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Ondernemersfamilie was pionier in vervoersmiddelen

Indrukwekkende geschiedenis Van der MeulenAnsems vastgelegd in prachtig boek
Het is geen boekje met vluchtige lectuur dat je in een mum van tijd uit leest. Nee, wie het boek ‘Een familie van ondernemers, Jos L. van der Meulen-Ansems en
volgende generaties’ voor zich heeft liggen, heeft een imposant koffietafelboek vol met mooie verhalen, foto’s en geschiedenisoptekeningen van misschien wel
de meest innovatieve familie uit de regio. Het boek is geïllustreerd met vele prachtige (oude) foto’s en staat naast de verhalen uit het verleden vol met typerende
tijdsbeelden. Het is op een zeer toegankelijke manier geschreven en menigeen zal (één van de) bedrijven uit de Van der Meulen-Ansems-lijn herkennen. Zij hebben
werk verschaft aan duizenden mensen, dus de kans is groot dat opa Jan of oom Gerard ook bij een van deze zijn boterham verdiend heeft.
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Door: Wendy Lodewijk
Grote kluif
We spreken met Lambert, Piet en Monique van der Meulen, vergezeld door
Paul Vlemmings. Zij vormden samen
de drijfveer om jarenlang aan dit rijke
boek te werken. “In de nalatenschap
van onze ouders vonden wij ontzettend
veel documenten en foto’s uit het verleden, waardoor wij op het idee kwamen
om een boek te gaan maken. Wij willen namelijk niet dat deze geschiedenis
verloren gaat. Nu zijn er nog mensen
die zich nog kunnen herinneren dat Van
der Meulen-Ansems op de Vestdijk in
Eindhoven zat of die nog weten van de
E.H.A.C.-garage aan de Kerkstraat in
Helmond. Volgende generaties weten
dat echter niet meer en zo zouden alle
verhalen langzaamaan verloren gaan.
Daar hebben wij een stokje voor ge-

stoken”, vertellen de Van der Meulens
met zichtbare passie en trots. “We zijn
jarenlang bezig geweest met alle foto’s
en dergelijke uit te zoeken en te digitaliseren.” Paul Vlemmings, de auteur van
het boek, is een zelfde tijd ook bezig geweest om alles op interessante wijze op
te schrijven, zodat stukje bij beetje dit
boek ontstond. Het was dus nogal een
grote kluif, maar het is gelukt. Het boek
is uitgegeven en klaar voor de verkoop.
“In beginsel begonnen we hieraan om
alles vast te leggen voor het nageslacht.
Veel mensen zullen echter de verhalen
uit dit boek herkennen, dus wij delen
deze graag ook met de buitenwereld.”
De familie mag met recht trots zijn op
dit mooie naslagwerk.
Vol verhalen
Dat onze regio bekend staat om de florerende automotive, is iedereen wel

bekend. Maar dat de allereerste motorfiets ter wereld hier rondreed, is voor
velen nieuw. Of dat een verbouwde
T-Ford de basis was voor vele Jumbovrachtwagens, opleggers en aanhangers
zoals die nu over de hele wereld rondrijden, zal ook niet iedereen weten. Wie
met de Van der Meulens praat, ontdekt
dat er heel veel te vertellen is. Logisch
dat hier een boek uit voort is gekomen.
Dat boek begint in 1886 (en illustreert
dus een (familie)geschiedenis van bijna
135 jaar) bij Jos L. van der Meulen die
een smederij overneemt en daar zijn
eigen bedrijf begint. Zonen, kleinzonen
en achterkleinzonen zetten, ieder in een
eigen tak, het werk voort en bouwen zo
samen aan een imposant aantal bedrijven. De aanhangers en opleggers van
Jumbo Groenewegen zijn nu nog altijd
veelvuldig zichtbaar op de wegen. Diverse hoofdstukken leiden ons langs alle
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(dochter)bedrijven en ten slotte sluit het
boek af met een stamboom, inclusief
verhalen en foto’s van de betreffende
personen.
Eerste motorfiets
Het boek staat natuurlijk ook vol met
mooie anekdotes. Die anekdotes bevatten typerende details, die een mooi
tijdsbeeld weergeven. Paul vertelt:
“Toen bijvoorbeeld de eerste motorfiets
ontwikkeld was, moest daar natuurlijk
mee gereden worden. Die motorfiets
had echter nog geen bougies zoals tegenwoordig en het was dus nogal een
onderneming om hem aan de praat te

krijgen. En wat denk je van de brandstof? Er waren toen nog geen tankstations! Om die motorfiets te laten rijden,
werd er petroleum gehaald bij de apotheek. Dat is nu niet meer voor te stellen. De eerste motorritten waren dan
ook niet zomaar ritjes. Zo heeft Jos L.
van der Meulen een keer met motor
en al in de trein moeten stappen om
nieuwe brandstof te halen”, vertelt hij
met een lach.
Meer informatie?
De verhalen zijn eindeloos. Ben je ook
benieuwd en ben je geïnteresseerd in
het boek? Op www.boekvandermeulen.nl vind je onder andere een inkijkexemplaar en de verkooppunten waar je
het boek kunt bemachtigen.

