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Voorwoord

De titel van dit boek is op de eerste plaats een hommage aan ieder die vanaf 1948 zich ingezet heeft om van 

het stoffeerderijtje in Blerick een meubelfabriek te maken die wereldwijd bekend is en geroemd wordt om haar 

voortreffelijke producten. Begaafdheid en bevlogenheid brachten groei. Dat is het economisch gevolg van talent. 

Maar aan talent is ook een sociale kant verbonden.

Vanaf het prille begin lieten de broers Ton en Jan Sanders weten dat zij het economische doel van hun bedrijf 

slechts als een middel beschouwden om te komen tot het sociale doel ervan. Gelovig als zij waren, baseerden 

zij zich daarbij op een Bijbelse parabel. Een rijk man leent bij zijn vertrek aan zijn knechten geld. De een geeft 

hij vijf, een ander drie, weer een ander maar één talent, een toen gangbaar gewicht in goud. Hij draagt hun op 

om daarmee te gaan handelen. Als hij terugkomt, beloont hij wie er ijverig mee gewerkt heeft, en straft wie zijn 

talent alleen maar in het donker bewaarde. De strekking van de parabel: je plaats in het geheel maakt niet uit, 

belangrijk is je inzet. 

Vanuit deze visie beschouwden de broers ook zichzelf als tijdelijke beheerders van talenten. Zij stelden niet hun 

eigen welvaart voorop maar die van de gemeenschap, in het bijzonder die van de Leolux-werkgemeenschap. Ze 

waren beslist geen zwevende idealisten maar vertaalden hun missie realistisch in zeer concrete bedrijfsvoering. 

Samen met hun medewerkers bouwden zij volhardend aan een product dat in die visie paste, een meubel van 

topkwaliteit.

Wij, hun opvolgers, dragen even overtuigd de opvatting uit, dat niet alleen kapitaal, maar ook ieders werklust, 

verstand en vakkennis slechts tijdelijk geleende talenten zijn. Bedoeld om ermee te bouwen aan welvaart en 

welzijn voor de mensen om ons heen. 

Sinds 1948 bewijst Leolux dat ‘dromen van een huis vol mooi en bijzonder’ ook in die zin werkelijkheid kan worden. 

Jeroen Sanders en Johan van Beek

2009

Bij de 2de oplage

In 2009 verscheen de eerste druk van het boek dat Harry de Groot schreef op mijn verzoek. Inmiddels zijn we vijf 

jaar verder en is de afstand tussen de periode dat Johan van Beek en ik Leolux bestuurden zo groot geworden 

dat een terugblik mogelijk is. De grote veranderingen door de financiële crisis vroegen om een aanvulling die 

zou passen bij de viering van het 80 jarig bestaan van Leolux in 2014.

Harry sloot zijn geschiedschrijving af in de eerste jaren van de nieuwe eeuw. Hij stelde op pagina 200 van zijn 

boek: “De dag van gisteren ligt nog zo vers in ieders geheugen dat het belang van allerlei zaken nog moeilijk te 

bepalen is…. Het echte verhaal vanaf 2004 laten we over aan een opvolgende schrijver.”

Helaas overleed Harry op 19 oktober 2013, waardoor het niet meer mogelijk werd met hem te overleggen 

over de teksten en de vormgeving van het vervolg. Ik ben er echter van overtuigd dat hij de inspanningen om 

het werk dat hij begon voort te zetten zou waarderen en heb mij naar beste weten en kunnen van die taak 

gekweten.

Ik heb bewust alle teksten intact gelaten tot en met hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 is ingekort om de omvang 

van het boek in de hand te houden en ruimte te vinden voor de nieuwste ontwikkelingen. Hoofdstuk 11 is 

gedeeltelijk herschreven. De laatste ontwikkelingen staan vermeld in het geheel nieuwe hoofdstuk 12.

Ik besef dat mijn visie bevooroordeeld zou kunnen zijn maar juist de recente geschiedenis ligt goed vast en 

ik werd begeleid door kritische meelezers. Veel dank ben ik verschuldigd aan het Leolux team dat de nieuwe 

uitgave vorm gaf.

Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe Leolux generatie talentvol zal vormgeven aan Leolux zodat in 2024 een 

fraai vervolg van dit talentenboek kan verschijnen. 

 

 

 

Jeroen Sanders 

Lente 2014
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WERKPLEK MET EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS

1.1   Kaart uit 1729 van de stad Venlo met aan de overzijde van 
de Maas het fort Sint Michiel.

1.2  Het fort met zijn glacis (onbebouwde uitlopers), een detail 
uit dezelfde kaart. De glacis waren tot in de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw grondgebied van de stad Venlo.

Zestiende eeuw: een fort op de Maasoever

In de Tachtigjarige Oorlog (1568 tot 1648) koos de stad Venlo, hoewel aan de ‘verkeerde’ kant van de Maas gelegen 

en dus in Spaans gebied, de zijde van de opstandige Hollandse gewesten. Venlo werd daarmee voor beide partijen 

een belangrijke vesting aan een grote verkeersader, de Maas. Dat had belegeringen, veroveringen en heroveringen 

tot gevolg. 

1

1.2

1.1

Zowel de stad als de Staten-Generaal van Holland en 
de Spanjaarden bouwden in de loop van de oorlog de 
vesting Venlo verder uit. In vroeger eeuwen hadden de 
Venlonaren de middeleeuwse muren met een gracht, later 
bolwerken en een tweede gracht omringd. Om buiten 
het bereik van het steeds zwaardere belegeringsgeschut 
te blijven, kwamen er later een droge gracht, bastions en 
aarden wallen bij. De buitenzijde van die wallen bestond 
uit lange hellingen, glacis geheten. Ze werden vrij gehou-
den van bebouwing en struiken om een ruim schoots-
veld voor het geschut te bieden. Aanvallende troepen 
zouden een grote afstand ongedekt en helling-op moeten 
ploeteren. De versterkingen werden stervormig aangelegd 
om zonodig de aanvallers van een naastgelegen sterpunt 
gemakkelijk van opzij onder vuur te kunnen nemen. 
Vandaar de kenmerkende vorm van veel oude steden.

Aan de westkant van de Maas was Venlo eeuwenlang 
voldoende beschermd door de Maas en het eiland, veel 
later pas schiereiland, de Weerd. In 1641 begonnen de 
Spanjaarden, omdat het geschut inmiddels verder reikte, 

met de bouw van een vijfhoekig fort op de Maasoever 
recht tegenover Venlo (afb.1.1). Ze vorderden grond die 
in het bezit was van het Venlose Oude Mannenhuis, en 
dwongen inwoners van de omringende dorpen om mee 
te werken aan de bouw. Het hart van het Fort Sint-Michiel 
is nog altijd het hart van wat later het kazerneterrein zou 
worden. Het fort kreeg die naam omdat de bouw was 
begonnen op 29 september, het feest van Sint Michaël. 
De glacis ervan, vijf grote punten met daartussen klei-
nere, liepen tot ver in het Blerickse land (afb.1.2). Maar 
het hele gebied dat het fort besloeg, bleef steeds tot de 
stad Venlo behoren. Het werd nog tot kort na de Tweede 
Wereldoorlog ‘Venlo over de Maas’ genoemd. Rondom 
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1.3  In 1844 ligt nog alleen bouwland rond fort Sint Michiel. De 
weg, nu Horsterweg (in rood met zwarte stippen ernaast), 
loopt om de glacis van het fort heen. 

1.4  Een kaart uit een legger van de Nederlandsche Staatsspoor-
wegen laat het emplacement van Blerick met directe om-
geving zien. De glacis, de grens tussen Venlo en Maasbree 
(daar behoorde Blerick toen nog toe) is met een zwarte lijn 
ingetekend.

1.5  Advertentie in de Venloosche Courant van 26 maart 1892. 
De bouwplaats: waar nu Leolux I, het hoofdkantoor, ligt.

1.3

1.4

1.5

de glacis liep een pad dat de Blerickenaren gebruikten 
om bij hun grond ten noorden van het dorp te komen. 
De grillige vorm van het fort herkent men nu nog in de 
vreemde loop van de Horsterweg. Op een kaart die de 
toestand van 1844 weergeeft is daar van bebouwing nog 
geen sprake (afb.1.3).
In 1867 werd in Nederland de ‘Wet tot regeling en vol-
tooiing van het vestingstelsel’ aangenomen, de ‘Vesting-
wet’. Vanaf dat jaar sloopte men in veel steden de muren 
en wallen. Zo ook in Venlo. Ook mochten nu de glacis 
worden bebouwd. Vanaf 1872 bood de Dienst der Do-
meinen, het fort was immers eigendom van het Ministerie 
van Oorlog, een aantal kavels te koop aan. 

Negentiende eeuw: het spoor en station Blerick
Het dorp Blerick en de zuidelijke punt van de glacis van 
het fort werden vanaf 1865 doorsneden door een breed 
emplacement van de Spoorwegen. Er was een spoor- en 
verkeersbrug over de Maas gebouwd en de spoorweg-
verbinding Venlo – Eindhoven was tot stand gekomen. 
Blerick werd een officiële halte met vanaf 1 januari 1869 
een eigen station. Dat lag zo’n 40 meter westelijker dan 
het tegenwoordige. In 1882 werd ook de railverbinding 
Venlo – Nijmegen een feit. De Spoorwegen vervingen het 
kleine station in 1893 door een ruimer gebouw op een 
paar honderd meter westelijker dan het tegenwoordige, 
ongeveer waar nu het tankstation De Witte ligt. Vanaf 
1877 hielden de Spoorwegen een legger bij, waarin de 
situatie van wegen, percelen en gebouwen op en direct 
bij het emplacement nauwkeurig werd opgetekend en tot 
1922 bijgehouden (afb. 1.4). Het station Blerick van 1893 
is er op aangeduid; het toen afgedankte station, dat vlak 
naast de overweg lag, is genummerd als 4535.

1892: een gloeilampenfabriek
Nu het bouwverbod op de glacis van het fort is opgehe-
ven, ontstaat er activiteit. 
Vermoedelijk aangelokt door het succes van de in 1889 
gestichte gloeilampenfabriek van Goossens & Pope star-
ten in 1892 enige kapitaalkrachtige lieden de gloeilam-
penfabriek ‘Constantia’ Incandescent Lamp Manufactory 
Venloo, kortweg Constantia. De heren Jos. Steegh uit 

Blerick, Adolf Goossens uit Venlo en G. Deurvorst uit 
Amsterdam gaan energiek te werk. Zie de snelle opeen-
volging van de volgende data: in de Venloosche Courant 
van 26 maart 1892 plaatsen zij een advertentie waarin 
zij de aanbesteding op 29 maart ‘voor het bouwen eener 
Gloeilampenfabriek met portierswoning, te Blerick tegen-
over het station’ aankondigen (afb.1.5). De ligging direct 
bij het station is natuurlijk gunstig voor de aan- en afvoer 
van grondstoffen en producten. De architect van het 
gebouw is Henri Delsing uit Roermond. Het terrein kan 
men om 10 uur ‘s morgens in ogenschouw nemen en al 
om 12 uur moeten de offertes worden ingediend. Op 
9 juni wordt Constantia officieel als N.V. opgericht en al in 
de herfst van datzelfde jaar zijn ongeveer 60 personeels-
leden in hun fabriek aan het werk. De krant van zaterdag 
6 mei 1893 meldt in het verslag van de Kamer van Koop-
handel, dat de fabriek werkte met ‘eene stoommachine 
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1.6  Detail uit de situatiekaart van de Spoorwegen. Ver in een 
afgeknotte punt van de westelijke glacis staan de gebou-
wen van de lampenfabriek Constantia ingetekend. 

1.7  Het woonhuis van Josef Fleischauer, de directeur/eigenaar 
van Rhenania, in de Horst Wesselstraße (nu Wilhelmstraße) 
te Viersen. 1.7

1.6

van 80 paardenkracht’ en ‘Bedoelde fabriek heeft ten 
behoeve van haar fabrikaat een eigen gasfabriek en wa-
terreservoir daargesteld’. Het gas was nodig om het glas 
voor de lampen te smelten. 
Op de legger van de Spoorwegen die tot 1926 werd bij-
gehouden is dan ook in de punt van de glacis op de 
percelen 4819 en 4820 een groot gebouw te zien met 
bijgebouwtjes aan de Kazernestraat, ongetwijfeld de gas-
fabriek en het waterreservoir (afb. 1.6).

De plaats van dit gebouw is precies die van het hoofd-
kantoor van Leolux aan de Kazernestraat met de direct 
daarachterliggende bedrijfsruimten. Het front met ingan-
gen van garages en kantoor lag naar het spoor gericht. 
De huizen en tuinen aan de Kazernestraat dateren pas 
van later. De schrijver kan zich nog herinneren dat, toen 
aannemer Negeman begin  jaren zestig de gaten voor de 
fundering van de kolommen van de voorgevel aan het 
graven was, hij stootte op kuilen vol dunne glasscher-
ven. Iemand wist toen nog te vertellen dat die afkomstig 
konden zijn van ‘een’ lampenfabriek die daar gestaan zou 
hebben. Men wist toen niet welke. Het leverde in ieder 
geval een forse meerkostenpost op. Maar dan zijn we al 
enige stadia verder in de geschiedenis van de plek.

Vanaf het begin draait Constantia met verlies, ook als 
men in 1897, nu onder de naam ‘N.V. Constantia Electric 
Works’, naast lampen ook elektrotechnische apparaten 
gaat maken. In 1902 is de N.V. al aan de vijfde directeur 
toe. In 1904 komt het tot een overeenkomst met Philips & 
Co te Eindhoven. 
Philips plande – zo wordt duidelijk uit het boek Geschie-
denis van de NV Philips’ Gloeilampenfabrieken deel II, 
hoofdstuk ‘Het Kooldraadlampenkartel (VVG)’ - de over-
name van Constantia niet zozeer met de bedoeling om 
een concurrent uit te schakelen. Het marktaandeel in de 
lampenfabricage was veel belangrijker vanwege toen nog 
geoorloofde, daaraan gekoppelde kartelafspraken. 
De algemene vergadering van Constantia-eigenaren houdt 
zich groot en besluit om af te zien van verdere productie 
en zich met de ‘heeren Philips & Co. te Eindhoven te ver-
eenigen’. Tot enige jaren daarna ontvangen de aandeel-

houders daarvan revenuen, de enige in de 12 jaar van het 
bestaan van hun bedrijf. De fabriek wordt even later door 
Philips gesloten.
Wat er in de acht jaren direct daarna met het gebouw 
gebeurde, is nergens in archieven te vinden. Door een 
omissie in de Kadasterregisters is zelfs de eigenaar niet 
bekend. Er zijn ook geen foto’s van de oudste bouw van 
Constantia bewaard gebleven. 

Begin twintigste eeuw: meubelindustrie De Valk
In boeken van het Kadaster staat te lezen dat in 1912 
een Cecile Custers en Elisa van Liebergen, getrouwd 
met de industrieel Frans Klefs, een groot stuk grond, 
waaronder de percelen van Constantia, verkopen aan 
Hendrik Valk, bouwkundige te Blerick. In 1913 wijst hij 
die vervolgens toe aan zijn ‘vier kinderen in vereniging’: 
Johanna, die Hoofd der school is in Baarlo; Albert, net 
als zijn vader bouwkundige; Petronella en Dirk (ook wel 
Derk genoemd) Christiaan, beide zonder beroep. Hoe 
en wanneer de eigendomsverhoudingen zich wijzigden 
en of er activiteiten (en zo ja, welke) jarenlang in de ge-
bouwen aan de Kazernestraat plaatsvonden, is nog niet 
achterhaald. In 1939, zo blijkt uit een notariële akte, is de 
jongste zoon, Derk Christiaan Valk, eigenaar van grond 
en gebouwen op die plek aan de Kazernestraat. Hij ver-
koopt op 6 februari van dat jaar een deel ervan aan de 
N.V. Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek ‘Fleischauer’. 
Voor de geschiedenis van dát bedrijf doen we een stapje 

terug in de tijd. Dit bedrijf is, niet strikt juridisch maar 
wel historisch gezien, de oorsprong van Leolux.

Rhenania uit Viersen 
Josef Fleischauer had in korte tijd in Viersen een impo-
sant bedrijf opgebouwd. Stond hij in het adresboek van 
Viersen van 1906 nog neutraal genoemd als ‘Handelsge-
vollmächtigter’, in dat van 1911/12 prijkt een omkaderde 
vermelding: ‘Fleischauer Josef, Kurz- Weiss- und Woll-
warenfabrik, Gr. Bruchstr. 43’. In 1925 had hij die fabriek 

nog steeds, maar bovendien samen met een zekere 
Thewissen een fabriek in drijfriemen op het adres Klos-
terstrasse 15. 
Dat vooral de zaken in leer goed liepen, concluderen we 
uit het adresboek van 1927/28. Daarin wordt zijn eerste 
fabriek niet meer genoemd, maar wel staat achter Josef 
Fleischauer, met de toevoeging Kfm (Kaufmann), een 
eenvoudige advertentie met als tekst: ‘Ledermöbel und 
Lederwarenfabrik “Rhenania”, Klosterstr. 15’. Josef zelf 
woonde inmiddels in de deftige Wilhelmstrasse in een 
fraai huis dat, gezien de steeds gebruikte adressering van 
Rhenania, ook als hoofdkantoor diende (afb. 1.7). In 1930 
was het bedrijf enorm gegroeid. De enige bewaard geble-
ven afbeelding ervan laat linksonder Josefs huis met ach-
terliggende gebouwen in de Wilhelmstrasse 14 zien. Het 
bovenste deel van de prent toont de fabrieksgebouwen 
aan de Klosterstrasse (afb. 1.8). In de oorlog werd een 
deel van de fabrieken door bombardementen verwoest. 
Na de oorlog werd het restant afgebroken ten behoeve 
van de bouw van woningen en van de Körnerschule.
Op 9 mei 1934 richt Josef Fleischauer samen met zijn 
dochter Elisabeth de Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfa-
briek ‘Rhenania’ N.V. op (afb. 1.9). Om welke reden hij 
een dochterbedrijf in Nederland vestigde, is niet bekend. 
Mogelijk wilde hij de herkomst van zijn producten uit een 
Duits moederbedrijf verdoezelen. De opkomst van Hitler 
c.s. in Duitsland zou immers in de omringende landen 
voor een negatief image van Duitse producten kunnen 
zorgen. In een brief aan de Voorzitter van de Raad voor 
het Rechtsherstel zal A. (Anton, roepnaam Ton) Sanders 
later als aanleiding de toenmalige contingentering van 
meubelen noemen. De Nederlandse regering had de import 
vanuit Duitsland beperkingen opgelegd. Als Nederlands 
bedrijf zou Rhenania onbelemmerd kunnen doorgaan 
met het leveren van meubelen.
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1.8

1.9

1.10

Al op 30 juni 1934 veranderen vader en dochter de naam 
van het bedrijf in N.V. Zuid-Nederlandsche Clubmeubel-
fabriek ‘Fleischauer’. In de Acte van oprichting in de 
Staatscourant nr. 178 van 17 september 1934 staat dat de 
N.V. gevestigd is te Venlo. Een vage omschrijving. Het 
oudst bewaarde, door roet en water zwaar beschadigde 
boek waarin de verkoop van producten werd genoteerd, 
meldt verkopen vanaf november, mogelijk al vanaf 
oktober 1934. Maar onzeker is, of er toen daadwerkelijk 
productie plaatsvond en zo ja, waar. Op 21 februari 1935 
wordt de mede-eigenaresse Elisabeth, woonachtig te 
Venlo, aangemeld bij de KvK als adjunct-directeur. Ook 
dan nog staat niet vast dát er geproduceerd wordt en op 
welk adres. Pas vanaf mei 1936 hebben we zekerheid dat 
er in Venlo (Blerick) geproduceerd werd. Dat wordt dui-
delijk uit een, nog zwaarder beschadigd, tweede boek, 
waarin onder andere loonbetalingen aan stoffeerders en 
leerlingen staan vermeld (afb. 1.10). We mogen aannemen 
dat Elisabeth Fleischauer, later samen met haar echtgenoot 
Günter (H.G.M.J.) Ling, vanaf de start een gedeelte van 

het bedrijf van Valk huurde. Valk wilde namelijk een ma-
chinale houtbewerking exploiteren voor de fabricage van 
schoolmeubelen, had weinig affectie met een stoffeerderij, 
maar leverde er graag de houten rompen aan. Bovendien 
vertelde Baer van Beek als oud-werknemer van De Valk 

bij zijn afscheid als chef tekenkamer van Leolux, dat ‘een 
filiaal van een Duitse fabriek’ vanaf 1936 in een deel van 
de fabriek van Dirk Valk (‘naast ons’) was gehuisvest.

Een brandje met gevolg: een splitsing
Nog in januari 1939, de bouwaanvraag wordt bewaard in 
het GemeenteArchief Venlo, had Dirk Valk door architect 
Theo van den Berg een totaalplan laten maken voor zijn 
meubelfabriek en stoffeerderij. Maar hij besluit anders. 
Op 6 februari 1939 verkoopt Dirk Valk aan de N.V. Zuid-
Nederlandsche Clubmeubelfabriek ‘Fleischauer’ voor 
f. 8.000,- ‘een magazijn, garage, kantoor, afgebrand 
fabrieksgebouw en erf’. In de stoffeerderij is kennelijk 
eind 1938 of in januari 1939 brand geweest, vandaar de 
schappelijke prijs. In de Venloosche Courant van die 
maanden is helaas geen reportage of zelfs alleen maar 
een kort bericht van de brand terug te vinden. 

1.8  De fabrieksgebouwen van Fleischauer aan de Klosterstras-
se in Viersen. De lithografie laat een collage zien. Onder-
aan links is zijn woonhuis/hoofdkantoor ingevoegd. 

1.9  Een bladzijde uit de inschrijving bij de KvK Venlo van de 
Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek “Rhenania” N.V.

1.10  Afleveringen zijn vanaf november 1934 bekend. Maar of 
dat eigen productie was?
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1.11  Het rechterdeel van de voorgevel van de oude Constantia-
bouw, waarachter in 1938 de houtbewerking van De Valk 
lag. De bouwtekening, waaruit dit detail, dateert van 27 
september 1938.

1.12  Reconstructie van de complete bouw door Constantia in 
1892 door twee bouwtekeningen van delen van de voor-
gevel te combineren.

1.11

1.12

Uit de verkoopakte blijkt wel dat de grond waarop het 
gebouw stond nog altijd tot Venlo, terwijl een daarachter 
liggend terrein tot Maasbree behoorde. In een bouwaan-
vraag bij de Gemeente Venlo van maart 1939 door Valk 
voor een ‘open bergplaats’ achter zijn houtbewerking 
heet het grondstuk te liggen in ‘Venlo, Over de Maas’. 
Ook de directie van de N.V. Zuid-Nederlandsche Club-
meubelfabriek ‘Fleischauer noemt in wat zij Catalogus A 
noemen (vermoedelijk van 1939), als hun adres ‘Venlo 
(over de Maas)’.
Bij de precieze omschrijving van het oppervlak van de 
aankoop staat in de notarisakte: ‘strekkende het verkoch-
te zich uit tot het midden van de brandmuur tusschen 
de meubelfabriek en de stoffeerderij, welke muur alzoo 
gemeenschappelijk eigendom wordt’. Van het uiterlijk van 
de gebouwen zijn geen vroege foto’s of allereerste bouw-
tekeningen bekend. Het archief van de afdeling Bouwza-
ken van de Gemeente Venlo, waar ze indertijd zeker aan-
wezig waren, lag in de Tweede Wereldoorlog grotendeels 
opgeslagen in het Arsenaal. Dat werd door een voltreffer 
volledig verwoest. 

Een reconstructie op papier
De oudst bekende afbeelding van het bedrijf vinden we 
op een bouwtekening, gedateerd 27 september 1938 
(afb.1.11). De tekening hoort bij een aanvraag voor een 
verbouwvergunning voor het voorste deel van de hout-
bewerking van De Valk. Gezien de stijlkenmerken en de 
zeer eenvoudige opzet van één bouwlaag moet dit het 
gebouw zijn zoals het in 1892 door Constantia gebouwd 
was. Op de plattegrond zijn rechts drie garages getekend. 
Daarnaast, aan de Kazernestraat, moet nog een woonhuis 
hebben gelegen. Een tekening of foto daarvan is onvind-
baar. Links op de bouwtekening is de brandmuur te zien 
die ten tijde van Valk de houtbewerking en stoffeerderij 
scheidde en mogelijk eerder al de brandgevaarlijke lam-
penfabricage van de verpakkingsafdeling en expeditie. 
In een brief van 6 maart 1946 aan het Beheersinstituut, 
waarin de kandidaat-notaris J. Beckers als beheerder de 
toestand van het stoffeerderijgedeelte van het Duitse be-
drijf (links naast de brandmuur) uiteenzet, lezen we: ‘Het 
gebouw der N.V. is gedeeltelijk opgetrokken in 1939, na-
dat het oorspronkelijke gebouw door brand grotendeels 

verwoest was terwijl een ander gedeelte van oudsher 
bestaan heeft en, tenminste voor wat het dak betreft, in 
vervallen toestand verkeert’. Met ‘ander gedeelte’ worden 
de kantoren/opslagruimten aan de voorzijde bedoeld. In 
hoofdstuk 2 zullen we nader ingaan op de rol van het 
Beheersinstituut.
Een latere afbeelding, een verbouwingstekening van het 
hierboven genoemde dak van de Zuid-Nederlandsche 
Clubmeubelfabriek uit 1949, laat van het linkerdeel van 
het gebouw alleen dat voorste gedeelte zien. Dat sluit 
‘naadloos’ aan bij de eerdergenoemde bouwtekening 
van Valk. Door beide tekeningen te combineren is de 
oorspronkelijke voorgevel te reconstrueren (afb. 1.12). 
De gevel met stalen ramen was cementgrijs gepleisterd, 
op enigszins onregelmatige afstanden onderbroken door 
pilasters. Die zouden later de aanleiding worden voor de 
rij kolommen onder de voorgevel. Achter dit eenvoudige, 
in de ogen van nu troosteloze geveltje is het allemaal be-
gonnen.
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1.13  De luchtfoto geeft een indruk van het geweld (en de mis-
sers) waarmee de geallieerden probeerden om de brug 
over de Maas te verwoesten. Het bedrijven van de ZNC 
en De Valk, die ver genoeg van de brug verwijderd lagen, 
zijn omcirkeld.

1.13Op 13 juni 1939 wordt de naam van het dochterbedrijf 
van het Viersense Rhenania gewijzigd in ‘N.V. Zuid-
Nederlandsche Clubmeubelfabriek’. Aan Fleischauer 
herinnert dan niets meer. We volgen vanaf hier weer de 
geschiedenis van de plek aan de Kazernestraat. Hoe het 
Ling en zijn opvolgers zakelijk verging komt in een vol-
gend hoofdstuk aan bod.

Oorlog en bevrijding
In de Tweede Wereldoorlog wordt de Venlose enclave 
aan de Blerickse kant van de Maas in feite opgeheven 
doordat Blerick, tot dan toe behorend bij Maasbree, bij 
de gemeente Venlo wordt gevoegd. In oktober 1944 be-
ginnen de geallieerden de bruggen over de Maas tussen 
de twee stadsdelen te bombarderen (afb. 1.13). Dan ver-
andert Blerick, dat de Duitse troepen als bruggenhoofd 
aan de westkant van de Maas willen behouden, in een 
vesting, deels zelfs omringd met een antitankgracht. Het 
offensief van de geallieerden begint listig met het door 
luidsprekers versterkte geluid van oprukkende voertuigen 
vanuit het noordwesten. De Duitse artillerie reageert van-
uit Venlo en Blerick furieus in die richting. Maar de aan-
val, op 3 december, komt vanaf de andere kant en wordt 
voorafgegaan door een urenlange artilleriebeschieting 
van de Duitse stellingen met 400 kanonnen. Bijna elk 
huis in Blerick wordt daardoor beschadigd.

Bij de beschietingen over en weer wordt ook de stof-
feerderij van Ling getroffen. In de al eerder geciteerde 
brief, waarin kandidaat-notaris J. Beckers als beheerder 
aan het Nederlandsche Beheersinstituut de toestand van 
het bedrijf uiteenzet, lezen we: ‘Tengevolge van de oor-
log heeft genoemd gebouw, dat meerdere granaattreffers 
te incasseren kreeg, een belangrijke schade opgelopen’. 
Daarentegen treffen we later in een verweerschrift van 
de advocaat van Ling als reactie op bovengeciteerde zin 
aan: ‘In werkelijkheid heeft het herstel slechts f. 1913,83 
gekost, welk bedrag werd uitgegeven in de periode van 
1 Mei 1945 – 1 Mei 1946.’ Waarop in verweer A. Sanders 
(procuratiehouder onder Derk Valk), die onder toezicht 
van J. Beckers de stoffeerderij van Ling beheert maar 
tevens gegadigde is voor de koop van het bedrijf, onder 

andere schrijft: ‘Het [gebouw] liep, naast 100% glasschade, 
16 granaattreffers op’. Hij berekent de uiteindelijke her-
stelkosten op f. 16.586,51. 
Het ligt voor de hand dat beide partijen een voor hun 
standpunt zo voordelig mogelijk bedrag noemen. Moge-
lijk is de raming van de herstelkosten van het fabrieks-
gedeelte van Valk, opgesteld door de officiële Schade-
Enquête-Commissie en bewaard in het GemeenteArchief 
Venlo, een bruikbaar gegeven. De bedrijven lagen immers 
direct tegen elkaar en waren van eenzelfde constructie 
en materiaalgebruik. De kosten hier werden vastgesteld 
op f. 2.568,-. Waarschijnlijk telde Sanders noodzakelijk 
geachte, dure verbeteringen mee. Hoe het ook zij, het 
is duidelijk dat het gebouw er niet zonder schade vanaf 
kwam. Met name de glasschade aan de daken van het 
fabrieksgedeelte zal er de oorzaak van zijn geweest dat 
de productie een tijdlang stillag. 
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1.14  Bedrijfslogo van schoolmeubel- en rompenfabriek De Valk.

1.15  Lijntekening van de nieuwbouw van 1959, overgenomen 
uit de catalogus. De bouw was op het moment van druk-
ken nog niet gereed.

1.16   Een gedeelte van het nieuwe front van het bedrijf in 1960. 
Naast de nieuwe gevel is nog een stukje oude gevel zicht-
baar dat tot De Valk behoorde.  

1.16

1.15

1.14

1948: de Nederlandse ZNC
Wanneer na een jarenlang proces van beheer over en 
procedures rond de verkoop van Duits bezit de rook van 
de Tweede Wereldoorlog is opgetrokken, heeft de in 1948 
nieuw opgerichte, nu Nederlandse vennootschap, Zuid-
Nederlandse Clubmeubelfabriek N.V. het gebouw en de 
grond van Fleischauer/Ling in bezit. Het is wederom een 
meubelstoffeerderij, die net als de voorganger de houten 
rompen betrekt van het bedrijf aan de andere zijde van de 
brandmuur, de houtbewerking van Derk (ook Dirk) Valk 
(afb. 1.14). Dit bedrijf pretendeert nog lang naast rompen 
voor zitmeubelen ook schoolmeubelen te leveren. Feitelijk 
is het volledig afhankelijk van de rompenleveranties aan 
de buurman. 
Deze ZNC groeit en groeit. En bouwt. In 1957 en ‘58 
wordt grond geruild en bijgekocht van Valk, waarna 
nieuwbouw start in 1959 (afb. 1.15 en 1.16). In 1961 wordt 
een groot stuk grond aan de Horsterweg gekocht en even 
later van de gemeente Venlo ook de weg die erlangs loopt. 
Dat was oorspronkelijk een van de verbindingen van het 
dorp Blerick met het Ubroek. Toen het spooremplacement 
werd aangelegd, werd de verbinding van het dorp met het 
Ubroek hersteld door een weggetje dat, de punt van de 
vroegere glacis volgend, schuin langs het talud omlaag liep 
vanaf de overweg aan de Kazernestraat (op de plaats waar 

nu het viaduct ligt) naar de uiterst linkse hoek van de ZNC 
(nu het halletje met trap naar de kantine) (afb.1.17).

Op het betreffende grote grondstuk liggen nu de hout-
bewerking met magazijn. Het schuin omlaag lopende 
weggetje vormt samen met de tuin van het vroegere huis 
Kazernestraat 1 de spits toelopende parkeerplaats met 
fietsenstalling tegen het spoor. Dat huis met bijbehorende 
schuurtjes, dat eertijds dus in Maasbree lag, is nu ver-
dwenen. Jarenlang woonde daar Anna Janssen, die er om 
bekend stond dat zij uitvoerig kon schelden als de leerjon-
gens van de fabriek weer eens fruit van haar bomen had-
den geplukt. Zelfs de directie schoot schichtig naar binnen 
als Anna, de armen in de zij, voor het huis stond. In 1967 
kocht Leolux haar huis en grond. Zij bleef er gehuurd wo-
nen tot haar dood in de jaren zeventig.
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1.17  Door aankoop van grond (1) en weg (2) in 1961 en ’62 
kreeg de ZNC voldoende ruimte voor de bouw van een 
eigen machinale houtbewerking.

1.18  De machinale houtbewerking in 1970, gezien vanaf de 
Horsterweg.

1.19  De bouw aan de Kazernestraat in 1972. De oude voorge-
vel van De Valk ging tegen de vlakte, waarna kantoren en 
bovenbouw richting Kazernestraat werden uitgebreid. Op 
de hoek kwam een representatieve entree met de directie-
kantoren erboven. Rechts daarvan een royale expeditie.

1.17

1.18

1.19

1

2

2

1962: de eenheid hersteld
Eind 1962 wordt voor iedereen duidelijk dat de ZNC meer 
grip wil hebben op de levering van de houten rompen. 
Die werden tot dan toe voornamelijk geleverd door N.V. 
Meubelfabriek D.C. Valk, maar ook door kleine werk-
plaatsen uit de omgeving. Hun planning is niet altijd 
betrouwbaar genoeg naar de zin van de ZNC. Bovendien 
leveren zij soms ZNC-rompen onveranderd door aan 
concurrerende stoffeerbedrijven. De ZNC onderhandelt 
met Dirk Valk, die kort daarna ook al met het oog op 
zijn gevorderde leeftijd, besluit tot verkoop. Op 1 februari 
1963 verkopen D.C. Valk en zijn echtgenote hun beider 
aandelen aan de ZNC. Aan de Horsterweg verrijst een 
moderne machinale houtbewerking met montageafdeling 
en magazijn (afb. 1.18). Ook de knipkamer en het naai-
atelier krijgen er een plaats. Aan de Kazernestraat wordt 
een loods in gebruik genomen als houtopslag. Op de 
plaats van het oude bedrijf van De Valk komt een ruime 
expeditie en op de hoek een representatieve hoofdingang 
met directiekantoren (afb.1.19).
 
In feite opereren de twee bedrijven nu als één geheel, 
maar het duurt nog tot 30 oktober 1972 voordat ook 

de naam ‘N.V. Meubelfabriek D.C. Valk’ wordt omgezet 
in ‘Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek B.V’. Juridisch 
gezien is het pas op dat moment weer een eenheid op 
dezelfde plek en in dezelfde formatie zoals ooit lampen-
fabriek Constantia was begonnen. Een dag later wordt de 
historische, maar wat oubollig klinkende naam van het 
bedrijf omgezet in het eigentijdse ‘Leolux Meubelfabriek 
BV’. 

De plaats van de hoofdvestiging van het bedrijf op de 
aardbol is daarmee beschreven. De verovering van een 
plaats in de meubelwereld is een ander verhaal. Dat we 
al even graag vertellen.
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DE DUITSE ZNC EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Een moeilijke tijd voor het starten van een bedrijf, de jaren dertig van de twintigste eeuw. Werkloosheid heerst 

alom. In Duitsland vormt dat een vruchtbare bodem voor het nationaal-socialisme. Omliggende landen zien daarin 

een bedreiging en nemen maatregelen. Handelsbeperkingen. Het Duitse Rhenania vindt een oplossing: een dochter-

onderneming in het nabijgelegen Venlo.

2.1  De oudst bewaard gebleven modelfolder van de Duitse ZNC, 
vermoedelijk uit 1932.

2.2 Model Königsberg van de Duitse ZNC.

2.3 Model Gronau.

2

2.2 2.3

2.1

De overgebleven, zeer door water beschadigde verkoop-
administratie van de Duitse ZNC begint bij november 
1934, misschien iets eerder, de bladen zijn door vocht aan 
elkaar vastgeplakt. De maandomzet bedraagt regelmatig 
tusssen de f. 3.000,- en f. 4.000,- en de meubelen worden 
door heel Nederland geleverd. 

De eerste producten
We kennen de oudste meubelen nog waarmee het be-
drijf de Nederlandse markt ging bewerken. Er bleef een 
van zwart papier harmonica-gevouwen modellenfolder 
bewaard, waarin gedrukte afbeeldingen zijn geplakt van 
fauteuils (afb. 2.1). Ze hebben overwegend Duitse model-
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2.4  De voorzijde van de ZNC-folder van 1939. Aan het touwtje 
door de perforatie linksboven kon de verkoper de bro-
chure naast zijn buro aan een spijker binnen handbereik 
hangen.

2.5  De eerste pagina in de brochure 1939. De tekst is alleen al 
vanwege de oude spelling en het omslachtig taalgebruik de 
moeite van het lezen waard. Opvallend onderaan zijn de 
plaatsaanduiding ‘Venlo (over de Maas)’ en het korte tele-
foonnummer.

2.6  Het bovenste deel van de laatste pagina uit de brochure 
1939 met alle gegevens over de matras Droomland.

TIJDSBEELDMERK 1

Een merk is niet alleen een teken dat moet opvallen in een omge-

ving waarin soms veel meer andere zaken om aandacht vragen. 

Het is een symbool van een inhoud. Belangrijk voor zowel teken 

als inhoud is een jarenlange continuïteit. Het teken (logo) wordt 

nogal eens lichtzinnig aangepast aan de heersende grafische 

mode, maar de inhoud verandert niet zo snel. 

Chronologisch staat door dit boek heen de geschiedenis van het 

merk. Bij de afbeeldingen van de verschijningsvorm wordt kort de 

inhoud beschreven zoals het bedrijf die op dat moment formu-

leerde.

Door elkaar zijn de hoofdletters R en V diapositief afgedrukt op 

een rond veld. Ze staan voor Rhenania, de naam van het moeder-

bedrijf, en Viersen, de Duitse vestigingsplaats op ongeveer 18 km. 

van Venlo. Het merk komt voor op foto’s van zitmeubelen in een 

harmonica-gevouwen mapje dat dateert uit begin jaren dertig van 

de vorige eeuw. Zie de afbeelding 2.1 tot en met 2.3.

  

Een variatie op het eerste merk is afgedrukt op de voorzijde van 

Catalogus A die mogelijk in 1939 werd uitgebracht. Nu staan de 

hoofdletters Z en V door elkaar heen op een rond veld. Op het 

midden van de schuine poot van de Z een ronde knop. De letters 

zijn de afkorting van Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek, de 

naam van het Duitse dochterbedrijf van Rhenania, en Venlo, de 

vestigingsplaats. Direct onder het veld rond meelopend is ter ver-

duidelijking CLUBMEUBEL gezet. 

De tekst van het voorwoord geeft aan waar het merk voor staat: 

‘Aan ZV-Clubmeubelen zijn de voordeelen van een goede uitvoe-

ring verbonden met die van een zeer lage prijs’. Op dat moment 

worden dus nog alleen een prima techniek en een lage prijs aan 

het merk verbonden. Zie ook de afbeeldingen 2.4 en 2.5.

2.4 2.5

2.6

namen als Bergedorf, Speyer, Uerdingen, Gronau, maar 
ook een enkele Nederlandse als Delft, Helmond, Brabant.
(afb. 2.2 en 2.3). Bij sommige afbeeldingen staat in de 
linkerbovenhoek nog het handelsmerk van Rhenania 
Viersen, het moederbedrijf. Op de folder is een sticker 
geplakt waarop in het handschrift van Ton Sanders ‘Zuid. 
Ned. 1932’ staat. De weinige tekst, alleen de afmetingen 
van de fauteuils worden vermeld, is in het Duits. De 
folder stamt waarschijnlijk nog van het Duitse Rhenania 
zelf. 
De administratie is tot en met 1938 in het Duits, geschre-
ven in een zeer verfijnd handschrift, mogelijk van Elisa-
beth Fleischauer zelf, de mede-eigenaresse en adjunct-
directeur. Op 29 oktober 1936 meldt zij, nu gehuwd met 

Hermann G.M.J. Ling, aan de Kamer van Koophandel te 
Venlo dat haar echtgenoot procuratiehouder en aandeel-
houder is geworden. Op 17 maart 1938 laat zij vastleggen 
dat vader Josef Fleischauer is teruggetreden en dat haar 
man nu geen procuratiehouder meer is, maar directeur. 
In ‘Catalogus A’ (afb. 2.4/2.5) van kort voor de Tweede 
Wereldoorlog, vermoedelijk 1939, zijn alle modelnamen 
vervangen door typisch Nederlandse stedennamen als 
Alkmaar, Hengelo, Julianadorp, Katwijk, Scheveningen, 
Lutterade. Voorin, op een door perforaties uitscheurbare 
pagina, staat de inkoopprijslijst, achterin de verkoopprijs-
lijst. Af te leiden is daaruit de marge voor de detaillist: 
toen vijftig procent, inclusief vier procent omzetbelasting. 
Verrassend is dat de Duitse ZNC ook matrassen levert. 

Het binnenwerk bestaat uit ‘de beste onvermengde 
Java-kapok’ of uit springveren in twee kwaliteiten. Op 
de duurste ervan, model Droomland met 220 kg. draag-
vermogen (!), wordt 15 jaar garantie gegeven. De afdek-
king varieert van de goedkoopste uitvoering met Crin 
d’Afrique afgedekt met watten, tot de duurste, van paar-
denhaar met schapenwol (afb. 2.6).



2.8
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2.7  Zwaarbeschadigde restanten van de administratie van de 
Duitse ZNC.

2.8  Pagina’s in de loonadministratie: een boekje met de week-
lonen van 23 september 1940 tot en met 4 maart 1944.

2.7

En de eerste cijfers
Het boekhoudjaar van de ZNC liep van mei tot en met april 
van het jaar daarop. Volgens het originele grootboek werd in 
1939 aan lonen f. 10.229,92 betaald, aan salarissen f. 4.030,-, 
aan sociale lasten f. 748,11 en omzetbelasting f. 3.025,62. 
Volgen we de geschiedenis via het verkoopboek, dan werd 
in april 1940 nog een topomzet gehaald van ruim f. 7.000,- 
(afb. 2.7). 
De Duitse inval halveert de omzet in mei. En dan voltrekt 
zich een proces dat al meer is gesignaleerd: het gewone 
leven komt al heel gauw weer in gang in bezet Nederland. 
Sterker nog, het is alsof een dreiging of een zware last van 
de Nederlanders is afgevallen. Men wordt kooplustiger. In 
juni 1940 is de verkoop nog maar f. 4.400,-. In juli en au-
gustus stijgt die tot bijna f. 10.000,-. In oktober en november 
wordt zelfs voor respectievelijk f. 13.340,- en f. 14.085,- 
verkocht! 

Voor de ZNC van Ling werkten in ieder geval vanaf 1939 
‘handelsreizigers’, louter op provisiebasis. Aan provisie 
was hun dat jaar f. 3.870,41 uitgekeerd. Hun aantal en 
hun namen zijn helaas niet bekend. Pas in augustus 1941 
komen we in een kasboek twee namen tegen: Reisch te 
Hilversum en Moonen in Nijmegen. Hun rol later, in de 
Nederlandse ZNC, zal daar nog ter sprake komen. 
In vaste dienst zijn er in 1940 inmiddels twintig perso-
neelsleden, waaronder een meesterknecht/chef, Kötz, en 
een lakspuiter, Jeegers. Die twee hebben een vast week-
inkomen. Voorts werken er stoffeerders, stoffeerders-
gezellen en een naaister, die per week in stukloon worden 
betaald, en leerjongens in dagloon (afb. 2.8).
Het aantal werknemers neemt naarmate de oorlog vordert 
af. We geven de cijfers van telkens eind september. In 
maart ’44 worden voor het laatst lonen geadministreerd. 

Vermoedelijk werd toen de fabriek gesloten vanwege het 
oorlogsgeweld. Veel werknemers van de Duitse ZNC zul-
len later in dienst komen van de Nederlandse ZNC en 
daar nog lang aan het werk blijven. Een paar namen: Van 
Buuren, Van Dijk, Van Heugten, Heuvelmans, Heyligers, 
Kusters, Thijssen.

De loonontwikkeling van het personeel van de Duitse 
ZNC is te illustreren door enige weeklonen nader te be-
kijken. Allereerst dat van de Duitse meesterknecht/chef 
Kötz. 
Als vaste weekloner verdient hij eind september 1940 

f. 36,- per week. Precies een jaar later is dat opgelopen 
tot f. 50,-. Eind 1942 ontvangt hij een maandloon van 
f. 216,66 en in mei 1943 is zijn maandsalaris volgens het 
kasboek gestegen tot f. 305,-.
Daarna wordt hij niet meer genoemd.

functie ‘40 ‘41 ‘42  ‘43 maart ‘44
vaste weekloner 2 2 2 1 1    
stukloners 10 12 10 7 5
dagloners 8 8 8 9 10

totaal 20 22 20 17 16, waarvan 2 wegens ziekte afwezig
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2.9 Model Rosendaal met veel lakwerk door Jeegers.

2.10  De opbouw van een zitting volgens de oude stoffeerme-
thode. Links het koppelen van de veren van een zitting, 
rechts het afdekken daarvan met jute en vullingen van 
crin, paardenhaar e.d.

2.11  Stoffeerwerk: de bank Venlo uit de brochure van 1939.

2.12 Eenvoudig capitonneerwerk aan model Den Haag.

2.13  Uit papier geweven ‘stoffen’ werden in de Tweede Wereld-
oorlog gebruikt als meubelbekleding. Opgetekend in de 
stoffenadministratie van de Duitse ZNC.

2.9

De loonontwikkeling van de tweede vaste-weekloner, de 
Duitse lakspuiter Jeegers:
zijn weekloon loopt vanaf f. 22,- eind september 1940 op 
tot f. 27,50 eind 1941 (afb. 2.9). Hetzelfde loon blijft door-
lopen tot en met 4 maart 1944, wanneer het oude loon-
administratie-boek eindigt. In een kasboek is te lezen dat 
hij in september 1944, als de bombardementen beginnen, 
kennelijk als afsluiting een bedrag van f. 82,50 krijgt over 
de weken van 9, 16 en 23 september. In 1950 zal Ton 
Sanders over hem schrijven: ‘... hetgeen niet verhindert 
dat hij in mijn bedrijf aanmerkelijk beter beloond wordt 
dan de Heer Ling deed, ondanks het feit dat hij door 
ouderdom slechts voor 70% geschikt is voor zijn werk. 
Hij is echter een zeer ijverig man, die een voorbeeld is 
voor vele jongere werkkrachten’. Hij zal later vanuit de 
ZNC met pensioen gaan. 

De stoffeerders werken in stukloon. Hun inkomsten zijn 
daardoor wat wisselend. Een voorbeeld van een stoffeer-
der die gedurende de hele oorlog voor de ZNC werkte, 
Herman van Dijk. We geven de cijfers van het bruto-
weekloon in guldens en telkens van de maand oktober.
In 1940: 24,36 / 23,- / 22,94 / 16,80. 
In 1941: 25,30 / afwezig / 32,32 / 30,30 / 36,01.
In 1942: 30,81 / 37,55 / 37,20 / 26,80 / 37,38. 
Vanaf 1 januari 1944 staat hij nog wel op de personeels-
lijst, maar is wegens ziekte langdurig afwezig. Hij zou 
na de oorlog nog lang bij de Nederlandse ZNC blijven 
werken.

Een voorbeeld van de beloning en de carrière van een 
leerjongen, Harie Heyligers.
Hij begint op 7 oktober 1940 met een brutoloon voor zes 
dagen van f. 2,25. Dat loopt met enige regelmaat op tot 
f. 4,50 eind september 1942. Als gezel verdient hij daarna 
in stukloon variërend van f. 15,55 tot f. 28,70 per week. 
In de laatste maanden van 1943 variërend van f. 19,50 tot 
f. 34,73. Dan eindigt de loonadministratie van boekjaar 
1943/44. Ook hij zou later nog lang bij de Nederlandse 
ZNC werken.

Vakmanschap: de hand van de stoffeerder
De gestoffeerde meubelen die deze mensen vervaardig-
den vergden bijzonder veel van de vakbekwaamheid van 
de makers. De houten romp werd op de klassieke manier 

voorzien van juten singels en veren die met touw aan 
elkaar gekoppeld werden en onder spanning gebracht. 
Daaroverheen kwamen jute, crin (een plantaardige vezel), 
watten en/of paardenhaar, afgedekt met witte katoen
(afb. 2.10). Letterlijk bepaalde de ‘hand’ van de stof-
feerder telkens de vorm van het geheel. Die vorm mocht 
bovendien niet afwijken van de rest van een ensemble, 
het ‘garnituur’. Dan volgde de bekledingsstof. We mogen 
aannemen dat het bedrijf de eerste jaren de vertrouwde, 
goede materialen en bekledingsstoffen toepaste (afb. 2.11 
en 2.12). Volgens de brochure van 1939 werden in veel 

zitmeubelen dezelfde veren gebruikt als in de matras 
Droomland. En daar gaf men zelfs 15 jaar garantie op. 
Men leverde dan ook aan de ‘betere’ zaken als de 
Bijenkorf, Gescher & Kemper en diverse filialen van V&D. 
Maar gedurende de oorlog kwamen door de schaarste 
veel materialen van mindere kwaliteit daarvoor in de 
plaats. In een voorraadboekje van bekledingsstoffen vin-
den we bijvoorbeeld in september 1942 de stof Moravie, 
geleverd door Dehnert & Jansen Rotterdam en Wijers 
Amsterdam, met als omschrijving: ‘papierstof’ (afb. 2.13).
Een ‘garnituur’ bestond vroeger uit een driezitsbank met 



2.14  Asymmetrische banken, zogenaamde couches, uit de 
 collectie van 1939.
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een lage en een hoge fauteuil. Die laatste werd ‘bergère’ 
genoemd. Later werd zo’n set een ‘bankstel’ genoemd. 
Ook maakte men ‘couches’, banken met een zeer lage 
rug die ook bedoeld waren om op te liggen. De couches 
hadden meestal maar één armlegger en een lage rug, die 
tot zittinghoogte afliep (afb. 2.14). Van deze meubeltypen 
van de Duitse ZNC zijn nog redelijk wat afbeeldingen be-
waard gebleven. Naast de al eerder genoemde folder uit 
1932 en Catalogus A uit 1939 beschikken we nog over een 
boekje waarin vanaf december 1938 de ingezonden stof-
fen werden genoteerd. De modellen worden daarin proza-
isch aangeduid als ‘garnituur 147’, ‘bergère 154’ en ‘couch 
92’. Die nummers komen terug in twee fotoalbums die 

mogelijk in het kantoor door Ling of door zijn reizigers 
gebruikt werden. Door de nummers in beide documenten 
te combineren zouden we het uitbrengen van de model-
len zelfs precies kunnen dateren. 
Originaliteit werd bij wat men ‘klassieke meubelen’ noem-
de nauwelijks gewaardeerd. Ling en zijn rompenmaker 
Dirk Valk oriënteerden zich zoals iedere kleine fabrikant 
op de Salons (meubelbeurzen) van Brussel en Gent en 
kopiëerden naar hartelust. Wie merkte het en wie maalde 
erom? Hoogstens werd een detail gewijzigd. 

Ling en zijn leiding in oorlogstijd
Naast bovenvermelde werknemersbeloningen is het inko-
men van Ling en van zijn vrouw bekend. Wij vinden de 
bedragen terug in het kasboek dat jarenlang werd bijge-
houden.

Opmerkelijk, in de loonadministratie komt niet de naam 
voor van een juffrouw Stoks, die wél in het kasboek 
wordt genoemd. Vanaf mei ‘41 verdient zij f. 84,50 per 
maand, vanaf juli f. 91,-, vanaf januari ‘42 f. 110,50. In 
juni ‘42 wordt zij voor het laatst genoemd. Vermoedelijk 
is zij als huishoudster/gezelschapsdame of poetsvrouw in 
dienst van de familie Ling-Fleischauer. Haar salaris uit de 
fabriekskas is dan te beschouwen als secundaire arbeids-
voorwaarde van directeur Ling en zijn vrouw.
In hetzelfde kasboek, maar niet in de loonadministratie, 
komt vanaf januari ‘43 de naam Van Cann voor met een 
betaling van f. 160,- per maand (met in december ‘43 een 
kerstgratificatie van f. 80,-) oplopend tot f. 182,- in april ‘44. 
Volgens latere gegevens was hij de boekhouder. Opvolger 
dus van Elisabeth Ling-Fleischauer.

Uit de hierboven gegeven overzichten wordt duidelijk dat 
de Duitse ZNC zich een fatsoenlijk werkgever toonde. 
Ziektegeld en belasting werden afgedragen, leveranciers 
tijdig betaald. Met Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar 

kreeg iedere werknemer een extraatje. Mogelijk mag men 
wel enige twijfel hebben over de kwaliteit van leiding 
geven van de Heer Ling. Ton Sanders schrijft daarover in 
een verweerschrift tijdens het proces van ontvijanding: 
‘Tot 1938 of 1939 stond dit bedrijf echter nog steeds onder 
het toezicht van de bedrijfsleider Schafrath uit Viersen, 
omdat de heren Fleischauer ernstige bezwaren hadden 
tegen de Heer Ling, die geen vakman en evenmin een 
goed zakenman geacht werd’. En, na de vermelding dat 
Ling in 1944 naar Duitsland terugkeerde en de leiding 
van de moederfabriek Rhenania in Viersen op zich nam: 
‘... nu volgens berichten de resultaten van de Polster-
möbelfabrik Rhenania te Viersen onder zijn leiding niet 
erg verheugend zijn.’ Mogelijk zijn deze gegevens enigs-
zins gekleurd door de proces-omstandigheden. De cijfers 
lijken hem gelijk te geven, hoewel, de oorlogsomstandig-
heden in aanmerking genomen… 

Ling vanaf kasopname p/mnd overige kosten
mei ‘41 f. 350,- reis- + onkosten per maand van f. 84,- tot f. 229,-
dec. ‘41 f. 550,- Sinterklaas-, Kerst-, Nieuwjaarsgratificatie samen f. 452,88
jan. ‘42 f. 550,-
feb. f. 400,- reiskosten f. 169,- en f. 194,-
  in april privé-kasopname van f. 10.000,-
jan ‘43 f. 500,-
april f. 1.000,- reiskosten f. 210,-
  privé-kasopname f. 3.121,26
mei f. 500,- reiskosten f. 296,15, f. 285,-, f. 50,-, f. 220,-
mrt ‘44  reiskosten Duitsland f. 300,-
apr ‘44 f. 1.500,-  genoteerd als ‘salaris Mevr.’, later met zwarte inkt 
  gecorrigeerd tot ‘p.p. 1/5 ‘43 f. 750,-‘ en ‘p.p.1/5 ‘44 
  f. 750,-’ en nogmaals f. 1.000,-.
mei f. 500,-
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2.15  Een poging van directeur Ling om zijn bedrijf rendabel te 
maken.

2.16  Een van de ontvangstbewijzen van bijdragen aan Duitse 
organisaties. Die werden door de Duitse ZNC min of meer 
verplicht geacht.

2.17  Het woonhuis van de familie Ling-Fleischauer in Viersen 
na de oorlog.

De omzetten in de oorlogsjaren liepen langzaam terug. 
Van f. 179.218 in 41/42 via f. 160.378 in 42/43 en f. 99.606 
in 43/44 tot f. 23.282 over de eerste vier maanden in 
1945. Vergelijken we 1941/42 met 43/44, dan zakte de 
omzet in tot 55 procent terwijl het bedrijf toch 72 procent 
van het personeel in dienst hield. Mogelijk maakte ‘zwart’ 
werk het omzetverlies goed. In een brief van 29 oktober 
1945 bekent een Roermondse firma aan de beheerder, 
kandidaat-notaris Beckers, dat hun firma in 1943 en 1944 
voor f. 31.000,- (voor die tijd een niet gering bedrag) 
meubelen heeft betrokken van de ZNC zonder factuur. 
Van enig ‘gerommel’ was dus wel sprake. Het aanhouden 
van meer personeel dan voor de productie strikt nodig 
blijft in ieder geval opmerkelijk. 
 
Voor de geschiedenis is het interessanter hoe de Duitse 
ZNC van Ling/Fleischauer zich in moreel opzicht gedroeg 
terwijl zijn Duitse landgenoten Nederland bezet hielden.
Er zijn daarover nauwelijks negatieve zaken te achter-
halen. In een brief van 6 januari 1942 vraagt Ling aan 
het Reichsministerium für die Ostgebiete in Berlijn om 
orders. Hij beschrijft zijn bedrijf als ‘eine Leistungsfähige 
deutsche Firma in den Niederlanden’. In een eveneens in 
het Duits geschreven brief van 16 december 1943 biedt 
Ling aan de Nationalsozialistische Arbeiterpartei in Venlo 
opslagruimte aan voor zitmeubelen. De brieven zijn niet 

ondertekend, maar eindigen zoals toen gebruikelijk in 
zakelijke correspondentie van Duitsers naar dit soort 
Duitse instellingen met ‘Heil Hitler!’ (afb. 2.15). Beide 
‘bedelbrieven’ zijn mogelijk bedoeld om de slappe 
wintertijd beter door te komen. 
Op 15 april 1944 wordt f. 50,- aan de Luchtbescherming 
betaald, in augustus nog eens f. 30,-. In juli ‘44 krijgt de 
National Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei een gift 
van f. 50,- terwijl de NSDAP in een brief van 9 mei 1944 
bevestigt dat f. 25,20 ‘für die Dienststelle’ werd ontvangen 
en f. 14,80 ‘für die NSV Blerick’ (de National Sozialistische 
Verein, HdG), samen dus f. 40,-. Later zal Ling verklaren 
dat deze giften van hogerhand verwacht werden van een 
Duits bedrijf (afb. 2.16).

Meer schriftelijk bewijsmateriaal is – tenminste in het 
Leolux-archief – niet voorhanden. Deze zaken zouden na 
de oorlog bij het ‘ontvijandingsproces’ van Ling worden 
opgevoerd als bewijsmateriaal voor zijn Duitsgezinde ge-
drag. Bekeken met de ogen van nu is die bewijsvoering 
ruimschoots door gevoelens vertekend.

In september ‘44 vinden de laatste bedrijfsactiviteiten 
plaats. Voor Ling wordt nog f. 2.445,84 geboekt als 

privé-kasopname. De laatste ingezonden stof wordt aan-
gevraagd - zo moest dat vanwege de schaarste en de 
goederendistributie toen - op 22 augustus 1944. In de 
stoffenadministratie overigens zien we dat op dat mo-
ment stoffen van kunstzijde, papier, halfpapier en papier/
afvalgaren bij gebrek aan beter gebruikelijk waren. 
In het Kasboek vinden we naast enige inkomsten eind 
september en oktober ‘44 veel telegram- en telefoonkos-
ten, vermoedelijk om klanten en leveranciers te informe-
ren over de bombardementen, de oprukkende Engelse 
troepen en de daardoor noodzakelijke bedrijfssluiting. 
In een verweerschrift aan de Raad voor het Rechtsherstel 
zal Ling in februari 1949 in enigszins haperend Neder-
lands schrijven: ‘punt 3, inderdaad ben ik 3 September 44 
ondergedoken’ en ‘Op den 16. october 44 melde ik mij 
met mijn familie vrijwillig bij de field security te 
Nijmegen, waar wij als Duitsers werden geinterneerd. 
Vanaf einde 1944 was ik als tolk werkzam bij de engelsen, 
die bij hun overplaatsing naar duitsland mij en mijn 
familie meenamen.’ Hij woont op dat moment weer in 
Viersen (afb. 2.17).

De Duitse ZNC onder rijksbeheer
Hoe het de Duitse ZNC direct na de oorlog verging, is 
redelijk te reconstrueren uit gegevens die opgemaakt en 
gebruikt werden tijdens het proces van ‘ontvijanding’ van 
G. Ling en zijn proces van rechtsherstel in de jaren na de 
Tweede Wereldoorlog. 
In principe was die rechtsgang juridisch gezien correct 
geregeld. Er was een Nederlandsch Beheersinstituut op-
gericht met plaatselijke afdelingen en beheerders. Die be-
heerden de goederen en bedrijven van Duitse eigenaren 
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2.18 A. (Anton/Ton) J.M. Sanders omstreeks 1958.

2.18

in afwachting van een uitspraak van de Raad voor het 
Rechtsherstel over teruggaaf aan de oorspronkelijke, Duit-
se eigenaren dan wel verkoop van goederen of bedrijf. 
De argumenten die tijdens zo’n proces door beide par-
tijen werden aangevoerd, waren – begrijpelijk – sterk ge-
kleurd. In het geval van de ZNC had Ling er van zijn kant 
alle belang bij, zijn gedrag en dat van zijn vrouw als zo 
neutraal als in oorlogsomstandigheden mogelijk was voor 
te stellen. Giften aan Duitse organisaties bijvoorbeeld 
zouden hun min of meer afgedwongen zijn. Aan Neder-
landse kant overheersten zo kort na de bezetting en de 
gewelddadige bevrijding wraakgevoelens en afkeer van 
alles wat Duits was. Recht en redelijkheid waren soms 
ver te zoeken. In Blerick bijvoorbeeld schaamden ook 
als nette burgers bekendstaande mensen zich niet – zo 
gingen eind jaren vijftig nog de (betrouwbare?) verhalen 
- om uit het huis van Ling te roven. Men nam het niet zo 
nauw. Een eigen vorm van Wiedergutmachung. Evenmin 
zijn de latere, negatieve getuigenissen van het eigen per-
soneel van de ZNC over de gang van zaken onder Ling in 
de oorlogsjaren betrouwbaar te noemen.

Ook de ZNC van Ling kwam na de bevrijding onder be-
heer. De al eerder geciteerde brief van 6 maart 1946 van 
L. Beckers aan het Nederlandsche Beheersinstituut schetst 
de loop der gebeurtenissen. ‘De Heer D.C. Valk, eigenaar 
van het houtbewerkingsbedrijf dat de rompen levert voor 
de Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek N.V. was reeds 
in Maart 1945 door den plaatsvervangend Burgemeester 
van Blerick aangezocht om toezicht te houden op de zich 
nog in het bedrijf bevindende materialen en werd later 
door het Militair Gezag, sectie Rechtsherstel, aangewezen 
als beheerder der Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfa-
briek. In het begin der Maand April 1945 werd dit bedrijf, 
in opdracht van de Raad voor Rechtsherstel en Beheer te 
Venlo wederom op gang gebracht.’
Ton Sanders schrijft later, in een rapport aan het Beheers-
instituut, dat een en ander nogal amateuristisch gebeur-
de: ‘... moest ik vaststellen dat door de Heren Valk en 
Van Cann het bedrijf op gang was gebracht zonder voor-
raad-opname en zonder beginbalans en dat er eenvoudig 
geteerd was op hetgeen na de bevrijding aan voorraden 

in het bedrijf en in de privé-boedel van de Heer Ling was 
aangetroffen. De vervaardigde meubelen werden, tegen 
prijzen van 1943 of 1944 verkocht aan ieder die zich 
daarvoor aanmeldde, in hoofdzaak aan meubelmakers 
en winkeliers ter plaatse’ en ‘Kortom er was sprake van 
roofbouw’.
In zijn brief schrijft beheerder Beckers dan ook dat boek-
houder Van Cann, ‘welke […] niet voldoende kennis be-
zat om de leiding van het bedrijf op zich te nemen’, op 
eigen verzoek op 1 oktober 1945 werd ontslagen en werd 
opgevolgd door A.J. M. Sanders te Blerick. 

Ton Sanders belast met de bedrijfsleiding
‘Zelf’ werd hij, schrijft Sanders, ‘meubelmaker zijnde, 
door de beheerder van het vroeger Rijks-Duitse bedrijf 
der N.V. Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek te Venlo, 
aangesteld tot procuratiehouder bij dit bedrijf en belast 
met de bedrijfsleiding der N.V.’. Door deze aanstelling 
werd de gang van zaken niet desastreus voor het bedrijf. 
De accountant meldt over het boekjaar 1945/46 zelfs een 
exploitatiewinst van f. 3.922,83. 
Dat Sanders hier op het toneel verschijnt, is niet ver-
wonderlijk. In zijn HBS-tijd werd Ton Sanders in Venlo 
opgeleid door meubelmaker Joep van der Putten. Toen 
hij moest onderduiken, ging hij werken in de fabriek van 
zijn oom Werten in Cuijk. Na de oorlog is hij bezig om 
zich een positie te verwerven in een meubelfabriek. In 
1943 al, zo schrijft hij in augustus 1945 aan de Minister 
van Justitie, was hij aangezocht als bedrijfsleider van een 
meubelfabriek in Ede. Dat bleek echter een Wehrmachts-
betrieb. Reden waarom hij de baan had geweigerd. In 
1945 werd datzelfde bedrijf door het Beheersinstituut te 
huur aangeboden, waarop Sanders pleitte voor toewijzing 
aan hem. Hij zou de Edese fabriek niet gekregen hebben 
omdat men de voorkeur gaf aan iemand, een meubel-
fabrikant, uit de plaats zelf. Ongetwijfeld heeft Sanders, 
fanatiek op zoek naar werk, daarna zijn diensten en er-
varing ook aangeboden aan Valk en/of aan Beckers als 
beheerders van de ZNC van Ling. 

De beschadigde fabriek wordt hersteld en de verkoop en 
productie weer opgevat. En met succes. Uit de verslag-

geving van Het Nederlandse Beheersinstituut, Vertegen-
woordiging Venlo, gedateerd 26 juni 1948, komen de vol-
gende cijfers: in 1946/47 bedraagt de winst f. 24.688,-, in 
1947/48 f. 30.683,-, over de periode van 01.05 tot 31.12.48 
(8 maanden) zelfs f. 39.958,-. Het rapport stelt de waarde 
van het bedrijfsvermogen op dat moment conform de 
overdrachtsbalans vast op f. 92.776,91, waarbij een aantal 
zaken nader contractueel geregeld zullen moeten worden. 
Beheerder Beckers dringt er met tal van argumenten bij 

het Nederlandsch Beheersinstituut al in een vroeg sta-
dium op aan, over te gaan tot verkoop van het bedrijf: 
‘Momenteel hebben mij de Heren Valk en Sanders voor-
noemd aangeboden zowel de N.V. Zuid-Nederlandsche 
Clubmeubelfabriek als het bedrijf der firma over te ne-
men en zelfstandig voort te zetten’. Uiteindelijk geeft 
Valk zijn interesse in de leiding over de stoffeerderij op 
- mits hij de rompen mag blijven leveren. Hij heeft er alle 
belang bij om zijn aandacht aan zijn eigen schoolmeu-
belfabriek te besteden vanwege de kansen bij de weder-
opbouw van scholen. Per 30 augustus 1948 wordt Valk 
door het Beheersinstituut ontslagen als bedrijfsleider. Op 
voorwaarde dat de ZNC onder Sanders de rompen van 
Valk zal blijven afnemen. 
Op dat moment ligt de weg naar een zelfstandig onder-
nemersschap voor Ton Sanders open (afb. 2.18). 
En daar start het verhaal van Leolux.
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DE AANLOOP, DE AANKOOP

In het vorige hoofdstuk werd uitvoerig ingegaan op de historie van de door Rhenania gestichte meubelfabriek in 

Blerick. De reden: de Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek N.V., later omgedoopt tot Leolux, mag dan in strikt

juridische zin niet de voortzetting ervan heten, maar ís het in feite wel. Op uitdrukkelijke wens van Ton Sanders 

werd indertijd de Duitse ZNC opgeheven. Maar de modellen, de productie en de verkoop liepen vrijwel onveran-

derd nog jaren door. 

Hoe de Nederlandse ZNC ontstond, volgt hier.

3.1  Na talloze vergeefse bombardementen door de geallieer-
den is de Maasbrug uiteindelijk door de Duitsers zelf opge-
blazen.  

3.2  Een huis zonder voorgevel, ongewild een meubeletalage.

3.1

3.2

Bevrijding en chaos
Na een intensieve beschieting en een slim offensief werd 
het dorp Blerick op 3 december 1944 bevrijd door de 
Engelsen. Naast enorm veel schade aan huizen en gebou-
wen, maandenlang lag het dorp in de frontlinie, waren er 
205 burgerslachtoffers te betreuren. Toen de bevrijding al 
een feit was, bleek het noodzakelijk de ongeveer driedui-
zend Blerickenaren, die ondanks alles zich in het dorp 
hadden schuil gehouden, te evacueren omdat ze vanaf de 
Venlose kant van de Maas onder vuur werden genomen. 
Pas na 1 maart 1945, toen Venlo werd bevrijd, konden ze 
terugkeren.
De brug die Venlo en Blerick over de Maas verbond, was 
na talloze, onnauwkeurige bombardementen uiteindelijk 
door de Duitsers zelf opgeblazen om de geallieerde op-
mars te vertragen (afb. 3.1). Aan de Blerickse kant wa-
ren in de buurt van de brug veel huizen verwoest. Maar 
vooral aan de Venlose kant heeft de stad van de bombar-
dementen te lijden gehad. In de buurt van de brug lag de 
historische binnenstad in puin (afb. 3.2). Voor het voor-
namelijk fietsverkeer tussen de stadsdelen behielp men 
zich de eerste tijd met een pontonbrug, vanaf 4 december 
1947 met een door de troepen aangelegde Baileybrug. 
Zoveel jaar nadien kan men zich haast niet voorstellen 
wat het betekent als bijna alle huizen en gebouwen be-
schadigd zijn of in puin liggen, bruggen vernield, wegen 
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3.3  Doorzicht via een losstaande gevel in de Kerkstraat naar 
het oude stadhuis van Venlo.

3.4 A.(Ton) J.M. Sanders omstreeks 1948.

3.3

3.4beschadigd, gas-, water- en electriciteitsvoorziening gro-
tendeels uitgeschakeld (afb. 3.3). Er heerste een complete 
chaos. 

Ambitieus op zoek naar werk
In eerste instantie probeert het Militair Gezag enige orde 
te scheppen. Zoals in hoofdstuk 2 verhaald, stellen ze 
D. Valk aan als beheerder over de Reichs-Deutsche ZNC. 
Hij wordt al gauw, vanaf 1 oktober 1945, gesecondeerd 
door Ton Sanders, op dat moment 28 jaar oud, als pro-
curatiehouder en bedrijfsleider (afb. 3.4).  Sanders was, 
toen hij als officier in 1941 na een oproep van de Duit-
sers om in gevangenschap te gaan moest onderduiken, 
in de meubelfabriek van zijn oom Bert Werten in Cuyk 
opgeleid tot meester-meubelmaker. Zoals beschreven 
in hoofdstuk 2 was hij al in de oorlog op zoek geweest 
naar werk als bedrijfsleider, mogelijk zelfs eigenaar, van 
een meubelfabriek. Ook deed hij eind september 1945 
nog een poging om een nieuw meubelbedrijf te stichten 
met van Duitse bedrijven in de Westzône geconfisceerde 
machines. Het request en het verzoek aan de officiële in-
stanties zullen afgewezen zijn.
Aanvankelijk wil Sanders samen met Dirk Valk de Duitse 
ZNC overnemen. Beheerder Beckers schrijft daartoe een 
goed onderbouwd en dringend advies naar het Neder-
landsche Beheersinstituut. Sanders wil dat ook via een 
omweg bewerken. Hij is op zoek naar relaties in Den 
Haag. In februari 1946 zoekt hij steun bij G. Vlek, een 
kennis (hij schrijft: ‘Beste Rinus’) en oud-medewerker van 
het Beheersinstituut. 

De plannen doorkruist
Onverwacht volgt op 26 mei 1946 een oproep voor mi-
litaire dienst. Omdat het maar voor 18 maanden zal zijn, 
bewerkstelligt Ton dat zijn broer Jan hem in het bedrijf 
zal vervangen ