Door de Heeren Notarissen van BEUSEKOM en PELS
Sullen publyk en voor alle Man worden verkogt op aanstaende
Dingsdag die wezen sal den 15 deze maand Augustus 1775
Des Avonds tusschen 6 à 7 Uren in het Wyn en Coffyhuys:
“ in den SWARTEN ARENT ”
op de Markt hier ter stede.

TWEE WEL DOORTIMMERDE HUYZEN MET VIER BEHANGEN
BENEDEN KAMERS.
ALLEN GEPLATFONNEERT
en
VERSCHEIDE GEPLATFONNEERDE ONBEHANGEN BOVEN KAMERS.

Staende en geleghen aen het begin der Verwerstraet aen de
Noord – Oost zijde.

( ’s-Hertogenbossche Courant.

Jaar 1775. )
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Panorama Behangsel:
DE

VALKENJACHT.

Het originele ontwerp werd uitgebracht door het Franse Atelier RÉVEILLON. (1780)
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INLEIDING.
____________________________________________________________
Op zoek naar interessante gegevens voor ons onderwerp “ Behangselpapieren “ vond ik in
mijn verzameling boeken en vaktijdschriften een prijscourant welke in de vijftiger jaren van
de vorige eeuw uitgebracht was door de firma Rath & Doodeheefver = Behangselpapier
fabrikant te Amsterdam = betreffende zijn assortiment van materialen en gereedschappen
voor de “ Behangerij.”
Onder de slogan: “ Goed gereedschap is het halve werk “ werd een uitgebreide opsomming
gegeven van de door hen in omloop gebrachte artikelen.
De collectie varieerde van:
Behangershamers,
Sloopbeitels,
Houten Hamers,
Schietlood en Waterpassen,
Behangersscharen en -messen,
Duimstokken,
Plamuurmessen,
Plaktafels,
Spijkers,
Snij - apparaten.
enzovoorts.
Ook het overige, hiervoor benodigde gereedschap, was in een ruime keuze aanwezig:
Van de smeerborstels voor het aanbrengen van het plaksel op de
papierbaan tot de vladders om het behang op de wand aan te zetten en
uit te strijken.
Op een woensdag in de maand juli 1941 was mijn laatste schooldag op de Sint – Antonius
school aan de Jan Schöfferlaan.
’s Middags een overall gekocht bij: “ Magazijn de Bij “ in de Hinthamerstraat.
In die tijd had elk ambacht zijn eigen kleur van overall; de woninginrichters / behangers
droegen een lichtbruine overall.
Donderdagmorgen om zeven uur voor de eerste maal op K A R W E I in een woning aan de
Peperstraat.
Ik kan mij alleen nog herinneren, dat de dagen verschrikkelijk lang duurden. Eigenlijk hoopte
ik ook op een soort “ speelkwartier “ maar helaas, die tijd was voorgoed voorbij.
De week erop maakte ik = onder leiding van Bruggeman Sr = in een pand aan de
Triniteitstraat voor het eerst kennis met het BEHANGERSVAK.
Het was voor ons bedrijf een grote ambachtelijke opdracht.
Op die maandag morgen kreeg ik van mijn ouders ook mijn eerste stuk gereedschap:
een echte Behangershamer.
Ze hadden deze hamer - in dit tweede oorlogsjaar - kunnen ruilen bij een vertegenwoordiger
van een fourniturenhandel voor enkele roggebroden.
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Zoals in veel oude huizen in onze stad waren ook hier de salon, woonkamer en de
slaapkamer(s) voorzien van behanglinnen hetwelk aangebracht was op een houten raamwerk.
Het oude behang en linnen moest verwijderd worden; spijkers uitgekapt en het houtwerk:
“ opzuiveren. “ Dan werd er begonnen met het aanbrengen van het nieuwe behanglinnen.
Dit product was op een breedte van 200 cm verkrijgbaar en wel in twee kwaliteiten:
Vol linnen en half vlas / half jute.
Het behanglinnen werd - nadat de banen voor de grote vakken aan elkaar genaaid waren met een omslag zowel aan de bovenzijde als aan één van de zijkanten van het raamwerk met:
roestvrij, dubbel vertinde ½ pondjes (spijkertjes) vastgezet.
Vervolgens werden zowel de onderkant als de resterende zijkant van het houten raamwerk
voorzien van: een rij half ingeslagen ½ pondjes.
In vaktermen noemden we dit:“ Het uitzetten van de Soldaatjes.”
Het behanglinnen werd vervolgens met enige kracht hier overheen gespannen.
Was de spanning op het linnenvak goed, dan werden de spijkertjes geheel ingeslagen.
Indien nodig werd er een tweede rij aangebracht.
Het inslaan van de tengel spijkertjes behoorde te gebeuren door middel van een bepaalde
handeling:
Twee tikken met de kleine kop van de Behangershamer; gevolgd door
drie tikken met de grote kop van dit gereedschap.
Wanneer de BAAS, bij wijze van controle, met zijn eigen hamer over de ingeslagen
spijkertjes ging, mocht je géén tikkend geluid meer horen. Dat was het bewijs, dat ze goed
ingeslagen waren in het houten raamwerk.
Niet altijd werd er echter zoveel zorg en aandacht aan het onderwerk besteed. Vooral voor de
kamers welke zelden gebruikt werden - b.v. een logeerkamer - zocht men wel eens naar een
redelijke oplossing.
Deze vond de vakman behanger soms door smalle stroken behangselpapier in de hoeken van
de wanden voorzichtig uit te scheuren en deze plaatsen dan te verstevigen door ze te
beplakken met repen lancaster. Vervolgens werden deze stroken dan doorgespijkerd met
vertinde half - pondjes. Daarna werden de betreffende wanden opnieuw gegrond en behangen.
De resultaten waren dikwijls zeer verbluffend.
Als bewijs van het geslaagde experiment - om de betreffende wand weer keurig strak te
krijgen - gaf de behanger een roffel ten beste op deze wand waar zelfs de: Tamboers van
“ Goelemie” jaloers op zouden zijn.
Net zo min als men in het veengebied op een turfje keek, net zo min hadden de behangers er
moeite mee om “ een half pondje “ meer of minder in het hout te slaan.
Neen , daar gaat het ook niet over.
Wél de vraag, waar laten we die spijkertjes als we met ons werk bezig zijn.?
De meeste behangers deden de voorraad uit zo’n doosje - plm. 200 gram - in één der
zakken van hun overall. Terwijl de laatste drie slagen met de hamerkop op het spijkertje
weerklonken, pakten ze tussen duim en wijsvinger een nieuw spijkertje om de ceremonie te
herhalen.
Een andere methode was - maar dat werd slechts in enkele bedrijven toegepast - om een
bepaalde voorraad ½ pondjes in je mond te doen en telkens één spijkertje uit te spugen in je
hand om daarmede het beschreven protocol te herhalen.
Van deze behangers werd het verhaal verteld, dat ze nooit soep aten, omdat hun maag
geperforeerd was, door de spijkertjes welke ze per ongeluk ingeslikt hadden………..! ?
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De hierboven genoemde eerste Behangershamer is nog steeds in mijn bezit als een soort
nostalgie aan de vervlogen tijden van het behangersambacht.
In die tijd bestonden er vrijwel geen scholen of cursussen om zich te bekwamen in het vak.
Je kwam in opleiding bij een oudere collega. Klikte het, dan kreeg je de kans om het vak goed
te leren.
Gereedschap vergaarde je door middel van een verlanglijstje met je verjaardag of Sinterklaas;
een afdankertje van je collega of een attentie van je baas met een verjaardag, dan wel met de
viering van de Patroondag van onze branche.
In ons vak was Sint Reinoldus daarvoor aangewezen.
Gebruikelijk was het in die tijd, dat bij zo’n gelegenheid de kerkelijke viering centraal stond.
Een onderdeel van deze bijeenkomst was, dat na een toepasselijke preek door de Geestelijke
Adviseur, de meegebrachte gereedschappen omhoog werden gehouden, om ze - volgens
oude traditie - met wijwater te laten zegenen.
Na deze onderbreking zijn we met onze werkzaamheden inmiddels zover gevorderd, dat we
kunnen beginnen met het: gronden; soms ook wel voeren genoemd.
Het behanglinnen werd daartoe voorzien van vellen grondpapier - door de behanger ruim
ingesmeerd met plaksel - welke steensgewijs werden aangebracht. Door middel van een
stugge sisalvezel borstel werden deze dan stevig in het linnen ingewreven.
In latere jaren ging één van de vaste vragen op het behangersexamen steevast over het hier
besproken grondpapier.
Toch heb ik even moeten spieken;
De vellen waren 50 x 60 cm en leverbaar in twee kwaliteiten: HARD en ZACHT.
Je kon ze bestellen als:
Een pak met een inhoud van drie riem.
Een riem met een inhoud van twintig boek.
Een boek met een inhoud van vier en twintig vel.
Na droging van het “ grondwerk “ werd er een aanvang gemaakt met het snijden, smeren
en aanbrengen van het behangselpapier op de wanden.
Als plaksel werd meestal gebruikt het product van de leverancier, welke ook het behang
leverde.
Rath & Doodeheefver: PRIMOL.
Goudsmit - Hoff: BAAS boven BAAS.
Voor de afwerking van de wanden hadden we zo nodig de keus uit:
Baget Sierlijsten.
Behangkoorden.
Randen.
Galons.
In het door de Firma Rath & Doodeheefver in 1960 uitgegeven studieboek:
ALLES

OVER

BEHANG

besloot de toenmalige directeur F. C. Doodeheefver zijn voorwoord met:

HET VERWERKEN

VAN BEHANG IS

EEN MOOI

BEROEP.
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BEDRIJFSPAND
Gelegen

aan

VAN
de

WONINGINRICHTING
Pelssingel 21 - 22

te

KAREL BRUGGEMAN.
’s-Hertogenbosch. ( 1986.)
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BEHANGEN en NIET - BEHANGEN KAMERS.
___________________________________________________
Op de omslag van deze publicatie hebben we een advertentie uit de ’s-Hertogenbossche
Courant weergegeven van het jaar 1775 welke betrekking heeft op ons onderzoek:
Behangen en on-behangen Kamers.
Op zoek naar verdere informatie over dit onderwerp hebben wij de kranten collectie van het
stadsarchief doorgenomen en dan in het bijzonder de jaren 1771 tot 1822.
Het betreft de uitgaven van de:
’s-Hertogenbossche Courant.
’s-Hertogenbossche Vaderlandsche Courant.
’s-Hertogenbossche Stads Courant.
Een selectie van de gevonden resultaten geven wij onderstaand weer.

Januari 1772.
Uyt de hand te koop.
Een schoone, plaisierige, bigitte, moderne en Wel door Timmerde Heere Huyzinghe.
Bestaende uyt ses Beneden Kamers waarvan 3 Behangen.
Geleghen in de Meijerij van ’s-Bosch.
……………………………….
April 1775.
Te koop eene heere Huyze met 5 beneden en 3 bovenkamers, allen Behangen.
En voorzien van alles ’t geene tot een complete Huyzinghe behoort.
Gestaen en geleghen in de Keyserstraet.
……………………………….
Primo May 1777.
Te Huur ene Schoone en Welgeleghen Huysinghe staende op de Pens Markt.
Zijnde voorzien van 14 Boven en Beneden Kamers benevens een Groote
Behange Sael.
Alsmede alle verdere Commoditeiten.
……………………………..
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May 1782.
Uyt de hand te koop te ‘s- Bosch: Het zeer vermaerde Logement:
“ Den Prince Kardinaal “ staende in de Nieuwstraet.
Voorzien van diverse Boven en Beneden Vertrekken, zowel Behangen als onbehangen.
………………………….
Juny 1795.
Uyt de hand te koop een hegt sterck en wel doortimmerd Huys en Erve, voorzien
van drie behangen beneden Kamers, een dito Kelderkamer en drie boven kamers
- waarvan een behangen – mangelkamer en keuken.
Benevens een stal en koetshuis naast het Huys.
Staende aen een der beste straeten te ’s-Bosch.
…………………………
July 1808.
Te koop:
Eene Huys in de Waterstraet met erve en met verscheydene Behangen Kamers.
…………………………
Juny 1818.
Notaris Fenema: Sal veilen een Huyze met Erve en Bleekveld.
De provisionele Verkoping van de voorschreven Onroerende Goederen zal geschieden
te ’s-Hertogenbosch in het:
Coffyhuys – van ouds genaemd - “ den Hollandsche Hoed “ bewoond bij de
Weduwe Piet Neefs op Dingsdag den 7 July 1818.
Waarbij het Hoogsel of de finale Verkoping bij Kaarsuitbranding zal plaats hebben.
…………………………..

Een vergelijkbare situatie omtrent behangen en niet - behangen kamers kwamen we in de
door ons geraadpleegde kranten tegen in de crisisjaren; welke periode gelegen was vlak voor
de tweede wereldoorlog. Kennelijk was het toen erg moeilijk voor de huiseigenaren om de
betreffende woningen te verhuren. Als aantrekkelijke bijkomstigheid werd in de geplaatste
advertentie vermeld, dat:
De verhuurder bereid was een voldoende aantal rollen behangselpapier gratis
beschikbaar te stellen aan de nieuwe huurder voor het behangen van een (of
meerdere) kamer(s).
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GETUIGSCHRIFT

VAN

DE

FIRMA

D. VOLLEWENS.

VUGHTERSTRAAT.

’s-HERTOGENBOSCH.

11

Papieren behangsels

NAMEN EN ADRESSEN VAN
KAMERBEHANGERS IN ’s-HERTOGENBOSCH.
___________________________________________________
Wellicht de meest bekende Kamerbehanger in de historie van onze stad is CASPAR REYTZ.
Deze naamsbekendheid heeft hij toch vooral te danken aan de opdracht welke hij in December
1763 van onze Stedelijke Overheid ontving inzake het leveren en aanbrengen van Goudleer
behang in de Radekamer van het stadhuis te ’s-Hertogenbosch.
Caspar Reytz ( waarschijnlijk afkomstig uit de omgeving van Mainz in Duitsland ) werd op
15 februari 1749 poorter van de stad ’s-Hertogenbosch. Hij huwde op 18 mei 1749 met
Willemine van den Hurk, ingezetene van de stad.
Voor de Radekamer van het stadhuis leverde Behanger Caspar Reytz, volgens zijn nota van
december 1763 :
31 banen goudleer, elke baan vijf en één achtste lang;
Zijnde een totale lengte van honderd acht en vijftig en zeven achtste el.
Voor een totaal bedrag van 397 gulden, 3 stuivers en 12 penningen.
Bovendien leverde hij voor de bevestiging van het Goudleer Behang:
3500 spijkers, 5 pond lijm en een half pond garen voor 24 gulden.
Over het geleverde Goudleer behang en het werk was men tevreden; de rekening werd op
14 februari 1764 door de kassier betaald.
Het door hem verwerkte Goudleer is waarschijnlijk rond 1760 in Dordrecht vervaardigd.

In de loop der jaren is de betreffende wandbekleding een aantal malen gerestaureerd om het
ook in de toekomst te behouden voor het interieur van het stadhuis.
Bij het verwijderen van oude behangsoorten kan men soms bijzondere gegevens ontdekken.
Zo ook bij de Radekamer op het stadhuis.
Bij de Raadsvergadering van 30 Maart 1911 werd aan de restaurateur J. Mensing uit
Amsterdam opdracht gegeven het betreffende Goudleer behang te restaureren.
De totale kosten ( met bijlevering van een nieuwe baan Goudleer ) bedroegen 1700 gulden.
Tijdens deze werkzaamheden vond men een beschreven stuk papier achter het Goudleer
behang waarop de aantekening, dat het:
Goudleer Behang op 3 Augustus 1882 door J. Krybolder te ’s-Bosch gerestaureerd
was onder toezicht van den Hoofdopziener en de Commies der Secretarie.
Het geheel voor een bedrag van 73 gulden en 92,5 cents.
.......................................
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De restauratie in het jaar 1991 - van het hier besproken Goudleer Behang - werd uitgevoerd
door het:
Centraal Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en
Wetenschap te Amsterdam.
Het stellen en aanbrengen van de banen Goudleer Behang werd verzorgd door:
Behangerij en Stoffeerderij Karel Bruggeman te ’s-Hertogenbosch.
Het gehele object stond onder leiding van de heer:
H. A. B. van Soest
Conservator bij het vernoemde Centraal Laboratorium te Amsterdam.

………………………………

Voor het verzamelen van de benodigde gegevens omtrent het opstellen
van een lijst inzake namen en adressen van Behangers in
’s-Hertogenbosch konden we op het Stadsarchief gebruik maken van een
aantal archiefstukken.
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C A M E R - B E H A N G E R S.
DE

JAREN

1774 - 1809.

