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dit jaar

G.S.

vd lJssel, Berkel (2)

in Nederland (4)

Familie vd Meulen te boek gesteld
Bij

zondere Franse ACMAT

Mega bergingsklus van "waterkraa n"

in

1910 uoor de geuel in

de

Kerkstraat adn Helrnond. Jos L.
uan d.er Meulen, /terhenbaar ddn

zin

dlkhe snor, leunt o? het

de uoorste wdgen.
Net als de dutornoblel in de
cltassis udn

deuropenirug,

is dlt

eeru Royal

Star. Het merk werd uanaf
1904 tot adn 1910 gebouwd in
Antwerperu.

De

rechtse awlo nog

zonder cdrrosserie is

eeru

Renault.

Familie Van der Meulen te boek gesteld
Onder de titel "Een familie van ondernemers Jos L. van der Meulen-Ansems en volgende generaties"
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verscheen onlangs een maar liefst 400 pagrna's dik boekwerk. Daarin wordt gedetailleerd bijna 135 jaar
geschiedenis beschreven van een familie, die vanuit Helmond en Eindhoven grote invloed heeft gehad in de

automotive sector in die regio.

Velen zal de naam \àn der Meulen niets zeggen. Maar als
we het over Ford-dealerschappen hebben, onder andere in
de voormalige showroom van DAF Thucks in Eindhoven,
en de Jumbo trailerfabriek, dan zal de interesse snel gewekt

zi)n. Tientallen )aren opereerden de vele nazaten van

de

grondlegger Jos L. van der Meulen in Helmond en Eindhoven

met garagebedrijven, was men actief in de autoverhuur en
werden tankstations geëxploiteerd. Auteur Paul Vlemmings
heeft er vijf jaar aan gewerkt om d"e vele ondernemingen van
de diverse familieleden afzonderlijk te beschrijven. Daarbij
kreeg hij een grote steun uit de àmilie zelf . tWe beschrijven
hier de bekendste ondernemingen.
Het verhaal begint in 1886 toen de bijna 25-jarige smid Jos
L. van de Meulen een smederij in Helmond begon. Drie )aar
later kocht hij al het pand aan de Kerkstraat. Naast kachels
en keukengerei verkocht hij vanaf 1891 ook al fietsen. Vier
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De eerste kwam in 1898, een Benz 2-cilinder. Jos

in gemotoriseerd vervoer en begon in 1903 met de handel
in automobielen. De verkochte merken van zowel motorfietsen en auto's
veranderde nogal eens. In 1908 werd begonnen met autoverhuur en vanaf
l9l2 verkocht men Shell-brandstof, Vier jaar later opende Jos in Eindhoven
zag veel toekomst

een tweede vestiging. Hoewel de tijden vanwege de Eerste §Tereldoorlog
moeilijk waren, kon de import van de Duitse Hansa Lloyd vrachtwagens
worden verkregen. Van deze elektrisch aangedreven trucks wist hij er 89 te
verkopen. Als ondernemer zag Jos vd Meulen overal kansen. Om de risico's
van de groeiende onderneming, waarin inmiddels vier rran
zi)n zonen Janus, Mathi;, Jacques en Jan ook actief waren,
te spreiden, werd in oktober 1921 de NV van der MeulenAnsems Automobiel Mij opgericht. In januari 1,922 sloot
deze NV met de Ford fabriek een dealerovereenkomst. Met
een kleine tussenpoos zov men uiteindelijk 90 jaar dit merk
gaan verkopen! Dit liep erg goed want al in juni 1923 werd
de 100ste Ford verkocht. Men deed er dan ook alles aan om
het merk te promoten.

L Eéru uan de eerste constructies

uanJumbo was de ombouw uan

Ford TT One-Tbru truchchassis. De nuttige opbouwlengte werd
fort uerlengd. Aan de achterzijde kwam een extrA meesturende
as. Daarmee uerdubbelde het nuttige laaduermogen.
1 In 1926 werd ddru de Wstdlik in Eindhouen e€7? grozt pand
in gebruib genomen. Deze foto dateert uan tien jaar later met
drie urijwel nieuwe Ford modellen eruoor geparkeerd. Ze staa.n

bii in totaal ,Uf Shell ?zmpen Op het dah prijht
"Ford' neonreclame. Het parud ging uerloreru tijdens een

opgesteld
€eru

bombardement

in

1944.
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jareru zestig uerhocht Van der Meulen-Ansems
eru Amerikddnse lijn uan Ford. Hier
in de uerlichte showroom adn de Wstdijh zieru rue de
Engelse Anglia en Conswl staaru te pronheru.
de

de Dwitse, Engels€

OPRICHTII'{G JUMBO
Veel kapiteins op hetzelfde schip was niet altijd
even gemakkelijk. Zoon Mathij had in Helmond
de leiding gekregen. Daar begon de firma in l92l
de Nationale Ïansport Onderneming. Om meer

laadvermogen te krijgen, werd een Ford TT omgebouwd tot een 6-wieler. Dat trok de aandacht van
.vraag ontstond. Mathij kocht
andere gebruikers, waardoor er

in

1927

een groor pand waarin hij de NV Jumbo Motor Co. oprichtte, De
o*bà1r* van T-Fords was erg succesvol. Tot 1928 waren er al 50 gerealiseerd. Na de Model 1 kwam de Mod el 2, die op de Ford AA was
gebaseerd. Een volledig eigen ontwikkeling werd de Model 3. Men

Éo.r*d. rot aan 1932 totaal meer dan 200 Jumbo's, misschien zelfs wel
het dubbele aantal. Ook maakte Jumbo toen al opleggers, aanhangers
en kippers. In de oorlogs jaren werden aanhangers, gasgeneratoren
,r.rrrrrodigd en bouwde men auto's om tot pickup. Vanaf 1945 knapte
De onderJumbo l.g.r*"gens op van Engelse en Amerikaanse makelij.
van
prod.uctie
in
de
specialiseren
meer
steeds
later
zich
zov
neming
allerhande aanhangers en opleggers. In 201 1 fuseerde Jumbo samen
met Groenewegen. Per 1 januari 2017 gingde onderneming in andere
handen over en zit er nu geen Van der Meulen meer in.
Het moederbedrijf NV Van der Meulen-Ansems maakte een grote
groei door. In 1 926liet men in Eindhoven een enorm pand bouwen.
Bijzonder was de stallingsplaats voor maar liefst 250 auto's. In 1935
begon men het taxibedrijf Veta met tien 7-persoons limousines . Deze
tak zou het bijna 60 jaar gaan volhouden en ging in 1995 op in
Hermes. In 1939 bleek een splitsing van de groot gegroeide onder-

grore showroom van DAF Trucks en de kantoorflat ertegenover.
Gelijktijdig nam Van der Meulen-Ansems de OBAM over. Deze
Ford-dealer had twee vestigingen in Eindhoven. Vier iaar later
deed men de aandelen over aan Nimoex, dat later overgenomen

werd door Kroymans. In 2009 ging die grote holding failliet en
trok Ford Eindhoven, zoals het bedrijf inmiddels heette, daarin
mee. Piet van der Meulen probeerde nog een doorstart te maken,
maar verkocht later zijn aandelen, waarna uiteindelijk Cees
Hendriks eigenaar werd. Die ging in 2014 ook weer failliet, waarmee een eind kwam aan de eens zo groteVan der Meulen d.ynastie.
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ooh urachtwagens. Op deze foto uit 1967 zien we uier Ford D-trwcks
met op de achïergrond korenmolen "De Adriddn" uit 1906.

Op 19 september 1 944 zorgde een bombardement voor een grote verwoesring van het pand van Van der Meulen-Ansems aan de Vestdijk in
Eindhoven. Na de wederopbouw begon men met de verkoop van allerhande Engelse, Franse, Tsjechische en Amerikaanse merken. In 1952
maakte de tweede generarie plaats voor de derde, zowel in Eindhoven
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In 1956 werd de verkooP van
Henschel en Van Twist vrachtwagens verkregen. Jacques was ook de
oprichter van ARO, die importeur werd van o.a. Norton motorfietsen.
N, d. splitising in 1939 ging zooÍt Jan door als de Eerste Helmondse
Automobiel Centrale. Hij nam het Ford-dealerschap mee. Zoon
Mathij van de Jumbo behield de originele NV in Eindhoven.

aan de Vestdijk de grootste
Èord-h"l van Nederland. He t jaarlijks aantal verkochte nieuwe Ford's
was inmiddels aanzienlijk. Daarbij hielp de eigen leasemaatschappij.
Voor de verkoop van rweedehands auto's werd Best Cars BV opgericht.
In 1 996 kocht men, met inmiddels de vierde generatie aan het roer, d.
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enkele GM-merken waaronder Bedford.

po*pirarions geopend. In 1972 verrees
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neming noodzakelijk. Eerder was in 1932 al zoon Janus voor zïchzelf
verder g.g""n mer een garagebedrijf in Eindhoven. In 1935 richtte ook
zoon Jacques een eigen autobedrijf op en kreeg het dealerschrP van

mer Jan en Alphons alsook in Helmond met Lambert. Onder hun
leiding werden er meer filialen in Geldrop en Veldhoven alsmede
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Y Iru 1996 bocht VDMA d.e showroum uan DAF Trucks ddn de Hwgo uan
der Goeslaan. Het kreeg als Ford Eindhoueru ueel klandizie. Na de uerhoop
uan de aandelen adn? Kroymans, werd het bedr|f i" 2009 meegezogen in
het faillissement uan die holding.

