
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te vallen.87 Hij gaat een cape van blauw laken m6t capuchon dragen, een

lange manchester broek, een zwarte flambard, een manchester jasje, een
Schillerhemd en een rode stropdas. Tegen deze revolutie in het uiterlijk
komen veel protesten, waaruit zou kunnen blijken, dat het hier, althans in
omvang, een nieuw verschijnsel betrof. De buitenstaander ging spreken
van 'sandalen- en lange haren-idealisme:88 Ook de lichaamsbeweging

gaat bij de JGOB-er een belangrijke plaats innemen. Tijdens de zomer-
kampen in 1918 worden de eerste tenten opgezet wordt er veel gedaan
aan roeien, wandelen, zwemmen en volksdansen. Deze volksdans wordt
tegenover de 'banale' sfeer op de dansvloer gesteld. "Laten de lenige en
slanke meisjes optrekken naar de bossen of de weiden; laten ze zich kle-
den in witte gewaden; laten ze haar lange golvende haren samenbinden
met gouden banden en bloemen en laten ze dan hare ranke lijven bewe-
gen op het ritmische windgefluister", schrijft een JGOB-er.89 De toene-
mende aikeer van de vermaaksvormen der'massa' doet de aanvankelijke
onverschilligheid tegenover de sport uitgroeien tot vijandigheid. De
JGOB'ers willen de lichaamsbeweging ontwikkelen en bevorderen als
middel en niet als doel. De lichaamsbeweging bestaat bij hen uit roeien,
fietsen, wandelen en korfballen. 90

De leden van de Arbeidende Jeugdcentrale, de Jeugdorganisatie van
S.D.A.P., worden om geestdrift en vernieuwingsdrang aan te wakkeren,
naar internationale jeugddagen in Duitsland gestuurd (1920 Kiel, 1921
Hamburg). "Zij gingen heen in'burgerlijke' confectiepakjes en met stijve
boorden om en kwamen als socialistische gemeenschapsmensen in man-
chester gestoken en met open hemden thuis."91 De 'bedevaartgangers'
beginnen daarna geestdriftig aan hun veldtocht tegen de "...gemakzuch-
tigen en banale genotzoekers van onze beschaving in verval. "92 Om deze
speciale kleding te kunnen betalen rookt en snoept men niet. Ook spaart
men daar(loor geld uit om de kampen, de weekenden en de lectuur te
kunnen betalen.

Wanneer in de twintiger jaren de jeugdherbergen als goedkoop logies

verschijnen, is ook daar de invloed van de jeugdbeweging sterk aanwe-

zig. Sommige jeugdigen vragen zich af waarom men, als men belangstel-
ling voor de jeugdherbergen heeft, maar eens in de vier maanden het

87)  Harmsen, Blauwe en Rode jeugd. 246.
88)  a.w: 247.
89)  a.w.,248.
90)  a.w.,258.
91) a. w.,186.
92) a. w., 157.
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haar mag laten knippen en niet in een behoorlijk (burgerlijk) kostuum
mag lopen.993

Ook de A.J.C.-stijl verliest terrein. In 1928 doen zich al de eerste

symptomen voor van een verslapping van het bondsleven. Dat gaat zich
uiten in de mengvorm in de kleding. Het 'burgerlijk' confectiepak en de
'socialistische' manchesterkleding worden voortaan door elkaar gedra-
gen. Het 66n wordt blijkbaar niet meer als volstrekte tegenpool gevoeld
van het ander. De jongens gaan plusfours dragen, de meisjes verschijnen
in korte of lange broek.  De oude garde geeft blijk van zijn ongenoegen.94

De  tijd  van  de in manchester gestoken vrije jeugdbeweging lijkt voorbij.

Na de beurskrach in New York (1929) vangt het decennium van de derti-
ger jaren, ofwel de crisistijd aan. De economie krijgt grote klappen, wat
tot uitdrukking komt in de grote werkloosheid, die vooral in de steden
ontstaat. De consumenten, en uiteraard daaronder ook begrepen de kle-
dingconsumenten, worden in twee grote categorieEn verdeeld: de wer-
kende en de werkloze consumenten. Van de werkloze consument vallen
geen grote of extra uitgaven meer te verwachten. Voor de werkende be-
volking ontstaat de paradoxale situatie, dat ondanks de lage lonen zij toch
een relatieve welvaartsstijging ondergaan omdat de prijzen nog sterker
dalen dan de lonen. In de kledingindustrie kan men deze lage prijzen be-
reiken door een efficiente arbeidsverdeling (de invoering van de lopende
band), de lage prijzen van de grondstoffen en de sinds 1931 bescher-
mende maatregelen van de regering ten opzichte van produkten uit het
buitenland.95 Het kledingbedrijf C&A weet de situatie weer naar zijn
hand te zetten door voor de kleding drie prijsklassen te creeren: kleinprijs,
gulden midden- en keurklas. In 1936, dat algemeen te boek staat als het

jaar waarin de werkloosheid in ons land het hoogst gestegen was, dalen
de maximumprijzen voor deze klassen tot respectievelijk vijf, negen en
boven de negen gulden.

Voor de werklozen, de kleine zelfstandigen en de boeren, de drie cate-
gorieen die het meest onder de recessie te lijden hebben bieden de een-

heidsprijzenwinkels en de uitverkopen van modemagazijnen en waren-
huizen de enige mogelijkheid om in deze tijd nog kleding aan te schaffen.
Een  uitkering  van een werkloze  met twee kinderen bedraagt  in   1934
slechts f  12,72  per week, hetgeen later verlaagd wordt tot f  11,51.  De

93) a.w., 284.
94) a.w..300.
95)  Meij, Lap.,28.
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aanschaf van kleding in de laagste prijsklasse van C&A  met een dergelij-
ke uitkering is niet mogelijk.96

De consument die nog werk heeft, en zich daardoor toch nog van nieu-
we kleding kan blijven voorzien, is wel voorzichtiger met zijn uitgaven ge-
worden. Gaf hij vroeger wellicht een groot bedrag uit voor een kostuum
bij de maatkleermaker, door de recessie gedwongen, gaat hij nu ook over
op de goedkopere confectiekleding. Voor zijn goede pak gaat hij mis-
schien nog naar de maatkleermaker, maar voor zijn kantoorpak en zijn
sportcolbert en sportpantalon gaat hij naar de confectiewinkelier. Ook
voor de overjas is de consument overgestapt op confectie. Dit niet alleen
vanwege de recessie maar omdat de hedendaagse man subiet onver-
schilliger wordt, wanneer het zijn overjassen betreft, Een confectiejas
vindt hij dan goed genoeg", aldus Domhoff (voorzitter Bond van Maatkle-
dingbedrijven in Nederland) in de Modeme Maatkleermaker.91

Was in de jaren na de eerste Wereldoorlog en vooral in de twintiger ja-
ren de herenkleding qua snit en stijl wat infurmeler en sportiever gewor-
den, toch blijft deze nog vrij conservatief, ook in de dertiger jaren. De
sportieve trend, in de twintiger jaren aangevangen, zet nu wel verder
door, hoewel extreme veranderingen in de kledingmode ook weer ver-
dwijnen. De extreem wijde Oxfordbroeken hebben tegen 1930 al afge-
daan, hoewel de broekspijpen tot 1940 tamelijk wijd blijven; zij hebben
nog altijd langere tijd nodig om ingeburgerd te raken dan de da-
mesniode.

Nog steeds zijn, zoals in de twintiger jaren, de helden van het witte
doek de promotors van de 'casual look': de ongedwongen nonchalante
kleding.  Ook de prins van Wales, na zijn aftreden als koning in  1936 de
titel 'Hertog van Windsor' voerend, blijft het voorbeeld voor de sportieve
man.Hij blijft het ideaaltype van de jaren tussen de twee wereldoorlogen
vertegenwoordigen, dat van de breedgeschouderde. atletisch gebouwde,
charmante, goed-in-zijn-geld-zittende 'jeugdige' man in de kracht van
zijn leven.98 Volgens Verburgh kan deze populariteit alleen maar ver-
klaard worden uit een soort culturele achterstand van de nieuwe midden-
groepen.99 Wij hebben gezien dat door structureel economische ontwik-
kelingen tussen de hogere klasse en de lagere klasse een nieuwe bevol-
kingscategorie ontstaan is, de zogenaamde 'middenstand: Deze

96) t.a.P.. 29.
w)  Domhoff, De overjas, iii De Modeme Maatkieermaker II (1939), 377.
98)  Broby-Johansen. a.w..163.
99)    aui   163.
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middenstand is nog steeds bezig een eigen cultuur op te bouwen, ook wat
kleding betreft. Van de andere kant past dit enthousiasme voor sportieve,
eenvoudige en functionele kleding helemaal in het nieuwe tijdsbeeld met
zijn voorkeur voor efficientie en techniek.

Het nieuwe tijdsbeeld - sport, vervoer, beweging - eist ook andere kle-
ding.  Een goed voorbeeld hiervan is weer, dat in de dertiger jaren de he-
renkleding steeds minder zwaar wordt en vooral zomers een stuk comfor-
tabeler. Tot voor kort bestond er geen verschil tussen winter- en zomer-
kleding. Altijd werd de kleding van dezelfde zware stugge stoffen
gemaakt. Kaki en katoen, door de Engelsen gebruikt voor militaire tro-
penkleding, wordt nu gebruikt voor daagse herenkleding, evenals zijden
en linnen. Katoen wordt steeds populairder en wordt met de nieuwe syn-
thetische vezels vermengd. De uitvinding van deze laatste vezels maakt
het fabriceren van lichtgewicht stoffen mogelijk. Lichte gabar(line regen-
jassen in grijs of blauw komen op de markt. De trenchcoat, oorspronke-
lijk in het Engelse leger gedragen, doet ook zijn intrede. 100

De betere confectiekleding gaat steeds meer de echte maatkleding eve-
naren, zodat voor de lagere klassen een (uiterlijk) sociale stijging bereik-
baar wordt, terwijl de hogere klassen die er in de dertiger jaren niet rijker
op worden zonder al te veel gezichtsverlies de dure maatkleermaker on-
trouw kunnen worden.

In de laagst maatschappelijke kringen draagt men in zijn vrije tijd niet
de sportieve kleding, die door de middenklasse gedragen wordt, maar
het orthodoxe kostuum. In het werk draagt men werkkleding of het'oude
zondagse  pak:  Al  is  de mode gedemocratiseerd, een maatschappelijke
en culturele achterstand blijft bij deze categorie in de kleding zicht-
baar. 101

§  3.  Confectie in  9-Henogenbosch/invloeden van oorlog en depressie

De oorlogsomstandigheden tijdens de eerste Wereldoorlog hebben ook
hun doorwerking naar handel en nijverheid in 's-Hertogenbosch en met
name naar de handel in textiel en kleding. Aanvankelijk ontstaat bij het
uitbreken van de oorlog een panische schrik, die op menig gebied een
stilstand van de handel tot gevolg heeft. Maar gelukkig hebben de nadeli-
ge gevolgen voor handel en industrie niet zulke verhoudingen aangeno-
men als gevreesd werd. De grote fabrieken kunnen blijven doordraaien.

100)  Aaftink, a.w.,52.
101 )  Verburgh, a.to., 164.
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In sommige gevallen gaat dit wel met een verkorte werktijd gepaard,
maar geen enkel bedrijf hoeft te worden stopgezet, en de werkloosheid,
die overal in het land verwacht werd, heeft in Den Bosch (nog) geen grote
omvang aangenomen.'02 Toch moet men in 1915 wel constateren, dat
de economische verhoudingen tengevolge van de 'Europese oorlog' zo-
danig ontwricht zijn, dat uit de feitelijke toestand geen berekening voor
de toekomst gemaakt kan worden '03 De ontwrichting heeft echter vooi
de toestand in het winkelbedrijf geen gevolgen. Daar heerst zelfs een op-
gang. Deze algemene opbloei in het winkelbedrijf, die sedert het begin
van 1915 in het gehele land geconstateerd wordt, heeft zich ook in
's-Hertogenbosch in de meeste branches afgetekend. Enkele uitzonderin-
gen daargelaten geeft de winkelnering over het algemeen reden tot tevre-
denheid. De detailhandel ziet vooral verlangend uit naar de voorgenomen

uitbreiding van de stad en naar de voorziening in de heersende woning-
nood. De oplossing van deze twee knelpunten ziet zij als een dwingende
eis voor de gestadige bloei en uitbreiding van de verschillende bedrij-
ven.104 Een nadelige invloed op de verkoop brengt echter het feit, dat de
oogst in 1915 mislukt, zodat de boeren over minder koopkracht beschik-
ken. De aanvoer van verschillende goederen wordt steeds moeilijker en
de prijzen blijven stijgen.105 Ondanks deze mislukte oogst van  1915 be-
leeft de landbouwende bevolking in Noord-Brabant en Limburg een tijd
van voorspoed, hetgeen Den Bosch, gezien haar functie als regionaal
koop- en verzorgingscentrum, zeer ten goede komt. 106 Niettegenstaande
de aanvoer van verschillende artikelen steeds moeilijker wordt en de prij-
zen blijven stijgen, is de gang van zaken toch bevredigend en wordt niet
alleen in gebruiksartikelen doch ook in de luxe artikelen een goede omzet
bereikt. Ondanks dat het bezoek van de bewoners van de omliggende ge-
meenten door slechte treinverbindingen vermindert, kan de toestand niet
ongunstig genoemd worden, met uitzondering evenwel van dat gedeelte
van het winkelbedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop van artikelen,

107die van regeringswege gedistribueerd worden.

102
)   Verslag van  de  Kamer van  Koophandel en fabrieken voor  's-Ilertogenbosch en  omstreken

overhetjaar 1914,1.
103)    a. W.,  1.

lot)  a.w., 4.
105j    Verstag  van  de  Kamer van  Koophan(tel  enfabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en  oinstreken

over hetjaar 1916,1.
106) a. w., 3.
107)    Verslag  van  de  Kamer van  Koophandel  enfabrieken loor  's-Hertogenbosch  en  omtreken

over hetjaar 1917,5.
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Binnen de stad valt een sterke toename van koopkracht te bespeuren.
Niet alleen de handel in de dienstverlenende sector gaat het goed maar
ook verschillende takken van nijverheid maken een bloei door. Het weg-
vallen van de buitenlandse concurrentie kan hier debet aan zijn. 108

Onder de volksklasse heerst, alle oorlogsomstandigheden ten spijt, een
zekere 'welvaart', gezien ook de verbetering van kleding en voedsel. De
oorzaak van de verbeterde welvaartspositie van de Bossche burger tij-
dens de periode 1914-1918 dient volgens Wouters niet gezocht te wor-
den in een structurele verandering van de economische situatie, maar in
het tijdelijk profiteren van de oorlogsomstandigheden. 109 Wethouder
Krijgsman van 's-Hertogenbosch typeert de jaren 1915 tot 1918 als "de

9, 110vette jaren met oorlogswinst   .
In 1918 komt er echter een omslag als er werkloosheid gaat optreden

in de bouwvakken en de sigarenindustrie, twee belangrijke Bossche tak-
ken van nijverheid.111 Als de wapenstilstand in november 1918 gesloten
is, zetten de gevolgen van de oorlog zich nog geruime tijd voort, wat voor-
al te merken is aan de werkloosheid in de bouwvakken. 112 Naarmate (le
regering de distributiemaatregelen opheft, komt er meer vrijheid van be-
weging in de handel. Voor veel bedrijven is dit echter van korte duur,
(laar de steeds stijgende prijzen de vraag aanmerkelijk doen afnemen.
Het koopkrachtige publiek stelt zich afwachtend op daar het in de veron-
derstelling verkeert, dat er spoedig een daling in de prijzen zal optreden.
De verhoging van lonen en salarissen brengt hierin een verandering ten
goede en de vraag naar artikelen wordt in de tweede helft van 1919
groter.

113

De oorlogsomstandigheden hebben, meer nog dan in andere be-
drijfstakken, hun doorwerking naar de handelin textiel en kleding (con-
fectie). Wat de manufacturen betreft, zien wij dat de aanvoer onregelma-
tig verloopt. De uitvoer vanuit Duitsland wordt aanvankelijk gedeeltelijk,
later geheel verboden. Engeland levert alleen via de Nederlandsche

'c H)  Wouters,  1/an verhe#ing naar begeteiding, 6.
109)    a w. .7.
110)    a·w;  7.
1 1 1)     a. w.,7.
112

j   Verslag van  de  Kamer van  Koophandet en fabrieken  voor  's-Hertogenbosch en omstreken
overhetjaar 1918,35.
113)  Verslag van de Kamer van Koophandel enfabrieken voor 's-Henogenbosch en omstreken
over hetjaar 1919,8
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Overzee Trustmaatschappij (N.O.T.), wat veel tijd kost. Frankrijk en Bel-
gie leveren in het geheel niet, terwijl de leveringen in het binnenland we-
gens vele orders, zeer langzaam verlopen. Door de stijgende prijzen kun-
nen er toch goede winsten gemaakt worden. In de kledingdetailhandel
blijft de omzet in het eerste oorlogsjaar ver beneden die van de vooraf-
gaande jaren.114 Er komt een grote schaarste aan wollen stoffen en lin-
nen weefsel, zodat hierin veel minder kan worden omgezet. De detailhan-
del blijft in 1916 beneden het gemiddelde van de voorafgaande jaren
(1914 en 1915). De reden van de minder gunstige toestand in de detail-
handel in kleding en textiel is een gevolg van de duurte van de allereerste
levensbehoeften, waardoor de koopkracht van een groot deel van de bur-
gerij verminderd is.115 Deze vermindering van koopkracht is echter niet
zodanig dat men relatief niet van een zekere 'welvaart' van de bevolking
kan blijven spreken. Alleen door omstandigheden gaat men anders bud-
getteren.

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog telt 's-Hertogenbosch tien
confectiewinkels in herenkleding.116 Met name A.W.A. Boelens, G. Ey-
kemans, M. v.d. Heijden, H. Hollenkamp & Co, A.F. Jansen, J.C. Jans-
sen (comb. Peek & Cloppenburg), Kreymborg & Co, P.M. Veltman en
zonen, Magazijn 'de Vriend', H.M. Veltman-Dekkers. Gedurende de
oorlogsjaren is er een zeker verloop opgetreden in de herenconfectieza-
ken. E6n confectiezaak is geliquideerd (M. v.d. Heijden) en vier nieuwe
zijn er bij gekomen te weten: Christ Jansen, S. v.d. Heijden, Font Freide
en F. van Poppel. De Minderbroedersstraat geeft een concentratie van
confectiezaken te zien. Hier zijn gevestigd de zaken van Boelens, Jansen
en Veltman en Zonen. 117

Was het de detailhandelszaken in confectiekleding ondanks de vermin-
derde kwaliteit van de kleding in de oorlogsjaren nog relatief goed gegaan
de winkelnering gaf reden tot tevredenheid en er was zelfs van opbloei
sprake geweest, in de jaren na de oorlog stijgen de prijzen zodanig dat de
omzetten door de genoemde verandering in budgettering van de consu-
ment, verminderen. Van den Eerenbeemt zegt hierover: "De gehele
middenstand ging het in de beginjaren van de oorlog niet slecht, omdat

lit)    Verslag uan  de  Kamer  van  Koophandel  en fabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en  onistreken

over hetjaar 1915,2.
1 15)   Verslag vande  Kamer van  Koophandelenfabriekenvoor  's-Hertogenbosch  enomstreken
over hetjaar 1916,3.
17   Adresboek der gemeente  's-liertogenbosch  1914/1915,397.
117)   Adresboek dergemeente 9-Herlogenbosch 1919, 430-431.
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deze kon profiteren van de kooplust van het publiek. Door de stijging van
de arbeidslonen was de draagkracht van de bevolking gegroeid. Prijsver-
hogingen  van   1917  en 1918 veranderden de koopkracht aanzienlijk,
zelfs bij gestegen lonen was het leven voor de gewone man niet meer be-
taa]baar."118

Dat de detailhandel in confectiekleding van de oorlogstoestand relatief
weinig nadeel ondervindt, moet gezocht worden in het feit, dat de consu-
ment die zich de aanschaf van nieuwe kleding nog veroorloven kan,
steeds meer tot aankoop van confectie overgaat dan dat hij zich dure
maatkleding aanschaft. Zoals wij al naar voren brachten ging het de
maatkleermakers in deze jaren steeds slechter. Ook in 's-Hertogenbosch
gaat zich een tegenstelling tussen de maatkleermakers (tailleurs) en de
confectiewinkeliers aftekenen. De grote confectiezaken zoals Kreym-
borg, Hollenkamp en J.C. Janssen alle filialen van landelijke grootbedrij-
ven in confectie verkopen naast confectiekleding ook kleding naar maat;
zij hebben allen een eigen atelier voor 'kleding naar maat' bij hun bedrijf
gevestigd. Ook kleinere confectiewinkels hebben vaak een maatafdeling
aan hun winkel verbonden zoals bij A.F. Jansen het geval is. De firma G.
Eykemans en de firma P. Font Freide & Zn. adverteren uitdrukkelijk dat
zij ook heren- en dameskleding naar maat leveren. 119

Was de economische toestand in de stad nogal meegevallen gedurende
de oorlogsjaren, kort daarna komt er echter een verandering, die negatief
uitpakt. In 1919 al verkeerde het particulier bedrijfsleven in de stad in
een minder rooskleurige toestand. Van de economische opgang, die in
Nederland in de twee na-oorlogse jaren plaatsvond, valt in Den Bosch
niet veel te bespeuren.  In de zomer van  1920 zet evenals elders in  het
land een depressie in, die tot in de zomer van 1923 voortduurt. 120 In de
jaren  1922 en 1923 staan niet minder dan 4.962 werkloze arbeiders in-
geschreven bij de arbeidsbeurs, een aantal dat in de dertiger jaren niet
overtroffen zou worden. 121 Op het einde van 1923 treedt er een geringe
verbetering in de algemene economische toestand in, die zich op de ar-
beidsmarkt weerspiegelt door het teruglopen van de werkloos-
heid.122 De handeldrijvende middenstand ziet nog weinig verbetering

118
)  Van den Eerenbeemt. /ndustrieelondememerschapenmentaal klimaat 1914-1940.7.

119
) Adresboek dergemeente 9-Henogenbosch 1919, 430-431.

'20)  Van den Eerenbeemt, in het spoor van de vooruitgang, 28-29.
121)  Wouters, a.w., 10.
122j   Verstag van  de  Kamer van  Koophandet en fabrieken voor  's-Hertogenbosch en onistreken
over hetjaar 1923,119.
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optreden. Uitbreiding van zaken vindt slechts sporadisch plaats, wat
waarschijnlijk zijn oorzaak vindt in de druk die door de banken op de
middenstandszaken wordt uitgeoefend.123 De strijd om het bestaan van
de middenstandswinkelier wordt mede erg bemoeilijkt door de concur-
rentie onderling  en  door de concurrentie van grote warenhuizen. 124  In

het algemeen is de winkelnering nog verre van bevredigend. Het jaar
1925 is nog een jaar van moeilijkheden en teleurstellingen. Het zich uit-
breidende cadeaustelsel heeft een funeste en vernietigende invloed op
veel winkelbedrijven, die deze cadeaus als gewone artikelen in de ver-
koop hebben. De nadelen van dit systeem vragen om wettelijke maatre-
gelen, die tot beperking moeten leiden. De hoge belastingdruk is even-
zeer een bezwaarlijke factor voor de stedelijke middenstandsbedrijven,
terwijl ook de detailverkoop door het filiaalgrootbedrijf en de warenhui-
zen van negatieve invloed is. 125

In 1926 zet deze toestand zich voor veel middenstandszaken in nega-
tieve zin voort. Zij is voor veel zaken zelfs allerellendigst. De algemene
klacht van de Bossche winkeliers is, dat het kooplustige publiek, "...
vooral in de hoofdstad van ons district, maar al te gaarne in het buiten-
land pleegt te kopen en het vooral in sommige kringen aan voldoende
burgerzin mangelt om in te zien, dat men daardoor de gemeenschap be-
nadeelt en den gevestigden winkelstand verzwakt.'•126 Daarnaast blijft
de koopkracht van het grote publiek beneden peil, waaraan de verlaagde
loonstandaard en de hoge belastingen zeker voor een groot deel de
schuld zijn. Daarbij komt dat het grootwinkelbedrijf de strijd om het be-
staan voor de kleinere middenstandszaken steeds moeilijker maakt. Bo-
vendien klagen veel winkeliers over een in de stad nieuw ingevoer(le ver-
keersregeling, waardoor zij ernstig benadeeld worden. Hier wordt parti-
culier belang achtergesteld bij de regelingen, die voor algemeen belang
en veiligheid getroffen worden. Niet vergeten mag worden dat zich in de
jaren van crisis en malaise een teveel aan winkeliers heeft gevormd en dat
slechts terugkeer naar normale verhoudingen - het afvallen van dat
surplus- voor de overblijvenden een gezondere toestand en verlichting

123)   Ver,lag van de Kamer van  Koophandel en fabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken
over het jaar 1924,59.
124)  a. w.,75.
125)   Verslag van de  Kamer van  Koophandel en fabrieken voor  's-Hertogenbosch en omstreken
over hetjaar 1925,77.
126)    Verslag  van  de  Kamer  van  Koophandel  enfabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en  omstreken

over hetjaar 1926,82.
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kan brengen.127 In 1927 blijft de toestand in de winkelbedrijven gelijk
aan de voorafgaande jaren. Er wordt wel meer verkocht door de stabilisa-
tie van de valuta in Duitsland en BelgiB, maar de concurrentie van grote
warenhuizen en winkelconcerns wordt steeds groter. De prijzen dalen
maar de omzet vermeerdert niet, wat nog steeds als oorzaak heeft de ge-
ringe koopkracht van het publiek. Ook het cadeaustelsel werkt nog steeds
nadelig. Een actie tegen dit stelsel wordt op initiatief van de drie landelij-
ke middenstandsorganisaties in april 1926 ondernomen, maar dit leidt

niet tot een directe oplossing. Een ander nadeel voor de reele winkelhan-
del is het steeds voortwoekerende huurkoopsysteem.

Maar er zijn ook positieve geluiden te horen. Een gunstige factor voor
de winkeliers in Den Bosch is het toenemen van het aantal bezoekers van
de veemarkt op woensdag, mogelijk gemaakt door de toename van het
aantal autobussen, dat het verkeer met de omliggende dorpen onder-
houdt. De winkeliers pikken daarvan een graantje mee. 128 De bevol-
kingstoename van 's-Hertogenbosch laat ook zijn invloed gelden. Op 1
januari 1930 is de bevolking sinds 1910 met ruim zevenduizend toege-
nomen. De ontwikkeling van het aantal bewoners van de stad geeft in de
jaren 1910,1920 en 1930 (op 1 januari) het volgende beeld:

Tabelll: Inwonertal 's-Hertogenbosch 19101'201'30129

Jaar Mannen Vrouwen Totaal

1910 16.330 18.598 34.928

1920 18.246 19.821 38.067

1930 19.973 22.006 41.979

Op het eind van de twintiger jaren wordt de economische toestand ge-
leidelijk aan beter. In Den Bosch treedt een verruiming van de werkgele-
genheid op, dat een verdwijnen van een deel van de werkloosheid ten ge-
volge heeft. 130 Winkelomzetten worden steeds groter. Deze worden me-
de gunstig beinvloed door de vele congressen die in de stad gehouden
worden, waardoor de bedrijvigheid in de zaken toeneemt. Een Bossche

127)  aw.,82.
128

j    Verstag  van  de  Kamer  van  Koophandel  en fabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en  omstreken
over het jaar  1921,70.
'29) Statistischjaarboek gemeente 's-Henogenbosch 1986/1987,23.
130j    Verslag van  de  Kamer  van  Koophandel en fabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en oinstreken
over het jaar 1929
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onderlinge reclamecampagne, die heel groots opgezet is, brengt veel
vreemdelingen naar de stad. Een teken van vooruitgang is het feit, dat er
in 1928 verschillende winkelpanden worden uitgebreid, vernieuwd en
gemoderniseerd.131 De winkelstand gaat met haar tijd mee.

De na-oorlogse ontwikkeling is in 's-Hertogenbosch wel anders verlo-
pen dan in andere gemeenten. Ongunstiger dan wel te verstaan. Op vele
plaatsen in het land kon men na de economische teruggang in het begin
van de twintiger jaren rc·n verbetering van het economische leven consta-
teren. Voor deze gemeenten bracht ] 929 het einde van een gunstige pe-
riode, hetgeen voor 's-Hertogenbosch in veel mindere mate opging. 132

De detailhandel in textiel en kleding (confectie) ondervindt in het begin
van de twintiger jaren ook de gevolgen van de economische repressie. De
toestand in de kleermakerijen - zoals bekend ook aan de grote confectie-
winkels verbonden  -  is  in  1923  over het algemeen veel slechter  dan  in

1922, hoofdzakelijk als gevolg van de heersende malaise en de enorme
invoer van Duitse kleding. Van voortdurend en geregeld werk is geen
sprake. Van de kant van een van de grote confectiezaken wordt meege-
deeld, dat deze toestand moet 'uitzieken', wanneer de regering niet tot
beschermende rechten of verbod van invoer van sommige artikelen  over-
gaat. Als Duitsland 'uitgeziekt' is, gaat Belgie als gevolg van zijn gedepre-
cieerde valuta ons een sterke concurrentie aandoen. In de kleermakerij-
en  naar maat zowel als  in de confectiezaken heerst in  1923 de grootste
slapte.133 Deze trend zet zich voort. In de damesconfectie is de gang van
zaken in het jaar 1924 ronduit slecht te noemen. Het slechte weer, zowel
in de zomer als in de winter, is hier mede van grote invloed geweest. Door
het houden van uitverkopen moeten de voorraden tegen bespottelijke la-
ge prijzen opgeruimd worden. Van een redelijke winst op de artikelen kan
dan  ook geen sprake zijn.134  Ook  het jaar  1925  mag voor de textielbe-
drijven zeker niet tot de goede jaren gerekend worden, integendeel, veel
maanden van algeheel ontbreken van kooplust bij de consument stempelt
dit jaar tot een jaar, dat ver bij de andere jaren achterblijft. De kopers

ontbreekt het aan geld. Ook in cle branche van de damesconfectie is de
toestand veel ongunstiger dan in de voorgaande jaren. Hier ligt de oor-

13' )   Verslag van de  Kamer van  Koophandel  enfabrieken voor  's-Hertogenbosch en omstreken

overhetjaar  1928.50-51.
1.32) Woliters, a. w.,10-1  l.
1·'·9  Verslag K.v.K., 1923. a. u·.,113.
134)  Verslag K.v.K., 1924, a. w., 75.
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zaak evenals bij de andere branches voornamelijk in de verminderde
koopkracht van de consument, en de nog steeds doorgevoerde bezuini-
gingen van die consumenten, die best tot kopen in staat zijn. De eisen die
aan de winkelier in deze branche gesteld worden, zijn ongeloollijk hoog;
er worden enorme sorteringen verwacht en er wordt hoegenaamd niets
verkocht. Met het doen van inkopen wordt gewacht tot de jaarlijkse uit-
verkoop, waarbij door de winkelier, die op tijd aan de groothandel beta-
len moet, tot elke prijs verkocht moet worden om aan zijn geld te komen.
Daarbij komt ook nog dat het grote publiek vooral in deze branche veel in
het buitenland koopt, en vooral in Belgie en Frankrijk van valutakoopjes
profileert.

135

In de branche van de herenconfectie is de gang van zaken meer bevre-
digend en zijn de resultaten in vergelijking met de voorgaande jaren veel
beter. In deze branche wordt de toekomst met vertrouwen tegemoet ge-
zien.136   In 1926 blijft de toestand ongunstig. Wat de detailhandel in de
damesconfectie betreft is deze zelfs ongunstiger dan in 1925. Er is 'te-
veel' aan alles wat leidt tot veel concurrentie onderling. Van normale prij-
zen is geen sprake. De omzet is gering. Nog steeds spelen de Belgische en
Franse valutaconcurrentie een rol. In de branche van de herenconfectie,
die ook enigszins van de Belgische valutaconcurrentie te lijden heeft, is
de situatie in 1926 over het algemeen bevredigender en zijn de bedrijfsre-
sultaten iets gunstiger dan in de onmiddellijke voorafgaande jaren. Van een
goed jaar is echter nog geen sprake. 137

Na 1929 komt er een omslag ten goede in de textiel- en confectiebran-
che, die enkele jaren aanhoudt. De verruiming van de werkgelegenheid
en het verdwijnen van de werkloosheid,  met name in 1929, vermeerde-
ren de kooplust van het publiek. Wat de verkoop van kleding betreft zijn
de uitkomsten zelfs zeer bevredigend te noemen, waaraan het koude en
goede weer zeker meegewerkt heeft.138  Het is onvoorstelbaar hoe weers-
omstandigheden de kledingverkoop kunnen befnvloeden.

Was hetjaar 1929 voor Den Bosch en voor het gehele land economisch
een goed jaar, het jaar 1930 zal de historie ingaan als het 'rampjaar',
waarin de grote crisis in New York uitbrak, die langzaam naar Europa
overkwam. Het zal ook voor Nederland het begin van 'de crisis van de
dertiger jaren' worden.

135)  Verslag K.v.K., 1925, a.w., 83.
136) a. w., 84.
137)  Verslag K.v.K., 1926, a.w., 89.
138)  Verslag K.v.K.,1929, a.w.,97.
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Brengt de malaise in de twintiger jaren haar ups en downs mee voor de
middenstanders, voor een groot deel van de onderste bevolkingslaag de
werklozen en armlastigen brengen de minder gunstige omstandigheden
in die jaren gebrek mee aan voedsel en kleding. Het is de St. Vincentius-
vereniging in de stad, die deze armlastige gezinnen met geld en in natura
bijstaat. In 1926 wordt ten behoeve van deze gezinnen een Centraal
Kleedingmagazijn opgericht. Wouters schrijft hierover: "Geconfronteerd
met het ontstellende tekort aan kleding en dekking in deze gezinnen en
aangespoord door de activiteiten van de jongerenconfectie, die vanaf
1924 met succes inzamelingen van kleding hield langs de huizen, besloot
de bijzondere raad in  1926 een nieuw liefdewerk op te richten  het Cen-
traal Kleedingmagazijn." Met de oprichting van dit magazijn en de inza-
meling van kleding wordt een oude activiteit de zogenaamde 'brokken-
verzameling' in een gewijzigde vorm hervat. Door de verkoop van nieuwe
goederen en door het opkopen van gebruikte kledingstukken en schoei-
sel van de Bank van Leening, door het ophalen van kleding en schoeisel
langs de huizen, wordt de voorraad van het nieuw opgerichte Centraal
Kleedingmagazijn op peil gehouden. Onderkleding en dergelijke wordt
gemaakt in zusterkloosters en ook ter beschikking van het kledingmaga-
zijn gesteld. In tegenstelling tot de vroegere brokkenverzameling bestaat
de voorraad van het Centraal Kleedingmagazijn niet uitsluitend uit twee-
dehands-goederen maar bevat ook nieuwe goederen. Het liefdewerk ont-
wikkelt zich voorspoedig, zo zelfs dat het Centraal Kleedingmagazijn in
1929 in een nieuwe grotere ruimte moet worden ondergebracht.

De handel in tweedehandskleding, die in vorige eeuw zo uitdrukkelijk
ten behoeve van de lagere bevolkingsklasse gedreven werd, zet zich via
dit Centraal Kleedingmagazijn in de twintiger en dertiger jaren van deze
eeuw in een specifieke vorm voort.  (In  1945  moet het magazijn  bij ge-
brek aan goederen gesloten worden.) 139

Betekent  het jaar  1929 voor Nederland  als  het  ware het sluitstuk van
een hoogconjunctuur, dit kan helemaal niet van Den Bosch gezegd wor-
den. In Den Bosch waren de sociaal-economische omstandigheden in de
twintiger jaren ook niet zo gunstig geweest. Daarom kunnen de eerste
maanden van 1930 in sociaal-economisch opzicht in Den Bosch redelijk goed
genoemd worden. Pas op het einde van 1930 wordt Den Bosch door een
grote werkloosheid getroffen, die veroorzaakt wordt door de malaise, die

139)  Wouters, a.li,., 176-178.
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na de New Yorkse Beurskrach was uitgebroken, en door de grote land-
bouwdepressie. Veel bedrijven zien zich genoodzaakt werktijdverkortin-
gen in te voeren en tot ontslag van till van hun werknemers over te gaan.
De moeilijkheden blijven niet alleen beperkt tot de arbeidersklasse, ook
de middenstand krijgt van de algemene malaise te lijden. Kantoorbedien-
den moeten hetzelfde delen als de arbeiders. Kleine handelaren kunnen
zich niet langer handhaven en veel winkeliers voeren een harde strijd om
het bestaan, een strijd die des te harder aankomt, omdat de aanwezig-
heid van enkele grootbedrijven niet direct aan hun voortbestaan mee-
werkt. Sluiting van financieel minder draagkrachtige bedrijven is aan de
orde van de dag. De werkloosheid wordt steeds dreigender en haar ge-
volgen zijn in alle lagen van de bevolking merkbaar. De werkloosheid
komt in Den Bosch harder aan dan in andere steden van ons land en
maakt meer slachtoffers.

Onderzoekingen van het ETI 140 brengen allereerst aan het licht, dat de
omvang van het werkloosheidsverschijnsel hier over het algemeen op een
niet onaanzienlijk hoger niveau ligt dan in het rijk en de provincie, en
eveneens relatief groter is dan in de gemeenten Breda, Tilburg en Eind-
hoven. In Den Bosch blijkt het percentage van de beroepsgeschikte be-
volking, de groep personen van  15 tot 64 jaar, dat werkloos is, gemid-
deld 13 te bedragen. Het verloop van de werkloosheid levert eveneens
een ongunstig beeld op. Tot aan 1939 ontwikkelt de werkloosheid zich
hier in versterkte  mate in ongunstige zin.141 De nijverheidssector lijdt ge-
voelige verliezen door het vertrek van verschillende bedrijven en door
het failliet gaan van enkele grote ondernemingen. Depressie, een structu-
reel werkgelegenheidstekort, het failleren en vertrek van bestaande be-
drijven, zijn de voornaamste oorzaken die de sociaal-economische situa-
tie in de dertiger jaren voor Den Bosch minder gunstig maken. In zijn
nieuwjaarstoespraak van 1939 brengt burgemeester Van Lanschot naar
voren dat de toestand ter plaatse zeer ernstig en betreurenswaardig is en
dat nog steeds geen beter perspectief in zicht is. 142

De crisis van dertiger jaren heeft - het is al naar voren gebracht - ook
haar gevolgen voor het winkelbedrijf, de middenstandswinkelier in de stad.
Daar de kleinhandelsprijzen niet in de gelijke mate dalen als de groot-
handelsprijzen, worden de negatieve gevolgen van de crisis voor de mid-

'w) ETIN, Rapport inzake de sociaal-economische toestand en haar ontwikkelingstendenties
in de gemeente 's-Hertogenbosch, bijlage 10,36-65.
141)  Wouters, a.w.,14.
142

)  GAH, Notulen van de gemeenteraad, 5 januari 1939.
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denstandsbedrijven pas merkbaar in de tweede helft van 1930. Het Bos-
sche winkelbedrijf - voor een groot deel afhankelijk van de welstand van
de bevolking van het platteland - wordt in de algemene malaise van de
landbouwers betrokken. 143 Niet alleen de koopkracht  van de Bossche

burger maar ook de koopkracht van de boeren vermindert in de loop van
de dertigerjaren. De werkloosheid neemt steeds toe wat deze koopkracht
niet ten goede komt. De vraag naar goedkope artikelen wordt steeds

groter.
Tegen het einde van 1938 wordt een lichte vooruitgang in de economi-

sche toestand waargenomen,  die  zich  in de eerste maanden  van  1939
voortzet. Het werkloosheidscijfer toont tengevolge van verbeteringen in
de algemene bedrijvigheid als ook door de vestiging van nieuwe in-
dustrieen en door het steeds toenemend aantal onder de wapenen geroe-
pen arbeiders een sterke daling. Dit herstel van de economie duurt ech-
ter precies acht maanden want bij het afkondigen vati de mobilisatie op
28 augustus 1939 breekt de langzaam stijgende lijn van herstel plotse-
ling af.

Het Bossche middenstandsbedrijf voelt zich direct bij het begin van
dertiger jaren niet alleen bedreigd door de opkomende malaise maar ook
door de komst van het grootbedrijf, met name door de komst van een
groot nieuw warenhuis van Vroom & Dreesmann op de Schapenmarkt.
Al in  1927  was de Bossche middenstand geconfronteerd geworden  met
de komst van de Hema (Hollandse eenheidsprijzen Maatschappij), die
door haar lage prijzen en haar assortiment vele kleine winkeliers in een
benarde concurrentiepositie gebracht had. De Hema in Den Bosch is de
zevende vestiging van dit concern in ons land. De nieuwe (tweede) ves-
tiging van V&D in de stad, nu als een volwaardig warenhuis, brengt daar-
mee met de Hema de Bossche middenstandswinkeliers in een moeilijke-
re concurrentiepositie. Op dinsdag 10 november 1931 opent V&D haar
deuren in de Bossche binnenstad. Wanneer op 6 november de aankondi-
ging van de opening per advertentie in de dagbladen bekend gemaakt
wordt, laat de inhoud hiervan niets aan duidelijkheid over: "A.s. dinsdag
3 uur n.m. zal de 40e zaak van Neerlands grootste winkelbedrijf haar
deuren openen - Dan is er voor het geheele zuiden een koopgelegenheid
zooals er tot nu toe slechts enkele zijn in Nederland - een warenhuis
voor allen en voor alles, waar duizenden tegelijk kunnen winkelen,

143)   Verslag van  de  Kamer van Koophandel en fabrieken voor  's-Hertogenbosch  en omatreken
over hetjaar 1930, 86.
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V&D."144 Afdelingen, waar de middenstand zo fel afkeurend op gerea-
geerd heeft, zoals een lunchroom en een snelbuffet, zijn ook in de Bos-
sche V&D aanwezig. De oude zaak van V&D op de Pensmarkt wordt ge-
heel ingericht voor complete wooninrichting.

Het nieuwe gebouw is vier etages hoog en wordt het eerste warenhuis
van het zuiden genoemd. Op maandag 9 november wordt weer een pagi-
nagrote advertentie geplaatst, waarin "geheel Den Bosch en verre omge-
ving" uitgenodigd wordt tot een bezoek aan deze "moderne win-
kelstad".145  In het verslag  van de opening wordt de nieuwe  V&D  'een
nieuwe stad in een stad' genoemd.

146

De Bossche middenstandswinkeliers laten zich ook niet onbetuigd en
plaaisen de dag voor de opening op de voorpagina van de dagbladen een
grote advertentie met als inhoud: "Middenstanders begrijpt uw belang
door ALLEEN te kopen bij uw standsgenoten."147 Na de opening van
het pand op de Schapenmarkt gaat de Bosschenaar voortaan spreken van
de oude V&D' of'De Zon' op de Pensmarkt en de 'nieuwe V&D' op (le
Schapenmarkt. Het concern Vroom & Dreesmann ziet in deze dertiger
jaren nog eenmaal de schijnwerpers op zich gericht en wel wanneer op
22 december 1938 de 'oude V&D', tot de grond toe afbrandt. Het zal tot
1966 duren voordat op deze plaats een 'nieuwe V&D' gebouwd wordt.

Als Vroom & Dreesmann in haar openingsadvertentie 'Den Bosch en
verre omgeving' uitnodigt, dan slaat dit met name op de bewoners van
het omliggende platteland, die al naar gelang hun welvaart, hun inkopen
komen doen in de stad. De druk bezochte vee- en goederenmarkten
brengen veel boeren naar de stad, die hun verdiende geld hier besteden.
De middenstanders zijn zich hiervan terdege bewust. Zij hebben dit wel
degelijk laten blijken toen er sprake was van het verplaatsen van de Bos-
sche veemarkt vanuit het centrum (Kardinaal van Rossumplein) naar de
rand van de stad. Zij verzetten zich hardnekkig tegen deze verplaatsing.
In juni 1923 richten 716 handelaren, voornamelijk winkeliers zich met
een  adres  tot de gemeenteraad. 148 De verplaatsing gaat echter  door.  Op
20 mei 1931 vindt de officiele opening plaats. Burgemeester Van Lan-
schot ziet een grote wens in vervulling gaan. De vrees van de middenstan-
ders is achteraf ongegrond gebleken, want de boeren bleven naar het

144)  Provinciate Noordbrabantsche en 's-He,togenbossche Courant, 6 november 1931.
]45

) Pmvinciate Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 9 november 1931.
146)  Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 10 november 1931.
147

) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 9 november 1931.
148)  Pirenne, een beknopte geschiedenis van de Bossche veemarkt, in Coppens, Mensen en
dieren, 63-67.
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centrum van de stad komen om hun inkopen te doen. Hetzelfde moet ge-
zegd worden van V&D. Dit nieuwe warenhuis blijft veel buitenlui naar de
stad trekken, waar de middenstandswinkeliers ook hun graantje van
meepikken. Deze middenstanders blijven toch alert. Op vrijdag 7 april
1933 verschijnt er weer een advertentie, waarin de Bossche burger opge-

,'wekt wordt om in middenstandszaken te blijven kopen;   De weg om de
crisis te bestrijden - Koopt Nederlandsch fabrikaat - dus doet inkoopen
bij Bossche middenstandszaken. Want zij bevorderen de Nederlandsche
industrie. 149 De middenstanders moeten wel alert blijven  want de crisis
gaat hen niet ongemerkt voorbij. Steeds moeilijkere omstandigheden -
veel middenstandszaken dreigen vast te lopen door een dalende verkoop-
prijs, achteruitgang in waarde van de voorraden, vermindering van het be-
drijfskapitaal en het slecht binnenkomen van vorderingen - nopen de Ka-
mer van Koophandel zich tot de minister van economische zaken te wen-
den met het verzoek een regeling te willen voorbereiden ter zake krediet-
verlening aan de middenstand. Veel kredieten bij de banken moesten
worden teruggebracht omdat de onderpanden in waarde gedaald wa-

150ren.

Als de verminderde koopkracht van de consument, waaronder vooral
de arbeiders- en landbouwbevolking, blijft doorzetten, wordt de mid-
denstand steeds meer bedreigd. Reclame maken  is een eerste vereiste
en, zo meenden de Bossche middenstandsorganisaties, het tonen van de
volwaardigheid van het eigen produkt, is nog steeds de beste reclame. In
1936 wordt besloten tot het organiseren van de zogenoemde '8 Bossche
dagen'. Het evenement omvat een grote tentoonstelling van handel en in-
dustrie, een winkelweek en een grote optocht door de Bossche bin-
nenstad met praalwagens van ambachten, bedrijven en verenigingen. De
organisatie van de '8 Bossche dagen' is in handen van de Vereeniging
Voor Vreemdelingenverkeer (V , in feite ook een middenstandsvere-
niging. Het trekken van vreemdelingen naar de stad brengt geld in het
laatje van de middenstandswinkeliers.151 De tentoonstelling vindt plaats
van 6 tot en met 14 juni 1936 in twee grote hallen op de Parade en krijgt
de naam HEMITO ('s-Hertogenbossche Middenstandstentoonstelling
voor handel en industrie). Tijdens de tentoonstelling wordt tevens de
Bossche Revue "Ge kunt me nog meer vertelle' opgevoerd.152 Tijdens

149)  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 7 april 1933.
150

)    Verslag  van  de  Kamer  van  Koophan<let  enfabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en  omstreken
overhet jaar  1933,30.
151

)  Ons Maandblad, III, (1935/'35), 167.

152)   Prouinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant,  6  mei  1936.
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de grote optocht (zondag 14 juni) zijn er naar schatting 20.000 vreemde-
153lingen in de stad.

Is het maken van reclame een van de grote middelen van de mid-
denstand om kopers te trekken, zowel van binnen als van buiten de stad,
het is ook zaak dat deze kopers op tijd hun gekochte produkten betalen.
Het grootwinkelbedrijf heeft bij haar komst al direct contante betaling
geeist, terwijl in middenstandskringen het 'op zicht leveren' en betaling
achteraf, nog zeer veel voorkomen. In deze crisistijd, nu de kredietwaar-
digheid van veel middenstandszaken een groot vraagteken vormt, is con-
tante betaling, of op zijn minst snelle betaling, steeds meer gewenst. Ook
de grossier vraagt aan de detailhandelaar om snelle betaling van de gele-
verde goederen. Het komt maar al te vaak voor dat veel klanten hun beta-
ling veel te lang uitstellen of zelfs geheel nalaten. De Bossche mid-
denstandswinkeliers gaan in 1938 (6 juli) ter bescherming van hun eigen

liquiditeit over tot het oprichten van de vereniging'Tegen dubieuze debi-
teuren' (T.D.D.). Uit iedere branche van bedrijven is een vertegenwoor-
diger lid van deze vereniging: kleding, schoenen, meubelen, sportartike-
len, ijzerwaren, boekhandel, verhuizingen etc. Wanbetalers worden tij-
dens vergaderingen besproken en op de zogenaamde 'voorzichtige' of
'zwarte' lijst geplaatst. Een administrateur wordt aangesteld om de risico-
incasso's van de leden te innen. Strikte geheimhouding van ter vergade-
ring genoemde namen van wanbetalers is verplicht.154 Dat de T.D.D. als
middenstandsvereniging haar bestaansrecht heeft bewezen blijkt uit het
feit, dat zij in 1988 haar vijftigjarige bestaan kon vieren.

Aan de langdurige winkeltijd komt door de winkelsluitingswet van
1930155, die op 1 mei 1932 in werking treedt, een einde. De winkels
mogen op zondagmorgen niet meer open zijn en wordt het sluitingsuur
voor de eerste vijf dagen van de week bepaald op acht uur namiddag en

op tien uur namiddag op de zaterdag. Verschillende Bossche personeels-
organisaties vragen via de gemeenteraad om het sluitingsuur van de win-
kels te stellen op half acht 's avonds op de eerste vijf dagen van de week

en op negen uur op de zaterdag. De gemeenteraad draagt B. en W. op om
hierover bij de Kamer van Koophandel advies in te winnen. In haar ad-
vies zegt de Kamer, dat het haar ongewenst voorkomt om in een gemeen-
telijke verordening  van  art.9,  lid  1,  van  de  Wet  op de Winkelsluiting

153)  Ons Maandblad, III, (1935/'36), 168.
154

) ATDD, Contract voor de aangesloten leden van de Vereniging voor dubieuze debi-

teuren.

155)  Smatsblad 1930, no.460.
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af te wijken van (le in de wet bepaalde sluitingsuren van winkels. De Ka-
mer geeft onder de volgende bewoordingen haar mening weer:

.'s-Hertogenbosch is toch voor een groot deel winkelstad en veelal
aangewezen op vreemdelingenbezoek, hetwelk zich, vooral in de zo-
mermaanden, tot laat in de avond voortzet. Door de winkels op een
vroeger tijdstip te sluiten, zal voor den vreemdeling de aantrekkelijk-
heid der stad aanmerkelijk verminderen en derhalve aan de winke-
liers groot nadeel worden berokkend. Ook voor de inwoners is de tijd
tussen 71/2 en 8 uur en tussen 9 en 10 uur een zeer gezochte gelegen-
heid tot het doen van inkopen, daar een groot deel van het publiek na
beeindiging der dagtaak zijn inkopen doet, terwijl tevens het uitgaan-
de publiek op die uren vooral als kopers optreedt."156

Veel bedrijven zijn het met de zondagssluiting niet eens. Een door de Ka-
mer van Koophandel ingestelde enquete wijst uit dat voor veel bedrijven
de winkelsluiting op zondag grote nadelige gevolgen heeft. In nagenoeg
alle bedrijven is een teruggang in de omzetten merkbaar. Door de zon-
dagssluiting wordt  17 tot 43% van de vroegere totale weekomzet gemist.
De  winkelsluitingswet zal moeten worden verzacht.157  De wet blijft  van
kracht  maar  in 1934 worden  er  voor een aantal winkels uitzonderingen
aan toegevoegd. In haar vergadering van 20 november 1934 geeft de ge-
meenteraad door middel van een verordening deze uitzonderingen
aan.158 Het betreft hier winkels, die vis, fruit, brood, banket, suikerwerk,
chocolade, consumptie-ijs en drank verkopen. De algemene regel wordt,
dat deze winkel op zondag open mogen zijn van twee uur namiddag tot
acht uur namiddag. Voor sommige winkels worden wat meer variabele
openingstijden vastgesteld. Natuurlijk worden er op deze uitzonderingen
weer uitzonderingen gemaakt. Op'typisch Bossche zondagen' mogen de-
ze winkels de gehele dag open zijn. Een uitdrukkelijk sluitingsverbod
geldt van tien uur 's avonds tot vijf uur 's morgens. De typisch Bossche

zondagen zijn:
-  de zon(lag onmiddellijk voorafgaande aan As-woensdag (Carnaval);
-  de zondagen vallende in de maand mei (meimaand, St. Jan);
-  de zondag in de maand juli waarop de plechtige omgang door de stad

gehouden wordt.

156)  Verslag van de Kamer van Koophandel enfabrieken voor 's-Hertogenbosch en omstreken

overhetjaar 1931,38.
157)    Verslag van  de  Kamer  van  Koophandel  enfabrieken voor  's-Hertogenbosch  en  omstreken

over hetjaar 1932,46.
158)  Gemeentebtad van 9-Hertogenbosch, 34, no. 182, 1.

179



9,

De uitzondering voor deze zondagen geldt ook voor het venten, het ver-
koopen of het te koop aanbieden op of aan het openbaar verkeer
openstaande land- en waterwegen."159 Op andere zondagen mag wel in
de maanden mei tot en met september van vijf uur voormiddag tot twaalf
uur gevent worden met melk en room. Het nog niet in het bezit zijn van
een koelkast voor het merendeel van de bevolking speelt hier een rol.

Het wel en wee van de Bossche middenstandsbedrijven in de dertiger
jaren geldt vanzelfsprekend ook de middenstandsbedrijven in de kle-
dingbranche, gevormd door de confectiezaken en de bedrijven van de
maatkleermakers. Afgezien van moeilijkheden veroorzaakt door de alge-
mene crisissituatie moet de Bossche winkelier in confectiekleding en de
Bossche maatkleermaker de strijd aanbinden tegen nog verdere uitbrei-
ding van het grootbedrijf in kleding, veroorzaakt door de vestiging van
twee grootbedrijven, waarvan het een warenhuis met kleding in het assor-
timent en het andere een filiaal van een grootbedrijf met uitsluitend kle-
ding. Deze twee grootbedrijven zijn respectievelijk het warenhuis van
Vroom & Dreesmann (1931) en het kledingbedrijf van C&A Brennink-
meijer (1933). De maatkleermakers zetten ook in Den Bosch hun strijd
tegen de confectiekleding in verhevigde mate voort. 's-Hertogenbosch
wordt de bakermat van een nieuwe landelijke Katholieke Bond voor
Maatkleermakerspatroons.

Ondanks de crisisjaren ontwikkelt zich in 's-Hertogenbosch de detail-
handel in confectiekleding in positieve zin. 's-Hertogenbosch telt in 1930
negen herenconfectiezaken, waaronder twee filialen van grootbedrijven
(Kreymborg en Peek en Cloppenburg). Dit aantal - er is wel veel verloop -
blijft constant. De middenstandszaken in herenconfectie zijn de volgen-
de: Th. Stibbe, A. Boelens, A. van Frank, A.F. Jansen & zn., P.M. Velt-

160man en zonen,'De werkmansvriendt', M. Zondervan.
De grootbedrijven in herenconfectie gaan aan de Bossche kledingcon-

sument niet ongezien en onbezocht voorbij; dit onder een spijtig toeziend
oog van de middenstandszaken, die terecht concurrentie vrezen. Op de
eerste plaats is er de grote herenconfectiezaak van Kreymborg op de
Schapenmarkt. Al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is Kreym-
borg daar met zijn herenmode-magazijn gevestigd. In oktober 1931 ad-
verteert Kreymborg met winterjassen van f 29, jongeherenwinterjassen
van f 13,30 en jongenswinterjassen van f 8,75.161 Op 26 september

159)  GAH, Notulen van de gemeenteraad, 1940, bijlagen. no. 131,1-2.
160) Adresboek dergemeente 's-Henogenbosch 1930, 185.
161

) Provinciale Noordbrabantsche en :i-Hertogenbossche Courant, 10 september  1931.

180



1936 herdenkt de firma Kreymborg haar 45-jarig bestaan. In een grote
advertentie in de Provinciale Noorbrabantsche en 's-Hertogenbossche Cou-
rant roept zij haar klanten op om dit 45-jarig jubileum mee te vieren:
"Viert ons jubileum mee. Op 26 september herdenken wij het 45-jarig
bestaan van KREYMBORG - KLEEDINGMAGAZIJN - Schapenmarkt -
Den Bosch.'•162 Als jubileumgeschenk krijgen de klanten bij de beste-
ding van f 23 een zwaar verchroomd klokje, waarvan de winkelwaarde
minstens f 4 bedraagt. Winterjassen zijn voor de jubileumaanbieding
van f 23, f 26,50 en f 29,50 verkrijgbaar. De advertentie eindigt met
de alombekende slogan van Kreymborg in die jaren: "KREYMBORG IS
WAARBORG".

Op de Hoge Steenweg is de confectiezaak van Peek en Cloppenburg
gevestigd. In de jaren 1906-1907 bestond deze zaak al onder de naam
J.C. Janssen, welke zaak alleen confectiekleding van Peek & Cloppen-
burg verkocht. In 1930 wordt deze zaak voortgezet in combinatie met
Peek & Cloppenburg. De zaak van 'Peek', zoals deze in de wandel ge-
noemd wordt, wordt door de middenstandszaken goed in de gaten ge-
houden. Evenals Kreymborg is ook Peek & Cloppenburg een filiaal van
een oude gerenommeerde zaak in herenkleding, die ook elders in het
land nog meer filialen heeft. Peek en Cloppenburg heeft goedlopende za-
ken in Amsterdam, op de Dam en in de Kinkerstraat.

Op 25 maart 1933 doet de firma C&A Brenninkmeijer haar entree in
Den Bosch. Het is een filiaal van de aloude kledingzaak van de gebroe-
ders Clemens en August Brenninkmeijer, die in 1841 hun eerste zaak in
Sneek openden. In Den Bosch pakt C&A het groots aan. Op de plaats
waar vroeger de oude boterhal en het oude gildehuis van de beenhou-
wers stonden (waar de pensen verkocht werden vandaar Pensmarkt),
verrijst een groot modern pand. Den Bosch heeft nu zijn eerste grote he-
renmode-warenhuis. Wanneer op zaterdag 25 maart  1933 de deuren van
de nieuwe C&A-zaak op de Pensmarkt opengaan, dan gebeurt dat niet
zonder een reclame-campagne vooraf. Drie dagen lang adverteert C&A
met pagina-grote advertenties. De teksten spreken voor zich. Op woensdag
22 maart 1933, drie dagen voor de opening van het nieuwe filiaal ver-
schijnt een advertentie in de Provinciale jVoordbrabantsche Coumnt met
de volgende tekst:

,.

Wat gaat er in Den Bosch gebeuren?
C&A Brenninkmeijer opent binnen enkele dagen hier ter stede de

162  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbosche Courant, 12 september 1930.
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grootste speciaalzaal voor Dames- en Heeren- en Kinderkleeding,
waar vader, moeder en kinderen, het gehele gezin dus, zich onder
66n dak van goede moderne kleeding zullen kunnen voorzien tegen
tot dusver voor Den Bosch ongekende lage C&A-prijzen.
1.et op onze annonce van morgenavond. "163

C&A kondigt hier aan dat zij voor Den Bosch de prijzen zal gaan breken.
De prijzen, die C&A gaat brengen, zullen immers voor Den Bosch onge-
kend laag zijn. Voorts wordt de nadruk gelegd op 'het hele gezin'; het ge-
hele gezin SAMEN, zal onder EEN DAK kunnen gaan winkelen en zich
gaan voorzien van kleding. Ook dit is in Den Bosch totaal nieuw. De da-
mes hoeven niet meer naar een aparte winkel, de heren niet meer apart
en de kinderen kunnen voortaan mLt vader en moeder mee. C&A speelt
hiermee in op het sentiment: het gezin gezellig bij elkaar. Dat is toch iets
heerlijks. Niet meer winkel in, winkel uit, maar samen naar 66n winkel.

De volgende dag, donderdag 23 maart, volgt een tweede pagina-grote
advertentie met een grote getekende afbeelding van het nieuwe pand. In
deze advertentie wordt aangekondigd dat "de nieuwste modellen dames-,
heeren- en kinderkleding in een tot dusver in Den Bosch ongekende

" "verscheidenheid zullen worden aangeboden, en tegen prijzen, welke
n6g lager zullen blijken dan u reeds gedacht had."164 Een nieuwe an-

nonce voor de volgende dag wordt weer aangekondigd. Op vrijdag 24
maart volgt inderdaad weer een volgende pagina-grote advertentie. In de
advertentie wordt "goede en moderne" kleding aangeprezen. Tevens
wordt iedereen uitgenodigd tot "vrij bezoek aan ons nieuwe huis."165 De
Bosschenaar hoeft dus helemaal niet te kopen. De Bosschenaar kennen-
de komt hij graag alleen maar'kijken'. Maar C&A weet wel dat van kijken
ook kopen komt.  Op de openingsdag zaterdag 25 maart 1933 volgt weer
een pagina-grote advertentie. Twee grote damesmodellen met een voor-
jaarsmantel beslaan de gehele pagina: "Hier is uw nieuwe zomermantel.
Opening voorjaarsseizoen 1933. - f 19,75 - f 36,75. C&A is toch voor-
deliger."166 En daarmee is de vestiging van C&A in hartjeDen Bosch een
feit.

Ook de andere confectiezaken weten dat nu en gaan extra letten op ad-
vertenties, de etalages en de verkoopdrukte bij C&A. De eerste die zich
in het strijdperk gooit is J.C. Janssen (comb. Peek & Cloppenburg). Op

163)   Provinciate Noordbrabantsche en 5-Hertogenbossche Courant, 22 maart  1933.
164)   Provinciale Noordbrabantsche en :,-Henogenbossche Courant, 23 maart  1933.
"'s)    Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 24 maart  1933.
166

) Provinciate Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 25 maart  1933.
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vrijdagavond 24 maart verscheen een advertentie waarin naar voren ge-
bracht wordt dat J.C. Janssen 'het' vertrouwde adres is met de beste kwa-
liteit, de beste pasvorm en de laagste prijs. "P&C is beter en dfis goedko-

,'per. Ook voor kleding naar maat. De advertentie gaat gepaard met een
grote  foto  van de voorgevel  van  het  pand  op  de Hoge Steenweg. 167  De
krant blijft natuurlijk niet achter om een verslag van de opening van het
nieuwe kledingmagazijn van C&A te geven. Een bijzonderheid in het ver-
slag is de vermelding van het feit dat het nieuwe gebouw op zondag 26
maart zal worden ingezegend. Werden in deze tijd in het katholieke zuid-
en kerken, scholen en patronaatsgebouwen nooit zonder kerkelijke zege-
ning in gebruik genomen, de katholieke heren Brenninkmeijer vinden
een inzegening van hun gebouwen eveneens op zijn plaats.

Volgens C&A is met de komst van het grote modewarenhuis het kle-
dingvraagstuk opgeiost als de consument maar niet aarzelt om binnen te
komen. Dit laat zij ook weer met een advertentie aan de Bossche consu-
ment weten. 168

Inmiddels was in 1931 het warenhuis van Vroom & Dreesmann op de
Schapenmarkt geopend, waar ook'heerenkleeding' verkocht werd. Deze
herenkleding bestaat echter uitsluitend uit mode-accessoires zoals strop-
dassen, overhemden, bretellen en een enkele pantalon en regenjas. In
1935 gaat V&D over op de verkoop van herenconfectie in ruimere zin.
Nu komen ook herenwinterjassen, ulsters, jekkers en herenregenjassen
in de verkoop. Het warenhuis van V&D gaat meedoen in de verkoop van
herenkleding in de stad, waarmee nu twee grootbedrijven meer, na-
melijk C&A 6n V&D, de confectiemarkt in Den Bosch concurrentie aan-
doen.

Naast deze grote confectiezaken zijn er de ook al genoemde kleinere
middenstandszaken in Den Bosch in deze jaren. Ondanks de crisis zijn er
ondernemers die hun aantal zaken weten uit te breiden. In 1931 opent
A.F. Jansen een tweede zaak in herenconfectie op de Hoge Steenweg
(hierover meer in § 5 van dit hoofdstuk) en komt er een nieuwe confectie-
zaak van Klumpers in de Minderbroedersstraat, een veertiende filiaal
van Klumpers uit Breda. Klumpers is een zaak in "Heeren- en kinder-
kleeding en werkmansgoederen."169 Het aantal confectiewinkels blijft,
met enig verloop, constant.

169   Provinriale Noordhrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 24 maart  1933.
168)  Provinciale Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 12 mei 1933.
'69)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenboisclie Courant. 5 september  1931.
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De particuliere maatkleermakers maken ook nog steeds deel uit van de
kledingdetailhandel. Hoewel hun aantal achteruit loopt en zij alle moeite
moeten doen om zich staande te houden, moet toch gezegd worden dat
heel veel klanten nog steeds niet op confectiekleding overstappen daar
voor hen een maatpak een begeerd artikel blijft. Door de crisis zijn er wel
veel consumenten die overgaan tot aanschaf van goedkopere artikelen,
waaronder confectiekleding zeker thuishoort. In 1930 telt Den Bosch ze-
ventien maatkleermakersbedrijven, waaronder begrepen de twee groot-
bedrijven, die ook een afdeling maatkleding voeren, namelijk J.C. Jans-
sen (comb. Peek & Cloppenburg) en Kreymborg. Het aantal ambachtelij-
ke kleermakers bedraagt zevenennegentig. 170

De maatkleermakersbedrijven en de ambachtelijke kleermakers in
Den Bosch ondervinden evenals elders in het land geduchte concurrentie
van de aanwezige confectiebedrijven, zowel groot- als middenstandsbe-
drijf. De maatkleermakers stellen alles in het werk om hun produkt aan
de man te brengen. Zij doen dit door het regelmatig plaatsen van adver-
tenties in de Bossche dagbladen en door het actief werkzaam zijn in het
werk van de bonden. Deze bondsactiviteiten mogen niet onderschat wor-
den. 's-Hertogenbosch is in deze jaren een centrum van de strijd van de
maatkleermakers tegen de steeds verder terrein winnende confectiekle-
ding.  Op 8 december 1932 wordt, zoals al aangehaald, in 's-Hertogen-
bosch de nieuwe landelijke Katholieke Bond voor Kleermakers 'St.
Martinus' opgericlit, met als voortrekkers de Bossche kleermakers Ge-
rard Kuijpers en Theo Jansen. Een andere Bossche maatkleermaker met

bekende naam, Th. L. Burgemeester, viert op 15 januari 1935 zijn vijf-
entwintig-jarig jubileum. Bij deze gelegenheid verschijnt er een grote ad-
vertentie met de woorden: "lets goeds en iets aparts in maatkleeding."
Theo Jansen weet dat hij op moet boksen tegen de confectiezaken, maar
ook tegen andere instellingen die maatkleding verkopen. Twee maanden
nadat hij een advertentie geplaatst heeft met de inhoud: "Kleeren maken

-171den man, vooral die der kleermakerij Theo Jansen , verschijnt in het-
zelfde dagblad een advertentie, waarin een maatschappij 'Heerenklee-
ding  naar maat' aanbiedt vanaf f  5 per maand. Een beter-genre  cou-

peurs bezoekt de potentiele klanten door het hele land. Zo wordt er nog
bij aangegeven.172 Op deze wijze beconcurreerd worden is wel heel erg
moeilijk omdat ieder bedrijf, in verband met zijn liquiditeit in deze malai-
se jaren, graag contante betaling geniet.
175   Adresboek der gemeente 's-Hertogenbosch. 390.
171

) Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 21 april 1933.
172) Provinciate Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant,  20 juni  1933.
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De kring 's-Hertogenhosch van 'R.K. Bond van Kleermakerspatroons
in Nederland' plaatst eind oktober 1934 een advertentie in beide Bos-
sche dagbladen, die in Ons Maandblad als voorbeeld gesteld wordt om
op (le juiste manier de -confectie te bestrijden".173 In deze advertentie
wordt een 'naar maat gemaakte winterjas' vergeleken met een 'confectie'
winterjas. Een confectie winterjas kan men waarschijnlijk slechts 66n
winterperiode dragen, met een naar maat gemaakle winterjas kan men
minstens vier winters keurig gekleed gaan. Het binnenwerk is duurzaam
want door onze speciaal toegepaste binnenwerking behoudt onze klee-
ding zijn eleganten vorm totdat deze tot op den naad versleten is." Daar-
om stellen de adverteerders: "Maatkleeding is degelijker", en "op den
duur goedkoper". Als reactie op dit duurzaam binnenwerk komt C&A
met haar 'vormvast' kostuum. In advertenties opent C&A op haar beurt
verder de strijd met de maatkleermakers. Schreven de maatkleermakers:
"

Hoe moeten wij de confectie bestrijden?", C&A opent haar advertentie
met vette letters: "Gelijkwaardig aan het v661 duurderde maatwerk". Om

',dan te vervolgen: Dankzij de vervanging van het vroeger in uw costuum
gebruikle z.g. linnen, is het C&A vormvastcostuum thans volkomen ge-
lijkwaardig aan veel en veel duurder maatwerk".174 Ook J.C. Janssen
(comb. Peek en Cloppenburg) blijft adverteren met 'kleeding naar maat',
om op deze wijze de maatkleermakers te beconcurreren. 175

De Bossche maatkleermakers zitten intussen ook niet stil; zij presente-
ren zich uitdrukkelijk tijdens de '8 Bossche dagen' in juni 1936. De Bos-
sche kleermakerspatroons lanceren een wedstrijdpuzzel, waarbij slagzin-
nen ingeleverd moeten worden, en rijden met een grote praalwagen mee
in de optocht van ambachten en bedrijven. Bij de slagzinnenwedstrijd
zijn vier prijzen te winnen, die een waarde vertegenwoordigen van
f  145. De eerste prijs bestaat  uit  een  colbertkostuum  van  f  70  (het
duurste vormvastkostuum bij C&A kost f 29,75); de tweede prijs omvat
een tweedelig sportkostuum van f 35; de derde prijs is een regenjas van
f 27,50 (een regenjas  bij  V&D  kost in  1936 f 9,90); de vierde prijs  is
een sport-pantalon van f 12,50.

De optocht wordt voor de maatkleermakers een groot succes. In Ons
Maandblad worden de dagen, waarin deze hele reclamecampagne ge-
voerd wordt, "Cloriedagen voor de Bossche kleermakerspatroons" ge-
noemd.176 De slagzin die in deze dagen door de maatkleermakers gehan-

17')  Ons Maandblad, 11. (1934/'35), 56.
179  Prorinciale Noordbrabantscheen 's-Hertogenbossche Courant, 9 april 1936.
175

) Provinciale Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant,  17 juni 1936.
176)  (his Maandblad, III, (1935/'36), 167.
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teerd wordt is'Door alle eeuwen heen, maatkleeding nummer 66n'. Door
middel van de puzzel moet deze slagzin in de vitrines, etalages en ramen
van de aangesloten maatkledingbedrijven letter voor letter teruggevon-
den worden. Op deze manier wordt de consument verplicht om alle maat-
kledingbedrijven af te gaan. In de optocht worden de schilden, die de
eeuwen van de maatkledingmoeten aangeven, door pages gedragen.
Maatkleding wordt zichtbaar gemaakt door rijk uitgedoste fieurige en
keurige kostuums vanaf de middeleeuwen tot de twintigste eeuw. De
'twintigste eeuw' wordt voorafgegaan "door de leden van den kring Den
Bosch, in officiele kleeding, jacquet en hoogen hoed." Niets ontbrak aan
de 616gance der H.H. kleermakerspatroons. " 177 Als de maatkleerma-
kers in hun verslag schrijven over 'alle rangen en standen' die met deze
reclamecampagne bereikt worden, dan bedoelen zij toch wel de 'betere
standen', want in het verslag van de optocht in Ons Maandblad wordt

" "trots vermeld, dat zij van menige patricierswoning een dankbaar ap-
plaus in ontvangst mochten nemen.178 Hier komt de tegenstelling met de
confectie van C&A'voor de gewone man' wel sterk naar voren. In hetzelf-
de verslag brengen maatkleermakers hun tevredenheid naar voren, dat
"het publiek heeft kennis gemaakt met de maatkleedingkunst. De kunst
door alle eeuwen heen. "179

Ondanks dat het jaar van deze reclamecampagne, het jaar 1936, een
begin van economisch herstel te zien geeft, moeten de maatkleermakers
door blijven vechten voor het behoud van hun bedrijven. Het is de strijd
tegen de confectie, die volgens hen alleen maar gewonnen kan worden
door goed vakmanschap, waarvoor een goede vakopleiding een eerste
vereiste is. Voor dit laatste springen ook de Bossche maatkleermakers in
de bres. Er is een tekort aan goede zelfstandige kleermakers, ondanks de
ruim negentig die Den Bosch telt. De oorzaak van dit tekort wordt gewe-
ten aan het ontbreken van een goede opleiding voor het kleermakersvak.
Reeds bij de opening van de nieuwe school voor Kunst Techniek en Am-
bacht (de K.T.A.) in 1927, werden er door de heren Jansen en Burge-
meester stappen ondernomen om een degelijk vakonderwijs voor kleer-
makers op deze opleiding te krijgen. Op dat moment blijft het zonder re-
sultaat. Een voorstel aan de gemeenteraad tot uitbreiding van het
onderwijs aan de K.T.A. met een kleermakersopleiding wordt in mei

"1)  Ons Maandblad, 111, (1935/'36), 168.
178) Or:s Maandblad, III, (1935/'36), 170.
179)  Ons Maandblad, III, (1935/'36), 170.
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1939 herhaald.mo Inmiddels was wel in oktober 1938 een avondcursus
voor kleermakersgezellen in het leven geroepen. De cursus, eveneens tot
stand gekomen door het streven van de heren Jansen en Burgemeester,
werd voorlopig ondergebracht in de avondtekenschool van de ambacht-
school. De school werd toegankelijk gesteld voor jongens vanaf 14 jaar.
Deze cursus is het eerste vakonderwijs voor kleermakers in 's-Hertogen-
bosch.181 Op het verzoek van de heren Jansen en Burgemeester in mei
1939 verklaart de gemeenteraad, dat de oprichting en instandhouding
van een afdeling voor kleermakers aan de Koninklijke School voor Kunst,
Techniek en Ambacht nodig is. In de raadsvergadering van  19 juni  1939
houdt Theo Jansen een vurig pleidooi voor het kleermakersvakonder-
richt. In dit pleidooi brengt hij naar voren, dat het voor hem steeds een
raadsel is geweest, waarom in het gehele zuiden van het land, noch in
Brabant, noch in Limburg, noch in Zeeland, 66n school wordt gevonden,
waar het kleermakersvak onderwezen wordt, terwijl in Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Arnhem, Alkmaar, Zwolle en
Meppel kleermakersvakscholen zijn. Waarom, vraagt hij zich af, is het
kleermakersvak hier in het zuiden zo misdeeld. Het kleermakersvak is
toch zo'n nuttig vak. Waarom wordt het vak door zo weinigen begrepen
en door zovelen als een minderwaardig vak aangezien. In de gildentijd
was het kleermakersvak meer in aanzien. De meesters, de gezellen en de
leerjongens waren toen door verordeningen en onderlinge overeen-
komsten gebonden en deze werden gewaarborgd en bekrachtigd door
wetten. Het meesterschap gaf de ambachtsman hoogachting en waarde-
ring. Hoe anders is het nu gesteld, volgens Jansen, nu de gezel niet meer
het beschermende uitzicht heeft om meester te worden. Hoeveel jonge le-
vens worden er thans niet verpruld, zo brengt Jansen naar voren, doordat
zij heel vaak bij een patroon terecht komen die zelf zijn vak niet volkomen
onder de knie heeft. Daarom is hij zo blij met een goede vakschool hier in
Den Bosch.182

Wethouder Kruse reageert positief op het pleidooi van Jansen. Hij
brengt in zijn reactie naar voren, dat hij blij is dat de opleiding er komt,
omdat er steeds gevraagd wordt naar arbeiders met gedegen vakkennis.
Goede vaklui zijn volgen Kruse als regel ook goede en brave mensen. Het
doet Kruse verder sympathiek aan, dat de heer Jansen niet bang is voor
concurrentie. 183

180) GAH, Verslag gemeenteraad van 's-Hertogenbosch 1939, bijlage no.90,25 mei 1939.
181)  De Modeme Kleermaker, I, (1938), 264.
182) GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch. 19 april 1939.
183

)  GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, 19 april 1939.
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Het voorstel wordt daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen
en het ontwerpbesluit wordt vastgesteld. Op 24 april 1941 volgt een
voorstel aan de gemeenteraad lot het benoemen van een leraar, veertien
jaar na de eerste stappen van de heren Burgemeester en Jansen. 184

De balans opmakend van de detailhandelin herenkleding op het einde
van de jaren dertig, zien wij dat in 's-Hertogenbosch de confectiekleding,
mede door de komst van C&A, een grote greep op de consument gekre-
gen heeft. Op een bevolking van 48.822 waarvan 23.444 mannen en
25.378 vrouwen, op 31 december 1939, bijna 7.000 meer dan in 1930,
telt Den Bosch nu drie grootbedrijven in confectiekleding (C&A, Kreym-
borg en J.C. Janssen (comb. Peek & Cloppenburg), terwijl het vierde
grootbedrijf V&D ook confectiekleding in haar assortiment voert. Daar-
naast zijn er een aantal middenstandszaken in confectiekleding. Wat de
herenconfectie betreft schommelt dit aantal tussen acht en tien. Voorts is
er een aantal maatkleermakerspatroons, die ook in bescheiden mate con-
fectie voeren. De strijd tussen maatkleding en confectiekleding heeft zich
verscherpt en bestaat van de ene partij uit het zwart maken van confectie-
kleding en roepen om goed vakmanschap en van de andere partij uit het
gelijkstellen van confectiekleding met maatkleding. De kloof tussen de
'nette burger-ambtenaar, leraar,directeur - ende gewone man - arbeider,
loontrekker - wordt door het tegenover elkaar staan van beide kampen ver-
scherpt  en als zodanig  in de strijd ook gebruikt. Wanneer  op   12  mei
1940 de Duitsers 's-Hertogenbosch binnen vallen, moeten zowel confec-
tiezaken als maatkleermakers hun strijdbijl voorlopig begraven, om, zo-
als ook alle andere middenstandszaken, gehoorzaam de wetten en regels
van de distributie toe te passen.

§ 4. 'A.F. Jansen & Zn'

Wanneer in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt staat er op de
Markt in 's-Hertogenbosch een herenkledingbedrijf dat al meer dan twin-
tig jaar oud is. Op de gevel staat met grote letters 'ileerenkleedingfa-
briek', met de naam van de winkel'Magazijn De Hoop' en de naam van
de eigenaar 'A.F. Jansen'. Toon Jansen heeft daar op de Markt zijn win-
kel in herenkleding, kleding die hij in opdracht laat maken bij thuiswer-
kende kleermakers. Het is niet alleen bestelling op maat, maar de kleer-
makers maken ook een voorraad jassen, broeken en vesten. Op deze ma-

184) GAH. Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, 24 april 1941.
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nier kan men van een herenkledingfabriek spreken. De
fabrieksarbeiders zijn niet in 66n ruimte werkzaam, maar werken thuis
aan de hen gegeven opdrachten. Ook worden er al kant en klaar gemaak-
te kostuums en jassen confectiekleding van fabrikanten betrokken. Door
zowel confectiekleding in eigen beheer door thuiswerkende kleermakers
en naaisters te laten fabriceren als confectiekleding van fabrikanten le
betrekken, is 'A.F. Jansen' een echte confectiezaak in herenkleding.
Daarnaast blijft verkoop van maatkleding even belangrijk.

De winkel is nog een 'klein winkeltje' met planken vloer, die iedere dag
geschrobd moet worden. Daar van de gehele breedte van het pand nog
de trap naar het bovenhuis afgenomen is, is de winkelruimte inderdaad
erg klein. In grote schappen ligt het goed opgestapeld en aan stangen
hangen de jasjes gerijd. Toon Jansen en Leentje Bodar slapen achter de
winkel en de vier jongens slapen achter het magazijn boven in het zoge-
naamde achterhuis. Het gezin Jansen heeft alleen de beschikking over de
benedenverdieping van het pand, de kelders, het magazijn en het achter-
huis. De bovenverdiepingen zijn verhuurd. In 1919 wordt door vertrek
van de huurders het gehele huis in gebruik genomen. De slaapkamer
achter de winkel kan als bedrijfsruimte (kleermakerij) in gebruik geno-
men worden evenals de slaapkamers van de jongens.

In  1914 is ook Joh, de tweede zoon, in het bedrijf van zijn vader geko-
men en daarom kan nu terecht gesproken worden van'A.F. Jansen & Zo-
nen:  Bart was al sinds  1909 in het bedrijf van zijn vader werkzaam.  De
twee jongste zonen  Leo en Jan zijn respectievelijk pas  12  en 8 jaar oud.
Ook Koosje is nog steeds bij zijn broer Toon in huis en werkt in het be-
drijf mee als magazijnknecht, loopknecht en verzorger van het paard.
Wanneer Joh in 1919 op de vakschool voor coupeurs en coupeuses van
T. Pereboom in Amsterdam zijn kleermakersbrevet (diploma American
coupe) haalt, draagt dit weer bij tot perfectie en vakmanschap in het be-
drijf. Zowel Bart als Joh hadden hun vakmanschap ten dele opgedaan op
het atelier van de bekende Bossche maatkleermakerij van Bettonville. De
verkoop van de kleditig op Markt 59 is vooral in handen van de twee zo-
nen want vader Toon gaat nog steeds naar de dorpsmarkten met zijn kle-
dingstukken. Toon Jansen en zijn zoons drijven nu met drieen een heren-
kledingzaak op de Markt in 's-Hertogenbosch. Leentje Jansen-Bodar
heeft nog haar eigen handel in damesondergoed en overig gebreid goed
in een kraam op de Bossche markt. Zij staat voor Hotel Central, bij-
gestaan door Anna van de Laar, een familielid, geparenteerd aan de fa-
milie Boelens. Anna van de Laar houdt tevens de boeken bij van het be-
drijf van Toon Jansen en zijn zoons. Van een professionele boekhouder
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of accountant is nog geen sprake. Toon Jansen lost nog steeds alles bin-
nen eigen familiekring op. Nu de zaak op de markt zo'n mooi magazijn
achter de winkel heeft, wordt daar de handelswaar van Leentje op-
geslagen.

In 1916 komt Willem Craamer als 12-jarige jongen bij 'A.F. Jansen  in
dienst. Hij ontwikkelt zich door goed vakonderricht en optimale inzet tot
een eerste klas coupeur. Meer dan veertig jaar lang zal hij in dienst
blijven,  tot  aan  zijn  dood  in  1959.  Door zijn gedegen vakkennis, vrien-
delijke omgang met collega's en opvallende eenvoud is hij altijd een be-
grip geweest voor de firma 'A.F. Jansen'. Willem Craamer is de eerste
vaste medewerker van buiten de familie, die aan het bedrijf verbonden
wordt.

De zaken gaan goed. Toon Jansen doet alles op zijn eigen manier. Hij is
een stille, stugge man, die niet gauw iets aan een ander overlaat. Het ont-
breekt hem wel eens aan zakelijkheid, maar zijn slimheid maakt dat weer
goed. Ook wordt wat hem aan zakelijkheid ontbreekt, goed gemaakt door
de zakelijkheid van zijn vrouw. Leentje gaat nooit over 66n nacht ijs. Insi-
ders noemen Toon Jansen onzakelijk omdat hij zijn verdiende geld niet
naar een bank brengt. Ook Leentje brengt haar verdiende geld niet naar
een bank maar bewaart dit in de alom bekende 'sok'. Op deze manier
kan geld geen geld voortbrengen, menen de insiders, en daarom verwij-
ten zij Toon slecht beheer. Maar Toon Jansen blijft een koppig koopman,
die meent dat niemand iets over zijn doen en laten in zijn bedrijf hoeft te
weten. Toon leent ook veel geld uit, waar zijn vrouw en zoons niets van
weten. Zij komen daar na zijn dood pas achter als zij wat losse brief]es
vinden, waarop deze schulden van anderen aan hem opgekrabbeld
staan. Na het huwelijk van Bart in 1919 komt aan de amateursboekhou-
ding een einde. Een zwager van Bart - het blijft wel in de familie - Harrie
van der Velden, gaat als gediplomeerd accountant de boeken bijhouden;
hij opent een rekening bij de Hanzebank, later bij de Amsterdamse
Bank. Het geld wordt nu uitgezet met de positieve gedachte om rentever-
goeding te krijgen. Deze inschakeling van een bank is een stap naar meer
volwassenwording van het bedrijf. Vaste prijzen voor de kleding worden
op Markt 59 nog niet altijd strikt gehanteerd. Zoals Toon Jansen op de
dorpsmarkten altijd met de boeren aan het afbieden is, zo is zijn zaak op
de   Markt  ook een biedzaak. Dit blijft zo doorgaan totdat  in   1931   een
tweede zaak op de Hoge Steenweg geopend wordt. Intussen zijn er na
Willem Craamer nog meer vaste medewerkers gekomen.  In 1920 staan
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er acht op de loonlijst, waarvan drie familieleden en vijf perso-
neelsleden..185

1.   L.J.A. Jansen (Bart) f 35,_ per week
(vanaf zijn huwelijk in 1919)

2. Petrus Peulen, kleermaker f 28,_ per week
3.  K.N. Zagwijn, kleermaker f 24,- per week
4. Joh.C.W. Sabel, kleermaker f 10,_ per week
5.  C.H. Walters, kleermaker f   9,_ per week
6. Willem Craamer, aankomend kleermaker f   4,- per week
7.  J.J. Jansen (Joh), vrije woning, kleding en voeding
8.  J.M. Jansen (Koosje), vrije woning, kleding en voeding
Opvallend in deze loonlijst - in het archief aanwezig als een kleine losse

krabbel - zijn niet de weeklonen van de diverse medewerkers; deze zijn
volgens de gangbare te verdienen lonen in deze jaren. Opvallend is de
vrije kost en inwoning van zoon Joh Jansen en van de magazijnknecht
Koosje Jansen, broer van Toon. Joh is dan vierentwintigjaar en woont bij
zijn ouders thuis op Markt 59 (hij zal in 1928 trouwen); Koosje woont,
zoals bekend, op Markt 59 bij zijn broer in.

Voor de kleermakers is er een slappe en een drukke tijd. Het aantal
kleermakers dat voor een confectiezaak werkt, bestaat dan ook uit 'vaste'
thuiswerkers en 'seizoen' thuiswerkers. De meeste confectiezaken gaan
buiten het seizoen zover dat zij ook een aantal van hun 'vaste' kleerma-
kers (thuiswerkers) ontslaan. Maar Toon Jansen heeft dit nooit gedaan.
Hij laat zijn 'vaste' thuiswerkers ook in de slappe tijd doorwerken al is het
nog zo gering. Dan maar kleding laten maken op voorraad. Veltman, zijn
concurrent, doet dat niet. In de slappe tijd worden door hem bijna al zijn
kleermakers ontslagen en in de drukke tijd koopt hij voor een hoger loon
kleermakers bij andere bedrijven weg. Toon Jansen kon dan goed kwaad
worden over de oncollegialiteit van dit gedrag. Toon Jansen kan tot die
werkgevers gerekend worden, zoals Wouters ze beschrijft:

,.Voorzover wij konden nagaan, droeg de verhouding werkgever-
werknemer, evenals in andere Brabantse gemeenten, een overwe-
gend patriarchaal karakter. Al waren de lonen laag en de arbeidstij-
den lang, dan betekende dit niet, dat de werkgevers hun onderge-
schikten ook in andere opzichten behandelden als louter leveran-
ciers van arbeid. Het gebeurde nogal eens dat arbeiders bij ziekte
hun loon voor onbepaalde tijd gewoon doorbetaald kregen, dat tij-
dens hun ziekte hun plaats werd opengehouden en dat oudere arbei-

185
)  BAAFJ, Stuk omtrent beloningen van medewerkers en personeel 1920.
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ders een klein pensioen kregen of zoveel mogelijk aan het werk wer-
den gehouden, ook al leverde dit voor de betrokken ondernemer
weinig voordeel op. „186

Binnen het bedrijf van 'A.F. Jansen & Zn' bestaat nu ook een eerste
functieverdeling. De inkoop bij de fabrikanten wordt gedaan door vader
Toon en zijn oudste zoon Bart, terwijl de verkoop in de winkel vooral op
Joh neerkomt. Broer Koosje zorgt voor het magazijn en het wegbrengen
en ophalen van goederen (loopknecht). Naast hun inkoop en verkoop zijn
Bart en Joh vaak op de kleermakerij te vinden waar zij zelf ambachtelijk
bezig zijn, totdat Joh zich geheel en al aan de verkoop gaat wijden. Met
recht wordt hij later de 'beste' verkoper genoemd, die 'A.F. Jansen' ooit
onder zijn gelederen gehad heeft. Bart zal tot op hoge leeftijd het vak van
kleermaker blijven uitoefenen. Om 'in te springen bij drukte' zoals dat
heet. Begin jaren twintig beeindigt Toon zijn handel op de dorpsmarkten.
De dorpsklanten hebben de weg naar zijn winkel in Den Bosch gevon-
den. Het paard en de wagen worden van de hand gedaan. De zoons vinden
het niet erg dat hun vader de dorpsmarkten niet meer afreist want "Vader
nam altijd het beste goed mee van de markten. Wilden Bart en Joh dan
in de winkel iets goeds verkopen dan was het er niet", volgens de derde
zoon Jan.187 Ook Leentje houdt op met haar handel in de kraam op de
Bossche markt. Zij heeft altijd goede verdiensten gehad en door haar
handel kon Toon Jansen bij de fabrikanten altijd met contant geld beta-
len, wat hem een streepje voor gaf op anderen - vlotte levering en goede
produkten.

In deze jaren wordt de inkoop van stoffen en confectiekleding nog bij
de fabrikanten thuis gedaan. Almelo, Amsterdam en Groningen zijn de
drie grote confectiecentra in de twintiger jaren. Till)urg levert de stoffen.
De stoffenleveranciers, waar de firma 'A.F. Jansen & Zn' in deze twinti-
ger jaren haar inkopen doet zijn onder andere Ant. de Rooy, De Rooy
van Dijk, Lemmens, De Zuid Nederlandsche, Gersons, Mathijsen, Ei-
kens en Van Dulmen.188 De eerste fabrikanten waar'A.F. Jansen & Zn'
haar confectiekleding van betrekt zijn: De Levita, Boekman, Santega,
Van Kollem, allen te Amsterdam; in Groningen zijn dit: Levie, Grol, Mul-
ler, Union en Victory; in Almelo zijn het Bendien en Smits. Voorts zijn er
nog Herzberger in Rotterdam, Wust in Culemborg, L.T.M. in Leeuwar-
den en Gazan in Den Haag.189 Zoals al vermeld zijn er veel confectiefa-

186)  Wouters.  1/an bedeling naar verh ing, 61.
187)  Interview J.Th.M. Jansen, 28 november 1986.
188) BAAFJ, Kasboek Markt 59, november 1927-november 1929, inv.nr.748.
189)  Interview I..L.M. Jansen, 16 mei 1987.

192



brikanten van joodse afkomst. Ook 'A.F. Jansen & Zn' betrekt veel con-
fectiekleding van joodse fabrikanten. Onder de vijfenvijftig fabrikanten,
waarmee 'A.F. Jansen & Zn' vanaf einde jaren twintig zaken doet zijn

' vijftien joodse te weten: Levie, Hertzberger, De Vries van Buren, Necofa
Cohen, Gotlieb, Gerzon, Weinberg, Chapon, Abas, Kattenburg, Catz,
Boekman, Sajet en Snuif, Slap, De Levita.190

In 1923 vindt er een verbouwing plaats van het bedrijfspand. Zowel in-
als uitwendig krijgt de winkel een nieuw en modern aanzien. Op de pui
vervalt de aanduiding 'Heerenkleedingfabriek'. Er komt nu te staan

l 'Heerenkleedingmagazijn De Hoop - A.F. Jansen & Zn'. Eind jaren twin-
tig vervalt de naam 'Magazijn De Hoop' en komt er te staan 'Heerenklee-
ding - Kinderkleeding: GeYnspireerd door de concurrentie laat A.F. Jan-
sen & Zn uitdrukkelijk weten dat zij ook kinderkleding verkoopt. Met de
komst van C&A in 1933 is dit helemaal een vereiste, daar C&A zich pro-
fileert als een kledingzaak voor het gehele gezin.

Bij de opening van de verbouwde  zaak op 16 februari 1936 wordt  in
een advertentie speciaal aandacht gevraagd voor de maatkleding: "Wij
verzoeken bij deze gelegenheid speciaal uw aandacht te vestigen op onze
afdeeling 'kleeding naar maat'. Ziet de etalage."191 Hiermee treedt
'A.F. Jansen & Zn evenals andere confectiezaken ook het filiaal grootbe-
drijf in confectie nog eens extra in concurrentie met de bedrijven van (le

 

maatkleermakers. Verbouwen in deze tijd is vergroten, opnieuw indelen
van ruimten, nieuwe kleuren, nieuwe vakken en rekken, en nieuwe pro-
dukten. Verbouwen gebeurt om het bedrijf aan te passen aan de nieuwe
behoeften van de consument en aan de mogelijkheid van een aangepaste
verkoop van nieuwe produkten. 'A.F. Jansen & Zn' begrijpt dit door haar
bakens op tijd te verzetten. Daarom kan in het verslag van de opening van
de verbouwde en vernieuwde winkel geschreven worden:

"De firma A.F. Jansen & Zn heeft haar vernieuwde perceel Markt 59
alhier een belangrijke verbouwing doen ondergaan en gisteren-
avond vond haar verbouwd Heeren- en Kinderkleeding magazijn
'De Hoop' heropend. De gehele zaak heeft haar oud kleed afgeworpen
en haar is een geheel nieuw en modern aanzien gegeven, zowel in-
als uitwendig. Een groote etalagekast waarboven op een groot en
breed zwart marmerglas de naam der firma prijkt, exposeert diverse
fraaie kleedingstukken naar maat, welke al dadelijk demonstreren
dat de maatzaak met de verbouwing een belangrijke uitbreiding

190) BAAFJ, Kasboek Markt 59, november 1927-november 1929, inv.nr.748.
'91)   Provinciate Noordbrabant,che en 's-Hertogenbossche Courant, 15 februari  1923.
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heeft ondergaan. De winkel is groot en ruim en is in 'n fris licht tintje
gehouden, alsmede de vele vakken langs de wand, waarin stoffen en
afgewerkte kleedingstukken zijn geborgen, terwijl aan den anderen
wand de gemaakte kleedingstukken aan lange staven hangen gerijd.
Achter den winkel is een even groot lokaal gelegen, geheel ingericlit
tot paskamer, fraai verzorgd. Ook hier hangen weer vele confectie-
goederen gerijd aan staven. Achter deze paskamer is een groot ate-
lier voor de maatwerkers en daar achter weer een groot kleedingma-
gazijn. Deze zaak is door de verbouwing en modernisering gebracht
tot een zaak welke gerekend kan worden onder de grootste kleeding-
magazijnen hier ter stede. "192

Dat in het verslag de fraai verzorgde paskamer wordt genoemd, getuigt
dat (leze voorziening een nieuwtje is. Het is een service aan de consu-
ment, die niet meer ontbreken mag. Ook aan de maatkleding wordt in het
verslag extra aandacht besteed, een bewijs dat deze vorm van kleding-
voorziening nog zeer in trek is.

Wanneer Toon Jansen op donderdag 17 januari  1929 komt te overlij-
den, is dat geheel onverwacht. Voor de voortzetting van het bedrijf zijn
geen aparte maatregelen getroffen.  Dat het bedrijf voortgezet zal worden
staat echter wel vast. Toon Jansen heeft door zijn persoonlijke inzet en
het brengen van goede produkten veel goede klantenrelaties opgebouwd,
zowel onder de Bosschenaren als onder de boeren in de omliggende dor-
pen in Brabant en Gelderland. De zonen Bart, Joh (en later Jan) zullen
met het vertrouwen in de grote klantenkring het bedrijf voortzetten. De
firma 'A.F. Jansen & Zn' zal hierdoor als familiebedrijf blijven voortbe-
staan. De heren Jansen blijven niet bij de pakken neerzitten noch figuur-
lijk, noch letterlijk. Na de sluiting van de winkel die enkele dagen ge-
duurd heeft, namelijk vanaf de  dag van het overlijden 17 januari  tot en
met de dag van de begrafenis vanuit de Kathedrale Basiliek van St. Jan,
zijn parochiekerk op 21 januari, gaat de winkel op 22 januari weer open.
De klanten die de weg naar Markt 59 gevonden hebben, mogen niet te-
leurgesteld worden en het vertrouwen dat zij tot nu toe in het Heeren- en
Kinderkleedingmagazijn van 'A.F. Jansen & Zn' hadden, zal moeten blij-
ven bestaan. De zoons zetten het werk van hun vader op deze]fde voet
voort, enkele veranderingen in het beleid daargelaten.

Met de dood van de oprichter van het bedrijf Antonius Franciscus Jan-
sen breekt onder leiding van de tweede generatie Jansen in 1929 een

192
) Provinciate Noordbrabantsche en 9-Heitogenbossche Courant, 15 februari  1923.
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nieuwe periode voor het bedrijf'A.F. Jansen & Zn' aan. Veranderingen in
het bedrijfsbeleid gaan hoewel in geringe mate plaatsvinden. Een voor-
beeld van dit andere 'zakelijke' beleid is het omhoog brengen van het

"
winstpercentage. Na vaders dood zijn wij begonnen met een winstper-
centage van 33% op de inkoop. De zaken boven de rivieren hadden alle-
maal een percentage van 40% en hoger. Tot die tijd was het bij ons niet
hoger  dan   20%", aldus Jan op latere leeftijd.193 Ook wordt voor het
eerst sinds het bestaan van het bedrijf ruim veertigjaren na de oprichting
een bank ingeschakeld voor het lenen van geld, en wel bij de opening van
het eerste filiaal in  1931.  Het pand op de Hoge Steenweg in Den Bosch
wordt gekocht met eigen geld (f 42.000) maar voor de inkoop van de
voorraad wordt f 10.000 geleend bij de Twentsche Bank. De Twent-
sche Bank heeft blijkbaar meer vertrouwen in de liquiditeit van de firma
'A.F. Jansen & Zn' dan de Incassobank en de Amsterdamse Bank, die
geen lening wilden verstrekken. Een derde punt van vernieuwd beleid

geldt het bieden of afdingen. Op de zaak op de Markt als uitvloeisel van
de marktverkoop werd nog steeds afgeboden door de klanten. Wanneer
in 1931 het eerste filiaal geopend wordt, wordt niet meer afgeboden.
Biedzaken zijn uit de tijd. Dit mag hoogstens nog op markten plaats-
vinden.

De overname van het bedrijf door de drie zoons valt samen met het be-
gin van de crisisjaren. Ondanks alle negatieve tendensen kunnen de jon-
gens Jansen een filiaal openen op de Hoge Steenweg in 's-Hertogen-
bosch. De plaats van Jan als medefirmant in de heren- en kinderkleding-
bedrijf'A.F. Jansen & Zn' is nu ook verzekerd. Hij krijgt de leiding van
de nieuwezaak. Jan had een goede leerschool in confectieverkoop gehad
in Gou(la en Amsterdam. Tijdens zijn betrekking bij kantoorboekhandel
Mettrop had Jan al in de anderhalf uur vrije tijd tussen de middag in de
kle(lingwinkel van zijn vader als hulpverkoper moeten meehelpen. In een
familiebedrijf worden immers alle bruikbare krachten op allerlei tijden
ingezet. Op negentienjarige leeftijd (1925) krijgt Jan een aanstelling als
verkoper in een kledingzaak in Gouda. Daarna gaat hij naar Wentzel in
Amsterdam, eveneens een kledingzaak. Het is Wensel, die voor het eerst
het  'costuum  met twee pantalons'  in de verkoop brengt. Anderhalf jaar
na de dood van zijn vader komt Jan naar Den Bosch terug om medefir-
mant in het bedrijf'A.F. Jansen & Zn' te worden.

Al voor zijn overlijden had Toon Jansen te kennen gegeven wel voor
uitbreiding van het bedrijf te voelen. Er is een bepaald publiek dat graag

193) FAJ, briefJ.Th.M. Jansen aan F.L. Jansen, 8 december 1987.
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bij 'A.F. Jansen' koopt en uitbreiding zit er heus wel in. Een feit is ook
dat er al drie gezinnen van de opbrengst van de kledingverkoop moeten
leven te weten: Toon Jansen en zijn echtgenote Leentje Jansen-Bodar,
Bart met zijn gezin, dat inmiddels zes kinderen telt, en Joh met zijn vrouw
en twee kinderen. Voorts is er Koosje, die meedeelt in de verdiensten van
zijn broer Toon. Als Jan wil gaan trouwen - hij heeft een eigen inkomen en
woont in Amsterdam - en ook in de zaak zijn bestaan wil gaan zoeken, dan
zal dit niet meer vanuit Markt 59 mogelijk zijn. Toon Jansen heeft al een
pand op de Hoge Steenweg op het oog dat hij graag wil kopen. Maar hij
loopt, zoals gewoonlijk, niet hard van stapel. In 1930 komt het pand Ho-
ge Steenweg 14 in de veiling. Hij heeft het dus niet meer zelf mogen mee-
maken. De jongens nemen hun kans waar en met geld uit de erfenis van
hun vader wordt Hoge Steenweg 14 contant gekocht.  Om een voorraad
goederen in te kunnen slaan moet voor de eerste keer in de historie van
het ruim veertig jaar oude bedrijf geld bij een bank worden geleend. Dit
laatste is hiervoor al aangehaald als een nieuw beleidspunt van de tweede
generatie Jansen. Naast de opening van het nieuwe filiaal - hierop kom ik
nog terug - vindt in 1935 een verbouwing van het pand Markt 59 plaats.
Door het ondanks de crisistijd steeds toenemen van het aantal klanten
moet de winkel op Markt 59 verbouwd worden. Twaalf jaar na de verbou-
wing in 1923 vindt in  1935 weer een grondige verbouwing van het pand
en tevens vergroting van de winkelruimte plaats, om dit aan te passen aan
de moderne tijd en de verwachtingen van het kopende publiek.

In zijn nieuwjaarsrede   van 1934 heeft burgemeester Van Lanschot
echter nog gezegd: "Wij zu]len hebben te leeren ons te versoberen, in
ons huisgezin, in de gemeentelijke uitgaven, in handel, industrie en ne-
ring, ieder zal zich ervan te hebben doordringen dat wij op een lager le-
venspeil zijn aangeland."194 Maar desondanks kan 'A.F. Jansen & Zn'
uitbreiden en moderniseren. De gehele pui krijgt een ander aanzicht. De
aparte ingang en de gang met trap naar het bovenhuis verdwijnt door de-
ze ruimte bij de winkel te betrekken. Voorts wordt het kamertje achter de
winkel ook bij de nieuwe winkelruimte getrokken. Op de pui komt nu
zonder verdere aanduiding alleen de naam van het bedrijf'A.F. Jansen &
Zn'. De firmanaam 'Magazijn De Hoop' verdwijnt voorgoed. De aanpas-
sing aan de nieuwe tijd wordt ook kenbaar gemaakt in de naamgeving
van het bedrijf. In de openingsadvertentie (21 maart 1935) wordt wel

.,

duidelijk de aard van het bedrijf naar voren gebracht: Heropening van
het Heeren- en Kinderkleedingmagazijn van 'A.F. Jansen & Zoon'."195

194) GAH, Notulen van de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch, 18 januari 1934,  11.
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In deze openingsadvertentie worden tevens de beweegredenen van
deze verbouwing en vergroting voor het lezende publiek duidelijk ge-
maakt.

"Met het volste vertrouwen in onzen naam hebben reeds meer dan
vijftig jaren de Bosschenaren en de bevolking van Brabant en Gel-
derland hun weg gevonden naar ons adres. Gedurende deze halve
eeuw hebben wij jaar in jaar uit onzen omzet zien groeien. Daarom
zijn wij thans genoodzaakt geweest onze winkel en etalages belang-

"196rijk uit te breiden.
Voorts geven de heren Jansen in deze advertentie aan het publiek te ken-
nen, dat zij zelf hun klanten bedienen. Door dit uitdrukkelijk te stellen
blijkt wel dat dit niet meer in alle kledingzaken gebeurt met name in het
grootwinkelbedrijf en dat dit schijnbaar toch door de klanten gewaar-
deerd wordt. De heren Jansen schrijven in de voornoemde advertentie:
,'De firmanten bedienen hun client&le zelf en op een wijze, dat alle belan-
gen der klanten hierdoor direct warden gebaat."197 In het openings-
verslag in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Cou-
rant wordt de durf van (le heren Jansen 'ondanks de crisistijd' uitdrukke-

lijk naar voren gebracht.
"Het is een verheugend feit, wanneer wij in dezen zorgelijken tijd za-
kenmenschen ontmoeten, die in plaats van in klaagliederen te verval-
len energie genoeg bezitten om krachtig de malaise te bestrijden en
met het getij ook op tijd de bakens verzetten. De firma A.F. Jansen &
Zn, het bekende heeren- een kinderkleedingmagazijn aan de Markt
59 alhier, toont het aan te durven wars van alle drukkende omstan-
digheden, haar gehele pand van boven tot onder af te breken en er
een geheel nieuw modern zakenliuis voor in de plaats te zetten. "198

Het goede rendement van de zaak van 'A.F. Jansen & Zn' is volgens het
verslag te danken aan de persoonlijke bediening door de firmanten:
',Zeer zeker is het een eigenschap van groot en goed rendement, dat alle
firmanten zelf hunnen klanten bedienen en op een wijze, dat alle belan-
gen der client6le hierdoor direct worden gebaat.'<199 Door in deze verslag-
geving de woorden van de firmanten uit hun openingsadvertentie te her-
halen blijkt nogmaals wat voor een typerende trek het in de verhouding

195)  Provinciale Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 21 maart 1935.
196)   Provinciale Noordbrabantsche en  9-Hertogenbossche Courant, 21 maart  1935.
197

) Provinciate Noordbrabantsche en 9-Henogenbos.sche Courant, 23 maart 1935.
198)  Provinciale Noordbrabantsche en 5-Hertogenbossche Courant, 23 maart 1935.
'99) Provinciale Noordbrahantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 23 maart 1935.
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koper-verkoper in die tijd is, dat de klanten door de 'baas' zelf geholpen
worden, een trek die vooral in het filiaalgrootbedrijf en warenhuis niet
meer te signaleren valt. In de ontwikkeling van het winkelgebeuren (filia-
len - supermarkten) zal in de toekomst de verhouding koper-verkoper
nog meer (negatieve?) veranderingen ondergaan.

De gehele verbouwing van het pand Markt 59 is in handen van archi-
tect Leo Jansen, een jongere broer van de firmanten. In het verslag wordt
hij geprezen om zijn architectonisch talent: "De architect, de heer Leo
Jansen alhier, heeft door deze verbouwing aangetoond het architecto-
nisch talent te bezillen om aan zakenpanden een voornaam aanzien te ge-
ven van schoonheid en lijn."200 Door Leo Jansen als architect de op-
dracht tot verbouwing van het pand te geven wordt weer een toen nog ei-
gentijdse trek van een familiebedrijf naar voren gebracht. Familieleden
moeten ingeschakeld worden voor dat ene doel: het familiebedrijf.

Bij de verbouwing is vooral veel aandacht besteed aan de etalages.
Grote uitstalkasten, vooral aangebracht bij de filiaalgrootbedrijven en de
warenhuizen, worden nu ook een noodzaak bij de kleinere mid-
denstandszaken. 'A.F. Jansen' is zich van deze noodzaak bewust. Be-
stond voorheen de etalage uit een kleine hoge uitstalkast, nu zijn er etala-

ges met grote spiegelruiten, vanaf de grond opgetrokken. De etalages
moeten wel hoog zijn vanwege de bij het etaleren steeds meer in gebruik
zijnde etalagepoppen. Over deze etalages bij 'A.F. Jansen' lezen wij in
het verslag het volgende: "De benedenpui is opgetrokken in gepolijst
groen graniet en omlijst de ruime, diepe portiek met in brons opgetrok-
ken etalagekasten. De etalagekasten zijn architectonisch smaakvol ver-
zorgd, waarin vooral de mooie, betimmerde achterwanden opvallen en
aan de expositie der etalagefiguren een bijzonder cachet geven. „20

1

Niet vaak, maar wel regelmatig verschijnen er nu advertenties van de
firma 'A.F. Jansen & Zn' in de dagbladen. Uit een advertentie van vrij-
dag 15 november 1935 wordt duidelijk welke artikelen er verkocht wor-
den en tegen welke prijs. Deze laatsten zijn 'aangepast aan den tijd' vol-
gens de advertentie. Gebracht worden herenoverjassen van f 5,75 tot
f 40; motorjekkers en fietsjekkers extra zwaar van f 4,75 totf 19; leren-
motorjekkers (geen wasdoek) van f 13,75 tot f 20; gabardine regenjas-
sen  blauw of beige  van f  12,75  tot f 32; jongensoverjassen geheel  of
half gevoerd van f 2,75 totf 14.202 In dezelfde advertenties wordt uit-

200)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 23 maart 1935.
201)   Prot,inciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 23 maart 1935.
202)  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 15 november 1935.
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drukkelijk aandacht voor de etalages gevraagd. In mei 1936 brengt'A.F.
',Jansen' goede binnenwerking en pasvorm naar voren. Steeds weer be-

ter en goedkoper, dat is hetgeen Jansens's kleeding zoo populair maakt.
Onze costuums gaan langer mee, omdat de binnenwerking zo perfect is.
Eenieder zegt dan ook: Dat is vakwerk."203 Advertenties met de nadruk
op het prima binnenwerk en de goede pasvorm van de kostuums bij 'A.F.
Jansen' is noodzakelijk geworden om de concurrentie van C&A met haar
pasvorm' het hoofd le kunnen bieden. De aanbiedingen van de filiaal-

grootbedrijven worden nauwkeurig in de gaten gehouden.
Een korte tijd heeft de zaak op de Hoge Steenweg gegolden als de twee-

de zaak van A.F. Jansen - Markt. In de openingsadvertentie van 8 okto-
ber 1931 staal heel uitdrukkelijk vermeld: "Opening van onze tweede
zaak", waarbij de advertentie ondertekend wordt door A.F. Jansen &
Zn, Markt 59 - Hoge Steenweg 14.204 Ook een advertentie van 6 novem-
ber  1931  is  nog een gezamenlijke advertentie, ondertekend door zowel
Markt 59 als Hoge Steenweg 14. Op 21 december volgt de laatste adver-
tentie waarin men gezamenlijk ondertekent. Het is de opruimingsadver-
tentie. De tekst geeft al wel enig onderscheid aan voor beide zaken. Voor
Markt 59 geldt het "Koopjes voor elke beurs" en voor de Hoge Steenweg
geldt 'uitsluitend nieuwste dessins en model-len".205 Al gauw blijkt dat
het beter is dat beide zaken, althans naar buiten toe, los van elkaar gezien

worden. Dit gaat ook gebeuren en daarom kan de zaak op de Hoge Steen-

weg door de firmanten, het personeel en de familie voortaan kortweg'de
Steenweg' genoemd zich een eigen klantenkring opbouwen, die, hoe
meer de Steenweg een eigen stempel krijgt in assortiment, mode en prijs,
ook een eigen stempel gaat dragen en uitdragen. Is de zaak op Markt 59
- door de firmanten, het personeel en de familienaam voortaan kortweg
'de Markt' genoemd - hoofdzakelijk een winkel voor de arbeidende Bos-
sche burgers, de boeren en de buitenlui, de Steenweg wordt de winkel
voor de Bossche burgerij en dan voornamelijk de middenstand. Het is
ook de doelgroep waarop de Steenweg zich gaat richten. Den Bosch heeft
door het aantrekken van bedrijven steeds meer hoger kader gekregen, en
de uitbreiding van middelbare scholen (de beide lycea) doet het aantal
leraren en academici toenemen; allen potentiele klanten voor 'A.F. Jan-
sen' - Hoge Steenweg. Opmerkelijke service van de Steenweg in deze ja-
ren is het cadeau geven van 1/6 el stof bij elk kostuum: "Bij elk costuum

203j  Prouinciale Noordbrabantsche en 's-liertoge,ibossche Courant, 8 mei 1936.
209  Provinciale Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 8 oktober 1931.
205,,   Provinctale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 21 december  1931.
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ook bij plusfourcostuums 1/2 el stof gratis."206 De zaak op de Hoge Steen-
weg noemi zich evenals het moederbedrijf op de markt'Heeren- en Kin-
derkleedingbedrijf. In 1936 adverteert zij: "Heeren- en Kinderklee-
dingbedrijf A.F. Jansen Hoge Steenweg 14. Elke week nieuwe dessins in
zomercostuums, sportcostuums en regenjassen. Bovendien bij elk
costuum, als ook bij de jongenspakken 1/2 el stof gratis.-207 Uit deze ad-
vertentie blijkt dat de Steenweg niet de naam draagt 'A.F. Jansen & Zn'
maar kortweg 'A.F. Jansen', waarin het verschil tussen de twee zaken tot
uitdrukking komt. Tevens blijkt uit deze advertentie dat de Steenweg een
ander assortiment voert als de Markt. De Markt voert in deze jaren nog
geen zomer- en sportkostuums. De 1/2 el stof waarmee geadverteerd
wordt, wordt in sommige advertenties ronduit aangeduid met verstellap-
pen: "Specialiteit in plusfours uitsluitend met verstellappen." Deze 42 el
stof is juist voldoend voor het inzetten van een nieuw zitvlak in de broek
plus twee nieuwe zomen aan de broekspijpen. Zitvlak en zomen zijn bij
het vele fietsen het eerst versleten. In deze crisisjaren heeft iedereen wel
een fiets maar geen geld om telkens een nieuw pak te kopen.208 Deze
gratis levering van verstellappen wordt positief gewaardeerd, evenals de
coulante bediening van de klanten (door de patroon zell). In een kran-
teartikel in 1936 lezen wij:

"De zaak in Heeren- en Kinderkleeding van A.F. Jansen & Zn (Hoge
Steenweg 14) is de zaak, die door de coulante bediening der klanten
alsmede door bijlevering van een 42 el stof bij elk costuum, in de laat-
ste jaren sterk op de voorgrond treedt. Met goeden raad staat de pa-
troon zelf bij het doen der keuze zijn klanten bij, hetgeen een unicum
in deze soort zaken mag heten en dat dus ook door de clientirle bij-
zonder gewaardeerd wordt. "209

In het jaar 1936 viert de Steenweg haar eerste lustrum.  Het zijn vijfjaren
geweest, waarin moest blijken of de vestiging van een tweede zaak in Den
Bosch wel levensvatbaar zou zijn. Daarbij kwam nog de crisistijd, die
vooral in deze jaren tussen 1931 en 1936 hard toesloeg. Er was minder
geld te besteden door de consumenten en daardoor kwam het kopen van
nieuwe kleding vaak op de tweede plaats. Maar toch ziet het ernaar uit
dat de tweede zaak van 'A.F. Jansen & Zn' de eerst slag gewonnen heeft.
Misschien was deze eerste klap wel een daalder waard! De toekomst zou

206)   Pmvinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant,  1  mei  1936.
207)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant,  22  mei  1936.
208) FAJ, BriefJ.Th.M. Jansen aan F. L. Jansen, 8 december 1987.
209) BAAFJ, Kranteartikel 1936, z.d.
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het gaan leren. Bij dit eerste lustrum kunnen wij constateren dat 'A.F.
Jansen'  - Hoge Steenweg  14 een eigen gezicht gekregen heeft en steeds
meer de allures krijgt van het kind dat op eigen benen kan staan. Zachtjes
aan begint ook in alle vrede overigens de concurrentie met de Markt te
spelen. Omzetten worden nauwkeurig vergeleken. Ceboden blijft dat het
kopende publiek weet dat 'A.F. Jansen' - Hoge Steenweg bestaat. Daar-
om wordt naar buiten toe aan het eerste lustrum alle aandacht besteed.
Als jubileum reclame wordt bij een aankoop van boven f 15, een 'prach-
tige shawl' ten geschenke gegeven en bij een contante aankoop boven de
f 25, 'een paar prima nappa handschoenen' terwijl er voor de kinderen
een bijzondere verrassing is.210 De Steenweg maakt tevens aan het ko-
pende publiek bekend dat zij door haar voorraden in staat zijn voorlopig
de oude prijzen nog te handhaven. Twee personeelsleden, die mede hun
eigen lustrum bij de firma 'A.F. Jansen' vieren, zijn Theo Jansen en Jo
Hulsenboom. Zij traden in oktober 1931 in dienst bij de firma als respec-
tievelijk verkoper en kleermaker. Op de zaak op de Markt is inmiddels
ook een tweede kleermaker in vaste dienst aangenomen te weten Harry
Bauman. In de winkel is voor het eerst een verkoper van buiten de familie
aangetrokken namelijk Adriaan van Schaik. De firma 'A.F. Jansen' telt
nu tien personeelsleden op de loonlijst, Jacobus Jansen ( Koosje) daarbij
meegerekend.

De lonen die in de periode 1 juli 1936 tot 1 januari 1937 aan de mede-
werkers van 'A.F. Jansen' uitbetaald werden, zijn de volgende:

1.   Hulsenboom, J. kleermakerf 645,25 varierend van f 24,25 tot
f 27, per week.

2.  Peulen, P., kleermakerf 532,35 variBrend vanf 13,10 tot
f 20,80 per week.

3.  Craamer, W., kleermakerf 509,55 varierend van f 14,50 tot
f 23, per week.

4.  Bauman, H., kleermakerf 444,05 varierend van f 12,50 tot
f 18,75 perweek.

5.  Kleinholz, J., kleermakerf 245,29 varierend vanf 9,50 tot
f 11,50 per week.

6.  Craamer, H., kleermakerf 414,91 varierend van f 9,55 tot
f 18,55 per week.

7.   Schaik, A. van, eerste verkoper, f 300, f 75 per maand.
8.   Jansen, Th., eerste verkoperf 600, f 100 per maand.

210)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 16 oktober 1936.
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9.  Jansen, Jac.,f 611,f 23,50 per week.
10. Gier-Sabel, naaisterf 127,65 variBrend van f 4,95 tot f 14,45

211per week (niet iedere week gewerkt).

Duidelijker wordt steeds dat op de Steenweg een andere wind waait als

op de Markt. Inkoop, reclame, aanpassing van het assortiment aan de
nieuwste mode, het wordt allemaal radicaler aangepakt als op Markt 59.
De Steenweg moet wel zorgen stevig in het zadel te zitten en te blijven zit-
ten want ook voor haar geldt dat de concurrentie niet mis is. Op dezelfde
Hoge Steenweg, iets meer richting Orthenstraat zit immers de grote con-
fectiezaak van J.C. Janssen (comb. Peek & Cloppenburg). En hoe gauw
worden deze twee zaken met deze]f(le naam 'Jansen' niet met elkaar ver-
wisseld. Vooral in deze jaren adverteert J.C. Janssen met grote adverten-
ties. 'A.F. Jansen' zal hier tegenop moeten boksen. Ook C&A (evenals
A.F. Jansen - Hoge Steenweg gestart in Den Bosch in 1931) en Kreym-
borg zijn beide met een groot filiaal vertegenwoordigd. Door het plaatsen
van advertenties - meer dan Markt 59 ooit gedaan heeft - en door het
kundig en kunstig etaleren - Markt 59 brengt zoveel mogelijk goed in de
etalage - gaat de Steenweg de concurrentie tegemoet.

Om de plaatselijke concurrentie nog beter het hoofd te kunnen bieden
zal men ook concurrerend moeten prijzen en zo goedkoop en nauwgezet
mogelijk moeten inkopen. Daarom wordt besloten om lid te worden van
DECO, een landelijke inkoopcombinatie. In de concurrentie met andere
zaken is zo'n dergelijk lidmaatschap noodzakelijk. Niet alleen gezamen-
lijke inkoop met een aantal andere zaken is belangrijk, maar ook leert
rnen confectiecollega's kennen, die elkaar met raad en daad bijstaan.
Ook gezamen]ijk te voeren reclame is belangrijk. 'A.F. Jansen & Zn'
wordt lid en kan ook goed lid worden, omdat zij als kledingbedrijf goede
papieren bezit. Het lidmaatschap van DECO gaat voor'A.F. Jansen' zeer
belangrijk worden, vooral als de firma zich in de loop van de jaren zal
gaan uitbreiden.

Inmiddels is de oudste kleinzoon van Antonius Fransiscus Jansen,
naar zijn grootvader Tonnie genoemd, ook in het bedrijf 'A.F. Jansen
opgenomen. Op 1 mei 1935 komt hij officieel in dienst. Hij wordt voor-
bestemd om kleermaker te worden en krijgt daarom een plaats in de
kleermakerij op Markt 59. Verder dan een mouw inzetten komt hij echter
niet, daar zijn beweeglijke natuur een andere functie verlangt. Hij wordt

211) BAAFJ, Opgave ongevallenwet 1921, Raad van Arbeid.
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overgeplaaist naar de zaak op de Hoge Steenweg komt daardoor ook on-
der het 'patronage' van zijn vader uit en onderscheidt zich daar al gauw
als een vakkundig en kunstig etaleur en groeit uit tot een 'klantenbinden-
de' verkoper.

Wanneer in  1939 de mobilisatie uitbreekt worden  er veel jonge  man-
nen opgeroepen voor militaire dienst: soldaten, korporaals, onderofficie-
ren en officieren. Het Nederlandse leger is in volle sterkte paraat. Vooral
in Den Bosch als garnizoenstad is de militair onderdeel van het straat-
beeld. De onderofficieren en officieren dragen in het weekend en bij
feestelijke gelegenheden graag het zogenaamde 'buitenmodel'. Het zal
niet waar zijn als 'A.F. Jansen & Zn' hier geen handel in ziet. Mijnheer
Jan koopt drie buitenmodel uniformen en deze worden aan een grote in-
spectie onderworpen. Mijnheer Bart en mijnheer Joh zijn enthousiast:

"Dat kunnen wij ook", zeggen zij.  Had Joh zelf geen rijbroeken gemaakt
in dienst? Mijnheer Joh vindt dat er piekfijne uniformen moeten komen,
"want", zo zegt hij, "de soldaat wil er uitzien als een korporaal, de kor-
poraal als een onderofficier en een onderofficier als een officier." Naast
uniformen die van de fabriek betrokken worden, gaat'A.F. Jansen & Zn'
deze uniformen nu ook zelf fabriceren. Een goede thuiskleermaker is
Van den Heuvel. Hem wordt gevraagd om mee te gaan werken. Door
mijnheer Bart en Willem Craamer worden de stoffen gesneden en dan
naar Van den Heuvel gebracht. Hij wordt per uniform en per jas be-
taald.212 Op het laatst zijn er vier A vijf thuiswerkers, die uniformen ma-
ken. Al heel vlug staan er op de Hoge Steenweg 14 een paar keurige offi-
cieren en onderofficieren in de etalage. Wanneer op 10 mei 1940 de
oorlog daadwerkelijk uitbreekt, komt er aan deze produktie en handel in
militaire uniformen abrupt een einde. De enkele uniformen die in voor-
raad zijn, komen in het magazijn te hangen en worden later nog gebruikt
om toneel te spelen door de kleinkinderen van A.F. Jansen.

De bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsfinanciering en de verstrengeling
van familiebelangen en ondernemingsbelangen zijn de drie opvallende
factoren in de periode tussen 1914 en 1940. Het kledingbedrijf 'A.F.
Jansen & Zn' is in deze periode nog steeds een bedrijf dat activiteiten ont-

plooit zowel in de kledinghandel als in de kledingproduktie. De kleding-
handel is tot f 1920 deels ambulante handel en handel binnen een win-
kel; de produktie is zowel confectiewerk voor de directe verkoop als
maatwerk. Naast de zelfstandige ambachtelijke voortbrenging van kle-

219  Interview J.Th.M. Jansen. 28 november 1986.
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ding op eigen atelier, laat 'A.F. Jansen & Zn' de kleermakers thuis wer-
ken, zodat er weinig investeringen gedaan behoeven te worden in gebou-
wen en apparatuur. Hier komt van het bedrijf'A.F. Jansen & Zn' over-
een met het ambachtelijk bedrijf zoals Van den Eerenbeemt dit schetst
voor het einde van de vorige eeuw.213 Thuisarbeid geeft een flexibiliteit,
die mogelijkheden geeft tot opvoering van activiteit, volgens Van den
Eerenbeemt.214 Ook dit ondervindt 'A.F. Jansen & Zn' als zij in 1939
overgaat tot het produceren van militaire uniformen.

Wat als tweede punt opvalt bij 'A.F. Jansen & Zn' in deze periode is,
dat van een 'eigen financiering' overgegaan wordt naar een financiering,
waarbij kapitaal van buiten aangetrokken wordt. Dit gebeurt, zoals we al
zagen,  in  1931   bij de vestiging  van het eerste filiaal  en  dan nog slechts
voor de aankoop van de kledingvoorraad en niet voor de aankoop van het
pand. Dit laatste gebeurt met eigen kapitaal. Tot 1931 was de eigenaar
van de onderneming ook ze]f de kapitaalverschaffer van de onderneming
geweest. De preferentie voor financiering met eigen geld is bij 'A.F. Jan-
sen & Zn' altijd heel duidelijk geweest. Ook hier komt het beeld overeen
zoals Van den Eerenbeemt dit schetst.215 De winsten worden uitdrukke-
lijk bestemd tot herinvestering in het bedrijf. De eigen familieleden die in
het bedrijf werken, de zonen en kleinzonen van A.F. Jansen hebben zich
(te) lange tijd met een 'minimum' salaris tevreden gesteld, c.q. tevredeii
moeten ste]len.

Het ondernemingsdoel heeft bij 'A.F. Jansen & Zn' ook het bekende
profiel zoals Van den Eerenbeemt dat schetst:

,,

Het ondernemingsdoel werd in de negentiende eeuw afgeleid van
het ondernemersdoel. Wat de ondernemer voor zijn particulier be-
lang wilde bereiken, was bepalend voor afbouw, stationair blijven of
expansie van het bedrijf. De ondernemer voelde zich niet directeur,
een van de elementen van de moderne onderneming, maar primair
eigenaar van het bedrij f,  dat zich identificeerde met hem of zijn fami-
lie en niet omgekeerd. Hij woonde dan ook veelal op het terrein,
waar de onderneming gevestigd was. "216

Het gaan gebruiken van vreemd kapitaal, het aantrekken van een
boekhouder (jaren twintig) doorbreekt de zo bekende beslotenheid van
het bedrijf'A.F. Jansen & Zn', gekoppeld aan de persoon van de oprich-

213 )   Van den Eerenbeemt, Kapitaal en industriele onderneming in Noord-Brabant in  de  19e
eeuw, in Getd en Ondememing, 39.
214)  t. CZ.p.,41.

215)   t.a.P.,  4849.
216)   La.p., 48.
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" "ter, wiens gezegde was: Niemand heeft er iets mee te maken, een ge-
zegde dat deels stoelde op wantrouwen deels op concurrentiegevaar. Bij
veel bedrijven was deze financiele beslotenheid aanwezig volgens Van
Schelven. Buitenstaanders gaf men geen inzicht in de eigen financiele

'9positie, zoals men evenmin bereid was hen aan te stellen in de leiding
van de onderneming; die plaatsen werden gereserveerd voor de zoons en
neven."217 De familiestructuur, het familievermogen en de familieban-
den waren van wezenlijke betekenis en vrijwel onmisbaar, zo geeft Van
Schelven aan."218 Bij het kledingbedrijf'A.F. Jansen & Zn' kan men zo-
als bij vele andere familie-ondernemingen, spreken van 'familisme', een
begrip door Van Schelven naar voren gebracht.219 In zoverre haar
doelstelling het garanderen van materiele en sociale zekerheid voor ko-
mende generaties was, en de onderneming ze]f (door haar werkzaamhe-
den als produktie en dienstverlening) beschouwd wordt als familiaal bezit
en inkomensbron, kan dit begrip op 'A.F. Jansen & Zn' van toepassing
verklaard worden. Bij familisme is de familie "het centrum van het beslis-
send gezag en de doelstellingen van de onderneming zijn bij uitstek ge-
richt op de belangen en de aspiraties van de familie", zo schrijft Van
Schelven.220 Laatste bij de onderneming aanwezige factor, waardoor bij
die onderneming van familisme sprake kan zijn, is het feit dat familie-
boekhouding en familiekas vanuit het bedrijfskantoor worden be-
heerd.221 De boekhouder staat niet alleen in dienst van de firma maar
ook van de familie. Bij 'A.F. Jansen & Zn' ten aanzien van familieleden is
hij duidelijk aanwezig. Voor deze employ6 vallen ondernemingsbelang
en familiebelang samen.

217 )   Van Schelven, Ondememing enfamitisme, 224.
218) a.w.,223.
219) O.W.,230.
220)  a.w.,230.
221)  a.w.,230.
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HOOFDSTUK V

VERMINDERDE PRODUKTIE EN GELEIDE DISTRIBUTIE
1940-1945

De  bezetting van Nederland  door de Duitsers op  10  mei  1940,  waar-
door ons land in de Tweede Wereldoorlog betrokken wordt, heeft voor
de kledinghandel, die op haar beurt van de kleding-industrie afhankelijk
is, onvermijdelijk ingrijpende gevolgen. De consument wordt al snel met
distributiemaatregelen, die door de schaarste van goederen noodzakelijk
is, geconfronteerd. Voor de winkelier -hier vooral te verstaan de mid-
denstandswinkelier-, op zijn beurt getroffen door de distributiemaatrege-
len, wordt de bezettingstijd een moeilijke tijd. Door beperkte voorraden
en een door de distributiemaatregelen gelimiteerde vraag van de consu-
ment, ontstaat er een bepaalde relatie tussen winkelier en klant.

Niet alleen de kledingdetailhandelszaken maar ook de ambachtelijke
bedrijven van de maatkleermakers ondervinden de negatieve gevolgen
van bezetting en oorlog. Deze laatsten gaan vaak door gebrek aan stoffen
en fournituren over tot reparatie en vermaken van kleding. Inruil van kle-
ding, door de distributiemaatregelen verplicht gesteld, brengt tweede-
handskleding en oude kleding in een versnelde omloop. De ingeleverde
kleding wordt aan oorlogsslachtoffers, evacu6s en minder bedeelden toe-
gewezen. De bezuinigingsmaatregelen hebben grote invloed op het
kleedgedrag van de consument. De kledingmotivatie wordt eveneens
door schaarste en bezuinigingen bepaald. Mode of andere culturele in-
vloeden komen in deze oorlogsjaren tot stilstand. De overheid ziet zich
genoodzaakt maatregelen te treffen met betrekking tot prijsbeheersing en
zwarte markt. Zoals bekend zijn veel Nederlandse confectiebedrijven,
zowel in industrie en detailhandel, in handen van joodse eigenaren.  Deze
joodse bedrijven worden extra door de Duitse overheid getroffen. De
'Entjudung' brengt vele slachtoffers, wat voor de Nederlandse confectie
als een extra 'zwarte bladzijde' in haar geschiedenis opgetekend staat. In
§ 1 komt de kledinghandel in zijn algemeenheid tijdens de oorlogsjaren
in Nederland aan de orde. In zoverre de kledingproduktie op deze han-
del van invloed is, wordt hier ook zijdelings aandacht aan besteed. In § 2
wordt de kledinghandel in 's-Hertogenbosch in de jaren 1940-1945 be-
schreven, terwijl in § 3 het bedrijf 'A.F. Jansen & Zn' de aandacht
vraagt.
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§ 1.  Kledinghandeltijdens de oorlogsjaren 1940-1945

Direct na het uitbreken van de oorlog - 10 mei 1940 - brengt de te
verwachten schaarste de overheid tot het nemen van maatregelen. In de
herfst van  1939 was zij al overgegaan  tot het uitreiken van een distribu-
tiestamkaart. Bij iedere stamkaart werden van tijd tot tijd bonkaarten en
puntenkaarten uitgereikt. Op de bonnen kon voedsel en op de punten
kleding verkregen worden. 1

De distributie van textielgoederen start bij het geldig verklaren van de
eerste textielkaart op 5 augustus  1940.

Door de overheid is op 26 mei 1940 het 'Rijksbureau voor de Distribu-
tie van Textielprodukten door (len handel' opgericht, dat in de dagelijkse
omgangstaal kortweg'Distex' genoemd zal worden. Het bureau gaat zich
bezighouden met het uitvoeren van beschikkingen, neergelegd in de
distributiewet van 1939, waarin a]lerlei verbodsbepalingen opgenomen
zijn om bepaalde handelingen, zoals het kopen en verkopen, te mogen
verrichten. Het rijksbureau kan geheel of gedeeltelijk, al dan niet voor-
waardelijk, ontheffing van deze verboden verlenen. Daarnaast is het
bureau bevoegd algemene of speciale vergunningen uit te reiken om
deze verboden handelingen te verrichten. Bovendien kan het bureau aan
dispensaties en vergunningen voorwaarden en beperkingen verbin-
den.2

Twee doelstellingen hebben van het begin lot het einde van de bezet-
tingstijd het beleid van het Rijksbureau bepaald; het eerste doel betreft
de kleding en het kleden van de Nederlandse bevolking, het tweede doel
betreft de instandhouding zowel van het produktie- als van het distribu-
tie-apparaat in de textielsector.3

De bezetter ging ervan uit dat de Nederlandse bevolking 'voldoende
gekleed' ging, zodat de kledingvoorziening de eerste tijd niet zo uitdruk-
kelijk aan de orde hoefde te komen: Maar niets is minder waar. Aan-
zienlijke bevolkingsgroepen, waaronder de laagst betaalden - losse en
ongeschoolde arbeiders, landarbeiders, het lagere overheids en kantoor-
personeel-, zitten bij het begin van de bezetting slecht in hun kleding en

')   Werkman, Dat kan ons niet gebeuren, 51.
2)  Swarttouw, De textietvoorziening van Nederiand gedurende den 6ezettingstijd 1940-1945,
5-6.

3)    a. w.,  1,4-5.
4)   De Jong, Het Koninkrijk der Nedertanden in de Tweede  Weretdoorlog, VII.I., 94.
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bij menig gezin is de linnenkast leeg. Het aantal werklozen was wel terug-
gelopen bij de aanvang van 1940, maar daar stond tegenover, dat de
prijzen van levensmiddelen aanmerkelijk gestegen waren, zodat er voor
de aankoop van kleding minder geld beschikbaar gebleven was.5 Een al-
gehele daling van de levensstandaard, die later zo'n opmerkelijk symp-
toom wordt van het leven van de gehele bevolking in bezet gebied, heeft
zich in 1940 slechts langzaam gemanifesteerd. Tal van artikelen zijn in
de begintijd vrij te koop. De schaarste tekent zich pas langzamerhand af.
De detailhandelszaken worden in de eerste maanden na het uitbreken
van de oorlog overrompeld door de kooplustigen. Niet de schaarste zelf,
maar de angst voor schaarste aan goederen en het teruglopen van kwali-
teit brengt de consument tot kopen en 'hamsteren'. Bij velen is de ge-
dachte aan de situatie van de Eerste Wereldoorlog van 1914-1918, de
drijfveer om tot versnelde aankopen over te gaan. De drukte in de winkel-
zaken is in de zomer van 1940 enorm. Op kleding begint een ware run.
In  mei 1940 wordt  bij de middenstandsbedrijven  voor  80%  meer  aan
textielwaren gekocht dan in april; in juni 40% meer. Kooplustigen wor-
den alleen gevonden onder de midden- en hogere klasse, die over finan-
ciale reserves beschikken, daar de laagst betaalden ook nu hun kooplust

moeten bedwingen omdat hun financien slechts voor het allernoodzake-
lijkste toereikend zijn. Met hun bescheiden loon of hun lage uitkering,
kunnen zij zich geen extra aankopen permitteren.6 Menige kledingdetail-
zaak kan in deze periode zijn oude 'winkeldochters' - overjarige goede-
ren, die door modewisselingen of andere invloeden onverkoopbaar ge-
worden waren - van de hand doen. De liquiditeit van de middenstands-
zaken neemt door deze kooplust van de bevolking snel toe, zodat oude
schulden kunnen worden afbetaald en hypotheken geheel of gedeeltelijk
afgelost.7 Aanvullen van de voorraad wordt echter steeds moeilijker, zo-
dat de winkelier niet altijd meer aan de vraag van de consument kan vol-
doen. Wanneer de distributie een feit wordt, is dit niet alleen een verve-
lende zaak voor de huisvrouw, maar ook voor de winkelier, die talloze
uren moet besteden aan het opplakken van de van zijn klanten ontvangen
punten op grote vellen, die hij bij het distributiekantoor moet inleveren.

Bij het invoeren van de distributiemaatregelen kunnen nevenverschijn-
selen geconstateerd worden, die liggen op het gebied van de relatie win-
kelier - klant. De winkelier gaat de schaarser wordende goederen op de
eerste plaats bestemmen voor zijn vaste klanten. Immers hij wil zich -
5)  a.w.,99.
6)  a.w; 375.
T)  Tobi, De Middenstand, in Onderdrukking en Verzet, III, 455.
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ook na de distributietijd - verzekeren van de gunst van de consument.
Voor de consument betekent dat, dat hij feitelijk niet voldoende heeft aan
hel bezit van punten en bonnen, maar ook een vaste leverancier dient te
hebben. Voor sommige voedselprodukten zoals groente en fruit, wordt
later zelfs officieel klantenbinding voorgeschreven.8 Naarmate de goede-

renvoorziening slechter wordt, doen zich nog andere verschuivingen
voor. De consument gaat voor zijn aankopen steeds meer naar de zelf-
standige winkelier, ten nadele van de andere vormen van detailhandel als
grootwinkelbedrijf, verbruikscoi;peratie en dergelijke. Persoonlijke servi-
ce blijkt niet alleen plezierig maar ook noodzakelijk geworden te zijn. Na
de bevrijding blijkt de middenstander een voorsprong te hebben op de
eigenaar van het grootwinkelbedrijf. Deze verschuiving naar de zelfstan-
dige winkelier wordt begrijpelijk wanneer men bedenkt dat de klant lie-
ver daar zijn textielpunten besteedt, waar direct contact met de eigenaar
van de zaak mogelijk is en die, bij een eventueel punten tekort, immers
soepeler kan zijn dan bijvoorbeeld de filiaalchef van een grootwinkelbe-
drijf, die nu eenmaal gebonden is aan de voorschriften van de directie.9
Dat er bij het grootwinkelbedrijf met de filiaalchef soms toch wel eens iets
te 'ritselen' viel, niet wat betreft het juiste aantal punten, maar wel wat
betreft de levering van een bepaald schaars produkt, moet toch wel be-
vestigd worden. Ook een filiaalchef in een kleinere plaats kon toen van
een zekere klantenbinding spreken.10 Wel is het zo dat de zelfstandige
winkelier meer armslag had en meer tegemoetkomend kon zijn. Hij ge-
bruikte dit middel dan ook met het oog op de situatie na de oorlog, wan-
neer hij weer op de gunst van zijn klanten is aangewezen. Sommige arti-
kelen worden onder de toonbank gehouden voor vaste klanten of om de-
ze 'zwart' van de hand te doen. Dit laatste was voor een filiaalchef
helemaal niet mogelijk.

Wollf-Gerzon constateert deze verschuiving bij de consument van
grootwinkelbedrijf naar de kleinere middenstandszaak ook in de kleding-
detailhandel: "Er waren ook verschillende vet·anderingen in de textiel-
sector opgetreden. Zo had de constellatie gedurende de oorlog zich bij de
detailverkoop van textiel sterk ten gunste van de middenstandszaak ont-
wikkeld."11 De middenstandszaak had ook het voordeel dat zij wat de
bevoorrading betreft, in een gunstigere positie verkeerde dan het groot-

8)  t.a·P·'455.
4) t.a.p. 456.
'0)  interview Ch. Besters. 24 december 1988.
")  Wolff-Gerzon, Au Bonheur des Dames,  124.
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winkelbedrijf. De fabrikanten namen bij de bevoorrading van het kleine
winkelbedrijf een soepelere houding aan dan bij het grootwinkelbedrijf,
omdat zij aan de grote orders van het grootwinkelbedrijf toch niet konden
voldoen. In tabel 12 wordt het jaaromzetverloop gegeven van het groot-
winkelbedrijf tegenover het kleinwinkelbedrijf van 1938 tot en met
1947. Duidelijk is te zien dat de omzetten van middenstandszaken in de
loop der jaren sterker stijgen - en minder sterk dalen - dan bij het groot-
winkelbedrijf en dat tot twee jaren na de oorlog.

Tabel 12: Jaaromzetuerkoop textiel 1938-1947.12

laar Grootwinkel- Warenhuizen Midden- Algemene Groothandel
bedrijvent en eenheids- stands- indexcijfers in tex-

prijszaken zaken tiell

1938 100 100 100 100 100

1939 116          ? 115 116 125

1940 128 125 152 140 137

1941 118 128 153 135 107

1942 101 104 125 113 85

1943        97         93 122 110       81

1944             45              444)             70             58             51
1945            38             525)            72             55            463
1946 154 137 221 188 152

1947 223 201 356 289 266

Als basis (= 100) is genomen de jaaromzet 1938.
1) Deze cijfers werden verstrekt door het Centr.Bur.v.d. Stat.
2) Waaronder coliperatieve verbruiksverenigingen.
3)  In juli 1945 is het aantal deelnemers uitgebreid.
4)  Dit indexcijfer heeft betrekking op het le half}aar 1944.
5)  Dit indexcijfer heeft betrekking op het 2e hall]aar 1945.

Ook volgens De Jong is de band tussen winkelier en klant tijdens de
oorlogsjaren sterker geworden. Hij constateert tevens dat de omzetdaling
bij de middenstandswinkelier geringer is dan bij het grootbedrijf en het
warenhuis. De detailhandel in textiel doet vooral in 1940 goede zaken,
zodat van een gemiddelde nettowinst van f 7.730 in 1940 in de volgen-
de jaren een daling naarf 5.900 in 1941 en naarf 3.200 in 1942 te
zien geeft. Deze daling blijft echter op een bepaald peil liggen, dat niet te

12) a. w.,155.
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verenigen is met het feit dat er zo weinig textiel te koop is. De befaamde
'onder de toonbankpolitiek' is hier volgens De Jong zeker debet aan, als-
ook de post reclame, die totaal is weggevallen. 13

In de loop der bezettingsjaren zijn de voorraden en kwaliteiten niet al-
leen beneden peil, maar ook het personeel is hard op weg zijn verkoop-
techniek te verliezen. Dit kan als een volgend nevenverschijnsel van de
'schaarste en distributie' gezien worden. De winkelier hoeft zich niet
meer in te spannen om zijn goederen aan de consument te verkopen. Re-
clame hoeft hij niet te maken. De markt wordt niet meer bepaald door ko-
per 6n verkoper maar wordt duidelijk een 'sellers-market' een door de
verkoper bepaalde markt. De vraag is erg groot. Als de consument maar
het vermoeden heeft dat er iets te koop is, is een run op de winkels het ge-
volg. De meeste klanten zijn blij als de winkelier hen wil helpen. Een laat-
ste nevenverschijnsel van 'schaarste en distributie' is de al genoemde
'verkoop onder de toonbank', waarbij de vaste client6le bevoordeeld
wordt. Een deel van de goederen verdwijnt ook in de zwarte handel, waar
hoge prijzen gemaakt worden. Naast het gewone handelscircuit tegen
'normale' prijzen en punten ontstaat het zwartehandelcircuit, tegen 'ab-
normale' hoge prijzen. 14 Hier wordt het woord 'ab-normaal'  wel  in  de
juiste betekenis van het woord gebruikt.

Naast de moeilijkheden en ook mogelijkheden. die de middenstands-
winkelier op het onmiddellijke raakvlak met de consument samen onder-
vond, heeft de middenstandswinkelier zijn eigen problemen gehad. Ce-
noemd is al de extra tijd. die besteed moet worden aan het opplakken en
inleveren van punten en bonnen. Een tweede probleem doet zich voor
wanneer op 1 december 1941 het Besluit Algemeen Vestigingsverbod
Kleinbedrijf afgekondigd wordt. Dit besluit houdt in, dat het verboden
wordt een detailhandels- of ambachtsbedrijf te vestigen zonder vergun-
ning van de Secretaris Generaal van het Departement van Handel, Nij-
verheid en Scheepvaart. Ook uitbreiding van de verkoop met niet v66r 1
december verhandelde artikelen wordt verboden. Op deze manier wordt
aan degenen, die elders uit het bedrijfsleven gestoten zijn (verminderde
produktie) de mogelijkheid ontnomen een eigen handel te beginnen. Uit-
breiding van assortiment wordt verboden om branchevervaging tegen te
gaan.

In maart 1942 volgt de liquidatie van de vak- en standsorganisaties in de

13)  De Jong, a.w., 194.
") Wolff-Gerzon. a.w..124.
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middenstand, waardoor naast talloze belangrijke vakbonden onder meer
ook de grote middenstandsbonden - De Koninklijke Nederlandsche
Middenstandsbond, de Nederlandsche R.K. Middenstandsbond en de
Vereniging voor Christelijke handeldrijvende en industriifle Mid-
denstand - getroffen worden. Op 15 februari 1943 treft het bedrijfsle-
ven een nieuwe slag. Aan de voorzitters van de hoofdgroep ambacht en
van de bedrijfsgroep detailhandel wordt de eis gesteld, dat deze organen
hun medewerking zullen moeten verlenen aan het sluiten van bedrijven
om zo arbeidskrachten vrij te maken voor tewerkstelling in Duitsland.
Deze medewerking wordt geweigerd, waarna de bezetter een verorde-
ning (verordening 30/1943) uitvaardigt, op grond waarvan tot be-
drijfssluiting moet worden overgegaan.15 De bedrijfssluiting van midden-
standszaken van joodse eigenaren, die al direct in het begin van de bezet-
ting plaats vindt, betreft - en niet in geringe mate - zaken in (le
kledingbranche.

Een nieuwe belangrijke groep middenstanders, naast de zelfstandige
winkeliers, is die van de beoefenaren van een ambacht (ambaclitelijke
beroepen), waartoe, wat de kleding betreft, de maatkleermakers beho-
ren. Deze ambachtelijke maatkledingbedrijven vervullen een dubbele
functie: zij produceren en repareren. De produktiemogelijkheden onder-
vinden als gevolg van de schaarste aan grondstoffen en tal van andere be-
lemmeringen al gauw een steeds stijgende inperking; herstelwerkzaamhe-
den gaan bij de maatkleermakers bij voortduring van schaarste en distri-
butie steeds meer op de voorgrond treden.16 Op 1 januari 1940 kon
Domhoff in De Moderne Kleermaker in zijn artikeI 'Wat zal 1940 ons
brengen', nog gewag maken van een goed jaar (1939). Hij brengt naar
voren dat de laatste vier maanden vooral met het oog op de feestdagen
(Kerstmis en oud- en nieuw), van de maatkleermakers het uiterste ge-
vergd is en dat in de maatkleermakersbranche topprestaties geleverd
zijn. Ook de eerste maanden van 1940 zullen volgens hem nog een onge-
wone,activiteit vragen. Hij betreurt het echter dat door de concurrentie
van de confectiedetailhandel de totale verkopen in de maatzaken achter-
uit zijn gegaan. Domhoff, zich nog niet bewust van het onheil, dat de
branche door het uitbreken van de oorlog op  10 mei boven het hoofd
hangt, weet in dit eerste nummer van het nieuwe jaar de maatkleerma-
kers nog optimistisch en vermanend toe te spreken:

"Men vergete echter niet" - schrijft hij - "dat de toekomst van ons

15) Tobi, La.p., 458-459.
16) La·P·'457.
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vak niet afhangt van de handelingen van de industrie, maar in de
eerste plaats van die van de maatkleermakerij zelf. Van het werk, dat
wij zullen leveren hangt het af, of wij in de maatschappij een plaats
zullen blijven innemen of niet. De maatkleermaker heeft eigen lot in
handen en vertrouwe op eigen kracht. 9'17

De concurrentie van de confectie blijft een doorn in het oog van de maat-
kleermakers. Bij het begin van de jaren veertig is het ook nog steeds hJt
hete hangijzer. Ook Domhoff blijft er aandacht voor vragen als hij even
verder schrijft:

,'Het is goed en nuttig, met aandacht gade te slaan, hoe de confectie-
industrie zich ontwikkelt, maar het heeft geen zin, onze produkten te
verwaarlozen, door te trachten, de industrie na te apen. Maatwerk
moet zijn naam eer aan doen. Maatwerk en confectie moeten twee af
zonderlijke begrippen blijven. 9918

In de nabije toekomst (jaren 1940-1945) zal blijken dat het zich afzonder-
lijk willen opstellen van de maatkleermakers een illusie wordt en dat de
begrippen confectie en maatwerk een groot deel van hun kracht ver-
liezen.

In  De Modeme Maatkleennaker van  1  mei 1940 constateert Domhoff
dat aan de overspanning in de branche een einde is gekomen. De slapte
die ingetreden is, moet volgens hem niet tragisch opgenomen worden,
gezien het gunstige resultaat van 1939. Hoewel de fatale datum van 10
mei 1940, waarop bezetting en oorlog met alle gevolgen van dien een feit
worden, nog niet aangebroken is, doen de oorlogsomstandigheden - Ne-
derland was sinds 28 augustus 1939 in mobilisatie - zich al gevoelen.
Domhoff blijkt optimistisch over de voorraden:

., De voorraden wol en katoen in ons land zijn, voor zover ons bekend
groot genoeg, om in de behoefte van de komende maanden te voor-
zien. Van een acuut tekort is geen sprake. De Engelse stoffen komen
nog steeds binnen, al stijgen deze dan ook gestadig in prijs. Voor een
directe kwaliteitsvermindering bestaat geen reden tot ongerustheid.
Een onmiddellijke aanlei(ling om overmatig in te kopen doet zich
tengevolge niet voor.

"19

Ook deze boodschap wordt door de toekomstige gebeurtenissen jammer-
genoeg gelogenstraft. De maatkleermakers moeten al spoedig hun stof-
fenvoorraad aanspreken en raken daar gauw doorheen, daar aankoop

19  Domhoff, Wat zal 1940 ons brengen?, in De Modeme Kleermaker, iII. 1.

18) t.a·P.' 1-2.
'7  Domhoff, De oorlog en de maatkleermakerij, in De Modeme Maatkleermaker, Ill, 149.
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van Nederlandse en Duitse stoffen zeer beperkt is en aankoop van Engel-
se stoffen onmogelijk is geworden.

Al spoedig komen ook voor de maatkleermakers verordeningen van de
bezettende overheid. Wanneer op 26 mei 1940 het'Rijksbureau voor de
distributie van textielproducten door den handel (Distex)' is ingesteld,
moeten ook alle maatkleermakersbedrijven verplicht worden ingeschre-
ven. De maatkleermakers moeten hiervoor zoals alle overige handelaren
in textielproduklen, een schrifte]ijk verzoek tot inschrijving bij de Distex
indienen. Kleermakers, die in loon voor anderen werken en geen stoffen
of kostuums zelf inkopen en verkopen, kunnen zonder vergunning hun
werkzaamheden voortzetten. Wanneer zij geheel of gedeeltelijk als han-
delaar optreden is inschrijving noodzakelijk. Stilleggen van het werk of
het sluiten van bedrijven wordt verboden. Het betalen van buitenlandse
vorderingen dient op een Duitse bank plaats te vinden; de lonen worden
van hogerhand vastgesteld. De overheid eist voorts dat, in verband met
distributiemaatregelen, alle ongeorganiseerden lid worden van een der
bestaande organisaties. In verband met NSB-plannen wordt op 8 juli
1940 een Commissie van samenwerking van landelijke werkgeversorga-
nisaties   in het maatkledingbedrijf opgericht.    Op 23 augustus    1940
besluit deze commissie haar naam te wijzigen in Federatie van Neder-
landsche Werkgeversorganisaties in het maatkledingbedrijf. De Neder-
landsche Vereniging van Werkgevers in het Heerenkleedingbedrijf afde-
ling Maatwerk (grootwinkelbedrijven) sluit zich hierbij aan. Voor de dis-
tributie van textielprodukten    zijn aan 12.000 maatbedrijven    (met
30.000 werknemers) vergunningen uitgereikt.20 In 1941 worden de
maatregelen, die ten aanzien van de maatkledingbedrijven getroffen wor-
den, steeds strenger en uitgebreider. Op verkoopprijzen komt een con-
trole en om stof te besparen worden beperkingen opgelegd ten aanzien
van de hoeveelheden van de te gebruiken stof en het model van het te
maken produkt.

Prijsbeheersing is de noodzakelijke component van de distributie.
Daarom was het voor de overheid belangrijk ten opzichte van de bezetter
twee factoren in eigen hand te houden namelijk distributie van goederen

en prijsbeheersing van deze goederen. Door de geschiedenis was men
wijs geworden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er in ons land een
distributiestelsel ingevoerd, maar het werd een mislukking. "De oorzaak
der mislukking lag hierin", volgens Kortenhorst, "dat niet tegelijkertijd

20
)  Van der Steur. De geschiedenis van de Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland, 11,

11.
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met de distributie een systeem van prijsbeheersing in het leven was ge-
roepen. Zo bleef de koopkracht toch nog de dominerende factor bij de
verdeling der goederen. Deze fout is niet twee keer gemaakt. Men heeft
ingezien, dat distributie zonder prijsbeheersing een fles zonder bodem
is.'921 Als men het prijspeil niet in de hand houdt wordt het doel van de
distributie: te waarborgen dat iedereen de hem toekomende rantsoenen
kan aanschaffen, goeddeels gemist. De autoriteiten doen vanaf het eerste
moment alle moeite om de prijzen in de hand te houden. De huren wor-
den in juli 1940 bevroren op het peil van 9 mei  1940 en in augustus vol-
gen de pachten, die bevroren worden op het peil van  1  september  1939.
Alle prijzen worden in mei, en gedetailleerder in juli, op het peil van 9
mei 1940 gestabiliseerd. Deze stabilisatie geldt echter met uitzondering
van de prijzen voor onroerende goederen, importartikelen, vervoersta-
rieven en landbouwprodukten.22 In januari 1941 wordt een prijsbeheer-
singsbesluit afgekondigd. Door deze prijsbeheersing is de Nederlandse
overheid er beter in geslaagd om de algemene stijging van het prijspeil te
beperken dan nagenoeg elke overheid elders, hoewel er wel van een
prijsstijging sprake is geweest. Stelt men het indexcij fer van  1939 op  100
dan was het indexcijfer in 1944 151, een stijging van ruim 50%.23 Deze
prijsstijging heeft haar onvermijdelijke uitwerking op de kosten van le-
vensonderhoud. De stijging is in 1940-1941 het sterkst. Volgens De Jong
is het een vaststaand feit, dat in de tweede helft van 1941 in ongeveer een
derde tot de helft van alle gezinnen niet voldoende verdiend werd om
naast de onvermijdelijke vaste uitgaven (huur, gas, elektriciteit,
brandstof), ook nog elke week het volledige distributiepakket te kopen.
"Wij zijn er voorts van overtuigd (al ontbreken alle berekeningen ter za-
ke), dat honderdduizenden de gehele bezetting door niet in de gelegen-
heid zijn geweest om tot de aanschaffing van het wekelijkse distributie-
pakket over te gaan", aldus De Jong.24 Het gevolg hiervan is dat een
groot aantal bonnen, punten en artikelen op de zwarte markt verhandeld
gaat worden.

Loonsverhoging wordt door de overheid met kracht tegengegaan. Maar
als in december 1940 het lagere overheidspersoneel een toelage van 6%
krijgt, wordt in feite erkend, dat vooral de lage lonen en salarissen de mi-
nimum levensstandaard nauwelijks waarborgen. Het is onvermijdelijk

21)   Kortenhorst, Het economisch leven, in Onderdrukkingen Verzet, Ii, 26.
22)  De Jong, a. w., IV.1.,376.
23)  De Jong. a. w., VII.I.. 175
24) a.w., 185.
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dat sommige prijzen stijgen. Dit is vooral het geval met de goederen die
uit het buitenland aangevoerd worden. Ook de landbouwprijzen worden
verhoogd ter stimulering van de produktie. De positie van de boeren
wordt hierdoor versterkt. De Duitse bezetter stemt in met deze loonsver-
hoging. Behalve voor de laagste categorieen willen zij het reele loon van
de Nederlandse arbeider echter laten dalen en even beneden het Duitse
peil brengen, om het werken in Duitsland voor Nederlanders aantrekke-
lijker te maken. Deze daling van het reele loon wordt inderdaad doorge-
voerd. In maart  1941  moet het Nederlandse gezin voor voeding al  11%
meer uitgeven dan in mei 1940. Het kan dan al niet meer evenveel aan-
schaffen als tien maanden tevoren. Had het zich evenveel levensmidde-
len kunnen aanschaffen dan zou deze stijging 21% hebben bedragen. De
grote meerderheid van de bevolking kan minder kopen dan vroeger, en

25het mindere dat men kan kopen, is ook nog van mindere kwaliteit.
V66r september 1939 werden door het CBS driemaandelijks indexcij-

fers van de kosten van levensonderhoud berekend over acht gemeenten,
te weten Den Haag, Amsterdam, Groningen, Enschede, Eindhoven, Til-
burg, Dongen en Heerlen. Na de bezetting door de Duitsers gaat men dit
maandelijks doen. Tengevolge van oorlogshandelingen moeten (leze be-
rekeningen vanaf juli 1944 stopgezet worden. De indexcijfers van de
kosten van levensonderhoud zijn af le lezen uit tabel 13, waarbij voeding,
kleding en schoeisel apart vermeld worden.

Tabel 13: Indexci,»s van de kosten van tevensonderhoudgemiddeld overacht gemeenten
(19381'39= 100) 26

Jaren Totale Voeding Kleding Schoeisel

uitgaven

1                         2                      3                      4                      5

1939.................... 101,7 101,5 107,2 110,7
1940.................... 114,9 118,3 146,0 139,6
1941.................... 132,2 142,0 206,4 172,8
1942.................... 141,1 154,2 235,3 196,5
1943.................... 146,5 156,8 258,8 221,9
1944

januari t/m j u n i. . . . . . 150,3 160,0 274,2 237,3
juli....................... 153,2 164,1 275,9 255,3

25)  De Jong, a. w., IV.I., 376.
26   Economische en sociate kroniek deroortogsjaren, 1940-1945,264.
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De procentuele stijging  voor de totale uitgaven bedraagt  van   1939  op

1940 13%; van 1940 op 1941 15,1%; van 1941 op 1941 6,7%; van
1942 op 1943 3,8%; van 1943 op 1944 2,6%. De grootste stijging heeft
in de eerste twee oorlogsjaren plaatsgevonden. Ook de aanzienlijke ver-

hoging voor kleding en schoeisel hebben in de eerste oorlogsjaren plaats-
gevonden, maar ook gedurende de verdere oorlogsjaren blijven deze
prijzen belangrijke stijgingen vertonen. Voor kleding stijgen de prijzen in
1940 ten opzichte van 1939 met 36,2% en in 1941 ten opzichte van
1940 met 41,4%; voor schoeisel is dit respectievelijk 26,1% en
23,8%.27 Naast de legale handel in oorlogstijd, waarop de overheid
greep tracht te houden door middel van maatregelen van distributie en

prijsbeheersing, ontstaat er een illegale handel, bestaande uit de zoge-
noemde zwarte handel en de ruilhandel. Ondanks de uitgeoefende con-
trole slaagt de overheid er niet in deze handel te onderdrukken. Naarma-
te de goederenschaarste toeneemt en de omzetten weliswaar afnemen,
ontstaat er een circuit van goederenhandel op de zwarte markt. Het geldt
hier vooral voedsel en kleding. "Schiet de overheid in haar distribueren-
de functie tekort of neemt de goederenschaarste ernstige vormen aan,
dan is de kans, dat ontbinding van het sociale systeem optreedt, aanwe-
zig", schrijft Kruyer.28 In ieder mens bestaat er een krachtige neiging tot
zelfbehoud, een vrijwaring van zichzelf en zijn naaste tegen de mogelijk-
heid van gebrek. De bevolking gaat naar eigen middelen grijpen om in
haar stoffelijke behoeften te voorzien. Volgens Kruyer is er voor deze
'zelfhulp' een nieuw begrip ontstaan. Men spreekt van 'organiseren', dat
wil zeggen zichzelf helpen op vroeger ongeoorloofde wijze.29 Kruyer
maakt een onderscheid tussen zwarte handel gepleegd door de consu-
ment, uit noodzaak, omdat hij de gewenste goederen niet kan verkrijgen,
en zwarte handel gepleegd door de leveranciers, die aan deze illegale
handel gingen deelnemen uit geldelijk gewin. De vraag naar zwarte arti-
kelen kan ook zo dringend wor(len dat de winkelier ter wille van het be-
houden van zijn klanten wel tot clandestiene in- en verkoop moet over-
gaan.30 De Jong maakt een onderscheid tussen zwarte kleinhandel en
zwarte groothandel.31 -Van zwarte kleinhandel willen wij daar spreken
waar een producent of kleinhandelaar waren die onder de distributiewet-
geving vielen, zelf clandestien rechtstreeks aan de consument verkocht.

27) a.w; 263.
28) Kruyer, Sociate desorganisatie, 106.

29) a.w.,106.
30)    aw..110-112.
31)  De Jong, a.w., VII.I., 186.
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De eigenlijke zwarthandelaar leefde in de sfeer van de zwarte groothan-
del. Hij kocht bijvoorbeeld in het groot overtollige bonnen en bonkaarten
in, verkocht die met winst aan particulieren, vormde uit zijn winsten een
flink kapitaal, kocht met dat kapitaal bij minder bonafide bedrijven par-
tijen goederen in en trachtte die partijen weer met winst van de hand te
doen."32 Beide vormen van zwarte handel hebben zich tijdens de bezet-
tingstijd voorgedaan. De zwarte kleinhandel is voor het gros van de bevol-
king niet mogelijk geweest, daar voor de erg lage inkomens de zwarte
prijzen te hoog lagen. Voor (leze bevolkingsgroep met de laagste inko-
mens (ongeschoolde arbeiders en mensen met een klein pensioentje) was
de aanschafvan het hele (listributiepakket al te veel, laat staan dat zij zich
goederen op de zwarte markt konden aanschaffen. Zij verkochten veelal
een deel van hun bonnen en "ze leden al honger v66r de hongerwinter",
volgens De Jong.33 Deze zogeheten zwarte handel is alleen mogelijk ge-
weest voor de beter gesitueerden, die zich vrij veel'zwarte' artikelen kon-
den aanschaffen. Tussen het op de zwarte markt kopen en het interen
van spaargeld is een duidelijke samenhang waarneembaar, volgens
Kruyer.34 Het zwarte prijspeil en het officiale prijspeil verschilden aan-
zienlijk.

De handel in zwarte bonnen is groot geweest. Er waren op de eerste
plaats de laagstbetaalden, die zich het levensmiddelenpakket, wat aan-
vankelijk in de distributie aangeboden wordt, niet konden aanschaffen.
Aanschaf van melk, margarine,  kaas en dergelijke bleef achterwege.  De
bonnen die daardoor overbleven trachtte men veelal te ruilen tegen aard-
appelen en brood, maar verreweg de meeste werden zwart verkocht. De
overvallen op distributiekantoren, waren een tweede manier om aan
bonnen te komen. In Friesland worden bij een overval op drie distributie-
kantoren vijfduizend bonkaarten buitgemaakt. Een deel daarvan gaat
naar onderduikers en de rest brengt op de zwarte markt meer dan een
ton op.

35

Wat de zwarte markt in textielgoederen betreft, deze is niet achter-
gebleven bij die van de levensmiddelen. Het registreren van de voorra-
den was als regel een van de eerste taken die door de rijksbureaus voor
handel en nijverheid ondernomen werden. Elk producerend bedrijf en
elke groothandelaar moest zijn voorraden nauwkeurig opgeven. Dit is
niet gebeurd. Er zijn tal van producenten en groothandelaren, die een

32)   De Jong, De Bezetting. 261.
33)  De Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Weretdoorlog, VII.1., 186.
34)  Kruijer, a.w., 113.
35)   De Jong, De Bezetting, 261.
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deel van hun voorraden - extra belangrijk wanneer het goederen van
vooroorlogse kwaliteit betreft - achterhouden. Deze voorraden worden
met een deel van de lopende produktie object van de zwarte groothan-
del.36 Dat in de textielhandel veel voorraden achtergehouden worden,
blijkt wel uit het feit, dat in de hongerwinter (1944'45) aanzienlijke hoe-
veelheden goederen van vooroorlogse kwaliteit en samenstelling aange-
troffen worden. Deze hoeveelheden waren achtergehouden om zwart te
verkopen. Als toeslag op de verkoopprijs spelen levensmiddelen, die
zwart gekocht werden, een belangrijke rol. Dit gebeurt niet alleen op het
platteland maar ook in de grote steden.37 Als een consument aantoont,
dat hij op zijn textielkaart nog voldoende punten heeft, dan is er'niets' bij
de detailhandelaren. Bekend is, dat de geringe hoeveelheden, die de kle-
dingbedrijven door het Distex toegewezen krijgen, veelal in de magazij-
nen verborgen gehouden worden. 38

De tweede vorm van 'illegale' handel, de ruilhandel - betalen zonder
geld -, komt tegen het einde van de bezettingsjaren, als de goederen
steeds schaarser worden en de 'zwarte' prijzen steeds hoger worden,
steeds meer voor. Iedere stad van enige betekenis kende in 1942-'43 al
haar 'ruilbeurzen', die in feite niets anders waren dan zaken, waarin in-
en verkoop van tweedehandsgoederen, tegen zwarte prijzen plaats-
vond.39 Kortenhorst noemt de ruilhandel wel de ergste vorm van zwarte

"handel: De ergste vorm van zwarte handel is die, waar geld geen rol
meer speelt, en goederen alleen tegen goederen kunnen worden ge-
ruild:'40 Hij denkt hier aan onverantwoordelijke ruiltransacties, waarbij
'onmisbare' goederen tegen andere 'onmisbare' goederen geruild wor-
den, daar een van de partijen door wanhoop gedreven, de realiteit totaal
uit het oog verloren heeft. Winkeliers, kleine handelaren en ambachtslie-
den zijn de eersten die tot onderlinge ruil overgaan. Ook komen natuurlijk
de wat in ruil gevende consumenten in aanmerking, maar diegenen on-
der hen, die daartoe niet in staat zijn, vissen achter het net. De ruilhandel
gaat, evenals de zwartehandel, het normale handelsverkeer verdringen.
Kruyer noemt voorbeelden van de boekhandelaar, die boeken uitleent
tegen betaling van tien bruine bonen en de kapper die knipt tegen ver-
goeding van vier aardappelen.41 Verscheidene winkeliers gaan over tot
het veranderen van hun bedrijf in ruilhandelszaken, ruilcentrales. In de
36)  De Jong, Het Koninknjk der Nederlanden in de Tweede Weretdoorlog, VII.I., 200.
37) a.w., 194.
38) a.w., 194.
39) a.w.,194.
40)  Kortenhorst. t.a.p.,284.
41)  Kruyer, a.w.. 110.
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etalages van deze winkels worden kledingstukken, serviesgoed en andere
artikelen in ruil tegen levensmiddelen aangeboden. Bij het aangeboden
artikel staat de gevraagde prijs in bonen, aardappelen, tarwe enz. ver-
meld.42

Kleding en textiel zijn gewilde ruilartikelen, vooral voor het verkrijgen
van levensmiddelen. Het is hier de consument, die een ruiltransactie
aangaat met een andere consument (of producent), buiten klein- of de-
tailhandel om. Kruyer, die in zijn dissertatie Sociale disorganisatie mede
de ruilhandel van de Amsterdammers en de boeren in de omliggende
dorpen beschrijft, geeft aan hoe van de ene kant (vanuit de stad) kleding
in ruil wordt aangeboden, tegen van de andere kant (het platteland) voed-
sel. "Op het platteland woont de eerste verkoper van het zwart verhan-
delde voedsel. In de stad de consument:'43 Kruyer wil hiermee aanto-
nen dat de illegale ruilhandel evenzeer een plattelands als een stadsver-
schijnsel is. Als ruilmiddelen worden vanuit de stad dekens, lakens,
textiel (waar onder blauwe kielen), kostuums, schoenen en klompen aan-
geboden. Ook lederen paardetuigen zijn een gewild artikel, daar uit het
leer zolen voor de versleten schoenen gesneden kunnen worden. Textiel
en kleding wordt door de boeren het meest gevraagd. Kleding is na voed-
sel en naast een woning de belangrijkste levensbehoefte. De stedeling
verkrijgt in ruil voor zijn aangeboden (schaarse) kleding het primaire
goed: voedsel. Kle(ling is bij de boeren zo'n gewild artikel omdat in de
hongerwinter kleding al enige jaren drastisch gerantsoeneerd is en aan
stevige werkkleding op het platteland grote behoefte ontstaat. Deze is
sterk aan slijtage onderhevig, terwijl het voor het buiten werken van be-
lang is goed warm gekleed te zijn. Textiel is daarnaast een aantrekkelijk
bezit. Het kan lang worden bewaard en behoudt zijn waarde, afgezien
van modekleding, maar hiervan is in oorlogstijd geen sprake. Voor de
stedeling is kleding een artikel dat nog het best kon worden gemist. Ma-
ken en vermaken, keren en herstellen deed oude kleding als gebruiksar-
tikel lang meegaan. Levensmiddelen zijn slechts voor eenmalig gebruik.
Voedsel vanaf het platteland en kleding vanuit de stad; De Jong geeft
twee voorbeelden van de consument (stedeling) die bij de detailhandel
met voedsel, gehaald op het platteland, nog wat kleding los kan krijgen:
9, De Amsterdammer, die wij in juni 1943 op zijn tocht naar de Betuwe
volgden, vanwaar hij met 35 pond kersen huiswaarts keerde, had een
kledingstuk voor zijn vrouw nodig; 'geen jurk of japon te krijgen' noteer-

de hij, 'ook niet in de Bijenkorf. Zelfs geen blouse. Dan maar naar Peek
42) a.w., 110.
43) a. w., 261.
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& Cloppenburg. Besluit een andere weg te volgen, vraag naar een chef.
Beloof een mand kersen en daar wordt ons (een)mantel getoond voor f
16,. De mantel werd gekocht." Kort tevoren had dezelfde man bij een
kleermaker een zomermantel voor 10 pond sucade en zonder betaling op
de kop getikt.44

Zwarte handel en ruilhandel in kleding, het zijn twee soorten van kle-

dinghandel, die door schaarste van het produkt en jacht op geldelijk ge-
win, beide in de jaren van de Duitse bezetting zijn voorgekomen. Een-
maal is het gebeurd, dat de zwarte handel, voor wat kleding betreft, ten
dienste is gemaakt aan de binnenlandse kledingvoorziening. In 1941 en
1942   -  v66rdat de groot- en tussenhandel  door het oprichten   van
centrale- en districtsmagazijnen door het rijksbureau gedeeltelijk uitge-
schakeld werd - ontstond in toenemende mate een omvangrijke zwarte
handelin lompen (afval uit confectiefabrieken en ateliers), waar, zoals op
den duur bleek, Goering zelf de hand in had. In zijn opdracht werden te-

gen het drievoudige van de prijzen lompen opgekocht en naar Duitsland
geexporteerd. Het waren dusdanige hoeveelheden, dat een ernstige ver-
storing van de markt hiervan het gevolg dreigde te worden. Vat op deze
actie was vanuit de textielsector pas mogelijk na de overgang van de
groot- en tussenhandel naar het rijksbureau Distex in het voorjaar 1943.
Met de vertegenwoordiger van Goering werd overeengekomen dat deze
laatste zich uit Nederland als operatiegebied terugtrok. Er moest toen
een plan bedacht worden om de lompenhandel binnen de werkingssfeer
van het rijksbureau te brengen. De koper (Goering) was weggewerkt,
maar de verkopers (lompenhandelaren) waren er nog en uit op handel.
Het plan rijpte toen om de zwarte handel in lompen dienstbaar te maken
aan de binnenlandse voorziening. Toen de secretaris-generaal van het
departement van handel, nijverheid en scheepvaart een verklaring van
'geen bezwaar' had afgegeven, werden enkele fabrikanten in vertrouwen

genomen, die de aankoop van de lompen in opdracht van de directeur
van het rijksbureau Distex zouden verzorgen. De keten werd gesloten
met enige vertrouwde wevers en confectionneurs. Daar het hier om ver-
werking van grondstoffen buiten de officiele produktieprogramma's om,
ging, kon overeengekomen worden, dat zowel de werkers in de produk-
tieketen als de werkers in de distributieketen, een deel van (le winstmar-
ge zouden laten vallen. Ofschoon de lompen tegen het drievoudige van
de officiele prijzen moesten worden aangekocht, konden de produktie-
kosten dusdanig gedrukt worden, dat de eindprijs van de vervaardigde

44)  De Jong, a.w., 194.

221



kostuums en regenjassen voor de consument slechtsf 42.50 totf 55, be-
droeg. De verandering van 'zwarte' grondstoffen in 'witte' eindproduk-
ten werd mogelijk gemaakt doordat deze artikelen wel rechtstreeks door
de confectiefabrikanten aan de textielhandel afgeleverd werden, doch
administratief over de centrale magazijnen en het rijksbureau Distex lie-
pen. De totale extra produktie van kostuums en jassen, die uit deze zwar-
te aankopen van lompen werd verkregen, bedroeg rond 200.000 stuks
voor een waarde vanf 10.000.000,.45

§  2.  Oorlogsinvloeden  op  Bossche  kledinghandel

De oorlogsinvloeden op de handel in textiel en kleding geven in 's-Her-
togenbosch een zelfde beeld te zien als overal elders in het land. De ver-
koop van textiel- en confectiegoederen neemt in de eerste maanden na de
bezetting toe, bang als de consument is voor de schaarste, prijsstijgingen
en vermindering van kwaliteit. In de maand december 1940 vertoont de
omzet tengevolge van de distributiemaatregelen een teruguitgang.46 De
werkloosheid, zo van invloed op de koopkracht van de consument, stijgt
in 's-Hertogenbosch gedurende het jaar 1940 weer. Het aantal nieuw in-
geschreven werkzoekenden bedraagt  in  1940:  7.696;  in  1939  was  dat
nog 4.505.47

Via de courant wordt de Bossche consument de gehele bezettingstijd
door regelmatig op de hoogte gehouden van de door de overheid geno-
men en te nemen maatregelen, zoals de uitgifte van bon- en puntenkaar-
ten en de vermelding van de daarop te verkrijgen artikelen. De courant
wordt daardoor steeds meer een mededelingenblad van de distributie
van voedsel, kleding en brandstof, dan dat hij als nieuwsblad fungeert.
Op 26 mei 1940 vindt de oprichting plaats van het 'Rijksbureau voor de
distributie van textielproducten door den handel'.48 Het gevolg van de
instelling van dit bureau houdt ook voor de Bossche winkelier in kleding
en textiel in, dat hij onmiddellijk een schriftelijk verzoek tot inschrijving
bij het rijksbureau moet indienen, waarna een vergunning tot het voeren
van een textiel- of kledingbedrijf zal worden verleend. Het voortzetten
van het bedrijf zonder een dergelijke vergunning is verboden.49 Het

45)  Swarttouw, a. w., 443-444.
46

j   Verstag van  de  Kamer van  Koophandel  en fabrieken voor  's-Hertogenbosch  en  omstreken
1940,24.

47) CLW.,24
48)   Swarttouw,  a.w.,5.
49)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenhossche Courant, 22 mei 1940.
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voornoemde rijksbureau gaat ook alle maatregelen nemen voor de distri-
butie van textiel en kleding aan de consument.50 Op 29 mei verschijnt
het bericht in de courant, waarin de eerste maatregel van het bureau ter
kennis van de consument gebracht wordt. Aan. alle winkeliers in kleding-
entextiel is het "vanaf gisteren"  (28  mei 1940) verboden "aan particu-
lieren textielprodukten af te leveren anders dan op vertoon door den
klant van distributiestamkaarten."sl Op 66n stamkaart mag slechts van
elk artikel de kleinste hoeveelheid voor dagelijks gebruik verkocht wor-
den, bijvoorbeeld 66n paar sokken of kousen, 66n stel ondergoed, 66njas
of kostuum, voldoende stof voor 66n japon etc. Vanaf deze datum wordt
het koopgedrag van de Bossche kledingconsument duidelijk aan banden

gelegd. Dit geldt dan voor i 48.822 kledingconsumenten (waarvan
23.444 vrouwen en 25.378 mannen), het aantal inwoners van 's-Herto-
genbosch  per  1 januari 1940.52 In diezelfde courant  van  29  mei  1940
verschijnt het bericht - met foto's - dat de Bossche Markt haar rechten
hernomen heeft. Het leven in Den Bosch heeft weer zijn normaal aanzien

gekregen, volgens de courant: de markt was druk bezocht. Ook Duitse
militairen doen hun inkopen op de Bossche markt waar levendige handel
wordt gedreven. In de eerste oorlogsjaren wordt op de Bossche markt
nog steeds geld verdiend, wat dan ook weer voor een groot deel in de
beurzen van de Bossche middenstand terecht komt. Wel is (le omzet in

vergelijking met de jaren voor de oorlog veel en veel minder.
De distributieregeling van textiel en kleding blijkt voor de Bossche

consument niet direct geheel duidelijk overgekomen te zijn, want op za-
terdag 1 juni verschijnt in de courant nogmaals een uitleg over de rege-

ling.53 Een aantal kledingstukken blijft volgens de kranteberichten van
29 juni nog zonder punten of stamkaart te verkrijgen. Het betreft hier zo-
merkostuums, pantalons en lichte colberts. Vroom & Dreesmann. voor
heel veel Bossche consumenten het toonaangevende warenhuis in het
hartje van de stad, laat op 29 juni via een grote advertentie aan de consu-
menten weten welke kledingstukken nog zonder punten of stamkaart bij
haar bedrijf (en natuurlijk ook andere bedrijven) verkrijgbaar zijn. Daar
hier ook zomerkleding onder valt, wordt de consument door V&D aange-
moedigd deze zomerkleding te kopen: "Het mooie weer lokt, geniet van
de natuur en frissche, leuke zomerkleding. Koopt nu zonder enige beper-

50)    Swarttouw,  a.w..  6-7
51)    Provinciate Noordbrabant.,che en 's-//ertogenbos.,che Courant,  29  mei   1940.
52)  Statistischjaarboek, 1986/1987.23.
s·h  Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant. \ juni 1941.
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king zomerkleeding van de beste kwaliteiten tegen den laagsten prijs. "54
Was de kleding tot nu toe op vertoon van de stamkaart verkrijgbaar ge-

weest, vanaf 5 augustus  1940 is dat nog slechts mogelijk via een punten-
kaart. Deze distributiemaatregel wordt ingevoerd met een terugwerken-
de kracht tot 28 mei. Alle goederen die men vanaf 28 mei gekocht heeft
worden terstond van de kaart afgetrokken. Ook deze nieuwe distributie-
maatregel voor textiel en kleding wordt via de courant aan de Bos
sche consument bekend gemaakt.ss In verband met de nieuwe distribu-
tiemaatregel, waarbij de textiel en de kleding voortaan alleen op punten
verkrijgbaar zal zijn, moeten de detailhandelaren in textiel en kleding
hun voorraden inventariseren. Hiertoe moeten de winkels op zaterdag
om twee uur gesloten worden en mag in de daarop volgende week (van 5
augustus) geen kleding of textiel verkocht worden. Via de courant krijgt
de Bossche consument onder het hoofd "Regeling textieldistributie", de
volgende berichtgeving over deze winkelsluiting: "Teneinde een volledig
overzicht te krijgen van de in ons land aanwezige voorraden van textiel-
produkten zal in de week van 5 augustus 1940 een algemeene inventari-
satie plaatsvinden. In deze week zal de verkoop en aflevering van alle tex-
tielprodukten verboden zijn".56 Tevens volgt een lijst van textielproduk-
ten, die van distributie zijn vrijgesteld. Enkele kledingwinkeliers spelen
hier direct op in door deze puntenvrije kleding te adverteren. Op 5
augustus adverteert Frits van der Ven (echt bont is vrij van punten) al
met" "Bontmantels - alle pelterijen zonder stamkaart en zonder punten
- Frits van der Ven, Markt 25".57 Adriaan van Doorn op de Schapen-

',markt prijst kamerjassen aan: De kamerjas is nog vrij. Zoo over de pyja-
ma heen en klaar is Kees. Gemakkelijk zoowel thuis als wanneer u uit 10-
geren gaat. Wij hebben kamerjassen reeds vanaff  19,00 in diverse kwa-
liteiten. Komt u eens langs."58 De maatkleermaker Overdijk maakt
reclame voor avondkleding (ook vrij van punten): "Voor avondkleding,
bekroond met de allerhoogste onderscheidingen in den landelijken
kleermakerswedstrijd. M. van Overdijk, Hertogstraat 9."59 De Provin-
ciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant stelt op 27 augus-
tus 1940 voor haar abonnees A vijf cent puntenlijsten voor textielgoede-

54)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 29 juni  1941.
55)   Provinciate Noordbrabantsche en  's-Henogenbossche Courant,  13 juli  1940
56

) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Coumnt, 3 augustus  1940.
57)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbassche Courant, 5 augustus  1940.
58

) Provinciale Noordhrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant, 21 oktober 1940.
59)    Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 24 december  1940.
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ren verkrijgbaar. Deze zijn snel uitverkocht, zodat op 2 september weer
nieuwe uitgegeven worden. Op 11 september komt het bericht dat alle
puntenlijsten volledig uitverkocht zijn. 6()

Inmiddels gaan de winkeliers en ook de consumenten nog op een ande-
re manier dan kledingdistributie, de bezettings- en oorlogsomstandighe-
den in de praktijk van alledag ondervinden. De winkelsluitingswet wordt
buiten werking gesteld. wat vooral betrekking heeft op de zaterdagavond.
Vanwege de verduistering moeten de winkeliers hun winkels aangepast
aan het tijdstip van zonsondergang sluiten en hun etalageverlichting do-
ven.61 Op 6 september plaatst Vroom & Dreesmann hiervoor de volgen-
de advertentie: "Wegens het vroeg invallen der duisternis zijn onze ma-
gazijnen zaterdags om 7 uur gesloten - V&D -."62
Deze vroege winkelsluiting op zaterdagavond is weer een inbreuk voor de
Bossche consument op zijn koopgedrag; het gezellige winkelen op zater-
dagavond - in het nog televisieloze tijdperk - wordt verleden tijd.

Eind augustus worden toeslagkaarten voor textiel uitgereikt. Deze uit-
reiking vindt plaats in het Concertgebouw (Jan Heinsstraat) 's morgens
van 9.00-12.00 uur en 's middags van 14.00-17.00 uur en wel op 27
augustus voor gezinnen wier achternamen beginnen van A tot en met G.
op 28 augustus van H tot en met N en op 29 augustus van 0 tot en met
Z.63

Intussen  is  op 27 september  1940 een regeling van kracht geworden
dat voor het verkrijgen van bepaalde kledingstukken, oude kledingstuk-
ken moeten worden ingeleverd. Tegen afgifte van bon A van de textiel-
kaart wordt bij inlevering van een in goede staat verkerend kostuum, wol-
len deken, wintermantel of winterjas, bij daartoe in het leven geroepen
plaatselijke kledingcomit6s aan de houder van de textielkaart een ont-
vangstbewijs afgegeven, waarop een nieuwe winterjas of wintermantel
kan worden gekocht. De op deze wijze ingezamelde kleding wordt gratis
uitgereikt aan plaatselijke behoeftige gezinnen. Hoewel hier niet direct
van een tweedehandskledingmarkt of tweedehandskledinghandel ge-
sproken kan worden, komt hierdoor tweedehandskleding toch weer vol-
op in omloop, en komt, evenals vroeger via de tweedehandsklerenko-
pers, in handen van armlastige burgers. 64

60)  Prouinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 27 augustus, 2 en 11 sep-
tember 1940.
61) Provinciate Noordhrabantsc.he en 9-Henogenbo.,sche Courant, 26 augustus  1940.
62)   Provinciale Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 6 september  1940.
63)   Provinciale Noordbrabant,che en 's-Heilogenbouche Courant, 24 augustus 1940.
64)  Swarttouw, a.w.,424.
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In 's-Hertogenbosch is ten behoeve van de uitdeling van de ingelever-
de kledingstukken aan behoeftige Bosschenaren, een kledingcomitd op-
gericht, dat gevestigd  is  in de Gasthuisstraat  14.  Via een krantebericht
wordt bekend gemaakt dat zij, die in aanmerking wensen te komen voor
een overjas of damesmantel van de ingeleverde kleding, hiervoor v66r 29
oktober een aanvraagformulier moeten aanvragen bij dit kledingcomit6.
Uitdrukkelijk wordt er in dit bericht op gewezen "dat het aanvragen
NIET inhoudt, dat ook het gevraagde kan worden verstrekt, aangezien
het aantal aanvragen waarschijnlijk beduidend groter zal zijn, dan het
aantal ingeleverde kledingstukken. Het kledingcomit6 zal naar billijk-
heid, zonder beroep, over de verstrekking beslissen, rekening houdende
met de grootste behoeftigheid."65 Op  1 februari 1941 treedt een nieuwe
distributieregeling in werking, waarbij de oude regeling komt te verval-
len. Er wordt een nieuwe serie textielkaarten uitgereikt en eveneens ko-
men er nieuwe toeslagkaarten. De kaarten zullen geldig blijven tot 1 sep-
tember 1941. In de nieuwe regeling wordt de puntenwaardering voor en-
kele kledingstukken verhoogd en er gaan verschillende kledingstukken
onder de distributieregeling vallen. Voor de toeslagkaarten blijven de-
zelfde normen gehandhaafd als bij de eerste uitgave.66 De verkoop van
winterjassen, wintermantels en stoffen daarvoor, wordt in zijn geheel ver-
boden. Iedereen die echter geen winterjas meer bezit en deze dringend
nodig heeft, kan hiervoor bij het distributiekantoor speciale punten krij-
gen. De detailhandel in tweedehandskleding mag voortaan ook niet meer
zonder een vergunning gevoerd worden. Iedere handelaar in tweede-
handskleding moet een vergunning aanvragen bij het rijksbureau Distex.
Deze tweedehandskleding moet door de detailhandel op de halve pun-
tenwaarde gewaardeerd worden. Ook publieke verkopingen en veilingen
van kleding worden slechts toegelaten wanneer een vergunning door het
rijksbureau verstrekt is.67 De nieuwe distributieregelingen, van belang
zowel voor de consument als voor de winkelier (handelaar), worden in de
courant van 1 februari 1941 toegelicht en op 3 maart volgt nogmaals een

uiteenzetting over deze nieuwe regeling. Daar deze nieuwe regelingen
steeds meer koopbeperkingen inhouden, wordt het koopgedrag van de
consument en ook het koopgedrag van de winkelier meer en meer aan

65)  Provinciale Noordbrabantsche en 9-Henogenbossche Courant, 16 oktober 1940.
66) Pivvinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 31 januari en 1 februari
1941.
67) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 31 januari en 1 februari
1941.
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banden gelegd. Van een vrije handel kan niet meer gesproken worden.
Zoals algemeen in het gehele land waarneembaar, zijn er ook in Den

Bosch een groot aantal gezinnen, die financieel niet in staat zijn om op al
hun punten nieuwe kleding aan te schaffen. Daarom besteden veel gezin-
nen een deel van hun punten voor de aanschaf van tweedehandskleding,
die veelal goedkoper is. Ook worden aan 'ondersteunden en werklozen'
door de gemeentelijke overheid geldbedragen ter beschikking gesteld
voor de aanschaf van 'kleeding, dekking en schoeisel'.68 Ook ontvangen
deze behoeftigen kleding van het kledingcomitd. Dat een aantal textiel-
en kledingpunten op de zwarte markt verdwijnt kan niet verhinderd wor-
den. Er blijven natuurlijk ook een groot aantal consumenten die geld ge-
noeg hebben en zelfs geld 'over' hebben. De kledingbedrijven en ook de
maatkleermakers spelen op deze situatie in. Al direct bij de eerste teke-
nen, dat kleding aan distributieregelingen onderhevig zou gaan worden -
mei 1940 - adverteerden sommige maatkleermakers met de mededeling
dat het nu aan laten meten van een kostuum 'de beste geldbelegging zou
zijn'.69 In oktober 1940 wordt als beste geldbelegging geadviseerd het
aanschaffen van een Falcon tweed jas. In december worden de consu-
menten aangespoord om hun geld te beleggen in kleding en dekens, "dat

'9

is veilig en warm   . Ook bontmantels worden als een goede geldbelegging
gezien: "De beste geldbelegging is nu te koopen een bontmantel" - mei
1941.m Van 13 oktober tot en met 1 november 1941 wordt een tweede

inleveringsactie georganiseerd. Op de genoemde data kan men de vol-
gende gedragen kleding inleveren: herenkostuums, herenwinterjassen,
dames- en meisjeswintermantels, wo]len of halfwollen dames- en heren-
regenjassen, wollen dekens. Voor elke twee stuks ingeleverde artikelen
wordt een ontvangstbewijs afgegeven, waarbij men bij gelijktijdige inle-
vering van de halve puntenwaarde 66n nieuw exemplaar van deze kle-
dingstukken kan aanschaffen. De door de kledingcomitds in ontvangst
genomen goederen worden gedistribueerd onder die consumenten die,
zoals bij de eerste inleveringsactie, geen financiele middelen hebben om
zich op normale wijze van kleding en dekking te voorzien. Deze consu-
menten hoeven bij het in ontvangst nemen van de hun gratis verstrekte

71kleding slechts de helft van de puntenwaarde daarvoor in te leveren.

68) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant, 12 maart 1941.
69) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant,  17 en  25  mei  1941.
70)  provinciate Noordbrabantsche en 5-Hertogenbossche Courant, 18 oktober en 5 dece,nber
1940.

71)  Swarttouw, a.w., 430.
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Op maandag 3 november 1941 gaat weer een nieuwe textielregeling
in. De zogenaamde 'grote stukken' kunnen voortaan slechts op een spe-

.,ciale vergunning verkregen worden: Overjassen, jekkers, damesman-
tels, heeren- en jongenscostuums en onderdeelen daarvoor en alle stof-
fen voor de voornoemde artikelen zullen vanaf 3 november uitsluitend op
een speciale vergunning onder gelijktijdige inlevering van punten kun-
nen worden gekocht"72 Deze speciale vergunning zal slechts worden
verstrekt aan die consumenten, die niet meer beschikken over een
'draagbaar' exemplaar van het aan te schaffen artikel. In de nieuwe dis-
tributieregeling worden ook weer enkele artikelen in puntenwaarde ver-
hoogd, sommige echter ook verlaagd. Onder de Bossche consumenten
ontstaat nu een zekere onrust met als gevolg een run op kleding en textiel.
De nieuwe punten geven hen hiervoor de gelegenheid. Goede kwaliteit is
misschien nu nog aanwezig en straks niet meer. De consumenten worden
echter via een groot artikel in de courant - de twee Bossche dagbladen
zijn sinds 3 november samengevoegd tot 66n dagblad 'Noordbrabant-
sche Courant - voorgehouden niet direct alle punten van de nieuwe tex-
tielkaart op te maken. De opvatting, dat nu nog oude kwaliteiten voor een
deel voorradig zijn, en binnenkort niet meer, moet als onjuist beschouwd
worden. De oude kwaliteiten worden voor een deel voor de verkoop ge-
blokkeerd om later weer beschikbaar gesteld te worden. Nieuwe en oude
kwaliteiten worden thans door elkaar verkocht. Ook denken veel consu-
menten, dat er binnenkort geen voorraden meer zullen zijn. Dat is onjuist
want elke maand worden bepaalde hoeveelheden bij de grossiers afgele-
verd en komen er steeds nieuwe partijen. In het artikel wordt uitdrukke-
lijk naar vorengebracht dat er geen onrust bij de consumenten moet ont-
staan. 73

Intussen doen de Bossche 'ambachtslieden' hun uiterste best om in de
gunst van hun klanten te blijven staan, ondanks, of misschien wel
dankzij, het feit dat de schaarste aan grondstoffen na anderhalfjaar be-
zetting steeds toeneemt. Om de aandacht op hun bedrijven te vestigen or-
ganiseren  zij  van  15  tot 30 november  1941 de demonstratie  'Het  Bos-
sche Ambacht'. Ook de georganiseerde maatkleermakerspatroons van
Den Bosch nemen deel. "Zij zien in deze tentoonstelling, waarin tevens
een demonstratie van het ambacht van de maatkleermaker gegeven zal
worden, een 'machtig propagandamiddel' en een fermen stimulans om
den verkoop van maatkleeding wat hooger op te voeren.-74 Naast de ex-
72)  Provinciale Noordbrabantsche en '3-Hertogenbossche Courant, 31 oktober 1941
73

) Noordbrabantsche Courant, 13 november 1941.
74)  St. Martinus, IX, (1941/'42), 36.
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positie van afgewerkte kledingstukken wordt de bewerking van het mo-
derne colbert in verschillende fasen tentoongesteld. Voorts is er een vol-
ledige kleermakerij in werking te zien. De Bossche maatkleermakerspa-

.'troons zetten hun beste beentje voor om deze expositie en demonstratie
de meest attractieve en belangwekkende afdeeling van de tentoonstelling
te doen zijn."75 De tentoonstelling wordt gehouden in het museumge-
bouw van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen
in de Bethaniestraat. Om de entreeprijs hoeven de Bosschenaren een be-
zoek niet te laten, want deze is slechts 25 cent. De tentoonstelling "Het
Bossche Ambacht' wordt volgens de verslaggever van St. Maninus een

"succes. Alle ambachtslieden -   ook de leden kleermakers waren op het
app61 en allen zijn goed voor den dag gekomen."76 Volgens de verslag-

gever hebben zij allen aan het publiek laten zien, wat het ambacht kan en
zullen bij velen de ogen open gegaan zijn, toen zij zagen, wat de hand-
werksman zoal presteert. Men hoeft geen produkt uit een grote fabriek te
hebben want de kleine ambachtsman kan in het algemeen meer preste-
ren. Volgens de verslaggever moeten vak- en bedrijfsgenoten thans de
handen ineen slaan en voortbouwen op datgene wat is ondernomen. Het
zogenoemde minderwaardigheidsgevoel moet verdwijnen en de am-
bachtsman moet de durf hebben om dit aan het publiek te tonen. "Wij
moeten in velerlei opzicht terug naar den gulden gildentijd van de Mid-

"77deleeuwen, den tijd van den bloei der ambachten.
Dat men terug wil naar de 'gulden gildentijd' is niet zo maar een loos

gezegde maar wordt in alle toonaarden onderstreept. Zoals in de middel-
eeuwen de gilden nauw met het kerkelijk leven verbonden waren, zo
heeft ook nu in het kader van deze ambachtstentoonstelling een plechtig-
heid in de St. Jansbasiliek plaats - door de verslaggever een 'pronkju-
weel van ambachtskunst' genoemd - waar de terugkeer naar de middel-
eeuwse gilden nog eens onderstreept wordt. Op zondag 23 november
vindt deze plechtigheid "onder de hooge tegenwoordigheid van onzen
bisschop Mgr. A.F. Diepen" plaats. Onder deze plechtigheid (een 'lof)
wordt een toespraak gehouden door rector Bekkers (de latere bisschop),
waarin deze "de noodzakelijkheid om weer waardig le worden en bezield
te zijn met den ouden Roomschen gildegeest der Middeleeuwen" uiteen-
zet. De zeer vele ambachtspatroons waren volgens de verslaggever sa-

,'

mengekomen om den Zegen van Boven af te smeeken over zichzelf en

75) St. Martinus, IX, (1941/'42), 36.
76) St. Martinus, IX, (1941/'42), 40.
77) St. Maninus, IX, (1941/'42), 40.
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hunne werktuigen, waarmede de werkstukken worden vervaardigd (...).
Het hoogtepunt was gelegen in het moment, dat de hamers, kwasten, bei-
tels, scharen, kortom alle mogelijke gereedschappen werden omhoog ge-
heven en werden gezegend, naar een uit de middeleeuwen stammend li
turgisch gebruik. 978

De confectie-industrie in 's-Hertogenbosch vertoont tengevolge van de
steeds ongunstiger wordende grondstoffenpositie in de loop van 1941
een aanzienlijke teruguitgang, zoals elders in het land bij de confectie-in-
dustrie het geval. is. Dat niet alleen de fabrieksproduktie door gebrek
aan grondstoffen, maar ook de ambachtelijke kledingproduktie op een
zeer laag pitje zal komen te staan, is op het moment van de ambachtelijke
tentoonstelling blijkbaar nog niet tot de kleermakerspatroons doorge-
drongen.

Eind december 1941 worden de Bosschenaren opgeroepen om win-
terkleding in te leveren voor de Duitse soldaten aan het oostfront. Via een
grote advertentie in de Noordbrabantsche Courant, geplaatst door de
'N.S.D.A.P. - Arbeitsbereich in den Niederlanden', wordt de Bossche
bevolking aangemoedigd hieraan mee te doen. Inlevering kan plaatsvin-
den in 'Unsere Dienststelle, Julianaplein    13 (...) Letzter Einliefe-
rungstermin ist Sonnabend 3 januar 1942'.79 Hitler zelf geeft een veror-
dening uit, waarin gesteld wordt, dat degene, die zich met deze ingeza-
melde goederen verrijkt of anderszins aan hun bestemming onttrekt,  met
de dood gestraft zal worden.80 Al eerder in deze bezettingstijd waren de
Bosschenaren voor kledinginzamelingen opgeroepen. Op zaterdag 1 juni
1940 werd om kleding gevraagd voor de in de meidagen getroffen Rot-
terdamse bombardementsslachtoffers. Er was een grote behoefte aan
kleding en dekking. Daarom werden de Bosschenaren opgeroepen om
9, in goeden staat verkeerende kleeding en dekking ter beschikking le stel-
len" ... "nog steeds bestaat groote behoefte aan: mannenkleeding, zo-
wei booven- als onderkleeding, onderkleeding voor vrouwen, jurken voor
meisjes van 8 tot 14 jaar, schoenen en beddegoed. "81

In de eerste maanden van 1942 gaat een derde inruilplan van start.

Het doel hiervan is weer om enerzijds de beschikking te krijgen over goe-
de, gedragen kleding voor het minder draagkrachtige deel van de bevol-
king en anderzijds om te komen tot een verkoop van duurdere kleding,

78)  St. Maninuj, IX, (1941/'42), 40.
79

) Noordbrabantsche Courant, 31 december 1941.
80

) Noordbrabantsche Courant, 5 januari 1942.
81)    Provinciate Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant,  1 juni  1940.
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zodat de betere kledingzaken en de exclusieve maatkleermakerijen een
leveringsmogelijkheid krijgen voor zover zij nog goederen in voorraad
hebben. Bij dit derde inruilplan mogen ingenomen worden: heren- en

jongensjassen en kostuums, sportcolberts, pantalons en plusfours,
dames- en meisjesmantels. Niet mogen ingenomen worden: rok, smoking
ofjacquet; damesjacquet en rok, kleding welke niet geschikt is voor dege-
ne aan wie ze uitgereikt zal gaan worden, dus geen lichtzijden damescom-
plet of palmbeach herenkostuum en dergelijke. Voor een winterjas mag
een colbertkostuum worden ingeleverd en voor een colbertkostuum een
regenjas enz. De ingenomen kleding moet goed draagbaar zijn, heel en
schoon. 82

In 1942 worden de kledingdistributiemaatregelen steeds meer uitge-
breid met bijzondere bepalingen. Sinds 12 augustus 1942 zijn enkele
wollen goederen slechts in bijzondere gevallen alleen op doktersattest
verkrijgbaar. Hieronder vallen: wollen manshemden, borstrokken, on-
derbroeken, kniewarmers of lijfgoed.83

Reclame-advertenties worden steeds minder geplaatst, totdat na maart
1943 geen enkele advertentie meer te bespeuren valt, of het moet zijn
voor het keren of vermaken van kleding. Advertenties van confectiezaken
worden ook nauwelijks of niet meer geplaatst. De enige zaak waarvan de
advertenties opvallen, is Van Ravenstein's Kleedingmagazijn, Buitenha-
ven 5. In de loop van 1942 (juni) adverteert dit met 'een grote sortering
heeren- en kinderkleeding, pantalons, kinderbroeken en overhemden'
tegen lage prijzen. In december 1942 prijst hij een grote sortering heren-
winterjassen, - demi's, heren- en kinderkostuums, pantalons, plusfours
en kinderbroeken aan. 84

Het warenhuis V&D adverteert ook nog met kleding en een bijzonder-
heid hierbij is, dat dit zeer informatief gebeurt door te vermelden welke
de geldige punten zijn en dat het verplicht is de stamkaart van het gezins-
hoofd te tonen. 85

Enkele maatkleermakerspatroons hebben tot op dit tijdstip regelmatig

geadverteerd. Genoemd kunnen worden Van Overdijk en Gerard Kuij-
pers. "Op en top heer. A1166n met Overdijkskleding", adverteert Van
Overdijk in juni en augustus 1940.86 Van Overdijk verhuist in oktober

82)  St. Maninus, IX, (1941/'42), 55-56.
83

) Brabantsche Courant, 12 augustus 1942.
81

) Brabantsche Courant, 6 juni en 2 december 1942.
8.5)  Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 31 oktober 1940.
86) Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 10 juni en 3 augustus
1940.
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1940 naar Achter het Verguld Harnas 8. Bij gelegenheid van de opening
van zijn nieuwe 'dames- en heerenkleermakerij' plaatst hij een grote ad-
vertentie.87Het openen van nieuwe zaken gaat namelijk ondanks de oor-
logstoestand gewoon door. Op woensdag 14 augustus 1940 opent 'A.B.
stoffenhuis' (Boelens)   in de Vischstraat   1 1.   In de openingsadvertentie
wordt vermeld dat het een speciaalzaak in herenstoffen is.88 Gerard Kuij-
pers adverteert regelmatig als 'Huis van fijne Maatkleeding', en laat we-
ten dat het nlaatwerk van Gerard Kuijpers de grootste puntenwaarde
geeft.89 Hij blijft tot in 1943 adverteren. Dit doet ook Klumpers in de
Minderbroedersstraat.  Op  1  maart 1943 adverteert hij met 'Heerenklee-
ding, jongenskleding en bedrijfskleeding - zoo goed en zoo goedkoop als
het  maar  kan...  ook nu  nog'. Drie weken later plaatst hij dezelfde adver-
tentie maar nu luidt zijn laatste zin: "Maar nu met mondjesmaat. 990

Een van de confectiezaken, hoewel buiten de stad, probeert eind  1942
een wissel te trekken op de toekomst door al te adverteren met kostuums,
die na de oorlog pas te krijgen zullen zijn:

"Opzienbarende pasvorm. Uw costuum van na de oorlog wordt een
bizonder costuum. Wij hebben de afgelopen jaren gebruikt om proe-
ven te nemen, waar vroeger niemand toe kon komen. Een van resul-
taten: de nieuwe verrassende pasvorm, zal dat costuum maken tot
het mooiste dat u ooit bezat. NA den oorlog kunt u het zien bij Au-
sems heerenkleeding - Schijndel."91

In januari 1943, als de etalages weer leger en de kwaliteit van de kleding
weer minder is geworden, adverteert Ausems opnieuw met de bijzondere
chique coupe van Brixon, die in de 'stille tijd' bestudeerd is. "Na den
oorlog zult u het zien bij Ausems."92 Het is een feit, en daarmee krijgt
Ausems zeker gelijk, dat het Brixon-kostuum na de oorlog een geweldige
opgang heeft gemaakt (in Den Bosch exclusief gebracht door A. F. Jan-
sen & Zn) en een voorbeeld van goede kwaliteit en pasvorm werd.

Ondanks de positieve instel]ing van enkele detaillisten - Ausems onder
andere - gaat het met de kledingvoorziening bergafwaarts. De schaarste
wordt steeds groter en zowel de confectiebedrijven als de maatkleerma-
kers gaan zorgvolle tijden tegemoet. De maatkleermakers gooien door de
nood gedwongen het roer om. Nu er door grondstoffengebrek geen nieu-

87 )   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Henogenbossche Courant. 2 oktober  1940.
88)   Provinciate Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant, 13 augustus  ] 940.
89

) Noonibrabantsche Courant, 28 mei 1941 en 21 februari 1942.
90

) Noordbrabantsche Courant, 1 maart en 23 maart 1943.
9 Noordbrabantsche Courant, 25 november  1942.
92) Noordbrabantsche Courant, 21 januari 1943.
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we maatkleding meer geproduceerd kan worden, adverteren zij voor ke-
ren, vermaken en verstellen, wat zonder de inlevering van punten of ver-
krijgen van een vergunning gebeuren kan. Aangeraden wordt een man-
telkostuum te laten maken uit een oud pak. Het is "keurig passend,
chique mode, zonder punten en oersterk."93 Als de kleding er maar
weer 'als nieuw' er uit ziet, dat wordt vooral in de advertenties naar voren
gebracht: "Dames! een mantelpak uit oud Kostuum - zo mooi als

9,94 ..nieuw. Geen punten, geen vergunning. Laat thans uw costuum, win-
,,terjas etc, vakkundig keeren en u krijgt deze als nieuw tenig , adverteert

een    van de bekendste Bossche maatkleermakers    op 10 november
1941.95 9Heren! Uw costuum  of jas gekeerd,  niet van nieuw te onder-

"
scheiden  , het zijn de slogans in deze maanden. Niemand was er zich
toen van bewust dat in de jaren na de oorlog 'oud en versleten' in de mo-
de zou raken. Ook voor het vermaken van kleinere textielprodukten
wordt de aandacht gevraagd: "Hoe wij van oud nieuw maken. Practisch
schortje van oude lingerie".96 Zelfs zilversmeden storten zich in de strijd

9,om kleding een 'nieuw' aanzien te geven:    Uw oude japon kunt u opknap-
pen met een nieuw zilveren sierraad. Onze collectie is groter dan ooit
te voren. Dat bewijst onze etalage", adverteert een bekende Bossche hof-
juwelier.97 Ook het ondergoed wordt weer als 'nieuw' als men het maar

',

laat repareren: Wees zuinig op uw ondergoed - wij repareren weer als
nieuw." "Een gat als een vuist in uw ondergoed? Wij repareren dit
voor u. Vraagt inlichtingen bij Magazijn De Bij Den Bosch." "Van oud
ondergoed maken wij nieuw, van 66n maken wij twee. Breng kapotte on-
dergoederen, vooral die goede, oude kwaliteit naar Magazijn De Bij. Laat
ons repareeren, een groot succes. ,/"Oude onderkleeding gooit men niet

meer weg maar laat die door Magazijn De Bij repareeren, een groot sue-
ces. Ook u zult tevreden zijn." Zoals uit deze advertenties blijkt knapt Ma-
gazijn De Bij alles op. Dit is ook het geval met werkkleding: "Geen pun-
ten toch geen zorgen, want wij maken uw oude kapotte werkkleding weer
als nieuw."98 Ook stomerijen weten kleding weer als nieuw te maken:
"Een nieuw costuum is in deze tijd niet zo eenvoudig, doch uw kleding,
door 'Ideaal' gereinigd wordt weer geheel als nieuw - uw oude kleding

93
) Noordbrabantsche Courant, 17 januari 1943.

94) Noordbrabantsche Coumnt, 25 april 1942.
95) Noordbrabantsche Courant, 10 november  1941.
96) Provinciate Noordbrabantsche en 9-Hertogenbossche Courant, 24 oktober  1940.
97) Noordbrabantsche Courant, 1 juni 1942.
98) Noordbrabantsche Courant, 10 februari, 13 februari, 27 april, 19 mei 1942.
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als nieuw terug."9 Daar tijdens de oorlogsjaren het dragen van rouwkle-
ding nog tot de normen behoort - in 1942 werd nog rouwkleding op een
speciale vergunning toegewezen, - zij het slechts aan vrouwen -, is er na
intrekking van die vergunningen maar 66n oplossing mogelijk, namelijk
de gewone dagelijkse of zondagse kleding te laten verven. Menige stome-
rij plaatst advertenties waarin het verven van rouwkleding aangeboden
wordt.

Het verknjgen van textiel en kleding wordt steeds moeilijker. Luycks
beschrijft de toestand in 's-Hertogenbosch als volgt: "Textiel was al even-
min te krijgen. Weliswaar slaagde men er in costuums te produceren van
aardappelloof, maar zo'n pak hing na een bui regen wel aan Oarden om je
lijf."100 Nieuwe kleding, die te koop is, is dus ook niet alles. Daarom
blijft het bij vermaken en herstellen. Door deze herstelwerkzaamheden
wordt de kleermakersmarkt weer wat verruimd. Er komt vraag naar
kleermakers en naaisters in dit laatste jaar van de oorlog (1944). Kleer-
makerspatroon F. Macrander op het Kardinaal van Rossumplein vraagt
op 22 maart 1944 een aantal kleermakers als thuiswerkers.101 Bij kleer-
makerij Kitslaar in de Clarastraat kunnen in december 1944 terstond en-
kele bekwame thuiswerkers geplaatst worden.102 Ook het grootbedrijf
kan  kleermakers en naaisters plaatsen.  Op 29 maart 1944 vraagt  C&A
Brenninkmeijer voor direct enkele bekwame naaisters en leer]ing-
naaisters. 103

De individuele consument gaat op zijn manier trachten aan kleding te
komen, eerst om zijn garderobe aan te vullen buiten punten en vergun-
ningen om, later omdat er geen kleding meer te krijgen is, ook niet m6t
punten en vergunningen. In de dagelijkse krant verschijnen steeds meer
kleine advertenties waarin kledingstukken te koop of te ruil worden aan-
geboden of gevraagd. Er vindt een verschuiving plaats van de professio-
nele advertenties van winkeliers die kleding aanbieden, naar adverten-
ties van particulieren die hun kleding aanbieden. De eerste groep heeft
niets meer aan te bieden, de tweede groep blaast de handel in tweede-

handskleding weer nieuw leven in. De kleine advertenties van de indivi-
duele Bossche burgers zijn legio. "Te koop een donkerblauwe overjas
slank postuur"; "Te koop damesmantel (sportmodel) prima kleerma-

99) Noordbrabantsche Courant, 19 augustus 1942.
100) Luycks, Buk-shag, antiplof en hooikist, in Brabants Dagbtad, 29 september 1984.
101)   Provinciaat Noordbrabantsch Dagbtad, 22 maart  1944.

'02)  Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad, 20 december 1944.
103)  Nieuwe Brabantse Courant, 29 maart 1944.
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kerswerk kleur bruin. Tevens gelegenheidsjurk, hoed en schoenen."104
.,Te koop aangeboden zwart gekleed pak, slechts weinig gedragen"; "Te
koop donkerblauwe winterjas. Te zien tusschen 4 en 6 uur"; "Te koop
een gebruikt Heerencostuum pracht stof maat 50-52"; "Damestrui of
vest te koop gevraagd onverschillig welke kleur."105 De prijs wordt soms
vooraf gesteld.  "Te koop aangeboden jongensplusfour f 10, dienstbo-
denschort f 4,50, zwarte dienstbodenschort f 8:, 106 Kledingstukken
worden ook te koop gevraagd: "Te koop gevraagd tweedehands heeren-
costuum maat 46"; "Te koop gevraagd een rijbroek"; "Te koop ge-
vraagd zwart colbert met vest met fantasiepantalon maat 50. 99107

Soms worden kledingstukken en allerlei andere artikelen tegelijk aan-
"

geboden:  Te koop zoo goed als nieuwe kinderwagen, heerencostuum
9, .9kl. maat en jonge konijnen  ;   Te koop aangeboden een smoking en een

paar voetbalschoenen maat 37"; "Te koop aangeboden een donkere
winterjas, maat 46 z.g.a.n., drie beelden met stolpen en twee engelen:
een mahoniehouten buffet-kastje, een eikenhouten spoelbak."108 Ge.
mengde advertenties met eventueel kopen of ruilen worden ook ge-

"plaatst:   Te koop damesmantel met perzianer kraag, heerencostuum en
accuradio ook te ruilen tegen fiets."109 Ook het ruilen van kledingstuk-
ken of andere artikelen komt steeds meer in de advertenties voor. Voor
het aanschaffen van de benodigde gevraagde artikelen is het budget vaak
niet toereikend. "Ruilen heb stof voor winterjas donkerblauw, prima,
v.o. kwaliteit - v.0. staat voor 'voor oorlogs' -2  m bij  1.50 wil ruilen te-
gen jongenswinterjas, 16 jaar, moet als nieuw zijn".110 "Manteltje met
kleedje, oude samenstelling, ruilen tegen mantel leeftijd 10 jaar"; "Te
ruilen een nieuw jongenspakje tegen een postduif, doffer of een paar sier-
duiven. "111

In (le geplaatste advertenties komt steeds meer de omschrijving 'oude
samenstelling' of 'vooroorlogse kwaliteit' of 'oude kwaliteit' naar voren:
"Wie ruilt een blauwe gabardine regenjas, pracht kwaliteit oude samen-
stelling, een Heerencostuum, slank postuur, ook met bijbetaling"; "Te
koop aangeboden demi-overjas, donkerblauw voor klein manspersoon

109 Noordbrabant.,che Courant. 10 november 1941.

105) Noordbrabantsche Courant. 24 maart, 9 september. 24 september. 5 januari  1941.
106) Noordbrabantsche Courant, 30 maart 1943.
10 ) Noordbrabantsche Coumnt, 30,23,27 maart  1943.
108  fVoordbrabantsche Courant, 5 januari, 18 september. 15 oktober 1943.

19  Noordbrabantsche Courant. 25 maart 1943.
" 9 Noordbrabant.sche Courant, 5 januari 1942.
11 1)   De  Vrije Pen, 27 november  1944.
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'9112 9 mt. 44-46, oude samenstellingf 65. Te koop aangeboden smoking
z.g. a.n. oude kwaliteit  mt.  48 f  130";  "Te koop aangeboden plusfour-
pak oude kwaliteitf 65. '9113

Medio  1944 is er een ware hausse ontstaan in het ruilen van kleding.
In 's-Hertogenbosch zijn wij dan enkele maanden van de bevrijding ver-
wijderd, hoewel dat nog bij niemand bekend is natuurlijk. Aan adverten-
ties, waarin kleding in ruil tegen kleding aangeboden wordt of in ruil te-
gen andere artikelen, is al aandacht besteed. Handige handelaren gaan
over tot het opriehten van ruilbeurzen. Een voorbeeld hiervan is de 'za-
kenbeurs' op het Emmaplein, opgericht in maart 1944. Typisch is dat de
beheerder als te ruilen goederen het eerst kleding en textiel noemt. Deze
zakenbeurs kan gezien worden als een tussenvorm tussen een uitdragerij
en een bank van lening. De beheerder kondigt zijn ruilbeurs als volgt

"aan:   Goederenruil - Een uitkomst in deze tijd! Zoek voor mijn cliBnten
om te ruilen verschillende goederen o.a. badhanddoeken, lakens, kin-
derjurken, jongenspakjes, mantels, costuums, schoenen alle maten, kop-
jes en schoteltjes enz. enz. te ruilen tegen andere goederen die U weer
kunt gebruiken - Geef uw te ruilen goederen in administratie bij Zaken-

3114beurs, Emmaplein 4a 's-Hertogenbosch. Snel succes verzekerd.
Naast de 'legale' handel in kleding, die door allerlei noodzakelijke dis-

tributiemaatregelen tot een minimum beperkt is geworden en voor een
groot deel veranderd is in particuliere ruilhandel; naast de 'legale' han-
del in tweedehandskleding, welke voornamelijk geheel uit ruilhandel is
gaan bestaan, is er de 'i]legale' of zwarte handel in kleding en allerlei an-
dere produkten, voornamelijk voedsel en brandstof. Is er in 's-Hertogen-
bosch veel zwarte handel geweest? Zwarte handel is 'zwart' en komt
daarom niet gauw aan het licht. Verkoop onder de toonbank voor hogere
prijzen, handel in distributiekaarten (bonnen en punten) voor voedsel,
kleding en brandstof, heeft in 's-Hertogenbosch ook zeker plaatsgevon-
den. Tekenen die in die richting wijzen bestaan uit de bekeuringen die
uitgedeeld worden, en invallen die gepleegd worden in verborgen loka-
len en magazijnen, en in de uitgebreide waarschuwingen in de plaatselij-
ke courant. Vanaf 1941 tot na de bevrijding in 1945 wordt de Bossche
burgerij voorgehouden dat zwarte handel oneerlijk is en een bedreiging
vormt voor de goederendistributie aan de inwoners van de stad. "Donke-
re dagen voor den zwarten handel" staat boven een bericht in de krant

112
) Noordbrabantsche Courant,  11  maart en 24 september 1943.

113
) Noordbrabantsche Courant,  ] 8 juni  1943.

114
) Nieuwe Brabantsche Courant, 21 maart 1944.

236



0                                 .                                       ..= . .           '     11 ..1 ILY
...

a.  ....   11

P#
1. i....R... ---I'l-#

1
E 1:1 1.     .U. r.i,E... -   6Ii·- i. , t

.  i. 1.. 1 11         ..;1 64=3.. - 111,„ 4 -..=
W.                   i7   ./   I 41-                                                                                                                  A1 ....,113: . 1.1$ *

/2./

r                                                                                                                             :"

.  Ae, .i             .V/ ..:      '. , 4*

4

)

"

7
,

D   R  ALLE CEUWEN  MEEN.
AATELIEDING NUMMER EEN.               -

-# . IC.'--  A-    . -
.-.

1:i   f--    --1. .7 -
-

.          I
4                                                 

                 '  :1

'----  / .1.-- .- '    &  -,6---           
  9

-/4.   -     -'-i  --  -  - 4-  - - -.          --
/2-12:F     :IM-··· d-'

i

..... »......-   -'. -, -
'-   *..                                                                                                                                                                                                                                               ts.

Alb. 15  De maatkleermakers grijpen iedere gelegenheid aan om hun maatkleding le promoten. De Bossche maatklee!·makers tijdens de mani-
festatie "Zes Bossche dagen" in 1936.



4 2

4/

, 4£,<.
H.

Afl). 16 Het bestuur van de afdeling 's-Hertogenbosch van de R.K. Bond van kleermakerspatroons in Nederland 'St. Martinus' in 1948.
Van 1. naar r. : V. Deenen, J. Zaunbrecher, Th.Jansen (voorzitter), G Kuijpers (secretaris), H. Bettonville (penningm.), A. van den Heuvel.



van 10 december 1941. Volgens het bericht heeft de Vughtsche politie
krachtig ingegrepen bij een inval bij zwarthandelaren, waarbij een Bos-
sche leverancier van kleding en textiel opgepakt werd. "Een volgend
spoor leidde naar een smokkelhol waar de zwarte heeren hun plannen
voorbereidden. Het was een adres te Vught waar onrechtmatig voorradig
was een voorraad lextiel: mantelslof, kousen enz. Een persoon uit Den
Bosch was de leverancier en maakte zoete winsten (...) stoffen van f 7
gingen vlot weg voorf 40:uls Een maand later op 6 januari 1942, volgt
een bericht in dezelfde courant over textielwaren die te duur verkoeht
zijn. Bij een winkelcontrole kwam aan het licht dat herenkostuums te
duur verkocht werden. Deze kostuums waren te duur ingekocht bij de
grossier, die zelf ook weer le veel betaald had aan zijn leverancier, die
ook al te duur had ingekocht bij de fabrikant. Ook waren grote partijen
kleding zonder punten verkocht en ook voor aanzienlijk hogere prijzen.
De boete bedroeg f 40.000 en verbeurdverklaring van 262 heren-
kostuums. Hetzelfde bericht vermeldt de verkoop van herenstoffen aan
een kleermaker door een grossier in Tilburg. Hij vroeg f  1 7 per meter
terwijl hijzelf slechts f 1 1 betaald had.116 In februari volgt een bericht
over de diefstal van een partij textielpunten. 29.000 stuks. De punten
werden voor 5 cent per stuk verkocht. 117

De zwarte handel wordt in liet hele land stevig aangepakl en leidt zelfs
tot doodvonnissen. De Bossche burgerij wordt hiervan omstandig op de
hoogte gehouden. Niet alleen de plaatselijke pers maar ook de radio
draagt het hare bij om burgers van de zwarte handel af te houden. In
augustus 1942 worden de Bossche burgers via de courant opgeroepen
om te luisteren naar een vierdelig dramatisch luisterspel, dat door de ra-
dio zal worden uitgezonden en getiteld is: "De zwarte handel lokt." Het
luisterspel start op woensdag 5 augustus  1942 en volgende woensdagen
om de veertien dagen. "Dit luisterspel is gebaseerd op gegevens uit het
recente monsterproces, dat eindigde met 23 veroordelingen waaronder
6 doodvonnissen", zo wordt in de oproep vermeld.118 In 1943 is (le

'9zwarte handel, ondanks alle waarschuwingen, toegenomen. Officieel is
geconstateerd dat het kwaad van den zwarten handel, waarop wij in dit
blad reeds meerdere malen het licht lieten vallen, den laatsten tijd nog
toeneemt", zo schrijft 'onze Haagsche correspondent' in de Noordbra-

115) Noordbrabantsche Courant, 10(jecember 1941.

116)   Noordbrabantsche Courant, 6 januari  1942.
117) Noordbrabantsche Courant, 14 februari  1942.
118) Noordbrabantsche Courant, 4 augustus 1942.
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bantsche Courant van vrijdag 9 april 1943. De economische rechters
kunnen de bekeuringen, die de politie uitdeelt, bijna niet meer verwer-
ken en de zwarthandelaren zien zelf niet in welk een volksvijandige hou-
ding zij aannemen, laat de correspondent de Bossche burgers weten.
Voorop staat in zijn 'lange' artikel dat alle goederen, die in de zwarte han-
del verdwijnen, in mindering komen op datgene wat voor de burgers in
zijn geheel aan goederen beschikbaar wordt gesteld. Extra worden de
bonnenhandelaren vermeld, die de minder welgestelden verleiden tegen
goed geld hun distributiebescheiden te verkopen. De boeren worden als
egoYsten afgeschilderd, daar zij alleen hun voedselprodukten willen af-
staan tegen andere artikelen zoals kleding en textiel.119 Op 10 april
1943 volgt een tweede artikel 'Zwart bedrijf II', waarin het volksvijandige
bedrijf van de zwarte handel verder aan de orde wordt gesteld. Ver-
scherpte maatregelen waarbij ook de Duitse 'Sicherheitspolizei' inge-
schakeld zal worden, zullen volgen. "De erkenning dat de zwarte handel
een georganiseerde misdaad tegen de volksgemeenschap is, moet sterker
leven  in  het hart van ons volk"120 en  ook in  het  hart van het Bossche
volk, is zeker de intentie van het plaatsen van deze twee artikelen ge-
weest. In De Vnje  Pers van 20 februari 1945 volgt een nieuw artikel on-
der de voor die tijd sprekende titel: "Zwarte markt, een bedreiging van
Neerland's herstel. •9121

Den Bosch beleeft intussen de laatste maanden van de Duitse bezet-
ting. Nieuwe kleding is nagenoeg niet meer op een gewone manier bij de
detailhandel verkrijgbaar. Vanaf medio  1943 was de door Swarttouw ge-
noemde 'Sociale kledingdistributie' van start gegaan, waardoor alleen
nog op speciale vergunningen kleding verkregen kan worden. Degene
die werkelijk aan vervanging van zijn kleding toe is, kan hiervoor een spe-
ciale vergunning aanvragen. Of op deze speciale vergunningen die kle-
ding dan ook bij de detailhandel verkrijgbaar is, is nog een grote vraag.
Dat steeds meer burgers tot onderlinge koop of ruil overgaan hebben wij
al geconstateerd. De schaarste aan kleding is erg groot in deze laatste
maanden voor de bevrijding van Den Bosch. Desondanks wordt er door
de Duitse bezetters nog een kledinginzamelingsactie gehouden en vindt
er nog een kledingvordering plaats. De inzamelingsactie is voor Neder-
landse krijgsgevangenen in Duitsland en wel te verstaan militaire kleding.

119) Noordbrabantsche Courant, 9 april 1943.
120) Noordbrabantsche Courant, 10 april 1943.
121)  De V4ie Pe,3, Dagblad voor 's-Hertogenbosch en omstreken, 20 februari  1945.
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Hoeveel van deze militaire kledingstukken zullen al tot burgerkle-

dingstukken vermaakt (en geverfd) zijn? Het Rode Kruis doet op 25
august,is 1944 een dringende oproep om uniformstukken van het voor-
malige Nederlandse leger ter beschikking te stellen voor de Nederlanders
die zich nog in Duitse krijgsgevangenschap bevinden. Er is bijzonder be-
hoefte aan uniformjassen, pantalons, overjassen, mantel, kepi's, veld-
mutsen, schoenen, laarzen, beenkappen, beenstukken en beenwindsels
(de zogenaamde puttees). 122

Twee  weken  voor de bevrijding van  de  stad  -  op 13 oktober  1944  -
vindt er nog een kledingvordering plaats. Alle burgers van wie het inko-
men boven de f 3.000 ligt, worden verplicht om de volgende goederen
in te leveren: 66n overhemd of tricothemd met lange mouwen; 66n hemd
met korte mouwen; 66n onderbroek; twee paar sokken; twee zakdoeken
en 66n handdoek. Personen wier inkomen f 5.000 of meer bedraagt
moeten het dubbele aantal goederen inleveren. 123 Vlak voor de bevrij-

ding van de stad waren er individuele Duitse militairen, die voor eigen
gebruik allerlei artikelen vorderden. De Jong schrijft hierover: "De Duit-
se troepen die in oktober 1944 in Noord-Brabant bewesten de z.g. corri-
dor streden, waren schamel uitgerust; in de steden was het daar toen ge-
komen tot liet georganiseerd vorderen van kleding en dekens bij de bur-

gerij - daarnaast was menig Duits militair eigener beweging op inbeslag-
nemingen uit".124

Direct na de bevrijding van het zuiden in oktober 1944 wordt door het
Nederlands R.K. Huisvestingscomit6, gevestigd te 's-Hertogenbosch,
een 'Hulpactie 1944 's-Hertogenbosch' opgericht. Het Huisvestingsco-
mit6 doet op 25 november 1944 een oproep aan de Bosschenaren om
een deken in te leveren voor de Bosschenaren die door oorlogsomstan-

digheden zelfs niet 66n deken meer bezitten. 125

De kledingleveranciers in 's-Hertogenbosch, zowel de ambachtelijke
sector als de kledingwinkeliers, worden na de bevrijdingsdagen ook weer
actief.  Op 25 november 1944 worden  via De 14ije Pen alle kleerma-
kerspatroons opgeroepen om op maandag 27 november om 3 uur's mid-
dags voor een vergadering in het Oranje Hotel aanwezig te zijn ter
bespreking van de herbevoorrading in bevrijd gebied.126 C&A Brennink-

122)   Nieuwe Brabantsche Courant, 26 augustus  1944.

123) De bevrijding van  's-Hertogenbosch, 24.
124)  De Jong, Het Koninkrijk derNedertanden in de Tweede Wereldoortog. X.1., 34.
125

) Dorenbosch en Roelands, 's-Henogenbosch in oude ansichten, 111,106.
126) De Frije Pers, 25 november 1944.
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meijer kondigt per advertentie aan dat op vrijdag 1 december de herope-
ning zal plaatsvinden van "hare afdeelingen verkoop, repareren, keeren,
moderniseren en ruilen".127

Om in de behoefte aan kleding voor de oorlogsslachtoffers te voldoen
wordt de Nederlandse regering na de algemene bevrijding van 5 mei
1945, in staat gesteld nieuwe textielgoederen, die door de geallieerden
aangevoerd worden en bestemd zijn voor de Nederlandse bevolking, aan
te kopen. In de detailhandel worden deze textielgoederen met shaefgoe-
deren aangeduid, namelijk goederen, die door het hoofdkwartier van de
geallieerde expeditionaire strijdkrachten, de 'Supreme Headquarters Al-
lied Expeditionary Force' beschikbaar worden gesteld.128 De verkoop
gebeurt plaatselijk door daarvoor aangewezen textiel- en kledingzaken,
die deze goederen van het hoofdbureau Distex krijgen toegewezen. Het
plaatselijk distributiekantoor geeft, na door het plaatselijk H.A.R.K. -CO-
mit6 (Hulp Actie Rode Kruis) geadviseerd te zijn, vergunningen voor de-
ze kleding af. Per oorlogsslachtoffer wordt een stel bovenkleren, plus
overjas of mantel, twee stel onderkleding en een paar schoenen ter be-
schikking gesteld. Onvermogenden krijgen van het H.A.R.K.-comit6 een
betaalmiddel en gedupeerden, die voorlopig niet over voldoende contan-
ten beschikken, kunnen deze goederen door middel van een schuldbe-
kentenis verkrijgen. Wat de confectiebovenkleding betreft, waren er
kostuums van f 55, f 40 en f 25 te koop en overjassen van f 30.

Ook voor 's-Hertogenbosch komt de kledinghandel slechts langzaam
weer op gang. De kledingdetailzaken zijn afhankelijk van de bevoorra-
ding door de fabrikanten, die zelf ook weer moeten wachten op
grondstoffen voor het fabriceren van kleding en kledingstoffen. In 1949
wordt de kledingdistributie pas opgeheven, een teken dat er toch vier ja-
ren nodig waren om weer tot een enigszins normale kledingproduktie en
kledinghandel te komen.

§ 3. 'A.F. Jansen & Zn' in de oorlogstijd

Het landelijke en stedelijk patroon van omzetvermeerdering in de eer-
ste maanden na de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 en de daarna
steeds minder wordende mogelijkheden om de voorraad op peil te hou-
den en daardoor aan de vraag van de consumenten te voldoen, is ook in
beide herenkledingzaken van 'A.F. Jansen & Zn' merkl aar. Voor het in

127
)  De Vrije Pers, 30 november 1944.

128)   Eisenhower, Kruistocht door Eumpa, 553.
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werking treden  van de textiel- en kledingdistributie in augustus  1940  is

een stijging van de omzet in vergelijking met de voorgaande jaren merk-
baar. In het gehele jaar 1940 blijven de omzetten nog aan de hoge kant.
Daarna wordt een steeds minder worden van de verkopen geconstateerd.
Vermindering van de kledingomzetten is het gevolg van interne als exter-
ne bedrijfsfactoren. Onder interne bedrijfsfactoren kunnen gerekend
worden de steeds minder wordende goede en veelsoortige voorraden. De
inkoop stagneert daar de fabrikanten niet meer kunnen leveren wegens te

weinig grondstoffen of omdat zij moeten produceren voor de bezetter, die
een groot deel van de produktie opeist. De handel met fabrikanten uit het
buitenland zoals Berlijn, Boedapest, Ziirich, Praag, Prossnitz (Tsjecho
Slowakije), Tienen, Ronse, Oost-Roosebeeke (allen Belgie), Man-
chester. Liverpool, Londen en LBdz (Polen), waar 'A.F. Jansen' in de
dertiger jaren kleding en stoffen van betrok, ligt volledig stil.129 De overi-
ge fabrikanten, waaronder veel bekende namen als Bendien, Gazan,
Grol, Gebr. Van Heek, Kattenburg & Co, Levi, Muller & Co, Wust, De
Vries & Susan, De Vries van Buren, Mutsaers, blijven tot aan het einde
van de oorlog leveranciers van 'A.F. Jansen', hoewel met mond-
jesmaat. 130 Gelukkig hebben de heren Jansen goede relaties met de fa-
brikanten, die ze allen persoonlijk kennen daar zij als firmanten zelf altijd
de inkoop behartigen.

Een externe factor die aanvankelijk tot omzet vermeerdering en later
tot omzet vermindering leidt, is het koopgedrag van de consument, die na
een eerste hamsterperiode zich gebonden weet aan de kledingdistributie
en daardoor maar een beperkt aantal textielpunten voor aankoop van kle-
ding besteden kan. Ook de verandering in de besteding van het budget -
meer geld voor stoken en eten- vermindert de aanschaf van kleding. Zo-
als al eerder naar voren gebracht, worden zelfs textielpunten verkocht

om aan geld voor voedsel (zwart) en stookmiddelen te komen.
Uit bewaard gebleven gegevens over contante verkopen in de jaren

1939 tot en met 1945 kan stijging en daling bij 'A.F. Jansen & Zn' afge-
lezen worden.

129) BAAFJ, Facturen over het jaar 1930.
130

) BAAFJ, Inkoopboek 1943/1944.
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Tabel 14: Contante verkoop confectie 'A.F. Jansen & Zn'in dejaren 1939-1945
(X  f  1.000)131

Jaar 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945

maand

januari 8.5 11.9 26.8 12. 13.5 6.3      9.

februari 4.9 10.3 14.4 14.5 14.4 3.7 2.3

maart 8.5 21.2 19.2 17.6 13.8            4.              4.

april 20.1 23.7 21.3 20. 14.4 5.3       6.

mei 24.3 27.7 24. 25.4 14.3 4.1 12.5

juni 15.2 30.6 19.6 22. 16. 9.5 14.7

juli 16.5 33.9 17.8 17.2 12.5 10.1 18.1

augustus 9.3        21 18.5 14.8 13.5 9.1       9.

september 15.4         25 16.4 14.3 16.8 6. 16.6

oktober 14.1 34.6 15.7 15.3 18.8 - 29.9

november 18.6 44.1 6.7 11. 14.4 3.3 28.

december 16.7 36.3 12.4 15.5 10.3 6.8 34.5

Totaal 182.5 321.3 213.9 199.6 174. 68.7 184.9

Wat de totaalverkopen  per jaar betreft  zien  wij  dat  in  het jaar  1940  de
grootste omzet plaatsgevonden heeft. De vermeerdering van omzet vanaf
de maand mei tot het einde van het jaar kunnen hier als oorzaak ge-
noemd worden. In vergelijking met dezelfde maanden in 1939 is hier
van een flinke omzetvermeerdering sprake. Het koopgedrag van de con-
sument, die schaarste en kwaliteitsvermindering verwacht, heeft tot ver-
meerdering van deze aankopen aanleiding gegeven. Wanneer in augus-
tus  1940 de eerste kledingdistributieregeling in werking treedt,  is  de
voorraad bij 'A.F. Jansen' nog voldoende om a]le consumenten te gerie-
ven en is het aantal kledingstukken dat men op de textielpunten verkrij-
gen kan nog redelijk te noemen. In 1941 en 1942 ligt de omzet nog bo-
ven die van  1939, in  1943 zet echter een vermindering van omzet in die
in  1944 haar dieptepunt bereikt, om in  1945 weer op het peil van  1939
terug te komen.  In 1945 moeten wij echter een prijsstijging van de con-
fectiekleding incalculeren, zodat beduidend minder goederen dan in
1939 verkocht werden. De hoogte van de omzetten in 1941 en 1942 kan
verklaard worden uit het feit dat 'A.F. Jansen & Zn' over een voldoende
voorraad beschikte, wat bij veel Bosschenaren - ook niet-klanten - be-
kend was, zodat veel consumenten bij 'A.F. Jansen' hun textielpunten

131)  BAAFJ, Accountantsverslagen ]939-1945.
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gingen besteden. Bij een nadere beschouwing van de maandelijkse con-
fectieverkoop zien wij in 1939 in april en mei nog de seizoensinvloeden
van de Paas-, Pinkster- en Eerste Communieverkoop duidelijk aanwezig.
In maart 1940 geven de verkopen een stijging te zien, die in mei en de
volgende maanden blijft stijgen. Vooral de verkopen in oktober, novem-
ber en december scoren in verband met de nog mogelijke aanschaf van
winterkleding  hoog. In vergelijking met dezelfde maanden  in  1939  zijn
de omzetten in 1940 aan de 'zeer' hoge kant. In april en mei 1941 en
1942 stijgt de omzet weer in vergelijking met de direct daaraan vooraf-
gaande maanden. Ook in deze jaren is de seizoensinvloed van Paas-,
Pinkster- en Eerste Communieverkoop nog steeds merkbaar. De invloed
van de rooms-katholieke kerkelijke feestdagen is nog steeds van invloed
op de kledingmotivatie en het kledingkoopgedrag, vooral bij de Brabant-
se plattelandsbevolking, waaronder 'A.F. Jansen & Zn' veel klanten
heeft.  Dat de zomerkleding tot 24  mei  1941 nog puntenvrij verkrijgbaar
is, moet in 1941 ook ingecalculeerd worden. De stijging van (le omzet in
december 1941 heeft als oorzaak de bekendmaking van nieuwe punten
op de textielkaart, wat ook in 1943 merkbaar is. Op 12 juni 1943 wordt
eveneens een nieuwe puntenkaart van kracht. Na een kleine opleving in
oktober 1943 blijft de omzet dalen, om in 1944 een dieptepunt te berei-
ken. In oktober  1944 is door oorlogsomstandigheden (bevrijding van  's-
Hertogenbosch) de omzet bij 'A.F. Jansen' niet boven de f 1.000, uitge-
komen. In de herfst van 1945 trekt de verkoop weer aan. Een beslissen-
de oorzaak van deze gestegen verkopen bij 'A.F. Jansen' in oktober, no-
vember en december 1945 ligt in het feit dat 'A.F. Jansen' de produktie
in eigen hand nam op een eigen atelier. 'A.F. Jansen' had nog een eigen
stoffenvoorraad en een zekere goodwill bij de stoffenfabrikanten (Til-
burg), waardoor zij weer een beperkte stoffenvoorraad kan inkopen en
daardoor kan blijven leveren. Van levering van kant-en-klare confectie-
kleding uit het noorden en het westen van het land is nog nauwelijks
sprake.

Een factor, waarmee bij het interpreteren van de verkoopcijfers uit de
tabel uitdrukkelijk rekening geliouden moet worden. is de stijging van het
prijspeil sinds 1939. Was de prijs van een herenjas in 1939 ongeveerf
25, in 1945 is deze prijs gestegen tot f 45. Een herenkostuum kostte in
1939 f 40. terwijl hiervoor  in  1945 f 70 betaald wordt.  Een  jon-
genspakje van f 15 in 1939 doet in 1945 f 25.

Nog in het oorlogsjaar 1940 bestaat de ingeburgerde gewoonte om  de
herenkleding, kostuums en jassen, mee 'op zicht' te geven. Het 'zicht-
boekje' van 'A.F. Jansen & Zn' van dat jaar toont aan dat er maandelijks
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honderden kledingstukken aan de klanten werden meegegeven om thuis
te worden beoordeeld, alvorens tot de koop werd besloten. Dit bracht een
omvangrijke administratie met zich mee. Vanwege de grote mobilisatie
werden ook veel militaire uniformen, vaak met bijbehoren als kepi, put-
tees  etc.  verkocht.  Tot  z61fs  een  dag  voor de fatale   10de mei werden
daarvan nog bestellingen gedaan, waaruit blijkt dat men de vijandige in-
val niet vermoedde. Het zichtboek bevat dan zes dagen geen aanteke-
ning. Daarna gaat de verkoop met zichtzending in dezelfde omvang door.
Van kleding hamsteren blijkt uit dit zichtboekje niets. Toch is er wel van
hamsteren sprake geweest. De kleding die 'extra' gekocht werd, zal ech-
ter door de omstandigheden door velen gekocht zijn, zonder deze mee op
zicht te nemen. De consument kocht liever, dan dat hij zich op dat mo-
ment nog eerst druk ging maken over kleur, snit en pasvorm. Wanneer in
augustus van datjaar de textielpunten in omloop gekomen zijn, staat in
het boekje vaak de aantekening van het aantal punten dat de klant te kort
kwam en die alsnog moesten worden ingeleverd. 132

Direct na het in werking treden van de distributiemaatregelen in de
textiel- en kledingsector in augustus 1940 krijgt 'A.F. Jansen & Zn' ook
te maken met verkoop op punten, speciale vergunningen en bereidver-
klaringen. Speciale vergunningen worden afgegeven door de distributie-
dienst van de desbetreffende gemeente, waar de klant woonachtig is; be-
reidverklaringen moeten afgegeven worden door het bedrijf dat bereid
en in staat is het bepaalde kledingstuk te leveren. Over de periode sep-
tember-oktober-november   1944  zijn een aantal  van deze speciale  ver-
gunningen bewaard gebleven, waaruit blijkt welk produkt geleverd wordt
en uit welke gemeente de klant afkomstig is. Deze lijst van speciale ver-
gunningen laat weer zien, dat 'A.F. Jansen & Zn' veel inwoners uit de
omliggende dorpen tot klant heeft.

De speciale vergunningen zijn gedurende 66n maand geldig en er wordt
uitdrukkelijk op vermeld dat de vergunning uitsluitend recht geeft op het
kopen van de daarop vermelde soorten en hoeveelheden van goederen.
Door de eigenaar van de winkel waar de klant zijn aankoop gedaan heeft,
wordt nog een extra bevestiging afgegeven, dat de klant het desbetreffen-
de kledingstuk heeft gekocht, ondertekend door de klant met vermelding
van het nummer van zijn stamkaart. Bij spoedgevallen ontvangt de klant
geen officiBle 'voorgedrukte' vergunning maar slechts een geschreven of

132) BAAFJ, Zichtboek  1940.
133)  BAAFJ, Map speciale vergunningen en bereidverklaringen oorlogsjaren 1940-1945.
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Tahel 15: Speciale vergunningen voor kieding uitgegeven in de maanden september, okto-
ber, november  1940'11

Afgegeven op door de gemeente aantal benaming

11 september Vlijmen                     1                winterjas voor man
boven 15 jaar

12 september              Oss                                    I                      kostuum
1                overjas

14 september Zaltbommel                   1                    werkkiel
1 manchester broek
1 manchester werkjas

4 oktober Wijk en Aalburg            1                   winterjas
4 oktober Schijndel                  1               winterjas
5 oktober Vlijmen                    1               overjas
5 oktober Vhjmen                    1               regenjas
7 oktober Vlijmen                     1                overjas

11 oktober Waalwijk                   1                winterjas
11 oktober Boxtel                       1                winterjas
11 oktober Vhjmen                    1               winterjas
11 oktober Drunen                      1                winterjas
11 oktober Drunen                          11                 winterjas
15 oktober Schijndel                  1               overjas
17 oktober Oisterwijk                 1               winterjas
18 oktober Oisterwijk                  1                winterjas
18 oktober Oisterwijk                 1               winterjas
18 oktober Waspik                      1                winterjas
19 oktober Vlijmen                    1               winterjas
19 oktober Vlijmen                    1               winterjas
19 oktober Vlijmen                    1               winterjas
19 oktober Vlijmen                    1               winterjas
19 oktober Vlijmen                    1               overjas
19 oktober Vlijmen                    1               overjas
23 oktober Schijndel                  1               overjas
23 oktober Schijndel                  1               overjas
24 oktober Den Bosch               1              winterjas
26 oktober Vlumen                    1               winterjas
29 oktober Oisterwijk                 1               winterjas

2 november Schijndel                  1               overjasoverjas
5 november Schijndel                  1               overjas
6 november Boxmeer                    1                winterjas
6 november Den Bosch                1               kostuum

1                overjas
8 november Schijndel                  1               overjas
8 november Schijndel                  1               overjas
8 november Schijndel                  1               herenwinterjas

13 november Vliimen (militair)
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getypt briefje, zoals bij Joh Timmermans, stamkaart nummer 7530 (da-
tum onbekend) waarop vergunning verleend wordt voor het kopen van
rouwkleding: "Speciale vergunning nummer vijfi Ondergetekende, lei-
der van de plaatselijken distributiedienst te Schijndel, geeft hierbij toe-
stemming tot het koopen van 1 zwart costuum (rouwcostuum) - 2 paar
sokken - en 1 zwarten zelfbinder. Aan Joh. Timmermans, stamkaart
nummer 7530. 9 134

De bereidverklaringen zijn door het desbetreffende detailhandelsbe-
drijf voorgedrukte verklaringen, waarin de detailhandelaar verklaart be-
reid te zijn uit eigen voorraad een bepaald artikel te leveren 66n week na
de op de verklaring aangegeven datum. Deze bereidverklaring wordt
daarna gevolgd door een machtiging tot afievering door de distributie-
dienst. Het is wel duidelijk dat al deze administratieve rompslomp voor
de heren Jansen, evenals voor andere kledingdetaillisten, geen welkome
bezigheid was.

De oorlogsomstandigheden met de steeds moeilijker wordende inkoop-
mogelijkheden en daardoor ook steeds moeilijker wordende verkoopmo-
gelijkheden, de extra belasting van werkzaamheden door bovengenoem-
de administratieve verplichtingen, leiden tot een verandering van de nog
steeds 'informele' structuur binnen het firmantenteam van het bedrijf.
Jan behartigt inkoop en financiLn en tevens de administratie van de
Steenweg. Bart verzorgt mede de inkoop met Jan en verricht werkzaam-
heden op de kleermakerij - steeds meer veranderwerk, reparatiewerk en
keerwerk- en staat in de verkoop. Joh staat aan het hoofd van de verkoop
op Markt 59 en behartigt daar de financien en de distributie-administra-
tie, zoals dit laatste door Jan op de Steenweg gebeurt. Als de oorlog voort-
duurt wil Bart niet meer voor de inkoop naar Amsterdam en andere ste-
den (Groningen, Almelo, Den Haag, Rotterdam, Enschede), vanwege
het beschieten van de treinen en omdat hij een afkeer heeft van 'bedelen'
bij de fabrikanten. Maar zonder bedelen bereikje niets en alles wat bij de
fabrikanten los te wrikken is, is meegenomen. Een persoonlijk contact
met de fabrikanten, wat de heren Jansen altijd gehad hebben, is nu weI
zeer noodzakelijk. De komst van de kledingdistributie in augustus 1940
brengt voor de verkoper extra werk mee. Niet alleen moet de kleding nu
geprijsd worden maar moet ook de puntenwaarde op ieder kledingstuk
aangegeven worden. Niet alleen een centimeter om de nek, waardoor je
de verkopers altijd kon kennen, maar ook een grote schaar om de punten

134)  BAAFJ, Map speciale vergunningen en bereidverklaringen oorlogsjaren 1940-1945.
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van de puntenkaart af te knippen, is nu een rolattribuut geworden. De
verplichte inventarisatie van de aanwezige kledingstukken en stoffen is
eveneens extra werk. De eerste verplichte inventarisatie vindt plaats op
de eerste dagen van januari  1941. Van woensdag 1 januari tot en met za-
terdag 4 januari zijn beide herenkledingbedrijven van 'A.F. Jansen &
Zn'  op  Markt 59  en Hoge Steenweg 14 gesloten. Per advertentie in  de
Noordbrabantse en 9-Hertogenbossche Courant wordt het Bossche publiek
op  dinsdag 31 december  1940  van deze verplichte sluitingsdagen  op  de
hoogte gesteld. Tegen de gewoonte in wordt deze advertentie door beide
zaken ondertekend. Er is zelfs sprake van 'onze zaken'. Sinds midden ja-
ren dertig werden bei(le zaken naar het Bossche publiek toe als twee ge-
heel zelfstandig opererende kledingzaken voorgesteld, zoals wij al eerder
zagen. Dat de zaken op zaterdagen gesloten zijn is een unicum. De zater-
dag was en is nog steeds de drukste dag van de week. Ook voor het voe-
ren  van een winkelbedrijf moet vanaf  1  januari   1941 een vergunning
aangevraagd worden. Het Rijksbureau voor de distributie van textielpro-
dukten door de handel, ressorterende onder het departement van han-
del, nijverheid en scheepvaart, verleent deze vergunningen (met terug-
werkende kracht). Op 23 oktober 1941 wordt aan de firma 'A.F. Jansen
& Zn', Markt 59 te Den Bosch (stamboek 7870) een 'Algemene Vergun-
ning' verleend door het voeren van een winkelbedrijf in textielprodukten,
welke omschreven wordt als een vergunning voor "Het koopen, verkoo-
pen, afleveren, vervoeren en doen vervoeren van bovenbedoelde artike-
len in het tijdvak: 1 januari 1941 tot 1 januari 1942. "135

Evenals in andere bedrijven worden ook personeelsleden van de firma
'A.F. Jansen & Zn' bedreigd met tewerkstelling in Duitsland. Hiervoor
kan gelukkig uitstel en vrijstelling verkregen worden. Om deze vrijstelling
te verkrijgen moet in drievoud een 'verzoek om vrijstelling van arbeidsin-
zet' ingediend worden. Voor de zaak op Markt 59 wordt op 30 augustus
1943 opnieuw voor drie personeelsleden een verzoek om vrijstelling in-
gediend. Uit de nog voorhanden zijnde documentatie hierover blijkt dat
al eerder in deze bezettingsjaren verzoeken om vrijstelling ingediend en
ook gehonoreerd waren. Op dit verzoek in 1943 wordt door de firmanten
het bedrijf omschreven als 'een detailhandel in heeren- en kinderk-lee-
ding en speciaal werkmanskleeding'. Verzoeken om vrijstelling worden
ingediend voor J. van Dijk, winkelbediende, W. Craamer, coupeur-kleer-

135)  BAAFJ, Map algemene vergunningen uitgegeven door het Rijksbureau voor de distribu-
tie van textielproducten door den handel.
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maker, H. Ba,iman, kleermaker-pompier. De nadere toelichting van het
verzoek luidt: "Beduidende uitbreiding van werkzaamheden doordat de
zaak Distexkooper is geworden. Hierdoor voor drie personen Bescheini-
gungen ontvangen. Op de kleermakerij drukker door enorme toename
van verander-, reparatie- en keerwerk; nu reeds veel te weinig personeel
in kleermakerij; minstens twee jaar werk voor deze bezetting. Verzoeke
nieuwe vrijstellingen".136 Als personeelsleden worden in het verzoek om
vrijstelling naast de al genoemde namen, nog twee personen genoemd te
weten: de firmanten L.J.A. Jansen (mijnheer Bart) en J.J. Jansen (mijn-
heer Joh). J.M. Jansen (Koosje) wordt 'verzwegen'. Voor de zaak op de
hoge Steenweg worden eveneens op 30 augustus 1943 opnieuw verzoe-
ken om vrijstelling van arbeidsinzet ingediend. Het bedrijf wordt om-
schreven als 'Heeren- en jongenskleedingbedrijf. Vrijstelling wordt ver-
zocht voor twee personen te weten: P.C. Bauman. kleermaker-pompier
en winkelbediende en voor J. Hulsenboom, kleermaker-pompier. De na-
dere toelichting van het verzoek luidt: "Aangezien de zaak Distexkooper
is geworden is hierdoor een aanzienlijke uitbreiding ontstaan van werk-
zaamheden. Hierdoor Bescheinigungen ontvangen voor P. Bauman,
kleermaker-pompier, winkelbediende. IkzelfJ. Jansen eigenaar der zaak
belast met boekhouden, gewone administratie en distributieadministra-
tie, in- en verkoop en alles wat voor de zaak dienstig is. Eenige mannelij-
ke persoon in de winkel. Verzoeke ook voor mij vrijstelling".137 Voor
J.Th.M. Jansen (mijnheer Jan) is dit een eerste verzoek. Alleen Theo Jan-
sen, (le eerste verkoper in de zaak op de Steenweg, wordt op het distribu-
tiekantoor in 's-Hertogenbosch tewerkgesteld. Dit was onvermijdelijk.
Mijnheer Tonny, inkoper, verkoper en etaleur, wordt in het verzoek niet
genoemd (wegens onderduiking).

Ondanks de schaarste, of misschien wel dankzij de schaarste, blijven
de klanten bij 'A.F. Jansen & Zn' komen. In de loop der jaren is een
hechte klantenkring opgebouwd die nu haar textielpunten bij Jansen
blijft besteden. Het oude patroon van topdagen op woensdagen en zater-
dagen blijft ook tijdens de bezettingsjaren merkbaar. Met Kerstmis, Pa-
sen en/of Pinksteren iets nieuws, geldt ook in deze tijd nog. De Paasweek
en de Pinksterweek blijven - relatief gezien- topweken. Ook de Eerste
Heilige Communie van een kind in het gezin is een feestdag, waarop op
zijn minst de communicant zelf in het nieuw gestoken moet worden met

136)  BAAFJ, Map verzoeken om vrijstelling arbeidsinzet.
137) BAAFJ, Boekhouding commissiehandel, schriften I t/m IV.
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een speciaal daarvoor bestemd 'communiepakje'. Zijn de financien voor
dit laatste onvoldoende dan brengt de pastoor van de parochie of de St.
Vincentiusvereniging uitkomst.

Deze seizoenverkopen wor(len niet alleen bepaald door 'contante beta-
lers', maar ook door de zogenoemde 'briefkesklanten' of klanten die ko-
pen op 'd'n afsnij'. Onder de Bossche burgerij bevinden zich een groot
aantal gezinnen die niet direct contant geld voorhanden hebben om grote
bedragen - en zelfs kleine bedragen- ineens uit le geven. Zij hebben een
klein inkomen en spaargeld is er zeker niet. Hiervoor is het instituut van
de commissionairs, de commissiehandel, een ware uitkomst. Deze com-
missionairs zijn meestal particuliere ondernemers, die aan deze mensen
geld uitlenen - op een briefie - waarover zij zowel bij de leverancier als
bij de lenende burger zelf enige procenten als commissie krijgen. De bur-
ger die bijvoorbeeld f 100 leent, betaalt per weekf 2,50 off 5 aan de
comniissionair af totdat een bedrag van f 110 betaald is. De leverancier
levert  voor f  100 en krijgt van de commissionair f 90 betaald.  De leve-
rancier betaalt 10 tot 13% op de hoofdsom. In 's-Hertogenbosch is deze
vorm van geldschieten van niet geringe omvang. Als commissionairs in
deze jaren zijn vooral bekend Croonen-Robben, Dijkshoorn en Brouwer.
Deze drie mogen als de drie groten gerekend worden. Als kleinere geld-
schieters treden op Desmense, Taks en Lensen. Veel middenstandsza-
ken drijven hun detailhandel mede via deze 'briefkesklanten'. Ook 'A.F.
Jansen & Zn' heeft contracten met Jet Croonen, Dijkshoorn en Marietje
Brouwer voor de levering van kleding aan een niet gering aantal van deze
klanten. Overige middenstandszaken - alleen middenstandszaken con-
tracteren zich voor deze handel- zijn onder andere Vinke (mode); Mu]-
ders (elektriciteit); Robben (haarden en fornuizen); Solaro (ondergoed
en overig textiel); Magazijn St. Joseph (huishoudelijke artikelen); Van de
Laar (meubelen); De Kroon (textiel); Van der Vaart (textiel). 'A.F. Jan-
sen & Zn', zowel op Markt 59 als op de Hoge Steenweg - de Markt het
meest- baseren een deel van hun omzet op deze 'briefkesklanten'. Uit ar-
chiefstukken blijkt, dat de seizoensinvloeden - Pasen, Pinksteren, Com-
munie en Kerstmis- een grote invloed hadden - vooral ook- op deze klan-
ten, die alleen, zoals uit het adressenbestand blijkt, uit buurten kwamen
waar financieel minder draagkrachtige Bosschenaren woonden.

Tijdens de bezettingsjaren loopt de commissiehandel terug. Er is niet
voldoende kleding meer oin te leveren en er kan niet voldoende gekocht
worden vanwege het beperkt aantal punten en vergunningen. Direct in
1940 loopt het aantal van deze klanten terug om in  1946 weer wat op te
trekken. De uitgeleende bedragen zijn in de loop van de bezettingsjaren
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sterk omhoog gegaan. Prijsstijgingen zijn hier van invloed. Werd v66r de
oorlog als minste een bedrag van f 4,50 uitgeleend en als hoogste een
bedrag van f 82,50 voor de aanschafvan kleding, in 1941 is dit respec-
tievelijkf 6,50 en f 91; in 1942 is dit respectievelijkf 10,50 en f 85;
in 1943 respectievelijk f  12,60  en f  88,50;  in 1945 wordt als laagste
bedrag nog f 6,50 uitgeleend, maar lopen de hoogste bedragen van f
120, via f  191  naar f 254. De volgende tabel geeft per maand en per
jaar het aantal klanten weer, dat tijdens de bezettingsjaren via de com-
missiehandel bij 'A.F. Jansen' kocht. Ter vergelijking met deze aantallen
is  gestart  met het weergeven van aantallen  in  1938. De gegevens lopen
door tot en met 1944.

Tabel 16: Aantal klanten bij 'A.K Jansen & Zn' via commissiehandel in de jaren  1938
tim  1944 per maand138

Jaar 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944

maand

januari 39    37    47    62    38    30     5
februari   35 18 38 42 26 32 1
maart   39 37 125 68 39 23 -
april 137 151 156    89 44 26     1

mei 183 145 127    65    42    21     5

juni 102    75    50    44 48 41     7

jub                80    73    90    46    42    27    10
augustus  55 43 52 31 31 22 6

september  64 54 75 39 34 13 4
oktober 101 204    61    33    31    33     -

november 124 128 163    10    32    19     -

december  80 99 77 66 40 12

Totaal 1029 1064 1061 595 447 299 59

Uit de voorgaande tabel blijkt dat in de maanden april en mei (Pasen,
Pinksteren, Eerste Communie) het aantal klanten oploopt om weer te da-
len totdat in november en december (Kerstmis) het aantal klanten weer
toeneemt. De grote daling komt in 1941 om voorts verder te dalen. Het
jaar 1944 - geen voorraden meer bij de leveranciers en vooral geen tex-
tielpunten meer bij de consumenten- vormt het dieptepunt.

138)  BAAFJ, Inkoopboek 1943/1944.
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Bij de bevrijding van de stad in oktober 1944 is het pand op Markt 59
niet gespaard gebleven. De voorpui, het achterhuis en het magazijn wor-
den een prooi van het granaatvuur. De nog aanwezige voorraad stoffen
en confectiekleding wordt door granaatscherven ernstig beschadigd. Er
zijn geen persoonlijke slachtoffers. Helena Jansen-Bodar, sinds het over-
lijden van haar echtgenoot A.F. Jansen in 1929, wonende op het boven-
huis, is gezien haar hoge leeftijd (78 jaar) uit voorzorg overgebracht naar
het Carolusziekenhuis in de Jan Heinsstraat. De kelders onder het pand
zijn van gemeentewege omgebouwd tot openbare schuilkelders, waar de
bewoners van de Tolbrugstraat en Achter de Raam hun toevlucht gezocht
hebben. Ook het gezin van mijnheer Joh - negen personen - vindt er be-
scherming.

Wordt Markt 59 niet gespaard, dit is met de gehele Markt eigenlijk het
geval. Het pand Nauwens, waar later de kledingzaak 'HIJ' gevestigd zal
worden, wordt totaal verwoest. Caf6 restaurant Lohengrin brandt geheel
uit. In de hoek bij C&A waar onder andere het Kleine Groenhuis ge-
vestigd is, wordt veel schade aangericht. Het bordes van het stadhuis
wordt zwaar beschadigd.

Met een totaal verwoest magazijn en een vernielde pui wordt in mei
1945 de bevrijding gevierd. Met dit vernielde pand en een uitgeputte
voorraad  - van oktober  1944  tot  mei  1945 was aanvulling onmogelijk
geweest - moet de detailhandel in kleding weer op gang gebracht wor-
den. Er moet immers weer handel gedreven worden. Aan magazijnruim-
te ontbreekt het de eerste tijd, daarom wordt het reservegoed, dat in ei-
gen produktie gemaakt wordt en dat ook langzaam weer geleverd gaat
worden, op de zaak op de Hoge Steenweg opgeslagen. Aankomende
kleermakers en naaisters, die aangenomen worden om de eigen produk-
tie weer op gang te brengen, worden door A.F. Jansen zelf opgeleid. De
coupeur van Markt 59, Willem Craamer, geeft les in maatnemen en mijn-
heer Jan geeft les in stoffenleer, want nieuwe winkelbedienden hebben
nog scholing nodig.

In de loop van 1945 wordt er gewerkt aan een voorlopig herstel van de
verwoestingen. De voorgevel mag hersteld worden als er een esthetisch
verantwoorde gevel aangebracht wordt. Leo Jansen, broer van de fir-
manten gaat aan het tekenen, nadat men inmiddels ook in de gemeente-
lijke archieven gedoken was. De oude naam van het pand duikt op: 'Het
Vergulde Duilke: Het eerste jaar, waarin deze naam genoemd wordt, is
het jaar 1423. De nieuw ontworpen gevel bevat een duif met een vre-
destak in de bek, met daarboven een ster, de jodenster, als herinnering
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aan de omgekomen joden in de laatste wereldoorlog. Ook de textiel- en
confectiewereld, waarin veel joden hun beroep hadden, ziet veel joden
niet meer uit de vernietigingskampen terug.

Onder de fabrikanten, waarmee 'A.F. Jansen & Zn' in de jaren
1943-1944 nog zaken doet, bevinden zich ook een aantal joden, te weten:
Bendien, Gazan, Kattenburg & Co, Levi, De Vries & Susan, De Vries van
Buuren en anderen.139 Zowel financieel als persoonlijk (onderduiken)
worden een aantal joodse fabrikanten door de gebroeders Jansen tijdens
de oorlogsjaren geholpen. Duif, tak en ster van de nieuwe gevel worden
met bladgoud verguld. Onder duif komt de tekst: 'Het Vergulde Duilke',
met daaronder het tijdstip van het aanbrengen van de vernieuwde gevel

'juli 1945'. In november komen de verdere herstelwerkzaamheden klaar
van achterhuis, zolder en magazijn. Van een verbouwing kan nog niet ge-
sproken worden. Een verbouwing kan pas een aantal jaren later aan de
orde komen.

In 1946 wordt de zaak op de Hoge Steenweg aangewezen als uitdeel-
post van de voor oorlogsslachtoffers bestemde goederen, de zogenaamde
shaefgoederen. Op 15 oktober krijgt de firma'A.F. Jansen & Zn' - Hoge
Steenweg een schrijven van de distributiekring's-Hertogenbosch, waarin
richtlijnen in verband met het al dan niet aanwezig zijn van de voor de
oorlogsgetroffenen aangevraagde goederen.140 De uitdeelpost Commis-
sariaat Noodvoorzieningen - in dit geval'A.F. Jansen' - moet aan de oor-
logsgetroffene een bereidverk]aring afgeven de goederen te kunnen leve-
ren. Op vertoon van deze bereidverklaring ontvangt de belanghebbende
opde afdeling textiel van het distributiekantoor een vergunning, waarop
hij/zij de goederen bij de uitdeelpost kan kopen. 141

Eveneens op 15 oktober 1945 gaat er een schrijven uit van de Provin-
ciale Adviescommissie van de vakgroep Detex (detailhandel in textielgoe-
deren) aan 'A.F. Jansen & Zn', waarin uitleg gegeven wordt over het
waarom' van de gevolgde werkwijze bij het aanwijzen van de uitdeel-

posten. Deze Provinciale Adviescommissie was door het C.N.V.G.G.
voor het aanwijzen van deze uitdeelposten om advies gevraagd. In dit
schrijven staat onder meer te lezen:

139
) BAAFJ. 1nkoopboek 1943/1944.

'40)   Overige  kledingdetailhandelszaken die als uitdeelpost worden aangewezen zijn: Kreym-
borg, Peek & Cloppenburg, Vroom & Dreesmann, C&A Brenninkmeijer, Gebr. Vinke, Van
der Vaart, Magazijn 'De Bij', magazijn ' De Kroon' en Adelmeijer.
141) BAAFJ. Schrijven Distributiekring 's-Hertogenbosch aan A.F. Jansen.
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"Daar bij velen onzer leden de vraag zal rijzen, waarom het zoo gere-
geld is en niet anders meenen wij goed te doen U in kennis te stellen
met de hiervoor gegeven instructies. Alles moet zoo centraal moge-
lijk gehouden worden, dus zoo weinig mogelijk uitdeelposten. De
winst, die in totaal maar 15% bedraagt, komt voor 5% ten goede van
de winkelier (lie de uitdeelpost heeft, tot dekking van zijn onkosten,
terwijl de resterende  10% ter beschikking komt van de Provinciale
Adviescommissie van de Vakgroep, dus ten goede komt aan alle be-
langhebbende winkeliers. Nu zullen vele textieldetaillisten zich ge-
passeerd voelen, temeer daar we overtuigd zijn dat er fouten ge-

maakt zijn, doch laten deze heeren wel in het oog houden, dat op ve-
le plaatsen ook het advies van de distributiediensten en/of
H.A.R.K.-comit6s van invloed was op de keuze, zoodat nimmer de
verantwoordelijkheid alleen bij de vakgroep gezocht mag
worden. "142

In andere provincies is de 15% geheel ten goede gekomen aan de uit-
deelpost. De provinciale Adviescommissie Noord-Brabant is echter van
mening dat een regeling als in de brief omschreven, billijker is, omdat op
deze wijze alle winkeliers van de winst kunnen meeprofiteren. Op 22 ok-
tober 1945 wordt aan'A.F. Jansen' meegedeeld, dat door het publiek op
schuldbekentenis gekocht kan worden.143 Iedere maandag moet door de
uitdeelpost aan het hoofddepot de firma Walder te Breda als aan het
C.N.V.G.G.-sectie textiel, opgave gedaan worden van de nog aanwezige

voorraden.  Op 9 november 1945 wordt 'A.F. Jansen'  door het Militair
Gezag aan het doen van deze opgave herinnerd. 144

Het heren- en jongensbedrijf'A.F. Jansen & Zn', Hoge Steenweg 14 te
's-Hertogenbosch leverde aan oorlogsslachtoffers in totaal:

190 kostuums 8 f   55,_
180 kostuums af 40,-
180 kostuums 8 f  25,-
960 overjassen af 30,_

Gespecificeerd naar contant verkochte shaefgoederen en op schuldbe-
kentenis verkochte shaefgoederen geeft dit het volgende beeld:

142) BAAFJ, Schrijven Provinciale Adviescommissie Noord-Brabant, vakgroep DETEX,  aan
alle le(len van de vakgroep DETEX in de provincie Noord-Brabant.
143) BAAFJ. Schrijven Commissariaat Noodvoorziening getroffen gebieden aan A.F. Jansen,
9 november 1945.
144) BAAFJ, Schrijven Militair Cezag aan A.F. Jansen, 9 november 1945.
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Contant verkocht:
28 kostuums ilf 55,-
53 kostuums it f  40,-
39 kostuums ilf 25,-
238 kostuums a f  30.-

Op schuldbekentenis verkocht:
645 overjassen af 30,-
159 kostuums af 55,_
125 kostuums af 40,-
140 kostuums Af 25,-

De oorlogsslachtoffers die bij 'A.F. Jansen' shaefgoederen kochten, kwa-
men uit 's-Hertogenbosch en omliggende gemeenten te weten: Engelen,
Bokhoven, Orthen, Rosmalen en Vught.145

Op 1 januari 1946 verliezen alle uitgegeven vergunningen voor shaef-
goederen hun geldigheid, waardoor de levering van deze goederen
gestaakt wordt. De uitdeelposten moeten hun nog aanwezige voorraad
v66r 5 februari 1946 aan het rijksbureau Distex opgeven. Voorraden
niet hoger dan f 1.000, netto mogen voor eigen zaak behouden worden.
Deze restanten zullen in de normale distributie verkocht moeten worden,
dus op textielpunten. In plaats  van 15% krijgt de winkelier-uitdeelpost
25% korting op deze nog te verkopen goederen.146 Voor eigen rekening
wordt door 'A.F. Jansen' aan restant shaefgoederen behouden:147

80 herenoverjassen Af 30,_
1 kostuum Af 25,-
1 kostuum A f 40,-
3 kostuums Af 55,-

De verkoop van shaefgoederen is voor de winkeliers die hiervoor uitge-
kozen waren en zich ook zodanig beschikbaar gesteld hebben, een hele
klus geworden. Wat enkele weken zou vergen is uitgegroeid tot maanden.
Een jaar nadat de actie gestart was (oktober 1946), zijn de winkeliers nog
bezig  met de administratie.  Van de winst,  die 15% mocht bedragen,

145) BAAFJ, Lijst verkochte shaefgoederen; map levering aan oorlogsslachtoffers
1944/1945.

146) BAAFJ. Schrijven Departement van Handel en Nijverheid; map levering aan oor-
logsslachtoffers 1944/1945.
147) BAAFJ, Lijst voorraad shaefgoederen   per 25 april    1946; map levering   aan   oor-
logsslachtoffers 1944/1945.
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moet 10% afgedragen worden aan de overige winkeliers, die in dezelfde
branche zitten. Veel winkeliers die zich ver buiten alle rompslomp ge-
houden hebben, profiteren nu mee. De verkoop van de shaefgoederen
heeft daarom niet bij alle winkeliers een tevreden stemming achtergela-
ten. Voor een aanzienlijk deel zijn echter een aantal Bosschenaren in hun
eerste kledingnood voorzien, zowel door 'A.F. Jansen' als door andere

kledingwinkeliers-uitdeelposten in de stad.

Het aantal personeelsleden bij 'A.F. Jansen & Zn' is bij het einde van

de bezettingsjaren nog niet erg groot, maar toch wel gegroeid sinds de
dertiger jaren. In de zaak op Markt 59 zijn er 'mijnheer' Bart en 'mijn-
heer' Joh als de twee firmanten - bij uitbreiding met personeel van bui-
ten de familie worden de firmanten voortaan met 'mijnheer' aangespro-
ken -, een eerste verkoper, Willem Craamer, Joh Kleinholst en Harrie
Bauman op de kleermakerij, en Koosje Jansen als magazijnknecht. Laat-
ste  was  in  1927  in het huwelijk getreden en maakte vanaf die  tijd  geen
deel meer uit van het gezin van zijn broer Toon. 148 Al vanaf de dertiger

jaren was er een eerste verkoper achtereenvolgens in de persoon van
Adriaan van Schaik, Sjef Besters en Jo van Dijk.  In  1945  (8 juni) wordt
Gerard van de Leemput eerste verkoper en is dat gebleven tot aan zijn
pensioen in 1986. In de zaak op de Hoge Steenweg heeft Jan als firmant
de leiding. Vanaf de opening in 1931 waren daar respectievelijk als eer-
ste verkoper en als kleermaker werkzaam de heren Jansen en Hulsen-
boom. In 1935 werd het aantal personeelsleden uitgebreid met Tonny
Jansen, 'mijnheer' Tonny, een zoon van Bart, en met Piet Bauman. Piet
Bauman begint als kleermaker-pompier en ontwikkelt zich tot een goed

verkoper. Tonny Jansen is de eerste kleinzoon van A.F. Jansen en als zo-
danig de eerste Jansen van de derde generatie die bij 'A.F. Jansen & Zn'

in dienst treedt. Tonny Jansen behartigt zowel de inkoop, verkoop als het

etaleren (zijn 'fort'). Eind dertiger jaren en in de jaren na de oorlog wor-
den er prachtige etalages door hem tot stand gebracht, waarop menige
Bosschenaar blijft stilstaan. Vooral de etalages met Kerstmis, Carnaval
en Pasen zijn staaltjes van originaliteit en kunstzinnigheid. Deze etalage-
kunst mag alleen op de Hoge Steenweg in praktijk gebracht worden. Op
Markt 59 zijn de firmanten Bart en Joh nog voor etalages van de oude

148 )   De  echtgenote van Koosje Jansen, Johanna de Vries, overlijdt in 1942. Koosje Jansen
hertrouwt in  1943 met Francina van Heijnsbergen en woont van 1946 tot  1948 op Markt 59
daar zijn  huis op de Overlaatweg 4 tijdens de bevrijdingsdagen in oktober  1944 door een
bombardement vernield is.
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snit: er moet goed in liggen dat verkocht kan worden. In deze opmaak van
de etalages van Hoge Steenweg en Markt komen de verschillen van op-
vatting over'verkopen' van kleding tussen de twee broers Bart en Joh van
de ene kant en van Jan van de andere kant uitdrukkelijk naar voren. De
te verkopen kleding op de Hoge Steenweg - sportieve kleding naar de
laatste mode en modeartikelen - leent zich beter voor kunstzinnige etala-

ges dan de kleding die op Markt 59 verkocht wordt. Hier verkoopt men
nog steeds het zwarte, grijze degelijke goed. In dit laatste zullen de na-
oorlogse jaren ecliter verandering brengen.
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HOOFDSTUK VI

WELVAART IN KLEDINC/MODE VOOR IEDEREEN
1945-1965

Cebrek aan materiaal en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten
belemmeren aanvankelijk het op gang komen van de kiedingproduktie.
Na korte tijd ontstaat een positieve ontwikkeling in deze produktie, die
haar weerslag ook op de kledingdetailhandel heeft. Een inhaalvraag van
de consument tekent de eerste na-oorlogse periode, vooral wanneer in
november 1949 de distributie van textiel en kleding opgeheven wordt.
De confectie-industrie krijgt grote kansen (vijftiger jaren). De ontwikke-
lingen in de kledingdetailhandel, vooral wat het grootbedrijf betreft,
brengen de nationale kledingproduktie in het begin van de zestiger jaren
in moeilijkheden (§ 1). De ambachtelijke kleermaker zet zijn strijd voor
het bestaan ook in deze na-oorlogse jaren voort. De tegenstelling confec-
tie-maatkleding komt direct na de bevrijding weer naar voren. De maat-
kleermakerspatroons voelen zich in de distributie van stoffen en manu-
facturen benadeeld ten opzichte van de confectieproducenten. Goede
kwaliteit, vakbekwaamheid, koopmanschap en bedrijfsvoering worden
weer als speerpunten in de strijd geworpen, evenals het voeren van recla-
me en het organiseren van tentoonstellingen. Desondanks moeten er
steeds meer maatkleermakersbedrijven het veld ruimen. Verandering
van kleedgewoonten (het kostuum en de geklede jas worden steeds min-
der gedragen) en de steeds betere kwaliteit van de confectiekleding
vermindert de vraag naar maatkleding. Midden jaren vijftig zijn de aan-
tallen maatkleermakersbedrijven schrikbarend teruggelopen. Ondanks
de vele maatregelen van de maatkleermakersbedrijven (parallellisatie in
het bedrijf) bestaan er over het voortbestaan van het maatkleermakersbe-
drijf midden jaren zestig grote vraagtekens (§ 2).

Het kleedgedrag van de consument alsmede het koopgedrag, onder-
gaat na de oorlogsjaren een totale verandering. Wanneer wij de vraag
moeten stellen of de oorlogstijd voor kleed- en koopgedrag een breuk of
een onderbreking is geweest, zal het antwoord moeten luiden: een breuk.
Geinspireerd op de kleding van de Amerikanen, die veel legerkleding en
ook burgerkleding dumpen, vindt bij de consument een verandering van
smaak dus ook van kleed- en koopgedrag plaats. De Amerikaanse dump-
goederen leiden in eerste instantie tot aanvoer van veel tweedehandskle-
ding op de markt. Deze tweedehandskledingmarkt wordt eveneens beYn-
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vloed door de verstrekking van gratis (tweedehands) kleding aan oorlogs-

en rampslachtoffers (watersnood  1953) via gevoerde hulpacties.  Als  de
welvaart zich aankondigt blijft deze tweedehandskledingmarkt bestaan
hoewel met een ander assortiment (grootmoederskleding wordt mode-ar-

tikeD. De 'nieuwe' kledingmarkt wordt steeds uitgebreider en gevarieer-

der. Stijging van koopkracht (Marshallplan), inkomensstijging en algeme-
ne verbetering van de welvaart worden deels besteed aan vervanging en
aanvulling van de garderobe. De vraag naar gemakkelijk zittende en mo-
dieuze kleding wordt steeds groter. De jongeren ontwikkelen een eigen
kleedcultuur. De uitvinding van de spijkerbroek (jeans) en de import
hiervan in Nederland brengt een ware revolutie in vrijetijdskleding erf la-
ter in alledaagse kleding teweeg. In de zestiger jaren is de spijkerbroek
van rebellerend kledingstuk een symbool van jeugdig elan geworden. De
komst van de spijkerbroek en jeanskleding in het algemeen heeft gevol-
gen voor de nationale (wollen) stoffen industrie. Na 1960 gaat de kle-
dingmarkt zich speciaal op tienerkleding en op vrijetijdkleding voor vol-
wassenen richten. De zestiger jaren geven het sein voor volledige veran-

dering in normen en waarden bij grote groepen van de bevolking,
veranderingen  die  na  1965 tot explosie komen  in het leven van alledag,

zich uitend in roep naar democratie, in uiterlijk vertoon, in sociale om-

gang en kleding (§ 3).
Ook in 's-Hertogenbosch komt de kledingdetailhandel na de bevrijding

slechts langzaam op gang. Eenmaal in de oude koers zet een versnelling
in. Zowel bij de filiaalgrootbedrijven in kleding als bij de middenstands-
zaken in de stad vinden verbouwingen (vernieuwingen en vergrotingen)
plaats, duidend op een goede omzet en winst en de kansen voor investe-

ring in bedrijfsgebouwen. De komst van nieuwe vestigingen wijst hier ook
op. Het aantal maatkleermakerijen neemt in 's-Hertogenbosch evenals
elders af. Bekende Bossche (ook landelijk bekende) maatkleermakerspa-
troons zetten zich door bondswerk, het voeren van reclame en het hou-
den van exposities, tot het uiterste in om het ambacht te handhaven. On-
derlinge concurrentie tussen het grootfiliaalbedrijf en de middenstands-
zaak zet zich voort. Vestiging van kledingdetailhandelszaken in de
dorpen rondom de stad lijkt aanvankelijk concurrentie, maar Den Bosch

blijft als koopcentrum een centrale plaats innemen en handhaaft zich in
zijn regionale functie als distributiecentrum van kleding en textiel (§ 4).

Het kledingbedrijf 'A.F. Jansen & Zn' gaat mee in de trend van ver-

nieuwing in kleed- en koopgedrag. De derde generatie Jansen's treedt

aan. Investeringen vinden plaats door verbouwingen en vernieuwingen
van bestaande bedrijfspanden; filialen buiten de stad worden gereali-
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seerd. 'A.F. Jansen & Zn' ontwikkelt zich steeds meer als een herenkle-
dingspeciaalzaak voor 's-Hertogenbosch en omstreken (§ 5).

§  1. Confectie in de na-oorlogsejaren

De confectie-industrie in Nederland en de verkoop van confectie komt
na de Tweede Wereldoorlog weer volop tot leven. Van een directe ople-
ving is echter geen sprake. Het eerste bevrijdingsjaar mei 1945-mei  1946
is een moeilijk jaar. De bevrijding brengt in de sector van de detailhandel
en het ambacht niet direct het verhoopte herstel. Er is een gebrek aan
materiaal en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.1 De omzetten
van de detailhandel stijgen slechts geleidelijk, daar veel goederen wegens
schaarste nog moeten worden gedistribueerd. Als de eerste moeilijkhe-
den overwonnen zijn ontstaat er een positieve ontwikkeling in de detail-
handel.

In de na-oorlogse periode onderscheidt Hofstee in de reacties van de
mens 'als consument in bevrij(lingdtijd' drie fasen. De eerste fase is die
van de consumptie-illusie. Er bestaat de neiging om alles te willen kopen
wat men tijdens de bezettingstijd had moeten ontberen. Deze consump-
tie-illusie heeft zich echter onmiddellijk na de bevrijding niet kunnen
uiten. Er blijft schaarste en daarom ontstaat de tweede fase, die Hofstee
omschrijft als de fase van een algemeen gevoel van teleurstelling en de-
pressie.2 -De bevrijding is de tijd geweest volgens Hofstee van de hope-
loze worsteling om verwezenlijking van deze illusies. Stuk voor stuk zijn
ze gebroken op de werkelijkheid; er zijn nog slechts resten van over. Het
einde der illusies betekende het einde van den in allerlei opzichten zoo
merkwaardigen bevrijdingstijd en het begin van een periode van een al-
gemeen gevoel van teleurstelling en depressie:,3 De derde fase is het be-
gin van de werkelijke na-oorlogse tijd.4 Geeft Hofstee nog geen invulling
van deze derde fase, de historie heeft geleerd dat deze werkelijke na-oor-
logse tijd een tijd wordt van verwezenlijking van illusies door een alge-
meen stijgende welvaart. De fasenstructuur van Hofstee kan op de na-
oorlogse ontwikkeling van de kledingdetailhandel zonder restricties van
toepassing verklaard worden.

9   Verslag van de  Kamer van  Koophandel  en fabrieken  voor  's-Hertogenbosch  en  omstreken
over de jaren 1942-1950,127.
2)  Hofstee, De economische reactie op de bevrijding, in De reactie van ons volk op de beurij-
ding,  1 1 1.
3)  Hofstee, t.a.p., 114.
9  Hofsee, t.a.p., 115.
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Er zijn meer factoren aanwijsbaar, die stimulerend gewerkt hebben op
de positieve ontwikkeling in de detailhandel met name in de detailhan-
del in confectiekleding. Op de eerste plaats is daar de enorme inhaal-
vraag van het publiek.5 Jarenlang was er versteld, gekeerd, korter en lan-
ger gemaakt, en had men zijn kleding tot op de draad moeten verslijten.
Nu is er weer textiel en kleding te koop en is men financieel ook weer in
staat om te kopen. Door de Amerikaanse hulp van het Marshallplan
(1948-1951) stijgt de koopkracht van de consument. In de jaren tussen
1947 en 1960 is ereen inkomensstijging waar le nemen van 40%, die tot
1966 zal oplopen tot 70%.6 Deze welvaartsvermeerdering wordt voor
een groot deel besteed aan vervanging, aanvulling of uitbreiding van de
garderobe. Vooral de opheffing van de distributiemaatregelen voor tex-
tiel en kleding in november 1949 maakt een vrije ontwikkeling van vraag
en aanbod op de kledingmarkt weer mogelijk.7 De hiervoor genoemde
derde fase van Hofstee treedt dan voor de kledingconsument in. Ge-
constateerd moet worden dat het ontstaan van een redelijk goede ko-
persmarkt het laatst in de textiel- en kledingbranche ontstaan is. 8

Een tweede factor die stimulerend op de confectie-industrie en de con-
fectiehandel gewerkt heeft, is het tijdelijk wegvallen van Duitsland als
kledingexporteur en de beperkte invoer vanuit andere landen door de
contingenteringspolitiek van de regering, waardoor de Nederlandse con-
fectie-industrie op de binnenlandse markt grote kansen krijgt. Het aantal
confectiebedrijven breidt zich na de oorlog dan ook voortdurend uit. Dit
aantal komt zelfs ver boven het niveau van voor de oorlog te liggen. Een
gezamenlijk optreden van de confectie-industrie draagt ook bij tot deze
ontwikkeling. Zowel de dames- als herenkledingindustrie kan zich waar
maken in het buitenland: de export neemt toe. De binnenlandse markt
blijft echter de aandacht vragen. De herenmodebeurs, die in 1950 is op-
gericht en regelmatig in Amsterdam gehouden wordt, geeft blijk van deze
aandacht. Omstreeks 1950 staat de kledingindustrie op het toppunt van
haar  ontwikkeling.  Meer  dan 1.300 bedrijven  zijn  dan  in deze sector
werkzaam en meer dan 60.000 werkkrachten zijn dan in dienst. Het ma-
chinepark is volledig gemoderniseerd.' Toch mag over deze na-oorlogse

s)  Verslag K.v.K., a.w.,127.
6)  Meij, De verkoop van confectiekleding in Nederland, in Overduin (red.) Mode voor ieder-
een, 3 1.
7)   t.a·P· '3 1.
8)  Verslag K.v.K., t.a.p., 127.
9) Elias, Drie-kwart honderdjaren, met eer met naaW met garen, 39-40.
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ontwikkeling, wat de Nederlandse confectie-industrie in vergelijking met
andere landen betreft, niet te veel geroemd worden. De confectie-in-
dustrie was voor de oorlog in staat geweest om met de meeste landen de
concurrentie aan te binden, zodat veel landen, die vroeger in Nederland
importeerden, een groot deel van hun afzetgebied in Nederland aan de
Nederlandse confectie-industrie verloren. Wanneer de confectie-in-
dustrie na de oorlog al weer enige tijd op gang is gekomen, blijkt dat deze
betere resultaten boekt als voor de oorlog, maar niet die hoogte bereikt
als in Zweden en Zwisterland. De confectie-industrie in deze landen is
sterk vooruitgegaan toen de Nederlandse om begrijpelijke reden achter-
op raakte. Zweden en Zwitserland waren namelijk niet bij de oorlog be-
trokken geweest. In de na-oorlogse jaren is voor Nederland die achter-
stand moeilijk in te halen. Ook om andere redenen zullen er in de Neder-
landse confectienijverheid altijd zwakke plekken blijven bestaan.

Volgens Elias heeft dit merkwaardigerwijze een religieuze en familiale
oorzaak:

9, ...  want in Nederland gaan meisjes in de confectiefabrieken aan het
werk wanneer zij omstreeks vijftien jaar oud zijn en zij blijven daarin
werken tot zij de huwbare leeftijd, die meestal tussen de 22 en 24
jaar ligt, hebben bereikt. Soms blijven zij, na hun huwelijk nog wel
korte tijd aan het werk, maar zodra zij een woning hebben, verlaten
de jonge vrouwen de fabriek en zo raakt het bedrijf een kracht kwijt,
die juist op haar top was aangeland. Dit betekent, dat steeds jonge
mensen in de bedrijven komen, die er uit gaan wanneer zij op het
peil komen dat zij de beste prestaties leveren, zodat het bedrijf moei-
te heeft een produkt van allerhoogste kwaliteit te leveren, iets dat
voornamelijk van de bekwaamheid van de arbeiders afhangt. Hier
doet zich de religieus-familiale tendens gelden, waarop wij duidden:
de gehuwde vrouw hoort in haar woning en behoort in haar
gezin".10

In Zweden, Zwitserland en de Verenigde Staten heersen andere opvattin-
gen volgens Elias. De vrouwen blijven daar ook na hun huwelijk werken,

10) a.w.,37.

261



met het gevolg, dat zij met meer ervaring een produkt maken, dat kwalita-
11tief veel hoger ligt.  Ook het kwantum per werkkracht ligt hoger.

Maakt de confectie-industrie in de vijf na-oorlogse jaren een sterke po-
sitieve ontwikkeling door, bij de confectiedetailhandel, zoals bij de detail-
handel in het algemeen, gaat deze ontwikkeling niet zo snel. De detail-
handel kan van de opleving na de beeindiging van de oorlog niet ten volle
profiteren daar de winstmarges klein gehouden worden en de belastin-
gen sterk gaan drukken. Door deze oorzaken en door toenemende voor-
raadvorming en debiteurenfinanciering ontstaat in meer branches een
ernstige illiquiditeit. Stijgende lonen en hoge sociale lasten dragen ook
het hunne daartoe bij. De verkoop op afbetaling neemt sterk toe.12 De
ondernemers in de detailhandel en ambacht trachten hun omzetten door
reclame-acties en winkelweken op peil te houden. De grote drang naar
nieuwe vestigingen, die na de bevrijding was ontstaan, is in 1950 tot nor-
male proporties teruggebracht. 13

In de jaren vijftig gaat de handel in confectie-kleding een sterkere posi-
tieve ontwikkeling doormaken dan in de eerste na-oorlogse jaren het ge-
val was. De vraag naar betere en duurdere confectie neemt steeds meer
toe. Volgens Elias liggen hier vier oorzaken aan ten grondslag. De eerste
oorzaak zit volgens hem in het feit, dat de confectie inderdaad steeds be-
ter wordt. Het aanbod stimuleert hier dus de vraag. Op de tweede plaats
gaat de Nederlandse man meer waarde hechten aan zijn uiterlijk. Dit is
een duidelijk voorbeeld van kledingmotivatie. Een derde oorzaak ziet

Elias op het terrein van de concurrentie met het maatwerk. Maatwerk
blijft toch nog altijd duurder dan confectie. Tevens is de betere confectie
niet meer van maatwerk te onderscheiden. De strijd van de maatkleerma-
kers om hun marktpositie te behouden zet zich voort (hierover meer in §
2).  Als vierde oorzaak constateert Elias,  dat er een steeds snellere wisse-
ling van modellen, stoffen en dessins bij de confectiekleding valt waar te
nemen, waardoor deze kan inspelen op de behoeften van de moderne
man, die er modern uit wil zien. Juist in de duurdere klasse gaat de con-
fectie een groot terrein bestrijken. 14 Niet alleen de duurdere confectie
gaat terrein winnen, maar ook de confectie van vrijetijdskleding. Met na-
me de komst van de spijkerbroek midden jaren vijftig, brengt een stroom-
versnelling teweeg van goedkopere confectiekleding.

")     aw.,38.
'2)  Verslag K.v.K., a.w., 127.
14 a,w,, 128.
14) Elias, a.w.,38.
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Brengt de hausse in de vraag naar confectiekleding de eerste twintig ja-
ren na de bevrijding (1945-1946) de Nederlandse kledingdetailhandel
en de Nederlandse confectie-industrie tot grote bloei - het aantal ar-
beidsplaatsen bedraagt  in 1958 62.130  en   is   in 1964 gestegen   tot
74.61015 _, aan deze voorspoed in de confectie-industrie komt echter na
1965 langzaam een einde. Het is dezelfde kledingdetailhandel, die de
kledingindustrie voor grote problemen plaatst. De ontwikkelingen, die in
de vijftiger jaren en begin van de jaren zestig in de detailhandel hebben

plaatsgevonden, hebben de Nederlandse kledingindustrie ondermijnd.
E6n van deze ontwikkelingen is de opkomst van de grootwinkelbedrijven
in confectiekleding zoals C&A, Peek & Cloppenburg, V&D en De Bijen-
korf. Deze grootwinkelbedrijven in confectie proberen zo goedkoop mo-
gelijk partijen confectiekleding in te slaan. Daarbij kijken zij niet alleen
naar Nederland als confectieproducerend land, maar kopen ook in het
buitenland als daar goedkoper ingekocht kan worden. Zij profiteren niet
alleen van de onderlinge concurrentiestrijd tussen de confectiebedrijven
in Nederland, maar ook van de situatie in de zogenaamde lage-loon-lan-
den zoals de landen in Zuid-oost Azie en Oost Europa, waar zij voor veel
minder loonkosten kunnen laten produceren. 16

Een tweede ontwikkeling in de detailhandel is de opkomst van de grote

inkoopcombinaties. Deze komen voort uit het feit dat kleine kledingde-
tailhandelszaken niet meer kunnen opboksen tegen de confectiekleding
uit de lage-loon-landen in de etalages van de genoemde grootwinkelbe-
drijven. Om deze concurrentie tegen te gaan besluiten zij steeds meer sa-
men te gaan werken in zogenaamde inkoopcombinaties. Op deze manier
zijn zij ook in staat uit andere landen goedkope kleding in Nederland in te
voeren.17 Door het plaatsen van orders in het buitenland door de groot-

winkelbedrijven en de inkoopcombinaties zijn van de ene kant de winsten
in de kledingdetailhandel sterk gestegen, maar is van de andere kant aan
de Nederlandse kledingindustrie een enorme klap toegebracht.

§  2.     Maatkleding  en  confectie:  een  voortgezette  stryd

De door Hofstee naar voren gebrachte fase van de 'consumptie-illu-
sie' 18 kan evenzeer van toepassing gebracht worden op de situatie van  de

1.5) Van Velzen, De klad in de kieding, 3
16)   a, u,·,17.
17) a.w.,21.

18) Hofstee, t.a.p.. 111.
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maatkleermakerspatroons in de eerste na-oorlogse periode. Door de dis-
tributiemaatregelen, prijzenbeschikkingen en veel andere dwingende be-
palingen, is het in de kleermakerij lang geen rozegeur en maneschijn. 19
De eerste prijzenbeschikking  in 1946 ontlokt een groots opgezette  de-

',monstratie tegen het Regeringsvonnis waarbij de middenstander-maat-
kleermaker tot een werknemer is verlaagd. •'20 Bij de R.K. Bond van

kleermakerspatroons St. Martinus is de grootste grief, dat het Dictoraat-
Generaal van de prijzen alleen de vakgroep en de neutrale bond van
kleermakerspatroons erkent. Men neemt zelfs een resolutie aan waarin
besloten wordt de prijzenbeschikking niet te aanvaarden. Als de R.K.
bond later in de onderhandelingen wordt betrokken, legt zij zich bij de
beschikking neer.21 In 1948 volgt een nieuwe prijzenbeschikking, die de
gemoederen weer danig in beweging brengt. Uiteindelijk wordt begin
1950 de prijzenbeschikking voor maatkleding opgeheven. Het is een po-
sitief begin van het jaar 1950. Een ander positief punt is inmiddels het
feit geweest, dat op 14 februari 1947 de vestigingswet voor de kleerma-
kerij uiteindelijk van kracht is geworden. 22

De tegenstelling maatkleding-confectie komt in deze eerste na-oorlogse
periode ook weer naar voren. Door de maatkleermakers wordt geklaagd
dat de toevoer van stoffen en fournituren bijzonder schaars is, terwijl de
confectiebedrijven wel redelijk bevoorraad worden.23 De maatkleerma-
ker kan bij gebrek aan stof en fournituren aan de vraag naar levering niet
voldoen. De maatkleermakers zijn bang tot reparateurs te worden gede-
gradeerd zodat het ambacht in de hoek gedrukt zal worden. Een massa-

protest te laten horen bij (le rijksbureaus en bij Distex is aan te bevelen,
vinden zij. Bij overheidsbesluit van 4 februari ] 947 blijkt, dat bij de ver-
deling van de wollenstoffenproduktie drie vierde gedeelte aan de confec-
tie en een vierde gedeelte aan het ambacht toegewezen zal worden. De
kleermakers patroons zien dit weer als een groot onrecht. Deze verdeling
is gebaseerd op het motief, dat de kleermakerij te langzaam allevert, ter-
wijl de confectie hierin sneller is. Een typisch voorbeeld van selffulfilling

, ,

prophecy. "Is bij de bevoegde instanties wel eens de vraag opgekomen
"zo stellen de kleermakerspatroons waarom de kleermakerij langzamer

werkt dan de kledingindustrie?" Door gebrek aan al de benodigde mate-

19
j   Gedenkboek R.K.  Bondvan Kleennakerspatroons  St.  Martinus  1939-1957,36.

20) a.w., 19.
21)  a.w.,19.

22) a.w., 37.
23)  St. Maninus, X (1946), 32.
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rialen kan er niet regelmatig gewerkt worden, stellen zij. Van vlot door-
werken kan geen sprake zijn, omdat de toevoer van stoffen en voeringen
steeds stagneert.24 Gegriefd door deze ongelijke stoffen- en fournituren-
verdeling gooien de kleermakerspatroons het op de emotionele toer. In
St.  Martinus van 15 februari 1947 schrijft de bondsvoorzitter:

"Dit is de dank voor hetgeen tijdens de oorlogsjaren door het am-
bacht is gepresteerd. Wie heeft in dien tijd het Nederlandsche volk
gekleed? De ambachtsman hielp in alle omstandigheden en bleef
met doodsgevaar zijn werk uitvoeren in de gevechtszone. Het groot-
bedrijf sloot en ging naar veiliger oorden. Nu de gevaren voorbij zijn.
komt het weer op de eerste plaats en is de ambachtsman niet meer in
tel, want de confectie werkt vlugger, ook beter? Waar is het Neder-
landsche volk het meest mee gediend? Met goed maatwerk, want het
beschikt niet over voldoende punten om elk half jaar een nieuw
kostuum te kopen. 9'25

Waren dit de eerste negatieve perikelen voor de maatkleermakerspa-
troons in de na-oorlogse tijd, spoedig zal produktievergroting van het
confectieprodukt als een volgende negatieve factor gaan gelden. Al spoe-
dig betekent (leze produktievergroting het einde van duizenden zelfstan-
dige kleermakers. Concurrentie vanuit de maatkleermakerij is alleen mo-
gelijk door het opvoeren van de kwaliteit.26 Concurreren in kwaliteit was
het devies v66r de oorlog, dat is nu nog en dat zal het moeten blijven.  De
maatkleermakerspatroons zijn van mening, dat prijsverlaging van de
maatkleding uit den boze is. Zolang (le klanten maatwerk boven confectie
prefereren, begrijpen zij ook, dat duurder duurzaam betekent. Het eco-
nomisch Instituut voor de Middenstand gaat in haar rapport Bedriifsgege-
vens voor het maatkledingbedriifover 1952 en  1953 in op de prijzen van
de maatkleding.27 In dit rapport wordt gesteld, dat aangezien maatkle-

ding in normale gevallen vervangen kan worden door confectiekleding.
het welhaast vanzelf spreekt dat de prijzen van maatkleding en de prijzen
van confectiekleding elkaar niet veel mogen ontloperi. Daarbij komt nog
dat de kwaliteit van de confectiekleding, die de laatste jaren (begin jaren
vijftig) op de markt gebracht wordt, wat betreft stof. dessin, coupe en af-
werking, over het algemeen aan hoge eisen voldoet. Verbetering van de
bedrijfsresultaten zal dan ook in het algemeen niet worden verkregen

29  St. Martinus, XI (1947), 24.
25)   a.u'..24.
26)  St. Maninus. XII ( 1948), 97-98.
27)   EIM,  Bedrii,Agegevens voorhet maatkledingbedrdfover  /952 en  /953,12.
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door hogere prijzen, maar door verhoging van de efficiency. De kleerma-
kerspatroons zien in, dat kwaliteit 6n efficiency voorname voorwaarden
voor overleving zijn. Daarom zijn vakmanschap en vakopleiding twee
voorname eisen. In oktober  1946 werd al gesteld, dat van de vele proble-
men waarmee de maatkleermakerij in de na-oorlogse periode te kampen
had, het tekort aan geschoolde arbeidskrachten het grootste probleem

28was.
In oktober 1947 worden in een artikel in St. Maninus de voornaamste

voorwaarden voor de bestaansmogelijkheid van de kleermakerij op een
rijtje gezet. De allereerste vereiste is vakbekwaamheid. Daarnaast zal ook
koopmanschap en een goede bedrijfsvoering onontbeerlijk zijn.29 Om de
strijd tegen de confectie aan te binden is een goede vakorganisatie even-
eens noodzakelijk. Woorden als strijd, oorlog en overwinning geven de
echte strijdlust van de maatkleermakerspatroons weer, wanneer zij
schrijven:

''

Denk niet, dat wij op een gegeven dag de overwinning zullen be-
vechten; wij zullen moeten blijven strijden en nooit oorlogsmoe mo-

" 9,gen worden. ... Ofwij zullen overwinnen? In deze tijd van materi-
alisme spelen zuiver economische motieven een grote rol. Het is
daarom zaak dat onze bedrijven economisch zo goed mogelijk ver-
antwoord zijn. Mochten wij echter toch worden doodgedrukt tussen
de twee grote bumpers: grootbedrijf en couperatie, dan hebben wij
toch nog de eer roemvol gevallen le zijn in het harnas met getrokken
zwaard:'30

De confectie-industrie gaat hierop in de tegenaanval. In de Volkskrant
van 26 april 1952 verschijnt een artikel, waarin ook het woord 'strijd'

',niet geschuwd wordt. Confectie-industrie zet de strijd in tegen tweede-
rangs kleermakers" zo luidt de titel. In het artikel wordt getracht het
koopgedrag van de Nederlandse man te beYnvloeden:

"Eigenlijk behoorde het zo te zijn, dat elke Nederlandse man elk jaar
een nieuw pak koopt. Dat gebeurt niet, omdat in Nederland nog te
veel mensen dure maat-kostuums kopen, die zij nauwelijks kunnen
betalen. Laat die mannen, voor zover zij niet een al te afwijkend fi-
guur hebben, rustig op de confectie overgaan. Het Nederlandse con-
fectiepak kan met glans de vergelijking doorstaan met het goedkope-

-31re maatwerk, waarin de meeste mannen toch verva]len.

28)  St. Maninus, X (1946), 132.
29)  St. Maninus, XI (1947), 118.
30)   St· Martinus, Xl (1947).  119.
31)    De  Volkskrant, 26 april 1952.
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De maatkleermakerspatroons reageren op hun beurt weer in een artikel
met als titel: "Wij moeten ons verdedigen." De journalisten krijgen het
op de volgende manier op hun brood: "Ik neem natuurlijk aan, dat deze
heren journalisten een heel ordinair confectiepakje hebben gedragen,
maatkleding is te (luur, maar waarom deze stenen gegooid naar ons

"32mooie en zeer moeilijke ambacht, wat wij maatkleermakerij noemen?
De maatkleermakers brengen naar voren er geen behoefte aan te hebben

9,om met de confectie in het strijdperk te treden   ...want deze voorziet in
een volksbehoefte en daaruit kunnen wij onze klanten niet recrute-
ren."33 Uit deze laatste woorden blijkt dat de maatkleermakers zich op
een bepaalde doelgroep orienteren, namelijk de bovenlaag van de bevol-
king. Eveneens blijkt hier, dat een aantal maatkleermakerspatroons wel
ten strijde trekken tegen de confectie en een ander deel niet, daar 'de
man met het confectiepakkie an' toch niet hun doelgroep is.

Zijn vakbekwaamheid, koopmanschap en een goede bedrijfsvoering
onontbeerlijke peilers, nog meer middelen wenden de maatkleerma-
kerspatroons in deze eerste na-oorlogse jaren aan om hun marktaandeel
in de kledinghandel te verbeteren c.q. te behouden. Het zijn de middelen
van het voeren van reclame en het houden van tentoonstellingen. Over
het voeren van reclame zijn de meningen van de kleermakerspatroons
verdeeld. Hoewel toegegeven wordt dat het kleermakersvak een moeilij-
ke tijd doormaakt en daarom meer onder de aandacht van het publiek ge-
bracht moet worden, schijnen veel kleermakers het beneden hun stand te
vinden reclame te maken. Zij menen dat het werk zelf de reclame moet
zijn. Hierin zit natuurlijk veel waars, maar de redactie van St. Maninus is
van mening, dat men zich in deze tijd begin vijftiger jaren modern moet
opstellen, en een open oog moet hebben voor de reclame in het vak.34
Als motief om toch zeker reclame voor maatkleding te voeren wordt de
reclame genoemd die de confectie op grote schaal voor haar kleding
maakt: "Wij moeten niet vergeten, dat de aandacht van het publiek elke
dag opnieuw door de confectie wordt getrokken. De confectie buit alle
mogelijkheden uit om haar producten aan te prijzen. 't Is begrijpelijk, dat
op den duur het publiek hierop gaat reageren en 'maatwerk' als iets 'an-
tiek' gaat beschouwen. 9935

Goede reclame zal moeten bestaan in het voeren van een goede slag-

32)  St. Martinus, XVI (1952), 65.
33) St. Martinus, XVI (1952), 65.
34)  St. Martinus, XV (1951),98.
35)  St. Martinus. XV (1951 ). 98.
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zin, goede etalages, perfecte paskamers, correspondentiepapier etc.
Voorts zal intensieve reclame gevoerd worden via stations, reclame, dag-
en weekbladen en bioscoop. Het wordt 1953, voordat van deze reclame-
mogelijkheden gebruik gemaakt gaat worden. In maart, april en mei
1953, verschijnt in zeven verschillende weekbladen elke week een brede
strookadvertentie waarop de tekst: "Maatkleding staat U beter."36

In oktober 1947 wordt in het RAI-gebouw in Amsterdam de nationale
Ambachtstentoonstelling gehouden onder auspicien van de Hoofdgroep
Ambacht. Deze tentoonstelling biedt volgens de maatkleermakerspa-
troons de gelegenheid om te laten zien dat het ambacht ook nu nog van
zeer grote betekenis is. Zij zijn van mening dat de intense confectierecla-
me het publiek van het tegendeel probeert te overtuigen. Het mooie am-
bacht moet onder het zoeklicht geplaatst worden. Ze schrijven: "Wij
moeten het publiek overtuigen dat Confectiekleding een massaproduct
is, dat nooit volledig kan bevredigen, omdat het geen rekening kan hou-
den met den persoonlijken smaak en met den voor elk individu verschil-
lende lichaamsvorm en -houding."37 Ook hier weer een negatief oordeel
over confectiekleding. Op de tentoonstelling in de RAI treden de vier
maatkledingorganisaties gezamenlijk naar buiten.  In juli 1948 wordt een
nationale ambachtstentoonstelling gehouden in 's-Hertogenbosch en wel
onder auspicien van de R.K. Middenstandsvereniging in deze stad. De
tentoonstelling die de naam 'De Zilveren Schelp' draagt, wordt op 17 juli
1948 door de minister van economische zaken geopend.38 Ook hier ge-
ven de maatkleermakerspatroons acte de pr6sence.  In juli 1953 vindt in
de Houtrusthallen in Den Haag een ambachtsfestival plaats, waar ook de
kleermakerij goed vertegenwoordigd is. De kleermakers blijven er op ha-
meren, dat het publiek de grote betekenis van het ambacht bijgebracht
moet worden. 39

In 1952 wordt  door het Centraal Bureau  voor de Statistiek  (CBS)  het
plan opgevat om een integrale telling van het Ambacht (telling van alle
ambachtsbedrijven) te gaan uitvoeren om daardoor een inzicht te krijgen
in de structuur van het ambachtelijk bedrijf. Zonder goede statistische
gegevens is het voor de overheid en de vertegenwoordigende bedrijfsor-
ganisaties niet mogelijk de betekenis van het ambacht en haar branches

36)  St. Martinus, XVI (1952), 27.
37)  St. Martinus, X (1946), 12.
38

)  Provinciate Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin. 15 juli 1948.
39)  St. Martinw, XVI (1952), 55,67.
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(i.c. het kleermakersambacht - de maatkleermakerijen) naar behoren te
kennen. Deze kennis is onontbeerlijk voor een doelmatige overheidspoli-
tiek en de belangenbehartiging van de werkers in de desbetreffende
branches. In begin 1954 wordt een aanvang gemaakt met de branches
schilders, maatkleermakers en lederwerkers.40 In het onderzoek wordt
van een ambachtelijk bedrijf de volgende omschrijving gegeven:

,'

Een ambachtsbedrijf is een zelfstandig bedrijf waarin goederen
worden bewerkt, waarin de patroon een overwegende invloed op de
werkzaamheden uitoefent en waarin deze bewerking gericht is op de
persoonlijke behoefte van de klant. 9941

De kleermakerspatroons zullen zich zeker in deze definitie hebben kun-
nen herkennen. In het onderzoek naar de branche maatkleding worden
uitsluitend opgenomen alle zelfstandige maatkledingbedrijven, zodat de
maatkledingafdelingen van grootwinkelbedrijven er buiten vallen.

Uit de rapportering van het onderzoek naar de maatkleermakersbedrij-
ven worden de nu volgende gegevens voor onze beschrijving van belang
geacht, omdat zij een nadere aanduiding zijn voor de situatie van het
kleermakersambacht in de jaren vijftig.

Het aantal vestigingen van maatkleermakersbedrijven (exclusief naai-
sters) per provincie op 16 oktober  1950 en op 31 december 1953 geeft
het volgende beeld:

Tabel 17: Maatkledingbedrijven 1950 en 1953 42

Provincie 16 oktober 1950 31 december 1953

Groningen 562 427

Friesland 290 229

Drenthe 207 177

Overijssel 671 499

Gelderland 1066 784

Utrecht 452 332

Noord-Holland 1324 834

Zuid-Holland 1924 1235

Zeeland 283 214

Noord-Brabant 1130 821

Limburg 1005 684

Nederland 8914 6236

4°)   Het maatkledingambacht, in Het ambacht in het zoekticht der Statistiek nr.3,5.
41)  t.a.P..

5.

42)  t.a.p., 7.
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In de rapportering wordt de afname van het aantal vestigingen 'frappant'
genoemd. In drie jaar tijd zijn er dat dan ook maar liefst 2678. Men moet
echter bedenken dat het aantal van 6.236 van de telling van 31 decem-
ber 1953 nog met een aantal maatkledingafdelingen van grootwinkelbe-
drijven, die niet geenquBteerd werden, vermeerderd kunnen worden.

Ondanks het teruglopen van het aantal vestigingen neemt de werkloos-
heid onder de maatkleermakers af. Een verklaring hiervoor moet gezocht
wor(len in het feit, dat er steeds minder jongelui voor het beroep van
kleermaker kiezen.43 Het drukken van de werkloosheidscijfers bij het
maatkledingbedrijf moet ook gezocht worden in het groot aantal familie-
leden dat in een dergelijk bedrijf als maatkledingbedrijf altijd ingescha-
keld wordt.44

Dat een groot aantal kleermakerspatroons hun overlevingskansen ge-
zocht hebben in de parallellisatie van hun bedrijf, is al eerder naar voren
gebracht. Onder parallellisatie moet dan worden verstaan het naast el-
kaar voorkomen binnen 66n bedrijf van verschillende soorten van bedrij-
vigheid. Bij het totaal aantal vestigingen komen de volgende combinaties
voor (weergegeven in % van het totaal):

45Tabel 18: ParalLellisatie in het maatkledingbedr(if

Combinatie % van het
totaal

Maatkleding 'sec' 47,2

Maatkleding en handel in manufacturen 9,5

Maatkleding en reparatie 4,2

Overige combinaties met maatkleding als hoofdbedrijf 25,8

Combinaties met confectieverkoop als hoofdbedrijf 1,6

Reparatie 'sec' 1,2

Combinaties met reparatie als hoofdbedrijf 0,9

Combinaties met handel in textiel en manufacturen als hoofdbedrijf         7,8
Overige combinaties 1,8

Totaal 100,0

Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van het aantal bedrijven uit zuivere
ambachtsbedrijven bestaat namelijk 52,6% (maatkleding'sec', reparatie

43) t. a.p., 9.

44) t. a.p., 16.
5 t.a.P..

13.
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'sec' en maatkleding + reparatie). Van het totaal aantal bedrijven wordt
11.2  gevormd door bedrijven waarhet ambacht  geen hoo fdbedrij f  is

(combinaties met confectieverkoop als hoofdbedrijf, combinaties met
handel in textiel en manufacturen als hoofdbedrijf, overige combinaties).

Wordt in de voorafgaande jaren in verband met de produktie van con-
fectiekleding door de maatkleermakerspatroons telkens de noodzaak van
de  vakbekaamheid naar voren gebracht,   uit het onderzoek  van   1953
blijkt duidelijk dat dit geen overbodige luxe is. Van het totaal aantal vesti-
gingen (6236) blijkt dat er slechts 26% een patroon heeft met een diplo-
ma van vakbekwaamheid en voorts  16%  met een ministriele verklaring
voor vakbekwaamheid. De overige patroons hebben geen diploma van
vakbekwaamheid. Dit geldt dan voor 56% van de patroons v66r  1939 en
voor 2% van de patroons na 1939. Van de totale personeelssterkte
(15.771) heeft 24% een diploma van vakbekwaamheid, 17% een mi-
nistriele verklaring voor vakbekwaamheid en 59% bezit geen vakdiploma
of verklaring (57% v66r 2% na 1939).46

Uit de cijfers van het onderzoek van 1953 blijkt wel,  dat het maatkle-
dingbedrijf op zijn retour is. Wanneer in de tweede helft van de vijftiger
jaren de industrialisatie van Nederland vruchten af gaat werpen en er een

hoogconjunctuur in zicht komt, dan worden dat geen jaren van hoogcon-
junctuur voor de maatkledingbedrijven. De kleedgewoonten veranderen,
men gaat zich nonchalanter kleden, het kostuum raakt in diskrediet en
het kopen van confectiekleding neemt steeds meer toe. In plaats van twee
kostuums perjaar heeft men er aan 66n genoeg. Verschil in winter- en zo-

merkostuums verdwijnt. Het verkoopargument 'Maatkleding gaat langer
mee' krijgt steeds minder betekenis. De consument wil sneller van kle-
ding wisselen. Avondkleding wordt steeds minder gedragen en een jac-
quet op receptie of begrafenis wordt een uitzondering. Door deze oorza-
ken ziet het er steeds slechter uit voor de maatkleermakerijen.47 Terecht
verschijnt in mei  1954 in het bondsblad St. Maninus een artikel met als
titel 'Heeft onze branche nog toekomst?' In dit artikel wordt weer inge-
gaan op de onderwaardering van het ambacht. De consument accepteert
geen verschil in prijs meer tussen confectie en maatkleding. De waarde-
ring voor maatkleding zal terug moeten komen. Een andere negatieve
factor voor maatkleding is de gemakzucht van de consument, die eerder

46)    t.aP·'  28.
47)  Van der Steur. De geschiedenis van de Bond van Maatkledingbedrijven in Nedertand. Ill.
5.
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neigt naar 'kant en klare kleding' dan naar passen en wachten.48 De
koopmotieven, zoals die altijd voor maatkleding gegolden hebben, ne-
men steeds meer af. Deafwezigheid van 'kant en klare kleding' op het
platteland, waardoor de plattelandsconsument zieh tot maatkleding
moest beperken, geldt door de oprukkende confectiebedrijven ook niet
meer. Het grote motief van de traditie - vooral op het platteland lang be-
waard gebleven - verdwijnt ook. Het vooroordeel over het verschil tus-
sen handwerk en fabriekswerk als koopmotief, neemt even snel af als de
traditie, waarop dit motief - handwerk is beter dan fabriekswerk - steunt.
Confectiekleding gaat steeds meer de maatkleding evenaren. E6n koop-
motief voor maatkleding dat nog steeds een grote rol speelt, is het 'status-
motief. Veel consumenten, die een persoonlijke smaak hebben en deze
ook in hun kleding naar voren willen brengen blijven maatkleding ko-
pen. Volgens dit koopmotief heeft de maatkleding nog toekomst meent
een groot aantal maatkleermakers.49 Maar helaas zou de tijd deze hoop
doen vervliegen. Het aantal vestigingen in de maatkleermakerij in  1959,
vergeleken met 1949, laat een teruggang in deze branche zien van 2354.
Tabel 19: Maatkledingbednyven 1949/'53/57/'59 so

laar 1949 1953 1957 1959

Aantal vestigingen 8874 7520 6617 6520

De teruggang van het aantal maatkleermakersbedrijen moet voorname-
lijk geweten worden aan de concurrentie van de confectie is de mening
van het Centraal Registratie Kantoor Detailhandel en Ambacht, dat de
telling verrichtte. De confectie-industrie is in ongeveer dezelfde periode
gestegen met 7%, zoals blijkt uit het volgende cijfermateriaal:

Tabel 20: Produktie-indexcijfers con«Actie-industrie (1953 = 100)  51

Jaar Index-cijfer

1958 132

1959 146

1960 156

1961 167

48)  St. Martinus, XVII (1953), 76.
49)  St· Martinus. XVII (1953), 109-110.
50) St. Martinus, XX1Il (1959). 125.
61)  Maatkleding, L 9(1961), 14.
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Bij het begin van de zestiger jaren wordt wel duidelijk dat de kleerma-
ker niet meer uitsluitend de ambachtsman van vroeger is. De ontwikke-
ling in zijn vak heeft hem in veel gevallen genoodzaakt om naast vakman
ook handelaar-detaillist te worden; dus ondernemer te zijn. Hij moet op
het nieuwe koopgedrag en de nieuwe koopmotivatie van de consument
weten in te spelen. De veranderingen zijn al genoemd zoals: liever direct
een pasklare jas of kostuuum dan passen en wachten; liever sneller van
kleding wisselen dan jarenlange onverslijtbaarheid. Voorts moet de
maatkleermaker inspelen op de vraag naar service: geen stalen wil de
kiant zien maar een heel stuk stof, dus het nemen van stoffen in voorraad
wordt een vereiste; de klant wil goede paskamers en behoorlijke verlichte
ruimten zoals in andere bedrijven (confectie) waar hij koopt. Naast maat-
kleding sec moest de maatkleermaker ook kleding uit voorraad gaan ver-
kopen. Zijn traditionele maatkleding moet qua coupe aangepast worden
aan het nieuwe type informele kleding. De stap van maatkleding op
bestelling maatconfectie op voorraad is in wezen een stap van ambacht
naar distributie en hier dus van werkplaats naar winkel. Vereisten zijn en
blijven koopmanschap en vakmanschap. Voorts reclame, waarbij de eta-
lage het eerste reclamemiddel is. Duidelijk is dat de ligging van de winkel
een belangrijk gegeven is. Als de maatkleermaker start met de verkoop
van herenmode moet hij dat nooit doen in een uitgesproken woonstraat.
De zaak moet verplaatst worden naar een goede winkelstraat of een
nieuw winkeleentrum. De herenmode moet ook niet afgestemd worden
op de bestaande maatkleding-chenten. Voor deze herenmode moeten
nieuwe clienten aangetrokken worden. De parallellisatie blijft toenemen
omdat de maatkleermakers inzien het anders niet te redden.52 Van het
aantal geregistreerde kleermakerijen op 31 december 1963 3556 zijn er
1358 gecombineerd met kledingdetailhandel.53

De start van de verkoop van mode-artikelen door de maatkleermakers
komt ook tot uitdrukking in de nieuwe naam van het blad Maatkleding.
Het in  1960 door de drie samenwerkende organisaties van werkgevers in
het maatkledingbedrijf gestarte blad Maatkleding gaat sinds 1 januari
1963 Maatkleding-mode heten. De parallellisatie brengt ook een nieuwe

aanpak van reclame voeren mee. Maatkledingshows gaan uitdrukkelijk
een plaats innemen in de reclame.  Op 22 augustus 1959 wordt hiervoor
de Stichting Maatkledingshows opgericht.54 Op 28 februari 1961 vindt

52)  Maatkieding, 1.7 (1961), 10,16.
53)  Maatkleding-Mode, V ( 1965), 5.
54)  Maatkleding, 1.1 (1961),4.
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onder auspicien van deze stichting in het Carlton Hotel in Amsterdam
een grote show plaats. De pers is enthousiast. Op de show wordt als hoog-
tepunt sportkleding getoond. Een modeshow voor mannenkleding is
niets bijzonders meer in (leze tijd, zo stelt de pers vast.

55

Door het Economische Instituut voor het midden- en kleinbedrijf wordt
in 1961 op verzoek van het bedrijfsschap voor het maatkledingbedrijf
een onderzoek ingesteld naar de resultaten van het maatkledingbedrijf.
In het rapport56 wordt geconcludeerd, dat het aantal bedrijven sinds het
begin van de vijftigerjaren (1952-1953) wederom sterk is afgenomen. In
1953 bedroeg het aantal bedrijven circa 7.500 en in 1961 circa 4.700,
een vermindering van ruim 66n derde. Sinds 1958 heeft een aantal gepa-

rallelliseer(le maatkledingbedrijven de maatkleermakerij geheel af-
gestoten.57

In de  periode  1953 tot en  met 1961 heeft de confectie weer meer ter-
rein gewonnen op de maatkleding. Deze ontwikkeling is een voortzetting
van die, welke zich in de jaren 1945 tot en met 1953 reeds mani-

festeerde. 58

Ondanks de parallellisatie in verschillende maatkledingbedrijven,
waardoor voortbestaan verzekerd is, blijft voor het grootste deel van de
maatkleermakers de situatie zorgelijk en zijn er tegenstrijdige meningen
over de te voeren strategie onder de maatkleermakers zelf. In de perio-
diek Maatkleding (sinds 1 januari 1963 Maatkleding-Mode) worden de
verschillende meningen naar voren gebracht. In september 1962 ver-
schijnt in Maatkleding een artikel met de pakkende titel: 'Moeten wij
hiermee doorgaan?', in januari  1963 gevolgd in Maatkle(ling-Mode door
een artikel getiteld: 'Wij gaan door' en een artikel 'Samen doorgaan'. In
het eerste stelt De Zeeuw dat verval van het ambacht zich steeds meer af-
tekent. Er zal maar 66n oplossing zijn: wetenschappelijke begeleiding,
zowel bij reclame, etalagekunde, planning en financiering.59 In het arti-
kel 'Wij gaan door' stelt Alta dat doorgaan mogelijk is als maar gezorgd
wordt voor een goede vakopleiding. Dit geldt als nummer een. Op de
tweede plaats geen oprichting van centrale werkplaatsen (wat wel eens
voorgesteld werd), want daarmee wordt het ambacht in de armen van de

''confectie gedreven. Wij krijgen dan een eenheidsprodukt, wat zich in

55)  Maatkieding, 1.2 (1961), 4.
56) EIM, Bedrii/sgegevens voor het maatkiedingbedrifover hetjaar 1961, 7.
57) a.w., 7.

58)  a.w., 8-9,13,27.
59)  Maatkieding, 1.8 (1961), 6-7.
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niets onderscheidt van goede konfektie en het persoonlijk element gaat
,'verloren.  6  De concurrentie van de confectie blijft een grote rol spelen,

zoals hier ook weer blijkt. In het derde artikel stelt De Zeeuw dat alleen

samenbundeling van krachten het ambacht redden kan: "Alleen wij zul-
len allen, maar dan ook allen, onze krachten moeten inspannen, om ons
niet alleen te kunnen handhaven, maar ook om nieuwe wegen te vinden
die het voortbestaan van ons mooie ambacht kunnen waarborgen. 9'61

Midden zestiger jaren (1965) wordt door het bedrijfschap voor het
Maatkledingbedrijf wederom een onderzoek ingesteld naar de toestand
van het maatkledingbedrijf in Nederland. Een laatste onderzoek - hier-
aan werd al aandacht besteed - werd ingesteld door het Economisch In-
stituut voor het Midden- en Kleinbedrijf in 1961, mede onder auspicien
van het Bedrijfschap voor het maatkledingbedrijf. In dit laatste onder-
zoek wordt weer aangetoond dat het aantal ondernemingen in de laatste
jaren weer aanmerkelijk teruggelopen is zoals blijkt uit de volgende cij-
fers:

Tabel 2 1: Maatkiedingbed,#ven  1 962/'63/'64  62

Jaar 1962 1963 1964

Aantal vestigingen 4023 3556 3328

Verwacht wordt dat de teruggang zich nog zal voortzetten, hoewel het
blijven voortbestaan van een groot aantal bedrijven evenzeer in de ver-
wachting ligt. In hoofdzaak zullen dit bedrijven zijn met personeel. De
verdwenen bedrijven zijn namelijk voor een grool percentage eenmans-
bedrijven. In dit onderzoek laten de kleinste bedrijven (omzet beneden f
20.000 per jaar en zonder personeel over het algemeen een negatief re-
sultaat zien. De bedrijven boven een omzet van f 20.000 hebben een
positief economisch resultaat. Geconstateerd wordt dat het negatieve
economische resultaat voor een groot deel te wijten is aan de gemiddelde
vrij hoge leeftijd van de ondernemer; het niet voeren van de juiste admi-
nistratie; het onvoldoende berekenen van de kostprijs en het niet dilrven
berekenen van een verkoopprijs, gebaseerd op de kostprijs. De grote be-
drijven met een positief economisch resultaat zijn grotendeels bedrijven

60) Maatkleding-Mode, I. 1 (1965), 4-5.
61) Mciatkleding-Mode,1.2 (1961), 12.
62) Bedrijfsschap voor het maatkledingbedrijf, Positie van het maatkledingbedrilf anno
1965,1.
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met personeel. Verhoging van omzet per bedrijf is echter geboden en
daarvoor is inschakeling van meer arbeidskrachten noodzakelijk. Daar-
voor is propaganda maken voor het maatkledingambacht, verhoging van
het aanzien van dit ambacht en het aantrekkelijk maken van het vak door
gunstige arbeidsvoorwaarden geboden. Uit het onderzoek blijkt dat het
percentage van de maatkledingbedrijven die als nevenbedrijf detailhan-
del in confectiekleding en herenmode-artikelen uitoefenen, schommelt
om 38 A 39% (in 1953 bedroeg dit nog 11%). De verwachting is dat dit
percentage nog zal stijgen.63

Alle maatregelen ten spijt, zoals parallellisatie, goede vakopleiding, ef-
ficiente bedrijfsvoering en doelgerichte reclame, blijven er voor de voort-
zetting van het maatkledingbedrijf midden jaren zestig, veel vraagtekens
bestaan. Als na 1965 de 'explosie' van nieuwe waarden en normen los-
barst (met studentenrellen als aanzet), gelden deze ook op het gebied van

kledingmotivatie en kledingkoopgedrag, waarin voor maatkleding nau-
welijks meer plaats is.

§ 3. Koopgedrag en kledingmotivatie/herboren vrijheid

"Op elk gebied gold het welvarende en bewonderde Amerika na de
oorlog als toonaangevend, hetgeen ook in de kleding tot uiting kwam",
schrijft Meij.64 In de periode direct na de bevrijding geldt dit op de eer-
ste plaats voor de door de geallieerden achtergelaten legerdump. De kle-
ding hier verkrijgbaar is tweedehandskleding en daarom puntenvrij.
Amerikaanse jackets en parka's - een kledingstuk voor de poolstreken,
een soort pull-over met een met bont afgezette capuchon - en Engelse
monty-coats (houtje-touwtje-jas) - genoemd naar de Engelse bevelhebber
Montgomery - zijn populair.65 Foto's van de koninklijke familie, waarop

de prinsessen in monty-coats afgebeeld staan, hebben zeker aan deze po-
pulariteit bijgedragen en de vraag naar deze kleding doen stijgen.66 Er ko-
men steeds meer winkels die deze surplusgoederen tegen voordelige prij-
zen te koop aanbieden. Dit zijn de zogenaamde dumpzaken. Zo gauw als
de voorraden in deze winkels opraken worden weer nieuwe voorraden
g€importeerd.67 Deze geYmporteerde kleding is nieuwe kleding, hoewel

63) a.w., 1-3.

64)  Meij, t.a.p., 31.
65)    t. a-P· '3 1.
66)    t. a.p.,  3 1.

67)   Aaftink en Bol, Cultuur en kteedgedrag in de 20e eeuw, 70.
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deze op de tweedehandsmarkt (dumpzaken) wordt aangeboden. Volgens
Coltov worden deze goederen als tweedehandsgoederen aangemerkt.68

In ons geval gaat het direct na de oorlog om kopersgroepen, die wel min
of meer koopkrachtig en zeker kooplustig zijn, maar die kopen uit 'nood-
zaak'. Een goedkope prijs, een moderne trend en de gelegenheid om
puntenvrij te kopen, dragen positief bij tot de motivatie van dit koopge-

drag.

Door deze dumpzaken wordt de handel in tweedehandskleding, die tij-
(lens de bezetting sterk aanwezig geweest was,  in de jaren na  1945  zij  het
in een andere vorm voortgezet.

Het gebruik van tweedehandskleding wordt ook beYnvloed door de hulp-
acties, die vooral door het Rode Kruis op touw worden gezet om de oor-

logsslachtoffers en de 'berooide bevolking' van kleding te voorzien. "Tot
eind 1945 worden ongeveer 4.500.000 kledingstukken inclusief paren
schoenen als reliefgoederen uit het buitenland ontvangen en onder de ge-
troffen en berooide bevolking uitgereikt:'69 De goederen worden ver-
deeld onder twee groepen van slachtoffers, te weten de door het Rode
Kruis als rechtstreekse 'oorlogsslachtoffers' aangemerkte burgers
(900.000 personen) en de niet-oorlogsslachtoffers maar 'berooide' be-
volking, bij wie de garderobe aangevuld moest worden. Van de totale be-
volking na de oorlog (8.923.244 personen) kunnen gelden als:70

rechtstreekse oorlogsslachtoffers 10%
niet-oorlogsslachtoffers maar 'berooid'        80%
niet-oorlogsslachtoffers -
niet voor relief in aanmerking komend 10%

Heeft de handel (dumpzaken) en het gebruik (gratis verstrekking) van
tweedehandskleding direct na de oorlog een grote impuls gekregen, be-
gin jaren vijftig krijgt de tweedehandskledingmarkt een tweede grote im-
puls en wel door de kleding-inzameling voor en de kledingverstrekking
aan de slachtoffers van de watersnoodramp in februari 1953. Het natio-
nale rampenfunds vraagt de eerste dag na de ramp (2 februari 1953) al
om hulp in geld en goederen. De burgers wordt gevraagd om geld en kle-
ding gereed teleggen, waar ruimschoots aan voldaan wordt. Om de distri-

butie te vergemakkelijken wordt gevraagd om op het gereed gemaakte
pakket te vermelden: de inhoud van het pakket en de maat of het num-

68)  Collov, De Tweedehandsconsumentenmarkt, 12.
69)  Jongkoen en Creveld, Geschiedenis van de nationate hutpactie Rode Kruis H.A.RK, 53
70) a.w.,53.
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mer van de kledingstukken, tevens vermelding van de maat of het num-
mer op de kledingstukken zelf.71 Daar cijfermateriaal over aantallen goe-
deren (kledingstukken) ontbreekt, volgen hieronder enkele voorbeelden
van hoe en wat er aan kledingstukken verzameld werd.

In Oss en omstreken 'bergen kleding' opgehaald: " Alle mogelijke kle-
dingstukken kwamen uit pakken en dozen: ondergoed, costumes, dames-

-72kleding, overjassen, regenjassen, noem maar op.
De firma De Winter in 's-Hertogenbosch bracht in haar schip 'Winter'

een uit achttien vrachtwagens in Amsterdam opgehaalde hoeveelheid
kleding en voedsel naar het rampgebied en voegde er zelfs nog een massa

tweedehandskleding bij, die zij indertijd voor de handel had opge-
kocht.73

Kleding, die bij de afdeling gevonden voorwerpen van de KLM aanwe-
zig was, en binnenkort in het openbaar verkocht zou worden, werd belan-
geloos ter beschikking gesteld. 74

De afdeling Best van het Rode Kruis presteerde het om 2 februari een
zodanige kledinginzameling te organiseren, dat er op 66n dag veertien
vrachtwagens volgeladen werden. 75

De bisschoppen uit de Verenigde Staten verzonden een grote gift in na-
tura (kleding, dekens en schoenen) aan de Nederlandse bisschoppen tot

76een gewicht van twee honderd duizend pond.
De stroom van oude kleding die bij de verdelende instanties (Rode

Kruis en R.K. Huisvestingscomit6) binnenkomt, is zo groot, dat op 5 fe-
bruari via de radio van officiale zijde bekend gemaakt wordt, dat inzame-
ling van oude kleding stopgezet moet worden. Ook het Rode Kruis zelf
vraagt om stopzetting van de inzameling van kledingstukken in verband
met het feit, dat het aantal ontvangen gedragen kledingstukken z6'n om-
vang heeft aangenomen, dat ruimschoots in de eerste behoefte kan wor-
den voorzien.77 Uit dit laatste mag blijken dat een groot deel van de be-
volking weer ruimschoots in staat is om zich nieuwe kleding aan te schaf-
fen, welke dan ook weer voorhanden is. (Sinds 1949 was immers de
kledingdistributie opgeheven.) De in de na-oorlogse jaren aangeschafte
of gekregen kleding wordt nu na bijna tien jaar aangemerkt om als'oude'

71 )  provinciate Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 4 februari 1953.
72)  Dagblad voor Oss en omstreken, 4 februari 1953.
73) provinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 3 februari 1953.
74)  Dagblad voor Oss en on:streken, 3 februari 1953.
15)   Dendermonde, Het water tot de Lippen, z.p
76) provinciate Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 6 februari 1953.
77)  Provinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 5 februari 1953.
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kleding weggeschonken te worden, alle goede bedoelingen van de gevers
ten spijt. Tweeirlei impulsen kunnen de tweedehandskledingmarkt weer
doen opleven: schaarste en mode. Wordt in oorlogstijd en bij rampen
oude kleding vanwege schaarste weer op de markt gebracht, wanneer in
de komende jaren de welvaart zich aangekondigd heeft, komt de tweede-
handskledingmarkt weer tot bloei, maar dan omdat oude kleding 'mode'
is geworden. Een derde impuls zagen wij in de crisistijd naar voren ko-

men namelijk armoede.

De Amerikaanse kleding, die via de dumpzaken aangeboden wordt, is
gemakkelijk draagbaar en functioneel. De vraag naar gemakkelijk zitten-
de en modieuze kleding is een reactie op de oorlogsjaren, waarin angst,
verdriet, ziekte, kou en sterven, de boventoon gevoerd hadden, en waar-
in men kleding had moeten verstellen, keren, verven, en waarin men
niet-passende en niet-modieuze kleding had moeten dragen.78 Steeds
meer blijkt dat de man niet meer als heer gekleed behoeft te gaan. Spor-
tieve kleding, voor de oorlog alleen op het sportveld gedragen, wint
steeds meer terrein. Een groep modebewuste mannen kiest aanvankelijk
voor nostalgie, die zich uitdrukt in de 'Edwardian Look', bestaande uit
lange getailleerde hooggesloten jasjes en strakke broeken. Laver stelt

9,daar een andere groep mannen tegenover: De meeste mannen echter,
net uit het leger en bevrijd van hun uniform hadden geen enkel verlangen
naar verstikkende stijve pakken en vanaf dat ogenblik werd het donkere
pak dan ook minder formeel en kon men in bepaalde kringen op het werk
verschijnen in wat sportieve kledij."79 Merkwaardig is nu, dat korte tijd
later de battle-dress een algemeen gangbaar kledingstuk wordt, geYnspi-
reerd op datzelfde legeruniform. 80

Hoewel handel in en koopgedrag en motivatie van herenkleding het
aanvankelijke onderwerp van deze studie was, moet de handel in dames-
kleding steeds meer in de studie betrokken worden, daar de detailhandel
in heren- en dameskleding steeds minder gescheiden voorkomt en/of om-
dat de detailhandel in dameskleding qua koopgedrag en motivatie extre-
mere voorbeelden geeft. Juist in deze na-oorlogse periode zien wij dat de
veranderingen in de damesmode juist tegengesteld zijn aan die in de he-
renmode. De herenmode wordt vrijer en sportiever, de damesmode daar-

',entegen grijpt terug op traditie. Als reactie op de oorlogsjaren bestond

75  Selbie, Het Kostuunt door de eeuwen heen, 130.
79)  Laver, Kostuumgeschiedenis. 257.
80)  a.w.,258.
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bij de meeste vrouwen een behoefte aan traditionele kleding met een es-
thetische vormgeving. Hieraan kwam de zogenaamde New Look van Dior
(1947) tegemoet", aldus Meij.81 Laver ziet de New Look ook als een ver-

9,

vulling van de vrouwelijke verlangens:  Na elke crisis vertoont het mo-
debeeld een nostalgisch verlangen naar 'heiliger' tijden."82 De vrouw
gaat weer verlangen naar vrouwelijke rondingen en zwierige rokken. De
New Look van Dior uit 1947 geeft aan dit verlangen gestalte. Deze New
Look van Dior wordt bejubeld en bekritiseerd. Dit laatste is niet zo ver-
wonderlijk daar de stoffen nog erg duur zijn en nog steeds niet vrij van
punten. Wanneer in november  1949 een algehele opheffing van het be-
perkende punten- en bonnensysteem gerealiseerd wordt, kan deze laat-
ste kritiek komen te vervallen alhoewel een financieel aspect blijft gelden.
Door de opheffing van het punten- en bonnensysteem kan weer van een
vrije ontwikkeling van vraag en aanbod gesproken worden. 83

De aanwezigheid van de Amerikanen oefende een grote invloed uit op
de kledingmotivatie, welke na hun vertrek is blijven voortbestaan. Was
het aanvankelijk dumpkleding, nu is het speciaal kleding voor jongeren
die in de vorm van de spijkerbroek onze kleedcultuur gaat bepalen. Ook
Londen doet haar invloed op de jongerenkleding gelden.  In 1950 opent
Mary Quant haar winkelbazaar aan King's Road, waar ze bijna uitslui-
tend ontwerpen brengt voor jonge mensen. Ook deze Londense kleedcul-
tuur gaat een sterke invloed op onze Nederlandse kleedcultuur vooral
wat de jongeren betreft uitoefenen.84 Hiermee wordt aan de detailhandel
in kleding een dimensie toegevoegd namelijk er ontstaat een aparte kle-
dingmarkt voor jongeren, die niet alleen een eigen jongerenassortiment
brengt, maar ook eigen winkels, waar alleen jongerenkleding te koop
aangeboden wordt.

De confectie-industrie richt zich nu steeds meer op sportkleding en 'se-
paraties' goed te combineren kledingstukken waar ook de Amerikanen
als voorbeeld gelden.85 Amerika had zich inmiddels bekwaamd in
vrijetijds- en sportieve kleding, de zogenaamde 'casual wear' een non-

86chalante dracht.

De eigen kleedcultuur van de jongeren is het uiterlijk kenmerk van ge-

81)  Meij, t.a.p., 32.
82)    Laver, a.w., 256.
83)  Meij, t.a.p., 31.
84)  Laver, a. w.,260.
85) a. w.. 261.
86)   Verburgh, Heeft Norbert Elias gelijk...?, 189.
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schillen die al een tijdlang in de doofpot gezeten hadden. De jongeren
willen zich nu ook uiterlijk gaan onderscheiden van de ouderen.

', Het traditionele wordt afgelegd. Progressief zijn, is jong zijn, er
jeugdig uitzien, modern en idealistisch zijn. Ouderdom staat gelijk
met conservatisme en het conservatieve gedrag dat voorheen maat-
schappelijk aanzien genoot, wordt nu verworpen. Geen conserva-
tisme meer. maar vooruitstrevendheid".

schrijft De Haas.87 Direct al bij de uittocht van de Amerikaanse, Engelse
en Canadese soldaten bij de bevrijding van 1945, waren het de jongeren,
die de populaire Anglo-Amerikaanse cultuur wel zagen zitten, hunke-
rend als zij waren naar een nieuwe levensstijl, die zo weinig mogelijk aan
het nabije verleden en aan de oorlog zou doen herinneren. Het dragen
van een spijkerbroek en felgekleurde blokruitblouses vormde in de jaren
na de oorlog meteen al de uiterlijke tekenen tot een aanzet van een nieu-
we jeugdcultuur, die op veel beslissende punten zou gaan afwijken van
de smaak en het gedrag van de volwassenen.88 Als de plusfour plaats
gaat maken voor de spijkerbroek is dit een verwisseling van kleding met
een diepliggende achtergrond. De expressie-functie van kleding komt
hier duidelijk tot uiting. Wanneer je van mensen of groepen van mensen
wilt weten wat hun boodschap is, dan moet men niet letten op leeftijd of
luisteren naar datgene wat zij zeggen, maar kijken naar de kleren die ze
dragen. Niets wordt minder waar in de vijftiger en zestiger jaren. Het dra-
gen van de spijkerbroek mag hier als het grote voorbeeld gelden. De spij-
kerbroek wordt het meest functionele kledingstuk dat aan de herboren
vrijheid uitdrukking gaat geven. De spijkerbroek wordt het voorbeeld van
'casual wear'.

De komst van de spijkerbroek op de kledingmarkt is niet geheel 'con
amore' verlopen. In het begin is er veel tegenstand geboden tegen dit'or-
dinaire'. 'a-modische' kledingstuk. Zo mocht in het midden van de jaren
vijftig de spijkerbroek niet op de televisie getoond worden. Het is nauwe-
lijks voor te stellen. Elvis Presley danste in een spijkerbroek, waarvan de
zeer strakke pijpen zijn benen omsloten. Maar die kreeg je niet te zien,
want alleen de bovenkant kwam op de film. De twistende onderkant was
immers ronduit schandelijk. Ook Marlon Brando en James Dean gooiden
hun pantalon in de hoek om de spijkerbroek te gaan dragen. En zij waren
uiteindelijk de idolen van de jeugd. Het blijft dan ook niet uit: de jonge-

87)   De Haas. Andere tijden, andere zeden, 12.
88) a.w.,14-15.
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ren ontdekken in de vijftigerjaren de spijkerbroek. Zij zien hun idolen er-
mee in de bioscoop.

Tot 1956 was het nog gebruikelijk om bij het kiezen van kleding je zo-
veel mogelijk te laten leiden door wat het establishment droeg en door
wat de grote (Franse) modehuizen voorschreven. Beschaafde heren dra-
gen in 1956 pantalons, een soort ruime bandplooibroeken. Maar om
juist te laten zien, dat de idealen van de ouderen niet de idealen van de
jongeren zijn, kiest de jeugd voor het dragen van de spijkerbroek, tot nu
toe alleen gedragen door de arbeiders. Tot de vijftiger jaren is de spijker-
broek een echte werkmansbroek, nu wordt het een praktisch kledingstuk
van de jeugd en tevens symbool van vrijheid. 89

De spijkerbroek is in het begin in ons land niet overal te koop. Men
moet daarvoor naar winkels die zich speciaal op de arbeiders richten, zo-
als Het Werkmanspaleis of op het platteland, naar winkels voor huishou-
delijke artikelen. Het zijn de nozems die daar deze werkmansbroeken
gaan halen. Aanvankelijk moet deze spijkerbroek strak zitten; het gevolg
hiervan is dat hij liggend aangetrokken moet worden. Tevens moet de
spijkerbroek er'veel gedragen' uitzien en daarom gaat men ermee in het
bad of zwemmen, waardoor hij bleker van aanzien wordt.

Bij de komst van de spijkerbroek doen zich drie modeveranderingen
voor, die rechtstreeks het omgekeerde zijn van de heersende modetrends
en modegebruiken. Op de eerste plaats wordt werkkleding nu modekle-
ding; vroeger werd afgedankte modekleding werkkleding. Hoewel er
zeer zeker ook nieuwe werkkleding op de kledingmarkt was (manchester
broeken bijvoorbeeld). Op de tweede plaats wordt het mode om net te
doen of men 'gedragen en deels versleten' kleding draagt, terwijl het
vroeger mode was om oude versleten kleding er als nieuw te laten uitzien
(zelfs onder de oorlog 1940-'45 nog - gekeerde pakken, geverfde kle-
ding). Op de derde plaats, zoals nog zal blijken, wordt de spijkerbroeken-

mode door de ouderen van de jongeren overgenomen, terwijl vroeger de
mode van de ouderen op de jongeren overging.

In de tweede fase, als de spijkerbroek 'mode' geworden is, gaan de
verkooppunten ook veranderen. De warenhuizen gaan spijkerbroeken
verkopen en komen met eigen merken. Vervolgens komen de kleinere
winkels die zich in de verkoop van deze spijkerbroeken gaan specialise-
ren, de zogenoemde 'Jeansboutiques'. In het modeland Frankrijk vindt
de distributie van jeans langs dezelfde weg plaats. Aanvankelijk verkocht
in de zogenoemde 'Stocks' of'Surplus Am6ricains', verschijnen hier ook

89)   Hovius. De spijkerbroek, 1,10.
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nadat de spijkerbroek 'mode' geworden is, de jeansboutiques, hier ech-
ter geen boutiques genoemd maar'jeanerie'. De komst van boutiques en
jeaneries speelt zich af in de jaren zeventig (hierover meer in hoofdstuk
VII).

Dat de jeansmode niet alleen een revolutie ontketend heeft in de mode-
wereld en als symbool ging fungeren voor de opstandige jongeren, maar
ook gevolgen heeft gehad in de eigen kleding- en textielindustrie, moge
blijken uit de neergang van de Tilburgse wollenstoffenfabrieken. De op-
komst van de jeans wordt mede als oorzaak van de neergang met name

..

genoemd: Deze marktproblemen (concurrentie in wollenstoffen onder
andere uit Frankrijk, Italic en Oost-Europa) werden nog groter door het
veranderde modebeeld. De verandering begon bij de jeugd: jeans vero-
verde de markt. Spoedig volgden allerlei soorten vrijtijdskleding; daar zat
vaak geen draad wol in. "90

In haar Nota stmctuurverbete,ing wolindust,ie geeft de Woistichting
eveneens de verandering in consumptiepatroon en kleedgewoonten als
oorzaak van de neergang van wollenstoffenindustrie. Spijkerbroek en
vrijetijdskleding worden als voorbeeld van kleedgewoonten van vooral

"
jongeren, naar voren gebracht: De wijze waarop in de laatste jaren voor-
al de jongeren zich kleden (spijkerbroek en shirt of trui), de toenemende
tendens om in de weekends en de vakanties vrijetijdskleding te dragen,
die meestal niet uit traditionele produkten van de wolindustrie is vervaar-
digd, heeft zonder twijfel in het nadeel van de afzetmogelijkheden van de
wolindustrie gewerkt. 9,91

Intussen gaat de functie van de spijkerbroek evalueren. De spijker-
broek is in de zestigerjaren niet langer meer het symbool van een groepje
rebellerende jongeren. De spijkerbroek wordt het symbool van jeugd,
van een gezond en slank lichaam. De spijkerbroek wordt mode.92 In de
zeventiger en tachtiger jaren zal deze symbolische functie geheel verval-
len en blijkt de spijkerbroek zowel door jongeren als ouderen gedragen
worden omdat deze zo lekker zit en bij allerlei gelegenheden gedragen
kan worden #n ook gedragen wordt. De spijkerbroek evalueert van een
symbolisch-expressieve functie naar een louter functionele dracht. De
vraag naar jeugdkleding, bestaande uit spijkerbroeken, jacks, sportieve
truien en kleurige hemden, dassen en sokken, die in de tweede helft van
de vijftiger jaren ontstaan was, blijft daarom in de zestiger jaren en de

"c')   Happr.1, e.a., De ondergang van de Tilburgse textielindustrie 1,108.
49   Van Corp,  Titburgeens de wolstadvan Nedertand, 196-197.
92)  Hovius. a.w.,30.
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daarop volgende decennia voortbestaan (in hoofdstuk VII. 1  komt de spij-
kerbroek opnieuw aan de orde).

De kledinghandel neemt van deze verandering in kleedgedrag bij de
jongeren goede nota. Was het in de vijftiger jaren de rock'n roll muziek,
gebracht door Elvis Presley en de Beatles, die voor grote groepen jonge-
ren het kleedgedrag bepaalde, in de zestiger jaren gaat de kledingliandel
(mode-industrie) de richting van de jongerenmode bepalen. De kleding-
handel neemt namelijk goede nota van deze veranderingen in de kleding
van de jongeren en brengt daarom voortaan 'eigentijdse' kleding voor de
tiener. De tienergroep wordt voor het eerst een eigen doelgroep voor de

kledinghandel. Het kleedgedrag van de volwassenen richt zich  na  1960
steeds meer op de vrije tijd. Het geldt nu niet meer een bepaalde groep
volwassenen zoals in de twintiger jaren, maar het geldt voor de categorie
volwassenen in zijn totaliteit. Dit laalste wil niet zeggen dat de klassieke

herenkleding verdwijnt. Zij blijft naast de vrijetijdskleding voortbestaan.
Het 'modebeeld 1961' ziet in deze klassieke kleding een wijziging van
kleuren optreden en geconstateerd wordt dat het 'slanke silhouet' gepre-
fereerd wordt. Jeugdig zijn, slank zijn, sportief zijn,  moet ook in de klas-
sieke mode aantoonbaar zijn. In de sportcolberts heeft de 'leisure wear'
weer gewonnen. Qua stoffen gaan de 'leight weights' een belangrijke rol
spelen. 93

Op de herenmodebeurs in 1962 in de RAI in Amsterdam is de concur-
rentie op het gebied van de overhemden, varierend van het geklede
hemd tot weekender en polo'er zeer groot. Tientallen stands zijn dan ook
aan het hemd gewijd. Nieuw is het blauw-wit gestreepte hemd met witte,
ronde boord en witte manchetten.  De man van de zestiger jaren gaat in-
derdaad zijn uiterlijk wat meer verfraaien. Hoewel de stropdassen nog
overwegend donkere kleuren vertonen, komen ook hier discrete kleuren-
combinaties, vooral in de nieuwe gebreide dassen. Aandacht is er ook
voor het sportcolbert en het nog sportievere, nonchalant-moderne jasje.
Opmerkelijk is, dat op deze beurs ook nog aandacht besteed wordt aan
de hoed. Deze krijgt een iets hogere bol met een vrij breed lint. De bol-
hoed komt er steeds meer in. Het is gebleken, dat de bolhoed bij het ge-
bruik in een auto bij ongevallen een extra bescherming biedt. Steeds
meer heren blijken ook geneigd een pet te dragen, gezien de grote aan-
dacht die fabrikanten aan dit hoofddeksel besteden.94 Dat vrijetijdskle-
ding ook bij de volwassenen de overhand gaat nemen blijkt uit het feit dat

93)  Maatkleding, 1 (1961). 1
94)   Maatkleding, I (1961),8.
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de confectie-industrie en de kledinghandel hun bakens ook gaan verzet-
ten. De Bijenkorf besteedt in  1958 een reclamecampagne aan deze vrije-
tijdskleding, waarbij zij het accent legt op de kleding voor het werk en
kleding voor de vrije tijd. Het thema van haar campagne luidt: 'Werk en
dan  iets heel anders in de vrije tijd'. Wanneer in  1960 de vrije zaterdag

95een feit wordt, brengt C&A speciale vrijetijdskleding voor de man.
Wat de mode betreft ziet Portnoy een overeenkomst tussen de twintiger

jaren en de jaren zestig. Het zijn economisch gezien, allerlei perio(len
van welvaart. De mens is in beide perioden er op uit om plezier te maken.
In de ene periode danst men de charleston in de andere periode de rock
'n roll. Het zijn allebei perioden van bevrijding. Ook in de kieding be-
vrijdt men zich vaii knellende banden. In bei(le decennia vindt een be-
langrijke vernieuwing op het gebied van de kleding plaats.96 De periode
van de twintiger jaren wordt abrupt afgebroken door de grote economi-
sche crisis van de jaren dertig, de zestiger jaren gaan geleidelijk over in
een tijdperk van totale verandering van waarden en normen.

§ 4. Confectie en maatkleding in 's-Hertogenbosch na de Tweede Wereld-
oorlog

In de sector van de detailhandel brengt de bevrijding ook in Den Bosch
niet direct het verhoopte herstel. Daarbij komt nog dat Den Bosch na
haar bevrijding in oktober  1944 nog een halfjaar moet wachten tot mei
1945 voordat van 'herstel' gesproken kan worden. Daar veel goederen
wegens schaarste nog moeten worden gedistribueerd - deze distributie

zal tot november 1949 duren - ziet de detailhandel haar omzetten
slechts geleidelijk stijgen. Vanzelfsprekend is er op alle gebieden een
grote inhaalvraag.  Bij  meer luxe goederen ontstaat  al  rond 1947 enige
concurrentie. Celeidelijk aan is er in de detailliandel weer een ko-
persmarkt ontstaan.
De confectiedetailhandel maakt in de na-oorlogse jaren eenzelfde ont-
wikkeling door als de detailhandel in de overige branches in de stad.Op
de eerste plaats is daar de grote inhaalvraag van het piibliek. (lie ec·hter
niet terstond beantwoord kan worden; op de tweede plaats is de industri-
alisatie van de stad van grote invloed op de omzetten ook in kledingver-
koop die gemaakt worden. Deze industrialisatie zorgt voor een groei van
de oppervlakte en van het inwonertal van de sta(1.

De grote confectiezaken, die de detailhandel in kleding in de stad be-
'1")  Meij. t.a.p.. 36.
9"

) Portnoy. Degeklede mens. 128.
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heersen, zijn in deze eerste na-oorlogse jaren C&A Brenninkmeijer, Peek
& Cloppenburg en Kreymborg en Co. De winkels van C&A en van Peek
& Cloppenburg ondergaan beide in deze periode een aanzienlijke uit-
breiding en vernieuwing. De naam Peek & Cloppenburg is al sinds 1906
in 's-Hertogenbosch bekend, toen de herenconfectiezaak van J.C. Jans-
sen op de Hoge Steenweg gevestigd werd en uitsluitend herenconfectie
van Peek & Cloppenburg verkocht, wat uitdrukkelijk in advertenties tot
uitdrukking kwam. Als naam werd steeds gevoerd: 'J.C. Janssen (in com-
binatie Peek & Cloppenburg)'. In maart 1956 wordt de gehele herenmo-
dezaak op de Hoge Steenweg verbouwd, waardoor de firmanaam, zoals
tot op dat moment gevoerd, ook verdwijnt. De verbouwde herenmode-
zaak wordt een filiaal van Peek & Cloppenburg en draagt nu voortaan ook
deze naam. Het hele winkelpand wordt aan de eisen van de consument
aangepast. In het verslag van de opening laat de journalist van de Provin-
ciale Noordbrabantsche Courant goed naar voren komen welke verande-
ringen er volledig naar de wensen van de moderne consument aange-
bracht zijn.

.,De Hooge Steenweg in 's-Hertogenbosch is een prachtig winkel-
pand rijker geworden. Het concern van Peek & Cloppenburg uit Den
Haag heeft daar in een vroegere combinatiezaak haar Bossche filiaal
gevestigd. Het oude winkelpand is daarvoor totaal vernieuwd: een
nieuwe pui, modern en met stijl, heeft men gebouwd, een uitgebrei-
de etalageruimte aangebracht en een overzichtelijk ingerichte ver-
koopruimte op begane grond en eerste verdieping gemaakt. (...) Een
gelijkmatige diffuse verlichting verhoogt de prettige sfeer, die in deze
zaak heerst. De ruime diep ingebouwde etalages garanderen een
rustige bezichtiging van de uitgestalde goederen en noden tot
kopen."97

Een overzichtelijke verkoopruimte, goede verlichting, prettige sfeer, rui-
me etalages, het zijn de wensen of liever gezegde eisen van de moderne
consument. Het stadium van een ouderwets klein rommelwinkeltje met
volgepropte kleine etalages 'lijkt' voorgoed voorbij. De consument van de
vijftiger jaren wil het 'oude' volledig achter zich laten.

In de na-oorlogse jaren is men door de dynamische ontwikkelingen, ook
bij C&A letterlijk en figuurlijk uit het pand gegroeid. Het pand op de hoek
van de Markt en de Pensmarkt met zijn voor de stad unieke etalage-
passage ondergaat  in   1960 een totale verbouwing. De verkoopruimte
wordt vergroot door de passage bij de winkel te trekken. Ook de oude

97) Provinciate Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 21 maart  1956.
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verkoopruimte wordt radicaal verbouwd en zodoende krijgt men op de
parterre alleen al de beschikking over 250 m tegenover 70 m in vroegere
jaren. Van een kledingmagazijn is C&A een modern modehuis gewor-
den. 's-Hertogenbosch heeft een van de mooiste van de 27 filialen van
C&A in Nederland. Bij deze verbouwing blijft het echter niet. Als de eer-
ste  verbouwing  van   1960 tot stand gekomen  is  zijn  er  al weer nieuwe

plannen voor verdere verbouwing en vergroting. C&A koopt caf6 Astoria
op de Markt en gaat dit pand geheel bij de zaak trekken. In september
1962 wordt via de pers aan de Bossche burgers bekend gemaakt dat
C&A Brenninkmeijer N.V. Astoria aangekocht heeft en daar een nieuwe

uitbreiding van zijn zaak zal realiseren van liefst vijf verdiepingen. 98

Maar de expansie is nog niet afgelopen, liever gezegd, moet nog begin-
nen. Ruim tien jaar later zal Hotel restaurant 'Noord Brabant' (Piet Mul-
ders) van de Markt verdwijnen om plaats te maken voor nieuwbouw van
C&A. Gezien deze grote investeringen van deze twee filiaalgrootbedrij-
ven in confectiekleding blijken de moeilijkheden van de beginjaren vijf-
tig (hoge belastingen, hoge personeelkosten, prijsstijgingen) althans voor
deze grootbedrijven overwonnen. De gestegen welvaart en de daarmee
verband houdende koopkracht-vermeerdering van de consument geven
de doorslag, en C&A en Peek & Cloppenburg weten als van ouds veel
kledingconsumenten naar hun winkels toe te trekken, evenals het derde

filiaalgrootbedrijf in kleding Kreymborg op de Schapenmarkt.
Naast de drie grote confectiezaken kent de stad een aantal mid-

denstandszaken in confectiekleding, die mede de detailhandel in confec-
tiekleding behartigen. Deze middenstandszaken vertonen in deze perio-
de een opgaande lijn. In weerwil van het feit, dat het in het begin van de
jaren vijftig de middenstand niet meezat, lijkt ook hier de moeilijke tijd op
de helft van de jaren vijftig voorbij, gezien het aantal nieuwe vestigingen

op het gebied van kleding en mode. Bedroeg het aantal dames en heren-
confectiezaken in 1930 nog slechts 13", in 1943 is dit aantal opgelopen
tot 20.100 In 1950 bedraagt dit aantal 23.101 In 1956 telt 's-Hertogen-
bosch 40 detailhandelszaken in confectiekleding, waarvan de helft  19
uitsluitend herenkleding en herenmode. 102

In deze na-oorlogse jaren neemt een aantal maalkleermakers ook nog

98)  Brabants Dagbiad, 28 september 1962.
99) GAH, Adresboek van 's-Hertogenbosch, 1930,385.
'c'o)  GAH, Adresboek van 's-Hertogenhosch, 1943, 227-228.
101) GAH, Adresboek van 's-Hertogenbosch, 1950,167.
102) CAH, Adresboek van 's-Hertogenbosch, 1956,267.
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een belangrijke plaats in de kledingdetailhandel in de stad in. Namen als
Bettonville, Kuijpers, Bosch, Kerstel, Burgemeester en Jansen, klinken
oudere Bosschenaren nog bekend iii de oren. De maatkleermakerij van
Bettonville, opgericht in 1831, is al meer dan honderd jaar oud. In  1947
bedraagt het aantal maatkleermakers in Den Bosch 96.103 Zoals lande-
lijk geconstateerd wordt, loopt ook in 's-Hertogenbosch het aantal maat-
kleermakerijen in de loop van de jaren terug. Tabel 32 geeft een over-
zicht van het aantal maatkleermakers in 's-Hertogenbosch van 1947 tot
en met 1965.

Tabel 22: Maatkleermakers in '5-Hertogenbosch 1947-1965  104

Jaar Aantal

1947                              96
1950                            67
1956                            37
1963                              23

1965                            24

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in deze na-oorlogse periode het aan-
tal maatkleermakers met 75% gedaald is.

De Bossche maatkleermakers weten maar al te goed, dat hun ambach-
telijk beroep niet meer die waardering krijgt, die het vroeger had. Den
Bosch was immers de stad, waar in 1932 de R.K. Bond van Kleerma-
kerspatroons in Nederland opgericht werd door twee Bossche maatkleer-
makers, de heren Burgemeester en Jansen. Zoals v66r de oorlog getracht
werd door tentoonste]lingen, cursussen, technische avonden, excursies
en gezamenlijke reclame belangstelling voor de maatkleermakerij gaan-
de te houden, zo ook zint men nu op nieuwe middelen om de aandacht
voor dit ambachtelijke beroep te vragen. In juli 1948 vindt mede onder
auspicien van de R.K. Middenstandsvereniging, waarvan de voornoem-
de maatkleermakerspatroon Th. Jansen voorzitter is, een grote ten-
toonstelling plaats, waarop bedrijven en ambachten zich kunnen presen-
teren. In de aankondiging van de tentoonstelling, de 'Zilveren Schelp' ge-
naamd, in de Provinciale Noordbmbantsche Courant van 9 januari 1948,
geeft Theo Jansen precies aan waar het om gaat. Hoewel zijn woorden het

103)   Folks- en bereepstelling van 31 mei 1947.
104

)   Volks- en beroepstelling van 31  mei  1947: GAH, Adresboek van 's-Hertogenbosch over (le
jaren 1950,1956,1965; bedrijfstelling 's-Hertogenbosch van 15 oktober 1963.
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ambacht in het algemeen betreffen, wordt hier de situatie van de maat-
kleermakers wel heel duidelijk als voorbeeld genomen. Hij schrijft:

',Er moet wat gebeuren om de liefde en de belangstelling voor het
ambacht te populariseren. Er moet iets groots gebeuren om de sym-
pathie voor het mooie ambacht aan te kweken. Er moet iets gedaan
worden om het grote tekort aan geschoolde krachten bij ambachtsbe-
drijven en industrie in de kortst mogelijke tijd aan te vullen. Het gro-
te tekort aan vakbekwame mensen is een formidabele rem bij de we-
deropbouw van ons land. Daarom moet er in groot nationaal verband
iets gedaan worden om het bankroet van het oude edele ambacht te
voorkomen. "105

Theo Jansen geeft hier de juiste situatie aan, waarin het 'edele ambacht'
in zijn algemeenheid en het ambacht van de maatkleermaker in het bij-
zonder, zich in deze na-oorlogse jaren bevindt. Vooral zal door het opzet-
ten van deze tentoonstelling geprobeerd worden om bij de jongeren be-
langstelling te kweken voor het ambacht, "hetwelk ons in het verleden zo-
veel schoons en kostbaars heeft geschonken",106 volgens Theo Jansen.

Van 17 tot en met 26 juli vindt de tentoonste]ling'De Zilveren Schelp'
in de Bossche veemarkthallen plaats. De opening wordt verricht door de
minister van Economische Zaken. Nogmaals wordt in de pers van  15 juli
1948 gewezen op de belangrijkheid van de tentoonstelling vooral voor de
jongeren:

"Maar nooit voldoende kan er op worden gewezen, dat, hoewel het
hart van het ambacht nog gaaf en gezond is, het dringend behoefte
heeft aan een injectie, die zijn vitaliteit vergroot en het tot nieuw
sprankelend leven wekt. Die injectie moet worden toegediend door
de jonge mens, de bekwame goed geschoolde arbeidskracht, gedre-
ven door een grote liefde voor zijn vak. Zulke jonge mensen zijn er,
vanwege de hoogachting en waardering, die het bij zeer velen verlo-
ren heeft, helaas te weinig. 9107

De tentoonstelling, door vele belangstellenden 'Kind van Bossche ener-
gie' genoemd, wordt druk bezocht. Maar of de injectie, juist voor de
maatkleermakers effectief is geweest, is nog een grote vraag.

In 1953 wordt door de Bossche afdeling van R.K. Bond van Kleerma-
kerspatroons in Nederland het twintigjarig bestaan van deze bond her-
dacht. Dank wordt gebracht aan de heren Burgemeester en Jansen en

105)   Provinciate Noordbmbantsche Courant Het Huisgezin, 9 januari  1948.
'oa)   Provinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 9 januari  1948.
107) Prouinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin,  15 juli 1948.
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aan de secretaris de heer Bettonville. Bij de bestuursverkiezing worden
de heren Kuijpers, Van den Heuvel, Van Deenen en Van den Bogaert
herkozen. De heren Van den Hout en Boelens brengen een gunstig kas-
verslag uit. In de nieuwe kascommissie worden benoemd de heren Kur-
vers en Boelens. Het zijn alle bekend klinkende namen onder de Bossche
maatkleermakers. 108

In  hetzelfde jaar 1953 wordt verhuren van gelegenheidskleding  een
nieuwe activiteit voor de maatkleermakerij. Doordat de democratisering
ook in de kleding een aanvang gaat nemen, is het dragen van gelegen-
heidskleding op zijn retour. Het aanschaffen van deze kleding loont niet
meer en voor de enkele gelegenheid dat deze exclusieve kleding nog
'moet', vormt huren een uitkomst.

De Bossche maatkleermakerspatroon Gerard Kuijpers is een van de
eersten die naast zijn maatkleermakerij en confectieverkoop gelegen-

heidskleding gaat verhuren, waarvoor hij regelmatig in de dagbladen ad-
verteert. Ton Meeuwis wordt ook een bekend verhuuradres. Een ander
bekend adres is De Bossche Kledingservice. "Heren, voor trouwpartij of
andere gelegenheid, uw adres voor huren is De Bossche Kleding Ser-
vice. "109

Steeds meer kleermakers ontdekken dit gat in de markt. Wanneer het
te verhuren jacquet of smoking niet direct past, zijn zij de aangewezen
personen om dit door langer of korter, wijder of enger te maken, passend
aan de klant mee te geven.

Op de stedelijke tentoonstelling 'Etappe 1945-1955', die in mei 1955
wordt gehouden, wordt wederom aan de detailhandel en het ambacht
aandacht besteed. Op de tentoonstelling staat de promotie van 's-Herto-
genbosch als koopstad centraal. Aan de promotie van de stad, waaraan in
latere jaren steeds meer aandacht besteed zal worden, lijkt een grote be-
hoefte te bestaan. In 1955 wordt al gesteld: " ... want Den Bosch blijft
een winkelcentrum, Den Bosch is en blijft koopstad. "1]0

In 1957 vindt in 's-Hertogenbosch het jubileumcongres bij gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van de R.K. Bond van Kleermakerspa-

''troons in Nederland 'St. Martinus' plaats. reeds vroeg in de voormiddag
2 september 1957 werden het station en Stationsplein; de Markt en de
Parade in DenBosch beheerst door plechtig in het zwart geklede heren
kleermakers die voor twee dagen in de Brabantse hoofdstad hun intrek

108  St. Martinus, XVI (1952), 42.
109

) Provinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 17 december 1953.
"0)  Provinciate Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 19 april 1955.
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zouden nemen."111 Bij de ontvangst in het stadhuis toont burgemeester
"112Loeff zich "in woord en daad en warm voorstander van maatkleding.

In de vergadering in het Casino wordt mede het woord gevoerd door Mgr.
Bekkers, bisschop-coadjutor van 's-Hertogenbosch. In zijn toespraak
brengt hij naar voren dat hij zich thuis voelt in de middenstand en keert
hij zich eveneens tegen de oprukkende kledingindustrie, die door confec-
tiekleding de ambachtelijke maatkleermakerijen negatief beYnvloedt. 113

Toch zijn er op deze vergadering positieve geluiden te horen, misschien
wel tegen beter weten in. De heer Poelman, voorzitter van de commissie
vaktechniek, stelt vast, dat de kleermaker door meer efficient te gaan
werken, (le strijd tegen de oprukkende confectie met succes zal kunnen
voeren.114 Vakmanschap en koopmanschap zijn veel gehoorde begrip-

pen, ook op dit congres. Maar ondanks hoopvolle woorden op het jubi-
leumcongres en de door de Bossche maatkleermakerspatroons ingevoer-
de parallellisatie, met als voorbeelden Gerard Kuijpers met verkoop van
confectie en verhuur van gelegenheidskleding in zijn winkel in de Hin-
thamerstraat, en Theo Jansen met zijn winkel 'Herenhof in de Vugh-
terstraat, waar hij ook confectie is gaan verkopen, blijft het met de maat-
kledingbedrijven bergafwaarts gaan. Telt het aantal maatkleermakerspa-
troons, zoals al naar voren gebracht, in 1956 nog 37 bedrijven, in 1963
is dit aantal teruggelopen tot 23. De opmars van de confectiekleding in
moderne winkelpanden van zowel middenstandsbedrijven als van de fili-
aal-grootbedrijven, en de in de zestiger jaren opkomende vrijetijds- en
sportkleding in kleinere speciaalzaken, doet de maatkleermakerijen
steeds meer terrein verliezen.

Onder]inge concurrentie tussen het grootbedrijf in confectie en de
middenstandszaken in confectie en de middenstandszaken onderling
beperkt zich niet alleen tussen bedrijven in de stad zelf, maar begint
meer en meer te komen van mode- en confectiedetai]zaken in de om-
liggende gemeenten. Veel confectiezaken in 's-Hertogenbosch heb-
ben een aantal klanten van buiten de stad. Dit aantal klanten uit de
omliggende dorpen is niet gering. Maar zoals overal, deze dorpen groei-

den, kregen een stedelijke karakter en zagen daardoor het aantal winkels
toenemen. In vele dorpen verschenen confectiezaken, die allerlei moeite

1 11)   St. Martinus, XXI (1957),137.
112)  St. Martinus. XXI (1957), 137.
113) St. Maninus, XXI (1957), 138-139.
114)  St. Martinus, XXI (1957), 139.
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deden om klanten binnen het dorp te houden. Op het gebied van confec-
tiekleding zijn in verschillende dorpen midden jaren zestig de volgende
zaken gevestigd of zullen zich in de loop van de jaren gaan vestigen: Van
Dal, die ook in 's-Hertogenbosch een vestiging heeft (1965), heeft vesti-
gingen in Tilburg, Waalwijk, Uden, Oss, Oosterhout en Helmond; Cako
heeft bedrijven in Tilburg, Waalwijk, Uden en Vught; Burghouts zit niet
alleen in 's-Hertogenbosch (sinds   1969) maar heeft ook vestigingen  in
Vlijmen en Nieuwkuyk; 'HIJ' herenmode heeft vestigingen in Tilburg,
Oss,  Uden en Waalwijk; Gazan,  die zich in  1978 in Den Bosch zal vesti-
gen, heeft vestigingen in Tilburg, Uden, Waalwijk en Boxtel; in hartje
Waalwijk zit verder Veraa-mannenmode; Schijndel heeft een herenkle-
dingzaak van Ausems en een zaak van 'Herenmode van Tilburg'; Van
Tilburg heeft nog bedrijven in Ravenstein, Nistelrode, Reek en Schayk;
Hout-Brox heeft herenmode, kindermode en hipshop in Veghel en Uden;
M&S-Mode heeft winkels in Oss, Uden, Tilburg, Eindhoven centrum en
stadsdeel Woensel. Uit deze opsomming blijkt wel dat de concurrentie
vanuit de omliggende gemeenten groot is. Daarom is de middenstand
er  veel aan gelegen   om   hun   in   1955   op de tentoonstelling 'Etappe
19451955' naar voren gebrachte stelling "... want Den Bosch blijft een
winkelcentrum, Den Bosch is en blijft koopstad", waar te maken.

Ontwikkeling van middenstandsbedrijven is altijd mede afhankelijk
van de koopkracht van het publiek. Optimale werkgelegenheid stimuleert
deze koopkracht. Aanwezigheid van bedrijven in een stad of dorp zorgt
op haar beurt weer voor deze werkgelegenheid. Nieuwe vestigingen van
bedrijven trekken werkkrachten aan, die zich mettertijd ook in de plaats
zelf zullen vestigen en het inwonertal vergroten.

In 's-Hertogenbosch heeft in de na-oorlogse jaren een geweldige ex-
pansie van het bedrijfsleven plaatsgevonden, mede dank zij het voortva-
rend beleid van burgemeester Loeff (1944-1960). De stad breidt zich in
deze jaren enorm uit. Direct na de oorlog wordt gestart met het ontwer-
pen en bebouwen van de wijk Zuid I met woningen later gevolgd door
Zuid II, waar ook ruimte gecreeerd wordt voor industriele vestigingen.
West wordt gerealiseerd als woon- en industriewijk en Aawijk-Noord
wordt een woon- en werkwijk. Door het aanleggen van industrieterreinen
kan de komst van industrieBn gerealiseerd worden. Belangrijke in-
dustI:iele vestigingen in deze perioden zijn: Mapro, Heineken, Reming-
ton Rand, Nicholson File, Croslan Filters B.V., A.M.P. Hollandia N.V.,
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Nationale Confectie Industrie.115 In 1950 zijn er 18.000 arbeidsplaat-

sen, waarvan 10.700 bij industrie en ambacht en de rest in de dienstver-
lenende sector. In 1963 spreken de cijfers onderscheidelijk van 28.600
en   16.900.116 Het aantal arbeidsplaatsen  zal  in   1971 nog opgelopen
zijn.117 De bevolkingstoename laat eveneens een stijgende lijn zien. Op 1
januari 1930 telde de stad 41.979 inwoners;  op  1 januari  1940 was dit
aantal 48.822. Tabel 23 laat de stijgende ontwikkeling zien sinds het ein-
de van de Tweede Wereldoorlog tot aan 1965.

Tabel 23: Inwonertal 9-Hertogenbosch 1945-1965 118

jaar Aantal inwoners

(1 januari) Absoluut Index (1945= 100)

1945 51.713 110

1950 57.297 110

1955 64.787 125

1960 71.286 137

1965 76.263 147

§ 5.  'A.F. Jansen & Zn' in versnelde groei

Na de oorlog is de textielproduktie weer langzaam op gang gekomen en

zodoende kan zowel op Markt 59 als op Hooge Steenweg 14 de voorraad
weer aangevuld worden, of liever gezegd, opnieuw aangelegd worden.

De verkoop van shaefgoederen op Hooge Steenweg, zoals in het vorige
hoofdstuk vermeld, mag slechts gezien worden als een verkoop, waarbij
het bedrijf optrad als een uitdeelpost en die niets met de normale kle-

dingverkoop in de detailhandel van doen had. Aan confectie kan men

nog niet voldoende bij de fabrikanten krijgen. Daarom worden er veel
losse stoffen gekocht om deze op eigen atelier tot kostuums en overjassen
te verwerken. De inhaalvraag van de klanten is groot en men wil dezen
niet teleurstellen. Dit laatste willen de heren Jansen bereiken voor zover
dat in hun vermogen ligt, want kleding en textielverkoop blijft in deze na-

oorlogse jaren nog aan distributiemaatregelen gebonden. Mijnheer Bart

1 15   De Rooy, Een kwan eeuw Den Bosch, 30-32.
116) a. w.,6
117) a. w..6.
118) Statistisch Jaarboek 's-Hertogenbosch 1986/1987
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heeft zijn goede relaties onder de fabrikanten en het lukt hem dan ook om
bij verschillende van hen stoffen en fournituren los te krijgen. Hij heeft
goede relaties met de Levita in Amsterdam en Abbas in Croningen. Deze
fabrikanten kunnen alleen maar stoffen leveren omdat zij niet in staat zijn
om zelf weer confectie te maken. Zij hebben geen persen, geen machi-
nes, geen goed ingericht atelier. Alles is tijdens de bezetting door de
Duitsers weggehaald. De fabrikanten waren immers joden! Op de vraag
'kunnen wij zelf ook niets maken?' is door A.F. Jansen gauw een ant-
woord gevonden. Op de Hooge Steenweg wordt gestart met het produce-
ren van kostuums en overjassen. Door de aankoop van een aangrenzend
woonhuis in de Karrenstraat, dat nog lange tijd in zijn oude staat behou-
den moet blijven, beschikt men over een aantal kleine ruimten. De zoge-
noemde 'kleine kamertjes' worden de atelierwerkzaamheden gestart.
Willem Craamer gaat de stoffen snijden en Harrie Bauman wordt be-
drijfsleider van dit atelier, waar nu een tiental naaisters emplooi vinden.
In Dusseldorf wordt het jack-pak gekocht, het zogenaamde 'Battle-
dress'. dat model staat voor de eigen produktie van jacks en broeken.
Voorts zijn er kledingstukken in de produktie die vooral in de na-oorlogse
jaren in de mode zijn. Hiertoe behoren het lumberjack een wijd jack met
ritssluiting de rijbroek, de plusfour en het plusfuurpak, het windjack en
het na de oorlog op het Amerikaanse legeruniform geYnspireerde battle-
dress, altijd als zodanig met deze naam aangeduid alsof het een Neder-
lands woord betrof. De volgende tabel geeft de produktie van A.F. Jan-
sen weer in de jaren 1945 en 1946.

Verschuiving in op het atelier vervaardigde produkten in de jaren  1945
en  1946 is duidelijk uit de tabel  af te lezen. De produktie van lumber-
jacks, jongenspakjes met korte broek en windjacks stopt in 1946, terwijl
de produktie van kostuums (sportkostuums), pantalons en plusfours toe-
neemt. De vraag van de consument wijst ook wel degelijk in deze richting.
Door het aantrekken van beter opgeleide kleermakers en naaisters kun-
nen kostuums, pantalons en plusfours meer in de produktie komen.

Voor deze produktie van 'eigen' werk heeft er een uitbreiding van per-
soneel plaats moeten vinden, zowel voor het atelier als voor de verkoop in
de beide winkels. Het aantal personeelsleden bedraagt in 1948 ruim
veertig personen.

Er is expansie waar te nemen en daarvoor moeten ook ruimtelijke voor-
zieningen getroffen worden. Steeds meer klanten in zo'n kleine winkel op
Markt 59 geeft vooral op woensdagen en zaterdagen problemen. In  1948
worden plannen gemaakt om door een kleine verbouwing deze winkel-
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Tabe124: Produktie eigen atelier 'A.F. Jansen & Zn' 1945-1946 119

p Artikel 1945 1946

I.umberjacks                                        45                                    -
winterjassen                                           8                                   6
jongenspakjes 124

kostuums 163 420
sportkostuums                                         -                                 99
pantalons 591 1782
colberts 541                   78
korte broeken                                       38                                   2
rijbroeken                                                                                            -                                                                   2 1

vesten                                                                    6                                               4
culotte pakjes 394

plusfourpakjes 661
windjacks                                                                             1 3                                                             -

plusfours 234 600

windjack + plusfour 118

windjack + culotte                            36                              -
battle-dress + plusfour                      34                            -
jongeheren jasjes 108                    8

ruimte te vergroten. De tekeningen van Leo Jansen de architect van de
firma worden goedgekeurd en zo kan met de verbouwing begonnen wor-
den. Hier voor heeft echter overdracht plaatsgevonden van het pand
Markt 59 aan de firma 'A.F. Jansen & Zn'. De winkel met woonhuis en
het achterhuis met magazijn is altijd het eigendom geweest van Helena
Jansen-Bodar, de weduwe van Antonius Franciscus Jansen en moeder
van de drie firmanten. 'Moeder' Jansen is echter op 9 december 1947 op
eenentachtigiarige leeftijd overleden. Tot de nalatenschap behoort onder
andere het onroerend goed: "Huis met erf te 's-Hertogenbosch, Markt
59, kadaster gemeente 's-Hertogenbosch Sectie H, nummer 1909, groot
twee are vijf en zeventig centiare, met inbegrip van vermelde grootboek
inschrijving met rente, door partijen met onderling goedvinden in schei-
ding en deling gebracht voor vermeld bedrag van dertig duizend gulden.
zegge f 30.000;„120 Met onderling goedvinden verklaarden de compa-
ranten (de vier zonen) dat aan drie zonen (de firmanten) dit onroerend

1 19) BAAFJ, Werkboek 1945. werkboek 1946.
120)  FAJ, Akte van scheiding en deling der nalatenschap van Helena Jansen-Bodar voor No-
taris Rits, Dagregister deel 267, nummer 870,24 januari 1949,
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goed zal toevallen, elk voor een derde deel, wat neerkomt opf 10.000, in
het door hen gevoerde bedrijf. Inmiddels was op 1 januari 1947 de firma
'A.F. Jansen & Zn' overgegaan tot het aangaan van een Vennootschap
onder firma met als handelsnaam 'A.F. Jansen & Zonen' en met als doel
99Het fabriceren en handel drijven in confectie, manufacturen, modearti-
kelen, halffabrikaten, van een en ander, het exploiteren van winkels in
zulke artikelen, alles zo voor eigen rekening als in commissie en het deel-
nemen in de vennootschappen en bedrijven, zulke ter voortzetting der za-
ken tot heden door comparanten gedreven, alles in de meest uitgebreide
zin.-121 Deze firma is nu gerechtigd haar eigen pand te gaan verbouwen.
Voordien had dit altijd moeten gebeuren met uitdrukkelijke goedkeuring
van de eigenaresse Helena Jansen-Bodar.

Bij de verbouwing van Markt 59 in 1948 is vergroting van de winkel-
ruimte wel het eerste doel. Een tweede doel is het verwerkelijken van een
ruim en adequaat ingericht atelier voor de eigen produktie, die al ruim
twee jaar draaide. In veel opzichten is het in de na-oorlogse jaren behel-
pen geweest op Markt 59, niet alleen met het helpen van de klanten en
het opbergen van de voorraden, maar ook met de verwarming. Een gas-
kachel in de winkel is de enige verwarming beneden, terwijl boven oude
kolenhaarden en elektrische kacheltjes de kou moeten verdrijven. Tij-
dens de bevrijding van de stad was de gehele centrale verwarming ver-
nield en daardoor buiten werking geraakt. In oktober 1947 is het zover
dat de centrale verwarming weer hersteld en in gebruik genomen kan
warden. Daags  na de begrafenis van Helena Jansen-Bodar,  op  13  de-
cember 1947 wordt hij aangestoken om op proef te draaien. Halfjanuari
1948 wordt deze nieuwe verwarming in gebruikgenomen.

Wanneer de verbouwing halfjanuari begint blijkt dat alleen het achter-
huis verbouwd kan worden; de bovenverdiepingen van het woonhuis blij-
ven in de oude staat. De winkel wordt vergroot door het binnenplaatsje
erbij te trekken. Een stuk historische bouw verdwijnt nu: weg ouderwetse
pomp, weg kelderluiken, weg ouderwets toilet, dat zoals in veel oude hui-
zen het geval was, buiten lag. De oude kleermakerij wordt kantoor. Tot
nu toe had mijnheer Joh zijn 'kantoor geliouden' achter in de winkel aan
een eenvoudig houten bureau met naast hem de ingebouwde brandkast.
Hij krijgt nu de beschikking over een echt kantoor(tje). In het achterhuis
wordt boven het magazijn een plafond gelegd om daarboven een grote
ruimte te credren, die als atelier zal gaan dienen. Om het invallende zon-

121)  AKK, Handelsregister jaarletter A, no. 873, dossiernummer 8857, akteletter A.
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licht zo mogelijk te reguleren komen er boven dit atelier shetdaken. Ook
met het verdwijnen van het oude magazijn met zijn ballustraden rondom,
verdwijnt er een stuk historie. Hoe dikwijls hebben de kleinkinderen van
Toon Jansen er niet gespeeld wanneer de 'ouderen' bij oma Jansen-Bo-
dar op zondagmorgen op bezoek waren.

Na de verbouwing van 1948 komt het pomp-atelier (veranderatelier)
met Willem Craamer op de achterkamer van het voorhuis en komt de
snijkamer van mijnheer Bart op de voorkamer. In de alkoof hangen de
jacquets en de vesten voor het rouwen en de rouwkleding (zwarte jas en
vest). Het magazijn verhuist naar de tweede verdieping van het voorhuis.
Hier liggen de overalls en de stoffen voor het eigen atelier. Het personeel
eet haar brood in het keukentje en houdt haar recreatie voor het raam op
de snijkamer van mijnheer Bart, waar je een prachtig uitzicht hebt over
de Markt.

De firma A.F. Jansen is een familiebedrijf in de juiste zin van het
woord. Met de familie - de gezinnen van de firmanten - is het bedrijf on-
losmakelijk verbonden. Het blijkt uit de gesprekken aan tafel, de familie-
bezoeken, de hulp van de kinderen voor hand- en spandiensten. Het mag
ook blijken uit de briefwisseling van moeder Jansen-Besters (echtgenote
van Joh) met een van haar zoons. De verbouwing van Markt 59 is een van
de belangrijkste onderwerpen van haar brieven. Over deze verbouwing
schrijft zij op 13 februari 1948:

'Vanmorgen ben ik weer eens even aan de zaak gaan kijken want ik
had er een paar weken niets van gezien. Ik geloof wel dat ze nu op-
schieten maar van voor tot achter is nergens een raam dat ze eens
flink open kunnen zetten, maar oom Bart zegt: 'Och wij hebben geen
frisse lucht meer nodig'.- 122

Op vrijdag 12 maart 1948 is liet zover dat de heropening kan plaats-
vinden. Er wordt geen officiale opening van gemaakt; er komt ook geen
advertentie  in de krant,  het is geheel in de stijl van  Bart en Joh.123 Al dat
'gedoe' is niets gedaan. Het voornaamste is dat er verkocht wordt. Zij
moeten niets van die drukte hebben. Het tekent hen helemaal. Zij volgen
precies het voorbeeld van hun vader, niet aan de weg timmeren, door-
werken. De band met de klanten is hecht genoeg, vinden zij. In dit geval
ligt er een groot verschil met hun broer Jan, die op de Hooge Steenweg
wel van drukte rond jubilea houdt. Het hoort bij de moderne tijd, volgens

122)  FAJ, Map Brieven Mevrouw I.H.C. Jansen-Besters.
123   FAJ, Map Brieven Mevrouw I.H.C. Jansen-Besters.
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hem. 'De Markt' heeft zich soms wel eens te veel aan de publiciteit ont-
trokken. Maar 66n ding is zeker: de klanten blijven komen.

In september 1948 vindt er een personeelsfeest plaats. Het kan niet
mooier gepland zijn want heel Nederland is in feeststemming. Op 31
augustus vierde Koningin Wilhelmina haar vijftigjarig regeringsjubileum
en op 6 september werd Koningin Juliana ingehuldigd. Ook in Den
Bosch is er uitbundig feest gevierd en nu ruim een week later gaat het
personeel van 'A.F. Jansen & Zn' op stap. Een goed moment. Het wordt
ook een goed feest. Het voltallig personeel m&t firmanten en echtgenotes

gaat mee. Het personeel is in aantal zo gegroeid dat een hele bus gevuld
is.

Bij de verbouwing krijgt de firma 'A.F. Jansen & Zn' de beschikking
over een modern confectie-atelier met 20 8 25 naaisters en enkele kleer-
makers, snijders en een perser. Met Harrie Bauman (leiding), Jantje
Kuys (snijder) en Bert Jansen (zoon van Bart) zijn er ongeveer vijfender-
tig personen op dit atelier werkzaam. Zij produceren kostuums, winter-
jassen en pantalons. Deze laatsten vooralin de winter, omdat er dan bijna
geen kostuums gemaakt worden. Er is een aparte pantalonnaaister en er
zijn aparte knopenaanzetsters. Het produkt dat afgeleverd wordt is wel
degelijk maar niet modisch. Het is nog steeds de tijd dat de klanten voor-
al van Markt 59 op degelijke kleding uit zijn. De verkoop loopt goed. De
knopen en kragen zitten nog niet aan de winterjassen of ze zijn al ver-
kocht. Er worden ook sportkostuums met bandje rondom gemaakt. Deze
heeft geen enkele confectiezaak. De fabrikanten komen zelfs kijken. Het
atelier is een enorm succes. De vraag naar de confectiekleding is zo groot
dat de leveranties van de fabrikanten - zij kunnen nog niet voldoende le-
veren bij gebrek aan stoffen - en de produktie op eigen atelier zelfs nog
niet aan de verwachtingen van de klanten kunnen voldoen. A.F. Jansen
heeft genoeg stoffen - die het atelier weer niet door de buitengewone
drukte zelf verwerken kan - zodat zij stoffen aan confectiefabrikanten le-
vert, die deze weer voor haar tot confectiekleding fabriceert. A.F. Jansen
betaalt alleen het produktieloon.

Uit het 'stoffenboek   1948' is enige produktie op eigen atelier  af  te
leiden.
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Tabel 25 : Produktie eigenatelier'A.F. Jansen & Zn'  1948 '24

Artikel Aantal

kostuums driedelig 590
kostuums tweedelig 1664
demi's 438

tweedjassen 177

pantaions 249

culottepakjes 240

plusfours 123

plusfourskostuums 326
pantalons naar maat                                                                           38
kostuums naar maat                                                                      6
losse colberts                                                                                                       19

Het stoffenboek  1954 - een later is er helaas  niet - geeft ons in  on-
derstaande tabel het volgende beeld:

Tabel 26.  Produktie eigen atelier  'A.F.  Jansen & Zn'  1954  125

Artikel Aantal

kostuums driedelig 254
kostuums tweedelig 1434
sportkostuums 112

sportcolberts                                                                        79
ulsters 604

pantalons 1741
plusfours                                                                                  54
plusfourkostuums                                                                       45
jekkers                                                                                9
jassen (een rij) 69

maatkostuums                                                                              4

Wanneer wij de produktie op eigen atelier voor zover hierover de cijfers
bekend zijn met elkaar vergelijken, dan zien wij dat de driedelige
kostuums in aantal ook in belangrijkheid bij de consument afnemen. De
produktie van de tweedelige kostuums scoort 230 minder, een kleine da-
ling. Daarentegen zijn er sportkostuums in de produktie genomen. De
produktie van pantalons is gestegen, culottepakjes worden niet meer op

124) BAAFJ, Stoffenboek  1948.
125

) BAAFJ, Stoffenboek 1954.
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eigen atelier gefabriceerd. Ook de plusfour en het plusfourkostuum ra-
ken uit de mode. Eigen produktie van winterjassen (ulsters, eenrij jassen
en jekkers) scoren hoog, demi's zijn uit de produktie. Daling van produk-
tie op eigen atelier is mede het gevolg van de afname van confectiekle-
ding bij de confectiefabrikanten, die weer voldoende kunnen leveren.
Toch is het atelier nog lang met eigen produktie doorgegaan. In 1967 is
het atelier voorgoed opgeheven. Op zijn laatst was er sprake van overpro-
duktie. Zoals al vermeld is er voldoende confectie te koop bij de confec-
tiefabrikanten zelf. De confectie die het eigen atelier leverde was ook niet
modisch genoeg meer. Het atelier produceerde alleen nog maar voor
Markt 59, waar nog veel buitenmensen deze 'degelijke' kleding kochten.
De andere filialen van A.F. Jansen namen niet meer af. Als er op zijn
laatst ook voor Marla 59 sprake is van overproduktie, wordt het atelier
gesloten. De ruimte heeft ongeveer een jaar leeg gestaan, totdat het nodig
blijkt deze voor verkoopruimte te bestemmen. In drie verbouwingen is
deze ruimte toen bij de winkel betrokken. De firma A.F. Jansen kan ach-
teraf terugzien op ruim twintig jaren eigen produktie, waardoor de klan-
tenkring, ondanks de textielschaarste elders, toch voorzien kon worden
van kleding, waardoor het vertrouwen in A.F. Jansen verstevigd werd.

De commissiehandel het kopen op een brieike zet zich na de bezet-
tingsjaren voort, hoewel de aantallen steeds teruglopen. De commissio-
nairs waarmee A.F. Jansen nog zaken doet zijn Croonen-Robben, Dijks-
hoorn en Brouwers. Van Croonen-Robben en Dijkshoorn zijn aantallen
klanten bekend over de jaren 1945 tot en met 1950. (Croonen 1945 t/m
april 1948; Dijkshoorn 1945 t/m september 1950). De commissiehan-

del heeft haar beste tijd dan gehad. Einde zestiger jaren is deze handel
voorgoed voorbij. Hogere inkomens, de mogelijkheid om op afbetaling te
kopen, dit laatste mede door de opkomst van de postorderbedrijven,
bankinstellingen als Finata-Bank en Vola, waar lenen voor de particulier
gemakkelijk wordt gemaakt, en het door de inflatie ontstane gebrek aan
kapitaal bij de commissionairs zelf, maken aan deze commissiehandel
een einde. Tabel 26 en tabel 27 geven de aantallen weer van de klanten
die tussen 1945 en 1950 bij'A.F. Jansen & Zn' via respectievelijk Croo-
nen en Dijkshoorn kopen. Daarna zijn er geen gegevens meer voor-
handen.

In beide tabellen  is een opleving  in   1946 te constateren. Bij Croonen-
Robben nemen de aantallen in 1947 af ten opzichte van 1946. Voorts is
in deze tabel weinig spectaculairs te constateren. Bij Dijkshoorn valt te
signaleren dat het aantal klanten jaarlijks oploopt tot 1949, daarna komt
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Tabel 27: Kianten van commissionair Croonen-Robben bij A.F. Jansen per maand in de
jaren  1945-1948  126

Maand jaar

1945 1946 1947 1948

januari                                            -                                 1 5                                    8                                 1 7

februari                                                  -                                     20                                         6                                      1 0

maart                                 -                       11                         5                       12
aprd                  -            17            29            19

mei                5          17          21
juni                    5            28             8

jub                   3             8            24
augustus                                                -                                      1 7                                         5

september                     9                   14                   17
oktober 26           19           18

november                                        1 3                                      1 4                                      23

december                                        1 1                                       1 2                                          7

totaal                            72 192 171

Tabel 28: Ktanten van commissionair Dijkshoom bij A.F. Jansen per maand in de jaren
1945-1950 127

Maand                                                              Jaar
1945 1946 1947 1948 1949 1950

anua4                         9      15      23      14       6

februari                                  13         11         10         18         21
maart                                                  -              9            23            24            29
april 29     16     35     36     40
mei 28 30     26     39
juni                 4     18     10     19      9     22
juli                              -         14         14         17         33         34
augustus                                     -               1 1                12               27               19               24
september                      3            8           8          28          23          37
oktober                                             9                    8                 1 1                 35                 49

november                       4            8          13          36          50
december                            -                1 1              14               8             18

Totaal                            20 129 161 291 319 252

126) BAAFJ, Aantekeningenboek commissiehandel 1945-1948.
127) BAAFJ, Aantekeningenboek commissiehandel Dijkshoorn 1945-1950
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er een daling in 1950. De voorjaarsverkoop rond Pasen en Pinksteren is
in deze label zichtbaar (april, mei). In oktober en november 1949 valt
een stijging waar te nemen in verband met het opheffen van de distributie
in november 1949. Voorts is er uit deze tabel weinig af te leiden. Beide
tabellen mogen dan ook slechts dienen als voorbeeld.

Kopen op afl}etaling via een huurkoopovereenkomst vindt bij A.F. Jan-
sen ook plaats. De huurkoopovereenkomsten worden gesloten door be-
middeling van M. de Vogel, Mayweg 25, 's-Hertogenbosch. De huurkoop-
overeenkomst vindt plaats op een gezegeld voorgedrukt formulier. Il-
lustratief is hier de huurovereenkomst van Wilhelmus de Laat uit Vught,

beroep metselaar (eigen bedrijf), die een huurkoopovereenkomst sluit
voor een bedrag vanf 282,40. Op een geschreven brielje verzoekt M. de

Vogel (de bemiddelaar) aan A.F. Jansen om aan De Laat kleding te leve-
ren voor  + f 300; De Laat koopt voor een contantprijs van f 282,40.
Deze koopsom zal als volgt worden voldaan: f 56,48 bij ontvangst van

het verkochte (4 februari 1961) en verder f 40,27 per maand, geduren-
de vijf achtereenvolgende maanden voor het eerst op  1 maart  1961, plus
een laatste termijn van f 40,28. De contantprijs plus rente bedraagt voor
hem uiteindelijkf 298,11. Het gekochte blijft eigendom van de verkoper

(A.F. Jansen) totdat de laatste termijn is voldaan. Koper mag het gekoch-

te niet vervreemden of verpanden, noch in huur of in bruikleen aan der-
den afstaan. Bij overtreding volgt f 25, boete. De overeenkomst wordt
mede ondertekend door de echtgenote van de huurkoper, waardoor zij
verklaart haar toestemming tot het aangaan van de huurkoop te hebben
gegeven. Een tweede voorbeeld geldt de huurkoopovereenkomst van J.
Luhulisma, wonende in het woonoord Lunetten te Vught en werkzaam op
de Timtur schoenfabrieken te Waalwijk. Luhulisma sluit een huurover-

eenkomst voor f  71,12. De contantprijs waarvoor hij koopt bedraagt f
68,. Hij betaalt f 13,60 contant en vervolgens f11,50 per maand,  ge-

durende vier maanden,  plus een laatste termijn van f  11,52.  De  huur-
overeenkomst wordt mede ondertekend door zijn echtgenote M.F. Taha-
mata. Ook Luhulisma komt met een verzoek voor een overeenkomst via
M.  de Vogel,  die hem toestaat voor f  100, te kopen.128 De kopers,  die

gebruik maken van een huurkoopovereenkomst moeten evenals de Wan-
ten die via commissionairs kopen, gezocht worden onder de laagstbetaal-
den in onze samenleving, mensen die nooit tot sparen komen en daarom
een bedrag vanf 110, off 200, ineens niet op kunnen brengen.

128)  BAAFJ, Map huurovereenkomsten.
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In het begin van de jaren vijftig is het aantal Jansens, dat zijn werkkring
bij 'A.F. Jansen & Zn' heeft gevonden of nog wil vinden, sterk uitgebreid.
Op de eerste plaats zijn er drie zonen van Antonius Fransiscus Jansen,
Bart, Joh en Jan, vertegenwoordigers van de tweede generatie. Daar-
naast heeft de derde generatie zich aangediend met de zonen van Bart,

Joh en Jan, de kleinzonen van Antonius Fransiscus, ook wel aangeduid
met 'de neven'. De vier zonen van Bart hebben hun emplooi in de firma
al gevonden: Tonny (Antonius Johannes Hubertus, geboren
11-07-1921) is sinds 1  mei 1935 in het bedrijf werkzaam als verkoper,
inkoper en etaleur, aanvankelijk in de zaak op Markt 59, later voorgoed
op Hoge Steenweg 14. Berti (Lambertus Leonardus Maria, geboren
15-02-1925) verwerft zich een kleermakersvakdiploma en start op 4 ja-
nuari 1947 op Markt 59 als hoofd kleermakerij/atelier. Huub (Hubertus,
Johannes Maria, geboren 22-09-1927) wordt op 4 september 1949 me-
dewerker bij A.F. Jansen Markt 59 als verkoper. Harrie (Henricus Jo-
hannes Maria, geboren 30-12-1922) vindt op 1 september 1950 ook een
werkkring op Markt 59. Jos (Josephus Antonius, geboren 19-06-1929),
zoon van Joh ontvangt een textielopleiding en vindt ook een plaats in de
firma op 1 juli 1952 als verkoper/etaleur in het filiaal te Utrecht. Jeanne
(Johanna Helena Maria, geboren 06-05-1932), dochter van Jan, be-
kwaamt zich in het modevak en neemt in  1952 de leiding op zich van de
afdeling mode op Hoge Steenweg 14. Hans (Johannes Josephus Maria),
geboren 01-03-1936), zoon van Jan zal op  1  mei  1961 in dienst treden
van A.F. Jansen. Ook een dochter van Bart, Diny (Albertina Johanna Ma-
ria, geboren, 25-01-1930) zal in 1954 voor een korte tijd als verkoopster
in dienst treden bij A.F. Jansen en wel in de zaak op Markt 59. Daarna
blijft zij hulpverkoopster.

Naast deze full-time medewerkers uit de familie worden nog meer fami-
lieleden aangetrokken en wel als part-time kracht (hulpverkoper op zater-
dag). Het zijn een zoon en vier dochters van Joh te weten: Frans (Francis-
cus Lambertus, geboren 28-08-1930). Mia (Maria Helena, geboren
28-04-1932), Jos6 (Josepha Cornelia, geboren 09-03-1934), Hilda (Hil-
da Hubertina, geboren 30-09-1939) en Loes (Louise Theresia, geboren
13-07-1942). In totaal zijn (worden) nu vijftien familieleden als functio-
naris bij het bedrijf betrokken.

Om al de 'neven' als full-time medewerkers in het bedrijf op te kunnen
nemen, zal er naar uitbreiding uitgekeken moeten worden. De eerste uit-
breidingen van het familiebedrijf'A.F. Jansen & Zn' hebben slechts een
doel: het verschaffen van een werkkring aan de kleinzonen van Antonius
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Franciscus Jansen, om zo het familiebedrijf als familiebedrijf te kunnen
continueren.

Twintig jaren zijn er verlopen sinds de uitbreiding van 'A.F. Jansen &
Zn' met de vestiging van de zaak op de Hoge Steenweg in 's-Hertogen-
bosch plaatsvond. Het oog voor e.en nieuwe vestiging valt nu op Utrecht.
In februari 1952 richt mijnheer Jan zich lot makelaar H.C. van de Deyl
in Utrecht omdat 'A.F. Jansen & Zn' een winkelpand zoekt op het Vre-
denburg aldaar, om daarin een herenconfectie-modemagazijn te vesti-
gen. A.F. Jansen wil een bedrag van f 150.000, besteden.  Op het Vre-
denburg is een pand te koop (nummer 23) waar f 200.000, voor ge-
vraagd wordt. In mei 1952 wordt het pand door mijnheer Jan en 'de
neven' grondig bekeken. Het pand wordt gekocht voorf 145.000,.129

De tijd om een nieuw filiaal te stichten is rijp. De inkoopvereniging De-
co, waar 'A.F. Jansen & Zn' lid van is, is ook deze mening toegedaan.
A.F. Jansen heeft met haar mensen - zonen en kleinzonen van Antonius
Franciscus Jansen - de know-how van vakmanschap en bedrijfsvoering.
A.F. Jansen is met haar vestiging in Utrecht de eerste herenkledingzaak
uit 's-Hertogenbosch die buiten de stad een filiaal opricht. Het oog is op
Utrecht gevallen omdat steden als Eindhoven, Nijmegen en Tilburg in
eerste instantie taboe zijn, daar de inkoopvereniging een verbod oplegt
om in steden een filiaal te beginnen waar al een lid opereert. Tilburg
komt al helemaal niet in aanmerking omdat door de aldaar gevestigde
wollenstoffenfabrieken de kant en klare confectiekleding nog niet zo in-
geburgerd is. Doordat veel kledingconsumenten door hun arbeidsrelatie
met de fabrieken of anderszins, de stoffen zelf goedkoop kunnen aan-
schaffen, maken zij eerder hun kleding zelf, of laten deze maken door de
aanwezige maatkleermakers. In Tilburg zitten de'lapkes mensen', zoals

dat bij de confectiehandel genoemd wordt. 130

Het idee om in Utrecht een nieuw filiaal te beginnen vindt in eerste in-
stantie niet direct bijval bij de firmanten Bart en Joh. Vooral Bart ziet al-
lemaal moeilijkheden. Ook hier komt de tegenstelling tussen de drie
broers onderling tot uiting. Jan is de progressieve firmant met nieuwe
ideedn, Bart en Joh zijn behoudender. Voor deze twee laatsten hoeft het
allemaal niet. Als Jan oppert dat hij het dan wel alleen zal doen, gaan bei-
den overstag. Zij worden overgehaald. Het motief dat uitbreiding van za-
ken nodig is 'in verband met de zonen' geeft verder bij Bart en Joh de
doorslag. Hoewel de aanloop erg lang geduurd heeft, mag Jan hier als de

129)  BAAFJ, Akte deurwaarder J.J.R.C. Richelle, 3 februari.
130)  Interview H.J.M. Jansen, 18 mei 1988.
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doordouwer geprezen worden. Deze vestiging in Utrecht is nog geheel
door de tweede generatie alleen tot stand gekomen, door Bart, Joh en
Jan. In het vervolg zal bij het vestigen van nieuwe filialen de derde gene-
ratie ook gaan meespreken en meebeslissen.

De zoon van Bart, Harrie wordt bedrijfsleider met medewerking van
Jos, de zoon van Joh. Jos gaat de functie vervullen van verkoper/inko-
per/etaleur.

Op 26 september 1952 vindt de officiale opening van deze derde zaak

van 'A.F. Jansen & Zn' plaats. De heren Jansen, die alle drie met hun
echtgenotes, als firmant bij de opening aanwezig zijn, verschijnen keurig
in jacquet. Gelegenheidskleding is bij officiale gelegenheden nog steeds
vereist. Met deze opening vindt tevens uitbreiding van personeel plaats.
De  volledige  'set'  van het Utrechtse filiaal telt op 26 oktober  1952  acht
personeelsleden te weten: de heren H. en J. Jansen, mejuffrouw Mekes
en voorts de heren van Ooyen, Bosch, Hendriks, Wieman en Smith.

In 1956 komt er op Hoge Steenweg 14 een verbouwing, die tevens uit-
breiding inhoudt. Dat A.F. Jansen - Hoge Steenweg in vijfentwintig jaren
een eigen identiteit opgebouwd heeft is wel duidelijk. Door haar assorti-
ment gespecialiseerde herenconfectie en mode-artikelen trekt zij een an-
dersoortig koperspubliek aan dan Markt 59. Bestaat de klantenkring op
Markt 59 meer uit buitenmensen, boeren en de 'gewone' Bossche burge-
rij, de Hoge Steenweg trekt meer de 'gegoede' burgerij, die in hun kle-
ding tevens hun representativiteit en identiteit tot uitdrukking willen laten
komen. De mode-afdeling op Hoge Steenweg 14 -een van de extra's waar
Markt 59 nog niet aan toe is, of niet aan toe wil zijn: "Je kunt beter een
degelijk zwart pak verkopen dan tien overhemden" is de mening van
mijnheer Bart,- groeit letterlijk en figuurlijk uit haar voegen. A]le hoekjes
in de winkel moeten benut worden voor het uitstallen van de artikelen en
de opslag. Het modevak, waar sinds 1952 Jeanne Jansen, de dochter van
mijnheer Jan de leiding heeft, groeit en bloeit. In 1949 was in verband
met de verkoop van mode-artikelen de eerste vrouwelijke verkoopster bij
A.F. Jansen in dienst gekomen in de persoon van mejuffrouw Groes. In
die tijd is er nog een strikte scheiding tussen het mannelijke personeel,
dat de confectie verkoopt en het vrouwelijk personeel, dat de mode-arti-
kelen en kinderkleding verkoopt. Later  zal op Hoge Steenweg 14 Willy
Huijsmans (aangenomen  1  oktober  1949) ook als verkoper in het mode-
vak een functie krijgen. Alle mode-artikelen die maar denkbaar zijn en in
die jaren 'mode' zijn, zijn in het assortiment aanwezig. Het assortiment
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mode-artikelen en de aantallen die er in de jaren 1950 en 1952 verkocht
wer(len, komen tot uitdrukking in de volgende tabel.

Tabe\ 29:  Herenmode-artikelen verkocht  in de jaren  1951  en  1952  bij  A.F. Jansen  Hoge
Steenweg  14  's-Hertogenbosch  131

Artikel 1951 1952

zakdoeken 146                   86
overhemden 1911 1927

jongens blouse 473 561

zelfbinders 2174 2198
riemen 510 298

slipovers/pullovers 224 127

handschoenen                           93                      53

sokken 651 577
bretelles 354 233
sokophouders                                       75                               17
armlets                                                                                                     21                                                                     10

ren-caps                                                                                    3 1                                                           1 1

boordeknoopjes                                      6                                 -
truien                                                                      50                                           105
motorhandschoenen 50                   12
boorden                                74                      94

shawls 825 534

knoopdassen 210 110

sportkousen 418 316

giacas 273 294

regenpijpen                                              3                                    -
pochettes                                                    23                                     15
pyjama's                                             19                               24
smokinghemden                                     7                                 -
weekend-shirt                                                                  -                                                114
khaki-hemden                                                    -                                        87
vesten                                                                        -                                       187

De label mag op de eerste plaats dienst doen als illustratief voorbeeld van
het assortiment aan mode-artikelen, dat in die jaren gevoerd wordt. Er
zijn artikelen bij die geheel uit het assortiment verdwenen zijn omdat ze
niet meer in de mode zijn, of omdat er speciaalzaken voor kwamen. Uit
de mode geraakt zijn boordeknoopjes en losse boorden, bretelles, knoop-

131) BAAFJ, Schrift mode-artikelen 1949-1950, A.F. Jansen Hoge Steenweg.
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dassen, regenpijpen, sportkousen en (heren)glacds, armlets en sokop-
houders. Motorhandschoenen, ren-caps en smokinghemden worden in
latere jaren door speciaalzaken verkocht. Opvallend is dat er nog weinig
truien verkocht worden, een artikel dat in de jaren zeventig/tachtig gewel-
dig in de mode komt. De zelfbinders, de oude naam voor stropdas, sco-
ren hoog. Het zijn specifiek sinterklaasartikelen, evenals overhemden.
shawls, glacts en sokken.

Niet alleen ruimtegebrek voor de confectiekleding en het assortiment
mode-artikelen, en het helpen van de klanten, maar ook de winkel aan-
passen aan de 'eisen des tijds' (verlicliting, paskamers, toonbanken) ma-
ken verbouwen noodzakelijk. A.F. Jansen wil hiermee de concurrentie in
de stad de baas blijven.

Op  donderdag 11 oktober 's middags  om  3 uur wordt  de  zaak  hero-
pend. Op 10 oktober verschijnt er een pagina-grote advertentie in de Pro-
vinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin:

"Donderdag 11 oktober's middags om 3 uur heropening van ons ge-
heel gemoderniseerde, naar de eisen des tijds ingerichte zaak. Door
de belangrijke uitbreiding van onze winkel en etalages kunnen wij u
een n6g beter overzicht geven van onze enorm gevarieerde collecties
uit binnen- en buitenland. Tevens herdenken wij op de openingsdag
het feit, dat 25 jaar geleden onze zaak op de Hoge Steenweg werd ge-
vestigd, terwijl wij onder onze medewerkers twee zilveren jubilaris-
sen tellen namelijk de chef-verkoper Dhr Th. Jansen en de chef-cou-
peur Dhr. J. Hulsenboom. Caarne verwachten wij onze klanten,
vrienden en relaties morgen tussen 3 en 5 uur voor een bezoek aan

" 132onze heropende zaak.
Opmerkelijk mag hier gelden dat uitbrei(ling van de etalages genoemd
wordt. Hiermee wordt de belangrijkhei(1 van etaleren om consumenten te
trekken onderstreept. Het vermelden van twee personeelsleden in een
advertentie is ook niet alledaags. Hier wordt zelfs het woord 'medewer-
kers' al gehanteerd, dat in de jaren zestig het woord 'personeel' geheel
zal vervangen. In een klein hoekje van de advertentie wordt vermeld dat
A.F. Jansen Hoge Steenweg de alleenverkoop heeft van superieure
'Brixon' herenkleding. Het is een voorloper van de merkenrage.

Met deze verbouwing is er definitief een scheiding gekomen tussen de
diverse afdelingen jongensmode, herenmode en avondkleding. Voor het
modevak is een geheel nieuwe afdeling toegevoegd. Ook hier kan van een

132) Provinciale Noordbrabantsche Courant //et Huisgezin, 10 oktober 1956.
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voorloper van de 'shop in de shop'-verkoop gesproken worden. In het
verslag in de courant wordt extra aandacht besteed aan de etalages.

'De etalages mogen bogen op de nieuwste snuljes; aanzienlijk heb-
ben zij aan ruimte gewonnen. Ze zijn bijna driemaal zo groot en ge-
zien de betrekkelijk geringe breedte van het pand is de architect er in
geslaagd - de etalages zijn 1442 meter diep - een prachtig overzich-
telijke ruimte te creoren. De etalageruimten zijn iets apart; ze zijn van
een ronde vorm zonder stijlen. Vrijstaande ruiten dus en de aankle-

ding van de etalages mag er ook zijn, want op rijke manier heeft men
gebruik gemaakt van het modernste materiaal en de modernste ver-
lichting. Ook (le kleur van de gevel is geheel aangepast aan de nieu-
we etalages: trouwens ook binnen in de zaak ontmoet men overal hel-
dere en moderne kleuren. ,9133

De architect van de verbouwing is nog steeds Leo Jansen, de broer van
de firmanten.

Is er op de zaak op de Hoge Steenweg in oktober 1956 een herope-
ningsfeest, op Markt 59 was daar in september 1956 de viering van het
veertigjarig jubileum van kleermaker-coupeur Willem Craamer aan voor-
af gegaan. "Een bescheiden werknemer is gisteren onderscheiden",
schrijft Het Huisgezin, "Het betrof de heer W. Craamer, die veertig jaren
onafgebroken in dienst is bij de firma A.F. Jansen."134 Als twaaliJarige

jongen was Willem Craamer als leerling kleermaker bij A.F. Jansen ge-
komen en wist zich op te werken tot eerste klas maatkleermaker. Burge-
meester Loeff komt zelf de jubilaris de bronzen medaille verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau opspelden. In zijn toespraak noemt hij de
energie van de heren Jansen een sieraad voor stad en burgerij, waar de
jubilaris in al die tijd zeker een steentje aan heeft bijgedragen. Een onaf-

gebroken dienst van veertig jaren betekent 6n voor de werknemer Zbn
voor de patroon een compliment, volgens Loeff. Willem Craamer komt
enkele jaren later (maart 1959) te overlijden.

'A.F. Jansen & Zn' op Markt 59 krijgt door de enorme uitbreiding van
de klantenkring eveneens te maken met ruimtegebrek. De winkel is veel
te klein. Vooral op de zaterdagen kan klant noch verkoper zich keren
of draaien. Er moet meer verkoopruimte komen. Ook voor het zich steeds
meer uitbreidende assortiment is een overzichtelijker verkoopruimte
noodzakelijk.

133)  Provinciale Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 12 oktober 1956.
134

) Provinciate Noordbrabantsche Courant Het Huisgezin, 29 september  1956.
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Dat de klantenkring zich uitgebreid heeft, is een vaststaand feit. 'A.F.
Jansen & Zn' op Markt 59 heeft zich een klantenkring opgebouwd, die
alsmaar groter wordt. Zoals ook een familie zich in de loop van de jaren
uitbreidt, zo ook heeft de klantenkring van A.F. Jansen zich uitgebreid.
Deze vergelijking gaat letterlijk 6p. Verkocht Toon Jansen in het begin
van deze eeuw aan hem bekende Bosschenaren en aan de boeren uit de
regio. deze generatie bracht haar zonen weer naar A.F. Jansen en daarop
volgden de zonen van deze zonen, de kleinzonen. Dat de gezinnen van de
boeren niet klein waren is wel bekend. Gezinnen met vijf of zes jongens
was geen uitzondering. Werd in een bepaalde familie bij Jansen in Den
Bosch gekocht, dan zette zich dat in de volgende generaties voort. Deze
klanten vinden een 'familie' Jansen tegenover zich. Was het eerst Toon,
nu zijn het de zonen en de kleinzonen, die hen behulpzaam zijn bij de
aankoop van hun kleding. Van weerszijden kan gezegd worden en werd
ook gezegd: "Ik heb je vader nog gekend." De goede kwaliteit, een goed
advies en het elkaar persoonlijk kennen van koper en verkoper, daar ligt
de kracht van A.F. Jansen. Men spreekt voorts bij A.F. Jansen dezelf-
de taal als de klanten. Niet alleen Bosch en Brabants dialect maar ook de
begrippentaal is en was hetzelfde. Men verstaat elkaar. Jansen kent zijn
klanten al twee generaties en de klanten kennen Jansen al twee genera-
ties. Er is en was een sfeer van vertrouwen, een sfeer van 'ze zullen ons
niet belazeren: Dit alles heeft en had A.F. Jansen voor op C&A, Kreym-
borg en Peek & Cloppenburg. In deze zaken spreekt en sprak men de taal
van de Bosschenaar niet. De 'vreemde' winkelbediendes worden bij A.F.
Jansen gauw vertrouwd en bekend. Jubilea van vijfentwintigjaren en ook
veertig jaren trouwe dienst komen voor en zullen in de toekomst nog voor
gaan komen. De klanten zijn zodoende geen vreemden meer en de verko-
pers evenmin. Wanneer  in   1952 de eerste vrouwelijke verkoper  (Diny
van Gaalen) op Markt 59 in dienst treedt voor de verkoop van kinderpak-
jes (vooral communiepakjes) en werkkleding, kijken de boeren verbaasd
op en uiten deze verbazing door op te merken : "Wel Jansen hedde te-
genwoordig ok al 'vrullie' in de winkel?' Het beeld van de mannelijke
vertrouwde, bij de familie horende verkoper, is doorbroken. Wij schrij-
ven begin vijftiger jaren.  In   1954 komt daarbij als tweede vrouwelijke
verkoopster Diny Jansen, de dochter van Bart. Als 66n schaap over de
dam is volgen er meer. Dat de heren Jansen (met name Bart en Joh) niet
altijd voor uitbreiding en vernieuwing te porren zijn, is het gevolg van het
voorafgaande. De klanten blijven toch wel komen. 'Ze kennen ons toch.
Markt 59 is voor hen een begrip. Niet te veel vernieuwing, dat stoot af is
hun opvatting. De uitbreiding van 'A.F. Jansen & Zn' met een filiaal in
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Utrecht is geaccepteerd 'om de zonen', meer niet. Recht tegenover hen
staat Jan, die juist uit is op vernieuwing en expansie. Is leeftijdsverschil
hier van invloed? Jan scheelt met zijn broer Bart precies tien jaar. Bart en
ook, hetzij in mindere mate Joh, lijken op hun vader. Het hoeft allemaal
niet zo nodig. Cewoon doorwerken, weinig zeggen, vooral de concurrent
niet te veel laten weten, degelijke kleding verkopen en het zaterdagse
eindbedrag goed in de gaten houden, dat is het voornaamste. Een goede
verstandhouding met de kianten staat tevens voorop. Niemand mag onte-
vreden weglopen. Jan ziet het anders, wellicht eigentijdser. Hij neigt
meer naar het type koopman/manager, terwijl zijn broers het predicaat
'koopman' niet minder maar zeker niet meer, blijven waar maken. Mijn-
heer Jan is de man die de koop van (nieuwe) panden en vooral de relaties
naar buiten met gemeente, notarissen, makelaars, behartigt en daar ook
voor de firma onmisbaar voor is. Dat hij anders handelt en wil handelen
als zijn vader deed - hij was tweeEntwintig jaar toen deze stierf - is niet
verwonderlijk. Op deze manier hebben hebben de drie broers Jansen
ieder hun eigen inbreng in de firma. Bart is en blijft de ambachtelijke
koopman, die graag een goed kostuum voor een goede boer in elkaar zet
en verder graag verkoopt aan hem bekende klanten; Joh is de verkoper
bij uitstek. Hij kent zijn klanten en geeft zich geheel aan hen. Veel aanko-
mende verkopers wijst hij de weg om een 'goed' verkoper te worden. Het
zit hem erg dwars als een goed opgeleide verkoper na een aantal jaren
naar de concurrentie vertrekt. De winkel op Markt 59 zonder mijnheer
Joh is ondenkbaar. Jan is de manager, de supervisor van het grote gebeu-
ren. Hij botst wel eens met zijn broers maar uit de tegengestelde menin-
gen en ideeen komt later altijd weer 66n goed idee, gedragen door alle
drie de broers, naar voren. Alles wordt altijd weer in vrede opgelost. De
eensgezindheid van de drie broers, vooral naar buiten, is ook een van de
peilers van 'A.F. Jansen & Zn'. Een borrel bij Hotel Central na een druk-
ke week op zaterdagavond, is symbolisch voor deze drie-eenheid.

Dat Markt 59 aan uitbreiding toe is, is voor Bart en Joh deze keer dui-
delijk. Het bovenhuis met kamers, alkoof, keuken(tje), slaapkamers en
zolders, zal nooit een gezin meer huisvesten. De firma snakt naar deze
ruimten. Het hele voorhuis moet plat om een algehele verbouwing weer
onder leiding van architect Leo Jansen te kunnen verwerkelijken. Ver-
huizing naar een noodwinkel 'ergens in de stad' is noodzakelijk. Op de
kale plek, waar eens restaurant Lohengrin stond (hoek Markt - Hoge
Steenweg) komt de noodwinkel van De Gruyter vrij. Hier vindt A.F. Jan-
sen zijn onderdak.  In juni 1959 maakt 'A.F. Jansen & Zn'  via een grote
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advertentie aan het Bossche publiek haar verhuizing bekend. "Totale
opruiming wegens verbouwing' zo luidt de kop van deze advertentie om
te vervolgen: "Door onze steeds toenemende klantenkring en grote sorte-

ring, is onze verkoopruimte veel te klein geworden. Daarom gaan we zeer
binnenkort onze winkel belangrijk uitbreiden. Hieraan gaat een totale
verbouwingsopruiming vooraf, die morgen zaterdag 20 juni begint." 135

Het verblijf in de noodwinkel wordt behelpen. Soms is het gloeiend
heet, vooral als de zomer van 1959 goed toeslaat. Het platte dak moet met
water bespoten worden om wat verkoeling te brengen. In de maanden
oktober/november is het 'ijskoud'. Maar de klanten blijven komen en
puilen nu niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk de winkel uit.

Op vrijdag 20 november 1959 vindt de heropening op Markt 59
plaats. Door het bijtrekken van de eerste verdieping is de verkoopruimte
driemaal zo groot geworden. De parterre is als verkoopruimte vergroot
door het vroegere kantoor erbij te trekken. Hier is een aparte afdeling
jongenskleding gecreeerd. Op de eerste verdieping komen inkoopkan-
toor, magazijn en het pompatelier (kleermakerij voor verandering aan
confectie). In het souterrain (de oude kelders) komen de kantine en ruim-
te voor de etaleurs. Een 'echte' kantine is niet alleen een ruimtelijke maar
ook een sociale vooruitgang. Sinds de komst van de eerste verkoopster in
1952 wordt er 'tussendoor' koffie gedronken. Zij startte met het koffie-
zetten in het kleine keukentje van 'oma' Jansen en attendeerde de heren
Jansen er op, dat een onderbreking van de werktijd met koffie alleszins
redelijk was. Door de mannengemeenschap van voorheen was hier nooit
enige aandacht aan besteed. Zij start met de aanloop voor een heuse kan-
tine.

Komt er ruimtelijk veel verandering, ook de artikelenbranche veran-
dert en breidt zich uit. Voor het eerst worden herenmode-artikelen in het
assortiment opgenomen. Een doorbraak op Markt 59. Het hoefde alle-
maal niet zo, maar nu zijn Bart en Joh gezwicht. De moderne klant wil
zich bij zijn kostuum tegelijk ook een overhemd, een stropdas en een
paar sokken aanschaffen. Voorheen werden de klanten voor mode-arti-
kelen doorverwezen naar de herenmodezaak van Frans Boelens 'Au
Chapeau d'Or' op de Markt. Het was geen afspraak tussen beide winke-
liers, ook geen stilzwijgen(le afspraak. Het gebeurde gewoon. Voor losse
boorden ging Joh altijd al naar Boelens. Nu kan de klant voor mode-arti-
kelen ook bij A.F. Jansen op Markt 59 terecht. "Om aan de wensen van

135
) Brabants Dagbiad,  19 juni  1959.
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onze klanten tegemoet te komen, hebben wij bovendien een aparte afde-
ling ingericht met een groot assortiment herenmode-artikelen" zo staat in
de openingsadvertentie.136 De verkoop van deze mode-artikelen, die
overhemden, stropdassen, sokken en shawls omvat, is een mijlpaal in de
historie van 'A.F. Jansen & Zn' Markt 59. De verkoop van werkkleding,
zoals overalls en manchesterwerkbroeken en vesten wordt gestopt. Het
assortiment in heren- en jongenskleding blijft gehandhaafd: kostuums,

' winterjassen, pantalons, regenjassen, colberts, demi's, zwarte jas en vest
met streepbroek (rouw) en jacquet (trouw) en wollen vesten. Ook worden
er nog lederen jassen en vesten verkocht. Met deze laatste artikelen
wordt in 1963 gestopt.

Bij het begin van de jaren zestig is de verkoop van mode een grote
'must'. Voor de Bossche burger is de oorlog al weer verleden tijd (al moet
dat zeer relatief gezien worden) en men wil weer modieus gekleed gaan.
Voor het kleinbedrijf in confectiekleding wordt het een opgave om bij de
tijd te blijven. Er is veel afwisseling in de herenkleding gekomen: panta-
lons zonder omslag, pantalons mLt omslag, nauwe pijpen, wijde pijpen;
enkele of dubbele rij knopen aan het colbert; bandje in de rug; geen
bandje in de rug; enkele split, dubbele split; lang of kort. Bijna ieder jaar
is er verandering. Bij de overhemden is het idem dito: effen, gestreept,
met bloemen, zonder bloemen, lichte kleuren, donkere kleuren' en dan
niet te vergeten de stropdassen (de naam zelibinder is voorgoed verdwe-
nen): donker, licht, veel kleur, weinig kleur, bloemen, blokken of strepen
etc. A.F. Jansen moet het in huis hebben. Als hij het niet verkoopt dan
verkoopt de concurrent het, en dat is niet gezond voor het eigen bedrijf.

Niet alleen het interieur heeft bij deze totale verbouwing in 1959 een
vernieuwing ondergaan, ook het exterieur is totaal veranderd. Alleen de
geveltop met 'Het Vergulde Duifke' bleef. Er zijn ook twee volkomen
nieuwe en vergrote etalages gekomen om de kleding zo riant mogelijk te
kunnen laten zien. De Bossche burger is nog steeds gek op 'etalages kij-
ken' om zo te kunnen vergelijken, vooral wat kleding betreft. In Den
Bosch is dat dan C&A, Peek & Cloppenburg en Kreymborg. De klant
kijkt eerst in de etalage en gaat dan pas naar binnen.

Onder de vele aanwezigen tijdens de opening bevindt zich ook burge-
meester Loeff, die woorden van waardering uitspreekt over deze nieuwe
zaak. Jan, de jongste firmant, dankt de burgemeester voor deze woorden

136
) Brabants Dagbtad, 21 november 1959.
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en brengt tevens dank uit voor alles wat burgemeester Loeff in Den Bosch
tot stand gebracht heeft voor de industrie en het groot- en kleinbedrijf.
Tijdens deze opening wordt tevens herdacht dat de oudste firmanten B.
en J. Jansen gedurende vijftig en vijfenveertig jaren aan de zaak verbon-
den zijn. Het Brabants Dagblad brengt  op 21 november een uitgebreid
verslag met als kop: "Stadscentrum met twee fraaie zaken verrijkt", om

,.

te vervolgen:    Op 66n en dezelfde dag is gisteren het centrum van de stad
met twee fraaie zaken (de een totaal nieuw en de andere zo hernieuwd,
dat men praktisch van een nieuwe zaak kan spreken) verrijkt. het zijn
respectievelijk de winkelpanden van firma Van Grinsven Hintha-
merstraat 50 en van de firma Jansen markt 59."137 Dergelijke verslagen
(mlt foto van het pand) gelden als een extra reclame.

De zestiger jaren worden bij A.F. Jansen vol vertrouwen tegemoet ge-
zien. De klanten blijven komen en over omzet wordt niet geklaagd. De-
woensdagen en vooral de zaterdagen zijn de topdagen van de week. Nog
steeds vult de stad zich op deze marktdagen met veel consumenten uit de
regio. Van deze buitenmensen moet'A.F. Jansen & Zn' op Markt 59 het
hebben. Een willekeurig aantal weken van 3 september tot en met 13 ok-
tober   1962   mag als illustratief voorbeeld dienen  voor deze zaterdagse
verkopen.

Tabel 30: Omzet 'A.F. Jansen & Zn' markt 59 te 's-Henogenbosch in de weken 3 septem-

ber tot en met  13 oktober 1962  138

week 3/9 - 8/9 week 10/9 - 15/9 week 17/9 - 29/9

maandag f 729,00 f 1.245,30 f 710,81
dinsdag 1.262,50 1.227,46 1.601,95
woensdag 2.128,88 2.004,10 2.725.17

donderdag 1.255,71 544.45 1.451,52
vrijdag 731,55 743,45 2.142,21

zaterdag 7.102,05 6.313,50 10.709,00

week 24/9 - 29/9 week 1/10 - 6/10 week 8/10 - 13/10

maandag f 2.161,51 f 1.328,45 f 1.010,25
dinsdag 1.482,35 1.854,70 3.119,09
woensdag 1.872,56 3.410,55 2.018,20

donderdag 1.575,50 1.507,40 1.618,21
vrijdag 1.533,00 1.253,43 1.699,53
zaterdag 15.168,67 11.432,75 14.429,72

137)  Brabants Dagblad. 23 november 1959.
138) BAAFJ, Winkelordner Markt, rekeningen 1961 en  1962.
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Aan goed personeel ontbrak het op Markt 59 niet. De vijftiger en begin
zestiger jaren zijn de jaren waarin het aantal personeelsleden nog niet zo
groot is, dat van een hechte band onderling als met een hechte band met
de firmanten gesproken kan worden. Bart en Joh kennen iedere mede-
werker peisoonlijk en al worden zij in deze jaren zoals in die tijd gebrui-
kelijk met 'mijnheer' aangesproken, de relatie met het personeel is ge-
moedelijk. Naast deze twee firmanten, die regelmatig in de winkel klan-
ten helpen, vooral Joh, is er het andere familielid Koosje Jansen, die
helpt bij het inpakken van kostuums en winterjassen (in doosjes of grote
papieren) en die in zijn vrije tijd doosjes vouwt en licht magazijnwerk
doet. Bert en Huub zijn twee zonen van Bart, die ook op Markt 59 hun
werkkring hebben. Bert voor de kleermakerij en Huub in de winkel.
Voorts zijn er de verkopers en verkoopsters Rovers, Van den Bogaert,
Meyer, Van Gaalen, Macrander, Van de Leemput en Hannef. Op zater-
dagen fungeren de reeds genoemde dochters en zoon van Joh als hulp-
verkoper. Albert Boxman is de magazijnknecht.

In het begin van deze zestiger jaren is de tijd overrijp om weer een
nieuw filiaal te beginnen. De confectiehandel en de herenmodebranche
bloeit als nooit tevoren en A.F. Jansen heeft zich in tien jaar tijd weer
meer know-how opgebouwd. De derde generatie dient zich steeds meer

aan. Een zoon van mijnheer Jan is inmiddels ook tot de firma toegetre-
den. Op 1 mei 1961 start Hans (Johannes Josephus Maria, geboren
01-03-1936) zijn loopbaan bij 'A.F. Jansen & Zn'. Zovele neven, even
zovele gezinnen moeten een inkomen verdienen. A.F. Jansen gaat uitzien
naar een nieuwe vestiging. Regelmatig worden steden bezocht met name
Amsterdam en Breda. Wanneer een pand vrij komt is het een kwestie van
er gauw bij zijn. In 1962 kan in Nijmegen een pand gehuurd worden, wat
later in een koop wordt omgezet. Het is weer Jan, die bij zijn beide broers
voor deze koop vecht. Het oude standpunt, dat het allemaal niet hoeft,
wordt door Bart en Joh weer naar voren gehaald. Jan is echter van me-
ning dat als'wij' het niet doen een ander het doet en dat is de concurren-
tie. Bart is niet voor vestiging in Nijmegen. Joh wel, hoewel hij nooit over
zijn zoon Jos spreekt. Die zit 'toch' in Utrecht. Vertrek van Jos uit Utrecht
wordt door Joh niet als voorwaarde gesteld. Bart zegt uiteindelijk ja, hoe-
wel hij er met de opmerking 'ge doet maar zo as ge denkt dat 't beste is'
zich er verder volledig buiten houdt.

Op 23 maart 1962 wordt in Nijmegen op de hoek van de Molenstraat
en Plein 1944, op hetzelfde punt waar vroeger het herenmodemagazijn
Maison van Zuylen gevestigd was, de nieuwe zaak van 'A.F. Jansen
& Zn' uit 's-Hertogenbosch officieel geopend. Jos uit Utrecht wordt be-
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drijfsleider. Bemoedigend bij deze start zijn de bevolkingscijfers van de
stad Nijmegen, die bij de opening door wethouder Van der Borg ge-
noemd worden in verband met de toekomstige ontwikkeling van deze ge-
meente.  De stad Nijmegen heeft in  1962 een inwonertal van 135.000
met een verzorgingsgebied van naar schatting 300.000 zielen. De plano-
logen schatten het inwonertal voor  1980 op 175.000. Wethouder Van
der Borg heeft voorts lof voor de uiterlijke vormgeving van het pand. dat
dankzij het werk van de architect Leo Jansen uit Den Bosch (broer van de
firmanten) een architectonische aanwinst in de binnenstad is geworden.
Jan belicht bij deze opening de voorgeschiedenis van het bedrijf waarvan
zijn vader meer dan zestig jaar geleden de grondlegger werd, toen hij
steunend op een familie-ervaring van bijna twee eeuwen van het ambacht
naar de handel overstapte door een zaak te vestigen aan de markt in Den

139Bosch.

De naam op het pand luidt uitdrukkelijk 'A.F. JANSEN', zoals ook in
Utrecht en in 's-Hertogenbosch op de Hoge Steenweg het geval is. Dit ter
onderscheiding van 'A.F. Jansen & Zn', de naam van de firma, die op de
pui van Markt 59 in's-Hertogenbosch nog steeds gehandhaafd wordt (tot
1981).

In 1964 is het filiaal in Utrecht aan een grote verbouwing en uitbrei-
ding toe. Gebleken is dat ook hier de verkoopruimte le klein is geworden.
Het pand wordt volledig afgebroken en daarom wordt in december  1963
verhuisd naar een noodwinkel in de St. Jacobsstraat. De verkoop van kle-
ding moet gewoon doorgang kunnen vinden.

Vrijdag 23 oktober 1964 wordt op Vredenburg 23 een geheel nieuw
en vergroot pand 'officieel' geopend. De heren Jansen van de tweede ge-
neratie, Bart, Joh en Jan, dragen bij deze gelegenheid 'jacquet', terwijl
de heren Jansen van de derde generatie allen in donkerblauw of donker

grijs 'civiel' verschijnen. Een duidelijker markering tussen deze twee ge-
neraties is niet denkbaar. Utrecht en met name het Vredenburg is met
deze vernieuwde herenmodezaak van 'A.F. Jansen' een modern winkel-
pand rijker geworden. Zowel parterre als op de eerste verdieping vindt
nu verkoop van herenkleding en herenmode plaats. 140

Deze verbouwing in Utrecht, waarbij 'A.F. Jansen & Zn' en 'A.F. Jan-
sen - 's-Hertogenbosch - Utrecht - Nijmegen' het volle licht op zich laten

139)  De Geldertander Pers, 24 maart 1962.
140) BAAFJ, uitnodigingskaarten oktober 1964; futo-archief.
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schijnen, zowel van de zijde van de fabrikanten als van de collega's en de
kledingconsumenten, is de laatste manifestatie van A.F. Jansen in deze
periode 1945-1965, die voor haar in het teken stond van een steeds gro-
ter aantal klanten, vermeerdering van omzet en een daaruit voortvloeien-
de vernieuwing en expansie.
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HOOFDSTUK VII

VAN WINKELIER IN CONFECTIE
TOT

VERKOPER VAN LIFESTYLE 1965-1987

Midden zestiger jaren treedt er een ommekeer op in kledingmotivatie
en kledingkoopgedrag. De jeugd gaat zieh kritisch opstellen, wat uitloopt
op rebellie (studentenopstanden). De drang naar vrijheid en de aversie
tegen bestaande structuren in de samenleving wordt vooral uitgedrukt in
non-conformistisch kleedgedrag. Oud en versleten wordt de tegenpool
voor netjes en fatsoenlijk. In Nederland krijgt het provocerend gedrag
uitdrukking in de provobeweging. De hippiecultuur viert hoogtij. Binnen
de nieuwe kledingcultuur wint de spijkerbroek steeds meer terrein en is
niet meer uit het straatbeeld weg te denken. De kledingproduktie gaat
zich onverwijld aanpassen en brengt nieuwe 'versleten' kleding op de
markt. Kledingfabrikanten en kledinghandelaren komen door deze om-
mekeer in onzekerheid te verkeren. De kiedingindustrie en de kledingde-
tailhandel zullen moeten gaan luisteren naar de consumentenmarkt. Het
roer moet volledig om. De consument dicteert en niet meer de producent.
Begin jaren tachtig volgen symposia, marktonderzoeken en publikaties,
waarin de producent en detailhandelaar zich afvragen wie de consument
eigenlijk is, om zo weer greep op de consumentenmarkt te krijgen. Con-
sumentenprofielen worden uitgedacht. Lifestyle wordt een meer en meer

gehanteerd begrip, ook waar het kleding betreft. Een bepaalde levensstijl
gaat de keuze van kleding, kledinggebruik en kledingaanschaf bepalen
(§ 1).

De veranderde kledingmotivatie en het veranderd kledingkoopgedrag
van de consument brengt ook een hele verandering teweeg in de kleding-
distributie. Het aantal en de verscheidenheid van verkooppunten van
confectiekleding nemen in de periode 1965-1985 sterk toe. Door de fili-
aalgrootbedrijven worden grote ketens van kledingspeciaalzaken opge-
zet, terwijl bij deze grootbedrijven tevens veel fusies plaatsvinden, waar-
bij veel bedrijven wel hun zelfstandigheid maar niet hun naam verliezen.
De consument merkt door dit laatste van deze fusies niet veel. De drie

van oudsher bekende filiaalbedrijven in de kledingdetailhandel, C&A,
Peek & Cloppenburg en Kreymborg, nemen nog steeds een voorname
plaats in. Andere filiaalgrootbedrijven komen op zoals 'HIJ' en 'Society
Shop'. Ook de warenhuizen V&D en De Bijenkorf weten hun mode-afde-
ling steeds meer te profileren, zodat met modespeciaalzaken geconcur-
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reerd kan worden. De kledingspeciaalzaken in het midden- en kleinbe-
drijf van hun kant weten zich goed te handhaven. Service aan de consu-
ment en presentatie van het assortiment spelen een belangrijke rol bij de
verkoop. Een door Mitex ingesteld onderzoek brengt winkelvoorkeuren
aan de hand van winkelkenmerken naar voren. Een nieuw concept van
kledingdetailhandel vormen de boetieks, die in de zestiger jaren opko-
men. Daarnaast ontstaat een tweede nieuwe vorm van kledingdistributie
in shops voor jeans en vrijetijdskleding, de zogenaamde jeansshops, een
afgeleide vorm van boetieks. Het jeansverbruik is zo toegenomen dat ei-
gen verkooppunten niet konden uitblijven. Een verdere ontwikkeling bin-
nen de kledingdetailhandel vindt plaats door de opkomst van kledingsu-
permarkten, naast de al enige tijd bestaande textielsupermarkten. De
vestiging van deze kledingsupers brengt veel kritiek en oppositie teweeg
bij de reeds bestaande kledingdetailhandelszaken.

De maatkleermaker gaat (bijna) volkomen van het toneel verdwijnen.
Het aantal maatkleermakersbedrijven neemt dermate af, dat de nog be-
staande bonden van maatkleermakers opgeheven worden. In de tachti-
ger jaren is een maatkleermaker een zeldzaamheid geworden. Met de
maatkleermaker verdwijnt ook de meest persoonlijke service aan de con-
sument. De relatie producent/verkoper-koper is nu volledig verdwenen.
Het ambachtelijk bedrijf is echter niet volledig van het toneel verdwenen.
Ambachtelijke arbeid krijgt weer opnieuw gestalte in boetieks met eigen
produktie en in de vele vermaak- en reparatie-ateliers. Ook op de zoge-
naamde pompateliers van grote confectiezaken wordt nog ambachtelijk
gewerkt. Illegale ateliers zijn een onderwerp van kritiek evenals de huis-
arbeid die weer teruggekeerd is.

De tweedehandskledingmarkt ondergaat  na  1965 een opleving.   Mid-
den jaren zestig komt er een vraag naar modekleding uit vroegere jaren.
In het motief om tweedehandskleding aan te schaffen valt een verschui-
ving waar te nemen van armoede via schaarste naar mode. Oude versle-
ten kleding is ook in de mode uit protest tegen de bestaande maatschap-
pij. Deze oude kleding wordt veelal gekocht op rommelmarkten en in
dumpzaken. Daarnaast bestaat er een circuit van de 'betere' tweede-
handskleding, waarvoor exclusieve tweedehandskledingzaken haar deu-
ren openen. Voorts zijn er charitatieve instellingen die tweedehandskle-
ding in de handel brengen. Klanten zijn hier vooral buitenlandse gastar-
beiders en financieel minder draagkrachtige consumenten. Het
organiseren van beurzen in tweedehandskleding door clubs en wijkcen-
tra is voor deze instellingen een manier om aan financiBn te komen voor
het uitvoeren van hun activiteiten. Niet direct tot de tweedehandskleding-
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handel maar wel tot hergebruik van kleding behoort het doorgeven van
gebruikte kleding binnen het gezin of familie. Een gebruik dat wel af-
neemt de gezinnen zijn niet zo groot meer maar toch nog steeds bestaat.
Oude kleding wordt veel ingezameld voor de derde wereldlanden en lan-
den waar acute schaarste in kleding optreedt door aardbevingen, over-
stromingen, economische schaarste (§ 2).

In 's-Hertogenbosch treden in het begin van de zeventiger jaren aan-
merkelijke veranderingen op in de kledingdetailhandel, gepaard gaande
met een uitbreiding van het aantal verkooppunten. De komst van boe-
tieks en jeansshops ligt hieraan ten grondslag. In de zeventiger jaren
vindt eveneens een groei plaats van het aantal vestigingen van filiaal-
grootbedrijven. Verbouwing, wat vernieuwing en aanpassing inhoudt,
vindt plaats bij de al aanwezige filiaalgrootbedrijven. De groei van het
aantal speciaalzaken vindt gespreid plaats over de vijftiger en zestiger ja-
ren, terwijl in de jaren zeventig ook bij deze vorm van kledingverkoop
een uitzonderlijke groei waar te nemen valt. Deze groei zet zich in de
tachtiger jaren voort. In deze periode wordt eveneens een aantal speci-
aalzaken opgeheven. In 1967 vindt de opening van de eerste boetiek in
's-Hertogenbosch plaats. Het is de start voor de komst van een groot aan-
tal van deze verkooppunten in begin jaren zeventig om in de jaren tachtig
tot een 'explosie' te komen. Veel van deze boetieks verdwijnen echter
even snel als ze gekomen zijn. Naast deze boetieks vestigen zich sinds
1968 een groot aantal kleinere speciaalzaken in sport- en vrijetijdskle-
ding, de zogenaamde jeansshops. Vooral de tachtiger jaren geven ook
hier een noemenswaardige uitbreiding van het aantal van deze vestigin-
gen te zien. De komst van kledingsupermarkten in 's-Hertogenbosch ligt
in  1968 en de groei van het aantal vestigingen van deze vorm van kle-
dingdistributie vindt ook plaats in de tachtiger jaren. Het ambachtelijk
bedrijf van de maatkleermaker verliest in 's-Hertogenbosch evenals el-
ders na 1965 volledig terrein. In 1989 bereikt het haar nulpunt.

Reclame en promotion spelen bij koop en verkoop in de relatie koper-
verkoper een grote rol. De winkelier probeert nieuwe klanten te werven
en oude te behouden; de klant verwacht dat de kwaliteit en de service die
van de kant van de winkelier in zijn reclame aangeprezen worden, ook
waargemaakt worden. Bij kledingverkoop zijn presentatie en winkelsfeer
erg belangrijk. Hier spelen doelgroepen een rol. Winkels mht of zonder
muziek op de achtergrond, m6t of zonder een kopje koffie,  m6t of zonder
toonbank, trekken een bepaald soort consumenten. Ieder naar zijn of
haar smaak. Advertentiereclame in dag- en weekbladen blijft belangrijk
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evenals een sfeervolle winkel en smaakvol ingerichte etalages (voor zover
nog aanwezig). Het brengen van tv-spots is de nieuwe vorm van reclame
maken, alleen weggelegd voor grote concerns. Daarom moeten mid-
denstandszaken op andere reclamemiddelen alert blijven. Mode-shows,
vooral door de kleinere boetieks, zijn een steeds meer gehanteerde vorm
van kledingpresentatie. Voorverkoop en opruiming - in advertenties uit-
drukkelijk aangekondigd - trekken een groot aantal consumenten, die
steeds meer op lagere prijzen belust zijn. 'Den Bosch Fashion' is in 1987
een groots evenement om kleding en mode bij de Bossche consumenten
te introduceren. Reclame via etalages wordt steeds minder een vorm van
kunst. Zij zijn even slordig en nonchalant ingericht als de kleding die zij
presenteren, de goede etalages van een aantal kledingboetieks uitgezon-
derd. De catalogi van postorderbedrijven en een groot aantal modebla-
den worden steeds duurder en verfijnder uitgevoerd (§ 3).

Midden jaren zestig is het kledingbedrijf'A.F. Jansen' bijna geheel en
na 1976 volledig in handen  van de derde generatie.  De  tijd  na  1965
wordt gekenmerkt door verbouwingen, aanpassing van het assortiment
en uitbreiding met nieuwe filialen. Door de start van de verkoop van da-
mesmode in de zaak op de Hoge Steenweg is de tijd dat A.F. Jansen al-
leen heren- en jongenskleding verkocht voorgoed voorbij. Andere aan-
passingen van assortiment zijn het brengen van juniorkle(ling en trend-
kle )ling in eigen trendshops in de beide zaken in 's-Hertogenbosch en in
de filialen in Utrecht, Nijmegen en Eindhoven. Het filiaal in Nijmegen en
een nieuwe zaak in Weert en Tilburg gaan eveneens damesmode bren-
gen. De aankoop van verschillende panden De Gruyter op de Hoge
Steenweg en het caf6 van Wollenberg op Markt 61 in 's-Hertogenbosch,
maken uitbreiding van de twee bestaande zaken mogelijk. Winkelaankle-
ding en winkelsfeer zijn voor A.F. Jansen een belangrijk promotiemid-
del. Ook (le presentatie van de kleding in de etalages heeft altijd de volste
aandacht. Verbouwingen in Utrecht, Nijmegen en Den Bosch, zowel
Markt als Hoge Steenweg, zijn uitmuntende reclame en promotion voor
A.F. Jansen. De zaak op de Hoge Steenweg mag zich tot de 'best shops in
town' rekenen. Een korte tijd verzorgt A.F. Jansen modeshows zowel
binnen als buiten de winkels. Openingsadvertenties en kranten verslagen
van de diverse (her)openingen zijn een goede reclame.

In de beheersstructuur van 'A.F. Jansen' treden in de periode
1965-1987 verschi]lende veranderingen op, die resulteren in een twee-
hoofdige directie en een 'uitkopen' van zowel in het bedrijf werkzame als
niet werkzame leden van de familie Jansen, die alle door het bezit van
certificaten van aandelen financieel met het bedrijf verbonden zijn. Na
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de transactie van certificaten en aandelen naar een nieuwe BV houdt
' A.F. Jansen' in  1987 als familiebedrijf op te bestaan (§4).

§  1.  Koopgedrag en motivatie op een keerpunt

In de jaren  na  1965 is er een grote golfbeweging waar te nemen wat
kledingmotivatie en kledingkoopgedrag betreft. De drang naar vrijheid,
uitdrukkelijk merkbaar in rebellerend jeugdgedrag, leidt tot een extrava-
gant kleedgedrag bij grote groepen jongeren, die hierin hun onvrede met
de gevestig(le orde willen aangeven. De drang naar vrijheid uit zich bij
een aantal andere groepen jeugdigen en volwassenen in het overboord
gooien van formele kleding en het dragen van de zogenaamde vrijetijds-
kleding, niet alleen tijdens de vrije tijd, maar ook op het werk en bij offi-
ciale gelegenheden. Deze tendens is in het verleden ook al geconstateerd
maar niet zo heftig en niet zo algemeen. Het zijn de twintigerjaren, waar-
in sport- en vrijetijdskleding een eerste doorbraak maken op de kleding-
markt, toen echter alleen voor een elite, nu voor de grote massa. Deze
'vrijheid' in kleding blijft in beide vormen extravagant en niet-formeel
voortbestaan, maar gaat zich tot enkele groepen jeugdigen en volwasse-
nen beperken daar andere groepen in het begin van de jaren tachtig weer
terugkeren naar 'klassieke' kleding voor werk en officiale gelegenheden,
om daarnaast in hun vrije tijd vrijetijdskleding te dragen.

De grote ommekeer in kledingkoopgedrag en kledingmotivatie, die na
1965 voor goed in sterke mate doorbreekt, had zich in mindere mate al
in de vijftiger jaren en begin zestiger jaren aangekondigd. Drang naar
vrijheid was al geconstateerd en de spijkerbroek was al als een symbool
van deze vrijheid op de markt gekomen. De grote doorbraak komt echter
na 1965.

Midden jaren zestig is er een nieuwe generatie volwassen geworden,
die te jong is om nog herinneringen aan de oorlog te hebben. Volwassen
hier wel te verstaan als 'mondig' en in staat tot het in bepaalde vormen
uiten van kritiek. Deze generatie verschilt in mentaliteit met hun ouders,
die er vooral voor gezorgd hadden dat hun kinderen het vooral goed zou-
den hebben. De jeugd gaat rebelleren tegen elke vorm van gezag, tegen
normen en taboes. De gevestigde orde is in hun ogen schijnheilig en
daarom willen zij deze gevestigde orde omver halen. Hun aanvallen gel-
den vooral de politiek, de universiteit en de politie. Het zijn allen vormen
van gezag die waarden vertegenwoordigen, die tijdens de Tweede We-
reldoorlog zwaar uitgehold waren en die de jongeren niets meer zeggen.1

1)   Aaftink en Bo!, Cuttuur en kleedgedrag in de 20e eeuto,  79.
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Deze nieuwe generatie nu is een belangrijke consument geworden. Door
de toegenomen welvaart is zowel het jeugdloon als het zakgeld gestegen.
Vooral werk in de vrije tijd en vakantiewerk geeft de jongeren de finan-
ciele middelen om ook als consument in de samenleving te kunnen parti-
ciperen. De rebellie van de jeugd tegen de heersende normen en waar-
den wordt onder andere naar voren gebracht in hun kleedgedrag. "Wie
zich anders kleedt is een rebel", volgens Snijders, "want hij heeft er be-
hoefte aan door zijn uiterlijk aan te geven dat hij anders wil dan waartoe
hij werd opgeleid, opgevoed, geprogrammeerd.2

Extreme groeperingen zich uitend in hippie-cultuur en flower-power,
willen uitdrukkelijk met hun lichamelijke verschijning laten blijken dat zij
tegen de heersende cultuur zijn. Hun kleding drukt vrijheid uit. Uitge-
breid stelt Reich de kleding van deze flower-power jongeren aan de orde
in zijn 17:e greening ofAme,ica. Jongeren brengen met hun kleding een
aantal belangrijke waarden naar voren volgens Reich. Op de eerste

plaats zijn daar vrijheid en bevrijding: bevrijding van het automatisch
aanvaarden van de imperatieven van de maatschappij; als tweede waarde

stelt hij de ware realiteit van het individuele ik: geen kwestie van egocen-
trische maar van eerlijkheid, volledigheid en waarachtigheid in alle din-

gen, de absolute waarde van ieder menselijk wezen. Vervolgens stelt hij
als waarde de eerlijkheid tegenover jezelf, als de enige manier om contact
met anderen te onderhouden. Deze laatste waarde uit zich voornamelijk

in kleedgedrag en haarmode. Het dragen van bruine, groene of blauwe

spijkerbroeken, is een doelbewust verwerpen van het kunstmatige aan-
zien van de welvaartmaatschappij met neonlicht en plastic. Zij zijn goed-
koop in aanschafen goedkoop in onderhoud.

De kleding van de jongeren is aards en sensueel en moet door haar
kleuren affiniteit met de natuur uitdrukken. De stoffen zijn ruw en bevre-
digen de tastzin. Bovendien ziet men op deze kleding geen vuil. Ze is ge-
schikt om er mee op de grond te liggen.3 "De nieuwe kleren schenken en
dragen alle vrijheid om te doen wat hij wil. Hij kan er in werken, er in le-
zen, er een heuvel in af rollen, er in fietsen, er een stevig spelletje rugby
in spelen, in dansen, op de grond zitten, kamperen, slapen. Ze zijn v66r
alles gemakkelijk in het dragen."4 De vrijheid van de nieuwe kleding
drukt tevens de 'volledigheid van het ik' uit, Er is geen apart stel kleren
voor kantoor, een ander voor het sociale leven en een derde voor het

2)    Snij(lers.  1)e  mem  E de  mant  der ilitigi•,1.7 3.

s)  Reic·h. Hic,emm m lie/„„. 1 1;1-1 5;:;.  I i,v;
2  a.11'.,188.
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spel. Deze nieziwe kleren geven voorts in hoge mate uitdrukking aan het
menselijk lichaam, en ieder lichaam is anders en uniek. Daarom zijn de-
ze nieuwe kleren niet zo uniform als men wel denkt.

"De kostuums van mannen zijn werkelijk uniform", volgens Reich,
..aan de man zelf zien ze er hetzelfde uit als in het rek van het kledingma-
gazijn; ze verbergen het feit, dat iemand gespierd zou kunnen zijn, een
ander pafferig, de 66n zacht, de ander knokig, de 66n harig, de ander
week. Broeken laten veel te raden omtrent een man zijn benen, en als ze
al kreukelend de lichaamsvorm aannemen, worden ze snel naar de sto-
merij gebracht om weer in rechte vouwen geperst te worden. Spijkerbroe-
ken laten de vorm van de benen zien."s De jonge mens van eind jaren
zestig is zich bewust van zijn lichaam en het dragen van een spijkerbroek
bevordert dit bewustzijn.6 Onderscheid in rijkdom of status verdwijnt
met deze nieuwe kleding, omdat het belang van hierarchie, status, autori-
teit, positie en concurrentie ermee verworpen wordt. Door het dragen
van de nieuwe kleding is het de mensen mogelijk geworden zo direct, eer-
lijk en natuurlijk mogelijk met elkaar om te gaan.7 Kleding hoeft geen
aanspraak meer te maken op termen als mooi, degelijk, netjes, goed en
keurig. "De kleding revolutie heeft aan 'fatsoenlijk' en 'netjes' definitief
een einde gemaakt", merkt Boom op in De TO'd.8

De spijkerbroek zet zijn opmars voort. Niet langer is het een symbool
van een groep rebellerende jongereti zoals wij al opmerkten maar van
'jeugd', van een gezond en slank lichaam. De spijkerbroek wordt mode,
mode voor iedereen. Zowel de werkman, de hippie, de kantoorbediende
als koninklijke prinsen en prinsessen - Irene en later ook kroonprins
Willem-Alexander - dragen blauwe denim spijkerbroeken. De ingebur-
gerde spijkerbroek gaat eigen mode-trends vertonen. Het model gaat
langzamerhand afwijken van het traditionele standaardmodel. Er komen
modellen voor vrouwen er komen 'nette' spijkerbroeken met bijpassende
jasjes. Er komt een heel assortiment kleding dat op de spijkerbroek geba-
seerd is, maar er verder niets mee te maken heeft: rokken, overgooiers,
bikini's, petjes en tassen. Er komen zelfs 'blue jeans' shagpakjes, 'blue-
jeans' boekomslagen en 'blue jeans' bankstellen.

Is de eerste trend er een om de spijkerbroek een zo versleten mogelijk
aanzien te geven, een tweede trend is om deze spijkerbroek te versieren.

5)    a. w.   .189.
6) a. tv., 189.
7) a.w., 189.
8) Boom. Netjes en fatsoenlijk. in De Tijd, 30 september 1983,54.
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Door met de spijkerbroek aan te gaan zwemmen wordt deze gebleekt en
ziet er daardoor veel gedragen uit. Het gaat dan ook lekker strak zitten.
De gewoonte om er mee in het bad te gaan zitten wordt eveneens aange-
wend om hem weer goed strak om het lichaam te kunnen dragen. De
broek krimpt dan vanzelf in de goede vorm van het lichaam. In de jaren
zeventig wordt versleten spijkergoed massaal opgekocht. Van deze ver-
sleten kleren worden weer nieuwe kleren gemaakt, die alle sporen van
het oud en versleten zijn in zich dragen. Om aan de vraag naar'versleten'
spijkergoed te kunnen voldoen gaan de fabrikanten er toe over de kleding
machinaal te 'verslijten' door ze samen met stenen te wassen. Het stone-
washed spijkergoed komt nu op de markt.9

In de zeventiger jaren is het eveneens mode om oud spijkergoed op te
knappen. Dit opknappen varieert van het opnaaien van een eenvoudig
lapje op een versleten plek, tot het uitwerken van de prachtigste patronen
op voor- en achterkant, op knieifn en pijpen. Ook het spijkerjasje krijgt
zijn borduursel op rug en front. Het 'versierde' spijkerpak is geboren.
Vooral de hippies worden voortbrengers van versieringen, die raken aan
de volkskunst. Betekende het dragen van een spijkerbroek aanvankelijk
het zich tegenover de maatschappij plaatsen, en een zich onderscheiden
van het establishment door bij de jeansdragende groep te willen behoren,
nu wordt de versierde spijkerbroek voor velen een individuele aangele-
genheid. "Mijn spijkerbroek moet afwijken van alle andere spijkerbroe-
ken en ook van de vijf, zes, zeven andere die ik zelf heb:,10 Circa
1974'75 is bijna ieder kledingstuk in denim-uitvoering verkrijgbaar. De
confectie-industrie gaat de mode van het versierde spijkerpak imiteren
door machinaal geborduurde of opgedrukte motieven op de jeanskleding
aan te brengen. 11

Midden jaren zestig is het een groep provocerende jongeren, Provo ge-
noemd, die als eerste in Nederland aan rebellie 6n aan de nieuwe kleding

gestalte geeft. In 1965 nog uitsluitend een artistieke beweging, komt de
rebellie tot uiting bij het prinselijk huwelijk in 1966. In 1967 volgen de

hippies. Zij tooien zich met klederdrachten van de Indianen, met gebor-
duurde weefsels en allerlei bonte broeken en vesten. Zij experimenteren
met sex, drugs en muziek. In Amsterdam komen de eerste jongerengroe-

9)   Hovius, De spiikerbroek, 32-33.
10)   Beagle, Het ve,3ierde spijkeipak, 15.

")   Meij, De verkoop van confectiekleding in Nederland, in Overduin (red.), Mode voor ieder-

een. 42.

324



pen, die de psychedelische beweging aanhangen bij elkaar in Fantasio en
Paradiso. De popcultuur zoals deze cultuur later genoemd wordt, ver-
spreidt zich over jongeren in geheel Nederland. Fantasio en Paradiso
verliezen hun Amsterdamse exclusiviteit. De met deze popcultuur bonte
en revolutionaire samengaande kleedcultuur is als een machtige show te
zien tijdens het popfestivalin het Kralingse bos in de zomer van 1970, te-
vens het hoogtepunt van deze massale jeugdcultuurbeweging. 12

Anti-kleding in de vorm van jeans is vooral (le dracht van de sludenten
tijdens de studentenopstanden einde jaren zestig en begin jaren zeventig.
Dat men in dezelfde kleding kan werken, sporten, eten en slapen, wordt
door de jeugd vooral waar gemaakt tijdens de dagenlange bezettingen
van aula's, schoollokalen en collegezalen. Dat de jeugd. die min of meer
in kleding, uiterlijk, in gewoonten en opvattingen, afwijkt van de culturele
standpunten van de volwassenen, komt helemaal tot uitdrukking in de
hiervoor vernoemde hippiecultuur en studentenopstanden. De opvallend
afwijkende kleding hangt samen met de behoefte om zich van de volwas-
senen te onderscheiden en in extreme gevallen om rebellie tot uitdruk-
king te brengen. Tussen  1965  en 1970 veroorzaken boven beschreven
anti-modes een grote revolutie op het gebied van de kleding. Het is de
start voor ander kleed- en koopgedrag, geentameerd door de jeugd. In
haar non-conformistisch kleedgedrag wordt de jeugd, ondanks dat zij zich
steeds meer van het officiale modegebeuren aikeert, toonaangevend voor
de confectie-industrie. Ouderen gaan het jeugdig kleedgedrag volgen;
jeugdigen worden ouder en blijven hun kleedgedrag trouw. Hij die in
1965 op twintigjarige leeftijd een spijkerbroek aantrok uit rebellie,
draagt deze in  1985 op veertigjarige leeftijd nog, niet uit rebel]ie  maar uit
sportief gedrag en/of omdat hij zo lekker zit.

De spijkerbroek, eens het symbool van de rebellerende jeug(1, hand-
haaft zich door de jaren heen en wordt een veelgedragen mode-trend,
niet alleen in vrije tijd maar ook als dracht van alle dag, elk uur, bij elke
gelegenheid. Midden jaren zeventig is de jeans helemaal ingeburgerd.

Het kledingpakket voor 'conformistische' ouderen ondergaat ook be-
langrijke wijzigingen. De algehele tendens naar comfort, bewegingsvrij-
heid en sportiviteit brengt ook veranderingen aan in de meer formele kle-
ding. De scheidslijn tussen vrijetijdskleding en formele kleding vervaagt.
Wat de ene consument als typisch vrijetijdskleding beoordeelt, trekt de
ander dagelijks naar het werk aan. Deze beoordeling hangt niet zozeer

12)  De Haas, Andere tijden, andere zeden, 28-30.
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samen met leeftijd of welstandsklasse maar met een individuele kleding-
mentaliteit.13 Wat de kleding voor ouderen betreft is het vooral de heren-
kleding die revolutionair verandert. Moest de man tot aan de Tweede

Wereldoorlog doorgaan voor stoer,  hard en ridderlijk, omstreeks  1965 is
hij niet meer zo streng en deftig, maar eerder zaclit. Het zijn vooral de

twee voornoemde oorzaken geweest, die de emancipatie van de man en
zijn kleding bewerkstelligd hebben: de jongerengroepen met popmusici
en de toename van de vrije tijd. Vooral onder invloed van dit laatste gaat
de man gemakkelijker kleding dragen, zoals soepele jasjes en truien. Zijn
kleding "zijn corset van conventie", zoals Aaftink en Bol dit noemen is
losser geworden.14 Overhemden zijn niet meer strak van lijn, maar heb-
ben slappe boorden met lange boordpunten. Begin zeventiger jaren wor-
den de pantalons zo nauw gedragen, dat er geen plaats meer is om de
zakken te gebruiken. Nu ook het colbert plaats heeft moeten maken voor
de 'truicultuur', vervallen hiermee ook de binnenzak en overige zakken,
die in ruime mate in het colbert aanwezig waren. De moderne man ont-
dekt het handtasje.15 Onder invloed van de zeventiger jaren het 'ik-tijd-
perk' genoemd denkt de man ook: "Ik ben die ik ben, m2t of zonder
handtasje, in jeans of korte broek,  in trui of T-shirt." Zijn nette kostuum
hangt hij voorlopig in de kast.

Ook de priesterkleding is door de veranderingen in maatschappij en
kleedgedrag van de man, beinvloed, nadat vooraf veranderingen in  taak-
en functie-opvatting plaatsgevonden hadden. In begin jaren zestig zijn
toog en steek al voorgoed verdwenen behoudens het dragen van de toog
tijdens de diensten. De priester kleedt zich in zwart pak en priesterboord.
In 1967-1968 gaat hij over tot het dragen van een fantasie-kostuum en
sluit hij zich bij de mannenmode aan. Ook de vrouwelijke religieuzen
hangen hun kloosterkleding in de kast en gaat over tot het dragen van zij
het wat conformistische damesmode.

De ontwikkelingen in de kledingmotivatie hebben geleid tot een enor-
me pluriformiteit. De economische neergang begin jaren zeventig, inge-

'9zet met de oliecrisis - zong Wim Kan oudjaar 1973 niet: Zuinig over de
drempel" - heeft deze pluriformiteit niet kunnen tegenhouden. Begin ja-
ren tachtig is deze pluriformiteit op een hoogtepunt gekomen. Door het
wegvallen van sociale controle als oorzaak en gevolg van de 'ik-cultuur'
doet het er niet meer toe welke kleding hoe, waar, wanneer gedragen

13)    Kolijn, De speciaaizaak in jeans en vrijetijdskteding,  7.
14)  Aaftink en Bol, a.w., 96.
15) a.w.,96.
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wordt. Niets is meer 'te gek' Onderzoeksresultaten wijzen uit dat mode-
gedrag niet alleen afhankelijk blijkt te zijn van leeftijd, modegevoelig-
heid, inkomen en opleidingsniveau, maar dat de levensfase waarin men
verkeert, de levensstijl die men aanhangt, de subcultuur waarin men zich

16beweegt en het moment waarop men de kleding draagt, belangrijk zijn.
Ondanks dat sociale controle van ouders, familie, kerk of buurt geen in-
vloed meer blijkt te hehhen, heeft de sociale eontrole van de eigen groep
- klas, spel, uitgaan - wel degelijk invloed op gedrag en met name op
kleedgedrag. Kleding wil nog steeds uitdrukking geven 'ergens bij te ho-
ren'. Dit wordt duidelijk merkbaar in de jaren tachtig: men gaat per
groep kiezen voor een eigen stijl, een eigen leefstijl. De eigen leefstijl
wordt dan bepalend voor het soort kleding dat men draagt. Er bestaat
geen autoritair centrum meer dat bepaalt hoe men gekleed moet gaan.
Mode daalt ook niet meer af'van hoog naar laag' maar beweegt zich hori-
zontaal. Iedere groep geeft haar eigen toon aan en kan eventueel andere
groepen beinvloeden. 17

Het bij de groep horen gaat zich uiten in het dragen van merkkleding.
Ook de producent heeft dit ontdekt en stimuleert deze merkrage door
grote advertentiecampagnes voor bepaalde merken te lanceren. In deze
advertenties geven zij duidelijk aan dat bepaalde merken bij een bepaal-
de 'lifestyle' horen. De producent geeft er zodoende blijk van bepaalde
merken voor bepaalde doelgroepen met een eigen 'lifestyle' te reserve-
platren. De tendens om uitsluitend merkkleding te wi]len dragen geeft
uitdrukking aan de wens of de drang van de individuele consument om
bij een bepaalde groep te horen. Ook geeft de tendens om. uitsluitend
merkkleding te willen dragen uitdrukking aan de wens of de drang om er
weet 'netjes' uit te willen zien. Sommigen merken brengen alleen maar
'nette' klassieke kleding op de markt. Midden jaren tachtig komt het
kostuum weer terug. Als het tot mijn leeftijd behoort om 'keurig in het
pak' te willen verschijnen, dan doe ik dat; als het tot mijn leeftijd behoort
om punkkleding te dragen, dan doe ik dat. Iedere leefstijl heeft zijn eigen
look: college look, classic look, vagebond look, armoe look. Terug naar
klassiek is een van de meest opvallende tendensen in het modegebeuren
na  1985.  Dat het kostuum weer in de belangstelling staat is het directe
gevolg van het feit dat 'netjes' weer mag. Marie-Louise Reek van het Ne-
derlandse Mode Instituut schrijft (september 1986):

"Een belangrijke tendens is de nieuwe netheid als reactie op het
shabby-achtige gebeuren wat we lange tijd hehhen gezien. Heel in

19   Bekke,  Het N. M.1.  Denkraam. een kapstok voor de modebranche, 23-24.
17)  Meij. t.a.p.,44.
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het algemeen gezegd, wordt het weer gebruikelijk om je voor bepaal-
de gelegenheden met zorg te kleden. Solliciteren doe je tegenwoor-
dig weer in een net pak met en goed overhemd en een smaakvolle
das... Termen als 'nieuwe netheid' en 'nieuwe zakelijkheid' zijn
geen holle kreten, kijk maar om je heen.  Wil je als detaillist op safe
spelen dan moet je een aantal kostuums in je rekken hangen. 9918

De consument is weer kritisch op zichzelf geworden, en niet alleen op
zichzelf maar ook op de produkten die hij koopt. Was hij in de vijftiger en
zestiger jaren tevreden met massa-produkten, in de tachtiger jaren is de
vraag naar kwaliteitsprodukten afgestemd op zijn individualiteit, zo graag
zijn 'lifestyle' genoemd. De consument is niet alleen kritischer maar ook
wijzer en veeleisender geworden. Hij wil zich weer onderscheiden door
een eigen identiteit.

Het aanvankelijk non-conformistische kleedgedrag van de jeugd, wat
weer gaat tenderen naar meer conformisme, de emancipatie van (le man
Zin zijn kleding, het streven naar democratisering einde jaren zestig, be-
gin zeventig, waardoor begrippen als zondags-, gelegenheids- en status-

kleding verdwenen hn weer terugkomen, veroorzaakten in grote mate on-
zekerheid bij de kledingfabrikant en de detailhandelaar.

Het beeld van de consument wordt moeilijk voorspelbaar in de zeventi-
ger en tachtiger jaren. Het typeren van de consument als mevrouw A of
mijnheer B is niet meer mogelijk, want mijnheer B kan zijn klassieke
kostuum bij een herenspeciaalzaak kopen, zijn sokken op de markt en
zijn vrijetijdskleding in een jeansshop. Zijn garderobe is zeer gevarieerd
samengesteld en in verschillende typen kledingzaken aangeschaft. Me-
vrouw A heeft eveneens een gevarieerde garderobe bestaande zowel uit
klassieke 'dure kleding' als een spijkerbroek en T-shirt. Deze laatste kle-
ding koopt zij in een trendy-shop terwijl haar kersttoilet ontworpen is
door een nationale couturier. De jeugdige consument is helemaal onvoor-
spelbaar in zijn koopgedrag. Zijn of haar garderobe kan samengesteld
zijn uit aankopen uit een jeansshop, een boetiek of de tweedehandskle-
dingzaak. Een klassiek kostuum gekocht in een kledingspeciaalzaak is ook
mogelijk. GeYnspireerd door het complexe probleem wie de consument
nu eigenlijk is, wordt in de jaren zeventig en tachtig zowel door de advise-
rende mode-instituten voor de industrie als door de detailhandel markt-
onderzoek verricht. Verschillende marktonderzoeken vonden plaats in
de vorm van seminars, congressen en/of publikaties.

18    Reek, Het kostuum weer populair, in Textielvisie XXIV.11 (1986), 8.
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Was het in het verleden nog zo dat de consument zich schikte naar wat
de mode-industrie en mode-detailhandel op de markt bracht, het roer is
volledig om: de industrie en de detailhandel moeten zich gaan afstem-
men op de consumentenmarkten. In de afgelopen jaren vanaf begin ja-
ren zeventig hebben veel kledingproducenten moeten leren dat voldoen
aan de wensen van de consument een moeilijke taak is. Deze moeilijk-
heid wordt terdege onderkend op het Seminar voor de kledingindustrie
en kledingdistributie 'Reageren en anticiperen op kledingmarkten in be-
weging' in december 1979 gehouden in het RAI-congrescentrum in Am-
sterdam.19 Op dit congres worden in eerste instantie namens de consu-
ment harde noten gekraakt.20 Naar voren wordt gebracht dat de consu-
ment voor de kledingindustrie de grote onbekende is. Van het wezen van
de relatie tussen mens en kleding heeft de kledingindustrie niets begre-
pen. De kledingindustrie bestaat uit mensen die weinig belangstelling
hebben voor de mens in de consument; de ontwerpers en de inkopers kij-
ken niet door (le ogen van de consument en zijn ook niet in het hele ver-
anderde cultuurpatroon geYnteresseerd, zo wordt gesteld. Daarom is de
consument ook niet tevreden met het huidige kledingaanbod en hij zou
veel meer geld aan kleding uitgeven als hij begrepen werd. Er zal meer
fundamenteel onderzoek naar de behoeften van de consument verricht
moeten worden. 21

De Waal brengt op dit seminar naar voren dat het consumentengedrag
nog onlogischer, impulsiever en minder voorspelbaar zal worden. Daar-
bij is de consument kritischer geworden ten aanzien van natuurlijkheid
en gebruikswaarde van zijn kleding.22 Ook brengt De Waal het begrip 'li-
festyle' naar voren als hij zegt:

"Door gestegen koopkracht zijn steeds meer mensen in staat zichzelf
een gezicht te geven, respectievelijk hun persoonlijkheid te accentu-
eren in levensstijl. Dat geldt voor kleding, woninginrichting, vakan-
ties, bezoek aan culturele manifestaties. Men geeft zichzelf een per-
soonlijkheid een gestalte door een bewuste keuze te maken uit het
wel of niet consumeren van een breed gamma van
mogelijkheden."23

i 9
)   Papers van het seminar voor de kledingindustrie- en dist,ibutie, 18 december  1979.

20)  De Vries, Namens de consument, in Paper:s van het seminar voor de kledingindustrie- en
dibtributie, 13 december 1979,3.
211 La.P.,4.22)  De Waal, Inlei(ling, in Papers t,an het seminar poor de kledingindwtrie- en distributie. 18
december 1979,1.
23)     t. a.9,1.
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In 1984 wordt op initiatief van uitgeversmaatschappij Bonaventura uit-
geefster van onder andere Elegance, een onderzoek naar koopgedrag in-
gesteld , resulterende in het rapport 'Model '84'. De doelstelling van het
onderzoek is informatie te verkrijgen over het orientatie- en aankoopge-
drag bij het kopen van kleding van personen, die meer geld uilgeven aan
kleding dan de gemiddelde Nederlander doet. Zowel mannen als vrou-
wen werden ondervraagd.  Zij die gemiddeld f  1.200  per jaar aan  bo-
venkleding besteden behoorden tot de steekproef van Model'84.  Uit het
onderzoek blijkt dat 80% van de ondervraagden geinteresseerd is en
zelfs zeer geYnteresseerd is in mode. Deze uitkomst is niet uitzonderlijk,
daar personen die meer dan gemiddeld geld uitgeven aan kleding, ook
meer dan gemiddeld in kleding en mode geYnteresseerd zullen zijn. De
modebewuste koper heeft zijn voorkeuren voor bepaalde kledingzaken.
Het grootste gedeelte van de ondervraagde groep bezoekt voor de aan-
koop van haar kleding 66n, hooguit twee winkels. Dit geldt vooral voor de
mannen. Opvallend is verder het gegeven dat 63% van de ondervraag-
den aangeeft meestal bij dezelfde winkel te kopen. 24

In november 1986 vindt in het Amsterdamse Congrescentrum van de
RAI een symposium plaats, georganiseerd door het Nederlandse Mode
Instituut (NMI) met als titel 'Duidelijk in Beeld'.25 Het doel van het sym-
posium - gehouden ter gelegenheid van het vijfentwintigiarig bestaan
van het NMI - is duidelijkheid te creeren in een onduidelijke gefragmen-
teerde modemarkt. Was 25 jaar geleden de mode grillig en onvoorspel-
baar, tegenwoordig is de modeconsument even grillig en onvoorspelbaar,
zo wordt gesteld. Vroeger was het mogelijk om de consument op basis
van leeftijd, inkomen en mode-mentaliteit duidelijk in segmenten in te
delen; tegenwoordig zijn deze factoren a1166n niet meer toereikend. Voor
zowel handel als industrie is het in de laatste jaren erg moeilijk geworden
om te bepalen hoe de doelgroep eruit ziet en op welke consument men
zich moet richten. Modegedrag is van veel meer aspecten afhankelijk dan
alleen van leeftijd, inkomen, modegevoeligheid, opleidingsniveau en
dergelijke. Aspecten als levensfase, waarin men verkeert, de levensstijl,
die men aanhangt, de subcultuur, waarin men zich beweegt het moment
waarvoor de kleding wordt gebruikt zijn mede van belang geworden bij
de keuze van kleding. Het begrip lifestyle komt te pas en te onpas naar
voren als men de consument zijn of haar kledingkeuze wil verklaren.

24)   Model  '84,  Verslag van een verkennend onderzoek naar het koopgedrag van kledingconsu-
menten,  8.
25)    Duidelijk in Beetd, papers modemarketingsymposium Amsterdam, november  1986.
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Lifestyle, of om een Nederlands woord te gebruiken levensstijl. is het gro-
te toverwoord geworden. De wijzigingen in het consumentengedrag kun-
nen in verschillende fasen onderscheiden worden. In de jaren vijftig had
de kleding nog tot doel status en functie van de drager aan le geven. Aan
de kleding kon men notabelen, zakenlieden, ambtenaren, arbeiders en
landbouwers Zin hun echtgenotes onderscheiden. De fabrikant bepaalde
welke modelijn op de markt aangehoden zoit worden, de consument had
niets in te brengen. In de jaren zestig kwam er een omwenteling, toen de
jeugd de kleding ging gebruiken om zich van de rest van het publiek te
onderscheiden. Zelfexpressie wordt nu de eerste belangrijke signaal-
functie van kleding. 26

§  2.  Karakter van  kledingverkoop  ill  verandering

a. Confectiekleding

De distributie van dames- en herenbovenkleding is in de periode
1965-1987 sterk van karakter veranderd. Kledingmotivatie en kleding-
koopgedrag van de consument en de daarmee samenhangende verande-
ring en uitbreiding van het assortiment vormen de factoren die aan deze
verandering ten grondslag liggen. In de kledingbranche is men rekening
moeten gaan houden met een kritische consument, die vervanging uit-
stelt, minder impulsief reageert op modetrends en zoekt naar goedkopere
alternatieven. Sinds  1965  is niet alleen het aantal detailhandelaren  in
kleding toegenomen, maar valt er ook een toename van de verscheiden-
heid in bedrijfstakken waar te nemen. De globale ontwikkeling in het ka-
rakter van de verkoop van kleding valt als volgt schematisch weer te ge-
ven:  markt - winkel - warenhuis/filiaalgrootbedrijf - kledingspeciaalzaak -
boetiek - kledingsupermarkt - speciaalzaak in jeans en vrijetijdskleding.

De hierboven schematisch weergegeven ontwikkeling mag slechts ten
dele chronologisch gezien worden daar verschillende vormen van kle-
dingdistributie in de detailhandel naast elkaar ontstaan zijn en naast el-
kaar zijn blijven voortbestaan. Naast deze winkelvormen van distributie
zijn er nog een aantal postorderbedrijven die een marktaandeel in de kle-
dingverkoop nemen. Het marktaandeel in procenten van de omzet van
ieder bedrijfstype in de jaren 1975,1980 en 1984 - gegevens over eer-
dere en latere jaren zijn niet voorhanden - wordt aangegeven in on-
derstaande tabel:

26)  Bekke. a. w., 5.
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Tabel  3 1:  Marktaandelen in procenten tian de totate kledingomzet27

Omschrijving herenkleding dameskleding

1975 1980 1984 1975 1980 1984

Midden- en kleinbedr f
kledingspeciaalzaak     45 42 45 50 50   51

vrijetijdskledingzaak - -5- -3
lingeriezaak     - - - - -1
gemengde textielzaak 7 3- 7 4-

Totaal        52 45 50 57 54 55

Grootwinketbedriif
filiaalgrootbedrijf     27 30 28 19 20 23
warenhuis 8 9 9 10 11    9

textielsupermarkt 772542
kledingsupermarkt - -1- -1

Totaal        42 46 40 34   35  35

Overigen
postorderbedrijf 123225
warenmarkt 441452
overige kanalen 136343

Totaal                                                                                       6            9 10 9   11  10

Totaal generaal 100 100 100 100 100 100

Uit bovengenoemde cijfers valt op te maken dat het midden- en kleinbe-
drijf zowel wat de herenkleding als de dameskleding betreft. in tien jaar
tijd zijn omzet ziet dalen en dat de gemengde textielhandel in 1984 niet
meer mee telt. Bij het grootwinkelbedrijf gaat de omzet van de herenkle-
ding achteruit en valt bij de dameskleding een vooruitgang te constate-
ren. Dit laatste dankzij de gestegen omzet bij het filiaalgrootbedrijf. Bij
zowel heren- en dameskleding stijgt het marktaandeel via het postorder-
bedrijfi Het marktaandeel via verkoop op beurzen en bij faillissementen
en via fabrieksverkoop (overige kanalen) geeft bij de herenkleding een
sterke winst te zien. De detailhandel in kleding via winkelverkoop mag
daarom met zowel het postorderbedrijf als met de 'overige kanalen' zeker

rekening houden.
Het totaal aantal kledingspeciaalzaken geraamd tegen het einde van de

27)  Kolijn, De kledingspeciaalzaak, 15; Huliselan, Kiedingspeciaaizaken, 5.
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beschreven periode (1987) omvat 6.450 ondernemingen. Dit aantal Ide-
dingspeciaalzaken is hoog te noemen. Per 10.000 inwoners in Neder-
land zijn er 4,5 kledingspeciaalzaken. Het aantal dameskledingspeciaal-
zaken wordt hoger geschat dan het aantal herenkledingspeciaalzaken. De
grote marktomvang van dameskleding is hier niet vreemd aan. Tevens
bieden dameskledingzaken in vergelijking met herenkledingzaken een
minder compleet kledingpakket aan. Hierdoor is een groter aantal typen
van dameskledingzaken mogelijk. 28

Grootwinkelbedriif

In de loop van de zeventiger jaren is er een duidelijke tendens naar
specialisatie waar te nemen. De meest in het oog springende tendens in
de kledingdetailhandel is de specialisatie naar modedoelgroepen en
sexe. Illustratief voor deze ontwikkeling is de uitbreiding en/of oprichting
van ketens speciaalzaken, al dan niet in franchising door inkoopcombina-
ties, warenhuizen en kledingwarenhuizen. Bijvoorbeeld: Kreymborg,
Nieuw Engeland, Claudia StrUter en Frank en Jean door V&D, en Mac en
Maggie door Peek & Cloppenburg.

De ontwikkeling van het aantal vestigingen bij landelijke filiaalgrootbe-
drijven is af te lezen uit de volgende tabel:

28
) Huliselan, Kledingspeciaatzaken, 4.

333



Tabel 32: Ontwikkeling aantal vestigingen bij tandelijk opererende kledingspeciaal-
zaken 29

Omschrijving aantal vestigingen per 1 januari

1975 1980 1985

Crootwinkelbedrijf
dames- en herenkleding

C&A 47          54          74
Gazan/Favetex 42          37          41
Kreymborg                                     25                 39                 43
P&€ 27 33          40

Mac & Maggie                                               -                      23                      25
Duthier                                                            11                          13                         24
Gako                               5            20           21

Meddens                                                      6                        7                        6
Nieuw-Engeland                                   3                    2                    4
Totaal dames- en herenkleding 166 228 279

dameskleding
M&S-mode 26 49 100

Miss Etam                                             35                    49                    56
Witteveen                                                   19                      26                      33
Frank                                                                                               18                                     22                                      26

Foxy Fashion                                      22 30 30

Lampe                                                                                             19                                      20                                     22

Vinke                                                           8                       14                       14
Claudia Strater                                                        6                               9                            1 1

Totaal dameskleding 153 219 292

herenkleding
HU 57          84         100
JAM-groep                                             15                    20                    29
Coster                                                        19                      22                      20
Society Shop                                                    11                          19                         18
Van Dal                                                 15                     16                    15

Totaal herenkleding 117 161 182

In de tabel valt direct het onderscheid op, dat gemaakt is tussen de ca-
tegorieen grootwinkelbedrijf in dames- en herenkleding, dameskleding,
en herenkleding. Bij iedere categorie zijn een aantal kledingbedrijven ge-

29)  Nienhuis en Pleijster, De textieldetailhandet, 134.
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noemd in de ontwikkeling van hun aantal vestigingen sinds 1975. Bij de
categorie dames- en herenkleding valt in deze tien jaren de grote expan-
sie op van C&A (van 47 naar 74), Kreymborg (van 25 naar 43), Peek &
Cloppenburg (van 27 naar 40), de opkomst van Mac & Maggie (van 0
naar 25), de verdubbeling van het aantal zaken van Duthler (van 11 naar
24) en de verviervoudiging van het aantal zaken van Cako (van 5 naar
21). Bij de categorie dameskleding valt de ontwikkeling in aantallen op
van het dameskledingbedrijf M&S-mode (van 26 naar 100) en in minde-
re mate van de damesmodezaken van Miss Elam (van 35 naar 56). Bij de
categorie herenkleding valt de ontwikkeling op van de herenkledingza-
ken van 'HIJ' (van 57 naar 100).

Bij nadere beschouwing zou een ander onderscheid in Idedingdetail-
handelszaken dan het in tabel naar voren gebrachte, gemaakt kunnen
worden, wat een volledig ander beeld van de in de tabel genoemde kle-
dingzaken zou opleveren. De verschillende fusies tussen, en overname
van kledingdetailhandelszaken waarbij de opkomst van textiel- en kle-
dingsupers een grote rol speelt heeft een aantal kledingbedrijven bij el-
kaar gebracht, waardoor een groot aantal hun zelfstandigheid maar niet
hun naam verloren hebben.

Het overzicht van de ontwikkeling van het aantal vestigingen bij lande-
lijk opererende kledingspeciaalzaken in het begin van deze paragraaf,
doet vermoeden dat hier sprake is van geheel zelfstandige speciaalzaken
met landelijke filialen. Uit de voorgaande beschrijving is wel duidelijk ge-
worden dat er in de loop van de jaren verschillende kledingspeciaalzaken
met elkaar fuseerden, dan wel door grote kleding- of warenhuizencon-
cerns werden 'opgeslokt' al dan niet met behoud van eigen naam. In
1985 is er een zestal grote concerns te noemen dat in de loop van de ja-
ren het beheer over reeds gevestigde kledingspeciaalzaken is gaan voe-

ren (zaken op landelijk niveau), &n een aantal kledingspeciaalzaken. lan-
delijk opererend, die zelfstandig gebleven zijn. De situatie in 1985 wordt
hieronder schematisch weergegeven.

Vroom & Dreesmann (Vendex-confendex)
V&D warenhuizen dames- en herenkleding

- Kreymborg dames- en herenkleding
- Nieuw Engeland betere dames- en herenkleding
- Perry Sport sport- en vrijetijdskleding

Claudia Striiter modieuze en hoogwaardige dameskle-
ding
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- Hunkemdller dames-foundation, lingerie en badkle-
ding

Kien budget-modewinkels- Bisschof (deels geliquideerd/deels Nieuw Enge-
land)

-  Frank & Jean vrijetijdskleding

C&A Brenninkmeijer
C&A dames- en herenkleding

- Foxy Fashion vrijetijdskleding (voorheen Voss-da-
meskleding)

- Marca kleding en textiel - budgetwinkels

Peek & Cloppenburg
-  Peek & Cloppenburg (lames- en herenkleding
- Lampe,

(P&C/Lampe groep) dameskleding
-  Mac & Maggie vrijetijdskleding

HIJ
- HIJ mode heren- en jongenskleding
- ZIJ dameskleding (gedeeltelijk vh Witte-

veen)

Zeeman
- Zeeman kleding en textiel - budgetwinkels
- Gazan dames- en herenkleding
- Brons geliquideerd

Vinke geliquideerd

Koninklijk Bijenkorf beheer
- Bijenkorf warenhuizen (lames- en herenkleding
-  Hema warenhuizen dames- en herenkleding - textiel

Landelijk opererende kledingspeciaalzaken
Duthler dames- en herenkleding

- Gako dames- en herenkleding
Meddens dames- en herenkleding
M&S mode dameskleding

-  Miss Etam dameskleding
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Van Dal herenkleding
- Coster herenkleding

Bristol dames en herenkleding - (schoenen)

De ontwikkeling van fusies en verkoop van kledingbedrijven zet zich na
1985 voort. In 1988 worden drie vestigingen van Nieuw Engeland door
Vendex verkocht aan het (opkomende) kledingbedrijf Hout-Brox uit Veg-
hel; 66n vestiging van Nieuw Engeland wordt geliquideerd (Amsterdam:
de overige drie blijven onder beheer van Vendex). In 1987 worden alle
twintig zaken van Coster op 66n na verkocht aan 'Retailnet' een inkoop-
vereniging met eigen winkelexploitatie. Het kledingconcern Gebr. Coster
exploiteert onder verscheidene andere namen speciaalzaken in jeugd- en
vrijetijdskleding. E6n 'Coster voor vader en zoon' blijft gehandhaafd
(Leidschendam). Door shops in jeugd- en vrijetijdskleding te gaan exploi-
teren heeft Coster zich duidelijk op tijd op een nieuwe markt gestort.

Midden- en kleinbedriif

De speciaalzaken in het midden- en kleinbedrijf (MKB) weten zich on-
danks de coneurrentie van het filiaalgrootbedrijf in de periode
1965-1987 redelijk goed te handhaven. Het is het commerciele beleid
van de kledingspeciaalzaak in het MKB, wat dit bedrijfjuist tot een sped-
aalzaak maakt. Men is in de kledingdetailhandel gaan inzien, dat de
groep consumenten niet meer alleen omschreven kan worden naar leef-
tijd, sexe en welstand, maar dat men met een publiek te maken heeft. dat
zich in groepen is gaan onderscheiden, die allen een bepaalde levensstijl
hanteren. De kle(lingspeciaalzaak gaat zich sinds de jaren zeventig rich-
ten op groepen met een bepaalde levensstijl, die zijn/liaar kledingjuist bij
een winkel wil kopen, die in de wijze waarop de winkel zelf en de aange-
boden artikelen gepresenteerd worden aan die levensstijl beantwoordt. 30

De kledingspeciaalzaak uit het MKB kan in inrichting, service en assorti-
ment, inspelen op de persoonsgebonden en de sociaal georifnteerde be-
hoeften van de c·onsument. De persoonsgebonden behoeften van de con-
sument omvatten bijvoorbeeld de wens om in een rustige winkel met rui-
me paskamers en attent personeel te kopen. Een van de sociaal
georienteerde behoeften van de consument is bijvoorbeeld de behoefte
om via symbolen met anderen te communiceren. Evenals kleding kun-

30)  Kolijn. a.w.. 47.
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nen winkels ook een expressieve symboolfunctie hebben. Het feit dat
men bij een bepaalde winkel zijn inkopen doet, vertelt anderen iets over
de goede smaak, de hoogte van de kledinguitgaven, de modebetrokken-
heid, kortom de levensstijl van de desbetreffende consument.31 Belang-
rijke elementen die de kledingspeciaalzaak aan zijn artikelen en zijn win-
kel toevoegt, zijn bijvoorbeeld:
- het assortiment: keuze per artikel, aantal artikelgroepen, prijsniveau,

modegevoeligheid en exclusiviteit;
- personeel: deskundigheid, contactuele eigenschappen, mate van zelf-

bediening:
- vestigingsplaats: afstand, bereikbaarheid, parkeergelegenheid, win-

kelomgeving;
- presentatie: winkelsfeer, indeling  van de artikelen  naar

maat/merk/kleur, achtergrondmuziek, airconditioning, etalage, paska-
mers;

-  reclame en promotion: huisstijl, frequentie, mediakeuze, formaal, mo-
deshows, acties;

- service: service bij vermaken en ruilen, klachtenbehandeling. 32

Van ondernemer tot ondernemer zal de mix van elementen, waarmee
men zijn commerciele beleid wil invullen om zodoende winkelvoorkeur
en winkeltrouw te bewerkstelligen, verschillen. De consumentenbenade-
ring vormt voor de ondernemer de leidraad. Voorop staat dat in het kle-
dinggebeuren van vandaag een duidelijke keuze een bestaansvoorwaar-
de is geworden. De speciaalzaak moet duidelijk een speciaalzaak zijn, die
zich in veel bezochte winkelstraten en winkelcentra positioneert. 33

In 1988 werd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van onder-
nemers in de textieldetailhandel 'Mitex', een onderzoek ingesteld naar
het gedrag van onsumenten van herenbovenkledingwinkels, waarin de
winkelvoorkeuren aan de hand van winkelkenmerken centraal ston-
den.34 In het onderzoek zijn zowel speciaalzaken uit het MKB, als filiaal-
bedrijven uit het grootwinkelbedrijf en de warenhuizen betrokken. Het
feit, dat door de kledingdetailhandel een onderzoek naar winkelvoorkeu-
ren aan de hand van winkelkenmerken ingesteld wordt, wijst op de nood-
zaak die door deze detai]listen gevoeld wordt, om de consument nader te

") a. w, 47-48.
;12)    a. w.,48.
33

) a.w.,48-19.

· ')   Ernst en Van der Valk, Consumentenonderzoek herenbovenkledingwinkeLs.
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profileren en hun bedrijf een duidelijk gezicht te geven, teneinde hun
plaats op de kledingmarkt te behouden.

In dit onderzoek wordt de relatie koper-verkoper venvoord door het
begrip 'vriendelijk personeel'. Dit begrip wordt door de MKB-kopers het
grootste aantal malen genoemd, gevolgd door prijs/kwaliteitsverhouding
en klachtenafhandeling. Bij modefiliaalbedrijfkopers staat 'vriendelijk
personeel' op de tweede, en bij warenhuiskopers op de derde plaats.

3S

Persoonlijke service en persoonlijke benadering blijft de trekpleister van
het midden- en kleinbedrijf.

Boetieks

Tot de kledingspeciaalzaken worden sinds het midden van de jaren
vijftig ook de boetieks gerekend. In boetieks is een nieuwe vorm van kle-
dingverkoop ontstaan. Onder een boetiek wordt die speciaalzaak ver-
staan, die zich op een smalle doelgroep richt met een heel speciale keuze.
De boetiek zal bijvoorbeeld alleen rokken, vesten, exclusieve japonnen of
pantalons in haar collectie voeren. Ook bij warenhuizen zijn boetiekachti-
ge afdelingen ontstaan. Zij vormen in zo'n warenhuis evenals andere af-
delingen een 'shop in shop'.36

De jeugd had in de na-oorlogse jaren een eigen status ontwikkeld met
een eigen identiteit. Kleding om aan die identiteit uiting te geven bestond
er nauwelijks. De modezaken en confectiebedrijven hadden nauwelijks
kleding voor de leeftijdsgroepen rond de twintig jaar. De eerste speciaal-
zaakjes die de naam boetiek zullen gaan dragen, ontstaan in Engeland.
Mary Quant opent in 1955 samen met haar echtgenoot Alexander Plun-
ket Green en haar vriend Archie MeNair de'Bazaar' in Londen. Het is de
eerste boetiek. De klereii die zij daar verkoopt zijn speciaal ontworpen
voor de generatie waarvan zij zelf deel uitmaakt, eenentwintig jaar. Het is
kleding die niet gedicteerd wordt door de Parijse couturiers.37 Mary
Ouant lanceert met het openen van haar winkeltje niet alleen een nieuwe
opvatting in de mode, maar geeft aan het begrip boetiek een nieuwe in-
houd. Tot op dat moment was een boetiek altijd een klein Parijs winkeltje
geweest, boulique, waar men dure kleren van beroemde couturiers kon
kopen. De bazaarboutique van Quant is daarentegen in alle opzichten,

ir)    a. zi:.25.
:16)  Van Elk, tre,ids-nial·keti,ig. in Mode en kleding, III. 9
·'71 Maso. Jeugdkultuur en de ontwikkeling van de mode, in Jeugd en Samenleving, Vil.5
C 1987), 320-321.
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behalve wat afmetingen betreft, iets totaal anders. Bazaarkleren zijn ori-
gineel, uniek, goedkoop, lekker om te dragen en zelfs betaalbaar voor
werkende meisjes. Mary Ouant en haar vriend hebben bij het openen van
'Ouant's Bazaar Boutiek' niet kunnen vermoeden dat de boetiekmode de
wereld zou veroveren. 38

De ontwikkeling van het fenomeen boetiek is stormachtig te noemen.
Mary Quant opent een tweede boetiek op Knight Bridge in 1961, waarna
Carnaby Street met een aaneensluiting van winkekjes, koffiebars en boe-
tieks, het centrum van de nieuwe 'swingende' boetiekgeneratie wordt. De
andere manier van mode presenteren slaat aan.  In 1962 wordt de eerste
boutique nieuwe stijl in Frankrijk geopend. Nederland volgt in 1965. In
september van dat jaar vestigen Josje Leger en Marijke Kooger de eerste
boutique nieuwe stijl in Amsterdam. Spoedig verovert deze boutique-ra-
ge de andere grote steden in Nederland.39 De komst van deze nieuwe
vorm van kledingdistributie in september 1965 in de hoofdstad mag voor
Nederland gelden als de afsluiting van een oude en het begin van een
nieuwe periode in kle(lingdistributie en kledingstijl.

Ook in Nederland verlangt de jeugd al eigen mode. Zij had de minirok
en het broekpak al geaccepteerd voordat de kledingdetailhandel deze
kon aanbieden.40 Nu de jongeren meer geld te besteden hebben en daar-
om ook meer geld voor hun kleding kunnen uitgeven, weigeren zij hun
kleding te kopen in winkels waar ouderen (boven 25 jaar) kopen. Oude-
ren hebben graag advies over kwaliteit en onderhoud en verlangen servi-
ce. Voor de jongeren maakt kwaliteit weinig uit, omdat kleding niet duur-
zaam hoeft te zijn. Hoe goedkoper, hoe tijdgebondener of modegevoeli-
ger de kleren kunnen zijn. Advies is niet nodig en ook paskamers zijn
overbodig. Trouwens, zoals al aangehaald, in de klassieke winkels is spe-
cifieke jongerenkleding niet voorradig. "Als geen fabrikant onze kleren
maakt en geen winkelier ze verkoopt, dan zullen we het ziilf wel doen", is
hun advies.41 De kleding in de boetieks gaat ontworpen worden door
mensen die geheel buiten de gevestigde mode-industrie staan. De ont-
werpers maken deel uit van de groep waarvoor de kleren bestemd zijn.
Voorts keren de jongeren zich tegen de onpersoonlijke bediening en de
massaconfectie.

Deze boetieks brengen niet alleen andere kleding maar ook een andere

38)  Buys en Van Gestel. Boetiek kleding, 8
39)  Meg, t.a.p..38.
10) t.a.p., 37.

")   Weekblad Margriet,  1966, no.45,42.
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verkoopsfeer. De inrichting van de verkoopruimte is geheel anders. Zij
leveren - wat toen geheel nieuw was - een voortdurende stroom van ach-
tergrondmuziek. Kleding wordt nadrukkelijk gepresenteerd als onder-
deel van wat in de zeventiger en tachtiger jaren 'leefstijl' genoemd
wordt.42 Samengevat vertonen de boetieks de volgende organisatorische
kenmerken: alle modellen worden zelf vervaardigd; in- en verkoopfunc-
tie worden door de eigenaar zelf vervuld; inkoop heeft betrekking op
slechts kleine hoeveelheden; de voorraad bestaat uit een klein aantal mo-
dellen met hoge omzetsnelheid; het assortiment omvat in hoofdzaak da-
mes(mode)artikelen; het prijsniveau ligt hoog; geen reclame, wel 'mond-
tot-mond' reclame.43

De boetieks gaan een alternatief modecircuit vormen. De gevestigde
mode-industrie wil niet in deze situatie berusten en vrijwel vanaf het ont-
staan van deze vorm van kledingverkoop worden pogingen ondernomen
om het boetiekfenomeen onder controle te krijgen. Veel bestaande mo-
dezaken gaan zelf een boetiek openen, ofwel in een apart pand, maar
meestal binnen de bestaande winkelruimte als een shop-in-shop. De in-
richting wordt aangepast aan de authentieke boetieks: art-nouveau stijl,
achtergrondmuziek, jonge verkopers. Het enige wat ontbreekt is echter
de juiste kleding; die wordt namelijk industrieel vervaardigd. De tijd tus-
sen de produktie en verkoop is veel te lang. Handgemaakte series zijn
veel sneller in de verkoop. De boetiek-client&le neemt geen genoegen
met mode van een jaar oud.

Het  modemagazijn Voss opent in  1966 als eerste grootwinkelbedrijf
een jongeren boetiek. Het doel is om op snelle wijze de laatste mode aan
het jonge publiek te kunnen aanbieden. De eerste jongeren boetiek van
Voss wordt weldra door meer gevolgd, die de naam 'Foxy-Fashion' krij-
gen. De ontwerpers in deze boetieks krijgen volledig de vrije hand; een
van de redenen waarom ze levensvatbaar blijken te zijn. In 1975 bestaan

er tweentwintig,  in 1985 dertig van deze boetieks.
De boetieks blijken blijvers te zijn. In 1987 verkopen zij niet direct

meer de anti-mode, die in de jaren zestig zo welig tierde. Authentieke
boetieks met zelfontworpen kleding, die van het bestaande modebeeld
afwijken, zijn er nauwelijks meer. Dit laatste wil niet zeggen dat ze er ni6t

meer zijn.

42)    Maso,  La.p..  321.

43) Gerritsma, Boetieks met eigen produktie,  36.
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Jeansshops

De speciaalzaken in jeans en vrijetijdskleding zijn 'afgeleide boetiek' in
de zin die Geritsma hieraan geeft. Onder afgeleide boetieks worden door
hem winkels verstaan, die door de eigenaars aangepast zijn aan een
nieuw publiek door herindeling en/of uitbreiding van hun assortiment.44

In de tweede helft van dejaren zestig en het begin van de jaren zeventig
ontstaat de jeansshop als nieuwe verkoopformule. Het overgrote deel van
deze shops ontwikkelt zich tot speciaalzaken in jeans en vrijetijdskleding.
De ontwikkeling van het aantal verkooppunten voor jeanskleding kan ver-
klaard worden uit het feit dat de consumptie van jeans zich niet alleen be-
perkt tot de jeugd, maar zich uitbreidt over alle leeftijdsgroepen.  Een bij-
zonder aspect hierbij is, dat de jeans met de drager is 'meegegroeid'. De
opgroeiende jeugd zelfs kinderen in kinderwagens draagt jeans en ver-
meerdert het aantal dragers, terwijl de ouderwordende jeugd die de vol-
wassen en middelbare leeftijd bereikt, jeans blijft dragen. Aanwas aan de
onderkant en geen afval aan de bovenkant, Naarmate er meer oudere

. 1 9consumenten komen die 'opgegroeia ziJn in jeans, zal het gemiddeld
verbruik in de hogere leeftijdsgroepen toenemen.

Onder invloed van mode op het produkt jeans, krijgt de afzet in de ja-
ren zeventig een verdere stimulans. Aanvankelijk komt dit tot uiting in de
gebruikte stof (gebleekte denim, ribcord). Rond 1975 ontstaat een grote
verscheidenheid in stijlen, modellen en stofsoorten. Door de introductie
van deze modische jeans is vooral de consumptie door vrouwen sterk
gestegen.

De verkooppunten van jeanskleding, hebben in de loop van de jaren,
qua type een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Nadat de verkoop van
jeans aanvankelijk via een handjevol dumpzaken en speciaalzaken in
werkkleding plaatsvond, ontstaat er aan het einde van de jaren zestig een
ware explosie van het aantal verkooppunten. In deze periode start de
jeansshop als nieuwe winkelformule in de kledingdetailhandel. De han-
del is gericht op de jeugd, een handel die zo goed verloopt, dat de onder-
nemingslust van velen gestimuleerd wordt om ook met deze handel te be-
ginnen. Uit een bedrijfsonderzoek (1981) blijkt dat de helft van de on-
dernemers voorheen in cle meest uiteenlopende beroepen buiten de
textielbranche werkzaam was geweest.45 Naast deze 'blauwe winkels' - zo
genoemd naar de blauwe kleur van de denim - ontstaan winkelconcepten

+') a.w., 36.
9   Kolijn, De speciaaizaak injeans en trijetijdskleding,  14.
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waarin jeans het uitgangspunt vormen voor een uitgebreid assortiment
hoogmodische kleding voor tieners met een progressieve kledingmentali-
teit. Deze nieuwe winkelconcepten wor(len aangeduid als speciaalzaken

in jeans en vrijetijdskleding. Deze zaken mikken op een brede leeftijds-
groep, beginnende  bij  12 jaar en uitlopend tot tussen  de  25  en  40 jaar.
Binnen deze groep wordt weer onderscheid gemaakt tussen modische
jeanszaken en jeansshops. Het verschil komt naar voren in de modege-
voeligheid van het assortiment en het aantal landelijk bekende jeansmer-
ken dat gevoerd wordt. Naast deze speciaalzaken zijn er de bestaande
winkels, (lie ofwel mede jeans verkopen of zelfs en aparte afdeling (shop-
in-shop) hiervoor hebben ingericht, zoals daar zijn de speciaalzaken, de
kledingwarenhuizen en grootfiliaalbedrijven (C&A, P&C, Kreymborg),
de warenhuizen (V&D, de Bijenkori), de gemengde textielzaken, de
postorderbedrijven en de overige (sportzaken, werkkledingbedrijven).
Het marktaandeel in procenten van de stuksafzet van jeans in  1980 in de
hierboven genoemde vormen van detailhandel is als volgt:

Tabel 33: Marktaandelen in procenten van de stuksq»et van jeans in 1980 46

Bedrijfstype Marktaandeel in %

speciaalzaken in jeans en vrijetijdskleding
(inclusief franchising en filiaalbedrijven)                                                                  30
kledingspeciaalzaken (afdelingsomzet)                                                                                             17

kledingwarenhuizen en grootfiliaalbedrijven                                                           18
warenhuizen/supermarkten                                                         8
gemengde textielzaken                                                                          8
textielsupers                                                                           8
markthandel                                                                                                 5
postorderbedrijven                                                                   1
overige                                                                                        5

Totaal 100

De stuksafzet van de speciaalzaken in jeans en vrijetijdskleding scoort
hoog met 30%, wat opmerkelijk genoemd mag worden en blijk geeft van
de opkomst van deze nieuwe vorm van kledingdistributie voor een nieuw
soort kledingmode.

Na 1975 heeft er een sterke filiaalvorming en groei van commerciele sa-
menwerkingsverbanden plaatsgevonden in de detailhandel van jeans- en

46) a.w., 15.

343



vrijetijdskleding. Op 1 januari 1979 zijn er 27 ondernemingen met meer
dan vier vestigingen. Twee jaar later zijn er 28 van deze filiaalbedrijven
doch het totale aantal vestigingen van deze groep blijkt in die twee jaar te
zijn toegenomen van 258 tot 329. Vier van deze ondernemingen onder-
scheiden zich duidelijk van de rest; per  1 januari 1981 tellen deze vier
ondernemingen het volgend aantal vestigingen: 47

Frank & Jean 48 vestigingen
Yet Yankees 34 vestigingen
Fooks (Down Town) 25 vestigingen
Boebi's Jean-shops 22 vestigingen

Hoewel de toekomst van de jeans in het begin van de jaren tachtig niet
al te rooskleurig wordt ingezien - daling leeftijdsgroep jongereni 'nelle'
mode raakt weer in - blijkt uit de praktijk van  1987, dat de jeans weer in
raken. De spijkerbroek mag er weer versleten uitzien. Na een periode
van 'nette' jeans winnen de verschillende wassingen (snow washed - sto-
ne  washed) weer terrein. C&A adverteert  in  maart  1987  met  "Blue  is
back".48 Helemaal 'in' is de spijkerbroek met daarop een klassieke bla-
zer met chique overhemd en stropdas. Eind jaren tachtig zijn de jeans
weer helemaal terug en is het aantal verkooppunten weer toegenomen.
Wat dit laatste betreft is het een komen en gaan van nieuwe onderne-
mers.

Kledingsupermarkten

Binnen de kledinghandel zijn de zogenaamde kledingsupermarkten
(kleine budgetwinkels) verschenen, niet te verwarren met de reeds langer
bestaande textielsupermarkten. Het aantal vestigingen van deze kleding-
en textielsupers heeft zich tussen 1975 en 1985 ontwikkeld zoals aange-
geven in tabel 32.

Tabel 34: Ontwikkeling aantal textiel- en kledingsupers 49

aantal vestigingen per 1 januari
Omschrijving

1975 1980 1985

textielsupermarkten 192 347 391

kledingsupermarkten
- Superconfex                                         24
-  Kien kleding 20

Totaal supers 192 347 435
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Van de textielsupermarkten is Zeeman (in 1981) de grootste textieldetail-
list in Nederland met 350 textielsupers in Nederland, Belgie en Duits-
land. Een tweede textielsupermarkt is Brons, met 150 filialen. In 1961
gestart als een zelfbedieningswinkel in textiel, wor(It in 1967 de basis ge-
legd voor de huidige onderneming van Zeeman. De 'goedkope' textielza-
ken van Zeeman floreren zodanig dat in  1974 de eerste grote aankoop tot
stand komt door de overname van de damesmodezaken van Vinke & Co
met zeventien grote damesconfectiewinkels. (De naam Vinke verdwijnt in
1980 voorgoed). In 1974 wordt eveneens Gazan opgekocht, van oudsher
een fabrikant, die werkle met de formule 'van fabrikant naar gebruiker'.
Het aantal winkels van (lazan wordt uitgedund  van 45  in  1974  tot 35  in
1987. In 1980 neemt Zeeman, die op dat moment 45 supers bezit, het
textielbedrijf van Brons over. Met deze transactie krijgt Zeeman dertig
winkels in Duitsland. In 1987 wordt Zeeman-Beheer in Haarlem overge-
nomen (3 winkels eigendom van een broer van de supermarkt gigant Jan
Zeeman in Alphen aan de Rijn). Tegelijk met deze transactie gaat de
naam Brons ook verdwijnen en gaat Zeeman over tot het voeren van de
handelsnaam 'Zeeman Textiel Super'. "Wij zien niet anders dan een ef-

"fectieve brug tussen consument en producent  , zo luidt het devies. Deze
producent zit voor meer dan 60% in het verre Oosten: Korea, China,
Bangladesh en Indonesit.so In Nederland wil Zeeman de goedkoopste
aanbieder zijn. Wat het aantal filialen betreft is hij ook de grootste.

Midden jaren tachtig starten drie grote kledingsupermarkten als ver-
kooppunten voor goedkope confectiekleding: Kien, Superconfex en Mar-
ca.  Kien  is een onderdeel  van het Vendexconcern en groeit  in  1985
(twintig vestigingen) naar zesendertig filialen in 1987. De slogan van
Kien luidt: "Verrassend veelzijdig - verbazend voordelig".51

Superconfex, een keten van kledingsupermarkten van het Macintosh
Concern, start in maart 1984 met tien modewarenhuizen. Superconfex
gaat  uit van volledige zelfbediening.  In 1985 wordt het 25ste filiaal van
Superconfex in Nederland geopend. Superconfex is dan een specifieke
internationale winkelformule van meer dan 140 vestigingen in Belgia,
Spanje, Portugal en Nederland. In Belgie was Superconfex al gestart in
1974.

47) a.w., 16.
48  Brabants Dagbtad, 31 maart 1987.
5  Nienhuis en Pleijster, a.tv., 135.
50) Van Bakkum, Zoveel textiel, je wordt er soms bang van, in De Votkskrant, 29 juni 1987.
51)   Kien- Modemagazien, februari  1987.
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Marca start met haar kledingsupers in 1985. De start wordt mogelijk
gemaakt door drie leden van de familie Brenninkmeijer (aandeelhouders
van C&A), maar blijft volledig afhankelijk van het kledingconcern C&A.
MLt Marca komt er naast de kledingsupers van Kien en Superconfex een
derde kledinggigant op de Nederlandse kledingmarkt. "C&A met Macin-
tosh en Vendex in de slag om de kledingmarkt", schrijft de Volkskrant
van 20 augustus 1985. Marca gaat een breed assortiment kwaliteitskle-
ding voeren tegen discountprijzen. Marca zal goedkoper worden dan Su-
perconfex. Zelfbediening wordt totaal doorgevoerd tot en met het inpak-
ken van de gekochte goederen toe. De winkels worden uitgerust met klei-
ne ateliers voor veranderingen, die gebeuren terwijl de klant wacht. Voor
de Marca vestigingen worden off-town locaties gekozen, hoewel  in  1988
Marca zich in 's-Hertogenbosch in het centrum van de stad vestigt. Even-
als bij C&A worden van Marca geen omzetcijfers bekend gemaakt. Als
doelgroep wordt gekozen voor dertigers met een gezin.

De reacties van de kledingdetailhandel in het midden- en kleinbedrijf
blijven niet uit.  In 1983 reageert Mitex op de komst van Superconfex met
felle protesten. Ook van overheidswege is men gekant tegen deze vesti-
gingen. In oktober 1985 wordt in Utrecht voor de detaillisten van  het
midden- en kleinbedrijf een studiedag gehouden met een titel, die niets
te raden overlaat. deze titelluidt: 'Schaalvergroting in de modedetailhan-
del', en met als ondertitel de grote vraag: " De modedetaillist bedreigd?'

De protesten van Mitex tegen de komst van Superconfex hebben van-
zelfsprekend als achtergond de bedreiging van de detailhandel van het
midden- en kleinbedrijf. In de praktijk richten deze protesten zich echter
tegen de komst van de bedrijven van Superconfex in hallen aan de rand
van de grote steden (off-town locaties), die eigenlijk voor industrievesti-
ging bedoeld zijn. De gemeenten moeten deze vestigingen van Macin-
tosh verbieden, menen zij. Minister Van Aardenne destijds minister van
Economische Zaken deelt de mening van Mitex ten volle. Het voornemen
van Macintosh om in industriehallen detailhandelsvestigingen op te zet-
ten zullen de gemeenten, volgens hem categorisch moeten verbieden.
Het is een algemeen planologisch uitgangspunt, dat op bestemmingen
van industriele aard op geen enkele wijze detailhandelsbedrijven mogen
worden gepland en gevestigd. Politiek beleid en belangen  van  het
midden- en kleinbedrijf worden hier ten opzichte van dezelfde 'vijand
verstrengeld. De strijd schijnt in eerste instantie vruchten afte werpen. In
Maastricht moet Macintosh zich terugtrekken; de georganiseerde mid-
denstand in Weert beheerst de belangrijke ste]lingen; in Alkmaar volgt
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een complete terugtocht van Macintosh daar er definitief geen vestiging
op een industrieterrein zal plaatsvinden; Arnhem biedt weerstand via het
gemeentebestuur; in Helmond wordt penetratie van Macintosh definitief
verijdeld; Bergen op Zoom verzet zich tegen de komst van Macintosh op
het industrieterrein.52 Macintosh ondervindt massale tegenstand bij de
vestiging van haar Superconfexwinkels. Maar theh komen er vestigingen.
In maart 1984 heeft Macintosh al zeventien vestigingen van Superconfex
gerealiseerd. In Till)urg is de komst in een winkelcentrum legaal; In
Apeldoorn komt een Superconfexwinkel legaal in een vroegere meubel-
zaak; in Almelo poogt Macintosh te penetreren in een voormalige (tex-
tiel)fabriekshal; in Venlo tenslotte wordt vestiging in een vroegere veiling-
hal geweigerd.53 Superconfex blijkt echter de slag te gaan winnen. In
maart 1984 worden tien winkels geopend onder andere in: Bergen  op
Zoom, Enschede, Etten-Leur, Maastricht, Nijmegen, Tilburg, Weert en
Zutphen. In datzelfde jaar 1984 komen er nog zeker tien bij. In 1985 zal
het aantal tot vijftig gestegen moeten zijn, waarbij de klemtoon voor vesti-
ging niet op de allergrootste steden komt te liggen. Macintosh gaat door.
Wat inrichting en display betreft heeft Macintosh de 'richting' van C&A
gekozen; de vestigingen van de Superconfexwinkels vinden dus duidelijk
niet in fabriekshallen plaats.

De strijd van het midden- en kleinbedrijf tegen Superconfex wordt
voortgezet in een vorm van boycot. Bepaalde inkoopcombinaties nemen
bepaalde maatregelen tegen het eigen aanbod van Macintosh. (Macin-
tosh levert ook aan het MKB.) Bij de ene inkoopcombinatie wordt het
aanbod van Macintosh volledig aan de inkoopbeurzen geweerd, terwijl
een andere combinatie weliswaar het aanbod van Macintosh op de beur-
zen toelaat, maar de leden adviseert hieruit niet te kopen. Voorts wordt
de detaillisten aangeraden de eigen doelgroep goed in de gaten te hou-
den en zich niet te laten meeslepen door de warenhuizen. De doelgroep
van de warenhuizen en de supers is toch een andere dan die van de indi-
viduele detailhandelaar. Geconstateerd wordt echter dat uit iedere doel-
groep consumenten regelmatig naar de grootwarenhuizen en supers gaan
om bepaalde stuks aan te schaffen. De warenhuizen en de supers richten
zich overigens regelmatig met enkele of een beperkte groep artikelen op

54de verschillende doelgroepen in de markt.
De kledingdetailhandel in het midden- en kleinbedrijf blijft ongerust.

52) Textielvisie XXIi.1 (1984),9.

53) Textieivisie XX11.3 (1984), 7.
54) Textielvisie XXII.6 (1984), 32.
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Op 28 oktober 1985 wordt in Utrecht een studiedag belegd zoals al aan-
gehaald, die de verontrusting over deze schaalvergroting tot onderwerp
heeft. Deze verontrusting ligt bij het feit dat de-consument steeds minder
geld aan kleding besteedt en dat in de modedetailhandel het aantal vesti-
gingen van het grootwinkelbedrijf desondanks steeds toeneemt. Tevens
introduceert dat grootwinkelbedrijf nieuwe, grootschalige distributieme-
thoden met een breed assortiment en scherpe prijzen. Wat moet de zelf-
standige modedetaillist doen en is de consument nog bereid te betalen
voor service en persoonlijke bediening? Vastgesteld wordt dat de mode-
detailhandel wel degelijk bedreigd wordt. In het aandeel van het midden-
en kleinbedrij f in de bestedingen van de consument is een structurele da-
ling waar te nemen.  In  1960 is dit aandeel nog 70%, in  1985  is dat nog
maar 50% en zal naar men vermoedt in  1990 tot onder de 40% zakken.

Het koopgedrag is veranderd. Vroeger waren er prijskopers en service-
kopers.   In   1985  is het koopgedrag  van de consument vele complexer.
Een bepaalde levensstijl is nu bepalend. Soms is dezelfde consument

prijs-agressief bezig, soms stelt hij uitermate veel prijs op service en bedie-
ning. De consument is prijsbewuster, kritischer en mondiger. Binnen de
kledingbranche zijn een groot aantal formules waarbij uitersten toene-
men: aan de ene kant schaalvergroting, aan de andere kant schaalver-
kleining en specialisatie. Dus zelfbediening Jin superbediening. De de-
tailhandel is gedifferentieerd en voortdurend in beweging. Er zijn veel
nieuwkomers en veel afvallers. De klanten van de Supers zijn oud-groot-
winkelbedrijfklanten. Daardoor zal het grootwinkelbedrijf aan upgrading
doen. Ook het midden- en kleinbedrijf zal upgrading moeten gaan hante-
ren. De wensen vervullen van een eigen doelgroep is voornaam. Tevens
zal de winkel (zaak) 'persoonlijkheid' moeten hebben, want niemand
koopt graag bij een 'nobody', dus een zaak zonder gezicht. Een goede

zaak herken je ook aan de 'buitenkant'. De consument zal precies met de
goede spullen de zaak uit moeten gaan; volkomen tevreden dus. Zorgvul-
dig advies aan de klant is de grote kracht van het midden- en kleinbe-
drijf.55 Een tweede reactie van het midden- en kleinbedrijf is een markt-
onderzoek naar bezoekers van kledingsupermarkten (Kien en Supercon-
fex) door het Centraal Instituut Midden- en kleinbedrijf (CIMK). De
introductie van nieuwe winkelformules in de modedetailhandel, die een
mogelijke bedreiging vormen voor de zelfstandige modedetaillist, vormt
eveneens de aanleiding tot dit onderzoek.

55) Textielvisie XXII.16 (1985), 6-7.
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b. Maatkleding

De maatkleermaker die met veel moeite zijn ambachtelijk bedrijf draai-
ende had zien te houden door naast maatkleding ook confectiekleding en
mode te gaan verkopen, verdwijnt in deze periode tussen 1965 en 1987
(bijna) geheel. De confectie heeft de slag volkomen gewonnen. Door da-
lende prijzen van de confectiekleding. deels bereikbaar door goedkope
arbeidskrachten op (illegale) ateliers en thuiswerk(st)ers in eigen land, is
deze confectiekleding voor iedereen financieel bereikbaar.

De achteruitgang in de bedrijfstak maatkleding zet zich sinds 1965
9,voort. Nieuwe samenstelling van het bestuur, vernieuwde werkzaamhe-

den, maar toch blijvende achteruitgang in de bedrijfstak en onze bond",
schrijft Van der Steur.56 Het verdwijnen van een aantal maatkleermakers
is merkbaar in het teruglopend aantal leden van de Bond van maatkle-
dingbedrijven in Nederland. In  1965 telt de bond nog 70 leden, in  1969
is dit aantal gedaald tot 44, waarvan verschillende leden geen maatkle-
ding meer leveren; in 1970 worden er nog 35 leden geteld.57 In 1965
bestaat de bond nog uit vier afdelingen te weten Amsterdam, Den
Haag/Rotterdam, Leiden, Utrecht en Groningen. De afdelingen Cronin-
gen,  Utrecht  en Den Haag/Rotterdam/Leiden worden  in 1966 opgehe-
ven. Amsterdam volgt in 1968. Deze laatste afdeling van de bond, die
nog steeds de naam droeg van De Algemene Kleermakerspatroonsvere-
niging,  was in 1893 opgericht en  had  in  1908 het initiatief tot de oprich-
ting van de landelijke bond genomen.58 De bond probeert nog te redden
wat  er te redden  valt. Een reclamecampagne,  die  in 1964 gestopt  was,
wordt nieuw leven ingeblazen, zij het slechts met dertien leden. In 1966
houdt het bedrijfsschap nog een nationale maatkleding-mode-manifesta-
tie  en  in  1969 een internationale-mode-manifestatie  met een jeugdshow
in het Hilton Hotel in Amsterdam. Maar ook dit zijn laatste 'stuiptrekkin-gen' of 'vechten tegen de bierkaai', of hoe men het ook noemen wil. De
snelle terugloop van het aantal maatkleermakers en de snelle achteruit-
gang van de bedrijfstak in het algemeen, zijn feitelijkheden die men niet
verdoezelen kan. Een volgend initiatief - samengaan met de afdelingen
maatkleding van de grootwinkelbedrijven in confectie - mislukt ook. Als
de wederinvoering van de omzetbelasting, BTW genoemd, op 1 januari

S6j  Vander Steur, Degeschiedenis vande Bond van maatkledingbedrijuen in Nederland, ill,
9.

57)  a.w- 11.

58) a.w., 10.
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1969 een feit wordt, betekent dit weer een ongewenste prijsstijging. Po-
gingen om de maatkleding in het lage tarief van 4% te krijgen mislukken.
Maatkleding valt onder het tarief 12%. Alleen voor kledingreparaties
geldt 4%. Als in 1970 de Christelijke Bond van Kleermakerspatroons
opgeheven wordt, bestaat alleen de Bond van maatkledingbedrijven in
Nederland, de Bond van Kleermakerspatroons, de afdeling maatkleding
van de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VCT) en de R.K.
Bond St. Martinus nog.  De R.K.  Bond St. Martinus is in de zestiger jaren
deel gaan uit maken van Mitex en de afdeling maatkleding van VGT be-
staat slechts uit 66n lid. In 1970 wordt door de Stichting Maatkleding-
shows van de Bond van Maatkledingbedrijven in Nederland nog een goed
bezochte show gehouden.  In 1972 volgt nog een kleine show, waarna in
1974 de Stichting Maatkledingshows opgeheven wordt. In 1970 worden
door de reclamecommissie van voornoemde bond nog veertien gemeen-
schappelijke advertenties in Elsevier, Beleggersbelangen en De Neder-
landse Ondernemer geplaatst. Zeven bedrijven nemen hier aan deel. In
1971 volgt nog een gezamenlijke advertentie van zeven bedrijven in El-
sevier, maar dit is de laatste maal.59

In 1973 zijn er nog 495 kleermakerijen bij de bedrijfsvereniging inge-
schreven. Vanaf 1976 wordt vanwege het gering aantal belanghebben-
den geen CAO meer voor maatkleermakers afgesloten. Voor loonadvies
gaat men samen met de Mitex. In 1979 zijn er nog slechts drie bonden lid
van het bedrijfsschap te weten de Bond van Maatkledingbedrijven in Ne-
derland, de R.K. Bond St. Martinus en de Bond van Kleermakerspa-
troons. Deze drie bonden verdwijnen in de jaren tachtig alle drie van het
toneel. Op 1 januari 1988 wordt als laaiste de Bond voor Maatkledingbe-
drijven in Nederland opgeheven. Er zijn dan in Nederland nog 71 kleer-
makerijen waar 195 kleermakers werken; Amsterdam telt nog drie kleer-
makerijen, Breda nog twee. In 's-Hertogenbosch verdwijnt in 1987 de
laatste (Bettonville). Tegen de confectie viel niet meer vooral wat de prij-
zen betreft op te boksen en ook het kostuum raakte uit de gratie. Men
gaat in een slobbertrui naar een concert en in plaats van een winterjas
wordt een ski-jack gedragen. In 1954 werd voor een maatkostuum nog
f 400  betaald;  in  1962 f  1.000 en sinds de helft van de jaren tachtig
f 3.000 tot f 4.000. Ook het feit dat veel maatkleermakerspatroons
geen opvolgers meer hebben - hun kinderen kiezen een ander beroep -
is een van de oorzaken van het soms vroegtijdig verdwijnen van een
kleermakerij.

59)    a. w.,   1 3.
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waar werd optimale service gegeven en vond het juiste gesprek met de
klant plaats? Dit was bij de maatkleermaker. Dit wil niet zeggen dat goede
persoonlijke service in de kledingbranche geheel verdwenen is. Bij enke-
le hoogwaardige kledingspeciaalzaken is deze service zeker nog aanwe-
zig. In de doorsnee kledingzaak is deze echter belabberd of geheel ver-
dwenen, om over de kledingsupers maar niet te spreken, daar is non-ser-
vice als regel gegeven.

Is er voor een maatkostuum bijna geen maatkleermaker meer te vin-
den, of indien dit wel het geval is, niet meer te betalen, dan is er altijd nog
de oplossing van de 'kleermaker uit Hongkong', die in de tachtiger jaren
regelmatig in hotels neerstrijkt en via advertenties de maatkleding aan-

9,prijst. Kleermaker uit Hongkong een kostuum op maat voor confectie-
prijs ketizen uit 3000 stoffen en honderden internationale modellen alle
maten perfect passend advies zonder enige verplichting speciale aanbie-
ding 2 kostuums voorf 1190:'60

c. Tweedehandskleding

In het midden van de jaren zestig komt er een heimwee naar vroegere
modestijlen. De drang van vooral de jeugd om zich niet aan te sluiten bij
voorgeschreven modetrends, doet haar teruggrijpen naar oude kleedstij-
len, ook wel retrostijlen genoemd. "Men vlucht in het verleden, waarin
kleding nog niet zo massaal vervaardigd werd. Vooral Londen met zijn
Portobello Road en Chelsea met zijn antiekmarkt zijn de centra van deze
nostalgische tweedehandsmode. Armoede wordt mode. , 61 Wanneer de
vraag naar tweedehandskleding ontstaat moet daar ook een aanbod te-
genover staan. Het aanbod van grootmoeders klerenkast is gauw uitgeput
en daarom ziet de handel hier een gat in de markt. Aan de nostalgische
trend moet gehoor gegeven worden.

In het motief om tweedehandskleding aan te schaffen heeft sinds de
helft van de vorige eeuw een verschuiving plaatsgevonden. In de jaren
rond  1850 lag het motiefvan een groot deel van de bevolking om tweede-
handskleding of oude kleding aan te schaffen en te dragen in hun finan-
ciele positie. Armoede dwong velen om van de tweedehandskleding-
markt gebruik te maken. In de jaren 1940-'45 en de eerste jaren daarna,
werden velen vanwege kledingschaarste gedwongen zich tot de tweede-

60)  De TetegraaK 16 september 1987.
61)  Aaftinken Bol, a.w., 92.
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handskledingmarkt te wenden. "Na de Tweede Wereldoorlog was er wei-
nig kleding te koop. Op rommelmarkten en in uitdragerijen was vaak
tweedehandskleding uit Amerika te vinden, waar men meestal nog wel
wat goede, maar gedragen kledingstukken kon bemachtigen. -62 Midden
jaren zestig wordt mode het motief om tweedehandskleding aan te schaf-
fen. De groep of groepen van consumenten die tweedehandskleding aan-
schaffen uit een bewuste voorkeur, heeft soms te maken met protest te-
gen de bestaande sociale geledingen, of berust op romantische en nostal-

gische motieven. Bij deze laatste speelt eigen creativiteit vaak een rol.
Met tweedehandskleding kan men veel combineren en vermaken. Deze
tweedehandskleding gebruikers - navolgelingen van de in 1967 in Ameri-
ka ontstane hippiebeweging - zijn op zoek naar een ander kledingbeeld.
"Het gaat hier om een zeer modegevoelig publiek, waarbij de economi-
sche factor een minder belangrijke rol speelt, maar waarbij het nieuwe en
voor hen ongewone de doorslaggevende factor  is."63 Dit publiek  is  in

principe jong, omdat men nooit een kledingbeeld zal willen waar men
vroeger al eens in gelopen heeft. Er zijn een aantal winkels die zich op dit
publiek richten. Zij presenteren een eigen stijl. De kwaliteit van de twee-
dehandskleding is goed en de prijs ligt iets boven het gemiddelde dat
men op de markt betaalt. Veel van deze kleding wordt uit Duitsland,
Frankrijk of de Verenigde Staten geYmporteerd.64 De groep van het pro-
test koopt zijn oude kleding juist uit afkeer van status, autoriteit en con-
sumptiedwang. Volgens Meij  uit zich dit "...  in het dragen van verouder-
de modekleding, werkmanskleding en kleding uit andere culturen. In dit
pluriforme kleedgedrag was een opgelapte spijkerbroek even typerend
als een jas gemaakt van een tafelkleed:15 Aaftink noemt deze trend, die
de armoede als inspiratiebron heeft, de armoetrend of armoelook.66 De-
ze groep koopt haar kleding op rommelmarkten en tweedeliandskleding-
zaken, die in deze kleding gespecialiseerd zijn. Op deze markten en in
deze winkels worden ook vaak oude fabrieksvoorraden, dumpgoederen
en partijen kleding met water- of brandschade aangeboden.67 Het grote
voorbeeld van een tweedehandsgoederenmarkt, waar een aanzienlijk ge-
(leelte voor het verhandelen van tweedehandskleding bestemd is, is de

62  pOrtnoy, De geklede mens, 8
63) Unger, Tweedehandskleding, in Aarntzen (red.), Mode-/deren-mode, 43.
64)  t.a.p., 45.
65) Meij, Het teken van demode, 11-12.
66)  Aaftink en Bol, a.w., 122.
67)  Unger, t.a.p., 45.
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markt op het Waterlooplein in Amsterdam. Van een gekleed jacquet tot
een zwarte oma-jurk uit de jaren twintig is hier alles in overvloedige hoe-
veelheden aanwezig.

Naast deze tweedehandskledinghandel bestaat er volgens Unger een
tweedehandskledinggedrag, dat niets met handel te maken heeft. Het
tweede gebruik van kleding binnen het gezin is hier een voorbeeld van.
Jongere kinderen dragen de kleren van hun oudere broers of zusjes af.
Soms worden er binnen familieverband of vriendenkring kleren geleend
of overgenomen (soms tegen betaling). Dit gebeurt vaak met formele uit-
gaanskleding of babykleertjes.68 In de vele leefgemeenschappen die in
het begin van de jaren zeventig ontstaan, gaat ook veel kleding van hand
tot hand, al is het maar om de gedachte 'alles is van allen' gestalte te
geven.

Naast de handel op markten en in daarvoor gespecialiseerde winkels,
is er de handel in wat Unger noemt het besloten circuit.69 De handel in
tweedehands uitgaanskleding is een voorbeeld van zo'n gesloten circuit.
De vrouwen die dergelijke kleding aanschaffen, moeten vaak in verband
met het beroep van hun man representatief voor de dag komen en wi]len
niet altijd veel geld uitgeven voor een nieuw en duur ensemble of avond-
jurk. Buiten dit besloten circuit is er een keten van winkels, die zich op
deze tweedehandskledinghandel voor duurdere uitgaanskleding toelegt,
'Second Hand Rose' genaamd, met reeds acht filialen (in 1989 ook in
Den Bosch). Trendgevoelige vrouwen kunnen  in deze winkels  voor  een
redelijke prijs bijna nieuwe uitgaanskleding kopen die anderen hier ge-
bracht hebben, omdat de jasjes, de dasjes en blouses in hun kennissen-
kring alweer 'd6ja vu' zijn. Zo zijn er verschillende elitezaken van het
tweedehandskledingbedrijf, met namen als Charity, Dafodil, De Clede-
rij. Deze zaken bevinden zich vooral in buitenplaatsen als Laren, Wasse-
naar, Den Haag en het Gooi. Vooral sinds begin jaren tachtig is dAAr het
kopen en verkopen van tweedehandskleding een sport geworden. Hele
boerderijen worden omgebouwd tot 'tweedehandswinkelcentrum'. Met
verschillende winkels voor kinderkleding, sportkle(ling en dergelijke. Er
is een boetseerkeuken en aquarelzolder en zo wordt 'kleding verkopen'
wel heel ruim geYnterpreteerd. De opbrengst van de kleding speelt na-
tuurlijk wel een rol, maar de gezelligheid is wel zo belangrijk. De winkels
lijken op 'chique huiskamerprojecten voor verwende echtgenotes'. Maar

68)    La.p., 43.

69)  t.a·P.'43.
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er komen ook andere geYnteresseerden: meisjes met kleedgeld, studen-
ten, artiesten en dergelijke. Veel zaken namen kleding in consignatie,
waarvoor 30 8 50% berekend wordt. In het algemeen betaalt men
25-40% van de nieuwprijs, door de 'gegoede' consumenten wordt vooral
gelet op kwaliteit en service, die daar ook gegeven wordt. 70

De handel in tweedehandskleding, opnieuw tot bloei gekomen in het
midden van de zestigerjaren, zet zich in de jaren zeventig en tachtig voort

,'en neemt steeds nieuwe vormen aan. Tweedehands kopen zit weer in de
lift", volgens de Consumentengids in 1984, om te vervolgen: "Begrijpe-
lijk want de tijden zijn er naar. En het loont vaak de moeite, want tweede-
handsspullen zijn niet alleen een stuk goedkoper maar de klant is ook
best tevreden.'•71 Volgens de Consumentengids is het aantal vestigingen
van 'tweedehands ongeregelde goederen' in tien jaar tijd (1974-1984)
meer dan verdubbeld.72 Tot de ontwikkeling van de tweedehandskle-
dingmarkt heeft een verandering van mentaliteit in het algemeen ook een
bijdrage geleverd: men mag weer tweedehandskleding dragen zonder
hierop te worden aangekeken.

Voor de kledingmarkt voor nieuwe kleding blijft de tweedehandskle-
dingmarkt een markt, waar zij terdege rekening mee moet houden. Op di-
recte wijze past zij zich aan door nieuwe kleding als oude 'gedragen' kle-
ding te verkopen. Vooral denimstoffen lenen zich goed hiervoor. Stone-
washed en snow-washed denim geven de indruk gedragen te zijn. Ook
het op de markt brengen van 'nieuwe' nostalgische kleding uit grootmoe-
ders tijd, getuigl van een inhaken op de trend van het willen dragen van
oude kleding. Is in de jaren na 1965 'mode' het motief om zich tweede-
handskleding aan te schaffen, dit wil niet zeggen dat de begrippen
'schaarste' of'armoede' geen rol meer spelen bij de handel in tweede-

handskleding. Inzamelacties voor oude kleding met als achtergrond het
motief'schaarste' vinden nog regelmatig plaats. Sticlitingen als Het Rode
Kruis en Mensen in Nood verzamelen kleding ten behoeve van slachtof-
fers van overstromingen en aardbevingen. Landen als Portugal en Polen
zitten nog dringend om kleding verlegen. In Eindhoven wordt vanaf
1975 kleding ingezameld voor noodlijdende mensen, waar ook ter we-
reld. Deze inzameling vindt jaarlijks plaats. De kleren komen overal van-
daan zoals het opruimen van kleerkasten, overlijdensgevallen, faillisse-

70) De Volkskrant, 17 januari 1987.
71

) De Consumentengids 1984.3.,  100.
72) a. w., 100.
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menten etc. Ieder jaar gaan 25.000 vuilniszakken vol kleding de hele we-
reld over via de stichting'Samen mensen helpen' in Den Bosch. Kleding
wordt verzonden naar India, Colombia, Brazilie, Peru, Chana en Po-
len.73  De 'Max Tailleur Stichting' zamelt sinds  1972 oude kleding in via
de actie 'Geef Max de zak'. De opgehaalde kleding wordt verkocht aan
oude-klerenkopers, die deze weer doorverkopen aan ontwikkelingslan-
den. De opbrengst van deze kledinginzameling van de Max Tailleur
Stichting komt ten goede aan het reumafonds voor reumapatienten. De
jaarlijkse omzet is ruim drie miljoen gulden. In 1987 komen er financiele
problemen voor het reumafonds omdat de opbrengsten van de kle(ling-
verkoop voor de helft teruglopen; de prijs die voor de kleding geboden
wordt, is drastisch gedaald. Door het zakken van de dollarkoers kopen de
klanten van de Stichting - de oude-klerenkopers - liever oude kleding in
de Verenigde Staten dan in Nederland.74 Wij zien hier dat de handel in-
vloed heeft op de activiteiten voor het goede doel.

De consument die zich om financiBle motieven tot de tweedehandskle-
dingmarkt wendt, kan terecht bij de verschillende instellingen die van
handel in tweedehandskleding een van hun activiteiten gemaakt hebben
uit charitatief of levensbeschouwelijk oogpunt. Voorbeelden hiervan zijn
het Leger des Heils en de St. Vincentiusvereniging. Het Leger des Heils
is in ons land een van de grootste instellingen die tweedehandskleding in-
zamelt en verkoopt. Sinds 1969 houdt het Leger zich hiermee bezig. Een
belangrijk deel van de ingezamelde kleding wordt uitgesorteerd en ver-
kocht in de sociale winkels, die het Leger des Heils exploiteert, met het
oogmerk dat op deze manier goede kleding beschikbaar komt voor de
minder draagkrachtigen in onze samenleving. Een gedeelte van de kle-
ding wordt gratis verstrekt voor directe hulpverlening in binnen- en bui-
tenland, bijvoorbeeld Vietnam, Columbia, EthiopiB enz. en in Nederland
zelf. De kleding die alsnog overblijft wordt uitgesorteerd en verscheept
naar de ontwikkelingslanden. De consumenten van de kledingmarkt bij
het leger des Heils laten een pluriform beeld zien: oud en jong, deftig en
punk, buitenlanders en studenten. Het is een gemeleerd gezelschap met
66n doel: zo spoedig mogelijk kleding kopen. Veel buitenlandse gastar-
beiders kopen niet alleen kleding voor zichzelf maar ook voor hun familie
in het buitenland. Ook buitenlandse studenten schaffen veel gebruikte
kleding aan voor hun familie thuis. Het leger des Heils telt elf regionale

73)  De Telegraq/, 30 januari 1987.
74) Dagblad Tubantia, 20 november 1987.
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kleding- en meubeldep6ts.75 De Sint Vincentiusvereniging verzamelt
haar kleding en verkoopt deze weer via haar Centraal Kledingmagazijn
(in Den Bosch althans). Goede en bruikbare kleding wordt doorverkocht
aan ook hier weer veel buitenlandse gastarbeiders. Dat de aangeboden
kleding niet zo meer 'in de mode' is komt deze bevolkingsgroep goed van
pas. Verouderde Nederlandse modekleding is bij hen juist in de mode.
Bij gastarbeiders speelt het karakter van deze kledingverkoop ook een
rol. Zij kopen het liefst op een markt of in een marktachtig verkooplokaal
waar zij kunnen loven en bieden, wat voor het grootste deel uit afdingen
bestaat. In hun land van herkomst is deze verkooptechniek nog een heel
normale zaak.

Voorts zijn er de kledingbeurzen, vaak door bepaalde instellingen op-
gezet zoals de Unie voor vrijwilligers (UVU of wijkcentra die met de op-
brengst van de verkochte kleding weer andere activiteiten kunnen finan-
cieren. Ook hier komen de consumenten uit een financieel oogpunt. Men
kan hier terecht voor goedkope en goede kleding.

Een laatste vorm van koop en verkoop van tweedehandskleding krijgt
vorm via annonces in de -huis-aan-huis bladen. Het meest worden hier
trouwjaponnen en bontmantels aangeboden. Koop en verkoop via deze
advertenties - in de oorlog 1940-1945 zo veelvuldig toegepast - is nog
steeds in zwang zij het in mindere mate en voor een ander soort kleding.

Volgens ruwe schattingen kopen jaarlijks zo'n anderhalf tot ruim twee
miljoen mensen gebruike kleding. 76

§  3.  Ontwikkeling in de kledingdetailhandel te 9-Henogenbosch

a. Variatie in verkooppunten

De grote veranderingen in de detailhandel in textiel en confectiekle-
ding in 's-Hertogenbosch vinden plaats in de jaren zeventig en de eerste
helft van de jaren tachtig. Deze verandering betreft het karakter en de
uitbreiding van het aantal verkooppunten in de textiel- en kledingdetail-
handel en het aangeboden assortiment binnen deze handel. In de zeven-
tiger jaren vestigen zich filialen van opkomende grootbedrijven in de kle-
dingdetailhandel in 's-Hertogenbosch en stijgt tevens het aantal verkoop-
punten van kleding en textiel in het midden- en kleinbedrijf, gepaard

75)  Gerritsma, Voor nog geen  110 piek een nieuw pak, in Dagbtad Tubantia,  1  november
1986.

76) t<Lp.
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gaande met een verandering van het karakter van deze verkooppunten
door de komst van boetieks en jeansshops (speciaalzaken in jeans en vrije-
tijdskleding). Tevens profileren zich enkele confectiebedrijven als spe-
ciaalzaken voor 'betere' confectie. De vestiging van enkele textiel- en kle-

dingsupers in de stad brengt een nog grotere verscheidenheid in de kle-
dingdetailhandel aan. Deze supers brengen wat assortiment betreft veel
goedkope textiel en kleding op de markt. Stijgt het aantal boetieks en
jeansshops zienderogen, het verloop in beide vormen van detailhandel is
groot. De bestaansduur van deze detailzaakjes is kort. Ook bij kle-
dingspeciaalzaken treedt er een verloop op. Bekende namen op gebied
van kleding en textiel verdwijnen. De ontwikkeling van het aantal ver-
kooppunten in de kledingdetailhandel in 's-Hertogenbosch valt af te le-
zen uit het volgende overzicht:

Tabel 35. Verkooppunten  kledingdetailhan(tel  in  's-Hertogenbosch van  1963  tot   1987  n

Jaar van telling 1963 1978 1980 1982 1984 1987

branche
herenconfectie                          10         19         21          17         18         18
herenmode-artikelen             3
damesconfectie                      12        42        33        38        44        51
damesmode-artikelen               7
dames- en herenconfectie 7 30 30    36    47    69

Totaal                                      39         91          84         91 109 138

Vanaf de telling in 1978 komen herenmode-artikelen niet meer als af-
zonderlijke branche-omschrijving in de tellingen voor. Evenzo is dit het
geval bij damesmode-artikelen. Oorzaak hiervan is dat zowel herencon-
fectiezaken als damesconfectiezaken modeartikelen aan hun assortiment
hebben toegevoegd.

Uit tabel 35 blijkt dat de bedIijfstelling van 1978 een enorme groei te
zien geeft van de detailhandelszaken in dameskleding en dames- en heren-
kleding, waaruit de vestiging van boetieks en jeansshops naar voren komt.
Bij de pluriformiteit die zich in de kledingdetailhandel zowel voor heren
als voor dames heeft ontwikkeld - in 's-Hertogenbosch loopt deze ont-
wikkeling evenwijdig aan de landelijke ontwikkeling - lijkt het adequaat

77)    De tellingen 1963/1978 zijn alkomstig  van  de  in die jaren uitgevoerde bedrij fstellingen
van het CBS; de tellingen 1980/1982/1984/1987 zijn overgenomen uit het over die jaren sa-

mengestelde bedrijven register van de gemeente 's-Hertogenbosch.
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om bij de bedrijfstellingen van de kledingdetailhandel in 's-Hertogen-
bosch deze pluriforme onderscheiding eveneens aan te brengen. Deze
pluriforme onderscheiding in de kledingdetailhandel bestaat uit de vol-
gende vormen:
- filiaal grootbedrijf
- kledingspeciaalzaak
- boetiek (onderscheiden naar boetieks voor nieuwe kleding en voor

tweedehandskleding)
- jeansshop
- textiel- en kledingsuper
De ontwikkeling van de verschillende vormen van kledingverkoop zullen
nagegaan worden aan de hand van een door mijzelf uitgevoerde be-
drijfstelling van de kledingdetailhandel op de drempel van de negentiger
jaren (juni 1989). Tot de filialen grootbedrijf zijn slechts die speciaalza-
ken gerekend, die een filiaal zijn van landelijke grootbedrijven met vijf-
tien of meer filialen. Bij sommige kledingdetailhandelszaken is een on-
derscheid tussen speciaalzaak of boetiek moeilijk aan te brengen. Ceko-
zen is voor die vorm, waarvan de trekken in de detailhandelszaak
overwegend aanwezig zijn. Bij de verschillende vormen is voorts een on-
derscheid gemaakt naar detailhandelszaken voor heren, dames of voor
dames en heren.

Tabel 36: Aantal en soon van bednorm in de kledingdetailhandel in  's-Henogenbosch
-juni  1989

Bedrijfsvorm Aantallen

heren dames dames en heren totaal

filiaal grootbedrijf                    3                   3                    10                     16
speciaalzaak                      10              16                  9                 35
boetiek                                                             3                             2 1                                  20                                  44

boetiek/tweedehands                                     1                      8                       9
jeansshop                                                          29                29
supers                                            7            7

Totaal                                        16                   41                      83                     140

Achtereenvolgens komen nu de onderscheiden bedrijfsvormen - vesti-
ging en ontwikkeling - aan de orde.
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Filiaal grootbedriif

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat in  1989 in 's-Hertogenbosch zes-
tien kledingdetailhandelszaken gevestigd zijn, die behoren tot een lan-
delijke keten van kledingzaken en derhalve met de naam filiaal grootbe-
drijf aangeduid worden. Tot deze filialen behoren op de eerste plaats die
filialen, die behoren tot de van ouds bekende grootbedrijven in kleding in
Nederland te weten Kreymborg, Vroom & Dreesmann, Peek & Cloppen-
burg en C&A Brenninkmeyer. Deze vier filialen werden alle vier zonder
uitzondering v66r de Tweede Wereldoorlog in Den Bosch gevestigd. Vol-
gen nu de zestien filiaalgrootbedrijven met jaar van vestiging.
Tabel 37:  Filiaten grootbedriif in  's-Hertogenbosch in juni  1989  naar jaar van  vestiging
en assoniment

Kreymborg 1891 dames/heren

Vroom & Dreesmann 1900 dames/heren

Peek & Cloppenburg 1905 dames/heren

C&A Brenninkmeijer 1933 dames/heren

Van Dal 1965 heren

Society Shop 1974 heren

'HIJ' herenmode 1975 heen

Foxy Fashion 1975 dames/heren

Lampe 1975 dames

M&S mode 1976 dames

Fooks 1978 dames/heren

Cazan 1978 dames/heren

Duthler 1980 dames/heren

Gako 1982 dames/heren

Perry Sport 1985 dames/heren

'ZIJ' damesmode" 1987 dames

Uit de hierboven vermelde vestigingsjaren van de diverse grootbedrijven
in kleding in 's-Hertogenbosch blijkt dat in de zeventiger jaren met een
uitloop naar de tachtiger jaren een groot aantal vestigingen plaats-
vindt. Vestigen de eerste drie grootbedrijven zich in 's-Hertogenbosch
rond de eeuwwisseling met daarna nog de vestiging van C&A in de crisis-
jaren,  tot  1965  met de komst vanVan Dal heeft er geen uitbreiding van
het aantal filialen plaats gehad. De grote start van vestigingen vindt plaats
in 1974, waarna  1975 drie vestigingen te zien geeft om vervolgens bijna
ieder jaar met 66n vestiging vermeerderd te worden. Komen nu enkele fi-
lialen grootbedrij f aan de orde die door hun vestiging of door hun uitbrei-
ding de Bossche kledingdetailhandel een nieuw gezicht gegeven hebben.
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De aanwezigheid van de grootwinkelbedrijven in confectiekleding
draagt er toe bij dat het kledingaanbod voor alle klassen van de bevolking
en voor alle leeftijden aanwezig is en in de zeventiger en tachtiger jaren is
toegenomen. Voor de betere klasse profileert zich The Society Shop.
Kreymborg, C&A, Vroom & Dreesmann, Peek & Cloppenburg, Van Dal,
Lampe en Duthler, profileren zich voor de middenklasse, terwijl 'HIJ'
zich wat de herenmode betreft op een breder publiek orienteert evenals
zijn partner 'ZIJ'. M&S Mode orienteert zich eveneens op een breder pu-
bliek. Gazan en Gako richten zich op de consument met een kleine beurs.
De jeugdige consument vindt zich bij Fooks, Perry Sport en Foxy Fashi-
on. Deze filiaalgrootbedrijven zijn sinds de jaren zeventig het stadsbeeld
voor een groot deel gaan bepalen en geven aan de binnenstad eenzelfde
beeld als wat le vinden is in welke andere middelgrote stad in het land
ook. Grote opvallende naamsaanduidingen aan de gevel, die in iedere
plaats waar zij zich gevestigd hebben hetzelfde is, dragen aan deze een-
vormigheid bij. Al deze zaken zijn aan voetgangerspromenades in het
hart van de stad gesitueerd (Markt, Schapenmarkt, Pensmarkt, Hoge
Steenweg), met uitzondering van Gako en Van Dal, die echter wel van het
winkelcentrum van de stad deel uit maken.

Speciaalzaken

Naast de groei van het aantal filialen van grootbedrijven in de stad in de
zeventiger en tachtiger jaren, is het aantal zelfstandige speciaalzaken in
die jaren ook toegenomen. Van het aantal speciaalzaken in dames en/of
herenkleding zijn er evenals bij {le filiaalgrootbedrijven vier zaken die
zich v66r de Tweede Wereldoorlog in de stad gevestigd hebben. Hiertoe
behoren twee herenconfectiezaken en twee herenmodezaken. De twee
herenconfectiezaken zijn A.F. Jansen - Markt (1889) en A.F. Jansen -
Hoge Steenweg (1931), thans dames- en herenmode. De zaak in heren-
mode-artikelen van Boelens - 'Au Chapeau d'or' stamt van 1890 en de
herenmodezaak Lippits vestigde zich in de stad in 1902. Beide laatste
twee zaken vestigden zich aanvankelijk als detailhandelszaken in hoeden
en petten maar ontwikkelden zich tot speciaalzaken in herenmode-artike-
len. Tijdens de oorlog (1942) vestigt Veltman zich als een algemene tex-
tielzaak  in de Gasselstraat, terwijl Gimbrere vanuit Tilburg  in   1946  als
wandelstok- en parapluspeciaalzaak in de stad komt, en zich ontwikkelt
tot een speciaalzaak in dameskleding.  Voor de vijftiger jaren een aanvang
nemen vestigt  zich  in 1949 Maison Suisse als damesmodespeciaalzaak
(Hoge Steenweg 1-3). Van de overige thans nog bestaande speciaalzaken

360



vestigen zich er vier in de vijftiger jaren, vier in de zestiger jaren, elf in de
zeventiger jaren en negen in de tachtiger jaren. Ook hier zien wij evenals
bij de filiaalgrootbedrijven, dat vestiging van nieuwe bedrijven vooral in
de zeventiger jaren plaatsvindt met een uitloop naar de tachtiger jaren.
Een  overzicht van de  in 1989 bestaande speciaalzaken in dames-  en/of
herenkleding volgt in tabel 38.

Tabel 38: Kledingspecicalzaken in 9-Hertogenbosch injuni 1989 naarjaar ran restiging
en assortiment 78

A.F. Jansen - Markt 1889 heren

Boelens 'Au Chapeau d'or' 1890 heren

Lippits 1902 heren

A.F. Jansen - Hoge Steenweg 1931 dames/heren

Veltman 1942 dames/heren

Gimbr8re 1946 dames
Maison Suisse 1949 dames
Frits van der Ven 1951 dames
Clous Mode 1954 dames
Maison Anja 1957 dames
Modehuis de Bruin 1958 dames
Maison Dima 1964 dames
Ton Meeuwis 1966 heren

Lederrnode 1968 dames/heren

Burghouts-Helftheuvel 1969 heren

Diepeveen 1970 darnes

Van Rossum Fashion 1971 dames/heren

Franda Modes 1972 dames
Bob Lammers 1973 heren

Miss Etam 1976 dames

Kiddy's Place 1976 kindermode

Frans van Vliet 1977 dames
Kurvers 1978 kindermode

Textiel Inn 1978 dames
Leer 25 1978 dames/heren

Drijver Mode 1979 heren

Bam Bino Tino 1982 kindermode

Pierre van Grinsven 1983 heren

Mennenmode 1984 heren

Club Mode 2000 1984 dames/heren

Burghouts Exclusief 1986 heren

Veronica's Mode 1986 dames
Moda Donna 1987 dames
Livera Knip 1988 dames
De Vaan Vakkleding 1988 dames/heren

78) AKK, Handelsregisters bedrijven.
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De tien speciaalzaken in herenkleding richten zich ofwel op de hogere-
of de middenklasse. Ton Meeuwis, Burghouts Exclusief, Burghouts
(Helftheuvel) en Bob Lammers richten zieh exclusief op de hogere klasse
(mbt The Society Shop), terwijl A.F. Jansen, Drijver en Pierre van Grins-
ven zich zowel tot de consumenten uit de hogere klasse als de midden-
klasse richten. Zowel Boelens als Lippits richten zich op de middenklas-
se. Ook MennenMode heeft de middenklasse als doelgroep. Wat de spe-
ciaalzaken in dameskleding betreft, richten Frits van der Ven en Frans
van Vliet zich op de hogere klasse, hoewel de middenklasse zich hier ook
tot de klantenkring kan rekenen. Zaken als Clous Mode, Maison Suisse,
Diepeveen en Livera Knip richten zich duidelijk op de middenklasse. De
overige speciaalzaken in dames- en/of herenmode richten zich allen tot
een breder publiek.

In de rij van speciaalzaken zijn drie speciaaizaken in kindermode opge-
nomen te weten Kurvers, Bam Bino Tino en Kiddy's Place. Deze zaken
hebben een zodanig Bosch image dat zij in de rij van kledingzaken een
plaats verdienen.

Wat de locatie betreft zijn alle speciaaizaken op acht na in de bin-
nenstad gevestigd. Twee dameskledingzaken zijn gevestigd op de Graaf-

seweg (Moda Donna en Veronica's Mode), vier in de Helftheuvelpassage,
waarvan drie dames- en een herenkledingzaak (Burghouts, Maison Dima.
Textiel Inn en Modehuis de Bruin), twee in de Rompertpassage, een da-
meszaak en een zaak in kindermode (Franda Modes en Kidy's Place).
Evenals Frits van der Ven en The Society Shop zich bij wijze van spreken
als 'twin' op de Markt gevestigd hebben, kan dit ook gezegd worden van
Bob Lammers en Frans van Vliet, van wie de herenmodezaak en de da-
mesmodezaak tegenover elkaar in de Mr. Loeffpassage gevestigd zijn.

De hierboven genoemde speciaalzaken geven aan de kledingdetailhan-
del in 's-Hertogenbosch een eigen gezicht, terwijl dat bij de filialen van
de grootbedrijven in kleding en mode veel minder het geval is, zoals al
geconstateerd is. Speciaaizaken, die exclusief voor Den Bosch gelden, en
als zodanig ook alleen als zelfstandige speciaalzaak in Den Bosch ge-
vestigd zijn, zijn onder meer Frits van der Ven, A.F. Jansen, Burghouts,
Boelens, Lippits, Meewis, Bob Lammers, Frans van Vliet, Van Rossum
Fashion, Pierre van Crinsven, Drijver Mode, Clous Mode, MennenMode
en Maison Suisse. Opmerkelijk is, dat in tegenstelling met de boetieks die
zich vestigen deze speciaalzaken allen de naam van de eigenaar/oprich-
ter behouden hebben. Hier geen Amerikaanse en Engelse naamgeving
als Mod Square of Foxy Fashion maar gewoon Van Vliet en Meewis. Hoe
lang nog? A.F. Jansen probeert trendy te zijn door de naam van het be-
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drijf A.F. Jansen, genoemd naar de oprichter Antonius Franciscus Jan-
sen, te veranderen in 'a jansenmode'.

De ontstaansgeschiedenis van de sinds de zestiger jaren gevestigde

speciaalzaken is een geheel andere dan van de speciaalzaken die rond de
eeuwwisseling ontstonden. Deze laatste werden gevestigd door rondrei-
zende kooplieden en marktkooplui (Jansen, Boelens, Frits van der Ven).
De oprichters van de thans gevestigde kledingspeciaalzaken zijn van huis
uit maatkleermakers, bedrijfsleiders of komen als verkoper uit de kle-
dingdetailhandel. Drijver Mode en Burghouts zijn typisch voorbeelden
van zaken die hun oorsprong hebben in de maatkleermakerij (drie gene-
raties terug), waarvan de kleermaker/eigenaar overging tot verkoop van
confectiekleding. Ook Kurvers stamt uit een kleermakersfamilie. De eige-
naar van de huidige zaak is eerst vertegenwoordiger in textiel geweest

waarna hij 'voor zichzelf begon' door de bekende zaak van Schellekens
over te nemen. Bob Lammers en Pierre van Grinsven zijn beiden afkom-
stig uit de kledingdetailhandel (verkoper) en zijn zoals dat heet ook 'voor
zichz-elf begonnen'. De eigenaar van de damesmodezaak Diepeveen  is
zelf bedrijfsleider in de door hem overgenomen zaak geweest. Maison
Suisse is een typisch voorbeeld van een Bosch familiebedrijf, waar de
tweede generatie het heft in handen heeft, wat ook geldt voor het bedrijf
van Veltman in de Gasselstraat. Ook hier is de tweede generatie eigenaar.
Ook bij Van Rossum Fashion in de Minderbroedersstraat is de tweede
generatie werkzaam (ook boetiek 'Corine' is een familielid). De oor-
sprong ligt bij de detailhandelszaak in textiel en kieding 'St. Jacob'
destijds in de Hinthamerstraat. Verdere generaties terug - langs moe-
derskant - is hier ook markthandel oorsprong. Frits van der Ven, da-
mesmode, vindt haar oorsprong in een andere branche van kleding na-
melijk het bont. Uitbreiding en assortiment bracht damesmode. Ook hier
is markthandel, twee en drie generaties terug langs moederskant (Boe-
lens) de oorsprong. Ook A.F. Jansen is drie generaties terug gestart als
markthandel. Wat het speciale bij de speciaalzaken uitmaakt is niet al-
leen de specialiteit in het assortiment maar ook de service, die door de
eigenaar zelf of zijn personeel gegeven wordt. Voor veel consumenten is
service onontbeerlijk. Bij veel detailhandelszaken ontbreekt deze soms
geheel of ten dele (kledingsupers en supermarkten). De consument komt
naar de speciaalzaak voor service en kwaliteit en om, na een deskundig
advies, een verantwoorde keuze te maken.

Dankzij een aantal Bossche speciaalzaken kan de 'betere' klant ook te-
recht voor kleding die bij zijn 'lifestyle' hoort, het zo vaak gehoorde be-
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grip in de tachtiger jaren. The Society Shop. Ton Meeuwis, Bob Lam-
mers, Burghouts en Van Grinsven om enkele te noemen dragen 'Lifesty-
le' hoog in hun vaandel, wat zij ook in hun advertenties naar voren laten
komen en ook uitdragen. Zij voegen aan hun naam niet voor niets het pre-
dicaat 'exclusieve mode' toe.

In de loop van de jaren zijn een aantal speciaalzaken opgeheven die in
de stad een bekende naam hadden zoals het landelijk bekende da-
mesmodehuis Vinke, de dameskledingspeciaalzaak Marie Dericks, de
herenkledingzaak Klumpers en andere. Ook de filiaalgrootbedrijven Voss
en Bisschoffkwamen en gingen. Een overzicht van deze'verdwenen' kle-
dingzaken volgt hieronder. (Wegens het ontbreken van meer gegevens
kan niet voor volledigheid van onderstaande lijst ingestaan worden.)

Tabel 39: Opgeheven kledingzaken in 9-Henogenbosch in depedode 1970-1989 79

jaar van
Naam vestiging opheffing
Vinke 1922 1976
Marie Dericks 1928 1980
Modehuis St. Anthonius 1936 1973

Vakkledinghuis 1937 1988

KIumpers (Boemaars) 1938 1981

Venzo 1947 1984
VOSS 1954 1984
Benelux Kledinghuis 1958 1970
Sliepenbeek textiel 1960 1989
House of Classics 1961 1973
Bisschoff 1967 1973

Wema 1968 1983
Roma Trico 1969 1984

Mantelpaleis 1972 1981

Sanders 1973 1975
'Select' herenmode 1977 1979

Boetieks

De explosie van de bij de jeugd en jongeren zo gewilde kledingzaakjes
die de naam 'boetiek' en 'jeansshop' dragen, heeft ook in 's-Hertogen-
bosch plaatsgevonden. De naam boetiek nog geschreven in de Franse

7 AKK. Handelsregisters bedrijven.
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versie 'boutique', duikt voor het eerst in 's-Hertogenbosch op in 1965,
wanneer het echtpaar Kamp in de Ridderstraat op 7 augustus  1965 haar
'Boutique artistique' opent. Dit is echter geen kledingdetailhandelszaak-
je maar een winkel in verfijnde lederwaren.

De eerste kledingboetiek die ili 's-Hertogenbosch gevestigd wordt, is
de "Tik Tak Boetiek" op de hoek van de Verwersstraat/Achter het Stad-
huis. De opening vindt plaats op 21 april 1967. De eerste jeansshop 'Ca-
nadian Stocks' wordt geopend op 15 mei 1968 in het pand Hintha-
merstraat 70. De oorsprong van beide kledingdetailhandelszaken is ge-
heel verschillend. De Tik Tak Boetiek is een dochteronderneming van
Modehuis Frits van der Ven, de Canadian Stocks wordt gevestigd als een
filiaal van een keten van jearisshops, waarvan de hoofdshop zich in Til-
burg bevindt. Het aantal boetieks en jeansshops dat zich in de periode
1967-1989 in 's-Hertogenbosch gevestigd heeft, bedraagt 120 waarvan
82 boetieks en 38 jeansshops. Het aantal boetieks dat inmiddels opgehe-
ven is, bedraagt 39. Het aantal opgeheven jeansshops bedraagt 9, zodat

op de drempel van de negentiger jaren (juni 1989) 's-Hertogenbosch 43
boetieks en 29 jeansshops telt. Daar het gevoerde assortiment van boe-
tieks en jeansshops nogal verschillend van elkaar is - hoewel overlappin-

gen zeker voorkomen - zal aan beide vormen van kledingdetailhandel in
's-Hertogenbosch apart aandacht besteed worden. Als eerste komen de
boetieks aan de orde, waarna een beschrijving van de jeansshops volgl.

Zoals al vermeld vindt de opening van de eerste kledingboetiek in 's-
Hertogenbosch plaats op 21 april 1967. Het betreft de Tik Tak Boetiek
van Modehuis Frits van der Ven. Zonder te overdrijven kan gezegd wor-
den dat de opening van deze kledingspeciaalzaak voor jeugd en jongeren
een revolutie in de kledingverkoop in 's-Hertogenbosch betekent. De
kleding en sfeer in het nieuwe modezaakje sluiten aan bij de boetieks, die
in Londen in de beroemde Carnabystreet al gemeengoed zijn geworden.
In de openingsadvertentie - geheel in Jugendstil opgemaakt - wordt de
Tik Tak Boetiek de mooiste boetiek van Nederland en Engeland ge-
noemd.

"Het boutique is niet nieuw", schrijft het Brabants Dagblad, "wel is
de wijze van uitwerking uniek voor Den Bosch. Gezien het feit, dat de
jeugd een steeds groter aandeel in het maatschappelijk leven gaat in-
nemen  -   in   1970  is de helft  van de Nederlandse bevolking  niet
ouder dan 25 jaar - heeft Frits van der Ven de mogelijkheden voor
modern kopen en modern kleden willen scheppen. -130

80)  Brabants Dagblad, 20 april 1967.
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Lage prijzen en een snel wisselende collectie is een vooropgezet doel. De
sfeer wordt mede gecreeerd door het ten gehore brengen van 'harde'
beatmuziek. Aan de vestiging van deze eerste boetiek in de stad is een ge-
degen onderzoek in binnen- en buitenland voorafgegaan. Bij dit onder-
zoek is opgevallen dat veel van dergelijke zaakjes qua inrichting ver be-
neden peil waren. Aan de inrichting van de Tik Tak Boetiek is daarom
veel aandacht besteed. De kleuren van de gevel zijn revolutionair voor
Den Bosch, zacht lila met paarse en zwarte kozijnen. Het interieur is op-
gebouwd uit de kleuren oranje en zwart. Er heerst een voor de jeugd ei-
gentijdse sfeer door eertijdse meubels uit Italic en kleurige Japanse ver-
lichtingsbronnen. Met 'Jugendstil'-motieven beplakte kamerschermen
doen dienst als kleedkamers. De opening wordt verricht door Johny Lion
en Sophietje van Kleef, die overigens de opening vergeten waren en pas
een uur later dan gepland arriveren. Hippe meisjes worden uitgenodigd
om mee te doen aan een kledingwedstrijd of om zo maar binnen te lopen.

"Hippe twieners kom zo blitz mogelijk gekleed naar Boetiek 'Tik
Tak'. Daar worden de 20 allerliefste meisjes uitgekozen en 's avonds
om half acht terwijl disc-jockey Jan van Lier de hipste plaatjes draait
beoordeelt een jury bestaande uit Johny Lion, Sophietje van Kleef
van boetiek 'Johny en Sophietje', Frank Covers mode-ontwerper,
wauw is me dat even wat, wauw-wauw, wie de allerhipste twiener is.
Deze wordt dan 'Miss Tik Tak' en mag zo maar gratis voor niets voor
f 300, aan blitze kleding bij ons uitzoeken. "81

Dat de aangeboden kleding voor jeugdigen bestemd is, die nu voortaan
haar eigen kleding kan aanschaffen wordt in de openingsadvertentie ook
duidelijk naar voren gebracht: "Hippe meisjes, kom zo maar binnen 10-
pen en kijken naar jullie eigen mode."82 Met de opening van deze boe-
tiek heeft ook de kledingdetailhandel in 's-Hertogenbosch zoals elders
een volkomen nieuwe dimensie gekregen. Na de opening van deze eerste
boetiek volgen vele andere. Tweeiintachtig verkooppunten van jeugd- en
jongerenkleding met de naam boetiek vestigen zich sinds 1967 (tot juni
1989) in de stad. Van deze 82 boetieks zijn er inmiddels 39 opgeheven
zoals al aangehaald, zodat op de drempel van de negentiger jaren nog 43
boetieks in 's-Hertogenbosch gevestigd zijn. Van 7 opgeheven boetieks is
alleen de naam en datum van vestiging bekend; van 4 opgeheven boe-
tieks is alleen de naam bekend, ontbreekt echter datum van vestiging en
opheffing. Volgt nu een overzicht van het aantal gevestigde en opgeheven
boetieks in de periode 1967-1989.
w )  Brabants Dagblad, 20 april 1967.
82)  Brabants Dagblad, 20 april 1967.
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Tabel 40: Boetieks in 's-Hertogenbosch naarjaar van vestiging en jaar van ophe#ing in de
periode 1967-1989 83

Naam Boetiek Jaar van vestiging Jaar van opheffing
Tik Tak Boetiek 1967

Carnaby shop 1968                             z.j.
Roma Tricot 1969 1984

Saskia 1970 1975

Mod Square (1977 'man
en mode') 1972 1979

Maison Kitty 1972 1976
Pescade 1972

Gerard Reuser 1972 1983

Boutique Rodier 1972 1974
Boetiek Andr6 1972                             z.j.
Men Shop 1973                               z.j.
Corine 1974

Corine (filiaal) 1974 1976

Marianne Boetiek 1974                             z.j.
Boetiek Penelope 1975 1979

Elcerlyc 1975 1980
Detroit 1975                             z.j.
YUP 1975                             z.j.

Black Point 1975 1977

Modehuis Carla 1976 1980
Koko Blue 1976 1988
Chez Lucienne 1976 1979

La Maride 1976

Zsa Zsa boetiek 1977 1978

Kierke boetiek 1977 1979
Gipsy boetiek 1977 1980

Boetiek Marie Christa 1977 1982

Boutique La Pomme 1978 1980

Boutique Mieke 1978 1980
Boet'nick 1978

Zig Zag mode 1978

Parady 1979                             z.j.
Zus en Zo 1981

Carry's shop 1981 1981

Symfony 1982

Modestudio Robben 1982 1984

Carry Grenco mode 1982

Midame 1983

Benneton 1984

83) AKK, Handelsregisters bedrijven.
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-vervolg- Naam Boetiek Jaar van vestiging Jaar van opheffing
Edgar Vos Boutique 1984

L6zi Dazi 1984

Azurro 1984

Timode 1984
Chris Perle6 1984

Bella Zon 1984

Pulls 1984 1989

September 1985

Facade Mode 1985

Tifanny's 1985

Ragtime 1985

Maison Claire 1985 1989

Ramixa 1985

Fifth Avenue 1986

Onyx 1986

Bolero 1986

Paddy Point 1986

Modissa 1986

'First Class' mode 1986 1988

Marty Leather and Fashion 1986 1987

Art Ap Art Te 1986 1988

Allure 1987 1988

Boetiek Touch 1987

Loes en Irene 1987

Biggles 1987

New Order 1987

Pratt 1988 1989

Scooter Mode 1988

Scapa of Scotland 1988

Elysio Florence 1988

Evoluzione 1988

Mom 1988

Esprit 1988

Khristine 1989

Different 1989

Save & Smile 1989
Lady Sting 1989

Lemon 1989

Cert Boetiek                                   z.j.                                 z.j.
Modehuis Miss Blanche                       z.j.                                    z.j.
Lady Couture                                     z.j.                                    z.j.
Summer Style                                        z.j.                                        7.J.
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Het totaal aantal opgeheven boetieks sinds 1967 bedraagt negenender-
tig, dat wil zeggen 46% van het totaal aantal gevestigde boetieks, wat
tweeentachtig bedraagt. De levensduur van de boetieks, waarvan de op-
heffingsdatum bekend is (totaal achtentwintig), is als volgt:

66n boetiek twaalfjaar
66n boetiek elfjaar en vijf maanden
6#n boetiek tien jaar en acht maan(len
vier boetieks korter dan tien jaar
drie boetieks korter dan vijfjaar
negen boetieks korter dan drie jaar
zeven boetieks korter dan twee jaar
twee boetieks korter dan een jaar

De relatief lange levensduur van twee boetieks die langer dan tien jaar
bestaan hebben, valt te verklaren uit het feit dat zij niet door faillissement
of concurrentie opgeheven moesten worden maar door de pensioenge-
rechtigde leeftijd van de eigenaar. De boetiek die langer dan twaalfjaar
bestaat werd louter opgeheven na naamsverandering. Zij werd in een
gewijzigde vorm en assortiment weer verder voortgezet. Van de overige
boetieks zijn er zes die vanwege een faillissement hun activiteiten
moesten staken. Voorts is er een aantal dat de deuren moest sluiten van-
wege het teruglopen van het aantal klanten - concurrentie van nieuw ge-
vestigde boetieks. Onervarenheid in beleidsvoering speelt ook vaak een
rol. De opgeheven boetieks vinden hun oorsprong veelal in het beginnen
van een damesmodezaakje, opgezet door een (nog jeugdige) vrouwelijke
eigenaar, die deze detailhandel als bijverdienste gaat uitoefenen. Van
verschillende eigenaars van boetieks is bekend, dat zij z6 jong zijn, dat
door de Kamer van Koophandel een uitdrukkelijke verklaring van toe-
stemming tot starten van een eigen onderneming van de ouders gevraagd
wordt. Veel gestarte boetieks zijn filialen van andere kledingdetailhan-
delszaken, waarvan op den duur de liquiditeit te kort gaat schieten. Wan-
neer de kledingboetiek opgezet wordt als uitbreiding van andere activitei-
ten, zoals detailhandel in meubelen en tapijten, detailhandel in byoux en
lederwaren, of als filiaal van een groothandel in textiel of als een filiaal
van markthandel in kleding, dan gaat de opheffing van de boetiek ge-
paard met de opheffing van de overige uitgevoerde detailhandel.

De vestiging van een kleinhandel in damesmode door een vrouwelijke
eigenaar valt vaak af te lezen uit de gevoerd handelsnaam, zoals Boetiek
Saskia, Boetiek Corine, Chez I.ucienne, Botitique Penelope, Modehuh
Carla, Boutique Mieke, Carry's shop, Marie Christa, Maison Claire en
andere. Hier is weer opmerkelijk dat als handelsnaam geen enkele ach-
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ternaam gevoerd wordt. De trend van het gebruik van voornamen, ook in
het dagelijks verkeer waargenomen, doet hier opgeld.

De oorsprong van de sinds 1967 in 's-Hertogenbosch gevestigde boe-
tieks (zowel opgeheven als nog bestaande vestigingen) is zeer pluriform.
Onderverdeeld in acht categorieen geeft deze liet volgende beeld:

-  filiaal van een modezaak in de stad                                             6
filiaal van een modezaak buiten de stad                                            11

-   voortzetting/overname van een reeds bestaande modezaak                12
- eerste bevestiging vrouwelijke eigenaar                                                      17
- voorheen elektro-technisch bureau                                             1

kleinhandel in zelfmaakmode/atelier                                          8
- uitbreiding kleinhandel kunstnijverheidsartikelen                          6
- uitbreiding kleinhandel woningtextiel                                             2
-  eenmanszaak (man)                                                                  2

Subtotaal                                                                            65
oorsprong onbekend                                                                                                             17

Totaal                                                                                 82

De acht boetieks die hun eigen produktie in de handel brengen en daar-
door ondergebracht zijn in de categorie 'kleinhandel in zelfmaakmo-

de/atelier', verdienen bijzondere aandacht. Deze boetieks voldoen aan
de oorspronkelijke opzet van de vestiging van boetieks namelijk het bren-
gen van jonge eigentijdse mode door jonge mensen. Het ambachtelijk be-
drijf - door confectiekleding zo in diskrediet geraakt - wordt hier op ei-
gentijdse wijze voortgezet. Het zijn de boetieks die door Gerritsma als
'oorspronkelijke boetieks' aangemerkt worden. De boetieks met eigen

produktie hebben zich in de 'loop van de jaren tachtig' gevestigd, wat

blijkt uit het volgende overzicht.
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Tabel   41:  Jaar van vestiging van boetieks met eigen produktie in 's-Henogenbosch
1978-1987 84

Jaar van vestiging Aantal boetieks

1978                             1
1979

1980

1981                               1
1982

1983

1984                             2
1985                              2

1986                             1
1987                             1

8

Ook hier vindt het merendeel van de vestigingen plaats in de tweede helft
van de jaren tachtig. Een voorbeeld van een verkooppunt van 'haute cou-
ture' vervaardigd in eigen atelier, is Boetiek Ramixa (Snellestraat). Sinds
1986 worden hier zelf ontworpen truien in eigen atelier vervaardigd, dus
eenmalig. Truien op bestelling kan de consument hier ook krijgen. Hier
komt de persoonlijke service evenals vroeger bij de maatkleermaker weer
volledig terug. Niet alleen damestruien, maar ook herentruien zijn bij
Boetiek Ramixa in de verkoop. Boetiek Ramixa is een goed voorbeeld
van aanpassing van het produkt aan eigentijds kleedgedrag van de consu-
ment. Het conventionele colbert is immers verwisseld voor de onconven-
tionele trui.

De komst van boetieks heeft ook in 's-Hertogenbosch het aanbod van
kleding voor vooral jeugdige en zich jeugdig voelende oudere kopers ver-
breed. De markt voor deze groepen was al onderkend door de gevestigde

kledingzaken, die in hun verkoopruimten boetieks voor jeugdigen in-
ruimden door de zogenaamde shop-in-shop boetieks te cre*ren of an-
derszins aan deze jeugdige kopers- en mentaliteitsgroep aandacht te

besteden. Met name Kreymborg, Peek & Cloppenburg, Lampe, A.F.
Jansen, Vroom & Dreesmann en andere vestigden in hun kledingzaak
een eigen 'Youtiek' of trendshop voor jongeren. Wordt bij boetiek vooral
aan de vrouwelijke garderobe gedacht - Tik Tak, Corine, Timode, Mida-

B')  Gerritsma, a.w.,35.
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me, Khristine, Loes en Irene - ook de boetiek voor mannenmode heeft in
Den Bosch vaste voet aan de grond gekregen. Azurro (Achter het Stad-
huis), Evoluzione (Vughterstraat) en Elysio Florence (Markt) zijn voor-
beelden van verfijnde herenmodezaken, waar kwaliteit en service niet
onderdoen voor datgene wat geboden wordt in een herenkledingspeci-
aalzaak, zelfs daar boven uit komen, daar de klant door de directe en per-
soonlijke benadering van de eigenaar zelf, zich gesteund voelt in zijn keu-
ze en aankoop.

Een boetiek met een eigen stijl van presentatie is bijvoorbeeld Azurro.
"Het diepe rood van bourgogne en bordeaux, donkerschaduwgroen,
nachtelijk blauw en kruidig carmel worden omgeven door veel zwart en

antraciet", zo beschrijft het herenmodeblad 'Man' het interieur van
Azurro.85 Bij Azurro kan de man rekenen op persoonlijk advies, wat wel
eens nodig is bij het kiezen uit de vele exclusieve ontwerpen. Azurro is
het voorbeeld van een boetiek, die ook onder de noemer herenkle-

dingspeciaalzaak genoemd had kunnen worden. Het onderscheid is mi-
niem.

 9 TJuist het persoonlijke contact en de specifieke visie op kwaliteit van

kleding heeft ertoe geleid dat Hermans Azurro van een gemiddelde
kledingboetiek heeft kunnen transformeren tot een Man & Modezaak

die, hoe clich6matig dat ook klinkt het adject van internationale allu-
re verdient.' 86

Van Azurro kan gezegd worden dat hij niet alleen kleding verkoopt maar
ook het predicaat'verkoper van lifestyle' verdient. De zaak is dan ook be-
stemd voor de door de reclamemakers zo gewaardeerde welstandsklasse
A en B.

Evoluzione is eveneens een boetiek met eigen gezicht en stijl en ook
hier is een scheiding tussen boetiek en speciaalzaak moeilijk te trekken.
Evoluzione brengt veel internationale modemerken voor de moderne
man. Is het brengen van merken niet in? De merkenrage viert hoogtij in
de zeventiger en tachtiger jaren.

"Een assortiment met broeken van Wimmers en State of Art, een
Nederlands merk, welk na 2 seizoenen al het modesucces in Europa
is, verder de exclusieve collectie van Jetty Aartzen, truien met een ei-
gen stijl en altijd van natuurlijke materialen. De dessins en kleurcom-
binaties zijn altijd opzienbarend tijdloos. Colberts en kostuums van
Bruuch, Pierre Laffite, Venturo. Jonge merken die een geheel eigen

85) Man, XVI.11 (1988). 28.
86) a.w..28.
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uitstraling hebben. Jassen en jacks van Three Lines, Luxador en Re-
bel, duidelijk specialisten op dit vak. Overhemden van Cavori, Rica-
vo, Crane Kelly, bijna alles in 100% katoen of linnen menging",

zo wordt Evoluzione beschreven in de Bossche Omroep,%1 Evoluzione is
"

een kledingzaak waar kleding en mode gepresenteerd worden  om uw
eigen lifestyle te bepalen."88 Dus ook hier een 'verkoper van lifestyle'.

Elysio Florence op de Markt is ook een boetiek in herenmode met een
eigen stijl, die graag reclame maakt met merken als Yank's, Panno, Rails
en News. Elysio brengt aan de noordzijde van de Markt de gewenste vari-
atie in de aanwezige herenmode zaken: C&A, 'A.F. Jansen' en 'HIJ'.

Een boetiek met een totaal andere branche is de boetiek Marty's Leder
in de Orthenstraat. Een gedegen onderzoek heeft uitgewezen, dat er in
Den Bosch plaats was voor een ledermodezaak. Marty's heeft de alleen-
verkoop voor Nederland van kleding van soepel lamsleer, waar het laat-
ste nieuwe op dit gebied (le stone-washed lederen kleding is.

Dat de boetieks zich vooral richten tot jonge kopers met eigen smaak

blijkt uit de reclameteksten die gehanteerd worden: 'Jeugdige mode voor
tieners en voor de ouderen die er modern uit wi]len zien' (Veronica's-mo-
de); 'Lef-chic-romantiek' (MeribeD; Midame, en gewoon dragen wat u
mooi vindt' (Midame). Een van de boetieks presenteert de kleding als
'jong, nonchalant netjes,gemakkelijk'. Voorts richten de boetieks  zich
ook op andere manier tot de jeugdige kopers om hun mode te presente-
ren. Carnaby shop, shop-in-shop van Magazijn St. Jacob in de Hintha-
merstraat, was in de zestiger jaren een typisch voorbeeld van eigentijdse
activiteiten van modepresentatie voor de jeugd. Regelmatig worden beat-
avonden onder auspicien van de Carnaby-shop georganiseerd: "Vrijdag
10 mei a.s. mode-beatavond in dancing Cosmopoliet m.m.v. de popgroep
Peter and the Blizzards. Kaartverkoop Magazijn St. Jacob A f 2,50.  In-

 ,89gang Magazijn St. Jacob, Hinthamerstraat.
Wat de ligging van de boetieks betreft, bevinden zich concentraties in

de Ridderstraat, Kolperstraat, Pensmarkt, Schapenmarkt, Minderbroe-
dersstraat, Snellestraat, Vughterstraat (tussen St. Jorisstraat en Bere-
woutstraat) en de Postelstraat.

Boetieks in tweedehandskleding

Een geheel eigen categorie van boetieks, die in de voorgaande be-

87)    de Bouche Omroep.  1  mei  1988.
88

) de Bossche Omroep, 1 mei 1988.
89)  de Bossche Omroep, 7 mei 1968.
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schrijving niet aan de orde is geweest en waarvan het aantal ook buiten de
telling is gehouden, is die van boetieks in tweedehandskleding. Sinds
1965 werden er in de stad veertien boetieks met handel in tweedehands-
kleding gevestigd, waarvan er inmiddels vijf zijn opgeheven. De handel
in tweedehandskleding door deze boetieks gevoerd. valt als volgt te cate-
goriseren:
-  handel in goed gedragen dameskleding (twee);
-  handel in curiosa en restpartijen kleding (vier);
-  verkoop van zelfmaakmode en tweedehandskleding (vier);
- militaire dumpzaak, waaronder militaire- en overige kleding (vier).
Hieronder volgt een overzicht van de boetieks met tweedehandskleding
naar jaar van vestiging en opheffing.

9(3Tabel 42: Vestiging en ophe#ing van boetieks in tweedehandskleding 1965-1989

Naam boetiek Jaar van vestiging Jaar van opheffing
Militaire dumpzaak 1968 1970

Militaire dumpzaak 1969                               z.j.
Dumpshop jeanshouse 1970 1976

Blue Boetiek 1974

Charleston Boetiek 1977 1979

Yankee Dump 1977

"In de Boerenmouw' 1981 1982

De Drie Lelieen 1983

West Side 1984

Het Pelske 1986

Micki 1988

Per Lei 1988

Second Hand Rose 1988

Wendy's boetiek 1989

Opmerkelijk is dat de nog bestaande negen tweedehandskledingzaken er
zeven recent (in de tachtiger jaren) gevestigd zijn. Hieruit mag blijken dat
bij de consument de vraag naar tweedehandskleding nog steeds actueel
is. Naast de handel in tweedehandskleding via kledingbeurzen (in- en
verkoop), marktverkoop, charitatieve instellingen als St. Vincentius met
het Centraal Kledingmagazijn en het U.V.V., loont het om handel in
tweedehandskleding te bedrijven via winkels (boetieks). Bij het begrip
tweedehandskleding, die in deze boetieks verkocht wordt, moet niet

90) AKK, Handelsregisters bedrijven.
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meer direct gedacht worden aan oude, versleten of uit de mode geraakte
kleding, maar eerder aan nog goede bruikbare modekleding. Twee boe-
tieks (Wendy's en Secondhand Rose) handelen in het betere genre twee-
dehandskleding. Secondhand Rose is daarbij gespecialiseerd in cocktail-
en avondkleding. Ook Westside verkoopt naast nieuwe kleding het betere
genre gebruikte kleding. Het Pelske (Pelssingel) is bekend om de ver-
koop van goede gebruikte kleding. door de eigenaar kringloopkleding ge-
noemd. Per Lei (Hinthamerstraat) importeert en voert handel in restpar-
tijen kleding en nostalgische modekleding. Ook bij Yanky Dump worden
restpartijen kleding in de verkoop gebracht. De Drie Lelietin (Hintha-
merstraat) en Micki (Kruisstraat) voeren handel in tweedehandsgoederen
waaronder ook kleding. De Blue Boetiek (Postelstraat), begonnen als
tweedehandswinkel in de Korte Waterstraat, voert handel in tweede-
hands heren- en dameskleding naast zelfmaakmode en nieuwe kleding.
Zoals blijkt wordt tweedehandskleding via boetieks zeer gevarieerd aan-
geboden.

De drie beweegredenen waarom in tweedehandskleding gehandeld
werd en wordt - armoede, schaarste, mode, - zijn in Den Bosch alle drie,
de een in meerdere, de andere in mindere mate, aanwezig. Tweedehands-
kleding als mode-artikel vindt men in de diverse boetieks, tweedehands-
kleding als artikel voor consumenten met een kieine beurs wordt gevoerd
door het Centraal Kledingmagazijn van de St. Vincentiusvereniging en
door de diverse kledingbeurzen, tweedehandskleding om verhandeld te
worden naar gebieden (landen) waar schaarste (en armoede) heerst,
komt tot uiting in het verzamelen van oude kleding door de Stichting
Mensen in Nood en door de diverse verzamelbakken (Rompertpassage,
Zuiderpassage) met het duidelijk opschrift 'Kleding voor de ontwikke-
lingslanden'.

Jeanishops

Naast de boetieks worden in 's-Hertogenbosch in de zestiger jaren de
eerste jeansshops geopend. De eerste jeansshop in 's-Hertogenbosch is
de 'Canadian Stocks'  in  de Hinthamerstraat, waarvan de opening op  18
mei 1968 plaatsvindt.  Op  16 mei verschijnt een grote advertentie  in  de
dagbladen waarin de komst van deze jeansshop wordt aangekondigd:

9,Belangrijk nieuws voor Den Bosch. Vanaf zaterdag 18 mei ook in
uw stad 'Canadian Stocks' - Hinthamerstraat 98. Reeds jaren in Til-
burg een enorm succes. Vanaf a.s. zaterdag heeft iedere Bossche-
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naar daar de gelegenheid om zijn kleding, waar hij zo lang naar
"91zocht, in zijn eigen stad te kopen.

Canadian Stocks brengt naast jeans ook een grote sortering werkkleding,
bromfietskleding, regenkleding en 'voor de modebewuste jeugd' een
enorme 'hippe' collectie tienerkleding, waaronder tientallen modellen
spijkerbroeken (American jeans).92 Ook 'Army-surplus' behoort tot het
assortiment. Canadian Stocks is nog steeds in Den Bosch gevestigd, zij
het op een andere locatie te weten Hinthamerstraat 37 op de scheiding
Hinthamerstraat/Markt en onder de handelsnaam 'Canadian Stocks vrij-
etijdskleding'.

Sinds 1968 hebben  zich 39 jeansshops  in  de stad gevestigd, waarvan
er in  1989 weer 10 opgeheven waren.

Uit de naaststaande tabel kan afgeleid worden dat na de eerste vestiging
van een jeansshop  in   1968  er  acht jaren overheen gingen voordat  een
reeks van nieuwe jeansshops zich vestigde. Het jaar 1976 geeft het
grootste aantal vestigingen te zien evenals het jaar 1989 namelijk zes. De
meeste nog bestaande jeansshops hebben zich in de tachtiger jaren ge-
vestigd.

In twee volgende tabellen wordt de levensduur van de opgeheven

jeansshops en de bestaansduur van de nog aanwezige jeansshops in
1989 weergegeven.

91)  Brabantsch Dagblad, 16 mei 1968.
92)  Brabants Dagblad, 16 mei 1968.
93) AKK, Handelsregisters bedrijven.
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Tabel 43: Gevestigde en opgeheven jeansshops in 's-Hertogenbosch in de periode
1968-1989 '13

Naam jeansshop jaar van vestiging jaar van opheffing
Canadian Stocks 1968

Locomotion 1976

Tex Shop 1976

Jeans Corner 1976

Euro Jeans 1976 1978

Jeans Centre 1976 1981

Frank & Jean 1976 z.J.

Boebies Jeansshop 1977 1983

Koko Blue 1977 1988

Jansen & Jansen 1978 1988

Jeans Bazar 1979 1988

Jeansshop 1980 1989

Jeans Corner 1980

Evergreen 1981

Dream Jeans 1981

Jeans centre 1982

Van Bree vrijetijdskleding 1983

Shoebi Shop 1983

Handelshuis St. Joseph 1983

Boebi Blue 1983

Dormael 1983

Mac Anny 1984

Signature Jeans 1984

Levi's Centre 1984

Spitfire Jeans 1985

Jeans Corner 1985 1985

't Gasseltje 1985

Boldy 1985

Kassa Jeans 1986

Super Star 1986

Broekenshop AAwijk 1986
For all denim kids 1987 1989

Shabby 1988

Petrol Station 1989

Flash Jeans 1989

Balloons 1989

Shirt Company 1989

Kabba 1989

Marty leder 1989
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Tabel 44: tvensduur van de sinds 1978 opgehevenjeansshops in  's-Hertogenbosch waar-
van ophellingsdatum bekend is "'

Gevestigd Opgeheven Levensduur

maart 1976 april 1978 3 jaar, 3 maanden

februari 1976 novernber 1981 5 jaar, 9 maanden

juni 1977 oktober 1983 6 jaar, 5 maanden

november 1977 augustus 1988 10 jaar, 10 maanden

juni 1978 novernber 1988 10 jaar, 5 maanden

maart 1979 april 1988 9 jaar, 2 maanden

maart 1980      jub 1989 8 jaar, 10 maanden

juni 1985 juni 1985 5 dagen
maart 1987 juni 1989 1 jaar, 4 maanden

Tabe145: Bestaansduur van de  in 's-Hertogenbosch in  1989  gevestigde jeansshops

Bestaansduur in jaren/maanden Aantal

21-22 jaar                                                                        1
13-14 jaar                              3
9-10 jaar 1

7-   8 jaar 2

6-  7 jaar 3

5-  6 jaar                                                                                5

4-  5 jaar                                                                       5

3-  4 jaar 1

8 maanden                                                 2
6 maanden                                                 1
5 maanden                                 1

4 maanden                                                3
2 maanden                                                 1

Tolaal in juni aanwezige jeansshops 29

Onder de 29 jeansshops, die de stad in juni 1989 telt, worden er negen

aangetroffen, die als 'eenmansbedrijf' aangemerkt kunnen worden, en
waarvan de eigenaar Bossenaar is, drie shops zijn filialen van bedrijven
in de stad en zestien shops zijn filialen van bedrijven buiten de stad. Van
de negen shops die inmiddels opgeheven zijn, zijn er drie van origine

94)  AKK. Handelsregisters bedrijven.
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Bossche bedrijven, twee filialen van een Bosch bedrijf en vier filialen van
bedrijven buiten de stad.

De namen van de shops zijn overwegend in het Engels gesteld en het
valt op als er nog eens een Bossche eigennaam of een andere originele
Nederlandse naam op de gevels prijkt. Namen met de koppeling aan de
gangbare naam van het produkt 'Jeans' zijn het talrijkst, elf in getal.
Voorbeelden hiervan zijn o.a. Jeansshop, Jeans Centre, Eurojeans. Spit-
fire jeans and jackets, Boebie's Jeansshop, Dream Jeans, Kassa Jeans,
Flash Jeans. Namen die slaan op het produkt door het merk, de soort-
naam of de kleur 'blue' te voeren, vindt men terug in namen als Levi's
Centre, For all denim kids, Boebi blue. Koko blue. Engelse fantasiena-
men zijn er te kust en te keur zoals Mac Anny, Shoebi Shop, Tex Shop,
Evergreen, Kabba, Shabby, Petrol Station, Boldy, Balloons, Shirt Com-
pany, Locomotion, Superstar. Namen als Jansen & Jansen, Van Bree
vrijetijdskleding, 't Gasseltje en Broekenshop Aawijk geven nog een beet-
je een Bossche 'couleur locale'.

De hiervoor genoemde namen zijn daar, waar de jeansshops zich ge-
vestigd hebben, het straatbeeld gaan beheersen, evenals de gevoerde
produkten. Presentatie van de jeansshop en de verkoop van het produkt
vormen wel de grootste ommekeer in de winkelverkoop sinds 1965. Een
jeansshop heeft geen etalages, de gehele voorkant van de shop is open,
de produkten hangen aan de deurstijlen of aan op de stoep geplaatste
rekken of liggen in grote bakken. Verkoop kan gekwalificeerd worden als
magazijnverkoop. De verkoopruimten zijn klein, smal, exotisch verlicht
en de beatmuziek overstemt de te voeren gesprekken. Langs de zijwan-
den zijn rekken en vakken aangebracht waar het goed in opgestapeld ligt.
Alles doet denken (behalve de muziek en de verlichting) aan de eerste
winkeltjes in gemaakte kleding op het einde van de vorige eeuw. De aard
en de kleur van het produkt is ook veranderd. Ongeveer honderd jaar ge-
leden waren het zware, stijve stoffen van grijze of zwarte kleur; nu zijn het
lichte, soepele stoffen met felle, heldere en lichte kleuren.

Door de open winkels en de buiten de winkels uitgestalde produkten,
en de door de namen op de gevels, vaak geaccentueerd door lichtbak-
ken,  is het straatbeeld sinds 1975 totaal veranderd. Het verklaren  van
een groot aantal straten tot voetgangersdomein en ook als zodanig te her-
bestraten, heeft aan de verandering van dat straatbeeld bijgedragen. Juist
door het verdrijven van het gemotoriseerd- en fietsverkeer heeft de win-
kelier kans gekregen een 'open' winkel te voeren en eveneens de kans om
zijn produkten voor zijn deur uit te stallen. De consument kan rustig 10-
pen, kijken, kopen, in 66n woord gezegd 'winkelen'. Ook hierdoor is het
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straatbeeld van v66r de Industriele Revolutie teruggekeerd, alleen kleur-
rijker, door zowel de uitgestalde kleurrijke kleding als door de door de
winkelende burgers gedragen kleurrijke kleding.

Het is niet verwonderlijk dat voetgangersgebieden de vestiging van
jeansshops bevorderen. Concentratie van jeansshops heeft vooral plaatsge-
vonden in de Hinthamerstraat, in de omgangstaal Hinthamerpromenade
genoemd. Als het gaat om het stuk tussen Torenstraat en Markt. Hier zijn
twaalf shops gevestigd. In de hierbij aansluitende zijstraten zijn eveneens
jeansshops aanwezig zoals Nieuwstraat (een), Gasselstraat (twee),
Kerkstraat (drie). Nog enkele jeansshops zijn verspreid gevestigd in de
Vughterstraat, Hinthamereinde, Orthenstraat, Markt, Hoge Steenweg,
Hinthamereinde en Havenstraat. Ook in de buitenwijken als Rompert-
passage, Graafseweg en op het Boschmeerplein is een enkele jeansshop
gevestigd.

Het assortiment wat met de verzamelnaam 'jeans' door de jeansshops
wordt aangeboden en als zodanig in de vakken ligt opgeslagen en aan de
rekken te koop hangt, is 'eigentijds: Het omvat spijkerjacks en rokken,
jeans, Levi's jeans, katoenen truien, katoenen broeken, usewashed en
stonewashed spijkerbroeken wijd, halfwijd en strak, antiek snowwashed
jeans, shorts, sweaters, polo's jogging broeken, ribbroeken, T-shirts zon-
der of mht opdruk van hele teksten of figuren, bedrukte sweatshirts, bloe-
metjes broeken wijd en strak. Voor al deze kleding wordt reclame ge-
maakt via de merken, clie al even exotisch klinken als de namen van de
jeansshops zelf: Panino, Spirowich, Club de France, B.C., Pepe, Mexx,
'Ton-sur-Ton', under cover dow Jones, Marshall Sandwich, Levi's Turn
over, Riffle, Dix Sept Chiple, Diesel, Gap Star Rails, Big John, Miami Vi-
ce e.a.

Textiel- en kledingsupers

Wel wat ruimte betreft maar niet wat voor een deel het gebrachte assor-
timent en de service betreft, zijn de textiel- en kledingsupers tegengesteld
aan de jeansshops. Grote verkoopruimten, weinig of geen service ken-
merken de textielsupers, die ook in Den Bosch plaats van vestiging ge-
vonden hebben. Het eerste grootbedrijf dat zich in Den Bosch vestigt en
zich als super ontwikkelt is Favetex op de Kasteleinenkampweg (rand van
de stad). In september 1968 opent het haar poorten met de verkoop van
herenkostuums, autocoats, mantels en kinderkleding. In maart   1989
wordt op dit adres Smash Super Store (continental discount center) met
een assortiment van japonnen, pakjes, blouses, rokken pullovers, bla-
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zers, jacks, coats, kostuums, colberts, pantalons, overhemden, vesten en
winterjassen. Brons vestigt zich in de Hinthamerstraat in de oude Cinema
Royal in 1971, waar het in 1981 weer verdwijnt om plaats te maken voor
Zeeman, die naast een filiaal op de Hoge Steenweg in het pand van Vin-
ke, geopend in 1976, daar nu een tweede filiaal begint tegelijk met een
derde filiaal in de Rompertpassage. Opening van dit tweede en derde fi-

liaal vindt op dezelfde datum plaats.  In 1983 vestigt de textielsuper Wibra
zich in de Vughterstraat. In 1985 volgt de textielsuper Kien, ook in de Vugh-
terstraat om in  1988 weer te verdwijnen om plaats te maken in datzelfde
pand voor Marca.  In 1986 vestigt Superconfex zich in de stad (Orthense-
weg). Daar het terrein, waar deze verkoophal in gebruik wordt genomen,
al geruime tijrl bestemd was voor detailhandel, ondervindt Superconfex
in Den Bosch geen moeilijkheden met vestiging, wat elders wel het geval
geweest is.

In juni 1989 zijn er op kleding- en textielgebied zeven supers in de stad
gevestigd, allen filialen van landelijke kledingsupers te weten: Smash,
Zeeman (drie filialen), Wibra, Superconfex en Marca. Onderstaande ta-
bel geeft een overzicht van de in juni  1989 in 's-Hertogenbosch aanwezi-
ge kleding- en textielsupers met jaar van vestiging.

Tabel 46: Injuni  1989 in 9-Hertogenbosch aanwezige kleding- en textietsupers metjaar
van uestiging 95

Jaar van:
Naam Kleding/ Straat

textiel vestiging opheffing
Favetex kledingsuper Kasteleinenkampweg 5 1968 1989
Brons textielsuper Hinthamerstraat 1971 1981
Zeeman textielsuper Hoge Steenweg 1976
Zeeman textieisuper Hinthamerstraat 1981
Zeeman textielsuper Rompertpassage 1981
Wibra textielsuper Vughterstraat 1983
Kien textieisuper Vughterstraat 1985 1988

Superconfex kledingsuper Orthenseweg 1986
Marca kledingsuper Vughterstraat 1988
Smash kledingsuper Kasteleinenkampweg 5 1989

In de voorgaande tabel zien wij dat het grootste aantal Supers zich in de
tachtiger jaren in 's-Hertogenbosch gevestigd hebben. Naast de hiervoor

95)  AKK, Handelsregisters bedrijven.
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genoemde kledingdetailhandelszaken in 's-Hertogenbosch telt de stad
nog een aantal verkooppunten in de detailhandel die ook kleding in hun
assortiment van handelswaar opgenomen hebben, doch die van oor-
sprong geen kledingdetailhandelszaak zijn. Gedoeld wordt hier op sport-
zaken en zaken in galanterieen en kledingaccessoires. Vooral sinds sport-
kleding vrijetijdskleding is geworden, nemen sportzaken een groot deel
van de omzet van sport- en vrijetijdskleding voor hun rekening. 's-Herto-
genbosch kent een aantal van deze zaken waaronder onder andere Sport-
huis Buenen-van Eggelen in de Kerkstraat, Sporthuis Koesen en Sport-
huis Teun van Pelt, heide in de Hinthamerstraat, Perry Sport op de
Pensmarkt en Down Town Sports in de Orthenstraat. In de Vughterstraat
is er de sport- en vrijetijdskleding Runnersworld. Boetiek- en vrijetijds-
kleding wordt te koop aangeboden in de oosterse kunstnijverheidswinkel
van Pieternel van de Korput in de Hinthamerstraat. Het filiaalgrootbe-
drijf Bristol in de Pastoor de Kroonstraat brengt naast haar schoenen-
branche ook een groot assortiment confectiekleding.

Liquidatieverkopen, zoals die vroeger plaatsvonden in een venduhuis
of een verkooplokaal, vinden nu plaats in Motel Nuland: "Slechts 2 da-
gen spoedverkoop Bruidsmode"; "Slechts 2 dagen liquidatieverkoop
echt lederen kleding. 9996

Maatkledingbedrijuen

Het ambachtelijk bedrijf, uitgevoerd door de maatkleermakers, heeft
na jarenlange strijd de teruguitgang niet kunnen keren en is in  1989 in 's-
Hertogenbosch tot op het nulpunt gedaald. Het aantal herenmaatkle-

dingbedrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor's-Hertogenbosch en omstreken, bedraagt volgens het bestand op 6
juni 1989 zes, waarvan 66n in 's-Hertogenbosch, wat echter geen maat-

kleermakersbedrijf betreft, maar de inschrijving van het kerkelijk para-
mantenatelier van Pijnappel in de Torenstraat. De overige vijf inschrij-
vingen betreffen maatkledingbedrijven gevestigd in Cuyk, Liempde,
Mill, Oss en Veghel. 's-Hertogenbosch telt sinds einde 1987, toen de
heer A.W. Bettonville zijn herenkledingwinkel annex maatkledingbedrijf
in de Vughterstraat sloot, geen enkel maatkledingbedrijf noch maatkleer-
maker meer. Bedroeg in 1965 het aantal maatkledingbedrijven nog 24,
ruim  tien jaar later  in  1978 telt 's-Hertogenbosch  nog 66n maatkleding-

96)    Brabants  Dagbtad,  27 juli  1989.
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bedrijf. De ontwikkeling (sinds 1947) van het aantal maatkledingbedrij-
ven is als volgt:

Tabel 47:  Maatkledingbedrijven  in  's-Hertogenbosch in  de  periode   1947-1987  91

Jaar Aantal

1947 96

1950                            67
1963                            23
1965                              24

1978                              1

1987                               1

De laatste maatkleermaker in 's-Hertogenbosch, die zijn zaak sluit zoals
al gememoreerd is de heer Bettonville in de Vughterstraat. Na meer dan
150 jaar en vijf generaties is de maatkleermakerij van de familie Betton-
ville een begrip voor 's-Hertogenbosch geworden. De hele geschiedenis
van een ambachtelijk familiebedrijf van een maatkleermaker wordt in  dit
bedrijf weerspiegeld. De grondlegger begint in  1831 op elf]arige leeftijd
en schroomt niet werkweken van honderd uren te maken. Zijn zoon Wil-
lem neemt in 1878 de zaak over en gaat zich naast het maken van burger-
maatkleding ook toeleggen op het maken van uniformen. Deze all-round
vakman sterft echter al op 45-jarige leeftijd. Het bedrijf gaat over op zijn
zoon Willem, die op 17-jarige leeftijd het werk van zijn vader en grootva-
der voortzet. Deze overname vindt plaats in 1906. In 1956 viert deze
Willem Bettonville zijn gouden jubileum als vakman. Dit herhaalt zich
nog eens in 1972, als een andere Willem Bettonville zijn gouden jubi-
leum viert. Deze Willem was in de twintiger jaren bij zijn broer Herman
- de vierde generatie - in dienst gekomen omdat hij zijn vak als goudsmid
niet   meer kon uitoefenen. Als Herman Bettonville   in 1963 overlijdt
treedt de vijfde generatie aan in de persoon van Anton Bettonville. In de
loop van de zestiger jaren neemt het bedrijf confectiekleding in de ver-
koop, omdat maatkleding meer en meer een luxe is geworden. In 1970
vindt uitbreiding van de winkeloppervlakte plaats zodat de verkoopruim-
te meer dan verdubbeld wordt. De verkoop van confectie wordt steeds
belangrijker. Als een echte maatkleermaker gaat Bettonville er vanuit dat
men ook confectie niet beter kan kopen dan bij de maatkleermaker, de

97) Bronnen in resp. jaren: Volks- en beroepstelling CBS, 1947; Algemene bedrijfstelling
CBS, 1950; Algemene bedrijfstelling CBS, 1963, Adresboek van 's-Hertogenbosch; over-
zicht Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch.
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vakman, die weet wat ieder figuur nodig heeft. Bettonville maakt ook
maat-forc6, confectie voor bijzonder maten, die naar opgegeven maten
en met inachtneming van speciale wensen van de klant wordt vervaardigd
en die zowel naar uitvoering als naar prijs het midden houdt tussen maat-

kleding en confectie. Ook een afdeling herenmode is in de zaak goed ver-
tegenwoordigd. Evenals bij veel maatkledingbedrijven het geval is ge-
weest, wordt in 1987 het bedrijf 'Bettonville herenkleding' wegens ge-
brek aan een opvolger opgeheven.

Soms duikt het begrip ambachtelijk kleermaker weer op ook in 's-Her-
togenbosch. In November verschijnt in Het Stadsgewest de volgende ad-
vertentie: "Past Uw kleding nooit goed? Ga dan naar ambachtelijke
kleermaker A. SebaY voor al uw exclusieve maatkleding, speciaal naar uw
maten gemaakt; voor reparaties, veranderingen en de beste voeringen
van leder- en textielkleding; uw oude leren kleding weer als nieuw. Vugh-
terstraat 206 's-Hertogenbosch."98 's-Hertogenbosch kent op het einde
van de jaren tachtig nog meer kledingverstelinrichtingen, waar ambach-
telijk gewerkt wordt. Verstelateliers zijn onder meer 'De Vingerhoed'
(Hinthamerstraat 126), 'De kleermaker' (St. Geertruikerhof), kleding-
reparatiebedrijf en tevens stomerij 'De Pettelaar' (Pettelaarseweg 239).
'De Vingerhoed' geeft in een folder uitgebreid te kennen wat zij voor de
consument kan doen: korter en langer maken van kleding; vernieuwing
van voeringen en zakken; ritssluitingen vernieuwen; uitleggen en inne-
men van naden en tailleband; moderniseren van revers, kragen en
schouders; smaller en wijder maken van rokken, jurken en mantels; elke
verandering of vernieuwing om uw kleding weer te laten passen of naar
de laatste mode te dragen.

b. Reclame en promotion in de Bossche kledinghandel

Verkoop bevorderende methoden ter vergroting van de omzet bij de
bestaande klantenkring en het aantrekken van nieuwe klanten zijn
tweeBrlei. Op de eerste plaats is daar de presentatie van de artikelen en
op de tweede plaats de reclame en de promotion. Beide factoren zijn
even belangrijk en varieren a]leen in mate naar gelang het winkelcon-
cept. Een aantrekkelijke presentatie van artikelen, in overeenstemming
met het winkelconcept, kan bijzonder verkoopbevorderend werken. Dit
geldt vooral voor kleding. Deze presentatie betreft zowel de inrichting
van de etalage als de inrichting van de winkel. In het verkoopproces van

98) Het Stadsgewest. 29 november ] 989.
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een artikel als kleding kan een eerste indruk bepalend zijn voor de beslis-
sing van de consument om de winkel binnen te stappen. Veel kledingspe-
ciaalzaken hebben de inrichting van hun winkel tussen 1965 en 1987 in-
grijpend gemoderniseerd, hetgeen vaak gepaard ging met een complete
verbouwing. In een modern ingerichte etalage zijn de kledingstukken
zorgvuldig gecombineerd. Nieuwe elementen in de presentatie zijn bij-
voorbeeld de total-looks. Hetgeen in de etalage wordt gepresenteerd
geeft op deze wijze een goed beeld van de aard van de gevoerde collectie
en laat duidelijk zien op welke doelgroepen men zich richt.99 Bij de pre-
sentatie van total-looks worden de kledingstukken, qua mode-inrichting
en kleur bij elkaar passend, als pakket aangeboden. Dat hierbij rekening
gehouden wordt met de doelgroep, die de winkel met zijn artikelen voor
ogen heeft, spreekt voor zich. De laatste ontwikkeling doet zich voor,
omdat mannen in tegenstelling tot vrouwen, er meestal de voorkeur aan
geven enkele aankopen in 66n winkel te doen, terwijl vrouwen meer ge-
wend zijn gecombineerd te dragen, kleding uit collecties van verschillen-
cle winkels samen te stellen.100 Een duidelijke prijsaanduiding van de ver-
schillende artikelen, in de total-look naar voren gebracht, is een vereiste.
De etalagepop is ook weer teruggekeerd, hoewel deze etalagepop in vak-
kringen tegenwoordig 'display-mannequin' heet. De display-mannequin
moet uitdagen en perfect zijn en het gezicht van de nieuwe tijd uitstralen.
"Mode moet zichzelf verkopen. Presentatie is daarom van groot ge-
wicht.Een waarheid die u zeker kent. Vooral details overtuigen en daar

" 101zijn Greneker-display-mannequins uniek in , schrijft Beekwilder.
Door het brengen van display-mannequins moet het beeld van de vroege-
re etalagepop volledig opzij gezet worden. Deze nieuwe 'pop' heeft maar
liefst 175 karakteristieke houdingen.  Maar ook 60 verschillende huids-
kleuren. Een levensechte oogopslag en een gaatje in het oor voor de sie-
raden ontbreken niet. Bij de 'bevolking' van de etalage wordt de doel-
groep niet vergeten. Er moet een hoofd gezocht worden dat bij de zaak
past en dus bij de doelgroep. "Een winkelier die z'n etalage wil bevolken
gaat op zoek naar letterlijke en figuurlijke afgietsels van zijn doelgroep.
Dat wil niet zeggen dat de nagemaakte mensen sprekend moeten lijken
op het publiek dat op de stoep staat. De kunststof lijven poseren als ge-
droomd ideaal. Zoals fotomodellen dat doen", schrijft Baeten.102

99)  Kolijn, a.w.,57.
100)  Nienhuis en Pleijster, a.w., 27.
101)   Beekwilder, Het nieuwe gezicht bij Beekwilder, (reclamefolder 1988).
102) Baeten, Zoeken naar een hoofd dat bij de zaak past, in De Volkskrant. 12 september
1987.
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Informatie over mode en produktie wordt in toenemende mate door de
consument gewaardeerd. Het op zichtbare plaatsen in de winkel neerleg-
gen van folders - meestal van merkartikelen - of het uitreiken hiervan, ge-
beurt in iedere goede kledingspeciaalzaak. Andere nieuwe klanten trek-
kende en verkoopbevorderende vormen bestaan in het creBren van
shops-in-the-shop, ruime paskamers, achtergrondmuziek en een coffees-
hop. Een zitje met bankstel en fauteuils behoort ook tot de moderne klan-
tenwinnende service. In speciaalzaken in jeans en vrijetijdskleding be-
hoort de achtergrondmuziek tot de allernoodzakelijkste 'must'. De tie-
ners en twens komen op de'keiharde' muziek af. Het heeft dus zeker een
aantrekkingskracht op deze doelgroep, terwijl het andere groepen daar-
entegen zeker buiten de deur houdi

Naast de etalage- en winkelinrichting bestaat er de overige reclame en
promotion. Advertentiereclame vindt plaats in dagbladen, huis-aan-huis-
bladen en ook in clubbladen en muziek- en toneelprogrammaboekjes.
Deze advertentiereclame kan onderscheiden worden in themareclame en
actiereclame. In de advertenties waar themareclame voorop staat, wordt
in algemene zin de aandacht op het bedrijf gevestigd door bijvoorbeeld
enkele gevoerde merken of andere bijzonderheden over de aanwezige
collectie te vermelden. Veel landelijk bekende kledingwarenhuizen en fi-
liaalgrootbedrijven maken gebruik van actiereclame, waaronder prijs-
aanbiedingen. Bij de grootwinkelbedrijven, die een collectie kleding in
het middengenre voeren, wordt de factor prijs weer meer benadrukt.
C&A komt weer met de oude slogan 'C&A is toch voordeliger', Peek &
Cloppenburg richt zich tot een jonger, minder traditioneel en minder
koopkrachtig publiek dan in het verleden, en Kreymborg adverteert, in
tegenstelling tot de twee andere bedrijven, met een 'duurdere' collec-
tie. 103 Bij regelmatige prijsaanbiedingen bestaat wel het gevaar dat de
consumenten hun aankopen van bepaalde artikelen uitstellen tot de vol-
gende aanbieding. Folderreclame is een manier van reclame maken
waarbij informatie voorop staat. Folders worden huis aan huis verspreid
of alleen aan vaste klanten toegestuurd. Zowel in advertenties als folders
wordt rekening gehouden met of liever gezegd staat de doelgroep voorop.
Sinds de tachtiger jaren gebruikt iedere zich zelf respecterende kle-
dingspeciaalzaak  in zijn advertenties of folders  de term 'life-style'.   De
aanwezige consumenten worden niet meer onderscheiden naar leeftijd,
inkomen of sexe, maar worden ook in de reclame onderscheiden naar

103)  Nienhuis en Pleoster. a.w.. 16.
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doelgroepen met een bepaalde 'life-style'. "LIFE'STYLE uit uw stijl is
iets anders dan uw maat. Duizenden bezitten uw postuur. Vrijwel nie-
mand heeft uw smaak. Ton Meeuwis wel", laat Ton Meeuwis in het Bra-
bants Dagblad weten aan de Bossche kledingsconsumenten. 104 De bete-
kenis van de opruiming is duidelijk minder geworden ten gunste van de
zogenaamde voorverkoop. Klantenbinding en klantentrouw worden aan-
gewakkerd en 'gehonoreerd' door de vaste client&le hiervoor uitnodi-
gingen te sturen. Posters, showcards en tassen behoren tot het nieuwe
materiaal, vaak door fabrikanten en importeurs ter beschikking gesteld.
Bij het verlaten van de winkel draagt de klant zijn aankopen in een draag-
tas. waarop ofwel de naam van het bedrijf of van een bekend kleding-
merk te lezen staat.

Namen van merken of bedrijven op T-shirts en truien is ook een vorm
van reclame, die erg in de mode is. Modeshows behoren sinds het begin
van de jaren tachtig ook tot de reclamemogelijkheden. Bedoeld worden
dan niet de modeshows voor een duur elitair publiek, maar modeshows
op kleinere schaal voor het grote publiek. Vooral de openlucht mode-
show is een geheel nieuw presentatie aspect. Vooral modeshows gepre-
senteerd door meer kledingzaken tezamen in combinatie met detailzaken
in schoenen, accessoires en make-up, en met kapperszaken komen veel
voor. Ook hier is de zogenaamde total-look belangrijk. Reclame en pro-
motion van de trend-shops jeans en vrijetijdskleding bestaat veel uit het
voeren van vlaggen, posters, verpakkingsmateriaal en lichtbakken aan de
gevel. De grote jeansmerken werken veel met radio-, tv- en bioscoopre-
clame. De tv-spot is de nieuwste mogelijkheid in het maken van reclame
en promotion. Ook van zuilreclame op stations en reclame op reclame-
borden wordt door de fabrikanten van grote merken veel gebruik ge-
maakt.105 De landelijke grootwinkelbedrijven zoals C&A, HIJ, Kreym-
borg en Peek & Cloppenburg hebben de tv-spots ook ontdekt en maken
daar regelmatig gebruik van. Wekelijks verschijnende magazines bren-
gen in prachtige kleurendruk de bekende merken bij de lezer. Bepaalde
kleding gepresenteerd aan een bepaalde doelgroep komt hier duidelijk
tot uiting. Is de plaatselijke courant het medium voor de individuele de-
taillist om de consument via advertenties te bereiken, deze plaatselijke
courant ruimt ook steeds meer plaats in voor algemene beschouwingen
over mode en kleding. Waren in het verleden enkele losse artikelen vol-

1°4)  Brabants Dablad, 5 september 1987.
105)  Kolijn, a.w.,29.
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doende om de lezer te informeren over modetrends, sinds de tachtiger ja-
ren verschijnt bij het Brabants Dagblad ieder voorjaar en iedere herfst
een volledig katern over zomer- en wintermode. Gedegen tekst van ver-
schillende schrijvers wordt afgewisseld met fraaie tekeningen en/of fo-
to's. Zelfs het mode-nieuws wordt door de courant gebruikt om het eigen
dagblad te promoten. "Met het Brabants Dagblad wereldmode op het
spoor", kondigt een paginagrote advertentie aan, om te vervolgen:

"Het Brabants Dagblad volgt alle belangrijke inodeshows en presen-
taties op de voet. Regelmatig verschijnt het Bmbants Dagblad en brengt
u op de hoogle van de wereld van de mode. Een eigen moderedac-
teur volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Maar niet alleen mode-
nieuws is bij het Brabants Dagblad in goede handen. Ook landelijk
nieuws en wereldnieuws hebben hun vaste plek. Daar zorgen eigen
verslaggevers en correspondenten voor. 9106

Modepromotion en stadspromotion gaan samen in de manifestatie
'Den Bosch Fashion'. Voor het eerst vindt op 27 september 1987 een
groots opgezette modemanifestatie plaats op de Markt, aangekondigd als
'grootste openlucht modeshow van Nederland'. Dertig modezaken doen
er aan mee. De gedachte van enkele Bossche kledingdetaillisten om Den
Bosch als modestad te profileren vindt zijn eerste aanzet en uitwerking.
Het Brabants Dagblad zorgt in een aparte advertentiebijlage van twintig
pagina's voor de promotie van de voornoemde manifestatie van 'Den
Bosch Fashion'.

Is het dagblad een zeer belangrijk medium voor kleding- en modepro-
motion door het verspreiden van reclameadvertenties voor de plaatselij-
ke detaillist, ook de verkoopruimten zelf met daarbij de gevelreclame is
een belangrijk medium om de eigen winkel te promoten. De eigen naam
van de winkelier, de winkelnaam of de naam van een gevoerd merkarti-
kel kan niet groot genoeg aan de gevel aangebracht worden. Deze gevel-
reclame is aan bepaalde regels gebonden. Uitgangspunt hierbij is dat de
reclame geen evenredige schade mag toebrengen aan het uitzonderlijk
aanzien van het pand en het straat- en stadsbeeld. Over deze 'onevenre-
dige schade' zullen de smaken wel verschillen. Menig straat- en stads-
beeld is er niet fraaier op geworden. Men spreekt maar al te vaak van
'schreeuwende' reclame. Criteria die hierbij gelden zijn onder andere
dat er rechtstreeks verband moet bestaan tussen de reclame en de activi-
teiten, die in het pand plaatsvinden. Voorts mag de reclame in tegenstel-
ling tot grote wereldsteden niet bewegen of knipperen in welke vorm dan

106)  Nienhuis en Pleijster. a. w., 95
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ook. Reclame mag verder alleen worden aangebracht tegen het begane

grond gedeelte van de voorgevel en mag daarbij de architectuur van de
totale gevel niet verstoren. Met dit laatste wordt nogal eens de hand ge-
licht.

Reclame via elalages wordt steeds minder een vorm van 'kunst', waar-
toe de etalages na een eerste'opstap' periode geevolueerd waren. Slechts
enkele speciaalzaken in 's-Hertogenbosch beoefenen nog de etalage-
kunst, de overige zijn even nonchalant en slordig als de kleding die ze
presenteren. Trouwens de blue jeans en levi zaken bezitten geen etalages
meer zoals we al zagen. Zij maken reclame door hun kleding aan de pui
of op straat uit te stallen,  door de aanleg van voetgangersgebieden  moge-
lijk geworden. Eigentijdse beat- en soulmuziek in de kledingshops en een
kop koffie in de speciaalzaken zijn een moderne vorm van service Zin re-
clame.

De grootste reclame is op de drempel van de negentiger jaren wei de
consument zelf. De jas die hij draagt, het jack dat opvalt, de snit van de
jeans geeft andere consumenten een kijk op de hedendaagse mode. De
reclame ligt op straat. De straat is de grootste etalage, de grootste en
mooiste modeshow, de indringendste video-clip gewor(len om kleding te
tonen. Voor 's-Hertogenbosch gelden in 1987 vooral Hinthamerprome-
nade, Markt, Hoge Steenweg, Pensmarkt en Schapenmarkt als voorbeel-
den waar kleding en mode 'op straat ligt'. De kleding op straat is echter
van een bepaalde categorie kleding. Wij zien hier vooral de casual-look,
de trendlook, de trendkleding, de nonchalante mode bn anti-mode. Voor
een ander soort kleding is het concert de grote modeshow. De disco is de
derde plek om zichzelf en zijn mode te tonen. Hier maakt de kleding re-

clame voor zichzelf, zoals dat ook op de (middelbare)scholen gebeurt.

§ 4.  Van 'A.F. Jansen' naar 'ahansenmode'

a. 'A.F. Jansen' in de derde generatie

Midden jaren zestig bestaat het merendeel van het leidinggevend kader
bij het familiebedrijf'A.F. Jansen' uit de derde generatie Jansens. Deze

Jansens zijn allen kleinzonen van de oprichter Antonius Franciscus
Jansen.

De twee oudste zonen van Antonius Franciscus. Bart en Joh, zijn bei-
den  op  1  december 1966 respectievelijk op vierenzeventig- en zeventig-
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jarige leeftijd uit de directie van het bedrijf getreden.107 Nog geen jaar na
zijn uittreden overlijdt op 7 september 1967 mijnheer Joh. Als directie
en personeel van A.F. Jansen per advertentie te kennen geven dat de gro-
te werkzaamheid en toewijding van een goed en beminnelijk mens steeds
in herinnering zullen blijven, dan is dat zeker geen clich6-uitdrukking.
Mijnheer Bart overlijdt op 18 september 1979, zevenentachtig jaar oud.
Zijn verbondenheid met het bedrijf bleek wel uit zijn voortdurende aan-
wezigheid ondanks zijn hoge leeftijd in de winkel op Markt 59, waar hij
nog graag oude vertrouwde klanten te woord stond.

De derde zoon Jan treedt uit de directie op zijn zeventigste verjaardag
en wel op 27 april 1976.108 Volgens artikel veertien van de statuten van
de Naamloze Vennootschap 'A.F. Jansen N.V.' werd door een vergade-
ring van aandeelhouders in  1956 de pensioengerechtigde leeftijd van  de
drie directieleden gesteld op zeventig jaar en werd een pensioenreserve
gevormd op basis waarvan de heren op zeventigjarige leeftijd een uitke-
ring gedaan kan worden, en evenzo bij overlijden aan hun weduwen. 109

In de loop der jaren, te beginnen in 1935, hebben zes kleinzonen van
Antonius Franciscus Jansen hun werkkring in het kledingbedrijf van
'A.F. Jansen & Zn' gevonden. Met het afscheid van Jan Jansen in 1976
komt de leiding van het bedrijfvolledig in handen van de derde generatie

Jansen. De zes kleinzonen van A.F. Jansen, die al vele jaren in de ver-
schillende bedrijven van 'A.F. Jansen & Zn' werkzaam zijn, zijn de vol-
gende (in volgorde van in dienstreding):

Antonius Johannes Hubertus
Jansen (Tonny) 1935 Den Bosch - Hoge Steenweg
Lambertus Leonardus Maria
Jansen (Bert) 1947 Den Bosch - Markt
Hubertus Johannes Maria
Jansen (Huub) 1949 Den Bosch/Eindhoven

107) AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, jaarletter  AN  nr.   1180  en 1181, dossiernummer 17.022, datumstempel 29 maart
1967, akteletter i en h.
108) AKK. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, jaarletter BD  nr. 2122, dossiernummer 17.022, datumstempel 23 april  1976, akte-
letter t.

109) BAAFJ, Uitreksel notulen van de vergadering van prioriteitsaandeelhouders en van de
algemene vergadering van aandeelhouders van A.F. Jansen N.V., gehouden op 13 juni 1962
te 's-Hertogenbosch.
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Henricus Johannes Maria
Jansen (Harrie) 1950 Den Bosch/Utrecht
Josephus Antonius Jansen
(Jos) 1952 Utrecht/Nijmegen
Johannes Josephus Maria
Jansen (Hans) 1961 Den Bosch - Hoge Steenweg

Wanneer door de directie vastgesteld wordt (hierover later), dat bij het
bereiken van de zestigiarige leeftijd alle Jansens op vervroegd pensioen
zullen gaan, wil dat zeggen dat midden jaren tachtig de leden van de der-
de generatie Jansen langzaam plaats gaan maken voor niet-Jansens. Of er
leden van de vierde generatie Jansen hun of haar beroep bij 'A.F. Jan-
sen' zullen gaan uitoefenen, is in 1965 nog een open vraag. Het kapitaal
van het kledingbedrijf'A.F. Jansen N.V.' is in 1965 nog geheel in han-
den van de familie Jansen in de vorm van aandelen.

Midden jaren zestig bestaat 'A.F. Jansen N.V.' uit vier vestigingen te
weten: 's-Hertogenbosch - Markt en 's-Hertogenbosch - Hoge Steenweg,
Utrecht - Vredenburg en Nijmegen - Molenstraat. De zaak op de Markt in
's-Hertogenbosch wordt nog steeds beschouwd als de moederzaak. Het
is de zaak waar alles begonnen is, waar Antonius Franciscus Jansen zelf
nog rond gelopen heeft en zich inzette om 'goede handel' te maken en te-
vens een goed stuk confectie aan de man te brengen. Markt 59 blijft een
voorbeeld voor alle andere vestigingen. Als de omzetten van de vier win-
kels telkens per week, per maand, per jaar vergeleken worden, dan geldt
dat zeker een vergelijking met Markt 59. Markt 59 blijft de graadmeter
van hoe het moet gaan. In de zaak op de Markt in's-Hertogenbosch wor-
den de omzetten gemaakt, die de financiele investering konden en kun-
nen vormen van het vestigen van de verschillende filialen, die in de loop
van de jaren tot stand komen.

Ondanks ups en downs in de textiel- en confectiewereld - midden jaren
zestig valt er een algehele omslag in de textiel- en confectiehandel te be-
speuren - gaat 'A.F. Jansen' gewoon door. Onder 'gewoon' verstaat de
directie van 'A.F. Jansen' hard werken, je niet uit het veld laten slaan, je
ogen open houden, bij de tijd blijven en daarbij de blik op de toekomst
gericht houden. Stilstaan is achteruitgaan, dus des te meer betekent dat,
dat er gewerkt moet worden, dat men door moet gaan. Doorgaan bete-
kent hier vernieuwing en uitbreiding. Vernieuwing houdt in verbouwing
van bestaande vestigingen tot kledingspeciaalzaken en aanpassen van het
assortiment, uitbreiding betekent het vestigingen van nieuwe filialen.
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In 1968 wordt door'A.F. Jansen - Hoge Steenweg' de eerste stap naar
vernieuwing gezet. 'A.F. Jansen' kan het pand van De Gruyter op Hoge
Steenweg 10 aankopen, waarmee de winkelruimte van het reeds bestaan-

de winkelpand op nummer 14 66n geheel kan gaan vormen. De Gruyter
bouwt zelf aan een keten van supermarkten rond het stadscentrum van
Den Bosch. In verband met (lit vestigingsbeleid heeft de Raad van
bestuur van De Gruyter besloten om de bedieningswinkel aan de Hoge
Steenweg per 1 juli 1968 te sluiten. 'A.F. Jansen' ziet nu zijn kans
schoon om tot de noodzakelijke uitbreiding te komen. Reeds eerder was
'A.F. Jansen' in het bezit gekomen van de ruimten die zicli achter 'Het
Corsettenhuis' (Hoge Steenweg  12)  en De Gruyter uitstrekten (panden in
de Karrenstraat). Doordat 'Het Corsettenhuis' haar eigen winkelpand
blijft exploiteren krijgt 'A.F. Jansen' aan de Hoge Steenweg in de toe-
komst twee ingangen. In februari 1969 kan met de verbouwing gestart
worden. Hiervoor verhuist 'A.F. Jansen' direct na Carnaval naar een
noodwinkel. 'A.F. Jansen' vindt tijdelijk onderdak in het pand waar ijssa-
lon Zammateo gevestigd was namelijk op Hoge Steenweg 21, naast de
damesmodezaak van Vinke. De huurovereenkomst  (voor f  1.000,  per
week) wordt op 4 december 1968 gesloten. 'A.F. Jansen' de huurder
verklaart van de heren Dodemont en Viguurs de verhuurders te hebben
gehuurd "het winkelpand gelegen  aan de HogeSteenweg 21 te 's-Herto-
genbosch. Kadastraal bekend sectie G.nr.2842, zulks aan partijen be-
kend; bestemd om uitsluitend te worden gebruikt als verkoopruimle,
kantoor en opslag tegen een huurprijs per week van f 1.000, zegge dui-
zend gulden."110 De overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 35 we-
ken  ingaande  1  december  1968,  en alzo eindigende 2 augustus  1969.
Daar de verbouwing meer tijd vergt dan aanvankelijk geschat, wordt de
huur van het pand Hoge Steenweg 21 verlengd tot en met 30 september
1969. 111 9De belangrijkste mode-centra van Europa hebben hun weg al
gevonden naar ons tijdelijk adres" laat 'A.F. Jansen' in maart 1969 aan
de Bossche burgerij weten via een geplaatste advertentie in het Brabants
Dagblad.112 01) 9 oktober 1969 opent 'A.F. Jansen' op de Hoge Steen-

weg in 's-Hertogenbosch haar geheel vernieuwde en uitgebreide zaak in
heren- en jongensmode. De officiele opening vin 41 plaats op donderdag
9 oktober, de opening voor het publiek op vrijdag 10 oktober. Zowel in
het Brabants Dagblad als in de Bossche Omroep wordt door grote adver-

110)  BAAFJ, Huurcontract voor makelaarskantoor E.L. van Lent, 4 december 1968.
Ill)  BAAFJ, Schrijven van A.F. Jansen aan P.W.W. Dodemont, 16 mei 1969.
112)  Brabants Dagblad,  14 en 28 maart en  11 april 1969.
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tenties deze opening aan de mensen uit Den Bosch zowel als aan de men-
sen uit de regio bekend gemaakt. De advertentie verschijnt ook in de edi-
ties van het Brabants Dagblad voor Oss, Waalwijk - Langstraat, Midden-
Brabant en de Bommelerwaard. .Uitdrukkelijk wordt aangekondigd dat
'A.F. Jansen' zijn 'nieuwe' herenmodezaak opent. Persoonlijke sfeer in
(le winkel is erg belangrijk volgens 'A.F. Jansen', daarom vermeldt de
advertentie: "Bij deze belangrijke uitbreiding hebben wij ervoor ge-
zorgd, dat de persoonlijke sfeer in ieder opzicht gehandhaafd is geble-
ven."113 Het Brabants Dagblad maakt in een artikel ook melding van de-
ze sfeer:

"Ondanks de verdubbeling van de winkeloppervlakte is de binnen-
huisarchitect Jan Hagendoorn uit Rotterdam er in geslaagd de ver-
trouwde intieme sfeer te behouden. Want zonder bij de klant de in-
druk le wekken, dat hij in een bepaald hokje wordt gedrongen is er
toch een duidelijke afscheiding tussen de verschillende afdelingen
waardoor niet het idee ontstaat van in de ruimte verloren te

I. 114gaan.
Ook de Bossche Omroep maakt melding van deze intieme sfeer. "Als we
spraken van een groots bedrijfspand dan dient daarbij terstond opge-
merkt dat in die grote ruimte toch terdege rekening is gehouden met de
behoefte aan een zekere intimiteit die het publiek juist bij het kopen van
kleding graag aantreft."115 De Bossche Omroep geeft voorts aan dat door
deze

" ...indrukwekkende verbouwing de grootste speciaalzaak    voor
heren- en jongenskleding in Den Bosch tot stand is gekomen. Maar
dat niet alleen. De Fa. Jansen heeft ook een bijdrage geleverd tot de
renovatie van het Uilenburgkwartier, door aan de zijde van de Kar-
renstraat de oude gevel deskundig te laten restaureren en die van het
ernaast gelegen pand in stijl volkomen daarbij te doen aanpas-

"116sen.
De nieuwe zaak heeft nu drie ingangen. Via de oude, vertrouwde ingang
komt men in de kinderafdeling, terwijl de royale ingang op de plaats waar
eerst de vestiging van De Gruyter was, naar de mode-afdeling leidt. In de
Karrenstraat is een ingang welke toegang geeft lot de geheel nieuwe jon-
gerenafdeling de 'trend-shop'. In het hart van de zaak is de herenafde-

113  Bossche Omroep, 9 oktober 1969.

114)   Brabants Dagbtad, 8 oktober 1969.
115

)   Bossche Omroep, 2 oktober  1969.
116) Bossche Omroep, 9 oktober 1969.
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ling. 'A.F. Jansen' geeft te kennen dat zij in samenwerking met de vesti-
gingen in Utrecht en Nijmegen toonaangevend is voor herenmode van
wereldklasse. Kleding van 'goede' kwaliteit en tevredenheid van de klant
is al achtendertig jaar het doel dat 'A.F. Jansen - Hoge Steenweg' zich
stelt.

Tijdens de officiele opening op donderdag 9 oktober bezoeken ook
burgemeester C. van de Ven en mevrouw Van de Ven de nieuwe zaak; zij
geven uiting aan hun grote respect voor hetgeen hier door Bossche za-
kenlieden tot stand is gebracht. De gehele renovatie en verbouwing is
voor het eerst door een architect van buiten de familie tot stand gekomen.
Leo Jansen, die voordien altijd de verbouwingen realiseerde, is in januari
1968 op vijfenzestigiarige leeftijd overleden.

Bij de gelegenheid van deze heropening wordt het assortiment ook uit-
gebreid. In de mode-afdeling komen ondergoed, kamerjassen, pyjama's
(een grotere collectie) en bretels. De collectie overhemden wordt even-
eens uitgebreid en wel met fieurige, modische dessins.

In oktober 1971 wordt bij 'A.F. Jansen - Hoge Steenweg'  het feit her-
dacht, dat de eersteverkoper Theo Jansen veertig jaar in dienst is. 'Mijn-
heer' Theo wordt koninklijk onderscheiden met de medaille in zilver ver-
bonden aan de orde van Oranje Nassau.

Ook 'A.F. Jansen- Markt 59' vraagt weer de aandacht van de Bossche

consument. Op 20 maart 1970 verschijnt er een pagina-grote advertentie
in het Brabants Dagbiad, waarin bekend gemaakt wordt, dat 'A.F. Jan-
sen - Markt' vijfenzeventig jaar bestaat.  Het jaar van vestiging van het de-
tailhandelsbedrij f in kleding door Antonius Franciscus Jansen wordt aan-
gegeven in de eerste inschrijving van het bedrijf in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch d.d.
14 juli  1921. Hier wordt als jaar van vestiging  ' f 1895' vermeld, zoals
Antonius Franciscus Jansen zelf schijnt te hebben meegedeeld.117 Af-

gaande op deze informatie kan 'A.F. Jansen - Markt' bogen op een be-
staan van vijfenzeventig jaar. Volgens een andere redenatie mag aange-
nomen worden,  dat de start van het kledingbedrijf van Antonius Francis-
cus Jansen gedateerd moet worden  in  1889,  het jaar  van zijn huwelijk.
Wanneer hij op 8 februari 1889 in het huwelijk treedt met Helena Bodar
en zich op de hoek van de Markt en de Marktstraat vestigt, gaat hij
ze]fstandig, zo mag men aannemen, het beroep van kledinghandelaar uit-
oefenen, los van de handel in kleding en stoffen die door zijn vader en

117) AKK. Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-

bosch, jaarletter A nr. 1142, dossiernummer 1118, akteletter a.
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moeder uitgeoefend wordt. Hij exploiteert op dat moment echter nog
geen winkel. Zijn kledinghandel is ambulante handel op de
dorpsmarkten.

'A.F. Jansen' maakt van dit jubileum gebruik om via jubileumaanbie-
dingen reclame voor de zaak de maken. "Er is heel wat veranderd in 75
jaren", zo geeft 'A.F. Jansen' te kennen. "...en A.F. Jansen heeft alle
ontwikkelingen niet alleen gevolgd, maar ging hierin het liefste voorop!
Dit mag ook blijken uit het feit dat A.F. Jansen onlangs een speciale

'Young Men Shop' in zijn zaak gecreeerd heeft. Een afdeling waar de
'nieuwe generatie'   aan zijn trekken   komt."' 18 Als jubileumaanbie-
gen brengt A.F. Jansen:"9
- modern kostuum met rugsplit in wol/terlenkaf 129,00
- slank kostuum met rugsplit in 100% zuivere wolf 189,00
- sportieve korte regenjas met sierstikself 79,00
-   dynamische jong kostuumf 169,00
-  blazer 100% zuiver scheerwolf 99,00
- slank gesneden pantalon f 39,75
- kostuum stijlgroep Groningenf 229,00
Sommige concurrenten brengen in deze jaren kleding voor voordeliger
prijzen. C&A adverteert met een vormvast kostuum van f 98; klassiek
kostuum van f 125; een regenjas van f 59; Harris tweed colbert van
f 59; trevira (polyester) pantalon van f 20.120 De fabrikantencombinatie
Favetex brengt herenkostuums (trevira/wol) voor f 79 sportcolberts
voorf 49 en pantalons voorf 19,75. Een Terlenka regenjas brengt Fa-
vetex voorf 39,75.121 Het Stadsblad brengt naar aanleiding van dit jubi-
leum (en de opening van de 'Young Men Shop') een beschouwend arti-
kel, waarin sommige factoren, die de kledinghandel van 'A.F. Jansen'
bepalen, naar voren gebracht worden.

,'De heren B. en H. Jansen die de zaak van de voorgaande firmanten
L. en J. Jansen overnamen zijn er trots op, dat in hun bedrijf alles in
gezamenlijk overleg gebeurt. Bedrijfsleider G. van de Leemput, de
verkoopstaf en in feite alle personeelsleden denken en beslissen
mee. (...) 'Vakmanschap en koopmanschap hebben altijd het gebeu-
ren binnen de firma A.F. Jansen bepaald en doen dat nog. 'Als men
het vak niet kent is men nergens', zeggen de heren Jansen, 'zeker in

]18)   Brabants Dagbiad, 20 maart  1970.
119

) Brabants Dagblad, 20 maart  1970.
120

) Bossche Omroep, 9 oktober 1969.
1

21) Bossche Omroep, 9 oktober 1969.
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deze tijd van nieuwe stoffen en ontwikkelingen zijn genoemde eigen-
schappen onmisbaar. Wij hebben een bijzonder grote klantenkring,
ook buiten Den Bosch. Onze verkopers kennen hun adviserende
taak: laat de mensen rustig rondkijken, maar sta klaar om raad te ge-
ven en wees eerlijk in de voorlichting.' Een speciale service is de
kleermakerij waar met zeer moderne machines gewenste verande-

ringen worden aangebracht. "122

Vakmanschap, koopmanschap, een vaste klantenkring, goede verkopers,
service door gratis verandering van de confectiekleding, het zijn al jaren
vaste begrippen bij 'A.F. Jansen'.

In 1971, een jaar na het vijfenzeventigiarig jubileum vindt er bij 'A.F.
Jansen - Markt' een inwendige verbouwing plaats. De verkoopruimten
worden aangepast aan de verschillende doelgroepen, die steeds meer op
de kledingmarkt verschijnen: de jeugdigen voor trendkleding en de juni-
oren voor jongenspakjes. Voorts is de mode-afdeling voor deze twee
groepen uitgebreid. Op 20 maart 1971 opent'A.F. Jansen - Markt' haar
geheel vernieuwde heren-, jongens- en modeafdeling. In de openingsad-
vertentie (een gehele pagina groot) legt A.F. Jansen' de nadruk op vrij-
heid. 'Vrije kleren maken de vrije man" en "Vrije kleren maken de vrije

"jongen  , zo luiden de slogans in de advertentie.123 De verschillende rol-
len van de man worden ten voorbeeld gesteld: "Een man heeft minstens

vijf levens. Overdag of's avonds, door de week of in het weekend, in zijn
werk,  thuis of uit" (...) "Zodra een  man iets anders aantrekt voelt-ie zich
een ander mens. Daarom is moderne vrijetijdskleding ook zo belangrijk.
En daarom voelt u zich zo thuis bij A.F. Jansen Marla."124 Voor de vrije
tijd heeft A.F. Jansen een vlot tricot vetertruitje voor f 39,75 en een ka-
toenen broek vanaff 29,75, een Gentleroy safari kostuum voorf 79 en
een 'vrij ademend' tricot truitje voor f 29,75 op een jacquard pantalon

vanaff 44.
In hetzelfde jaar vindt er in het filiaal te Nijmegen ook een inwendige

verbouwing plaats, waardoor eveneens een vernieuwing van het interieur
wordt verkregen. Met "Feest voor ons, maar zeker ook voor U" kondigt
'A.F. Jansen - Nijmegen' in een advertentie de heropening van haar win-
kel op 1 oktober 1971 aan. 'A.F. Jansen' is blij te kunnen vertellen dat
haar winkel "Uw mannenmodezaak" een nieuw sfeervol huis is gewor-

122) Het Stadsblad, 19 maart 1971.
123

) Brabants Dagbtad. 19 maart 1971.
124

) Brabants Dagbtad, 19 maart 1971.
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den.125 In deze advertentie geeft 'A.F. Jansen' verder te kennen dat zij
9,een collectie voert die anders is: Een kostuum is bij ons een fijn pak,

" 126een pantalon is een leuke broek, een colbert een gezellig jasje.
Voorts laat 'A.F. Jansen weten dat zij samen met de vestigingen in
Utrecht en Den Bosch ook in Nijmegen toonaangevend is voor herenmo-
de van wereldklasse. De inwendige verbouwing leidt ook tot de opening
van een trendshop voor tieners en twens. Begin jaren zeventig moet iede-
re zichzelf respecterende kleding- en modezaak een assortiment voor de-
ze nieuwe doelgroepen voeren. Naast de opkomende zelfstandige trend-
shops gaan de kledingspeciaalzaken ook trendshops realiseren in hun
eigen winkel als een shop-in-the-shop. Dat'A.F. Jansen' zich de opkomst
van deze nieuwe doelgroep direct bewust geweest is, blijkt uit het realise-
ren van de trendshops in haar diverse kledingspeciaalzaken en in het
vestigen van een aparte trendshop in het pand Markt 61 in juni 1978.
Aan deze opening waren zoals al vermeld verscheidene trendshops als
aparte afdelingen in de verschillende filialen van 'A.F. Jansen' voorafge-
gaan. De eerste trendkleding werd verkocht op de Hoge Steenweg in
1969. Daarna volgde in 1970 de 'Young Men Shop' op Markt 59. Het fi-
]iaal in Nijmegen ging in 1971 trendkleding in een aparte afdeling verko-
pen. Ook het filiaal in Utrecht kreeg een trendafdeling en het filiaal in
Eindhoven - geopend in 1971 - startte bij haar opening direct met een
trendshop voor tieners en twens. 'A.F. Jansen - Markt' doet een hele gro-
te stap richting handel in trendkleding door een heuse trendshop in een
apart pand te openen. De 'Young Men Shop' uit 1970 verhuist onder de
naam 'Jansen & Jansen' naar het naast gelegen pand Markt 61.  De aan-
koop van dit pand heeft een lange historie en aan de opening in juni 1978
gaat een echte kraakactie vooraf.

Markt 61 was al lang en begeerd object voor de heren Jansen. Al in
1938 was er sprake van om het pand te kopen van de toenmalige eige-
naar van caf6 Trianon, de heer Wollenberg. Maar (le oorlog en de optie
die de brouwerijen erop hadden, gooiden steeds roet in het eten. Maar de
vinger werd goed aan de pols gehouden. Intussen kreeg het pand steeds
andere caf6- en barhouders en verandert de naam van Trianon in restau-
rant Suisse en daarna weer in Le P6roquet. Er wordt een 'ruig' barleven
gevoerd vooral sinds de laatste vestiging van de 'Bar T-Birds Club'. In
1975 kan er een voorlopig koopcontract afgesloten worden en in  1978 is

125)  De Gelderlander, 30 september 1971.
126) De Gelderlander, 30 september 1971.
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het pand voorgoed in handen van 'A.F. Jansen B.V.' en kan er geopend
worden.

Markt 61 is niet 'zo maar' een huis op de Markt in 's-Hertogenbosch.
Het is een huis van historische waarde. Niet minder dan de beroemde
Bossche kunstschilder Jeroen Bosch had er zijn echtelijke woning en zijn
atelier van  +   1483  tot aan  zijn dood in 1516.127 Vanwege het interieur
op de eerste verdieping voorkamer, trappenhuis staat het pand op de mo-
numentenlijst.  Het pand draagt van oudsher de  naam  'Het Rood Kruis'.
Oudere Bosschenaren zullen zich nog herinneren, dat, voordat er een ca-
f6 in gevestigd werd, Verhagen er zijn winkel in klokken en horloges had.
Het was in de tijd dat A.F. Jansen nog 'Magazijn de Hoop' heette.

Na aankoop van het pand opent A.F. Jansen er nog niet direct haar
deuren. Het huis is van binnen volkomen uitgeleefd en slechts de bene-
denverdieping is bruikbaar na een voorlopige opknapbeurt. Een
leegstaand pand in de binnenstad is echter al gauw een doelwit voor kra-
kers. Een nieuw begrip en een nieuw woord in het Nederlands woorden-
boek. Kraken is aan de orde van de dag in de zeventiger jaren. Zaterdag
25 maart 1978 wordt uitgeroepen tot nationale kraakdag bij wijze van
verzetsactie tegen de anti-kraakwet. Op deze 25 maart wordt de Bossche
markt het centrum van demonstratieve actie in Den Bosch door het kra-
ken van pand Markt 61. Door een bliksemactie wordt het leegstaand
pand gekraakt, waarna de discussies kunnen beginnen. Vijf uur lang
duurt deze kraakactie en wordt Markt 61 bezet gehouden. In een verslag
van de kraakactie wordt door het Brabants Dagblad het pand van binnen
'zo rot als een mispel' genoemd.128 Deze kraakactie heeft de ingebruik-
neming van het pand door 'A.F. Jansen' versneld. Enkele weken krijgt
het CDA de benedenverdieping in gebruik om haar verkiezingscampage-
ne te voeren. En dan in juni 1978 is het zover dat de deuren open kun-
nen. De twee stripfiguren 'Jansen & Jansen' worden de naamgevers aan
de nieuwe trendshop van 'A.F. Jansen'. In het Brabants Dagbiad van  14
juni verschijnt een kleine advertentie: "Mysterie! Morgen gebeurt 't op
Markt 61 in Den Bosch, da's duide]ijk. Maar wat ...?-129 Op 15 juni
volgt de opening. Volgens een advertentie opent'Jansen & Jansen' de jo-
felste klerenzaak van Den Bosch. "Er is op de markt opeens een Jansen
bijgekomen ... dat maakt dus 'Jansen & Jansen' 'n zaak die voor twee

127
) Mosmans, Jheronimus Anthoniszoon van Aken alias Hieronymus Bosch, zijn leven en zijn

werk, 82.
128)   Brabants Dagbtad, 27 maart 1978,
129)  Brabants Daghtad, 14 juni 1978.
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telt, als het gaat om jonge mode die lekker vooruit loopt", zo staat er te le-
zen.130 De nieuwe klanten die zelf ook Jansen heten krijgen bij hun eer-
ste aankoop een singeltje cadeau, nummer 1,2 o f 3 o p d e top dertig. Op
de dag van de opening 15 juni zit op het voormalige terrasje van het caf6
nu een bandje te spelen, gestoken in witte T-shirts van 'Jansen & Jansen'.
Zij verwelkomen de potentiele klanten. Als reclame worden er T-shirts
met de stripfiguren Jansen & Jansen aan de klanten cadeau gegeven,
krijgt iedere klant een linnendraagtas met deze stripfiguren erop en wor-
den er legio stickers uitgedeeld.

Met de komst van deze nieuwe kledingzaak is de noordwand van de
Bossche Markt een echte 'confectiewand' geworden. Vanuit de Hintha-
merstraat komende is daar eerst het grote pand van C&A, daarnaast Ho-
tel Central, daarnaast drie confectiezaken naast elkaar namelijk 'A.F.
Jansen', 'Jansen & Jansen' en'HIJ'. Om de bocht, na de Moriaan gepas-
seerd te zijn, volgt dan Peek & Cloppenburg. Bekend is, dat kleinere kle-
dingzaken zich graag in de nabijheid van een 'grote' kledingzaak vestigen
om zo 'de loop' te krijgen. Hier op de Markt in Den Bosch is het tegen-
overgestelde gebeurd, het grootbedrijf'HIJ' en C&A nestelen zich in de
onmiddellijke omgeving van 'A.F. Jansen' (1975). 'A.F. Jansen' wordt al
sinds het eerste decennium van deze eeuw als een vooraanstaande kle-
dingzaak in Den Bosch gezien, waarmee de concurrenten wel dege]ijk re-
kening houden.

'Jansen & Jansen' floreert goed. Om bij de tijd te blijven wordt het inte-
rieur van 'Jansen & Jansen' regelmatig vernieuwd en aangepast. Het bo-
venhuis wordt geheel gerenoveerd. Midden tachtiger jaren vestigt zich
hier de directie van 'A.F. Jansen B.V.'. De trendshops die 'A.F. Jan-
sen' binnen haar eigen speciaalzaken creeert, zijn een 'moeten'. De op-
komende speciaalzaken (shops) in jeans- en vrijetijdskleding zijn een ge-
duchte concurrent in jongerenkleding geworden. Het eigentijdse assorti-
ment voor de jeugd (en ook de ouderen) 'moet' gebracht worden. In
1978, het jaar van de opening van de zelfstandige trendshop van 'A.F.
Jansen' op Markt 61, bestaat dit eigentijds assortiment uit de nieuwe
trends van disco-mode tot super sportief, van secondhand tot 'shabby-
look'. Shabby mag dan rustig vertaald worden in haveloos, kaal, versle-
ten, armoedig, sjofel. Deze look bestaat uit 'lekker slappe jasjes en broe-
ken van soepele stoffen, gegarandeerd kreukhoudend" - werd vroeger niet
geadverteerd voor vormvast en gegarandeerd kreukvrij - ruim losvallende

':w) Brabants Dagbtad, 15 juni 1978.
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truien en pull's in de kleuren goudbruin, henna, bordeaux en olijf. De
blouses en hemden worden verkocht 'zonder spelden en cellofaan', de
herenmode brengt altijd hemden m6t cellofaan. Al deze voornoemde mo-

131de brengt'A.F. Jansen in haar trendshops.
Past 'A.F. Jansen' zich in het voeren van verandering van assortiment

aan door de verkoop van trendkleding voor tieners en twens, 'A.F. Jan-
sen' gaat nog een stap verder door in haar assortiment damesmode te in-
troduceren. De tijd dat 'A.F. Jansen' een confectiezaak was in heren- en
jongenskleding is in maart 1978 voorbij. Op de Hoge Steenweg in Den
Bosch gaat men bij de opening van een geheel verbouwde zaak ook da-

9,

meskleding verkopen.   Koint u gerust met uw man mee mevrouw! Voor
u is dat intrigerende hoekje daar ... met een kleine, maar uitgelezen col-
lectie modieuze primeurs. Stukjes Parijs, vleugies Milaan en Londen. Ex-

"
clusief voor u bij A.F. Jansen staat er in de openingsadvertentie in het
Brabants Dagblad van donderdag 9 maart 1978.132 Aan deze opening
ging een grote inwendige verbouwing vooraf. Op 8 december 1977 (di-
rect na Sinterklaas) verschijnt er een halve pagina-grote advertentie, die
deze verbouwing aankondigt, natuurlijk met de mededeling dat een grote
opruiming, een opruiming 'op de man AF'. De nieuwe blikvanger is AF,
handig gebruik makend van de voorletters van de oprichter van het kle-
dingbedrijf Antonius Franciscus (A.F.) Jansen. De twee grote letters in
het rood markeren de advertentie. Op woensdag 28 december volgt weer
een halve pagina-grote advertentie, weer gemarkeerd door de twee grote
rode letters AF en daaromheen de tekst: "Bent U nog niet geweest? U
kunt in 1977 nog maar vijf dagen profiteren van de totale prijsverbijste-
ring bij A.F. Jansen ... Blazers, pantalons, kostuums, winterjassen, jacks,
pullovers, shirts en jongens-coats met meeslepende kortingen! 'n Oprui-
ming op de man AF."133 Een tweede halve pagina in dezelfde krant

"wordt gevuld door een advertentie van C&A: Kopen met gezond ver-
stand doe je bij C&A." Kreymborg kondigt met een grote advertentie
nieuwjaarsprijzen' aan. Zeeman Textielsupers - evenals A.F. Jansen ge-

vestigd op de Hoge Steenweg - maakt reclame voor damesjaponnen, over-
hemden en jeans. De eerste twee maanden van 1978 is het verbouwen,
verbouwen, met de mededeling 'onze verkoop gaat gewoon door' in de
winkelruimte van nummer 14. Als de opening daar is op donderdag 9
maart dan opent'A.F. Jansen - Hoge Steenweg' een "verrassend veelzij-

131)  Brabants Dagbiad, 18 oktober 1978.
132) Brabants Dagbtad, 9 maart  1978
133)  Brabants Dagbiad, 28 december 1977.
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" 9,

dig  mode-center  (en niet alleen voor mannen ...) Herenmode? Wat
dacht U wat: A.F. Jansen heeft een totale gedaantewisseling ondergaan
-.„134 De zaak van A.F. Jansen op de Hoge Steenweg is nu een verras-

send veelzijdig mode-center geworden, met veel winkeltjes in een winkel,
zonder deuren en zonder drempels. De trendshop in 1969 geopend, past
geheel in dit nieuwe mode-center. Iedere klant krijgt bij gelegenheid van
de opening een cadeau-cheque, waarvan de bedragen kunnen oplopen
tot f 50,-. De heropening wordt niet officieel gevierd. Aan klanten en be-
kenden wordt een eenvoudig schrijven gericht om hen van de verande-
ringen op de hoogte te stellen. Aan de vooravond van de heropening
vindt een personeelsbijeenkomst plaats waarin door de directie middels
een korte toespraak de zaak als heropend verklaard wordt. "Dit is een
mode-center zonder deuren, waar men vrij binnenkomt om te winkelen.

.,Dit zijn winkeltjes in een winkel ieder met een eigen diep assortiment,
zo karakteriseert directielid Hans Jansen de 'nieuwe formule' die bin-
nengehaald is. In het Brabants Dagblad van 9 maart 1978 wordt in een
artikel aandacht aan de geheel verbouwde en nieuw ingerichte zaak
besteed met als titel "Mode-Center nieuwe formule A.F. Jansen. .,135 OP
vrijdag 10 maart komt er in het logboek (door de Erwtenman) van hetzelf-
de dagblad nog een klein berichtje, waarin de mogelijkheid voor rolstoe-
len in het nieuwe mode-center geprezen wordt door te stellen, dat het
verheugend is te zien dat steeds meer bedrijven en instellingen rekening
houden met de gehandicapte mens, die zich in een rolstoel moet voortbe-
wegen.136 Daar de winkel op de Hoge Steenweg enige niveauverschillen
kent zijn daar trapjes 6n een helling aangebracht.

In maart 1979 wordt de collectie damesmode verder uitgebreid. In
haar vleugel Hoge Steenweg 14 (de oude zaak van 1931) richt 'A.F. Jan-
sen' een volledige winkel in voor de damesmode. Uit een marktonder-
zoek is gebleken dat er ondanks het grote aantal dameszaken in Den
Bosch toen nog een flink gat in de markt zit. De kleine test-series die A.F.
Jansen sinds kort introduceer(le vlogen min of meer steeds binnen een of
twee weken de deur uit. Kennelijk bestaan er heel wat vrouwen, die be-
hoefte hebben aan een duidelijke stijl. Een stijl die zich beweegt tussen
wat men normaal verstaat onder 'damesconfectiezaak' en 'boulique'.
'A.F. Jansen' gaat deze eigen stijl brengen. In een modeshow, gehouden
bij gelegenheid van een 'lente-soir6e' laten enkele mannequins zien hoe
deze stijl er uit ziet.

134) Brabanb Dagbtad, 9 maart 1978.
135)  Brabants Dagbtad, 9 maart 1978.
136

) Brabants Dagbtad, 10 maart 1978.
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Verbouwingen, aanpassing van het assortiment en uitbreiding van het
kledingbedrijf 'A.F. Jansen' met nieuwe filialen, tekent de periode na
1965 tot aan het begin van de tachtiger jaren. Twee nieuwe filialen wor-
den gerealiseerd in de zeventiger jaren: Eindhoven (1974) en Weert
(1979).

Twaalfjaren zijn verlopen na de vestiging van een filiaal in Nijmegen, als
'A.F. Jansen' de tijd weer rijp acht om een nieuw filiaal te stichten. Op 27
november 1974 wordt een vierde filiaal geopend op Demer 40 in Eind-
hoven, een eerste filiaal in het zuiden van het land. Investering van kapi-
taal is voornaamste reden om deze keer de vleugels uit te slaan. 'A.F.
Jansen' kan op de Demer het pand huren van de bekende boek- en kan-
toorboekhandel J. Koonings Jz. De boekhandel wordt gesloten bij gebrek
aan opvolgers. Geen van de zes kinderen wil de zaak overnemen. Een
zuivere zelfstandige boekhandel als deze heeft heden ten dage geen
bestaansmogelijkheid meer, zo zijn de meningen. Huub Jansen, zoon
van Bart, verhuist van de zaak op de Markt in 's-Hertogenbosch om hier
de leiding te nemen naast een 'echte' bedrijfsleider. De zaak in Eindho-
ven wordt voor Huub een deeltaak; hij gaat nu zijn tijd verdelen tussen
Den Bosch en Eindhoven. Een volledige verhuizing wordt het dus niet.
De opening van 'A.F. Jansen - Eindhoven' wordt een happening, zoals
zoveel  in de jaren  na  1968 via 'happenings' moet plaatsvinden.  De  ac-
teur Luc Lutz verricht deze opening, daar deze opening van 'A.F. Jansen
- Eindhoven' betrokken wordt in de jubileumviering van Eindhovens
stadsschouwburg (tweede lustrum). "En nu Luc Lutz! Wat heeft die po-
pulaire acteur eigenlijk met de opening van A.F. Jansen op de Demer te
maken?" zo staat te lezen in de pagina-grote advertentie in het Eindho-
vens Dagblad van dinsdag 26 november 1974.137 Luc Lutz heeft een he-
leboel met deze opening te maken, want vanaf donderdag 28 november
krijgt iedereen die bij 'A.F. Jansen' koopt een zeer bijzonder welkomst-
geschenk in de vorm van cheques voor eersterangsplaatsen in de Eindho-
vense stadsschouwburg, compleet met foyer-coupons voor fris of koffie in
de pauze. Naast dit sympathieke kennismakingsgeschenk laat de voor-
noemde advertentie nog enkele malen het woord 'sympathiek' vallen:
sympathieke opening, sympathieke collectie mode op de man AF en sym-
pathieke bediening. Deze sympathieke bediening wil men uitdrukkelijk
in deze advertentie aan de orde stellen: "Bij A.F. Jansen kunt U gerust
ook binnen lopen als u geen directe koopplannen hebt. Want bij A.F.

137)  Eindhovens Dagbtad, 26 november 1974.
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Jansen is niemand er op uit om u zich schuldig te laten voelen als u niet
met een draagtasje de deur uit gaat!', zo luidt (le tekst van de advertentie,
om te vervolgen:

,, Het verkoopteam van A.F. Jansen is er in de eerste plaats om u te
adviseren. Dat verkopen komt pas op de tweede plaats. Daarom
wordt u bij A.F. Jansen ook met persoonlijke aandacht geholpen.
Geen simultaan seance waarbij de verkoper z'n aandacht verdeell
tussen u hn nog een paar paskamers. Niemand die probeert u gauw
nog even 'n leuke das of'n mooi overhemd bij uw nieuwe kostuum
aan te praten. Kijk het is die persoonlijke, geduldige en objectieve
bediening waardoor in Den Bosch, Utrecht en Nijmegen de zaken

"138van A.F. Jansen een heel eigen vaste kiantenkring kennen.
Is er in het stimuleren van dit kijk- en koopgedrag bij A.F. Jansen' geen

grote verandering opgetreden in het beleid, dat door de heren Jansen de
nieuwe generatie gevoerd wordt? Nog in de vijftiger jaren was de klant
een koopklant, hij was ook een vaste klant. Kopen kwam niet op de twee-
de plaats. Aan kijkers had men niets. De verkoper kende zijn kopers (van
generatie op generatie) en simultaanverkoop vond zeker plaats. Dit na-
men de klanten ook, want zij wilden door 'Jansen zelf geholpen worden,
of per se door mijnheer Tonny (Jansen) of mijnheer Piet (Bauman), of
door mijnheer Theo (Jansen) of mejuffrouw Van Galen of mejuffrouw
Van den Oord. 'Kopen komt op de tweede plaats' zo staat er te lezen, met
daar direct op volgend; 'daarom wordt u etc.' De causaliteit is hier zoek.
Als er even verder gesproken wordt van een 'persoonlijke' en tegelijker-
tijd 'objectieve' bediening, mag dit op zijn minst tegenstrijdig genoemd
worden. Voor haar kijkers en kopers heeft 'A.F. Jansen' wel voor een be-
paalde doelgroep gekozen. Op gratis cheques voor een schouwburg komt
wel een bepaald publiek af, of zouden ALLE consumenten ook het niet
schouwburgbezoekend publiek binnenlopers zijn? Zijn de zaken van
'A.F. Jansen' inloopzaken geworden voor jan en alleman? De toekomst
zal het moeten uitwijzen. En worden die kijkers ook kopers? Ook dit ligt
in de schoot der toekomst verborgen. Volgens de advertentie kennen de
zaken van A.F. Jansen in Den Bosch, Utrecht en Nijmegen een eigen
vaste klantenkring. Is deze gevormd door 'inloop'? Komt de koper naar
de verkoper of omgekeerd. Antonius Franciscus Jansen ging zelf naar
zijn toekomstige kopers toe, de heren van de tweede generatie evenzeer.
Mijnheer Joh deed alles aan klantenbinding. Bekend is dat hij kaas ging

138)  Eindhovens Daghtad, 26 november 1974.
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halen in de Vughterstraat, worst in de Orthenstraat en dat zijn gezin er
twee, soms drie slagers en twee bakkers op na hield. Al deze leveranciers
waren klanten van hem en die moest hij zien te houden. 'Objectier kopen
en verkopen was er niet bij.

Bij het nieuwe filiaal in Eindhoven ontbreekt een 'trendshop' niet. De-
ze trendshop krijgt ook een eigen 'nieuwe' naam namelijk 'A.F. Trend-
shop'. Met grote letters  in de openingsadvertentie vraagt   men   zich   af
of er bij 'A.F. Jansen' dan geen plaats is voor dat hele modebewuste en
of een hele verdieping A.F. Trendshop wel genoeg is. De trendshop is
een winkelin een winkel, zo wordt er aangekondigd. " 'n Hele verdieping
waar het geurt naar nappa en tuigleer. Waar Lois, Levi en Wrangler lAng

9,niet de enige merken zij die het spijkertijdperk vertegenwoordigen  , zo
laat 'A.F. Jansen' in de advertentie weten. De parka's, spencers en
mouwvesten zijn bij de A.F. Trendshop z6 exclusief dat er zelfs geen
merkje ingeschikt is. Voor werkelijke progressieve mode is bij 'A.F. Jan-
sen' altijd plaats: "Voor vrijetijdskleding die plezierig draagt maar er ook
plezierig uitziet. En ook mode die heet van de naald komt. Voor mensen
die vandaag de mode van morgen al durven dragen."139 Van een volgen-
de advertentie, die weer aandacht vraagt voor de 'A.F. Trendshop' luidt
de kop "A.F. Jansen in denim". Het aangeprijsde assortiment bestaat
uit:  een jurk voor f 99; indisch shirt voor f 29,90; T-shirt voor f 9,90;
Jacket f 99; overgooierf 59 en jeans voorf 79.140

Wanneer in maart 1980'A.F. Jansen - Eindhoven' haar eerste lustrum
viert krijgen bij gelegenheid van "5 jaar A.F. Jansen mannenmode op de
Demer" alle klanten een vuurrode Amaryllis-plant cadeau. Volgens de
advertentie in het Eindhoven Dagblad heeft A.F. Jansen zich in vijfjaar
tijd een eigen ,brede kring van vaste relaties verworven. 141

Op het eind van de jaren zeventig spreidt 'A.F.Jansen' haar vleugels
nog verder naar het zuiden uit. In 1979 neemt'A.F. Jansen' in Weert de
damesmodezaak van 'Van de Laar B.V.' over. Het betreft hier een eerste
klas damesmodezaak. De naam 'Van de Laar' blijft als firmanaam
gehandhaafd. De zaak ligt op een mooi punt in het centrum van de stad,
recht tegenover de kerk. Met recht kan nu gezegd worden dat 'A.F. Jan-
sen B.V.' gespecialiseerd is in de verkoop van heren 6n damesconfectie.
Met deze uitbreiding worden zeventiger jaren afgesloten. De tachtiger ja-
ren staan voor de deur, weer met verbouwingen en 66n nieuw filiaal,

139)  Eindhovens Dagbiad, 26 november 1974.
'40)   Eindhovens Dagbtad,  20  mei  1976.
141)    Eindhoven, Dagbtad, 15 maart  1980.
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maar ook met grote veranderingen binnen de structuur van wat eens een
'familiebedrijf was.

'A.F.  Jansen - Hoge Steenweg' start de lente van  1980  met een lente-
soir6.e. Een pagina-grote advertentie nodigt iedereen uit om te komen:
99 IA.F. Jansen modecenter opent vanavond extra feestelijk het voorjaar.
komt U ook?" degene die aan deze uitnodiging gehoor geeft mag "vrii
mode kijken en vergelijken in een feestelijke sfeer". Het kijken dat tot ko-
pen moet (kan) leiden wordt hier wel weer uitdrukkelijk benadrukt. De
collectie damesmode neemt nu sinds een goed jaar een eigen belangrijke
plaats in bij 'A.F. Jansen'. De doelgroep wordt in deze advertentie uit-
drukkelijk aangegeven; "Voor de vrouw die bewust kiest". De collectie is
afgestemd zo brengt 'A.F. Jansen' naar voren op vrouwen met een eigen
smaak en oordeel. Voor de mannen wijst'A.F. Jansen op de kwaliteit van
de collectie: "Bij A.F. Jansen krijgt de actualiteit van de mode extra aan-

dacht met de nadruk op de kwaliteit. Dat geldt voor klassieke kostuums
evengoed als voor sportieve kombinaties en mode voor vrije tijd." 142

Ook 'A.F. Jansen - Markt' zit niet stil. Al direct bij de aankoop van
Markt 61 in 1978 werden beide panden door een tussendeur verbon-
den. Markt 61 sluit dan ook direct aan bij Markt 59. Het blijven twee
aparte winkels, Markt 59 blijft de aloude Jansen-winkel voor Bosschena-
ren en mensen uit de dorpen, Markt 61 moet uitgroeien, of liever is al uit-
gegroeid tot een Young-men-shop. Tot nu toe was alleen de beneden ver-
dieping in gebruik.  In  1981  wordt echter besloten om ook een gedeelte
van de bovenverdieping in gebruik te nemen en wel voor uitbreiding van
de winketruimte van Markt 59. De muur wordt doorgebroken en op de
eerste verdieping is er naar links een grote verkoopruimte bijgekomen.
De verbouwing brengt nogal wat ongerief met zich mee maar als op 24
september 1981 de verbouwing er op zit is ook dit leed weer geleden. Op
23 september verschijnt er in het Brabants Dagblad een grote adverten-
tie. waarin de vergroting van de winkel aangekondigd wordt. A.F. Jansen
is het gelukt "meer ruimte te creEren zodat we elkaar beter kunnen ont-
moeten"  zo heet het in de advertentie.'4:1 Als herinnering aan deze ope-
ning krijgt iedere klant een flessenopener. Op donderdag 1 oktober ver-
schijnt er opnieuw een grote advertentie met dezelfde tekening maar met
een andere tekst. Ook worden de prijzen bij de verschillende kle-

112
) Brabants Dagbtad. 20 maart 1980.

It:i

j  Bral,ants Dagblad. 23 september 1981.
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dingstukken vermeld. Hoe liggen de prijzen in 1981? Als antwoord op
deze vraag volgt hier de tekst van deze advertentie:

,.Dat onze verbouwing een succes is, hebben we ondervonden. Dat
is gebleken uit de vele reacties die we kregen. Wij van A.F. Jansen
vinden dat ons heropeningsfeest gerust wat langer kan duren. Van-
daar deze nieuwe modemogelijkheden: Blazer, het fijnst te kombine-
ren onderdeel van uw garderobe. Openingsaanbiedingf 199;
Kostuum, zuiver scheerwollen kostuum met vest komfortabel en
modisch. Openingsaanbiedingf 299; Spencerpak in de kleuren
van najaar '81 en met de nieuwste motieven in de spencers. Ope-
ningsaanbiedingf 369; Jacks die voldoen aan de eisen van het mo-

"144depubliek in 1981. Openingsaanbiedingf 99.
In 1984 vindt aan het pand Markt 59 weer een verbouwing plaats. De-

ze verbouwing geldt nu niet het winkelgedeelte maar vindt plaats aan de
achterzijde, waar het pand uitkomt op het Burgemeester Loeffplein. Het
naastgelegen Hotel Central wil gaan uitbreiden en heeft daarom een ge-
deelte van het pand Markt 59 van 'A.F. Jansen' gekocht. Er komt hoog-
bouw met hotelkamers. 'A.F. Jansen houdt echter de benedenverdieping
met een uitgang aan het Burgemeester Loeffplein. Op donderdag 9
augustus 1984 verschijnt er een artikel in het Brabants Dagblad over de-
ze uitbreiding van Hotel Central. De kledingzaak van A.F. Jansen wordt
hierin ook verschillende malen genoemd, wat een extra reclame bete-
kent. De naam 'A.F. Jansen' kan niet dikwijls genoeg genoemd worden.
'' De uitbreiding wordt grotendeels gerealiseerd op het terrein waar nu de
achterbouw staat van de naastgelegen kledingzaak van A.F. Jansen en
Zn" zo meldt het artikel om te vervolgen: "De aan het Loeffplein gelegen
achtergebouw wordt gesloopt om plaats te maken voor een nieuwbouw
geheel in stijl van de acht jaar geleden in gebruiken genomen uitbreiding
aan het Loeffplein  van  het  in  1905  aan de Markt gevestigde hotel.  E6n
bouwlaag in de nieuwbouw komt ter beschikking van de herenmodezaak
A.F. Jansen, die daarmee op gelijke hoogte als de entree van 'Central'
een ingang krijgt aan het Loeffplein." (...) "Hotel 'Central' heeft van
A.F. Jansen  en  Zn voor 999 jaar het recht van opstal verworven van het
terrein waar nu de achterbouw van de kledingzaak staat. „145 Door de
realisatie van deze nieuwbouw moet weer een dierbaar overblijfsel van
het pand van A.F. Jansen gesloopt worden. Het gedeelte waar eens het
atelier gevestigd was verdwijnt evenals de oude kolenkelder en het pak-

1 44)   Brabants Dagbtad,   1  oktober  1981.
145) Brabants Dagblad, 9 augustus 1984.
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huis. In 1985 is de verbouwing gereed. Merkwaardig is dat in dit artikel

geschreven wordt over A.F. Jansen en Zn. Deze naamsaanduiding is al
jaren veranderd in 'A.F. Jansen' en het '& Zn' was in 1981 al van de pui
van Markt 59 verdwenen. Mag hier uit blijken dat 'A.F. Jansen en Zn'
een begrip is in de stad 's-Hertogenbosch, al zeventig jaren lang. Al zo
lang als Antonius Franciscus Jansen zelf mht zijn twee zonen het kleding-
bedrijf runde, later aangevuld met een derde zoon.

In 1984 vindt er ook bij 'A.F. Jansen - Nijmegen' een grote en grootse
verbouwing plaats. Ondanks een recessie in kleding- en modeverkoop
gaat 'A.F. Jansen' door met aanpassingen door verbouwingen die leiden
tot vernieuwingen. De zaak van 'A.F. Jansen, Molenstraat 24 - hoek
Plein '44 in Nijmegen is aan een face-lift toe. En niet alleen een face-lift,
nee, heel het pand wordt grondig verbouwd en van het oude blijft niets
meer  over.  Al  in 1975 ontplooide de gemeente Nijmegen plannen  voor
de herstructurering van de binnenstad. De kern van het centrum wordt
voor een niet onaanzienlijk gedeelte voetgangersgebied. Ook het gedeel-
te van de Molenstraat tussen de oprit van het parkeerdak Molenpoort en
de Ziekerstraat wordt voetgangersgebied. Nu dit voetgangersgebied in
1984 volledig gerealiseerd is, komt 'A.F. Jansen' met volledige nieuw-
bouw. Een geheel wit gebouw herrijst op de hoek van de Molenstraat en
Plein '44. Op 30 augustus 1984 wordt de zaak heropend. deze opening
vindt plaats door het houden van enkele open dagen. Iedereen kan bin-
nen lopen om van de nieuwbouw te 'genieten'. Aan familieleden, klanten
en overige bekenden wordt een uitnodiging voor deze open dagen en een
folder gestuurd. In deze folder wordt voor het eerst de nieuwe naam 'af-
jansenmode' en ook weer het begrip 'nieuwe formule' gelanceerd. Heel
gedurfd wordt in de folder gesteld: "Tussen Kkinigsallee en P.C.
Hooftstraat vindt u aijansenmode", om te vervolgen "Vanaf donderdag
30 augustus a.s. verandert het modebeeld in Nijmegen. Nijmegen heeft
de primeur van a jansenmode. Een nieuwe winkelformule die u laat ken-

..nisnemen van toonaangevende mannen- en vrouwenmode. 146 Voorts
wordt er in deze folder aandacht gevraagd voor de verschillende merken
die al]ansenmode in haar collectie heeft zoals Daniel Hechter en Mc Gre-
gor, Ren6 Lazar, Nino Danieli, Carlo Colucci, Porto Bello, Abital, Berri,
Gentiluomo, Redfort en Vagrant voor (le mannen en de damesmodemer-
ken als Blacky Dress, Lutz Teutloff, Joseph Janard, Gaston Jaunet, Cha-
cok, Michael Mortell, Haupt, Claude Rap en Different Dialogue. De Cel-

146) BAAFJ, reclamefolders A.F. Jansen.
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derlander brengt een klein artikel m6t foto van de 'opmerkelijke' glazen
luifel. Het artikel draagt de titel 'Mediterraan' en gaat in op de wel zeer
bijzondere gevel van aijansenmode.147 De opening van a ]ansenmode
gaat gepaard met elk uur een modeshow op straat (voor het pand). Een

openingsstunt die wel degelijk zijn uitwerking heeft. Zo gauw als de mu-
ziek ophoudt en de dressmen en de mannequins naarbinnen gaan wor-
den zij door een grote schare publiek g€introduceerd.

In de Textielvisie van 26 september 1984 wordt in een artikel aandacht
aan afjansenmode besteed. In een interview gaat Piet Peters hier in op
het begrip nieuwe formule, dat hij als volgt kwalificeert: "Zeer, zeer doel-
bewust en doelgericht, ja tegen het arrogante aan hebben wij een 66nheid

gecreeerd bestaande uit kleur, vorm, dessin en routing.' 148 Dat laatste

slaat op een consequent doorgevoerde opstelling van de artikelengroe-
pen. Het geheel maakt een'open indruk', lokt ja als het ware automatisch
naar de etalages waarin vrouwelijke en mannelijke etalagepoppen je zo
aankijken dat ze je dwingen om naar binnen te gaan. Als de nieuwsgieri-

ge kijkers naar binnen zijn gegaan worden het kopers. Voor het eerst is
de betaalkaart hier van doorslaggevende betekenis. Vanuit nieuwsgierig-
heid volgt een hebberigheid. De betaalkaart doet de rest; afiansenmode
wordt in deze eerste weken met een hausse aan betaalkaarten geconfron-
teerd. Volgens Piet Peters in het al aangehaalde interview stralen het
image en het interieur het hedendaagse leven uit. "Wij hebben het wo-
nen en leven bestudeerd van onze doelgroep. De moderne man en vrouw

die gezellig wil winkelen en die voor zijn of haar confectie ook de acces-
soires erbij vindt, mooie accessoires, die zeker zo belangrijk zijn als de
kleding zelf. En zeer eigentijds."149 De witte kleur, zowel van de gevel

als van het interieur roepen een mediterrane sfeer op die kenmerkend is
voor de winkels rond de Middellandse Zee, waarbij frisheid en openheid
domineren. Het is een opmerkelijk verschil met vroeger toen de inrich-
ting, de markering van de winkelpui en de opmaak van de etalages meer

op de verkoop waren afgestemd. Nu is alles meer afgestemd op recreatief
winkelen, kijken, flaneren en wellicht daarbij ook kopen.

Met deze heropening van afjansenmode in Nijmegen is voor'A.F. Jan-
sen' een nieuw tijdperk ingeluid, dat van afjansenmode, een naam die

een begrip moet worden, en nu ook voor de andere' A.F. Jansen' filialen
gebruikt gaat worden. In een Kerst- en Nieuwjaarsschrijven van de direc-

147) De Celderlander, 29 augustus  1984.
148) Textielvisie, XX11.12. (1984).
1

49)    La.P·
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tie 'A.F. Jansen B.V.' aan alle medewerkers van 'A.F. Jansen B.V.' en
'Van de Laar B.V.' wordt de nieuwe formule opnieuw onder de aandacht
gebracht.  "In 1984 werden weer enkele stappen gezet in de richting van
een volgroeide onderneming afjansenmode", zo schrijft de directie, om
te vervolgen:

9,De start van deze nieuwe formule in Nijmegen was niet alleen een
signaal naar buiten maar zal naar het zich laat aanzien ook een dui-
delijke interne versterking betekenen. 9, 150

De directie gaat volgens bovengenoemd schrijven, met vertrouwen  1985
tegemoet.

Het jaar 1985 wordt door 'A.F. Jansen' gemarkeerd door het vestigen
van een volgend filiaal. Ondanks de recessie in de kledingverkoop en
herhaalde uitspraken van de directie dat ook bij 'A.F. Jansen' de omzet-
ten teruglopen, worden de medewerkers en ook de familie Jansen verrast
door het 'geruisloos' openen van een achtste filiaal in Tilburg, de stad
waar de heren Jansen in het verleden al zo lang naar gelonkt hadden. Het
geldt hier een achtste zaak, omdat kort tevoren (ook in 1985) 'A.F. Jan-
sen' de damesmodezaak van 'Van Riel van Beurden' in de Heuvelstraat
in Tilburg eveneens zonder kennisgeving aan familie of bekenden over-
genomen had, die onder haar eigen handelsnaam 'Van Riel van Beur-
den' blijft functioneren. Belegging van kapitaal is weer geboden. Verster-
king van de naam van 'A.F. Jansen' als de speciaalzaak in dames- en her-
enkleding in het zuiden van liet land kan nu waar gemaakt worden. Op
29 augustus 1985 wordt de nieuwe zaak, zonder dat er enige openings-
advertentie geplaatst is, in de Heuvelstraat 77 te Tilburg geopend. Een
officiele opening vindt niet plaats. Goede bekenden krijgen een eenvou-
dige aankondiging thuis gestuurd, waarop vermeld staat dat zij op 29,30
en 31 augustus van harte welkom zijn "om in een feestelijke sfeer kennis

te maken met onze jongste uitbreiding. "151 De kaart wordt beheerst door
de naam (in zeer grote letters) a4ansenmode en voorts gemarkeerd door
de tekst: "Een nieuwe afiansenmode m/v in Tilburg." In de nieuwe zaak
wordt zowel dames- als herenkleding verkocht.

Het Nieutusblad van het Zuiden brengt op 4 september een opvallend
artikel met als titel A.F. Jansenmode in Tilburg. Het artikel opent met al-
le lof voor het vernieuwde helgele geveltje en de fraai gestyleerde etala-
ges, die volgens het artikel sinds kort beeldbepalend zijn voor een stukje

150) BAAFJ. Schrijven directie A.F. Jansen B.V. aan medewerkers A.F. Jansen. december
1984.

151) BAAFJ. Kaart aankondiging opening filiaal te Tilburg. augustus 1985.
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van de Heuvelstraat; agansenmode is de laatste modieuze nieuwkomer in
hartje textielstad. Vervolgens wordt in het artikel ingegaan op het inte-
rieur: "Het zeer chic en stijlvol ogende interieur omlijst een collectie kle-
ding met een totaal eigen sfeer 6n karakter, die de modebewuste man en

.'vrouw zonder twijfel aanspreekt. De merken overheersen niet volgens

het artikel "maar wirl bepalend is, mede door de uitgekiende inrichting,
de typische A.F. Jansenstyling en sfeer die nauwelijks te omschrijven is,
maar enkel te proeven door deze simpelweg in de zaak te ondergaan. "152

Een futo van een jonge man en vrouw in modieuze kleding begeleidt het
artikel met als onderschrift: "Enkele fraaie voorbeelden van wat A.F.

"
jansenstyling zou kunnen inhouden.

Het brengen van exclusieve dames- en herenmode in de verschillende
filialen, wat dan A.F. Jansenstyling' genoemd zou kunnen worden, heeft
tot gevolg dat het assortiment voor andere doelgroepen als de bewust kie-
zende man en vrouw, ingekrompen wordt. Wanneer in 1985 de terug-
keer van het klassieke kostuum voor de mannen en de 'geklede' da-
mesmode voor de vrouwen een feit wordt, gaat ajjansenmode zich uit-
drukkelijk op deze doelgroep richten, zoals we zagen. In de winkels moet
ruimte gecreeerd worden voor de verkoop van deze artikelen. Het gevolg
is, dat in 1985 ondergoed, pyjama's en kamerjassen uit de verkoop geno-
men worden. Ook handschoenen en manchetknopen verdwijnen uit het
assortiment. In 1986 en 1987 verdwijnt de juniorkleding en de trendkle-
ding bij aijansenmode. De trendshop 'Jansen & Jansen' wordt in oktober
1987 gesloten. De concurrentie van de in 's-Hertogenbosch en in andere
steden in aantal toenemende trendshops met goedkope trendkleding is
hier ook debet aan. De verkoopruimte van Markt 61 wordt verhuurd aan
een schoenenzaak. Met het afstoten van deze junior- en trendkleding
wordt een historische periode voor 'A.F. jansen' afgesloten. Het tijdperk
waarin 'A.F. Jansen' honderden kinderpakjes verkocht en haar handels-
naam 'A.F. Jansen & Zn heren- en kinderkleding' (markt) en 'A.F. Jan-
sen heren - en jongenskleding' (Hoge Steenweg) luidde, is nu helemaal

voorgoed voorbij.
De verschillende filialen van aijansenmode brengen niet alleen dezelf-

de mode en styling, zoals in vroegere jaren onderscheid in assortiment
bestond tussen de herenkleding die op markt 59 of op Hoge Steenweg in
de verkoop gebracht werd, zo is er nu ook nog een verschil in aanbod.
Wat het assortiment betreft is het beeld van 'A.F. jansen als volgt: 's-Her-

152)   IIet Nieuwsblad van het Zuiden, 4 september 1985.
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togenbosch (Markt 59) en Eindhoven brengen een populair assortiment;
's-Hertogenbosch (Hoge Steenweg), Utrecht, Nijmegen, Weert en Til-
burg brengen een hoogmodisch assortiment tegen hogere prijzeri.

'A.F. Jansen B.V.' telt in het midden van de jaren tachtig acht vestigin-
gen en is daarmee op het toppunt van haar kunnen gekomen. Deze vesti-
gingen resumerend in de volgorde van openingsjaar:
1. 's-Hertogenbosch - Markt + 1895 (1908)
2. 's-Hertogenbosch - Hoge Steenweg 1931
3. Utrecht - Vredenburg 1952

4. Nijmegen - Molenstraat 1962
5. Eindhoven - Demer 1974
6. Weert - Markt (Van de Laar) 1979

7. Tilburg - Heuvelstraat (Van Riel) 1985

8. Tilburg - Heuvelstraat 1985

Het aantal medewerkers bij 'A.F. Jansen' is met een aantal vestigingen
vanzelfsprekend meegegroeid. In 1985 telt het personeelsbestand +
honderdvijftig medewerkers, waaronder enkelen met een lange staat van
dienst.  Op  15 juni  1985  is het veertig jaar geleden dat Gerard van de
Leemput in dienst trad bij A.F. Jansen - Markt. Veertig jaren is een hele
tijd en dan vooral veertig jaren, die hun beginpunt hebben direct na de
bezettingsjaren in  1945 en hun eindpunt in  1985, een ti.id van werkloos-
heid, bezuinigingen en grote veranderingen in mode en aanpak van ver-
kooptechnieken in textiel en confectie. Ging 'A.F. Jansen' zelf niet spre-
ken van een 'nieuwe formule'? Gerard van de Leemput is het bedrijf
veertig jaar trouw gebleven. Als'jong broekje' kwam hij Markt 59 binnen
om als verkoper te gaan fungeren samen met mijnheer Bart en mijnheer
Joh en niet te vergeten oom Koosje. Gerard maakte alle ontwikkelingen
mee op Markt 59 en dat in de dubbele betekenis van het woord: hij maak-
te ze mee in de zin van passief ondergaan bn hij maakte ze mee in de zin
van positief invloed er op hebben, werkelijk mee mdken. Voor zijn veer-
tig jaar trouwe dienst wordt Gerard van de Leemput onderscheiden met
de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Meer veertigiarige jubilea zijn inmiddels al genoteerd voor Theo Jan-
sen en Piet Bauman, beiden destijds werkzaam op de Hoge Steenweg. In
november  1989 zal eveneens  op  de Hoge Steenweg Willem Huijsmans
zijn veertigiarig jubileum (met koninklijke onderscheiding) vieren.  In het
filiaal in Nijmegen herdenkt in 1985 Jo Peeters het feit dat hij vijftig jaren
'in het vak' zit, waarvan vierentwintig als coupeur bij 'A.F. Jansen'. Jo
Peeters begon als jongen van veertien jaar als leerling kleermaker bij de
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gebroeders Spier, een chique herenmodezaak in de Molenstraat in Nij-
megen. In een interview in Textielvisie wil hij kwijt, dat hij daar het eerste
jaar niets verdiende en het tweede jaar f  1, per week.  Dit was in  1935.
Na vijftig jaar stopt Jo Peeters er mee. Hij blijft wel beschikbaar als
oproepkracht, waar hij trots op is. 153 'A.F. Jansen' kan in deze tachtiger
jaren bogen op een aantal medewerkers - het woord personeel wordt niet

meer gebruikt - die allanger dan vijfentwintig jaar in dienst zijn. Met na-
me geldt dit voor J. van Loon, B. Verdonk, H. Snels, T. van Aanholt, T. van
Cromvoirt, I van den Oord, J. de Rooy, J. van Rooy, A. de Boer, A. Ge-
raerts, W. Merkus, Th. Saladin, H. de Groot en L. Poffee. Naast de me-
dewerkers die minder dan vijfentwintig jaar in dienst zijn en het grote
aantal part-time krachten (A.F. Jansen tell in 1985 honderddertig mede-
werkers voor inkoop en verkoop, presentatie de etaleurs, kleermakerij,
expeditie, kantoor, schoonmaak) is deze kern van medewerkers gunstig
voor de klantenbinding. Er zijn kledingconsumenten, die niet alleen in
een bepaalde winkel kopen vanwege sfeer, service en assortiment, maar
ook vanwege een bepaalde verkoper of verkoopster.  Het werd hier vooral
aangehaald. Destijds mijnheer Theo (Jansen), mijnheer Bauman, mijn-
heer Tonny (Jansen), mijnheer Joh (Jansen), Mejuffrouw Van Gaalen en
nu nog mijnheer Huijsmans en mejuffrouw Van den Oord en vele ande-
ren. Zij hebben hun vaste klanten die zij al jaren kennen en met hun 'per-
soonlijk' advies bijstaan. Wisseling van personeel binnen de filialen is fu-
nest voor de klantenbinding, een wisseling die bij 'A.F. Jansen' in de
tachtiger jaren door verloop van personeel en gevoerd directiebeleid  (te)
vaak voorkomt. Deze vaste kern van medewerkers - zij stammen nog uit
de tijd van mijnheer Bart, mijnheer Joh en mijnheer Jan, toen de band
tussen medewerkers en familie nog erg groot was en de slogan 'de heren
Jansen bedienen zelf hun klanten' nog gold - heeft de veranderingen in
koop- en verkoop van kleding op gebied van presentatie, relatie koper-
verkoper, relatie directie-medewerkers volledig meegemaakt.

Op het gebied van personeelsvoorzieningen is in de loop van deze vijf-
entwintig jaren ook veel in positieve zin veranderd. In de vijftiger jaren
zijn er de personeelsfeesten, voorafgegaan door een voetbalmatch voor
de mannelijke medewerkers. Bij de komst van de vrouwelijke medewer-
kers (kantoor en mode-afdeling) wordt van deze voetballerij afgezien
daar de dames geen zin hebben om de hele voetbalmatch lang langs de
lijn in de kou te staan. Na de voetbal kwam er bowling en andere spelen.
De personeelsuitstapjes vinden altijd eenmaal per jaar plaats op derde

153) Textielvisie, XXIV. 1 (1986)
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pinksterdag. Na een soort speurtocht is er de eindbestemming: feest. In
1983 wordt voor het eerst een kerstpakket uitgedeeld. 154

De uitbreiding van het aantal personeelsleden heeft een nieuwe struc-
tuur ten aanzien van de functieverdeling noodzakelijk gemaakt. Midden
jaren zestig wordt deze structuur nog geheel bepaald door de aanwezige
filialen. Ieder filiaal heeft haar eigen inkoper voor herenconfectie en he-
renmode, voor kinder e„ juniorenkleding en waar damesmode in de ver-

koop is voor inkoop van de damesmode. Iedere inkoper koopt voor zijn
eigen filiaal het meest gangbare assortiment in. Ieder filiaal heeft ook
haar eigen verkopers. Wisseling van verkopers tussen filialen komt niet
of nauwelijks voor. Voor etalage, decoratie en promotion is wel een cen-
traal team van medewerkers aanwezig evenals voor administratie. In de
loop van de jaren wordt deze op de filialen gebaseerde structuur verlaten
en komt er een centraal gerichte structuur. De directie kiest voor de ver-
schillende werkzaamheden voor een structuur die samengesteld is uit
centraal gevormde teams. Naast het directieteam en het team van filiaal-
bedrijfsleiders zijn er de teams voor de verschillende bedrijfsactiviteiten,
zoals daar zijn: inkoop herenkleding; inkoop herenmode; inkoop da-
mesmode; verkoop herenkleding; verkoop herenmode; verkoop da-
mesmode; etalage, decoratie en promotion; administratie; kleermakerij;
schoonmaak; expeditie. Inzetbaarheid van medewerkers binnen alle lili-
alen is hierdoor mogelijk geworden. Gebondenheid van medewerkers
aan een bepaald filiaal komt nog slechts bij enkele medewerkers voor.

Bij verbouwingen, seizoenuitverkopen, openingen en heropeningen
was 'A.F. Jansen' nooit karig met advertenties in de dagbladen. Bij de di-
verse openingen is hier al op ingegaan. In 'stille' tijden werd het plaatsen
van advertenties echter met mondjesmaat gehanteerd. In de tweede helft
van de zestiger jaren vindt er echter een ware explosie van het plaatsen
van advertenties in de dagbladen plaats door 'A.F. Jansen'. In 's-Herto-
genbosch zijn het zowel 'A.F. Jansen- Markt' als 'A.F. Jansen - Hoge
Steenweg', die in 1967 om de paar weken een pagina-grote advertentie
plaatsen met als slogan 'de mannelijke lijn in herenmode' met een grote
afbeelding, weinig tekst 6n de prijs. In deze tekst zijn alle epitheta aanwe-
zig: "Dit kostuum is een typisch voorbeeld van wat wij bedoelen. Snelle

lijn. Perfect van pasvorm. Kreukt niet. Vormbehoudend. De prijs is ook
al zo zonnigf 149."1·55  'Kwaliteit, stijl en afwerking zijn bepalend voor

IS4)   Interview 1. van den Oord. 5 februari  1988.
155

) Brabants Dagbiad, 26 mei  1967.
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de grote klasse van onze kostuumkollektie", laat 'A.F. Jansen - Markt' in
april 1967 aan de consumenten weten. En "De klasse van onze kostuum-
kollektie wordt niet bepaald door de prijs f 189."156 Plaatst 'A.F. Jan-
sen - Markt' advertenties voor kostuums, regen- en winterjassen, 'A.F.
Jansen - Hoge Steenweg' plaatst advertenties voor vrijetijds- en jongeren-
kleding. "Iedere tijd heeft zijn eigen mode. Vooral de eigen tijd" houdt
zij de consument voor. En eigen tijd dat zijn de "lange weekends, lange

''avonden lange uren van vrij-zijn, een-ander-mens-zijn voegt zij er in
een teksl aan toe. De wereld is van hem. En dit is wat zij graag hou-

157 -

den" houdt zij de junioren voor. 158 Folders voor najaar/winter 1965'66,
voorjaar 1966 worden verspreid met eigen naam. Sinds kort is 'A.F. Jan-
sen'  'member of the I.B.C. (International Brixon Corporation)' waardoor
zij gerechtigd is de kostuums van het merk Brixon te verkopen. De I.B.C.
verzorgt ook dit reclame materiaal. Bij de seizoenverkopen verstuurt
'A.F. Jansen' vooraf uitnodigingen aan haar vaste klanten om enkele da-
gen of een week voordat de uitverkoop start van deze uitverkoopjes te ko-
men profiteren. Het geldt hier de zogenaamde voorverkoop. "Voor U als

"vaste relatie springt nu reeds het licht op groen houdt zij haar vaste
klanten in december 1968 voor. Met daaraan vastgekoppeld: "Wij wen-
sen U van harte een voorspoedig 1969".159 -U hebt bij ons een streepje
v66r" laat 'A.F. Jansen' haar vaste klanten in januari 1970 weten.160 De

uitgegeven plattegrond van 's-Hertogenbosch 1967'68 draagt  aan  de
voorzijde een kleurenfoto van de St. Janskathedraal en aan de achterzij-
de een foto van het pand van A.F. Jansen Markt 59, met als tekst:
9,Heren- en jongenskleding A.F. Jansen markt 59." Aan de binnenzijde
zijn nog tweentwintig kleinere advertenties van andere Bossche detail-
handelszaken ge.plaatst.161 Voor kinderen worden als reclamemateriaal
kleurboekjes in de winkel uitgedeeld met op de achterkant duidelijk het
vignet 'A.F. Jansen Markt 59 Den Bosch' of'A.F. Jansen Utrecht Nijme-
gen Den Bosch'. Eveneens worden dor de I.B.C. speelkaarten (een rode
en een blauwe stok) met eigen naam 'A.F. Jansen' ter beschikking van de
klanten gesteld.

Ook in de zeventiger jaren is 'A.F. Jansen' ruimschoots aanwezig met
advertenties in de dagbladen. Zowel in Den Bosch, Nijmegen, Utrecht en

156) Brabants Dagblad, 28 april 1967.
157) Brabants Dagbtad, 28 april 1967.
1. 8)   Brabanis Dagbtad,  16  mei   1967.
159)  BAAFJ. uitnodigingen voorverkoop opruiming, december 1968.
16()

) BAAFJ, uitnodigingen voorverkoop opruiming, januari 1970.
"'l)  BAAFJ, Plattegrond van 's-Hertogenbosc:h (1965)
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ook na  1974 in Eindhoven, worden advertenties in de plaatselijke  dag-
bladen geplaatst. De reclame-campagnes bij openingen en heropeningen
zijn al voldoende aan bod gekomen, zodat ook voor de zeventiger jaren
uitsluitend aan de advertenties in de 'stille tijd' aandacht besteed wordt.
In de jaren zeventig is het vignet 'AF' of 'af de belangrijkste blikvanger
in de advertenties van 'A.F. Jansen'. De voorletters van Antonius Francis-
cus Jansen, later in de handelsnaam 'A.F. Jansen' deeds terug te vin-
den, worden nu gebruikt voor het begrip 'af. De slogan in de juiste bete-
kenis van het woord 'slagzin' of'leus' luidt in deze jaren: "Mode op de

9,man af. In advertenties, op kleurboekjes en op stickers voor velen een
hobby is, geeft 'A.F. Jansen' ook stickers uit in rood, groen, blauw en
oranje. Naast de tekst'mode op de man af heeft iedere kleur sticker haar
eigen uitroep zoals: "Jij gaat af' (rood); "kick af' (groen); "af blijven"
(geeD; "af uit amen" (blauw) en "af is af" (oranje).

Bij de opening van het overdekte winkelcentrum Hoog Catharijne in
Utrecht in september 1974 is 'A.F. Jansen' uitdrukkelijk aanwezig in het
Utrechts Nieuwsblad als dit een extra nummer bij gelegenheid van deze
opening uitgeeft. "Eerlijke taal in mannenmode" adverteert 'A.F.
Jansen'.162

Vanaf 1973 adverteert 'A.F. Jansen' duidelijk met een tekening en
tekst van de bekende Bossche tekenaar Cor Versteegh (Corver) in het
Carnavalsboekje d'n opkikker. In deze advertenties komen alle facetten
van mode en kleding in de achtereenvolgende jaren met tekening en tekst

9, "
op ludieke wijze naar voren, Mannenmode veur dieje vent van nou
(1973); "W6 unne Heer h6 Merie Dank ou de donder. Die kopt zunne
kleraosie natuurlijk bij db klerezaak van Oeteldonk" (1974); "Pakken in
'sjakreleston' stijl 1. mee opgesneden revers 2. mee vest 3. vest mee re-
vers. Altijd wb anders bij A.F. Jansen Oeteldonk" (1975). In 1978 is ook
de slogan 'mode op de man af' in deze advertenties doorgedrongen.
"Onze mode goat alt6d regelrecht op de ma(o)n af" staat als tekst bij een
afgebeelde raket. In 1979 'A.F. Jansen' heeft dan ook dameskleding en
een trend- en juniorshop adverteert'A.F. Jansen - Hoge Steenweg' in d'n
opkikker: "A.F. Jansen kan vort de hille familie aonkleje, kom veur de 101
mee z'n a]le moar's kijke." Hierin wordt de slogan van C&A in haar be-
ginjaren wel heel goed geevenaard. C&A was de eerste kledingdetailhan-
delszaak die adverteerde met kleding voor het hele gezin.

Dit adverteren voor het hele gezin is voor 'A.F. Jansen' maar van korte
duur daar in de tachtiger jaren bn de trendkleding voor jongeren bn de

"'2)   Utrechts Nieuw.,blad, september 1974.
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kleding voor junioren uit het assortiment verdwijnt, zoals we al zagen. Na
de opening van de trendshop Jansen & Jansen in 1978 viert het uitgeven
van stickers van deze twee baasjes hoogtij en verschijnen er ook regelma-
tig advertenties van dit stickermodel in de kranten. Advertenties met de
tekst 'A.F. Jansen in april', 'A.F. Jansen in mei' etc. vragen in het jaar
1976 de aandacht. In 1977 overheerst tekst in de advertenties. Hierdoor
krijgt de verkoper en de service ook aandacht.

'A.F. Jansen verkopers zijn nooit branche vreemd gegaan - Weet U
meneer, herenmode is 'n vak. Tenminste bij A.F. Jansen. Dat bete-
kent dat de verkopers bij A.F. Jansen allemaal vakkundige adviseurs
zijn, met 'n jarenlange ervaring in de herenmodebranche. Een ver-
koper bij A.F. Jansen voelt feilloos aan of u direkt geadviseerd wil
worden, of liever rond wil kijken. En ... hij weet wat hij verkoopt ...

9. 163weet hoe een kolbert in elkaar zit van mouwkop tot knoopsgat.

Naast het plaatsen van advertenties hanteert 'A.F. Jansen' nog meer
manieren ter promotion van eigen  zaak en kleding.  In 1978 wordt  het
Nederlandse hockeyelftal bij gelegenheid van de wereldkampioenschap-
pen door bemiddeling van 'A.F. Jansen' gekleed. 'A.F. Jansen' stuurt nu
posters van het Nederlandse team mibt een begeleidend schrijven naar
verschillende hockeyclubs met het verzoek deze posters in hun clubhuis
op te hangen, liefst wanneer een tournooi georganiseerd wordt. Op deze
posters prijkt natuurlijk de naam van 'A.F. Jansen'. Het schrijven is on-
dertekend door A.F. Jansen - Den Bosch, Utrecht, Nijmegen, Eindhoven.

De plaats van de verkoper en verkoopster en zijn of haar profiel komen
ook duidelijk tot uiting in de advertenties, die geplaatst worden voor nieu-
we medewerkers. Ook de sfeer in de zaak wordt in deze advertenties naar
voren gebracht. Personeelsadvertenties zijn evenzeer een goede recla-
me. "Al-round herenmode verkoopster en part-time verkoopster. Zij
moeten met kennis van zaken een goed advies kunnen geven op gebied
van herenmode" vraagt 'A.F. Jansen' in 1979. "Wij zorgen voor een
goede begeleiding, een goed salaris en een prettige werksfeer in een mo-
derne zaak" brengt 'A.F. Jansen' naar voren in een personeelsadverten-
ties in mei 1979164, zoals zij dat ook al deed in maart 1979: "Jonge ver-
koper (plm. 20 jaar) vakkennis en een prettige manier van adviseren stel-
len wij en onze klanten erg op prijs. De juiste man wacht bij ons een leuke

"165baan, een plezierige werksfeer in een moderne zaak.
163

)  Eindhovens Dagblad, 4 april 1977.

164) De Kempenaar 1979, z.d.
165)  Eindhovens Dagblad. 5 mei 1979.
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'A.F. Jansen' vraagt ook personeel voor nieuwe functies en personeel
voor oude functies met een nieuwe naam. Gevraagd wordt'een jonge mo-
dinette'   (plm   17 jaar), terwijl er vroeger  om een vakkundige ervaren
naaister werd gevraagd.166 De caissi6re doet ook haar intrede bij 'A.F.
Jansen', daarom wordt er voor deze nieuwe functie ook een advertentie
geplaatst. Het ontvangen van de koopsom wordt de verkoper ook uit han-
den genomen. Aan de caissi6re wordt een leuke, zelfstandige baan in een
moderne herenmodezaak met een plezierige werkkring, geboden.167 De
begrippen leuk, plezierig en modern passen wel goed bij elkaar, maar
dringen zij het begrip vakkennis niet erg op de achtergrond?

Ook wordt er geadverteerd voor at]-round herenmode verkoopsters, als
part-time medewerksters, die zo'n drie dagen per week kunnen assiste-
ren. Zij moeten met kennis van zaken een goed advies kunnen geven op
het gebied van herenmode. Voor de koper gaat de oude en vooral ver-
trouwde verkoper verdwijnen. Hoe kan een verkoper of verkoopster een
vertrouwensrelatie met een (vaste) klant opbouwen als dezelfde klant tel-
kens een andere verkoper voor zich ziet? Of is dit de vrijheid, die ook in
de relatie koper-verkoper aanwezig moet zijn? Is het dezelfde vrijheid die
op alle terreinen doordringt of door moet dringen na de jaren zestig?

In de leuke, plezierige en moderne winkel wordt voortaan koffie voor
de Want geschonken, een 'moderne' service van de zaak. Deze koffie
wordt geserveerd in kopjes met het vignet 'AF'.

Eind jaren zeventig, wanneer 'A.F. Jansen' haar assortiment met da-
mesmode uitgebreid heeft,vinden er ook modeshows plaats, zowel bin-
nen als buiten de winkel (voetgangersgebied), zowel van dames- als van

9,herenmode, zowel door mannequins als door dressmen. Vandaag pre-
senteert A.F. Jansen al dat modenieuws in een feestelijke doorlopende
show. Mevrouw vanmiddag vanaf twee uur modeshow bij A.F. Jan-

9168 9

sen - Hoge Steenwe&" 169 De verslagen van deze shows in de dagbladen
zijn een extra reclame. De kleding uit het gevoerd assortiment wordt ook
geshowd door de verkopers en verkoopsters in de winkel zelf door zich in
een 'graag te verkopen' modieuze trui of blouse uit de collectie te kleden.
Zij fungeren zo als 'versluierde' mannequins en dressmen.

Begin jaren tachtig wordt er door'A.F. Jansen' nog druk geadverteerd.

166)  De Kempenaar, 15 maart 1979.
107)   De Kempener Koerier, 30 januari  1980.
168)   Veldhovens  Weekbtad, 15 maart  1979.
169

) Brabants Dagblad, 8 maart  1979.
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In het Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, Het
Utrechts Nieuwsblad en in verschillende streekblaadjes als de Kempe-
naar, Kempener Koerier, Echo van het Zaiden, Niellwsblad van Heusden,
De Toren-Boxtel en advertentieblaadjes voor Den Dungen, St. Michiels-
Gestel en Vught en andere verschijnen regelmatig kledingadvertenties.
In 1980 adverteert 'A.F. Jansen' voor de 'vrouw die bewust kiest: In
1981 gaat 'A.F. Jansen' ook het begrip 'stijl' in haar advertenties bren-
gen. 'A.F. Jansen in stijl'  heet het uitdrukkelijk. 170 In september/oktober
1981 plaatst 'A.F. Jansen' enkele grote advertenties naar aanleiding van
de heropening van Markt 59. Een pagina-grote advertentie met een
fraaie tekening van de gevel met daar v66r enkele herenfiguren en met
als opvallende tekst: "Nieuwe mode mogelijkheden". De klant krijgt bij
deze gelegenheid een fiessenopener met de naam A.F. Jansen. 171 In
1982 vraagt 'A.F. Jansen' nog vaak de aandacht met advertenties voor
Jansen & Jansen. Andere advertenties worden zelden of nooit meer ge-
plaatst. In 1983 volgt nog enkele malen een verticale strook als adverten-
tie in het Brabants Dagblad met de naam al]ansenmode. In 1984 volgen
nog enkele kleine advertenties eveneens met agansenmode. Daarna is
het voorgoed gedaan, totdat sloop en verbouwing van Hotel Central'A.F.
Jansen - Markt' de kans biedt een advertentie te plaatsen waarin afbraak
en afjansen elkaar vinden in het verleden vaak gebruikte 'AF'. "wegens

,'

sloopoverlast nu afbraakprijzen bij afjansen  , zo luidt de advertentie in
september 1986.172

In de zomer van 1986 valt 'A.F. Jansen - Hoge Steenweg' extra recla-
me ten deel, wanneer zij en verschillende andere detailhandelszaken
zich profileren als 'Best shops in town'. Een extra krantje besteedt aan-
dacht aan deze 'Best shop in town' zaken. Onder de kop 'MODE' brengt
aflansenmode haar merkencollectie naar voren zowel voor dames als
voor heren. 'Modieus winkelen op nivo' noemt aijansenmode dit. Zij
brengt naar voren dat op de herenafdeling de verandering die het kleed-
patroon van de man de laatste jaren ondergaan heeft, duidelijk bij aijan-
senmode aanwezig is. 173

Reclame door middel van draagtassen is 'A.F. Jansen' altijd blijven
toepassen. Van kartonnen doosjes met de naairi van 'A.F. Jansen' en
pakpapier met dezelfde naam, is zij overgegaan tot het verlenen van

1

70)   Brabants Dagbtad, 6 september  1979.
171) Brabants Dagbtad, 21 mei, 3, 9 en 33 juli, 17 december 1981.
172) Brabants Dagbtad, 23 september  1981.
]73

)  Best Shops in Town-Krant, 1986.

418



draagtassen. Zowel Markt 59 als Hoge Steenweg als Jansen & Jansen
hadden hun eigen draagtas met eigen naam en uitvoering. Na het samen-
gaan van alle zaken onder naam allansenmode zijn er voor alle zaken de-
zelfde draagtassen gekomen met de naam 'afjansenmode'.

De reclame aan de buitenkant van de winkelzaak gepresenteerd op ge-
vel of etalageruit is ook voornaam. Tot mei 1988 is de naam van 'A.F.
Jansen' gehandhaafd op de versehillende filialen totdat deze moest wij-
ken voor de naam 'agansenmode: De nieuwe generatie consumenten zal
de naam Antonius Fransiscus Jansen niet meer zoeken achter het nieuwe
'af]ansenmode: Dat de handelsnaam tevens de naam van de eigenaar
van het bedrijf is, komt steeds minder voor. Bij enkele exclusieve heren-
modezaken in 's-Hertogenbosch zoals Ton Meeuwis, Bob Lammers, Ma-
rijn Burghouts en Burghouts exclusief is deze schakel nog aanwezig. De
naam 'A.F. Jansen' is het langst aanwezig geweest op de zaak op Markt
59. In juni  1978 bij de opening van Jansen & Jansen staat op Markt 59
nog'A.F. Jansen & Zn', zoals aangebracht bij de verbouwing in 1959. In
mei 1981 verdwijnt het '& Zn'. In mei 1988 verdwijnt de naam van de
oprichter van de gevel om plaats te maken voor 'al ansenmode'.

b. Een nieuwe beheersstructuur

Uit het voorgaande is gebleken dat het Bossche kledingbedrijf "A.F.
Jansen' onbetwistbaar een familiebedrijf was, vanaf haar oprichting op
het einde van de vorige eeuw tot aan de tachtiger jaren van deze eeuw.
Wanneer Antonius Franciscus Jansen zijn winke.1 in de herenkleding aan de
Markt in 's-Hertogenbosch vestigt geeft hij aan dit 66npersoonsbedrijf
zijn eigen naam 'A.F. Jansen'. De eerste inschrijving in het handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogenbosch
vindt plaats op 3 juli 1921  en wel onder de handelsnaam 'A.F. Jansen en
Zoon'. Als bedrijfsactiviteit wordt genoemd: handel in herenconfectie.
De aangever is Antonius Franciscus Jansen, die meedeelt dat het bedrijf
rond   1895  door hem opgericht werd. 174 Wanneer  in  1909  Bart  en  in
1914 Joh tot het bedrijf van hun vader zijn toegetreden telt het bedrijf
drie heren Jansen. Met recht mag dan in 1921 als handelsnaam gevoerd
worden 'A.F. Jansen en Zoon'.

Wanneer op 9 september 1929 (Antonius Franciscus is op 17 januari
1929 overleden) het overlijden van Antonius Franciscus Jansen bij de
-------i --iWIW

174)   AKK,  Handelsregister  van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch,  14 juli 1921, jaarletter A nr. 1142, dossiernummer 1118, akteletter a.

419



Kamer van Koophandel door zijn oudste zoon L.J.A. Jansen aangegeven
wordt, wordt in het register (30 september 1929) opgetekend dat de
eigenaar A.F. Jansen 'is uitgetreden wegens overlijden'. Op diezelfde da-
tum wordt in het register aangetekend dat L.J.A. Jansen, wonende Ko-
ningsweg 125, eigenaar is van het bedrijf en dat als mede-eigenaar voor
een half gedeelte optreedt Jansen, Jacobus Johannes, wonende
Choorstraat 12 te 's-Hertogenbosch.175 Het kledingbedrijf'A.F. Jansen
& Zn' telt dan twee firmanten-eigenaren, beide zonen van de oprichter.
Het bedrijf blijft als familiebedrijf in de tweede generatie voortbestaan.

In 1931 wordt een eerste filiaal gevestigd. 'A.F. Jansen & Zn' heeft tot
dan toe uit 66n winkel bestaan. Het handelsregister van de Kamer van
Koophandel d.d. 15 september 1932 vermeldt hierover: "Gevestigd een
filiaal te 's-Hertogenbosch Hoogesteenweg 14" (...) "Naam van de me-
de-eigenaar Jansen, Johannes Theodorus Maria.'9176 Het bedrijf bestaat
sindsdien uit drie firmanten, allen zonen van de oprichter.

Met ingang van 1 januari 1947 wordt het kledingbedrijf'A.F. Jansen
& Zonen' omgezet in een vennootschap onder firma, waarmee het bedrijf
een eerste formele structuur krijgt. Het handelsregister vermeldt:  "...dat
is ingebracht in- en omgezet de vennootschap onder firma 'Firma A.F.
Jansen en Zonen', gevestigd te 's-Hertogenbosch, bij akte verleden voor
notaris J.B.G.M. van Hellenberg-Hubar te 's-Hertogenbosch, de dato ne-
gen juni 1900 zevenenveertig."177 De activiteiten van het bedrijf omvat-

ten, zoals in het register aangetekend:
9 9Het fabriceren en handel drijven in confectie, manufacturen, mo-
de-artikelen, halffabrikaten van een en ander, het exploiteren van
winkels in zulke artikelen, alles zo voor eigen rekening als in commis-
sie en het deelnemen in de vennootschappen en bedrijven, zulks ter
voortzetting der zaken tot heden door comparanten gedreven, alles
in de meest uitgebreide zin.

5. 178

Met betrekking tot het aangeven en vastleggen van het bedrijfs- tevens

familiekapitaal wordt in 1956 de vennootschap onder Firma omgezet in
een Naamloze vennootschap op aandelen. Op 4 oktober 1956 wordt bij

175  AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, 30 september 1929, jaarletter I  nr. 651, dossiernummer 118, akieletter d.

176) AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, 15 september 1932, jaarletter L nr. 715, dossiernummer 1118, akteletter f en g.
177) AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, 23 juli 1947, jaarletter A nr. 872, dossiernummer 1118, akteletter i.
179 AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-

bosch,  23 juli 1947, jaarletter A  nr. 873. dossiernummer 8857, akteletter a.
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notariele akte voor notaris H.C.M. Rits te 's-Hertogenbosch de naamloze
vennootschap 'A.F. Jansen N.V.' opgericht. Op 6 november 1956 wordt
deze oprichting met publikatie van de notariele akte in de Nederlandse
Staatscoumnt bekend gemaakt.179 Op 19 november 1956 wordt de om-
zetting van de vennootschap onder firma'Firma A.F. Jansen & Zonen' in
een naamloze vennootschap onder de naam 'A.F. Jansen N.V.' gere-

gistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fa-
brieken te 's-Hertogenbosch.180 Vermeld wordt dat de omzetting inge-
gaan is op 2 januari 1956. De vennootschap heeft tot doel:

9, Het fabriceren van en de handel, zowel en gros als en detail in
heren- en dames- en kinderconfectie en bedrijfskleding, manufactu-
ren, mode-artikelen en aanverwante artikelen, halffabrikaten van
een en ander, het exploiteren van winkels in al deze artikelen, daar-
onder mode begrepen het deelnemen in zodanige ondernemingen,
welke een gelijk of daarmede overeenstemmend doel beogen, zulks
als voortzetting der zaken, tot op heden door voornoemde comparan-
ten in hunne hoedanigheid van enige vennoten van de te 's-Herto-
genbosch gevestigde vennootschap onder firma 'Firma A.F. Jansen
en Zonen' gedreven alles in de ruimste zin des woords. ' 181

De directie van de vennootschap wordt gevormd door de drie aanwezige
firmanten te weten L.J.A. Jansen, koopman; J.J. Jansen, koopman;
J.Th.M. Jansen, koopman. De op dat moment volgestorte aandelen wor-
den gelijkelijk onder deze drie directeuren verdeeld, zodat de N.V. bij de
oprichting drie aandeelhouders telt.

In het vervolg gaat men spreken van de drie takken van aandeelhou-
ders, vertegenwoordigende de drie stammen. De tak wordt genoemd
naar het huisadres van het directielid dat een bepaald stam vertegen-
woordigd. Zo ontstaat de tak 'Koningsweg' (L.J.A. Jansen), de tak 'Be-
thaniestraat (J.J. Jansen), de tak 'Hoge Steenweg' (J.Th.M. Jansen).

In 1962 wordt een derde filiaal opgericht in Nijmegen. De leiding van
dit bedrijf komt weer in handen van een kleinzoon van Antonius Fransi-
scus Jansen. Het bedrijf telt nu vier kledingzaken in herenkleding.

Terwijlin het begin van de jaren zestig een zesde (klein)zoon als mede-
werker tot het bedrijf is toegetreden, is het bedrijfs- en familiekapitaal

]79)  Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van dinsdag 6 november 1956, nr. 217,
no. 2194.

180) AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, 19 november 1956, jaarletter C nr. 3010, dossiernummer 8857, akteletter f.
181j  Nedertandse Staatscourant, t.a.p.

421



nog steeds in handen van de drie directeuren van de N.V. (de zonen van
Antonius Franciscus). Daarom wordt in 1964 de eventuele verwerving
van de aandelen aan (le orde gesteld. Om dit mogelijk te doen wordt in
1965 overgegaan tot de oprichting van een nieuwe N.V., die de aandelen
van het bedrijf zal gaan beheren en administreren, en tegen eigendomso-
verdracht van de aandelen certificaten zal gaan uitgeven, die binnen de
familie overdraagbaar zijn. De nieuwe N.V. krijgt de naam 'N.V. Admi-
nistratiekantoor A.F. Jansen N.V'.182

Inmiddels  zijn  in  1965 twee directieleden  (de twee oudste zonen van
de oprichter Antonius Fransiscus Jansen) teruggetreden. Van de tweede
generatie blijft nu 66n zoon als directielid aan het bedrijf verbonden. De-
ze twee directeuren worden opgevolgd door twee (klein)zonen te weten

H.J.M. Jansen (Harrie, zoon van Bart) en J.J.M. Jansen (Hans, zoon van
Jan).

Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de eerste EEG-richtlijn
van 9 maart 1968 inzake het vennootschapsrecht leidde tot een nieuwe
rechtsvorm in het Nederlandse recht: de besloten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid. Hierbij staat voorop het bijeenhouden van het
vermogen in een zeer beperkle kring van aandeelhouders, dit in tegen-
platstelling tot de zogenoemde 'open' N.V.'s, waarbij juist de mobiliteit
van het vermogen (door middel van uitgifte van toonderaandelen) een be-
langrijke rol spell. Een tweede groot verschil betreft de publicatieplicht.
V66r (le inwerkingtreding van de artikelen a-c Wetboek van Koophandel
op 9 december 1972, worden tienduizenden N.V.'s omgezet in B.V.'s,
met het oog op de sindsdien voor N.V.'s bestaande verplichting tot publi-
catie van hun balans en verlies- en winstrekening. Zo gaat ook de naamlo-
ze vennootschap 'A.F. Jansen N.V.' over tot de omzetting van haar N.V.
in een besloten vennootschap met beperkle aansprakelijkheid.

Bij akte van 7 december 1972 wordt voor H.M. Rits, notaris te 's-Her-
togenbosch, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
'A.F. Jansen B.V.' opgericht. De naamloze vennootschap 'A.F. Jansen
N.V.' wordt ontbonden.

Op de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders en
certificaathouders van 9 oktober 1973 zijn de certificaten van alle aande-
len in handen van rechtstreekse nakomelingen van Antonius Franciscus
Jansen. Door het overlijden van Jacobus Johannes Jansen op 7 septem-
ber  1967 had inmiddels vererving van certificaten plaatsgevonden.  De

182
) Schrijven Dijker en Belt accountants aan directie van A.F. Jansen N.V., 26 oktober

1964.
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namen van de certificaathouders zijn alle vermeld in het certificaathou-
dersregister van de 'Stichting Administratiekantoor A.F. Jansen B.V.' te
's-Hertogenbosch (de oude 'N.V. Administratiekantoor - A.F. Jansen
N.V' is inmiddels ontbonden).

In 1974 wordt het familiebedrijf'A.F. Jansen' uitgebreid met een vier-
de filiaal. In Eindhoven wordt een pand gehuurd op de Demer. Beleg-
ging van kapitaal is de aanzet tot deze vestiging en tevens is uitbreiding in
meer zuidelijk Brabant al een lang gekoesterd wens. Ook hier wordt een
Jansen ingezet om de belangen van het familiebedrijf te behartigen, zij
het half-time. H.J.M. Jansen (Huub) gaat zijn werkzaamheden verdelen
over Den Bosch (Markt) en Eindhoven.

In 1976 neemt J.Th.M. Jansen, de nog enige in het bedrijf aanwezige
zoon van Antonius Franciscus Jansen, op zijn zeventigste verjaardag af-
scheid als president-(lirecteur, een functie die hij sinds de oprichting van
'A.F. Jansen B.V.' in 1972 vervuld had. Zijn plaats in de directie wordt
overgenomen door L.L.M. Jansen (Bert), zoon van Bart). J.J.M. Jansen
(zoon van Jan) wordt president-directeur. De directie bestaat dan uit de
volgende personen: J.J.M. Jansen (president-directeur), H.J.M. Jansen
(directeur), L.L.M. Jansen (directeur). De directie is nu geheel in handen
van de derde generatie.

In 1979 vindt  er een uitbreiding van de directie plaats door de benoe-
ming van een vierde directeurslid, die echter geen familielid is. Het is de
heer J.H.A. van Rooij,  aan het bedrijf verbonden als belastingdeskundi-
ge en bedrijfseconomisch adviseur.

De grote verandering in de structuur van het familiebedrijf'A.F. Jan-
sen' ten aanzien van de binding van de familie Jansen allen nakomelin-
gen van Antonius Franciscus Jansen aan het bedrijf, vindt plaats in
1982. In het begin van de jaren tachtig wordt duidelijk dat het aantal Jan-
sens, dat actief in het bedrijf'A.F. Jansen B.V.' werkzaam is, in de loop
van de komende jaren sterk zal afnemen. Tevens is het aantal Jansens dat
als certificaathouder mede financieel berokken is bij 'A.F. Jansen B.V.'
erg groot en zal in de nabile toekomst nog groeien door huwelijken en het
opgroeien van de vierde en vijfde generatie (de achterkleinkinderen en
achter-achterkleinkinderen van Antonius Franciscus Jansen). Daardoor
zul]en de certificaten steeds meer en meer versnipperd worden over een
niet te overzien aantal Jansens en aangetrouwde familieleden, die totaal
geen binding hebben  met het bedrijf als zodanig. Begin 1982 wordt aan
de certificaathouders meegedeeld dat gedacht wordt aan een nieuwe
structuur, waarvoor op  31  december  1982 alle certificaten zullen  moe-
ten zijn ingewisseld tegen een bepaalde koers, waarvoor v66r 31 januari
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1983 de aandelen aan de certificaathouders zullen worden verzilverd.
De nieuwe structuur zal bestaan uit een nieuwe besloten vennoolschap

met beperkte aansprakelijkheid genaamd: 'A.F. Jansen Beheer B.V.' Al-
le aandelen zullen daarin worden ondergebracht om omgezet te worden
in aandelen 'A.F. Jansen Beheer'. Alle kopers treden op J.J.M. Jansen,
vennootschapsdirecteur, wonende te Rosmalen, Driebergenlaan 5, han-
delend in zijn hoedanigheid van enig directeur van de te Rosmalen ge-
vestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Jansen
Rosmalen B.V.', en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig verte-

genwoordigend, en J.H.A. van Rooij, handelend in zijn hoedanigheid
van enig directeur van de te Vught gevestigde besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid 'Van Rooy en Van Rooy B.V.', en als zodanig
deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend. Beide voornoem-
de vennootschappen zijn de enige directies van de te 's-Hertogenbosch
gevestigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'A.F. Jansen
Beheer B.V.' Voornoemde vennootschap wordt opgericht bij akte op 21
december 1982, verleden voor Mr. H.A.M. van Son, notaris te 's-Herto-
genbosch. De verkopers van de aandelen zijn allen leden van de familie
Jansen, in zoverre zij certificaathouders zijn.183 Deze certificaathouders
kunnen onderscheiden worden in houders die in het bedrijf werkzaam

zijn en houders die  niet in het bedrijf werkzaam zijn.  Voor de nog in het
bedrijfwerkendeJansens wordt een aparte regeling getroffen. Zij worden
in staat gesteld een aantal aandelen 'A.F. Jansen Beheer' te kopen, en
deze weer ten verkoop aan te bieden aan deze B.V. gedurende de perio-
de die loopt van 31 december 1985 tot en met 31 december 1987. De
nog in het bedrijf werkende familieleden (kleinzonen van Antonius Fran-
ciscus Jansen) zijn: H.J.M. Jansen (Harrie), L.L.M. Jansen (Bert),
H.J.M. Jansen (Huub) en J.A. Jansen (Jos).

Mat de structurele veranderingen op beheers en financieel gebied vin-
den er ook veranderingen plaats of hadden al plaatsgevonden op perso-
neelsgebied ten aanzien van de Jansens in het bedrijf. overeengekomen
werd dat alle Jansens op hun zestigste jaar met pensioen zullen gaan.
A.J.H. Jansen (Tonnie) heeft daarom op 1 oktober 1981 afscheid geko-
men van het bedrijf. H.J.M. Jansen (Harrie) treedt per 30 december
1982 terug als directeur en neemt in januari 1983 afscheid. L.L.M. Jan-
sen (Bert), eveneens teruggetreden als directeur, neemt in de loop van
1985 afscheid. Nog geruime tijd blijft hij als adviseur werkzaam. Evenals

183) Koopakte voor notaris mr. H.A.M. van Son te 's-Hertogenbosch, nr. 9164, A/HR/hv,
30 december 1982.
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Bert behouden Jan en Harrie na hun terugtreden een adviserende func-
tie. H.J.M. Jansen (Huub) blijft zijn inkoopfunctie vervullen en J.A.Jan-
sen (Jos) krijgt een cokirdinerende functie. Het ligt in (le bedoeling dat
beiden bij het bereiken van hun zestigste jaar, respectievelijk in  1987 en
1989, afscheid zullen nemen.

Als wij voor het begrip familic-onderneming de definitie van Van
Schelven hanteren namelijk 'Een bedrijfshuishouding waarvan het ver-
mogen in handen is van een relatief kleine groep van personen met on-
derlinge banden en bloedverwantschap en deze groep voor m66r dan 66n
generatie de leiding van de onderneming levert"184 dan houdt 'A.F. Jan-
sen'  in  1987 als familie-onderneming  op te bestaan.  Bij 'A.F. Jansen'
was tot 31 december 1987 het eigendom en beheer van het bedrijf in
handen van een beperkte groep van bloedverwanten. Waar 31 december
1987 de datum en tevens de deadline is, waarop medewerkers-familiele-
den hun aandelen ter verzilvering moeten aanbieden wat ook gebeurd is
moet deze datum gelden als de datum waarop 'A.F. Jansen' als familie-
bedrijf ophoudt te bestaan, een bedrijf dat onder (lrie generaties Jansen
als familiebedrijf detailhandel in kleding heeft uitgeoefend.

Wordt  1889,  het jaar waarin Antonius Franciscus Jansen huwde  met
Helena Bodar, gezien als het jaar waarin hij zelfstandig onder eigen naam
handel in 'gemaakte kleedingstukken' ging drijven, dan heeft het kle-
dingbedrijf 'A.F. Jansen' achtennegentig jaren als familiebedrijf be-
staan.

Het kledingbedrijf'A.F. Jansen' blijft na 31 december 1987 haar kle-
dinghandel voortzetten, hoewel niet meer onder de naam van haar
oprichter A.F. Jansen. Sinds 14 november 1984 werd het kledingbedrijf
'A.F. Jansen' beheerd door een nieuwe B.V. 'a.f. jansen exploitatie
B.V.'185 Op 31 januari 1985 werden de statuten van deze B.V. veran-
derd in die zin dat de B.V. zal voortbestaan onder een andere handels-
naam, welke zal luiden 'a.f. jansenmode B.V.', wat tevens een verande-
ring van de bedrijfsnaam zal inhouden. Deze luidde sinds die datum 'af-

184) Sehelven, A.L. van, Ondernemingen Famitisme, 223.
185) AKK. Opric.htingsakte voor notaris H.A.M. van Son le 's-Hertugenbosch, 14 november
1984, nr. 11.681 HR/er. Afschrift in Handelsregister van de. Kamer van Koophandel en fa-
brieken te 's-Hertogenbosch, dossiernummer 48331.
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jansenmode'. Het onroerend goed alle zaken van'al]ansenmode' worden
ondergebracht in 'A.F. Jansen Beheer B.V.'

Als doel van 'a.f. jansenmode B.V.' wordt gesteld "het fabriceren en
verhandelen van textielgoederen en het verrichten van diensten. „186 De
directie van 'a.f. jansenmode B.V. en ook van 'A.F. Jansen Beheer B.V.'
wordt gevormd door J.J.M. Jansen, als enige nog in het bedrijf aanwezige
kleinzoon van A.F. Jansen en door J.H.A. van Rooij, geen familie]id. Bei-
den zijn sinds 1987 eigenaren van het Bossche kledingbedrijf'afjansen-
mode'.

186) AKK, Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken te 's-Hertogen-
bosch, dossiernummer 48331,5 februari 1985.
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EVALUATIE

In deze studie is getracht een inzieht te geven in de opkomst en groei
van de plaatselijke kledingdetailhandel in 's-Hertogenbosch, aan de
hand van de geschiedenis van een familiebedrijf, gedurende de laatste
honderd jaren. De mogelijkheid hiertoe ontstond doordat de schrijver
weliswaar niet in het bedrijf is opgenomen geweest, maar door het fami-
lieverband wel altijd een goed overzieht van het wel en wee van het za-
kendoen kon hebben, wat hij op basis van zijn opleiding kon traceren.
Een dergelijke studie, waarin een groot aantal elementen voorkomt dat
men in geen ander werk beschreven vindt, heeft ook in dit geval, naar de
schrijver hoopt, de verdienste het handelingsmodel van de zakenman en
de middenstandskledingwinkelier, zoals  zich dat vanaf ca 1850 ontwik-
kelde, te schetsen.

Zo speelde aanvankelijk bij de betreffende zakenlieden/familieleden
de intuitie een grote rol, op basis waarvan zij hun beslissingen namen. De
kennis die zij ontleenden aan hun onderlinge contacten en in een later
stadium aan hun contact met bedrijfsverenigingen en inkoopcombina-
ties, is daarom meer dan irrationeel en leidde meestal tot succes. Daarbij
zijn hun doorzettingsvermogen en hun aangeboren handelsgeest, ge-
paard aan werklust en spaarzaamheid, van grote waarde geweest. Eigen-
lijk heeft dit informele karakter van deze bedrijfsvoering bestaan tot het
einde van de tweede wereldoorlog. Pas daarna krijgt het familiebedrijf
een juridisch kader en breekt de tijd van vergaderen en formeel beshs-
singen nemen aan. Daarom is deze studie meer een gedrags- en mentali-
teitsstudie, waarbij zowel de verkoper als de koper in hun ontwikkelings-
gang geschetst worden.

De koper diende zich aanvankelijk tevreden te stellen met wat voor
hem aan kleding op de kledingmarkt voorhanden was. Pas veel later wer-
den de producent en de winkelier verplicht om kleding in de verkoop te
brengen die bij de kritisch en mondig geworden koper in de smaak zou
vallen.

De grote cesuren in de ontwikkelingen van de kledingdetailhandel lig-
gen bij de opkomst van de confectiekleding en de maatschappelijke ma-
teriele vooruitgang op het einde van de vorige eeuw en in de jaren na de
tweede wereldoorlog wanneer technische en kulturele ontwikkelingen
een totale verandering in kledingmotivatie en kledingkoopgedrag doen
ontstaan.

De beroepsgroep van maatkleermakers die voorheen slechts in eigen
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kring - eigen vakbladen en bondsorganen - onder de aandacht gebracht
werd, en thans in bijna geen enkele studie over mode en/of kleding een

plaats krijgt, wordt in deze studie over een periode van een kleine hon-
derd jaar in de strijd om haar materiele bestaan en haar ideele opvattin-
gen beschreven.
Opmerkenswaard is ook dat de handel in tweedehandskleding de hele
hier beschreven periode bestrijkt; oorspronkelijk uit armoede, tijdens de
oorlog vanwege schaarste en nadien met mode als motief, blijft hier
steeds een markt voor bestaan.
In 's-Hertogenbosch nam, na de opheffing van de Vestingwet, de stads-

uitbreidingen en later door de industrievestigingen, de bevolking in aan-
tal zeer toe. Mede door de gunstige ligging van de stad in een groot regio
en met de van oudsher aanwezige veemarkt, kwam het zakenleven, juist
van de middenstandskledingbedrijven, tot grote groei. In tegenstelling toI
wat men vroeger wel dacht, dat de komst van de grootwinkelbedrijven en
de warenhuizen ten nadele van deze middenstandsbedrijven zou wer-
ken, blijkt dat juist de daardoor verhoogde inzet van de middenstands-
winkeliers snel leidde tot bloei en uitbreiding van het midden- en klein-
bedrijf in de stad.

Zeker  ook  na  1945 werd Brabant door verdere technische-  en  ver-

keersontwikkelingen, als het ware voorgoed uit haar historisch isolement

gehaald, en werd het op cultureel en industrieel gebied een geheel met
andere provincies. De totale vernieuwingen in mode en kleding vinden
voortaan tegelijkertijd plaats in alle delen van het land. Nieuwe vormen
van kledingdetailhandel nemen in aantal en verscheidenheid toe zowel in

stedelijke als in plattelandscentra.
Ook in 's-Hertogenbosch vond een enorme toename van detailver-

kooppunten in kleding en textiel plaats, m.n. in de vorm van boetieks en

jeansshops. Door de verschillende wijzigingen die de gemeentelijke over-
heid in het centrum van de stad tot stand bracht, werden verschillende
verbindingsstraten autonome langgerekte marktpleinen. Het straatbeeld
veranderde daar volkomen door de open verkoopruimten en het uitstal-
len van allerlei soorten koopwaar m.n. de rekken gevuld met bontge-
kleurde kleding.

Deze wijzigingen in het stadscentrum maken 's-Hertogenbosch, m61
de charme die de oude vestingstad met haar nauwe straatjes altijd al had,
des te meer tot een steeds gezochte en bezochte ontmoetingsplaats en

koopcentrum.
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SAMENVATTING

Kleding behoort tot de fundamentele behoeften van de mens. Zij dient
tot bescherming, is van sexuele betekenis en geeft hem de mogelijkheid
tot individuele expressie, zowel tot uitdrukking van zijn eigen identiteit
als om aan te geven tot welke groep hij in een bepaalde tijd behoort of wil
behoren. De kledingmotivatie ondergaat in de periode die in deze studie
is behandeld grote veranderingen en varieert daardoor van correct,
vormvast en kleurecht tot nonchalant, te groot, gerafeld en onverschillig.
In deze periode zijn beide uitersten bereikt. De zogenaamde herontdek-
king van het lichaam, ingezet in de twintiger jaren van de twintigste eeuw,
onder invloed van sport, vrije tijd en een vrijere moraal, heeft invloed op
de kledingmotivatie. Zelfs de geheelonthoudersbond bemoeide zich er-
mee. Na de Tweede Wereldoorlog worden Amerikaanse legerdumpgoe-
deren van grote betekenis. De invloed vanuit Amerika op het kledingas-
sortiment wat aangeboden wordt neemt hiermee een aanvang. Sport en
vrije tijd gaan na de Tweede Wereldoorlog volledig de kledingmotivatie
en het kledingkoopgedrag bepalen. Uitersten van kleedgedrag vindt men
bij provo's en hippies en de niet meer weg te denken spijkerbroek, als
verzet tegen het gezag eerst slechts door jongeren gedragen, is een kle-
dingstuk onder welhaast alle omstandigheden geworden.

Bestudering van de kledinghandel biedt de mogelijkheid de maat-
schappelijke ontwikkeling in deze te verduidelijken. Aanbod en vraag
krijgen daarbij het ferment van de desbetreffende periode. Het aanbod
kwam rond  1850 nog maar van twee markten, de tweedehands handel in
oude gebruikte kleding en het kleine maatkledingbedrijf. De uitvinding
van de naaimachine maakte massa-produktie mogelijk. In een lange taaie
strijd werd de maatkleermakerij door de confectie praktisch geheel ver-
drongen. In plaats van loven en bieden kwam de koopsom vast te staan.
Speciaalzaken differentieerden het aanbod tot wat thans te zien is aan
enerzijds grootbedrijven en supers in kleding, anderzijds boetieks en
shops. Zijn boetieks dikwijls maar een kort leven beschoten, de concerns
zijn door het zoeken naar consumentenprofielen in staat zich door de ja-
ren heen te handhaven.

Handelswaar moet worden aangeprezen. Presentatie en reclame zijn
belangrijke elementen in de bedrijfsvoering van de kledinghandel. Oud-
tijds was een uithangbord met daarop het uitgevoerde ambacht voldoen-
de, maar sinds de ontwikkeling van de winkel, later nog voorzien van eta-
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lages, verschenen advertenties in de kranten. De reclame groeide gaan-
deweg tot wat ons thans bekend voorkomt: huis-aan-huis folders, tasjes
met opdruk, stations-, radio- en tv-reclame, modeshows en rekken met
kleding in het openbare voetgangersgebied.

Nog is de persoon van de verkoper zichtbaar voor de klant. Oorspron-
kelijk was hij ook de maker van de kleding en ging hij, via (le markt of
huis-aan-huis colporterend, naar de klant toe. Inmiddels komt deze naar
de verkoper toe, die in zijn winkelpand op hem wacht. Een eigenaarver-
koper treft men nog maar zelden aan. De verkoper werd een bemidde-
laar tussen de fabrikant en de koper. Er zijn ook reeds zelibedieningskle-

dingzaken waar de verkoper geheel ontbreekt. Kopen in een kledingwin-
kel is niet meer verplichtend van karakter. Eerst kijken en dan kopen of
alleen maar kijken kenmerkt steeds meer het kledingkoopgedrag. De
koper, die vroeger aangewezen was op de tweedehands handel of de
kleermaker, maakte na de opkomst van de confectiekleding en de winkel-
verkoop een heel emancipatieproces mee. De Franse Revolutie huldigde
wat betreft kleding het principe: alles mag. Het zou minstens tot na de In-
dustrikile Revolutie duren dat alles, voornamelijk financieel, ook kon. Er
schijnen nu geen grenzen meer te zijn aan dit kunnen. De klant is wel
geen koning meer, dan soms alleen nog aan de kassa.

De kledinghandel te 's-Hertogenbosch was oudtijds in handen van
oude-kleerkopers en de kleermakers. De Bossche kleermakers zijn al in
de middeleeuwen in een kleermakersgilde verenigd. Concurrentie on-
dervond het gilde slechts van het militaire garnizoen dat over eigen kleer-
makers beschikte, In de achttiende eeuw leidde dat tot een conflict. De
oude-kleerkopers verenigden zich ook in een eigen oude-kleerkopersgil-
de, na aanvankelijk betaalplichtig geweest te zijn aan het snijdersgilde en
later het kramersgilde. Na de opheffing van de gilden werden de vroege-
re leden daarvan samengebracht in corporaties. Door de heersende ar-
moede in de stad waren de oude-klerenkopers relatief talrijker dan elders
in het land. Zij woonden geconcentreerd, met name in de Kolperstraat,
welke aan het woord 'kolporteren' zijn naam dankt. Hun klanten waren
de laagstbetaalden en de armen. Maatschappelijk stond het beroep niet
hoog in aanzien, onder meer niet door de vermeende ziekteverspreiding
die de handel in reeds gedragen kleding met zich zou brengen.

In de loop van de negentiende eeuw kwam de kleding- en textielnijver-
heid als een dominerendetak van ambachtelijke huisindustrie tot ontwik-
keling. De weekmarkten brachten veel bewoners van het platteland naar
de stad. De boerenbevolking kwam allengs tot het inzicht dat het uitein-
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delijk voordeliger was om in de stad gemaakte kleding te kopen dan deze
in vele uren zelf te maken. Vanuit manufacturenzaken komt in die tijd de
verkoop van confectie op gang. Ook wordt confectiekleding verkocht via
venduhuizen. Het betreft hier confectie van mindere kwaliteit. Ook op de
Bossche Markt wordt confectiekleding verhandeld. De tailleurs en tail-
leurs-marchand verkochten ook enkele stukken confectie die zij in de stil-
le tijd in voorraad maakten. Rond de eeuwwisseling komen er steeds
meer winkels tot stand, eerst nog als magazijn gedreven, waar zowel con-
fectie als maatkleding werd aangeboden, voornamelijk voor mannen.
Voor vrouwen bestond de confectie nog slechts uit mantels. Met de op-
komst van de winkels in het centrum van de stad verdwenen veel andere
verkooppunten en door hun onderlinge nabijheid ontstond concurren-
tiestrijd. Deze werd gevoerd met advertenties in de krant, maar bijvoor-
beeld ook door het aanbieden van bepaalde service zoals het op zicht
thuis bezorgen van kleding, waarvoor loopjongens in dienst werden ge-
nomen.

Inmiddels had in het eerste kwart van de twintigste eeuw het grootbe-
drijf zich in veel plaatsen in het land gevestigd. Deze bedrijven versche-
nen ook in 's-Hertogenbosch, een enkeling als eerste landelijke vestiging,
andere een periode nadat zij zich in de grote steden in het westen van het
land hadden neergezet. Een enkel grootbedrijf bleef boven de grote rivie-
ren. De grootbedrijven waren in eerste aanleg in 's-Hertogenbosch geen
concurrenten voor de middenstandswinkels. Deze bleven zich vergroten
en in aantal vermeerderen. De algemene toeneming van de welvaart, de
uitbreiding van de stad na de opheffing van de vestingwet en de toene-
ming van het verkeer maakten dit mogelijk. De Eerste Wereldoorlog
bracht geen stagnatie in deze groei. Voornamelijk zal dit te danken zijn
geweest aan het wegvallen van de buitenlandse concurrentie. De crisis
van de twintiger jaren komt in 's-Hertogenbosch niet zo erg aan, wellicht
omdat het economisch toch al niet zo goed ging. Vooral de middenstand
had  het  hard te halen. De winkelsluitingswet  van 1932 verandert  het
koopgedrag van de consument merkbaar. De grootbedrijven worden be-
dreigender voor de middenstand, omdat deze ruimtelijk 6n door ge-
mengde handel 6n meer reclame over meer mogelijkheden beschikken.
De maatkleermakers concurreren wat zij kunnen. In 's-Hertogenbosch
wordt de Landelijke Katholieke Bond van kleermakers opgericht. De
strijd met de confectiehandel verloopt van beide zijden niet altijd zo fraai.

Bij het begin van de Tweede Wereldoorlog neemt de handel aanvanke-
lijk toe, uit angst voor schaarste en vermindering van kwaliteit, maar ook
het zogenaamde beleggingsmotief speelt in de advertenties een rol.
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Reeds snel na de bezetting worden alle winkeliers van kleding en textiel
verplicht zich le laten registreren. Zij moeten hun voorraden melden en
een verkoopvergunning aanvragen. De ingevoerde distributiemaatrege-
len zijn zowel voor de winkelier als voor de koper een ingrijpende veran-
dering in koop- en verkoopgedrag. ook waar het tweedehands handel be-
treft. De winkels mogen en kunnen 's avonds niet meer geopend zijn en
met de gezelligheid van het winkelen verdwijnt ook het verschijnsel van
de impulsaankopen. De schaarste brengt de tweedehands handel tot
opleving. Op den duur kan men nog slechts met speciale vergunning kle-
ding kopen. De noodzaak van het 'keren' en 'vermaken' van kleding
komt het ambachtelijk bedrijf ten goede. De huishoudelijke schaarste
brengt burgers lot het particulier aanbieden van kleding, te ruil of te
koop, via advertenties. Het begrip 'vooroorlogs' wordt een kwaliteitsaan-
duiding. De zwarte handel in kleding, meestal ruilhandel voor levensmid-
delen, floreert. Het begrip 'vaste klant' bij een bepaalde winkelier wordt
noodzaak.

Onmiddellijk na de bevrijding bieden de geallieerden de Nederlandse
Staat grote partijen kleding aan die over daarvoor apart aangewezen win-
kels wordt gedistribueerd om verkocht te worden. Het herstel van de kle-
dinghandel komt maar langzaam op gang door het ontbreken van
grondstoffen en de mogelijkheid deze tot confectiekleding te verwerken.
De kledingdistributie blijft nog tot 1949 gehandhaafd. Weliswaar is dan
aan de inhaalvraag voldaan, maar belastingen, stijgende prijzen en toe-
nemend krediet vertragen het economisch herstel. Het kortstondig
hamsteren bij het uitbreken van het Korea-conflict stimuleert de kleding-
verkoop, doch van merkbaar stijgende lonen en werkgelegenheid is pas
sprake in het midden van de vijftiger jaren. De toenemende industrialisa-
tie, de vergroting van het bebouwde oppervlak en het aantal inwoners
van de stad veroorzaken een toeneming van het aantal filiaalbedrijven in
kleding. Vergeleken bij een kwarteeuw daarvoor is het aantal vestigingen
in deze branche verdrievoudigd. Het maatkledingbedrijf blijft teruglo-
pen, ondanks de congressen die de herwaardering van het ambacht pro-
pageren. Een van de laatste acties van deze bedrijfstak is het verhuren
van gelegenheidskleding. Tegen de opkomst van de sport- en vrijetijds-
kleding, ook als dagelijkse dracht, is de ambachtelijke kleermaker niet
meer opgewassen.

Enigszins wordt de opleving van de kledinghandel plaatselijk ook ge-
remd door de regionale ontwikkeling van dorpswinkelcentra met de zich
daarin vestigen(le kledingspeciaalzaken door de middenstand. De stij-
gende welvaart en de op het einde der zestiger jaren zich manifesterende
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maatschappelijke revolutionaire ontwikkeling veroorzaken een explosie-
ve wijziging in de kledingmotivatie. De kledingverkooppunten passen
zich snel daarbij aan door verandering en uitbreiding van assortiment en
manier van presenteren. Door differentiatie en segmentering neemt het
aantal verkooppunten toe, waaronder meer dan tien vanuit de randstad
komende filiaalvestigingen van grootbedrijven. De reeds gevestigde kle-
dingzaken gaan zich in hoog tempo renoveren of verplaatsen zich nog
meer naar het stadscentrum. Dit proces is nog niet geheel ten einde. Tel-
kens weer tracht men, met name door verbouwing het verkooppunt klant-
vriendelijker te maken. Kenmerkend voor de Bossche situatie is ook de
aanwezigheid van oudsher bekende familiezaken, die nog steeds de
naam van de oprichter dragen, waar nieuwe vestigingen vaak van zonder-
linge namen worden voorzien. De segmentering van kledingverkooppun-
ten naar leeftijdsgroepen en welstandscategorieen is het meest opvallend
door het verschijnen van boetieks en shops, voornamelijk beginnend in
de zeventiger jaren met een zelf geproduceerd aanbod of met gedragen
kleding, ook wel kringloopkleding genoemd. Wanneer dit blijkt aan te
slaan maakt de industrie zich snel van dit segment meester. De jonge ko-
pers worden bediend door jonge verkopers en met eigentijdse faciliteiten
wordt het boetiekbezoek geanimeerd. De jeansshops gaan zover dat zij
de koopwaar praktisch op straat leggen in de voetgangersgebieden. De
levensduur van boetieks en shops is relatief beperkt, al naar gelang het fi-
liaalbedrijven zijn of particulier opgezet. Voor zekere bevolkingsgroepen
blijft de tweedehandskledinghandel uit liefdadigheid een uitkomst. Als
gevolg van de genoemde ontwikkelingen is het maatkledingbedrijf uit de
stad verdwenen. De kledingmotivatie is in het begin van de jaren tachtig,
ook voor de Bossche burger, een onderdeel van een motivatie voor een
bepaalde 'lifestyle' geworden.

Antonius Franciscus Jansen, die zijn naam gaf aan het kledingbedrijf
dat de aanleiding vormde tot het schrijven van deze studie, stamt uit een
Bosch geslacht dat al generaties kledinghandel bedreef. Zijn grootouders
waren beiden klerenkopers en zijn vader, kledingkoopman, huwde een
dochter uit een kleerkopersfamilie. A.F. Jansen zelf, meer koopman dan
ambachtsman, werd door zijn vrouw die een koopvrouw was, financieel
terzijde gestaan door haar eigen markthandel. A.F. Jansen dreef zij n

markthandel niet alleen in de stad, maar ook in de omliggende dorpen
waar hij met paard en wagen heen trok. Rond 1895 opende hij een eigen
vast verkooppunt in een pand op de hoek van de Markt en de
Marktstraat, welk pand hij, toen dit in 1908 moest worden afgebroken ter

433



verbreding van die straat, voor een groter kledingmagazijn aan de Markt,
prijsgaf. In die periode had hij geprofiteerd van de economische opleving
van de stad die zich uitbreidde en meer inwoners kreeg. Hij verkocht zo-
wel maat- als confectiekleding die hij door Bossche thuiswerkers liet ver-
vaardigen. Twee van zijn zonen kregen een opleiding tot kleermaker en
werden respectievelijk in 1909 en 1914 in de zaak opgenomen, evenals
een jongere broer van hem, die in het familiebedrijf hand- en span-
diensten verrichtte. Weliswaar noemde hij zijn zaak een herenkledingfa-
briek, maar de voor hem werkende kleermakers waren nog thuiswerkers
en ook betrok hij kleding van andere fabrikanten. Pas in 1919, toen hij
zijn pand geheel ter beschikking kreeg, richtte hij een eigen kleermakerij
achter de winkel op. Tot die tijd hield A.F. Jansen er geen boekhouding
op na en bracht hij zijn geld niet naar een bank. Met contante betaling
kweekte hij goodwill bij de leveranciers. Ofschoon in 1916 de eerste
vaste medewerker van buiten de familie was aangetrokken, was het, toen
er lenslotte toch een professionele boekhouding moest worden gevoerd,
toch weer een zwager van zijn oudste zoon, die accountant was, aan wie
hij deze zaak toevertrouwde, inclusief het openen van een rekening bij de
Hanzebank.

In 1920 stopte A.F. Jansen met het bezoeken van de markten. Hij had
een slimme handelsgeest en paste zijn bedrijf telkens snel aan, zodra hij
veranderingen in het koopgedrag bespeurde. Hij was een van de eersten
die in zijn winkel paskamers maakte en breidde zijn assortiment uit met
kinderkleding. Diverse grotere en kleinere verbouwingen aan de winkel
werden onder leiding van een van zijn zoons die architect was, uitge-
voerd. Concurrentie van de inmiddels in de stad gevestigde filialen van
grootbedrijven heeft hij nooit merkbaar ondervonden. Zijn bedrijf had in
de loop van de jaren een sterke klantenbinding opgebouwd met burgers
uit de stad en vooral met bewoners van (le omliggende dorpen, zijn vroe-
gere marktklanten.

Beide zoons zetten na het overlijden van A.F. Jansen in 1929 het be-
drijf onder zijn naam voort. Hun beleid voert tot een winstmargevergro-
ting en binnen enkele jaren tot de opening van een filiaal op de Hoge
Steenweg, onder leiding van een derde broer. Deze zaak voerde een as-
sortiment voor de hogere middenstand en onderscheidde zich, mede
door het invoeren van mode-artikelen, naar buiten toe van de zaak op de
Markt, waar kleine burgerij, arbeiders en buitenmensen de klanten ble-
ven. Beide zaken werden voorzien van grote etalages en portieken onder
de vermelde familiearchitect tot stand gebracht. Men gaat uitdrukkelijk
verkopen voor vaste prijzen door aan het loven en bieden, een overblijf-
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sel van de markthandel, een einde te maken. Wanneer men in 1936 toe-
getreden is tot een inkoopcombinatie, komt ook de oudste kleinzoon van
A.F. Jansen in dienst van het bedrijf. De tijden worden slechter. Steeds
meer goederen worden verkocht door middel van de zogenaamde com-
missiehandel. Bij de mobilisatie van het Nederlandse leger in 1939 lijkt
het fabriceren van buitenmodel uniformen voor de hand te liggen; de
Duitse inval in Nederland maakt  in  mei   1940  aan die illusie  een  ein-
de.   De oorlogsperiode verloopt voor A.F. Jansen en Zonen zoals hier-
boven algemeen is uiteen gezet. Kleine omzetstijgingen rond Pasen,
Pinksteren en Kerstmis zijn temidden van de mis6re toch merkbaar. Na
de oorlog werd onder andere A.F. Jansen aangewezen als uitdeelpost
van de van de geallieerden ontvangen kleding. Om zo snel mogelijk weer
in bedrijf te komen werden stoffen gekocht bij fabrikanten in Tilburg,
waarvan op een voor dit doel opgericht groot atelier kostuums en overjas-
sen werden gemaakt. De herleving bracht ook meer familieleden in de
zaak.  In het begin van de vijftiger jaren waren er achttien aan het bedrijf
verbonden, waarvan negen full-time en de anderen op de bekende druk-
ke woensdagen en zaterdagen. Rond deze tijd verdwijnt de commissie-
handel en wordt voor korte tijd een huurkoopsysteem gebezigd. Werk-
kleding verdwijnt als artikel en wordt door mode-artikelen vervangen. In
1967 wordt het eigen atelier opgeheven; de produktie is te groot en niet
modisch genoeg meer. Van de confectiefabrieken kan goedkopere en
modernere kleding worden betrokken.

Onderwijl waren tussen  1952 en 1974 filialen geopend in Utrecht, Nij-
megen en Eindhoven, voornamelijk om zo werkgelegenheid te scheppen
voor de kleinzoons van A.F. Jansen. Tussen  1979 en 1985 kwamen er fi-
lialen bij in Weert en Tilburg, deze vooral als kapitaalinvestering. In 's-
Hertogenbosch wordt  het  pand  op  de Hoge Steenweg in 1969 vergroot
met het aangekochte pand van De Gruyter en het assortiment uitgebreid
met herenonderkleding en overhemden. De nieuwe doelgroepen doen
Young-Men-Shops en trendshops ontstaan, eerst binnen de bestaande
winkels, later ook in naastgelegen panden zoals 'Jansen & Jansen' waar-
voor Markt 61 inmiddels aangekocht werd. In 1978 wordt het assorti-
ment uitgebreid met damesmode. Deze ingevoerde damesmode is aan-
trekkelijk voor de groep van vrouwen die zich in deze welvaartsperiode
behalve een eigen autootje ook de luxe van dure kleding kunnen permit-
teren. Met vakmanschap, service, doordacht en frequent adverteren
blijft de firma de klanten aan zich binden.

De juridische structuur van het bedrijf wijzigde in de loop der jaren
naar omstandigheden. Was in 1947 een vennootschap onder firma opge-
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richt, deze werd in 1956 omgezet in een naamloze vennootschap. Een af-
zonderlijke N.V. werd in 1965 opgericht tot beheer en administratie van
de aandelen en de voor die aandelen afgegeven certificaten die alleen
binnen de familie overdraagbaar waren. De veranderde wetgeving nood-
zaakte tot de omzetting van beide N.V.'s in besloten vennootschappen. In
de vierde generatie was de familie Jansen zo talrijk geworden dat een ge-
vaar ontstond van verspreiding van de certificaten onder degenen die
niet meer bij het bedrijf waren betrokken.  Om dit de voorkomen werden
de certificaten in 1983 verzilverd. De nog in het bedrijf werkzame fami-
lieleden behielden hun aandelen tot 1987. Na dit jaar houdt het familie-
bedrijf als zodanig op te bestaan. De naam wordt veranderd in 'al]ansen-
mode' en alle zaken worden ondergebracht in A.F. Jansen Beheer B.V.
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SOMMAIRE

Les vetements appartiennent aux besoins fondamentaux de 1'6tre hu-
main. Ils servent A la protection, ont une signification sexuelle, lui don-
nent la possibilit6 d'une expressoin individuelle, 8 la fois en exprimant
dans une certaine p6riode sa propre identit6 et en meme temps en mon-
trant de quel groupe social il d6sire faire partie. Pendant la p6riode qui
est trait6e dans cette 6tude, les raisons pour lesquelles on choisit de s'ha-
biller d'une manihre ou de l'autre, ont 6t6 passibles k des grands change-
ments et par cela il y a des variations multiples. On voit des vetements
corrects A l'esth6tique fixe et i grand teint, mais aussi des habits non-
chalants trop grands, effil6s et avec l'air indiff6rent. Dans cette p6riode
ces deux extremes existent. La soi-disante red6couverte du corps hu-
main, commenc6 entre 1920 et 1930 sous l'influence des sports, des loi-
sirs et d'une morale plus degag6e a une influence sur les raisons de s'ha-
biller. Meme la ligue anti-alcoolique s'en occupait. Aprbs la 2i6me guerre
mondiale les marchandises de l'arm6e Am6ricaine superflues et vendues
au-dessous des prix(les articles de 'dump') acqu6rissent une grande im-
portance. C'est le commencement des influences Am6ricaines sur l'as-
sortiment qu'on offre. Apr68 la 2ilme guerre mondiale ce sont les sports
et les loisirs qui vont compliftement (liriger les raisons de se v6tir et
l'achat des habits. On voit des extr6mes du comportement d'habillement
chez les provos et les hippies, et bien sOr ce sont les jeans qu'on ne peut
pas mettre A cott, au commencement ils ne furent port6s que par les jeu-
nes, comme symbole d'opposition contre les autorit6s, mais qui, plus
tard, sont devenus un habit permis de porter sous presque chaque cir-
constance de la soci6t6.

Les 6tudes du commerce de vetements offrent la possibilit6 d'eclaircir
le d6veloppement social. Auprbs de cela l'offre et la demande forment le
ferment de cette p6riode concernante. Autour de l'an  1850 l'offre  ne se
fait que de deux march6s: le commerce d'habits d'occasion et la petite
branche de v6tements sur mesure. L'invention de la machine A coudre
cr6ait la possibilit6 des productions en masse. Pendant une lutte tongue
et tenace les vBtements sur mesure furent boucul6s 21 tout pr&s par les
habits confectionn6s. Au lieu de marchander on fixait les prix d'achat.
Les maisons spaciales diff6renciaient leurs offres A ce qu'on puisse enco-
re voir de nos jours, c-A-d. d'une c6te les groupes industriels et les supers
de v6tements et de l'autre les boutiques et les shops. Souvent les bouti-
ques n'existent que pour un temps court, mais tout en cherchant les pro-
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fils des clients les groupes sont capables de se maintenir pendant des an-
n6es et des annees.

Articles de commerce doivent recommand6s. La pr6sentation et la pu-
blicita forment des 6lements importants de l'exploitation de commerce
de vetements. Jadis il suffisait d'avoir une enseigne qui indiquait le m6-
tier qu'on exercait. mais depuis le d6veloppement du magasin, plus tard
fourni des 6talages, les annonces apparaissaient dans les journaux. La r6-
clame augmentissait au fur et au mesure, jusqu'h ce que nous connaissi-
ons maintenant: dcfpliants distribu6s domicile par domicile,sacs avec sur-
charges, commerciaux A la radio et A la t616, pr6sentations et rateliers en
plein air dans les zones pi#tonnicSes.

Momentan6ment le client peut encore voir le vendeur. Dans l'origine
celui-ci atait aussi le tailleur et il approchait le client tout en colportant le
long des maisons ou au marche. De nos jours, cependant, c'est le client
qui approche le vendeur qui l'attend dans son magasin. Un patron-ven-
deur n'est rencontr6 que rarement. Les vendeurs devenaient mddiateurs
entre les fabricants et les clients. Il y a d618 magasins de confection 021 il
manque les vendeurs, l'achat n'a plus l'air d'une obligation. D'abord le
regard et puis l'achat, ou seulement regarder, caract6risent de plus en
plus le comportement de se procurer des v6tements. Le client, autrefois
reduit au commerce d'occasion ou au tailleur, faisait un procas d'6man-
cipation complbte aprbs la naissance des v(:tements prBt-a-porter et la
vente aux magasins. La R6volution Francaise avait le principe: tout est
permis. Pour le moins il durerait jusqu'aprbsla R6volution Industrielle
avant que tout, particuliifrement sur le plan financier, fut possible. De
nos jours il semble qu'il n'y a plus d'obstacles A ce qu'on puisse faire. Le
client n'est plus roi, except6 seulement quand il se trouve 11 la caisse.

Autrefois le commerce de vetements a Bois-le-Due 6tait sous les mains
des fripiers et des tailleurs. Depuis le Moyen-Age les tailleurs de Bois-
le-Duc sont unis dans un corps de tailleurs. Seulement le garnison qui
disposait de ses propres tailleurs concurrencait le corps. Au 18i6me
si6cle ces deux groupes entraient en conflit. Les anciens marchands
d'habits se r6unissent aussi dans un propre corps de fripiers qui existait
depuis des ann6es, apr&s qu'ils etaient oblig6s de payer des cotisations, A
l'origine au corps de tailleurs et plus tard au corps de merciers. ApI*s
l'abolution des corps leurs anciens membres furent rapproch6s dans les
corporations. A cause de la pauvret6 qui r6gnait dans la ville le nombre
des marchands 6tait relativement plus nombreux qu'ailleurs dans le
pays. Ils vivaient concentr6s, nottamment dans "Kolperstraat" (la rue de
colporteurs), une rue porte ce nom grace aux mots colportage et colpor-
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teurs. Les clients des marchands d'habits 6taient ceux qui gagnaient les
salaires les plus bas et,  bien sOr les pauvres. Vu d'un aspect social la pro-
fession n'6tait pas estim6e d'avoir une appr6ciation 61ev6e, entre outre

parce qu'on croyait que le commerce d'occasion de vetements pourrait

produire des dess6minations de maladies.
Dans le cours du 19i6me siacle l'industrie de v6tements et de textile se

d6roulait comme branche dominante de l'ouvrage Zi la main 21 domicile.
Les march6s hebdomadaires menaient beaucoup de campagnards h la
ville. Peu i peu ces gens de ferme comprenaient qu'au fond il 6tait meil-
leur march6 d'acheter les habits fabriqu6s en ville que de les faire eux-
mBmes pendant un grand nombre d'heures. En ce temps-lii c'est le com-
mencement de la vente dcbs les magasins de nouveaut6s. On vend aussi
vetements de confection par les salles des ventes. Dans ces cas il s'agit
d'une qualit6 inf6rieure. Au march6 de Bois-le-Due on n6gociait aussi de
la confection. Egalement les tailleurs et les tailleurs-marchands vendai-
ent quelques picbces de confection qu'ils avaient fabriqu6es pendant les
p6riodes tranquilles. A la ronde des si6cles les magasins de vente s'6ta-
blissent de plus en plus, d'abord comme magasins 021 l'on offre h la fois
des vetements confectionn6s et tai]16s, particulilrement pour les hom-
mes. Quant aux femmes, la confection renfermait seulement des man-
teaux. Simultan6ment au d6veloppement des magasins au centre de la
ville, beaucoup d'autres locations de ventes disparaissaient et comme les
magasins qui restaient se trauvaient A proximit6 des uns des autres, il se
d6roulait une lutte concurrentielle. Cette lutte fut engag(ie par des annon-
ces dans les journaux, et aussi en offrant quelques formes spdciales de
service comme la r6mission h condition, une chose pour laquelle on pre-
nait des galopins A son service.

En attendant au premier quart de 20ilme slcle les grosses industries
s'etaient dans beaucoup de locations du pays. Et Zi Bois-le-Duc il y avait
quelques-unes dont une seule comme premier 6tablissement national et
les autres aprbs qu'ils s'6taient instal-16s dans les grandes villes de la
N6erlande occidentale. Ce n'6tait qu'un seul qui restait au nord des gran-
des rivi&res. Au d6but ces grosses industries n'6taient pas de coneurrents
des magasins de la classe moyenne.Ceux-ci continuaient A a'agrandir et h
augmenter de nombre. Cela fut rendu possible par l'accroisement g6n6-
ral de la prosp6rit6, l'extension de la prosp6rit6, l'extension de la com-
mune aprbs l'abolution de la loi de s'6tablir et par l'augmentation de la
circulation. La Grande Guerre ne causait pas de stagnation ce qui con-
cerne l'accroisement. Principalement cela dtait du A la disparition de la
concurrence de 1'6tranger. La crise entre les ans  1920 et 1930 ne portait
pas triis dur h Bois-le-Due, peut-Btre, parce que, vu du sens 6conomique,
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les affaires s'6taient d6jli diminu6es. Surtout pour la classe moyenne il
atait difficile de se maintenir. La loi qui r6glait l'heure de fermeture des
magasins, issue en 1932, changeait le comportement du consommateur
consid6rablement. Les grosses industries vont menacer la classe moyen-
ne de plus en plus, parce qu'elles ont plus d'espaces, et plus de possibili-
tts comme le commerce mixte (dames et messieurs) et beaucoup plus de
publicit6. Les tailleurs concurrencent de toutes leurs forces. A Bois-
le-Duc on fondait le Syndicat Catholique et National des tailleurs. La lutte
avec le commerce de confection ne se passe pas d'une belle mani6re, et
cela regarde les deux parties.

Au commencement de la 2i£ime guerre mondiale le commerce aug-
mente d'abord, par peur de raret6 et de diminution de qualit6, mais le
soi-disant d6sir d'investissement joue aussi une r6le, selon les annonces.

Assez vite apr&s l'occupation tous les marchands sont oblig6s de se lais-

ser enr6gistrer. Ils doivent d6clarer leurs stocks et requ6rir une permissi-
on de vente. Les mesures de distribution impos6es forment un change-
ment 6nergique ce qui concerne la vente et l'achat, tant pour les ache-
teurs, le commerce de marchandise d'occassion y compris. Les soirs les
magasins ne peuvent plus etre ouverts et simultan6ment avec l'air agrda-
ble de courir les magasins, disparaissaient aussi les achats impulsifs. La
raret6 fait revivre le commerce de marchandise d'occassion. A la longue
il n'est possible d'acheter les vetements qu'avec un permis sp6cial. La
n6cessit6 de refair et de retourner a une bonne influence sur la branche
manuelle. Les raret6s de m6nage poussent les citoyens A offrir des habits
A titre priv6, en 6change, en vente, mBme it l'aide des annonces. L'id6e
"avant-guerre" devient une indication de qualit6. Le commerce noir de
v6tements, le plus souvent commerce d'6change pour alimentations,
prosp6re. Une autre id6e: "client attrit6" devient aussi une n6cessit6
chez quelques marchands spaciaux.

Imm6diatement apr68 la lib6ration les Allias offrent A 1'6tat N6erlan-
dais de grandes parties de vetements qu'elles doivent 6tre distribu6es
parmi des magasins y sp6cialement indiqu6s pour 6tre vendues par eux.

La reprise du commerce de v6tements se met en train trls lentement,
parce qu'il manque les matiLres premilres et que l'on n'a pas encore les
possibilit6s de manufacturer. Les autorit6s maintiennent la distribution
de v6tements jusqu'a 1949. A ce moment, il est vrai, on a regagn6, dont
on avait 6t6 priv6, mais les imp6ts, les prix montants et les cr6dits, retar-
dent le redressement 6conomique. Quand le conflit Cor6en a 6clat6 les
gens ont accapar6 de durae courte et cela a bien stimu16 la vent, mais on
ne peut parler des salaires et des emplois perceptiblement augmentants
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qu'entre 1950/1960. L'industrialisation croissante et l'enlargissement
des terrains batis causent un agrandissement de nombre des succursales
d'habits. Compar6 A un quart de si6cle auparavant le nombre d'etablisse-
ments de cette branche A 6t6 trip16. La branche de confection sur mesure
continue toujours h r6trograder, malgr6 les congr6s qui propagent la re-
naissance du m6tier manuel. Une des derniEres actions de cette branche
est le louage des habits de c6r6monie. Le tailleur de profession manuelle
n'est plus de force au dbveloppement de vetements de sports et de loisirs,
meme comme habits quotidiens.

Le regain de commerce de vetements est aussi un peu ralenti sur le
plan local par le d6veloppement r6gional des centres commerciaux dans
les villages dans lesquels la classe moyenne des marchands 6tablissent
des maisons sp6ciales de nouveaut6s. La prosp6rit6 montante et le d6ve-
loppemen r6volutionnair et socialqui se manifestent vers la findes anne6s
de 1960 causent une modification explosive des raisons de s'habiller.
Les magasins de vente s'y adaptent rapidement par changements et 61ar-
gissements de leurs assortiments et de la mani6re de pr6sentation. En dif-
f6renciant et en segmentant, le nombre de magasins augmente, un nom-
bre, qui contient plus de dix succursales, originaire des branches grosses
qui viennent de la r6gion entre Amsterdam, Rotterdam, Utrecht et de La
Haye (au N6erlandais: "De Randstad"). Les magasins qui s'y trouvent
ddjA, renouvellent en mouvement acc61efif ou se r6placent vers le centre
de la ville. Cette p6riode de d6veloppement continue toujours. Tout les
temps on essaie de donner aux magasins un aspect plus aimable aux
clients, particulibrement en reconstruisant le bAtiment. Pour la situation
A Bois-le-Duc, il est caract6ristique qu'il y a des magasins de famille ay-
ant ce nom depuis des temps imm6morials, tandis que les nouveaux ma-
gasins portent des nommes bizarres. La segmentation des locations de

'9vente en groupes de l'apparition de boutiques et de "shops  , une chose

qui commence principalement dans les ann6es de 1970 par les offres de
vetements produits dans leurs propres ateliers, ou par la vente des habits
" 9,d6jh portds , ce qu'on appelle: vetements de mouvements circulaire.
Quand cela prouve Btre un succbs l'industrie s'en empare vite. Les jeu-
nes vendeurs et vendeuses servent les jeunes acheteurs et les visites aux
boutiques et shops ont excit6 par des facilit6s contemporaines. Les shops
de jeans passent si loin qi'ils mettent leurs marchandises litt6ralement
dans le rues m6me dans les z6nes pidtonni6es. La dur6e de commerce
des boutiques et des shops est relativement courte, selon s'il s'agit des
succursales ou des boutiques priv6es. Pour certains groupes de gens le
commerce de v6tements d'occasion par charit6 reste une issue. Par suite
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des d6veloppements d6jh mentionn6s la branche manuelle sur mesure a

disparu de la ville. Au commencement des ann6es de 1980 les raisons de
s'habiller sont devenues une partie des raisons d'une conception de vie
fixae, aussi pour les citoyens de Bois-le-Duc.

Antonius Franciscus Jansen, qui donnait son nom au magasin de v6te-
ments qui forme la source de cette 6tude, descend d'une famille de Bois-
le-Due qui faisait le commerce de vetements depilis des g6n6rations. Ses
grands-parents 6taient tous les deux acheteurs de v6tements et son pere,

marchand d'habits, 6pousait une fille d'une famille d'acheteurs de vete-
ments. A.F. Jansen, lui-meme, plus marchand que tailleur, fut aid6 par
sa femme, qui atait marchande et posscddait son propre commerce de
march6. A.F. Jansen faisait son commerce non seulement en ville, mais
aussi dans les villages aux environs, d'ou il allait en charrette tir6 par un
cheval. A peu pr6s l'an  1895 il ouvrait sa propre location de vente ferme

dans un immeuble, situ6 au coin de la Place de March6 et de la Rue du
March6; c'dtait un immeuble qu'ildchangeait contre un plus grand maga-
sin au March6, quand  en  1908 le premier bAtiment devait Btre d6moli
pour enlargir la Rue du March6. Pendant cette periode il avait profit6 de
la reprise 6conomique de la ville qui s'enlargissait et dont le nombre
d'habitants augmentait. Il vendait aussi bien l'habillement sur mesure
que prBt-8-porter qu'il fait confectionner par des ouvriers en chambre
dans la ville de Bois-le-Duc. Deux de ses fils furent prdpar6s aux tailleurs
et incorpor6s dans l'affaire respectivement en 1909 et en 1914, ainhi
comme un frire cadet qui ex6cutait des corvdes dans la branche famili-
ale. Il pr6tendait, il est vrai, que son affaire 6tait une manufacture de v6-
tements pour messieurs, mais les tailleurs, travaillant pour lui, ataient
des ouvriers en chambre, et en outre il se fournissait chez les manufactu-
riers. Il n'6tait qu'en 1919 au moment qi'il pouvait disposer enti6rement
de l'immeuble, qu'il 6tablissait son propre atelier de confection. Jusqu'a
ce temps-121 A.F. Jansen ne tenait pas les livres et il ne mettait pas son ar-
gent i la banque. Il faisait naitre bienveillance chez ses fournisseurs par
paiement au comptant.  Hien  qu'en  1916 on eut nomm6 en situation fixe
un premier coopdrateur qui ne faisait pas partie de la famille, c'6tait
pourtant, quand il 6tait ndcessaire et obligatoire de tenir les livres, un
gendre de son fils aind, 6tant expert comptable, A qui A.F. Jansen confiat
l'administration financi6re, ci-joint l'ouverture d'un compte courant ii la
"Hanzebank".

En 1920 A.F. Jansen arretait ses commerces aux march6s. Il disposait
d'un esprit de commerce fut6 et il adaptait vite sa branche chaque fois
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quand it apercevait un changement du comportement d'achat. Il 6tait un
des premiers n6gociants qui construisait des salons d'essayage dans son
magasin et il donnait de l'extension A son assortiment en y ajoutant des
vetements pour enfants. Sous la direction d'un de ses fits, qui 6tait archi-
tecte, il faisait de grandes et petites reconstructions diverses du magasin.
Jamais il n'a subi sensiblement de concurrence des succursales des gran-
des branches qui s'6taient 6tablies dans la ville. Dans le cours des ann6es
son magasin avail obtenu des liens furts avec les clients et les citoyens de
Bois-le-Due, ne pas oublier surtout avec les villageois, sa client6le des
march6s d'autrefois.

Apr6s le d6cbs de Antonius Franciscus Jansen en 1929 deux de ses fils
continuent le commerce en pr6servant son nom. Leur direction mhne h
un 61argissement de la marge des b6n6fices et, dans quelques annees, A
l'ouverture d'une succursale dans la rue qui s'appelle Hoge Steenweg,
sous la conduite d'un autre, un troisi6me fr&re. Ce magasin portait un
assortiment pour la classe moyenne plus 61ev6e, et par cons6quence, vu
du dehors, diff6rait, non n6gligeant l'introduction de nouveaut6s, du ma-
gasin au March6. oii la petite bourgeoisie, les ouvriers et les campagnards
restent les clients. Les deux magasins obtenaient de grands 6talages et
porches cre6es par l'architecte de la famille d6ja mentionn6. La vente se
d6roule explicitement aux prix fixes en mettant fin au systbme de l'offre
et de la demande, un restant du commerce du march6.  Quand en  1936
on est devenu membre d'une combinaison d'achats, le petit-fils ain6 de
A.F. Jansen entre en service de la branche. Mais les temps s'aggravent.
De plus  en  plus on vend les marchandises au moyen de soi-disant com-
merce de commission. Pendant la mobilisation de l'arm6e N6erlandaise
en  1939 la fabrication des unifurmes de fantaisie semble Btre logique,
mais l'invasion Allemande aux Pays-Bas en mai 1940 met fin A cette illu-
sion.

Pour A.F. Jansen les temps de guerre passent, comme daja expliqua
ci-dessus en g6n6ral. Pourtant au milieu des mislres on peut apercevoir
quelques petites mont6es de trafic A PAques, 21 la Pentecote et 21 Noel.
ApI*s la guerre les autorit6s indiquaient A.F. Jansen comme location de
distribution pour les v6tements que les Allias avaient donn6s. Afin de
mettre en marche la branche aussi vite que possible, A.F. Jansen achetait
chez les fabricants de Tilburg des 6toffes dont on faisait des costumes et

des par-dessus dans un atelier sp6cialement 6tabli pour ce but. La renais-
sance en 6tait aussi la cause que plus de membres de la famille allaient
travailler dans l'affaire. Au commencement des ans 1950/1960 il y en
avait dix-huit, dont neuf avait une tAche journaliiire et compl6te et les au-
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tres ne fonctionnaient que les mercredis et les samedis quand il y avait
beaucoup de monde aux magasins. A peu prls de ce temps le commerce
de commission disparait et pendant une p6riode courte on se sert d'un
systbme de paiement par termes. Les vetements de travail disparaissent
comme marchandise et sont substitu6s par les articles de mode. En 1967
on fait cesser son propre atelier: la production est devenu trop grande et
elle n'est plus assez A la mode. A.F. Jansen se fournit des habits moins
chers et plus modernes chez les usines de confection.

En attendant, entre   1952   en   1974 des succursales s'ouvraient   A
Utrecht, A Nimbgue et A Eindhoven, particuli2rement pour creer des em-

plois pour les petits-fils d'Antonius Franciscus Jansen. Entre 1979 en
1985 des succursales furent 6tablies A Weert et A Tilburg, surtout com-
me  investissement de capital.  En  1969 on aggrandit l'immeuble  A Bois-
le-Duc, Hoge Steenweg, en y ajoutant un immeuble achet6 de De Gruyter
et l'assortiment est 6largi par des dessous masculins en par des chemises.
Les nouveaux groupes de gens tourn6s vers un but sp6cial forment la

.,source des shops pour jeunes hommes" (Young men shops) en pour les
boutiques d'un gout sp6cial (trend shops), d'abord dans les magasins qui
existent achet6 d6jh, puis dans les immeubles attenants, pour lesquels on
avait achet6 le numero 61 Place du March6 et auxquels on avait donn6 le
nom "Jansen & Jansen". En 1978 il y a un nouveau changement: le d6-
veloppement de l'assortiment avec les v6tements pour dames. Cette der-
nitre nouveaut6 est attrayant pour le groupe de femmes qui peut se per-
mettre non seulement d'une petite voiture, mais aussi de luxe de v6te-
ments chers pendants un temps de prosp6rit6. La maison continue 8 lier
la clientiile, grAce aux connaissances professionnelles, aux services et A
une publicit6 fr6quente et bien pes6e.

Dans le cours des ann6es la structure juridique de la branche se modi-
fiait par suite des certaines circonstances.  En  1947,  il  est  vrai, on avait
bien fond6 une soci6t6 anonyme. En 1965 une nouvelle soci6t6 s6par6e
fut fondee pour la gestion et l'administration des actions seulement trans-
missibles au cercle de la famille. La 16gislation chang6e contraignait A la
transformation des deux soci6t6s en soci6t6s ferm6es. Dans la quatrilme
g6n6ration le nombre de la famille Jansen 6tait devenu tellement nom-
breux qu'il y eut un danger de diffusion des r6c6piss6s sous ceux de la fa-
mille qui n'6taient plus impliqu6s dans la branche. Pour pr6venir cela on
faisait argent des r6c6pisses  en  1983. Les membres encore travaillant
dans la maison gardaient leurs actions jusqu'a 1987. Apras cette ann6e
la branche de famille finissail son existence en tant que telle. Le nom est
chang6 en "aijansenmode", et tous les magasins sont plac6s sous "A.F.
Jansen Beheer B.V.".
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Netten, J.H.: 106. Robben, modestudio: 367.
New Order: 368. Robben, M.: 249.
Nieuw Engeland: 335,337. Roderkercken en Keizer, maatkleding: 52,53,
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Roon, W.C. van: 107,108,130.
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456



S.                                                                          U.

Sajet en Snuif: 193. Union & Victory: 192.
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Sliepenbeek textiel: 364. Vos, boutique Edgar: 368.
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Solaro, A.: 249. 167.
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Spitfire Jeans: 377,379. Vries en Susan, de: 95,241,252.
Spruyt G.:119. Vriezekolk & Beausar: 54.

Stalenberg-Lemmens: 54. Vroom en Dreesmann: 63,68.69,85.107,
Stibbe, Th.: 180. 116,117,133,175,176,180,183,185,

Suisse, maison: 360,361,362,363. 188,223,225,231,263,317,335,343,
Summer Style: 368. 359,360,371.

Superconfex: 345,346,347,348,381.
Super Star: 377,379. W.

Symfony: 367.
Walder: 253.

T.                                                                  Weel, van: 117.
Wehmeyer, Gebr.: 106,107.

Tex Shop: 377,379. Weinberg: 193.
Textiel Inn: 361,362. Wema: 364.
Theunissen maatkleding, J.J.: 106. Wendy's Boetiek: 374.375.
Tifanny's: 368. Wentzel, L.C.W.: 195.
Tik Tak Boetiek: 365,366,367,371. Werkmansvriend, de: 180.
Tilburg, van: 292. Wertheim: 86.
Timode: 368,371. West Side: 374,375.
Touch, boetiek: 368. Wibra: 381.
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Wille: 112. Zon, magazijn De: 65,68,83,116,117,
Winter, de: 278. 176.

Wiist: 192,241. Zondervan, M.: 180.
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Y.                                                       Zuid-Nederlandsche, de: 192.
Zus en Zo: 367.
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Yup: 367.

Z.

Zeeman: 336,345,381,400.

Zig Zag Mode: 367.
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CURRICULUM VITAE

Franciscus Lambertus Jansen is te 's-Hertogenbosch geboren op 28 augustus  1930.
Na het behalen van het diploma HBSa aan het St.Janslyceum in die stad en het vervullen
van de militaire dienstplicht ging hij aan de R.K.Universiteit te Nijmegen politieke en so-
ciale wetenschappen studeren. Daarin deed hij in 1956 candidaatsexamen. Een iaar la-
ter slaagde hij voor het candidaatsexamen sociologie en in  1959 voor het doctoraalexa-
men in die studierichting. Vanaf 1958 was hij socioloog-onderzoeker bij het gemeente-
lijk saneringsbureau te 's-Hertogenbosch, waarna hij in 1960 werd aangesteld als
directeur van het interparochieel sociaal-caritatief centrum 'Centrale Caritas' te M aas-
tricht. Daar was hij tevens lid/contactpersoon van de sectie Iiidische gerepatrieerden. In
1962 volgde een benoeming als socioloog-beleidsmedewerker bij de Directie Algemene
Beleidsaangelegenheden van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid te 's-
Gravenhage. In zijn Haagse periode was hij tevens docent bij de stichting Katholieke Ge-
zinszorg en Gezinshulp te 's-Gravenhage en examinator voor het Seminarium voor Or-
thopedagogiek te Zeist.  In 1966 aanvaardde hij de functie van stafdocent sociologie en
studentendekaan aan de Katholieke Sociale Academie te Enschede. Voorts was hij toen
secretaris van het I.andelijk Overleg van studentenbegeleiders in het sociaal-pedago-
gisch onderwijs en bestuurslid van het Landelijk Overleg van studentendekanen in het
hoger beroepsonderwijs, bovendien voorzitter van het Maatschappelijk Advies- en Infor-
matiecentrum (MAIC) te Enschede, lid van de werkgroep Leefklimaat van de Universi-
teit Twente en lid van de werkgroep Studentenhuisvesting. Deze functies vervulde hij tot
november 1987. Gedurende deze periode als docent sociologie volgde hij in het kader
van het Post Academisch Onderwijs aan de Katholieke Hogeschool Tilburg (thans Ka-
tholieke Universiteit Brabant) een cursus Moderne Stromingen in de Sociologie. Hij
woont thans in 's-Hertogenbosch, verzorgt een cursus sociologie aan de Volksuniversiteit
aldaar en is co-auteur van het project De geschiedenis van Brabant in df laatste twee
eeuwen.
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