We komen aan een totaal van 25 Kamerbehangers c/q Kamerbehangers – knechten welke
in het Bevolkingsregister van onze stad stonden ingeschreven.
Het is min of meer een bijzonder gezelschap, dat als volgt was samengesteld:
16
2
1
1
2
1
1
1

Personen zijn afkomstig uit ’s-Hertogenbosch.
Personen komen uit Maastricht.
Kamerbehangers - knecht uit Brandenburg.
Kamerbehanger uit Rotterdam.
Personen uit Mechelen.
Behangersknecht uit Doornik.
Persoon is afkomstig uit Heusden.
Kamerbehanger is afkomstig uit de plaats Leuven.

Bijzonder de personen uit deze groep welke in het Bevolkingsregister ingeschreven stonden
onder de naam “ Bijwoners “ verbleven somtijds slechts een zeer korte periode in onze stad.
We noteerden tijdvakken van minder dan één jaar.
Waarschijnlijk trokken ze = om in hun onderhoud en dat van hun gezin te voorzien = van
stad tot stad op zoek naar werk.
Zij zochten onderdak bij de plaatselijke logementen in onze stad, maar evenzeer bij hun
patroon gedurende de periode dat ze bij hem in dienst waren.

Caspar Reijts.
Jan Liekes.
Jac Hermans.
Jacob Hort.
Francis Jansen.
T. Jansen.
Ch. Karels.
Jan Heeren.
H. Vermaasen.
Th. van Vree.
A. Franken.
G. Rijts.
C. J. van Deursen.
Jan Ouwers.
Jan Nikes.
C. Colf.
S. Quee.
J. van der Kammen.
A. Portier.

Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Behangersknecht.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehangers knecht.
Behanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Behanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehangers knecht.
Kamerbehangers knecht.

Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk

A.
C.
G.
G.
E.
E.
H.
E.
E.
H.
H.
A.
A.
A.
E.
C.
C.
H.
H.

147.
399.
212.
231.
160.
161.
152.
O33.
054.
164.
182.
148.
156.
467.
472.
028.
401.
170.
278.
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P. Stengers.
P. Stingers.
Jan Ruijf.
Jan Hense.
H. Vesmare.
Joh Offermans.

Behanger.
Behangersknecht.
Kamerbehanger.
Kamerbehangers knecht.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
…………………………………

Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk
Wijk

A. 154.
G. 299.
E. 253.
H. 151.
E. 118.
A. 234.

Volkstelling van het Jaar 1822.
Willem Beuming.
W. Das.
P. W. Deutekom.
J. J. van Esch.
A. Krijbolder.
J. W. Nederveen.
Antoni Portier.
Gerardus Reytz.
A. Schopmeijer.
J. A. Schoenmakers.
J. v.d. Steen.
A. Waagner.

Kamer Behangers Knecht.
Kamer Behangers Knecht.
Kamerbehanger.
Kamer Behangers Knecht.
Kamerbehanger.
Behanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamer Behangers Knecht.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
Kamerbehanger.
…………………………………..

Kerkstraat 3. Wijk E
Snellestraat 5. Wijk H
Vughterstraat 6. Wijk H
Choorstraat 26. Wijk C
Choorstraat 7. Wijk C
Stoofstraat 10. Wijk H
Schapenmarkt 8. Wijk A
Minderbroederstr. Wijk A
Peperstraat 8. Wijk E
Vughterstraat 6. Wijk H
Hinthamerstraat 6. Wijk C
Postelstraat 5. Wijk H

Adresboek van het jaar 1865.
Deze adresboeken van de stad ’s-Hertogenbosch werden in de periode eind 19e eeuw tot in de
tweede helft van de 20e eeuw vrij regelmatig uitgegeven.
H. Evers.
W. J. v.d Hagen.
J. H. Hosang.
A. Jansen.
A. Krijbolder.
G. C. Krijbolder.
J. Krijbolder.
J. C. Rousseau du Croissi.
G. J. Scheefhals.
H. Schimmel.
G. Schopmeyer.

Mr. Kamerbehanger.
Oude Hulst 23.
Kamerbehanger en tapper.
Parade 3.
Kamerbehanger.
Waterstraat A. 408.
Kamerbehanger.
Hinthamerstraat 211.
Mr. Kamerbehanger.
Choorstraat 11.
Mr. Kamerbehanger.
Vughterstraat 13.
Mr. Kamerbehanger.
Choorstraat 9.
Behanger.
Breede Haven 1.
Mr. Kamerbehanger en koopman in Pelterijen.
Kerkstraat 24.
Kamerbehanger.
Vughterstraat 165.
Mr. Kamerbehanger en Bontwerker.
Achter het Wilt Varken 10.
…………………………………
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Adresboek van het jaar 1875.

Het meest opvallende in de lijsten zijn toch wel de veelvuldige aanduidingen van de titel:
MR. KAMERBEHANGER achter de namen van de genoemde personen.
We hebben geprobeerd het waarom hiervan te achterhalen.
Het zal zeer zeker te maken hebben met het vakmanschap van de betreffende Kamerbehanger.
Hij moest immers in staat zijn om alle vaktechnische uitvoeringen van het ambacht en de vele
kwaliteiten van het Behangselpapier te verwerken.
Als tweede reden werd aangevoerd het betere niveau van de behangselcollectie.
Een typische derde reden zou zijn, dat de ondernemer in staat moest zijn om het dessin
(voorstelling) c/q de kleuren van het behang na het aanbrengen op de wand op verzoek van de
cliënt te wijzigen of uit te breiden.
Het wijzigen van te felle kleuren in het aangebrachte behang werd - aldus de verhalen van de
oude garde behangers - tot enkele jaren na de eerste wereldoorlog nog toegepast. Na deze
periode werd, dankzij een betere productiemethode en een uitgebreide collectie,
het “ bijwerken “ verleden tijd.
F. N. Collaard.
J. H. Hosang.
G. C. Krijbolder.
P. Lukenaar.
J. v.d. Meulen.
J. Quaadvliet.
P. A. Scheefhals.
H. Schimmel.
G. Schopmeijer.

Kamerbehanger.
Vughterstraat 208.
Kamerbehanger en ondernemer van Verhuizingen.
Waterstraat A 408.
Mr. Kamerbehanger.
Hinthamerstraat 58.
Mr. Kamerbehanger.
Nieuwstraat 15.
Tapijten – behangels – stofferingen.
Hooge Steenweg 34.
Mr. Kamerbehanger en ondernemer van Verhuizingen.
Kruisstraat 1.
Mr. Kamerbehanger en ondernemer in Pelterijen.
Kerkstraat 24.
Mr. Kamerbehanger.
Gasselstraat 16.
Mr. Kamerbehanger en Bontwerker.
Achter het Wilt Varken 10.
………………………………….

Adresboek van het jaar 1908.
Een wel zeer uitgebreide lijst met de namen van liefst 27 personen welke betrokken zijn bij
het beroep Kamerbehanger, mogen we toch gerust spreken van een opmerkelijke stijging.
J. Berg.
A. Biermans.
J. v.d. Boogaard.
H. D. Chambon.
J. P. Clerks.
N. Credie.
F. van Dijk.
A. v.d. Dungen.
H. J. Fiege.
L. de Graaf.
M. de Graaf.

Behanger.
Behanger.
Kamerbehanger.
Behanger.
Behanger.
Kamerbehanger.
Behanger – Stoffeerder.
Behanger.
Behanger – Stoffeerder.
Behanger – Stoffeerder.
Behanger.

Beurdsestraat 24.
Z. W. Vaart 169.
Windmolenbergstraat 12.
Kemelsharenhoek 8.
Bleekerstraatje 12.
Beurdsestraat 18.
Clarastraat 16.
Weversplaats 16.
Muntelwal 24.
Hooge Nieuwstraat 13.
Doode Nieuwstraat 8.
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Krijbolder en zoon.
H. Krijbolder – Smits.

Behangerij – Stoffeerderij.
Hinthamerstraat 59.
Behangerij- Stoffeerderij – Meubelfabriek.
Kerkstraat 63.
G. J v.d. Leest.
Behanger.
Nieuwe Hofstad 4.
F. van Lent.
Behanger – Stoffeerder – Vischhandelaar.
Eerste Korenstraatje 16.
P. van Lent.
Behanger.
Fonteinstraat 17.
D. P. Lukkenaer.
Behanger – Stoffeerder.
Nieuwstraat 4.
L. A. J. L. Marijnen – Lemmens.
Behanger – Stoffeerder – Meubilering.
Vughterstraat 85.
P. C. Molhuijsen.
Behanger – Stoffeerder.
Doode Nieuwstraat.
J. Reuzelaars.
Behangerij – Stoffeerderij.
Orthenstraat 38.
J. F. Scheefhals.
Behanger – Stoffeerder.
Boschdijkstraat 35.
L. Schoenmaker.
Mr. Behanger – Stoffeerder.
Muntelstraat 19.
G. A. M. Schopmeijer.
Behangerij- Stoffeerderije – Pelterijen Fabricage.
Schapenmarkt 12.
W. J. Schopmeijer.
Behanger.
Muntelwal 27.
D. Vollewens en Zoon.
Kamerbehangers en Stoffeerders.
Verwerstraat 58.
J. P. Vollewens.
Behanger – Stoffeerder.
Kolperstraat 15.
A. F. Wetzer.
Behanger.
Volderstraatje 9.
………………………………….

Handelsregister van het jaar 1928.
B E H AN G E R I J E N :
Bern. Bolle.
L. F. van Horrik.
Jan Krijbolder.
J. v.d. Laar en Zoon.
Louis Marijnen – Lemmens.
D. Vollewens en Zoon.
F. Vorst – Hagemans.
Brabantia.

Postelstraat 15.
Achter het Wild Varken 10.
Verwerstraat 5.
Minderbroederstraat 22.
Vughterstraat 85.
Vughterstraat 32.
Hinthamerstraat 138.
Hooge Steenweg 41.

MEUBELMAKERIJEN:
G. Vennix – Hendriks.
W. H. S. Dirks.
J. Krijnen.
Gebroeders Wiggers.

Vughterstraat 46.
Oude Dieze 3.
Vughterstraat 151.
Westwal 10.
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STOFFEERDERIJEN:
G. J. F. Baudion.
L. A. van Erp.
F.A. v.d. Ven.

Orthenstraat 31.
Grobbendonckstraat 37.
Markt 25.
……………………………………

Handelsregister van het jaar 1943.
Bern. Bolle.
C. M. Bruggeman.
J. H. J. M. Dirks.
J. Grefkens.
L. van Horrik.
Kok’s Handelsbureau.
J. v.d. Laar en Zoon.
A. v.d. Linden.
Louis Marijnen – Lemmens.
Th. P. A. Meeuwsen en Zn.
F. Jonkers en Zn.
A. Neefs.
Jacq. M. P. Robeerst.
Stokker en Buur.
Gebr. Ubink.
G. Vennix.
F. Vorst – Hagemans.
H. A. Vossen.
Vroom en Dreesmann.
C. M. Wiggers.

Vughterstraat 94.
Behangerij – Stoffeerderij.
Pelssingel 64.
Stoffeerderij.
Oude Dieze 10.
Stoffeerderij – Meubelmaker.
Geert van Woustraat 25.
Behangerij – Stoffeerderij.
Achter het Wilt Varken 8. Behangerij – Stoffeerderij.
Oisterwijkstraat 3.
Woninginrichting.
Schapenmarkt 17.
Woninginrichting.
Orthenstraat 36.
Behangerij – Stoffeerderij.
Vughterstraat 65.
Behangerij – Stoffeederij.
Jonge Voetboogstraat 13. Meubelmaker – Stoffeerderij.
Schapenmarkt 13.
Woninginrichting.
Verwerstraat 5.
Behangerij – Stoffeerderij.
Vughterstraat 155.
Woninginrichting.
Vughterstraat 3.
Woninginrichting.
Hooge Steenweg 2.
Behangerij – Stoffeerderij.
Vughterstraat 46.
Complete Meubilering.
Hinthamerstraat 38.
Behangerij – Stoffeerderij.
Smalle Haven 127.
Stoffeerderij.
Schapenmarkt 4.
Woninginrichting.
Vughterstraat 10.
Woninginrichting.
………………………………

Adresboek van het Jaar 1971.

De woninginrichting branche is aan het veranderen; wellicht mede door invloed van de
hoogconjunctuur in ons land.
Er ontstaan naast de ambachtelijke bedrijven in onze stad – welke nog het volledige vak
uitoefenen – eveneens gespecialiseerde bedrijven welke zich concentreren op één of meerdere
onderdelen van het assortiment.
Aan de hand van de rubrieken in het hierboven genoemde Adresboek hebben wij – onder alle
voorbehoud – een indeling gemaakt betreffende de ondernemingen in ’s-Hertogenbosch.
De navolgende aantallen werden genoemd:
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BEHANGEN: in 16 ondernemingen vormde het behangen nog een onderdeel
van de bedrijfsactiviteiten.

MEUBELFABRIEKEN; MEUBELHANDEL; MEUBELMAKERIJEN;
MEUBEL - STOFFEERDERIJEN: niet minder dan 32 bedrijven stonden bij de
Kamer van Koophandel hiervoor ingeschreven.

PERZISCHE TAPIJTEN: we komen de naam van slechts één bedrijf tegen op
dit onderdeel.

WONINGTEXTIEL; WONINGSTOFFEERDERS; zij nemen het leeuwendeel
voor hun rekening. In het adresboek staan 37 ondernemers uit onze stad welke
dit beroep uitoefenen.

ZONWERINGEN: er hadden zich 5 bedrijven gespecialiseerd op dit gebied.
………………………………….
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Jean Papillon.

Hij is vooral bekend geworden door zijn ontwerpen voor:
“ PAPIERS de TAPISSERIE.”
In zijn atelier te Parijs begon hij in het begin van de 18e eeuw met het bedrukken van
vellen papier welke bestemd waren voor het bekleden van wanden in woonhuizen.
Jean Papillon was niet alleen de ontwerper van het behang, maar hij sneed ook zelf de
figuren van deze patroon in de houten blokken. Bovendien zorgde hij er ook voor, dat
het behang bij de klanten op de wanden werd aangebracht.
Dankzij een zevendelige illustratie van zijn zoon, JEAN BAPTISTE MICHEL
krijgen we een zeer gedetailleerde indruk omtrent de productie van deze vellen behang,
het aanbrengen van het dessin erop, alsmede de verwerking van deze behangvellen op
de plaats van bestemming.
De bijgevoegde illustratie geeft ons ook een duidelijk beeld, dat de gebruikte vellen
papier in die tijd niet alleen afzonderlijk bedrukt werden maar ook afzonderlijk op de
muur werden aangebracht.

Papieren behangsels
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HISTORISCH OVERZICHT VAN WANDBEKLEDING.
___________________________________________________________________________

Door de eeuwen heen is de mens steeds op zoek geweest naar middelen om zijn woning te
verfraaien.
Waren de gekozen aankledingen in vele gevallen alleen mogelijk in de huizen van de
welgestelde burgers, in een latere periode komen er ook andere materialen beschikbaar die hun
toepassingen vonden bij de overige bevolkingsgroepen.
Naast de fraai uitgevoerde houten lambriseringen behoorden ook gobelins tot de oudste
mogelijkheden om wanden te bekleden. Soms werden beide uitvoeringen in combinatie
toegepast.
Vooral de Hertogen van het Bourgondische Huis ( 1433-1482 ) hebben zich ingespannen om
deze textielnijverheid tot grote bloei te brengen. Zo gaf in 1449 Hertog Philips de Goede van
Bourgondië opdracht tot het weven van een wandtapijt voor de orde van het Gulden Vlies.
In de hier genoemde periode vonden zeer veel inwoners van de steden: Arras – Antwerpen –
Brussel en Kortrijk hun bestaan in deze nijverheid.
Na de inneming van Arras door Lodewijk XI in 1477 en de verbanning van de inwoners in
1479 werd aan de hier gevestigde weverijen een zeer gevoelige slag toegebracht.
Vanaf dat tijdstip vormde de stad Brussel het centrum van de Gobelin weverijen.
We vermelden nog, dat deze stad al sinds 1452 een weversgilde herbergde.
In één naam met Brussel moeten we zeker noemen de Ateliers van de stad Tournay ( Doornik )
waar vele opdrachten van Philips de Goede werden uitgevoerd. De stad Tournay had eind 16e
eeuw ook het recht verkregen om een eigen merkteken op zijn gobelins te plaatsen.
In deze periode ontstond er een levendige handel in deze tapijten tussen enerzijds de Vlaamse
steden en anderzijds vele landen in Europa, met name Italië.
Ook ’s-Hertogenbosch had vanaf begin 14e eeuw tot in het midden van de 18e eeuw een
“ tapijtenindustrie “ welke een bepaalde overeenkomst vertoonde met gobelins. Er werd hier
een weefsel vervaardigd van schaapswol, waarop – met draden van een ander materiaal – een
bepaalde voorstelling werd weergegeven.
De Bossche wevers waren voor hun opdrachten enerzijds aangewezen op de plaatselijke
Patriciërs, anderzijds probeerden zij ook om hun producten in den vreemde te slijten. Dit werd
o.m. gedaan op de markt voor “ tapisserieën “ te Bergen op Zoom en vooral in het:
“ Tapisserie Pand ” te Antwerpen. Deze laatste stad was in de 16e eeuw het voornaamste
centrum van de tapijthandel in Europa. De Bossche tapijtwevers hadden samen met de
linnenwevers uit onze stad een Gilde – Altaar in de Sint Janskerk ( nabij de Doopkapel ).
Een gobelin in eigendom hebben was niet altijd een kwestie van veel geld. Men kon het ook
zelf ontwerpen en uitvoeren als vrijetijdsbesteding.
Met name de echtgenotes van de welgestelde “ Heren des Huizes ” belastten zich veelal met
deze werkzaamheden. Bij het uitvoeren van de dikwijls zeer ingewikkelde borduurwerken
kregen zij soms assistentie van andere dames.
Het Noord-Brabants Museum in onze stad bezit van deze huiselijke bezigheden een schitterend
voorbeeld.
Het is het kleed, dat werd vervaardigd door: Katharina Louisa Baronesse van Kettler.
Zij was de echtgenote van de Bossche President Schepen Jacob Ferdinand Sweerts de
Landas.
Hij was een telg uit een bekend geslacht van wol – en lakenhandelaren.
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Op het kleed staan afgebeeld de wapens en de kwartieren van het genoemde echtpaar.
In 1664 traden zij in het huwelijk en vestigden zich in ’s-Hertogenbosch.
Zij kochten in 1670 een woning aan de Oude Hulst. Voor één der wanden op een kamer in dit
huis moet het betreffende kleed bestemd zijn geweest. Wellicht heeft de Baronesse wel
meerdere borduursels vervaardigd voor deze woning.
Een ander prachtig voorbeeld van GOBELINS in onze stad zijn de wandtapijten van de
Bossche Raadszaal in het Stadhuis. Zij zijn geweven op de ateliers van Maximiliaan van der
Gucht te Delft in 1679.
Er waren echter nog méér mogelijkheden om de wanden af te werken.
We noemen daaromtrent het: GOUDLEER – BEHANG.
Dit was een techniek welke afkomstig was uit Noord - Afrika. Het zijn de Mooren die deze
bewerkingen van het leder overbrachten naar Spanje. Het centrum hiervan werd Cordova; een
Spaanse plaats welke al vanaf de 9e eeuw hierom bekend werd.
Vanuit Spanje werd dit product geëxporteerd naar vele landen waaronder de Noordelijke en de
Zuidelijke Nederlanden.
In 1511 werd in Mechelen het eerste goudleer in de Zuidelijke Nederlanden vervaardigd.
In de Noordelijke Nederlanden ontstond rond 1612 deze industrie te Amsterdam.
De basis van het materiaal voor dit goudleer – behang werd gevormd door huiden welke
afkomstig waren van schapen en geiten. In Mechelen en Amsterdam gebruikte men echter
hoofdzakelijk kalfsvellen.
Op deze vellen werd, na het looien, allereerst een laagje eiwit of vislijm aangebracht. Hierop
werden de blaadjes bladzilver aangebracht.
Na het polijsten van dit zilverfolie werd er wederom een laagje eiwit of vislijm aangebracht.
Vervolgens werd hierop tweemaal een doorschijnende laag geel/bruine vernis aangebracht.
Het is door deze laatste behandeling, dat er een diepe gouden kleur ontstaat waaraan dit
product zijn naam te danken heeft.
De vellen werden met transparante kleuren beschilderd.
Eén van de methoden om ze van een versiering te voorzien was het inpersen van een motief
door middel van een drukplaat.
Andere en goedkopere wandbekleding – producten waren er de oorzaak van, dat er na 1800
vrijwel géén goudleer meer vervaardigd werd.

Eveneens een zeer kostbaar product voor wandbespanningen werd gevormd door de:
BROKAATSTOFFEN.
Deze stoffen waren geweven met gouden, zilveren en zijden draden.
Ook andere textielweefsels werden voor de wandbespanningen gebezigd. In deze noemen we:
VELOURS – d’UTRECHT;
LINNEN – STOFFEN;
CHINTZ – STOFFEN.
e
Rond de 19 eeuw werd bij de toepassing van deze textielstoffen vaak vakverdeling
aangebracht op de wanden door middel van exclusieve smalle houten lijsten.

Van de eerder in dit hoofdstuk besproken gobelins komen we in de plaatselijke kranten een
aantal malen berichten tegen omtrent verkopingen; dit in tegenstelling tot het artikel goudleer behang. Waarschijnlijk vond dit zijn oorzaak in het feit, dat goudleer bloot staat aan uitdroging.
Dit zou dan ook de reden kunnen zijn, dat dit product of op de plaats bevestigd moest blijven
dan wel na verwijdering vernietigd kon worden.
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Het oudste bericht inzake een verkoop van gobelins komt uit de Amsterdamsche Courant
van 28 augustus 1698:
Een partij diversche Doorniksche kamerbehangels van alderley breete soo van
gestreept en geblomde mede gevlamde Point Dougry; van 14 quart en 16 quart
breet; om kamers te behangen.
Een bericht van dezelfde strekking komen we in het jaar 1775 tegen in de:
’s-Hertogenbossche - Dinsdagse - Courant
Uyt de hand te koop: Een Tapijtkamer Behangsel.
Lang: Vier en dertig Ellen.
Breed: Vier en elf - zestiende Ellen.
Ook in het jaar 1778 verschijnen er in het genoemde Dagblad regelmatig advertenties waarin
geborduurde Kamerbehangsels te koop worden aangeboden.

Een eveneens veel gebruikte methode voor het afwerken van wanden = en dan in het bijzonder
tijdens het tijdperk 1750 - 1850 = gebeurde, door deze te bespannen met een weefsel, dat
vervaardigd was van jute of linnen garens. Het doek werd vooraf in lijm gedrenkt waardoor
een gesloten oppervlakte ontstond; vervolgens had men dan de keus om het door middel van
waterverf te bedrukken met bepaalde patronen of met olieverf het doek te beschilderen met een
voorstelling.
De bloeitijd van deze beschilderde technieken op de hierboven genoemde geweven en met lijm
behandelde doeken moeten we toch vooral zoeken in de periode eind achttiende begin
negentiende eeuw.
Wel moeten we erbij vermelden, dat zij zich in het Nederlandse Interieur zeer lang stand
hebben weten te houden.
De meeste afbeeldingen welke op deze wanddoeken werden neergezet bestonden uit ranken
met figuraties van bloemen welke de gehele ruimte tussen het plafond en de plinten bestreken.
Er bestonden echter ook schitterende wandschilderingen gemaakt door gespecialiseerde
ambachtsmensen welke het beroep van Behangselschilders uitoefenden.
Vooral door hun inbreng komt er een einde aan de bestaande “ Italiaansche ” afbeeldingen,
welke nu plaats maken voor Nederlandse Panorama’s van land en zeegezichten.
Enkele bekende Behangselschilders uit ons eigen land waren o.m.:
Aerts Schouman.
1710 = 1792.
Dirk van der Aa.
1731 = 1809.
Hendrik Meyer.
1737 = 1793.
Gerard van Nymegen.
1738 = 1808.
Jacob Maurer.
1737 = 1780.
Isaack Schmidt.
1740 = 1818
Juriaan Andriesen
1742 = 1809.
Pieter Barbiers P.z. 1748 = 1842.
Omdat de originele beschilderde wanddoeken vrij kostbaar waren werden er voor dit doel ook
wasdoekbehangsels geïmporteerd welke voornamelijk afkomstig waren uit de landen Frankrijk
Duitsland = Engeland.
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Het kwaliteitsverschil kwam tot uitdrukking in de uitvoering; ze werden in serie vervaardigd.
De patronen werden door middel van houten blokken - welke voorzien waren van waterverf op het oppervlak van het wasdoek aangebracht.
In deze periode ontstaan ook de wanden met imitatie gobelinpapier, alsmede het marmerpapier
voor de toepassing in badkamer en garderobe

Toch werd er - zij het met enige aarzeling - een begin gemaakt met een nieuw tijdperk van
wandbekleding.
Het voortouw van deze nieuwe ontwikkelingen werd door middel van een advertentie in ons
plaatselijk dagblad van het jaar 1776 genomen door de:
Mr. Kamerbehanger: C. REITS en ZOON.
Wonende hier ter steede.
DAT HIJ KAN LEVEREN ALLE SOORTEN PAPIEREN BEHANGSELS.
……………………………….

Daarmede wordt het de hoogste tijd voor ons om zich eens nader te oriënteren in de historie
van de PAPIEREN BEHANGSELS.

De naam P A P I E R stamt eigenlijk min of meer af van het woord P A P Y R U S.
De papyrus is een waterplant waarvan de stengels door de oude Egyptenaren al zo’n
drieduizend jaren voor onze jaartelling werden gebruikt om er schrijfpapier van te maken.
Dit product heeft zeer lang stand gehouden, want pas aan het begin van onze jaartelling gelukte
het de Chinezen om een echt papierproduct te maken. Als grondstoffen hiervoor gebruikten ze:
lompen; hennep; linnen en schors van de moerbeiboom.
In de daarop volgende eeuwen verspreidt zich de hier genoemde uitvinding inzake de fabricage
van papier in een redelijk snel tempo over de overige continenten.
In Europa neemt Spanje rond het jaar negenhonderd deze productie methode in gebruik.
Aan het begin van de 14e eeuw gevolgd door Italië; om dan vervolgens, via Frankrijk en
Duitsland, aan het eind van de 15e eeuw zijn intrede te doen in de Zuidelijke Nederlanden.
In ons land werd voor deze productie, zo rond 1582, de eerste papiermolen in gebruik genomen.
Gebieden in ons land waar veel papiermolens gebouwd werden waren de Zaanstreek en de
Veluwe. Met name in de Zaanstreek draaiden ze vooral op windkracht, terwijl de molens op de
Veluwe door waterkracht in beweging werden gezet.
In de beide hier genoemde type molens werden lompen tot vezels vermalen.
Daarbij werd gebruik gemaakt van een werktuig - een Nederlandse uitvinding - dat zeer
toepasselijk genaamd was de HOLLANDER. Door de werking van ronddraaiende messen
werden de aanwezige lompen tot vezels fijngemalen om als grondstof te dienen voor de
productie van papier.
Dankzij deze uitvinding kreeg onze Nederlandse Papierindustrie vooral in de 16e en 17e eeuw
een belangrijke voorsprong op andere landen.
Tot de pioniers rond de verdere uitbouw van ons thema wandbekleding worden ook de Boek drukkers beschouwd, welke reeds in de 16e eeuw de eerste “ behangpapieren “ in zwart - wit
hebben gedrukt.
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Er wordt verondersteld, dat zij zich daarbij hebben laten inspireren door de ontwikkelingen op
het gebied inzake het marmeren en het kleuren van papier welke hun oorsprong vonden in
Turkije.
Maar ere aan wie ere toekomt; de Chinezen hadden niet alleen het papier uitgevonden maar we
mogen ze toch ook min of meer noemen als de ontdekkers om dit papier als wandbekleding toe
te passen.
Met uitzonderlijke fraaie taferelen beschilderden zij het papier om dit als aankleding voor
wanden te gebruiken.
Het merendeel van het behangselpapier, dat de wanden van onze Nederlandse woningen
sierden kwam dan ook tot in de 18e eeuw uit China. Met name in de plaats Canton bestonden
speciale werkplaatsen waar het behang met de hand werd beschilderd.
Ook Japan nam een belangrijk deel van dit beschilderde behang voor haar rekening.
Voornamelijk via Spaanse en Hollandse zeevaarders werden er stalen van dit zeer gewilde
Chinese behang naar Europa gebracht, waarop dan bestelingen geplaatst konden worden.
We hebben niet kunnen achterhalen of er in ons land ook magazijnen bestonden waar
eventueel voorraden werden aangehouden van het geïmporteerde Chinese en/of Japanse
behang; op welke adressen de Nederlandse Mr. Kamerbehangers dan hun bestellingen konden
plaatsen.
Naast deze kostbare - geheel beschilderde - behangsels komen er in de 18e eeuw ook
goedkopere behangsels in de handel. Deze zijn weliswaar ook beschilderd met ranken en
bloemen, maar de toegepaste motieven zijn minder massaal.
In de hierboven genoemde tijdsbestekken was men nog niet in staat om het zogenaamd
eindeloos papier te produceren ( papier oprol ). Men moest zich tot ongeveer het midden van
de 19e eeuw beperken tot het scheppen van vellen.
Deze vellen hadden in de beginfase afmetingen welke in de buurt lagen van 30 x 45 cm. Ze
werden waarschijnlijk gebruikt voor het beplakken van o.m. koffers, sieradendoosjes, etc.
In een latere periode werden er iets grotere vellen geschept, welke ongeveer een afmeting
hadden van 50 x 55 cm. Om ze te gebruiken als Behangpapier moest men een bepaalde
productie methode volgen.
Men begon ze te bedrukken met een fondkleur ( ondergrond ).
Het dessin werd aangebracht door middel van één of meerdere drukblokken. Voor elke kleur
van het patroon had men een ander drukblok nodig.
Bij grotere patronen besloegen de aangebrachte tekeningen meerdere vellen van het
behangpapier.
In de begin periode van de behangselpapier fabricage, - tot in de tweede helft van de 18e
eeuw, - werden de vellen apart door de kamerbehanger verwerkt en aangebracht. In een later
stadium werden reeds tijdens de fabricage veelal 16 vellen aan elkaar geplakt.
Het is de Fransman LOUIS ROBERT aan wie de eer toekomt om in 1798 als uitvinder van
het eindeloos papier te boek te staan. Deze omwenteling zou de productie van het behang
enorm ten goede komen.
Dan volgen de ontwikkelingen en verbeteringen in het productieproces rond het behangsel
papier elkaar snel op.
In 1843 ontdekte KELLER een methode om van houtsnippers papier te maken.
Het product zou bekend worden onder de naam van: Houthoudend papier, hetwelk
hoofdzakelijk voor de behang industrie werd gebruikt.
In het jaar 1870 ontwikkelde de Amerikaan TILGHMAN een procédé om langs
scheikundige weg cellulose uit hout vrij te maken waardoor men in staat was Houtvrij papier
te vervaardigen.
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Met het voortschrijden der jaren ontstonden er in de bestaande productiemethoden voor de
vervaardiging van behangselpapier vele veranderingen. Toch bleef hier één onderdeel van het
gehele proces overeind staan; dat men voor elke kleur een aparte drukwals nodig had..

Aan de hand van de advertenties geplaatst door genoemde C. Reits kunnen we stellen, dat
het tijdperk van het ” BEHANGPAPIER ” zijn intrede heeft gedaan.
Het blijft echter tot zeker het midden van de 19e eeuw nog een unicum als de muren van de
woningen behangen waren en niet gewit.
Dit gegeven werd in de advertentie omtrent de verkoop c/q verhuur van een woning dan ook
duidelijk vermeld. Naast het aantal behangen en niet - behangen kamers werd ook regelmatig
de toevoeging aangehaald:
“ De Behangen kamers uitgevoerd naar de laatste smaken ”
We hebben in ons onderzoek weinig inzicht kunnen krijgen omtrent de winkelvoorraden
behangselpapier bij de betreffende ondernemers.
Wèl is het opvallend, dat èèn van de ambachtelijke onderdelen in onze branche zich vrij lang
heeft weten te handhaven. We doelen hier op het aanbrengen van de beschreven wanddoek –
bekleding op de houten - tengelwanden in een kamer.
Alvorens dit textiel op de wand werd aangebracht was het product met lijm behandeld.
De Mr. Kamerbehanger kon op deze gesloten en gladde ondergrond - dankzij zijn artistieke
kwaliteiten - met verf en penseel de gewenste opdracht van zijn principaal uitvoeren.
Ook begint het meer en meer tot zijn taak te behoren de vele - en meestal ook hoge raampartijen met houtenkappen en gordijnwerk te bekleden.

Het is begrijpelijk, dat we ons onderwerp over het behangselpapier vanuit verschillende
invalshoeken nader kunnen bekijken en onderzoeken.
In sommige beschrijvingen wordt vooral de nadruk gelegd op de voorstellingen welke
weergegeven worden op het behangselpapier.
Andere onderzoekers leggen de nadruk op de bijzondere materialen welke gebezigd worden.
Zonder er al te diep op in te gaan willen we toch een korte omschrijving geven omtrent de
gebezigde motieven op de verschillende soorten behang.

Beschilderde papieren behangsels waarop afgebeeld motieven van
bepaalde voorstellingen uit de oudheid dan wel voorzien zijn van rijke
bloemmotieven.
Beide Behangsels waren met de hand beschilderd.
Er waren ook papieren behangsels in omloop met eenvoudige motieven
bestempeld.
Beide producten weten zich te handhaven tot aan het begin van de
19e eeuw.
Een ander procédé was het Velouté – Behang.
Hierbij werd gebruik gemaakt van Lakenscheersel, hetwelk door middel
van sjablonen op een vooraf met lijm bestreken figuratie werd gespoten.
Al in 1634 was hiervoor patent verleend aan ene Jeróme Laner.

Papieren behangsels

27

Bij de aanvang van de 20e eeuw was het behangen van kamers in de meeste huizen toch min
of meer gemeengoed geworden. Wel werd voor de uitbeelding van de motieven op het behang
vaak terug gegrepen op vrijwel alle stijlen uit het verleden, zoals de Renaissance; Barok;
Rococo; Lodewijk stijlen; etc.
Hoewel de ontwikkelingen rond het behangselpapier verschillende fasen kent, komt de eer –
zoals we in dit hoofdstuk reeds uitgebreid omschreven hebben - hiervan in eerste instantie
toch toe aan de Chinezen. Zij zijn het immers, die het bereiden van het papier uit lompen aan
het begin van onze jaartelling hebben uitgevonden.
De Chinezen hadden het papier niet alleen uitgevonden, maar zij beschilderden het ook op een
bijzondere fraaie manier om het als wandbekleding te gebruiken.
Schitterende voorbeelden van hun kunstzinnige uitingen op het papier kunnen we heden ten
dage nog aanschouwen in het West - Friese - Museum te Hoorn.
Het kon niet uitblijven: ook in de Europese landen zag men brood in de vervaardiging van
behang.
Het was Frankrijk dat de spits afbeet.
Franse behangsels hebben altijd uitgemunt door hun zeer grote artistieke kwaliteiten.
Met name doelen we hier op de presentaties van de panorama behangsels waarop
voorstellingen afgebeeld staan van historische taferelen en veldslagen uit de Franse
geschiedenis.
Ook de zeer gewilde fluwelen en pluche behangsels stonden op een kwalitatief zeer hoog
niveau..
Ook Engeland kende vanaf 1746 behangfabrieken.
Deze waren vooral geënt op een snelle en goedkopere productie methode hetgeen mede
mogelijk werd gemaakt door de toepassing van stoommachines in deze industrie.
In Duitsland waren eveneens diverse fabrieken gevestigd voor de vervaardiging van behang.
De Nederlandse inbreng was zeer bescheiden.
Weliswaar waren hier rond het jaar 1870 enkele behangselfabrieken gevestigd, maar deze
hadden zakelijk gezien weinig te betekenen.
Ze waren o.m. in bedrijf te: Amsterdam - Roermond - Maastricht - Hoorn.
In deze laatste plaats was de fabriek gevestigd van de: “ Vaderlandse Maatschappij ” waar
vooral doekbehangsels werden vervaardigd met: Panorama’s van zeegezichten; Hollandse
Landschappen; etc.
In 1899 sluit de laatste Nederlandse Behangsel Fabriek te Maastricht.
Het is moeilijk om hiervoor een directe oorzaak aan te wijzen. Wél is het zo, dat het
beschilderde doekbehang, alsmede de toepassing van bespanningstoffen, hier toch min of
meer debet aan zijn omdat zij vooral in ons land bijzonder lang in zwang zijn gebleven.
Daarnaast moeten we er melding van maken, dat de Franse behangsels - door het traktaat van
1840 - in ons land tegen verminderde rechten werden ingevoerd.

In deze publicatie hebben we reeds uitvoerig stil gestaan bij de geschiedenis inzake het
ontstaan van het nu aan ons zo bekende Behangselpapier.
Oorspronkelijk bestond het behang uit losse vellen papier in de maat 50 x 55 cm.
Aan de fabrieken werden ze bedrukt met een op zichzelf staand patroon.
In een latere periode - begin 18e eeuw - is het de Fransman Jean Papillon (1661-1723) en
zijn zoon Jean Baptiste Michel die patronen ontwierpen welke verdeeld waren over
meerdere vellen.
Zij waren in staat ook zélf deze patronen aan te brengen in de benodigde drukblokken.
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Bovendien - aldus de literatuur - beperkten zij hun inbreng niet alleen tot de fabriek om daar
het behang te bedrukken maar zorgden er ook voor, dat het behang bij de opdrachtgever thuis
op de muur aangebracht werd.
De Mr. Kamerbehanger moest in die tijd echt wél iets in zijn vingers hebben om de vellen
keurig op patroon aan elkaar te laten sluiten op de wand.
In de tweede helft van de 18e eeuw komen de Fransen op het idee om 16 vellen aan elkaar te
plakken en deze baan vervolgens te bedrukken. Een naam welke hiermede nauw verbonden is
= vanwege zijn ontwerpen en artistieke inzichten = is de Fransman Jean Baptiste Réveillon.
Hij bracht zijn bedrijf, dat gevestigd was in de stad Parijs en waar wel zo’n driehonderd
mensen werkten, tot zeer grote bloei.
Vooral dankzij zijn zakelijk inzicht, en ook om minder afhankelijk te zijn van de
papierleveranciers, beschikte hij in die tijd al over een papiermolen.
Toen het gerucht op een verkiezingsbijeenkomst in Parijs de ronde deed, dat hij de lonen
wilde verlagen en het idee had geopperd de vaste broodprijs af te schaffen, braken er op
27 en 28 april 1789 rellen uit in deze stad. Zijn huis = dat hij in 1765 had overgenomen van
een wageninspecteur en volgestouwd was met boeken, schilderijen en kostbare meubelen =
werd door de woeste meute aangevallen. Alles werd vernield of in de brand gestoken.
Réveillon en zijn familie vluchtten naar Engeland.
Na de Franse Revolutie droeg hij zijn inmiddels weer opgebouwde fabriek in 1791 over aan
zijn opvolgers: de Heren Jacquemart en Bénard. Zij hebben tot 1840 behang geproduceerd.

In 1798 zijn de meeste Behangfabrieken in staat rollen behang uit één lengte te fabriceren.
De eerste behangselfabriek daaromtrent opende in 1790 te Rexheim ( Elzas ). De eigenaar
was de katoendrukker Johann Zuber.
Groot–Brittannië behoorde reeds in de 18e eeuw tot de belangrijkste landen inzake de
productie van papierbehang.
Aan het begin van de 19e eeuw legde men zich bijzonder toe op het ontwikkelen van een
snelle en vooral goedkope manier van behang productie.
Als bekende fabrieken uit die periode kunnen we noemen:
Jean Baptist Jackson.
Gebroeders Anthony en Francis Eckhardt.
John Sherringham.

Andere Europese fabrieken uit de eerste helft van de 19e eeuw waren;
De Firma Dafour en Co gevestigd te Parijs.
De Firma Sattler te Schweinfurt.
De Firma Nothnagel gevestigd te Frankfurt am Mainz.
De Firma J. C. Arnold Söhne te Kassel.
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De Nederlandse Behangsel Fabrieken speelden in de jaren eind 19e begin 20e eeuw, zoals
we gezien hebben, een zeer bescheiden rol inzake de productie van deze wandbekleding.
Mogelijk dat we de reden hiervan moeten zoeken in het feit, dat de klassieke wand
afwerkingen in ons land – zoals het Goudleer en de beschilderde Doekbehangsels – op dat
moment nog weinig van hun terrein hadden prijsgegeven.
Naast de kostbare geheel beschilderde behangsels komen er in de 18e eeuw ook goedkopere
soorten in de handel welke alleen beschilderd zijn met ranken en bloemen.
Deze afbeeldingen = overigens zeer sober in uitvoering = lopen van plint tot plafond.
In de tweede helft van de 19e eeuw namen de toepassingen van behangselpapier ook in de
Nederlandse woningen toe. We moeten er echter wel aan toevoegen, dat het merendeel van dit
behang afkomstig was van buitenlandse fabrieken.
Na de 1e Wereldoorlog is ook in Nederland de tijd weer rijp voor de vestiging van
NEDERLANDSE BEHANGSEL

FABRIEKEN

en

GROSSIERS.

De basis hiervoor werd gevonden dankzij de samenwerking tussen het bedrijfsleven en
Nederlandse kunstenaars en ontwerpers.
De meest bekende namen in onze Vaderlandse branche zijn:

Goudsmit - Hoff en Zoon.
Nederlandse

Behangselpapier

Industrie.

De productie van het behangselpapier vond plaats in de gebouwen van de voormalige
Lederfabriek “ Noord - Brabant “ welke gevestigd was te Rijen.
Door het instorten van de markt voor zoolleer in de periode 1956 - 1959 werd deze fabriek
in staat van faillissement verklaard.
De leegstaande gebouwen trokken de belangstelling van de heer I. COHEN, een fabrikant
van Behangselpapier uit Amsterdam.
Hij gaat tot aankoop van het bedrijfspand over en vestigde hierin een fabriek ter vervaardiging
van behangselpapier onder de naam van:
Nederlandse Behangpapierindustrie N.V.
De naam werd enige tijd nadien aangepast en veranderd in:
I. Goudsmit - Hoff.
Nederlandse - Behangindustrie N.V.
In onze stad was het filiaal van deze onderneming gevestigd aan de Parade.

In 1980 werd deze fabriek overgenomen door de:
Nederlandse Fabriek van Behangselpapier: Rath & Doodeheefver.
Onder deze naam heeft het concern bestaan tot en met het jaar 1998.
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N. V.

Behangselpapierfabriek

Rath & Doodeheefver.

Deze onderneming was in het jaar 1926 gestart met de productie van behangpapier in een
fabriek te Schiebroek.
De zaken liepen zo voorspoedig, dat in 1934 werd besloten een nieuw onderkomen te
bouwen aan de Duivendrechtse Kade te Amsterdam.
In 1980 werd de productie overgebracht naar de gebouwen van de Nederlandse
Behangindustrie te Rijen.
In onze stad was het filiaal van deze onderneming gevestigd aan de Hinthamerstraat 176.

De

Firma

M. D. Wolff.

De gegevens over genoemde firma - M. D. WOLFF zaakdrijvende in Behangselpapier zijn minimaal.
In de periode 1928 - 1930 waren zij gevestigd op Vughterstraat 67.
Rond het jaar 1930 verhuisde het bedrijf naar Vughterstraat 10.
Midden dertiger jaren van de vorige eeuw werden de magazijnen verplaatst naar een pand in
de Verwerstraat.
Als onze informatie juist is werd in 1942 - op last van de Duitse bezetters - deze Joodse
onderneming gesloten.

Wij besluiten dit hoofdstuk met een aantal gegevens uit voorbije perioden omtrent de
productie van behangselpapier in onze Nederlandse Fabrieken.
Wij hebben geen gegevens over de periode 1920 - 1930 kunnen achterhalen.
In het jaar 1939 bedroeg de totale fabricage van het Nederlandse Behang in gewicht
uitgedrukt: 3,50 miljoen kilogram.
In het jaar 1954 was dit gestegen tot: 7 miljoen kilogram.
Gelijke tred met bovengenoemde productie beliep de uitvoer van Behangselpapier naar vele
landen waarvan we noemen: België - Luxemburg - Duitsland - Frankrijk - Spanje Zwitserland - Italië - etc.
Een topjaar was 1964 met een uitvoer van: 4.140.000 kilogram.
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BEHANGSELPAPIER.
Nader genoemd en beschreven in de advertenties
van de Bossche Dagbladen
periode

1771 – 1971.

We hebben weinig gegevens in het archief en de vakbladen kunnen vinden omtrent de
samenstelling van het winkelassortiment van de kamerbehangers in ’s-Hertogenbosch.
Wellicht zal hun voorraad - evenals bij de bedrijven in andere steden - afgestemd zijn geweest
op de klantenkring van de betreffende onderneming.
Zo worden bij de beschrijvingen van de voorraden van deze winkels in de stad Amsterdam
genoemd: zowel papieren als textiel kamerbehangsels, goudleer en wasdoek. Dit laatste
artikel werd gebruikt voor ondermeer de bekleding van wanden en meubelen.
Ook worden als voorraad genoemd: Franjes; Embrassen; Passementen en Goudlijsten.
Zowel de samenstelling van de winkelvoorraad als de ambachtelijke werkzaamheden zullen
nauw verwant zijn geweest met het niveau van de klantenkring.
Vooral aan het eind van de 19e eeuw vond er een aanmerkelijke uitbreiding plaats inzake het
werkterrein van het Behangersbedrijf betreffende de inrichting en decoratie van de
woonhuizen van hun opdrachtgevers.
Met name noemen we hier de stoffering van deze woningen door middel van het leveren en
aanbrengen van draperieën, gordijnen, meubelen en wandbekleding. Opvallend is ook, dat
zowel de levering als het onderhoud van bedden en matrassen tot de behangerswerkzaamheden
gaan behoren.
Evenzeer schijnt het vanaf het midden van de 19e eeuw gebruikelijk geweest te zijn, dat de
betere Kamer - Behangers - Bedrijven meubelmakers in dienst hadden ( of inhuurden van
collega’s ) voor de afwerking van: gordijnkappen, nis - versieringen, schoorsteenstukken,
lambriseringen, etc.
Onze Bossche informatie pakken we weer op in het jaar 1825.
We lezen dan in de uitgave van 14 januari van het Provinciaal Dagblad een advertentie van:
H. A. Portier.
Mr. Kamerbehanger te ’s-Hertogenbosch.
Een geheel nieuwe en extra schoone kollectie van alle soorten Meubelpapieren.
Alles naar den Laatste Smaak. Tegen 60 cents tot 12 gulden de rol.
Verder bijzonder schoone Turksche en Chineesche Landschappen van Boisfour
waaronder de:
Historie van Telemachus en Metor.
De ontdekking van Amerika door Columbus. De reis van Numitor door Italië.
Mythologie; Land en Zeegezichten in grijs-groen en houtkleur.
Verder de Engelsche Jagt en meer anderen.
Vervolgens: Vriessche randen; Colonnes; Lambrizeringen; Schoorsteen en
Deurstukken.
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Mogelijk bestond er in die tijd al een soort overkoepelende organisatie van de vereniging van
Mr. Kamerbehangers.
In 1826 plaatsten de gezamenlijke Kamerbehangers, hier ter stede, een advertentie met de
navolgende tekst:
Dat bij hen is te bekomen verschillende nieuwe soorten Fransche en
Brabantsche Meubelpapieren van 40 Cents tot 6 Guldens de Rol.

In 1826 is het wederom de Firma Portier die een advertentie plaatst in het plaatselijk
Dagblad omtrent hun collectie van behangpapieren:
Ze beschikken over Turksche – Chinesche en Fransche Landschappen.
Les Rivers de Bosphore.
Télemaque dans L’ile de Calipso.
Mythologie in verschillende kleuren:
Bruin, Groen, Grijs, Goudkleur.
De prijzen loopen van 40 Cents tot 8 Guldens de Rol.

In 1828 komen we een advertentie tegen van de: Mr. Kamerbehanger A. Schoenmakers.
Hij bezit diverse soorten behangselspapieren voor 30 Cents de Rol.

Het merendeel van het behang werd zowel in de 19e eeuw als in een deel van de 20e eeuw nog
aangebracht op een katoenen bespanningstof. In een latere periode werd hiervoor speciaal
behanglinnen in de handel gebracht. Deze werkzaamheden vonden zijn oorzaak hierin, dat men
de muren nog niet zodanig kon afwerken, dat het behang daar rechtstreeks op aangebracht kon
worden. Het linnen of katoen werd door middel van vertinde - tengel - spijkertjes (1/2 pondjes)
gespannen op de houten tengellatten, die aan de muren bevestigd waren. Vervolgens werd het
aangebrachte doek beplakt met vellen grondpapier en zonodig nog een keer met banen
grondpapier.
Tenslotte werd hierop het behang aangebracht.
In de eerste helft van de 20e eeuw werd nog veel vlakverdeling op de wanden toegepast met
gebruikmaking van: Friezen - Randen - Bossingen - Schoorsteenstukken.

In 1841 werd in vrijwel alle aanbiedingen van onze plaatselijke Courant het navolgende artikel
genoemd:
Fransche gesatineerde en gevélouteerde Behangsels.

P. A. Scheefhals opende in 1854 op de Hoogensteenweg zijn:
Magazijnen voor behangselspapieren.
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Uit een advertentie, geplaatst in 1863 door G. J. Scheefhals uit de Kerkstraat te
’s-Hertogenbosch, blijkt, dat de gesatineerde behangselpapieren nog steeds in de mode zijn.
Ongesatineerd vanaf 15 cts per rol.
Gesatineerd vanaf 30 cts per rol = met goud vanaf 75 cts. per rol
Alle rollen zijn 12 à 13 Ellen lang; met de nieuwste patronen
van Binnen en Buitenlandsche Behangsels.

In 1866 vond er door G. J. Scheefhals een “ aanzienlijke “ prijsverlaging plaats van
behangselpapieren.
Ongesatineerd:……………………12 ½ cts per rol.
Gesatineerd:………………………20 cts per rol.
Met goud:…………………………70 cts per roI.
In alle prijzen zijn de rollen van de gewone lengtes.
__________________

Jaar 1872.
Uit berichten daaromtrent blijkt, dat de geïmporteerde Franse en Engelse
Behangselpapieren toch nog zo’n 10% goedkoper zijn dan het hier ter lande
vervaardigde behang.
Opvallend in deze jaren zijn ook de regelmatige prijsschommelingen voor het
gesatineerde behang.
Ook de onderlinge concurrentiestrijd tussen de neringdoenden is bijzonder fel.
De firma Italie – Goudstikker uit de Kerkstraat start een campagne, dat bij aankoop
van behang vanaf één gulden per rol, er gratis behangen wordt.
_______

Er melden zich nogal wat nieuwe ondernemers op de Bossche – Behangmarkt; althans volgens
de advertenties in de plaatselijke couranten:
In 1847.
Staelenberg = Lemmens.
In 1866.
H. Krijbolder en Zn.

Choorstraat.

Italie – Goudstikker.

Kerkstraat.

J. Quaadvliet.

Kerkstraat.

In 1872.
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In 1873.
H. Heynen – van Leent.

Markt. A. 15.

A. C. v/d Meulen en Zn.

Hooge Steenweg/ Hoek Vischstraat.

J. G. Harmsen.

Ortheneinde 365.

In 1874.

In 1877.

In 1888.
G. Schopmeijer.

Schapenmarkt.
____________________

In de hierboven genoemde jaren gaan ook een aantal Behangers bepaalde werkzaamheden
vanuit hun onderneming aanmerkelijk uitbreiden. Wellicht vormen zij de voorhoede van de
latere benaming in onze branche: INTERIEUR – VERZORGERS.
De onderstaande bedrijven presenteren zich zowel als: Meubelmakers = Behangers als
Stoffeerders.
J. Th. Dirks.

Clarastraat F.75.

Wed. J. Borzo en Zonen.
L. L. van Geffen v. d. Weegen.
Christ Biënbar.

Hoogensteenweg. B.4

Kerkstraat A.125.

A. Biesaart en Zn.
Kerkstraat A.66.
__________________
Ook het fenomeen van de jaarlijkse Balansopruiming doet bij onze Bossche bedrijven zijn
intrede.
In het jaar 1883 bericht G. J. Scheefhals aan zijn geachte cliëntèle:
Wegens ontvangst der nieuwste dessins Behangselpapier zullen eene groote
menigte oude patronen en restanten à tout prix verkocht worden in het
Vendu – Lokaal van de Heer Ubens.
____________________
In de Krantencollectie van het jaar 1893 zijn veel advertenties van de in onze stad gevestigde
ondernemers voorzien van de tekst:
“ Behangselpapieren met bijpassende Garneringen ”
____________________
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De eerste jaren van de 20e eeuw werd er veel aandacht besteed aan enkele nieuwe producten.
Daaruit noemen we:
a.

Bespanningstoffen:

Printed

Fabricona.

b.

Lincrusta Walton Francaise.
Een product, dat bestond uit een onderlaag van papier waarop een dunne
linoleummassa in reliëf was geperst.
Het werd vanaf 1822 door de Firma Wijdoogen uit Amsterdam in argentuur
gehouden.

c.

Tekko en Salubra.
Beide producten hadden niets met elkaar gemeen. Ze werden wél door dezelfde
fabriek in de handel gebracht.
TEKKO had een effen metaalachtige glanskleur en een gaufrage met zeer fijne
evenwijdige groefjes.
SALUBRA was behang met een verfstof bedrukt welke afwasbaar was.

In 1922 noteerden we in ons onderzoek - aan de hand van de advertenties in onze Bossche
Dagbladen - de laagste prijs voor een rol behang welke hier te koop was: 10 CENTS.

Onze collega kamerbehangers ondervonden bij hun werkzaamheden in de verschillende
panden van onze stad nogal eens problemen met het verschijnsel V O C H T.
Dit was funest voor de kwaliteit en de duurzaamheid van het door hen geleverde werk.
Al in het midden van de 19e eeuw kwamen er producten in de handel om dit euvel te
bestrijden.
Zowel door de Bossche Manufacturier J. QUAADVLIET, = die in 1874 op de
Schapenmarkt in: “ Huyze: In het wit Lam “ zijn moderne manufacturenzaak opende; = als
ondermeer ook door de: “ Noordbrabantsche Magazijnen “ = welke rond de periode 1888
gevestigd waren in de Minderbroederstraat = werd het artikel:
AMERIKAANSCH
METALLIEK
PAPIER
verkocht.
Het werd aangeprezen als:
Het enigst zeker werkend middel ter wering van vocht in muren.
Verkrijgbaar in rollen van 8 meter lang en 50 centimeter breed.
In de prijs van 4 gulden per rol.

In een veel later stadium = zo rond 1930 = bracht de loodfabriek Rouppe van der Voort te
’s-Hertogenbosch voor dit euvel het product Stanniool in de handel.
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Dit waren zeer dunne vellen bladlood.
Met een mengsel van ondermeer: menie; krijt en lijnolie werden deze vellen op de muur
aangebracht.
__________________
Na de oorlog bracht Rath & Doodeheefver het product Vochtscherm op de markt voor het
waterdicht maken van wanden tegen optrekkend of doorslaand vocht, veroorzaakt door regen
en/of grondwater.
__________________
De “ Noordbrabantsche Magazijnen “ hadden in 1888 nog een primeur in de aanbieding.
Het betrof het artikel:
PAPIERS = PEINTS = SANITAIRES.
Een soort afwasbaar behang, dat geschikt was zowel voor de Badkamer als het Toilet.
__________________
Het kost betrekkelijk weinig moeite om in de archieven bepaalde artikelen te vinden welke
betrekking hebben op ’s-Hertogenbosch als garnizoensstad.
In het kader van ons onderzoek hebben we er één uitgelicht.

Bestedingen:
Genie.

Dienst der

Jaar 1899.

Fortificatiën

Bestek 58.

te ’s-Hertogenbosch.

3e Commandement.

’s-Hertogenbosch.

Betreffende: Woning van de Adjudant = Onderofficier.
Gelegen aan: Sint Jacobskerkhof.
Te ’s-Hertogenbosch.

Drie kamers op den begane grond, met uitzondering van de schoorstenen,
en vier kamers op de verdieping,
moeten worden behangen met naturelpapier van f. 0,23 de rol van een lengte van
8 meter en een breedte van 0,50 meter,
benevens met randen van het zelfde papier maar in een andere kleur.
De buitenmuren, voorzover zij in de behangen kamers komen, benevens de
buitenvlakken van de kasten met deuren in die kamers, moeten betengeld worden en
van doek 1e soort voorzien worden.
Begroting:
156

m2 doek 1e soort
aangebracht tegen f. 0,13

257

m2 naturel papier
opgeplakt tegen f. 0,23
_____________________
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Vanaf 1935 nemen de fabrikanten en grossiers in behangselpapieren de reclamecampagne
voor de aankopen van wandbekledingen over van de winkeliers en kamerbehangers.
Wekelijks verschijnen er advertenties in de kranten.
Vooral Rath & Doodeheefver - en in iets mindere mate Goudsmit Hoff - voerden deze
campagne aan.
Het Nederlandse behang beleefde hoogtijdagen.
In een oud reclameboekje vonden we een lijst van de mogelijkheden die er toen waren.
Onbedrukt houtvezelpapier.
Hierbij werden houtvezels in de papiermassa verwerkt.
Naturel behang.
Een deel van het behang is bedrukt met een verflaag.
Volgedrukt behang.
Het gehele papier is bedrukt met een verflaag.
Lichtecht behang.
Met een speciale verflaag behandeld.
Gaufrage behang.
Het behang wordt van een reliëf laag voorzien.
Plastiek behang.
Er wordt gebruik gemaakt van een brijachtige verflaag.
Afwasbaar behang.
Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt.
Handdruk behang.
Het gaat hier vooral om zeer exclusieve dessins met een grote mate van
kleurechtheid.
Velouté behang.
Dessin gedrukt in de lijm en vervolgens bestrooid met scheersel van textiel of
kunststof.
Houtfineer behang.
Een imitatie van het echte houtfineer.
Salubra behang.
Met olieverf bedrukt behang.
Door deze methode was het lichtecht en goed afwasbaar.
Tekko Behang.
Vervaardigd met metaalhoudende verven welke in één of meerdere kleuren op
het behang werden aangebracht.
Grasweefsel behang.
Dit behang wordt in Oost – Azië gemaakt van de bast van de
kamperfoelieplant.
Vinyl Behang.
Het papier werd bedrukt met een synthetische verflaag.
Leerpapier Behang.
Dit behang had geen enkele binding met het uit Spanje afkomstige Goudleer
Behang.
Het werd vervaardigd van een stevige papierkwaliteit en door middel van het
Gaufrage - systeem voorzien van een leernerf.
Door toepassing van een speciale coaten was het niet alleen afwasbaar, maar
kon het ook tegen een stootje. Het werd dan ook veelal toegepast voor
lambriseringen op trappen, gangen, kinderkamers, etc.
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Japan Cuir
ook wel genoemd
Cuir Antique.
Vanaf plm. 1850 was in ons land verkrijgbaar een product uit Oosterse landen
( Japan China ), dat opgang maakte onder de naam: Japan Cuir / Cuir Antique
Bij de vervaardiging van dit imitatie Goudleer Behang maakte men gebruik van
een houten wals, waarin het dessin verdiept was uitgehold. Deze wals had een
lengte van ongeveer 110 cm; terwijl de middellijn afhankelijk was van het
gebezigde dessin. ( Rapporthoogte )
De wals lag op twee schragen en kon door de beide bewerkers met de hand om
zijn as worden gedraaid.
Men begon met enige vellen taai, vochtig rijstpapier op de wals te leggen.
Door middel van stugge haarborstels werd dit papier in de uitgestoken ruimten
van de wals geslagen. Hierdoor ontstond niet alleen het dessin in de vellen
rijstpapier, maar werden deze vellen ook onderling gevezeld, zodat met het
vorderen der werkzaamheden en door het aanleggen van steeds nieuwe vellen er
een baan papier ontstond van plus minus 11 meter lengte en 90 cm. breed.
Om het ingeslagen patroon in de baan papier te behouden, werden de diepe
gedeelten daarin opgevuld met vilt of een mengsel van houtmeel.
De achterzijde van het nu verkregen product werd vervolgens voorzien van
enkele lagen papier in de kleur van echt leder, hetgeen vooral gebeurde om het
resultaat zo natuurlijk mogelijk te doen lijken.
Was het aangebrachte patroon erg groot, dan werden er aan de voorzijde van de
baan nog handmatig = door middel van een pons ijzertje = kleine motiefjes
aan toegevoegd.
Tot slot werd dit behang met de hand beschilderd.
In Europa = maar ook elders in de wereld = had men deze methode uit de
Oosterse landen afgekeken en men richtte fabrieken op waar dit imitatie
Goudleer Behang werd vervaardigd met toepassing van moderne technieken.
In ons land waren erg bekend de producten van de Belgische Fabrikant:
ALPHONSE La CROIX
gevestigd te Laken. ( 1867 = 1978 )
De patronen in het hier beschreven Behang werden verkregen door toepassing
van het Gaufrage - systeem; het inpersen van een dessin in het papier door
middel van twee walsen. Dit ontstond doordat het dessin op de eerste wals
verhoogd was aangebracht en op de andere wals verdiept.
Als de twee walsen nu draaiden, pasten de beide Reliëfs in elkaar.
Door nu een baan van een stevige papiersoort = welke vooraf voorzien was van
een goudkleurige verflaag = tussen de walsen door te voeren werd het patroon
erin geperst. Nadien werd , voor zover nog nodig , het patroon verder met de
hand ingekleurd.
Deze imitatie Goudleer Behangsels hebben zich tot in de vijftiger jaren van de
vorige eeuw weten te handhaven.
Door een andere visie omtrent het afwerken en bekleden van wanden in
woningen en openbare gebouwen zijn ze uit het Behangassortiment verdwenen.

De vakman behanger moest in staat zijn al de hier genoemde behangsels op een vakkundige
wijze tot volle tevredenheid van zijn opdrachtgever te verwerken.
Om dit niveau te bereiken werden er zowel door de fabrikanten als de vakorganisaties
regelmatig bijscholingscursussen gegeven.
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BIJZONDERE BEHANGVONDSTEN
IN
BOSSCHE
P A N D E N.
_________________________________________________________

In de voormalige Sint – Jacobskerk aan de Bethaniëstraat is gevestigd de afdeling:
Bouwhistorie; Archeologie en Monumentenzorg van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Eén van de onderdelen van de grote collectie materialen en voorwerpen omtrent de
geschiedenis van ’s-Hertogenbosch, vormen de historische behangvondsten welke tevoorschijn
kwamen bij de restauratie aan woningen en gebouwen in onze stad.
We hebben een selectie gemaakt van de meest in het oog springende Behangsels welke
momenteel in dit gebouw bewaard worden.

1. Pand: Breede Haven 59.
In het jaar 2000 werden er behangresten aangetroffen bij de verbouwing van het genoemde
pand.
Het betrof hier een typisch voorbeeld van een Engels behangpapier uit het midden van de 18e
eeuw. Het hoogtepunt in de productie van het hier genoemde behangselpapier lag in de periode
1760 - 1770.
Op het restant van het gevonden behang was aangebracht een floraal patroon in de kleur zwart
tegen een blauwe achtergrond. Kenmerkend is de aangebrachte vlakvulling van: gestileerde
bloemen, takjes en gerekte ellipsen in een regelmatig ruitpatroon.
We hebben ons bij de nadere bestudering van het gevonden behang wel de vraag gesteld:
bestaat het zwarte patroon gewoon uit zwarte verf of is het wollen - scheersel ?
Zonder meer is wel duidelijk, dat het bewuste behang een exportproduct betrof.
De gevonden belastingstempels stonden telkens op de keerzijde van elke rol behang welke het
land legaal verliet.
Deze “ Charge – Stamp “ = met bovenaan een Koninklijke Kroon = werd gebruikt door de
“ Customs and Excise Officer “
Op het gevonden behang restant konden we nog de letter P. van PAPER ontdekken.

2. PAND: KERKSTRAAT 75.
Op foto 1 ( blz. 45 ) zien we een Frans Behang van omstreeks het jaar 1800.
In de periode aan het eind van de 19e eeuw waren realistische bloemen zeer populair.
Na 1805 werden deze behangsels weliswaar opgevolgd door meer gestileerde motieven maar
de hier genoemde bloemmotieven bleven toch zeer in trek.
Mogelijk werd dit ook min of meer in de hand gewerkt door de nog aanwezige voorraad van
deze behangdessins bij de betreffende winkels waardoor genoemde behangselpapieren nog
zeer lang werden toegepast in de woningen.
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Ook aan de achterzijde van dit behang werd een stempel aangetroffen.
Het stelde ons in staat te achterhalen uit welke fabriek het behang afkomstig was.
Het betrof hier de Fabrikanten Jacquemart et Bénard welke in 1791 de Behangfabriek
van de Fransman Jean Baptiste Réveillon overnamen.

3. PAND HINTHAMERSTRAAT 88.
Op foto 2 ( blz. 45 ) zien we = overigens vrij onduidelijk = een inscriptie ingekrast
staan in het betreffende pleisterwerk.
Het betreft de naam van de persoon, die deze kamer behangen heeft.
KORNELIS de FREES.

KAMERBEHANGER.

1834.

In het verleden was het vrij gebruikelijk, dat de Behanger op deze manier zijn “ visite –
kaartje” achterliet bij de betreffende klant door zijn naam met jaartal ergens te vermelden.
We hebben nog geprobeerd iets meer aan de weet te komen over deze Behanger.
Zijn woonadres was CHOORSTRAAT,

WIJK C,

No: 324.

Als geboortedatum stond vermeld in het register: 4 maart 1793.

4. PAND

KOLPERSTRAAT 3.

Foto - cessie

vanaf

bladzijde 46.

In de laat - Gotische en de Renaissance tijd is er nauwelijks sprake van het gebruik van papier
als wand - of plafondbekleding. In deze perioden komen we andere materialen, technieken
en decoratie stijlen tegen als interieurafwerking. De ontwikkeling van het papierbehang
stond toen nog in de kinderschoenen. In de laat - Gotische periode zijn het vooral de muur en plafondschilderingen die als wand - en/of plafondafwerking toegepast worden. Groot
uitgewerkte bloemornamenten en ook sjabloon motieven werden op de pleisterlagen van de
muren en/of op de houten balklaag aangebracht. Een muurschildering in combinatie met een
onbeschilderde eiken houten balklaag als plafond is hierbij ook een optie. De Renaissance tijd
bracht hun typische stijlen en decoraties ook op het muurwerk aan, denk maar aan de diverse
gevonden muurschilderingen met geometrische motieven van diamantkoppen en basaltzuilen.
Ook krulrankwerk en architectuurschilderingen horen thuis in het Renaissance palet.
De 17e eeuw wordt hoofdzakelijk gedomineerd door veel plafondschilderingen op een eiken /
grenen samengestelde balklaag. Van een eenvoudige decoratie ( wit bieswerk op een rode
achtergrond ) tot heel uitbundig rankenwerk zijn voorbeelden beschikbaar. Deze
plafondschilderingen gaan dan meestal samen met witgekalkte muren.
Ruwweg vanaf midden 18e eeuw begint het papier als wandbekleding aan zijn opmars.
In deze periode begint het papierenbehangsel zijn weg te vinden naar de woonhuizen. Maar de
hoogtijdagen liggen tussen 1800 en 1850. De productie van het papierenbehangsel heeft dan
een grote ontwikkeling doorgemaakt. Volop bedrijvigheid rond het ambacht van de Behanger.
In deze periode zijn de meest sprekende en prachtige patronen en motieven bedrukt op vellen
papier van plm. 46 x 48 cm. Wanneer aan het eind van de 19e eeuw de productie van lange
vellen papier mogelijk wordt, is het behang hiermede op weg om een industrieel product te
worden. Het behang wordt onmisbaar in het interieur. Rond 1900 is het behangen geheel
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ingeburgerd en een veel gebruikte manier om ruimtes te bekleden. Om de zoveel tijd komen
dan nieuwe trends met eigen stijlkenmerken, grillen en kleurpaletten. Zelfs de sobere,
sombere tijdsgeest van rondom oorlogstijd is te herkennen aan het behang van die tijd. Dit
gaat zo door tot de jaren tachtig van de vorige eeuw. Wanneer rond deze tijd veel “ w i t “ in
is, komt de behangindustrie in een zware dip. Momenteel is er weer een kleine opleving en is
het goed te zien, dat dit product niet teloor gegaan is en zich blijft ontwikkelen.

Alvorens in te gaan op het behangonderzoek is het van nut eerst de bouwgeschiedenis van het
pand KOLPERSTRAAT 3 in grote lijnen te vernoemen. Het huidige perceel is van latere
datum. Hier geen smal en diep huis zoals gewoonlijk, maar een breed en ondiep type met
hierdoor een indeling van een linker en rechtergedeelte. De 14e eeuwse linkerzijmuur bezit
het oudste werk. De rechterzijmuur, die uit de 14e of 15e eeuw dateert, is van oorsprong de
achtergevel van het rechterhoekpand. ( Markt 13. )
In deze oudste fase is Kolperstraat 3 waarschijnlijk eerst een achterhuis van Markt 13
geweest, dat minder diep en breed was. Sporen hiervan zijn waargenomen bij het uitdiepen
van de kelder. Dit achterhuis is waarschijnlijk in de 17e eeuw gesloopt.
Er wordt een nieuw groter achterhuis gebouwd ter grootte van het oppervlakte van de huidige
bebouwing, die gekoppeld is aan het rechter hoekpand aan de Markt.
Rond het begin van de 19e eeuw vindt er dan de verbouwing plaats waarvan we de
hoofdlijnen van de structuur nog aantreffen in de huidige situatie.De nu nog aanwezige
voorgevel dateert grotendeels uit die tijd.
Met deze bouwfase begint ook ons behangonderzoek.
Omdat we op een behangpakket als oudste grondlaag een krantenlaag van het jaar 1818
teruggevonden hebben, kunnen we gemakshalve aannemen, dat de huidige bebouwing van
Kolperstraat 3 van rond 1820 dateert. Aan het eind van de 19e eeuw vindt er dan weer een
verbouwing plaats, die hoofdzakelijk de indeling van de begane grond verstoort en daarmee
ook deels het uiterlijk van de voorgevel. Voor een uitvoerig rapportage van het
bouwhistorisch onderzoek verwijzen we graag naar het rapport van Harriën van Dijk.

We willen ons onderzoek naar het behangselpapier beperken tot de begane grond van het
genoemde pand.
Op de linker en rechterzijmuur na, is er uit de periode van vòòr 1820 weinig interessants te
melden over het interieur. De bepleisterde en met vele witsel - lagen bedekte linkerzijmuur
met bouwsporen van een ouder rookkanaal verraadt een eerder gebruik als binnenmuur. Bij de
bouwfase van rond 1820 komt deze linker zijmuur niet meer in het zicht.
Voorzetwanden met een constructie van een houten raamwerk, eventueel met een aanvulling
van ingebouwde kastenframes en waartegen bespanning aangebracht wordt, bepalen de
binnen - inrichting en aankleding van de ruimte. Opmerkelijk is met hoeveel oog voor details
dit raamwerk ( ook wel tengellatten genoemd ) hier aangebracht is. De binnenkanten van het
raamwerk hebben afgeronde hoeken, dit om er voor te zorgen, dat het papieren behangselvlak netjes in een vlak ligt en er niet ter plekke van de rand een scherpe naad door
het papier zich zal aftekenen.
Dit raamwerk is eerst bespannen met een linnen / jute drager.
Deze is met kleine spijkertjes, volgens een vast spijkerstramien op het raamwerk vastgezet.
Hierbij worden de omgeslagen randen van de linnen / jute drager een paar cm. van de
buitenkanten van de tengellatten gehouden. Vervolgens komt hier een egaal papieren
grondlaag of een krantenlaag op, alvorens men het papierenbehangsel aanbrengt. Deze
constructie is de basis voor het behangen en normaliter wordt de volgende laag vaak bovenop
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de oudere laag aangebracht. Op deze manier krijgt men in de loop der tijden te maken met
behangselpakketten. In bepaalde omstandigheden is het nodig, dat de linnen / jute drager
vervangen wordt. De oudere laag vervangen of de nieuwe linnen / jute drager over de oude
heen bevestigen zijn opties, die we in de praktijk aantreffen. Ook komt het voor, dat de
bestaande linnen / jute drager hergebruikt wordt voor een nieuwere behangfase, waarbij alle
oude papierenbehangsels tot aan het grondpapier toe eerst verwijderd worden.
Bij een totale vervanging raken we natuurlijk ook de oudere lagen kwijt. Maar goed
speurwerk kan vaak leiden tot vondsten van kleine restanten van oudere lagen behang; met
name hoofdzakelijk in de hoekjes en ter plaatse van de buitenranden van de tengellatten.
Op deze plekken is de behanglaag en/of de bijbehorende sierrand half op de linnen / jute
drager en half op het houtwerk aangebracht. Daar de strook op het houtwerk vaster ingenerfd
gelijmd zit, laat men deze stroken meestal wel zitten.
Bij dit onderzoek zijn we op deze manier meer te weten gekomen van de verdwenen lagen
dankzij de restanten van hoofdzakelijk sierranden.
Verbazingwekkend hoe kleurig en krachtig deze sierranden zijn en hoe onlosmakelijk ze bij
de behanglaag horen ter afdichting van naden en/of om een panelenindeling op het muurwerk
te bewerkstelligen.
In het linkergedeelte van Kolperstraat 3 was deze constructie met restanten
behangselpakketten nog redelijk aanwezig. Zowel op de begane grond als op de eerste
verdieping was een raamwerk met een ingebouwd kastenframe tegen de linkermuur nog deels
intact. In het rechtergedeelte is door latere ingrepen de inrichting dusdanig verstoord, dat er
weinig onderzoeksmateriaal nog aanwezig was.
Hoewel het betreffende behangonderzoek in dit pand hoofdzakelijk werd uitgevoerd in het
linkergedeelte van de begane grond, op de eerste verdieping en de tweede verdieping,
beperken we ons onderstaand verslag tot de begane grond.
In dit gedeelte ( en op de eerste verdieping ) zijn fragmenten teruggevonden van de oudste
behangsels uit de bouwfase van rond het jaar 1820. Op de tweede verdieping is pas in een
latere fase ( eind 19e eeuw ) behang toegepast.
Tijdens dit onderzoek werd onze veronderstelling helaas bevestigd, dat veel historisch behang
op de begane grond in het verleden reeds verwijderd was.
Op bepaalde muren was niets meer te vinden van het oorspronkelijke behang. Wel troffen we
hier en daar fragmenten aan van behangsels uit een latere periode.
Op een muurpenant in de linkerkamer op de begane grond hadden we het geluk een volledig
pakket behangselpapier aan te treffen, dat in de loop der jaren redelijk goed bewaard was
gebleven.
In grote lijnen hebben we hier te maken met een pakket van ongeveer:
22 Behangpapier lagen.
De oudste laag was aangebracht op een papieren krantenlaag ( BOSSCHE COURANT van
1818 ) welke geplakt was op een drager van onregelmatige draaddikte, grofmazig geweven
jute / linnen bespanning.
Ter aanvulling op het gedane onderzoek tonen we een aantal foto’s welke betrekking hebben
op het: PAND KOLPERSTRAAT 3. Voor alle duidelijkheid houden we een alfabetische
volgorde aan. Hierbij is A de jongste en Z de oudste behanglaag.
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Beschrijvingen per behanglaag; de foto’s staan op bladzijdes 46 t/m 55.
Bladzijde 46:
Foto 1: Behanglaag A
Datering omstreeks 1970
Jongste behanglaag, materiaalimitatie behanglaag met een repeterend bloemboeket /
floraalornamentmotief met groene accenten, met elkaar verbonden door een slingerend
bloembladmotief met witte C-krulmotieven tegen een papierbruine achtergrond met een
overrastering van kleine vierkantjes. Geen sierrand aangetroffen.
Foto 2: Behanglaag B
Datering omstreeks 1965
Materiaalimitatie behanglaag met een houtnerfmotief, witte motieven met ophogingen op een
papierbruine achtergrond, met een afwerking van zilverglans. Geen sierrand aangetroffen.
Foto 3: Behanglaag C
Datering omstreeks 1960
Materiaalimitatie behanglaag van witte opgehoogde kronkelmotieven op een papierbruine
achtergrond. De sierrand is 3 cm. hoog. De bovenkant en achterkant is bedrukt met een dunne
groenzwarte bies, tussen de biezen in een versiering met gebogen lijnwerk in groengrijs.
Bladzijde 47:
Foto 1: Behanglaag D
Datering omstreeks 1955
Materiaalimitatie behanglaag met witte florale motieven op een papierbruine achtergrond,
aangevuld met groene accenten. Afgewerkt met een zilverglans, sierrand is 5 cm. hoog, met
een versiering van geometrische motieven in groen en lichtbruin. De onderkant en bovenkant
is waarschijnlijk begrensd met een witte bies.
Foto 2: Behanglaag E
Datering omstreeks 1950
Materiaalimitatie behanglaag met witte opgehoogde florale motieven op een papierbruine
achtergrond, bijbehorende sierrand is 3 cm. hoog. De onderkant en bovenkant met groen
bieswerk, invulling tussenstuk met geometrische motieven ( rondjes en horizontale staafjes )
in groen.
Foto 3: Behanglaag F
Datering omstreeks 1945
Materiaalimitatie behanglaag, patroon met gemêleerde lichtbruine tinten, geen sierrand
aangetroffen.
Bladzijde 48:
Foto 1 en 2: Behanglaag G
Datering omstreeks 1940
Behanglaag opgebouwd uit 2 dessins met een sierrand ertussen, een hoger onderstuk met
waarschijnlijk een floraal motief met groen en roodbruin. Een korter bovenstuk ( 21 cm. tot
aan plafond ) met een materiaalimitatie ( textiel ) in roodbruine tinten met horizontaal lopend
streepwerk in een licht gele kleur. Bijbehorende sierrand is 1,5 cm. hoog in bruinrood met
zwarte doorlopende geometrische driehoekige motieven.
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Foto 3: Behanglaag H
Datering omstreeks 1930
Floraal / bloemenbehanglaag met een groot patroon. Fragment te klein voor betere
beschrijving gestileerd motief, wel zwaar donker behanglaag met donkerbruine / zwarte brede
contouren met grijsgroene / bruine invullingen tegen een diep donkerrode achtergrond. Deze
behanglaag op een papieren grondlaag. Bijbehorende sierrand minimaal 7,5 cm. hoog
( bovenkant niet meer aanwezig ) met idem kleurstelling als behanglaag en ……..motief en
aan de onderkant begrensd door een bies.

Bladzijde 49:
Foto 1 en 2: Behanglaag I
Datering omstreeks 1920
Bloemenbehanglaag met een vol patroon van weelderig bloem – en bladwerk in de
hoofdkleuren helder rood en groentinten, over dit geheel een rastering van fijne verticale
doorlopende zwarte lijntjes ( gobelinimitatie ). Bijbehorende sierrand, ongeveer 11 cm. hoog
in dezelfde kleurstelling als de behanglaag. Ook met idem bloem – en bladwerk maar over dit
geheel een rastering van fijne verticale onderbroken zwarte lijntjes.
Foto 3: Behanglaag J
Datering omstreeks 1910
Rode behanglaag met florale motieven, behangfragment te klein voor betere omschrijving,
wel met typische rastering van fijne verticale rode lijntjes op een roze achtergrond.
Bijbehorende sierrand met een bloem, bladmotief in gelige, okergroenige kleuren.
Bladzijde 50:
Foto 1, 2 en 3: Behanglaag K
Datering omstreeks 1900
Bloemenbehang met een vol patroon van een bruin, olijfgroenkleurig groot
fantasiebloemenmotief met licht roze en licht oranje accenten tegen een donkere ( zwart
bruine ) achtergrond. Deze behanglaag op een egaal papieren grondlaag. De sierrand is
opgebouwd uit 2 randen, een 4,5 cm. hoge egaal donkergroene bovenrand en hieronder een
9,5 cm. hoge bloemensierrand, beide randen in dezelfde kleurstelling als de behanglaag.
Bladzijde 51:
Foto 1: Behanglaag L
Datering omstreeks 1890
Behanglaag met waarschijnlijk een floraalornamentmotief, heel fragmentarisch nog aanwezig
op een fragment. Bladwerk met goudkleurige contouren en goudkleurige kort horizontaal
arceerwerk als invulling op een olijfgroene achtergrond, geen sierrand aangetroffen.
Foto 2: Behanglaag M
Datering omstreeks 1885
Waarschijnlijk een egaal rossig kleurige behanglaag, heel fragmentarisch aangetroffen,
fragment met bijbehorende velours sierrand met in groene tinten rankwerk motieven en met
zwarte accenten.
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Foto 3: Behanglaag N
Datering omstreeks 1880
Heel fragmentarisch aangetroffen, waarschijnlijk een behanglaag in een ruitstramien met een
……….motief. Met hierop restanten van o.a. witte en rode contouren op een lichtbruine /
okerachtige gekleurde achtergrond, geen sierrand aangetroffen.
Bladzijde 52:
Foto 1: Behanglaag O
Datering omstreeks 1875
Heel fragmentarisch aangetroffen, hierdoor geen omschrijving behanglaag. Behanglaag met
o.a. witte, rode en goudbruine contouren op een beige achtergrond, geen sierrand
aangetroffen.
Foto 2 ( in twee gedeelten ) en 3: Behanglaag P
Datering omstreeks 1870
Bloemenbehang met waarschijnlijk groot bloemenbladmotief; dit in 2 grijstinten op een witte
achtergrond met sterke goud accenten. Bijbehorende sierrand met geknipte onderrand op een
met reliëf ( wafelmotief ) bedrukt papier. Heel fragmentarisch aangetroffen, waarschijnlijk
een velours bloemen - sierrand in rode en donkerrode tinten met waarschijnlijk lintwerk
erdoor heen gevlochten in oker / bruin en goudtinten op een witte achtergrond.
Deze behanglaag is de jongste laag in het pakket vanaf de bouwfase van rond 1820 tot aan de
bouwfase van rond 1880, waarbij een nieuwe indeling op de begane grond kwam.
Bladzijde 53:
Foto 1, 2 en 3 ( in twee gedeelten ): Behanglaag Q
Datering omstreeks 1860
Floraalbehanglaag met een volpatroon van grote krullende bladmotieven, bladmotieven in
een grijstint op een witte achtergrond met helder groene contouren en met helder groen kort
horizontale invullingen / arceringen. Verder als achtergrond een rastering van een
terugkerende bundel van grijs verticaal streepwerk ( streepwerk bundel oplopend van 1 tot
aan 4 mm. breedte ). Bijbehorende sierrand heel fragmentarisch aangetroffen. Hoofdmotief is
een doorlopend bladmotief in helder groene tinten met geel en lichtbruin lintwerk erdoor
heen. Bovenkant sierrand met een velours bies in licht - en donker - roodbruin, onderkant
sierrand met een geknipte onderrand, welke geaccentueerd wordt door een donker roodbruine
velours bies die de kniprand volgt.
Bladzijde 54:
Foto 1: Behanglaag R
Datering omstreeks 1855
Bloemen / floraalbehanglaag, heel fragmentarisch aangetroffen, enigste fragment. Bloemen in
turkoois en bladwerk in groene tinten op een witte achtergrond. Verder nog florale
fantasiemotieven in oker, okergroen en bruin.
Foto 2: Behanglaag S
Datering omstreeks 1850
Waarschijnlijk een floraalornament behanglaag, enigste fragment. Licht grijze florale
motieven op een witte achtergrond. Behanglaag aangebracht op een Nederlandstalig bedrukte
krantenlaag zonder data.
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Foto 3: Behanglaag T
Datering omstreeks 1840
Floraalbehanglaag met bloembladmotief, enigste fragment. Middengrijs gekleurde florale
motieven op een lichtgrijze achtergrond, een strookje van de bijbehorende sierrand
aangetroffen. Te fragmentarisch om te omschrijven. Wel een helder lichtgroene bies als
zelfkantrand. Verder nog een restant met waarschijnlijk een turkoois bies ertegenaan en een
velours uitvoering van ……..motieven in licht en donker roodbruin.
Bladzijde 55:
Foto 1: Behanglaag U
Datering omstreeks 1830
Floraalbehanglaag met een fantasiemotief, enigste fragment. Bedrukt met een motief van
langwerpig bladwerk op lange stengels, witte motieven op een grijsblauwe achtergrond.
Deze behanglaag aangebracht op een vezelige papieren grondlaag.
Foto 2 en 3: Behanglaag V
Datering omstreeks 1820
Floraalbehanglaag met een verticaal accent, afwisseling van een smalle baan met ovalen van
bladwerk en een brede baan met kleine gestileerde bloembladmotieven. Smalle baan met een
lichtgroene achtergrond kleur, de ovalen met bladwerk in donkergroen en verticaal
gerangschikt. Begrenzing smalle baan aan weerszijden door een verticale rij van rondjes en
een verticale rij van kort horizontaal streepwerk in donker groen. Brede baan met
waarschijnlijk een witte achtergrond kleur met hierop lichtbruine / goudkleurige gestileerde
bloembladmotieven. Bijbehorende sierrand minimaal 11cm. hoog. Waarschijnlijk een
doorlopend krulblad floraalornament in velours uitgevoerd en in 2 groentinten, goudbruin
en zwart. Bedrukt tegen een lichtgroene / turkoois achtergrond. Deze behanglaag op een
Nederlandstalige bedrukte krant (Bossche Courant) van februari 1818. Oudste behanglaag
begane grond.
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Op het stadsarchief van ’s-Hertogenbosch konden we inzien de:
GEMEENTE = VERSLAGEN over de jaren 1851 = 1936.
Hierin waren opgenomen:
DE BEREDENEERDE VERSLAGEN VAN DE
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.
Onze interesse ging uit naar de rubriek HANDEL en NIJVERHEID en met name naar de
vraag of er hier ook iets beschreven werd over een Behangselfabriek.
Zonder nadere aanduiding van firmanaam en/of straatnaam werd in het verslag over het jaar
1851 melding gemaakt van:
Een fabryk hier ter steede, ter vervaardiging van gekleurde, gemarmerde,
gebloemde, geglansde papieren; zomede speelkaarten.
In 1852 werd deze onderneming overgenomen door de Heeren Lutkie en Cranenburg.
In zakelijk opzicht leidde genoemde overname tot een buitengewoon goed economisch
resultaat, hetgeen vooral te danken was aan het toenemende vertier ( ? ) ,dat van belang
was voor de uitbreiding van de productie mogelijkheden inzake de speelkaarten. Ook de
sterke stijging van de orders inzake de levering van gekleurde papieren was hier zeker debet
aan.
In het hierboven genoemde jaar werd door de Heeren Lutkie en Cranenburg in Arnhem
deelgenomen aan de daar gehouden: Tentoonstelling van Nijverheid.
Aan de hand van de jaarlijkse gemeentelijke verslagen hebben we het vermoeden, dat vanaf
het midden van de 19e eeuw zowel het drukken c/q inbinden van boekwerken, als de
productie van gelijmde schrijfblokken de hoofdbestanddelen werden in de onderneming van
de Heeren Lutkie en Cranenburg.
In het hier genoemde bedrijf waren in het jaar 1858 zo’n 70 personen werkzaam.
De eerder beschreven vellen gemarmerd papier = welke in diverse uitvoeringen op deze
fabriek gefabriceerd werden = zullen voor het merendeel bestemd zijn geweest ter afwerking
van de in dit bedrijf vervaardigde boeken..
Hoewel dit = uit de aangehaalde Gemeentelijke Verslagen = niet naar voren komt, dat er
op deze fabriek ook Behangselpapier vervaardigd werd, zijn wij toch de mening toegedaan,
dat de hier beschreven vellen gekleurd papier ook gebruikt werden in onze Behangersbranche.
Deze vellen papier zouden in genoemde periode o.m. toegepast kunnen zijn bij het bekleden
en afwerken van laatjes in nachtkastjes; linnenkasten; planken in servieskasten; byouterie doosjes; etc.
In de beginperiode van mijn beroep als BEHANGER heb ik de hier beschreven marmeren
papieren nog een enkele keer verwerkt ten behoeve van de genoemde onderdelen. Toeval of
niet ; ze waren afkomstig van de Fabriek van Lutkie en Cranenburg; weliswaar niet in de
handel gebracht als productieartikel maar bedoeld als een relatiegeschenk.
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Waarschijnlijk hebben ook onze Bossche Boekdrukkers zich laten inspireren door de
ontwikkelingen op het gebied inzake het marmeren en kleuren van papieren waarmede
hun collega’s in Turkije al zeer bedreven waren.
In de hier beschreven jaarlijkse Gemeentelijke Verslagen van ’s-Hertogenbosch werd
regelmatig stilgestaan bij de plaatsing van het grote aantal orders van gekleurd papier bij deze
fabriek.
Voorheen was ons land voor dergelijke papiersoorten steeds aangewezen op de levering van
Belgische Fabrieken.
Thans = en we citeren de tekst uit het jaar 1864 = is het zelfs zo, dat van de 200 RIEM
PAPIER welke wekelijks in deze fabriek uit productie komt, zeker de helft binnen ons RIJK
wordt afgezet en het overige deel geëxporteerd wordt naar Engeland = Hamburg en de
Koloniën.

Ook in de verslagen over de perioden 1869 - 1876 wordt de Firma Lutkie en Cranenburg
regelmatig genoemd..
Het Gemeentebestuur van onze stad constateerde met een zekere trots, dat deze onderneming
voortdurend in bloei en omvang toenam. Dit zou vooral te danken zijn aan het feit, dat onze
Bossche Fabriek van gekleurde en geglansde marmeren - papieren steeds meer bekendheid
kreeg zowel in binnen als in het buitenland.
In de hier genoemde periode had deze fabriek zo’n 160 personeelsleden in dienst.

Vanaf het jaar 1876 gaven deze Gemeentelijke Verslagen aan de lezers een andere, meer
gedetailleerde opstelling, inzake de aanvoer van materialen en grondstoffen binnen deze stad.
Dit gold dan zowel het transport door middel van de Binnenscheepvaart als per Spoorwegen.
Per Spoorwegen werd in 1876 in onze stad ingeklaard en gelost een totale hoeveelheid aan
papiersoorten hetwelk een totaal bedrag vertegenwoordigde van: 617 gulden.
Enkele jaren nadien = 1881 = was dit bedrag gestegen tot: 148357 gulden.

Vanaf het genoemde jaar 1881 werden de Meubelpapieren = waaronder we de
Behangselpapieren moeten verstaan = een korte periode apart vermeld in genoemde
verslagen bij de aanvoer per spoorwegen. We presenteren een selectie.
Gemeenteverslag

over

het

jaar

1881.

2308,--gulden.

Gemeenteverslag

over

het

jaar

1882.

7600,--gulden.

Gemeenteverslag

over

het

jaar

1883.

9038,--gulden.

Gemeenteverslag

over

het

jaar

1884.

8732,--gulden.

Gemeenteverslag

over

het

jaar

1885.

8446,--gulden.

Gemeenteverslag

over

het

jaar

1886.

5510,--gulden.

Gemeenteverslag

over

het

jaar

1887.

-----------------
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De kamer van Koophandel en Fabrieken uitte in haar verslag over het jaar 1885 reeds de
klacht, dat zij geen informatie kon bieden over de goederen welke met de binnenscheepvaart
in onze stad werden aangevoerd.
Kennelijk heeft men hier geen oplossing voor kunnen vinden, want vanaf het jaar 1887
ontbreken ook de verslagen van de gedetailleerde aanvoeren der goederen per spoorwegen.
Vanaf dat tijdstip beperkt het jaarverslag van de Kamer van Koophandel zich tot een
algemene indicatie over de verschillende branches in onze stad. In de genoemde toelichting
werd soms ook nader ingegaan over de mogelijke oorzaken omtrent de ups en downs in de
verschillende bedrijfstakken.
Men begon met een zeer bescheiden lijst welke regelmatig aangevuld en uitgebreid werd.
In 1894 werden de navolgende takken van Handel en Nijverheid in onze stad uitvoerig
beschreven omtrent hun algemene toestand

Koloniale waren.
Manufacturen.
Margarine.
Schoenen.
Sigaren.
Boekdrukkerijen.
Binderijen.
Papierhandel.
Machinerieën.
Kleinhandel en Winkelnering.
Scheepvaart.
Markthandel.
De Behangerij ( etc.) werd niet apart vermeld in dit verslag.

We willen een enkele branche in onze stad = met name over de periode 1885 - 1936 =
met een algemene informatie ( deels in de originele tekst ) nader onder de loep nemen.
1882.
Er wordt een toename geconstateerd omtrent verzending van goederen per
spoorwegen.
De scheepvaart is aan de verliezende hand.
1891.
Uit het verslag over dat jaar blijkt duidelijk, dat de Boekdrukkerijen en Binderijen
zich steeds duidelijker gaan profileren op deze markt.
We noteerden de navolgende ondernemers in onze stad:
Lutkie en Cranenburg.
C.N. Teulings.
J.J. Arkestein.
J.H. Poel - de Rooij.
P. Stokvis.
Firma Robijns en Co.
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W.C. van Heusden.
Gebr. Steures.
J. Cahen.
A. Kusters.
1892.
In dat jaar meerden in onze Binnenhaven zo’n 1874 schepen af met een totale
inhoud van: 158.180 ton.

Het jaar erop bedroeg dit 1773 schepen met een totale inhoud van 154.732 ton.
1894.
We blijven nog even in de wereld van de scheepvaart.
In het hier aangehaalde jaar 1894 werden er in zijn totaliteit aan:
Crévecoeur

EN

Sluis 0

geschut de navolgende aantallen vaartuigen:
14.785

schepen

De totale inhoud in tonnen bedroeg:

en

13.104

stoomboten.

2.600.444.

1895.
We noteerden ook een teleurstellend bericht.
Ten gevolge van de grote concurrentie uit het buitenland is de productie van gekleurde
papieren in onze Bossche Fabrieken kwijnende.
De zakelijke resultaten van de overige neringdoenden in onze stad geeft reden tot
tevredenheid.
Onze weekmarkten, welke steeds drukker bezocht worden, dragen hun aandeel hiertoe
zeker bij.
We mogen ook memoreren de opening van het nieuwe Spoorwegstation in
onze stad.
1902.
De scheepvaart in onze stad vormt nog steeds een zeer belangrijke schakel in het
vervoer van: diverse goederen; de veetransporten naar de markten en
slachthuizen; en = zij het in mindere mate = van passagiers.
Uit het Gemeentelijk Verslag over dat jaar noteerden we:
Dat de gezamenlijke inhoud van de op - en afvarende schepen en stoomboten aan
SLUIS 0 en CRÉVECOEUR in zijn totaliteit bedroeg 3. 478. 601 tonnen.
Een cijfer, dat in de geschiedenis van onze stad, nog nooit eerder werd bereikt.
1904.

Aan het begin van de 20e eeuw doen ook andere middelen van vervoer hun intrede,
welke zowel geschikt zijn voor personen – als het goederenvervoer.
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We doelen hier op de:
STOOM - TRAMWEG - MAATSCHAPPIJEN.
Uit de beschikbare gegevens concluderen we, dat het hier gaat om een drietal
ondernemingen.
HOLLANDSCHE

BUURTSPOORWEGEN.

Lijn: ’s-Bosch - Heusden - Waalwijk - Tilburg.
Lengte van de lijn 42 kilometer.
In dat jaar vervoerde deze maatschappij:
399.482 reizigers en 32.344.000 kilogram goederen.
TRAMWEG

MAATSCHAPPIJ

Sint - Oedenrode - ’s-Hertogenbosch.

Lijn: Sint Oedenrode - ’s-Hertogenbosch.
In dat jaar vervoerde deze maatschappij:
199.596 reizigers en 17.280.306 kilogram goederen.
STOOMTRAM

MAATSCHAPPIJ

’s-Hertogenbosch - Helmond.

Exploitatie lijn: ’s-Bosch = Vught = Voorburg
per paardentram.
Exploitatie lijn: ’s-Bosch = Helmond = Veghel = Oss
per stoomtram.
Bovengenoemde maatschappij geeft ons ook een inzicht omtrent hun materieel.
14 LOCOMOTIEVEN.
54 PERSONEN WAGENS.
66 GOEDEREN WAGENS.
28 PAARDEN.
In dat jaar vervoerde deze maatschappij:
774.584 REIZIGERS.
1905.
De ( Behangers ) Stoffeerders konden in het genoemde jaar met hun bedrijven niet de
omzet halen van vorige jaren. Ook de ambachtelijke werkzaamheden waren belangrijk
minder.
De verkoopmarkt voor het gemarmerde en gekleurde papier is zich aan het herstellen.
1906.
De toenemende concurrentie uit het buitenland is de voornaamste oorzaak, dat de
Bossche Meubelfabrieken niet op vooruitgang konden roemen.
Onze plaatselijke fabrieken hebben de grootste moeite om hun werklieden bezig te
houden.
Ook de ( Behangers ) Stoffeerders werkten minder succesvol in hun bedrijven.
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1907.
Bij de Behangerijen en de Stoffeerderijen in onze stad heersten een zekere
lusteloosheid; met name betrof dit de fijnere artikelen.
Er werd niet veel verkocht.
Het vermoeden is dan ook niet ongegrond, dat het bedrijfsresultaat in de genoemde
branche erg ongunstig is geweest.
1909.
In de Binnenhaven meerden af: 2422 schepen en stoomboten.
Ze hadden een totale tonnage van: 214.814.
De sluisgelden voor het bevaren van de Zuid – Willemsvaart zijn vervallen.
Wellicht hierdoor is de scheepvaart op dit kanaal aanmerkelijk toegenomen.
Een reden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken om bij de Regering een
plan in te dienen tot het omleggen van de Zuid – Willemsvaart.
Met dit plan willen zij aantonen, dat het te enge kanaal bij de SCHUTSLUIS O niet
meer geschikt is voor het intensieve scheepvaartverkeer.
Het omleggen van het Kanaal zou moeten geschieden naar de noordzijde van onze
Stad.
1913.
Verschillende sectoren van onze plaatselijke detailhandel gaven volop reden tot
tevredenheid.
Triest is het wel, dat vooral de kleinere winkelzaken daarvan de concurrentie
ondervinden waartegen ze vaak moeilijk bestand waren.
We mogen constateren, dat de welvaart op het platteland in zeer nauw verband staat
met de handelsbewegingen hier ter stede en uit dit oogpunt beschouwd, was het
afgelopen jaar niet ongunstig.
1914.
We kunnen ons verslag niet aanvangen zonder te gewagen van de alles beheerschende
gebeurtenis, die in dit ongelukkig jaar heeft plaats gegrepen.
Toen begin Augustus de eene oorlogs verklaring op de andere volgde en binnen een
minimum tijds de groote Europesche mogendheden in een bloedige krijg gewikkeld
werden, maakte zich ook hier een panische schrik van de gemoederen meester, die op
menig gebied een plotselingen stilstand in zaken tot gevolg had.
1915.
De bedrijfstak Meubelmakerijen ( stoffeerderijen ) teekende zich door minder drukte
en ondervond den nadeligen invloed van den oorlogstoestand.
1916.
De toestand in de scheepvaartbedrijven is, tengevolge van de oorlog, nog even
ongunstig als in het vorig jaar.
Dit geldt met name voor de scheepvaart op België, welke geheel stil is gelegd.
Schaarste aan brandstoffen voor de sleepboot – ondernemingen kwamen de
moeilijkheden nog vermeerderen, zodat de eindresultaten van deze bedrijfstak zeer
teleurstellend zijn geweest.
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1917.

Aangezien de aanvoer uit het buitenland, voor de manufacturen – handel in onze stad
= behoudens enige kleine partijen uit Engeland = vrijwel geheel stil stond, was
deze handel in het afgelopen jaar schier uitsluitend aangewezen op binnenlandsche
fabrieken.
Daar de behoefte evenwel meer dan de volle capaciteit der fabrieken vorderde, terwijl
bovendien vele van deze, wegens gebrek aan grondstoffen, niet geregeld konden
werken, geschiedden de leveringen zeer traag en onregelmatig.
1921.
In de gegevens van dat jaar werd een opsomming gegeven inzake de middelen van
vervoer in onze stad zowel te water als te land.
SPOORWEGEN.
PAARDENTRAM.

’s-Bosch = Vught = Voorburg.

STOOMTRAMDIENSTEN.

’s-Bosch = Veghel = Helmond.
’s-Bosch = Heusden = Waalwijk.
’s-Bosch = Sint Oedenrode.

VRACHTKAR DIENSTEN.

Vught = Boxtel = Helvoirt = Vlijmen =
Waalwijk = Rosmalen = Heesch = Oss =
Berlicum = den Dungen = Schijndel =
St. Michielsgestel = St. Oedenrode.

VERVOER TE WATER.

Mogelijkheden zowel voor vervoer van:
Vee = Goederen = Personen.

1922.
De Kamer van Koophandel en Fabrieken stopt met het aanleveren
betreffende de overzichten inzake HANDEL en NIJVERHEID binnen de
Gemeente ’s-Hertogenbosch.
In het Gemeentelijk verslag wordt wel ruime aandacht geschonken aan het feit, dat
in dat jaar de dagelijkse autobusdiensten in werking werden gesteld tussen:
’s-HERTOGENBOSCH en een vijftiental plaatsen.
1926.
Aangezien de Kamer van Koophandel en Fabrieken = om ons onbekende redenen =
geen verslag meer uitbrengt aan het College van Burgemeester en Wethouders van
deze stad, kan omtrent haar samenstelling en de werkzaamheden ook geen verdere
informatie verstrekt worden.
1927.
De staat van de middelen van vervoer te water bedroeg op 1 Januari 1927 in de
Gemeente ’s-Hertogenbosch = voor zover de ondernemers van bedoelde Stoomboot –
Diensten in deze gemeente hun woonplaats hebben = een getal van zes en twintig
( schroef ) stoomboten.
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1928.
In de Gemeentelijke Binnenhaven zijn in het betreffende jaar afgemeerd:
2669 schepen met een gezamenlijke tonnen inhoud van 257.710.

1931.
Het autobus verkeer van en naar deze Gemeente neemt meer en meer toe.
Dagelijks onderhouden 17 ondernemingen op twintig trajecten de communicatie
tussen ’s-Hertogenbosch en de omliggende plaatsen.
Totaal volbrengen deze ondernemingen dagelijks plm. 250 ritten naar bedoelde
plaatsen en omgekeerd.
1934.
Het getal schepen, dat de sluizen in onze stad passeert is ten opzichte van het vorige
jaar enigszins achteruit gegaan.

We kunnen melding maken van een fusie tussen de:
N.V. Stoomtram ’s-Hertogenbosch = Helmond = Veghel = Oss.
N.V. Tramweg Maatschappij.

“ de Meijerij. “

N.V. Hollandsche Buurtspoorwegen.

De hier genoemde Maatschappijen zetten hun gemeenschappelijke activiteiten voort
onder de naam van:
N.V.

BRABANTSCHE BUURTSPOORWEGEN

EN

AUTODIENSTEN.

B. B. A.
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FEESTEN
ONZE

EN PARTIJEN BIJ
VAKBROEDERS

Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren in heel wat bibliotheken hun inventarislijsten
nageplozen op zoek naar gegevens over het onderwerp betreffende een der publicaties
hetwelk toen mijn belangstelling had.
Sommige woorden; uitdrukkingen; e.d. blijven in je geheugen hangen.
Wellicht omdat je er toch niet geheel in geslaagd bent om de oorsprong ervan te achterhalen;
misschien ook omdat je er een groot aantal jaren te nauw mee verbonden bent geweest.
Ik moest hieraan denken bij het schrijven van het laatste hoofdstuk voor deze publicatie:
Behangen en on -Behangen Kamers in de Stad ’s-Hertogenbosch.

In èèn der geraadpleegde boeken:

IJDEL = STOF
Interieur Textiel in West – Europa 1600 = 1900.
Wim Mertens.
Hessenhuis Antwerpen.
2001 / 2002.

kwam ik het woord tegen: T A P E Z E A R I U S , de benaming voor een kamerbehanger
in de 16e eeuw.
Deze ambachtsman, welke zowel om zijn beroep als om zijn vakmanschap in hoog aanzien
stond, voerde vaak opdrachten uit zowel voor het Hof als voor adellijke families.
Bij feestelijke gelegenheden en / of bijeenkomsten spande of hing hij als:
Vakkundig - Interieur - Decorateur
de wandbekleding op.
Ongeacht in welke tijdsperiode men de muren in een nader onderzoek betrekt, steeds zal men
zien, dat de adellijke bewoners aan de wanden van hun kastelen en woonhuizen alle aandacht
schenken.
Soms werden hiertoe alleen stroken textiel gebruikt om de wanden te voorzien van een
bepaalde afwerking; maar er komen ook rijk gedrapeerde wand - afwerkingen voor, zowel in
de Paleizen; bij de Adellijke - verblijven als aan de Koorwanden in de kerken.
In de 16e eeuw worden deze wanden steeds meer in een rijkere uitvoering gestoffeerd,
doorgaans met Gobelins al of niet vastgespijkerd op een houten raamwerk.
Het beroep van

T APEZEARIUS

was geboren.

Hij was verantwoordelijk voor de decoratieve stoffen welke hij passend bij de bepaalde
gebeurtenis voor dat moment had uitgezocht en met behulp van assistenten ophing.
De ambachtsman raakte op deze wijze niet alleen betrokken bij de decoraties voor feestelijke
gebeurtenissen, maar ook bij die, welke verband hielden met begrafenissen en
rouwplechtigheden.
………………………………………

Papieren behangsels

70

Het is eigenlijk allemaal nog niet zo lang geleden.
Wie zich aan het begin van de vorige eeuw als all-round vakman interieurverzorger wilde
uitgeven, moest het draperen van decoratieve textiel wel volledig onder de knie hebben.
Het opmeten en snijden van draperieën gold mogelijk wel als het moeilijkste en het meest
kunstvolle werk, dat men in onze branche aantrof.
Ook bij opdrachten ten behoeve van een feestelijke viering waarbij zonodig de entourage van
een fabriekshal of toonzaal werd ingeschakeld stond onze interieurverzorger zijn mannetje.
Veel artikelen en hulpmiddelen = om een fraai resultaat te bereiken betreffende deze
opdrachten = waren ook toen al in speciale zaken verkrijgbaar.
Zowel de standaard uitvoeringen van de draperieën = alsmede vele soorten gordijnen in
diverse afmetingen en kwaliteiten = kon je in die tijd al huren bij gespecialiseerde bedrijven.
In onze stad was er een vestiging in de voormalige Casino Schouwburg aan de Papenhulst.
Moesten ze echter beantwoorden aan speciale maten of aparte kleurstellingen, dan werden er
aan de werkplaats van de betreffende stoffeerder door middel van oude gordijnvoeringen eerst
knippatronen of uitslagen gemaakt
Was het resultaat naar wens, dan werd dit model van de eigenlijke stof nageknipt en in elkaar
gezet.
Een zeer secuur werk waar heel wat tijd en vakmanschap aan besteed moest worden.
Allengs werden deze opdrachten, mede door veranderde inzichten omtrent de inrichting van
de Nederlandse woningen, toch steeds minder.
Een tijdlang zijn er nog gespecialiseerde bedrijven geweest op dit gebied, maar het bleek toch
geen succes te zijn.
De reisafstanden ( en de daaraan verbonden kosten ) waren dikwijls te groot en te duur ten
opzichte van de betreffende opdracht.
Bovendien begon in die tijd ook de Horeca brood te zien in het verhuren van:
“ compleet ingerichte en verzorgde feestzalen. “
Wanneer onze interieurverzorger de betreffende opdracht geaccepteerd had, om de genoemde
hal of een deel van de fabriek af te bakenen en in te richten voor deze feestelijke bijkomst,
kon hij zo nodig gebruik maken van gehuurde installaties en gordijnen bij een gespecialiseerd
bedrijf. In onze stad was dat bijvoorbeeld het voormalige Casino - Schouwburg.
Ook meubelen en / of vloerbedekking mochten geen problemen geven.
Meestal werden ze gehuurd bij het: Vendu – Huis – Willaerts op de Markt; ook de naam
van: H.L. Govers in de Van Tuldenstraat wordt in deze genoemd.
Deze gehele materie van draperieën; feestzalen; de aankleding en wat er allemaal kwam
kijken voor dit feestelijke gebeuren, behoort in onze branche vrijwel tot het verleden.
Uit een oud studieboek ( plm. 1950 ) geven we enkele afdrukken van voorbeelden omtrent
de berekeningen die nodig waren om tot een perfect resultaat van de draperieën te komen.
( Overigens behoorde dit onderdeel toen al niet meer tot de mogelijke examenopdrachten voor
het woninginrichters - diploma.)
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Voorbeelden van Draperieen:
A.

Wapenmantel.

B.

Feston met ongeplooid middendeel.
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In de Gemeentelijke Jaarverslagen van het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch hebben we
gezocht of er over dit onderwerp in de loop der jaren nog iets beschreven stond.
We vonden niet wat we zochten, maar we kregen toch een aardig idee hoe men in die tijd
dacht over het begrip: Straatversiering.

Het betrof hier het bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en zijne Koninklijke
Hoogheid den Prins der Nederlanden op 17 - 18 - 19 en 20 augustus 1904 aan onze
stad.
Het onderstaande eindverslag werd samengesteld door de speciale commissie welke werd
ingesteld ter voorbereiding op dit bezoek van de Koninklijke Familie aan ’s-Hertogenbosch.
“ Te dien einde werden langs de trottoirs slank opgaande , omtimmerde palen
geplaatst met fraaie basementen.
Op het boveneinde van elke paal was een vergulde piek geplaatst met orange
kleurige kwasten en wimpels in de nationale kleuren.
De basementen waren afgewerkt met sierlijke Bloemenkorven , terwijl midden op
de palen geschilderde schilden waren bevestigd met opschriften.
De voornaamste worden onderstaand vermeld. “
Onder deze eervolle vermeldingen treffen we de Behangerij - Stoffeerderij Krijbolder – Smits
aan; welke gevestigd was aan de Kerkstraat 63.
De navolgende tekst stond op het beschreven schild vermeld.

ANNO

1600.

DIT HOECKHUYS “ IN DEN GRUTMEULEN “ HIET.
WAT KAN DE BOEL VERANDEREN
SEGT SOMS DEN EEN OF ANDEREN,
WANT GRUT EN SIE OF RUYCK ICK NIET !
WEL FULPEN KLEEDEN. TRIJPEN SWIER EN SIER
TRESOOREN, SEETLEN, EN BEMAELT PAMPIER.

Deze bijzondere vermelding in het Gemeentelijk Jaarverslag overkomt niet elke
woninginrichter.
Het Koninklijk Bezoek aan onze stad werd door het College als zeer geslaagd omschreven
………………………………………
In het hoofdstuk: Historisch Overzicht van Wandbekleding hebben we reeds uitvoerig
stilgestaan bij de BEHANGSEL - SCHILDERS welke hun bloeitijd in ons land vooral kende
in de periode van 1750 = 1850.
We hebben daarin reeds beschreven, dat deze stroming omtrent het aanbrengen van
beschilderingen en afbeeldingen op de wanden van het Nederlandse Interieur zich zeer lang
stand heeft weten te houden in ons land.
Ook nu zien we nog regelmatig, dat er gedurende een kortere of langere periode, een
bepaalde opbloei ontstaat inzake het toepassen van verschillende soorten wandversieringen.
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Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn, dat na de 30e / 40e jaren van de vorige
eeuw, de schildersbedrijven in ons land zich steeds mèèr gaan bewegen op het terrein van de
wandbekleding; terwijl juist het tegenovergestelde zich voordoet bij de woninginrichters.
Zij stoten het behangwerk meer en meer af en gaan zich specialiseren op de andere facetten
omtrent de aankleding en de inrichting van het Nederlandse Interieur.

In onze relatie tot de ambachtswerkers in de vooral voor ons bedrijf zo belangrijke
particuliere bouwwereld kwamen we = en dan vooral onder de schafttijd = nogal wat
gespecialiseerde vakmensen tegen in allerlei beroepen.
Vooral als zij behoorden tot de vaste kern van het bedrijf ontstond er een zekere band met
deze mensen.
Zo hadden wij een goed contact met een schilder.
Zijn beroep was hout en marmerschilder.
Er waren er meerderen die dit beroep uitoefenden, maar zijn werk was wel van een bijzondere
klasse.
Ook het beschilderen van schoorsteenmantels en het opknappen van de ornamenten aan de
stucwerk plafonds.was een kolfje naar zijn hand.
Zijn verhaal over het aanbrengen van versieringen op de landauer van de eigenaar van het
betreffende Jachtslot was een ander stokpaardje van hem waarover hij uitgebreid kon praten
Zijn faam daaromtrent was algemeen bekend.
Niet alleen daarom, maar vooral om zijn vakmanschap was toch een van de voornaamste
redenen, dat hij regelmatig voor deze zeer bijzondere opdrachten buiten de stad werd
gevraagd; hetgeen hij tijdens de schaft dan ook niet onder stoelen of banken stak.
Met uitgebreide gebaren demonstreerde hij het pakken van zijn koffers met persoonlijke
spullen; zijn gereedschap; om dan vervolgens te vertrekken naar het noorden van ons land.
Wij veronderstellen echter, dat dit ergens in het westen van Nederland is geweest; mogelijk de
Gooi en Vechtstreek.
Ik weet niet hoeveel koffers hij meenam. Zeker is wel, dat in èèn ervan – goed verpakt tussen
een deken – kleine ingelijste schilderijtjes zaten.
Want deze man had een bijzondere hobby.
Hij maakte graag schetsen zowel van agrarische landschappen als van gebouwen in en rond
de stad ’s-Hertogenbosch.
Zodra hij daarvoor de kans kreeg probeerde hij op het betreffende werk aan de potentiële
klant uit te leggen = wat dan wel de bijzondere inhoud van zijn koffer was = hoe mooi zijn
producten op de betreffende wand of penant tot zijn recht zouden komen.
De toekomstige koper had zelfs de mogelijkheden om onderdelen van het ene ontwerp te
combineren met onderdelen van het andere schilderij.
Ook de afmetingen mochten geen bezwaar zijn; alles was te realiseren.
Het was meer een soort moderne ruilverkaveling
En zover wij weten lukte het hem nog wel eens bij zijn onderhandelingen de klant over de
streep te trekken en de opdracht tot volle tevredenheid van de klant uit te voeren.
Al was dit mogelijk ook wel te danken aan zijn aangeboren Bourgondische inslag en zijn
bijzonder vakmanschap.

Onderstaand vier schilderijtjes; waarvan een tweetal met een opname uit
’s-Hertogenbosch; benevens nog boerderijen mogelijk in de buurt van den
Halder.
( Sint Michielsgestel )
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BRONNEN :

Alles over Behang.
Uitgave Rath & Doodeheefver Behang – Fabrikanten.

Stadsarchief

’s-Hertogenbosch.
Krantencollectie 1771 – 1971.
Adresboeken van ’s-Hertogenbosch.

Het Stadhuis van ’s-Hertogenbosch.
Henk Bruggeman.

Archief Woninginrichting Karel Bruggeman en Zoon.
1935 – 1992.

200 Jaar aanbod van interieurartikelen te ’s-Hertogenbosch.
Henk Bruggeman.

Tussen Plafond en Plint.
Uitgave Stichting Volkscultuur 1992.

Bijzondere Behangvondsten in Bossche Panden
Mevrouw Tjon A. Kauw ( B.A.M. te ’s-Hertogenbosch.)

Info

Behangstaalboeken: Neefs
Hinthamereinde 20 a.

Behang

Select.

VIER EEUWEN BEHANG.
J. H. P. HEESTERS.

Een artikel t.g.v. een tentoonstelling in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
Over: “ GOUDLEDEREN BEHANGSELS “.
H. A. B. van SOEST.

HET NEDERLANDSE BINNENHUIS EN ZIJN MEUBELS.
Prof. W. van der PLUYM.
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DIPL0MA

VAKBEKWAAMHEID

BEHANGERSBEDRIJF.

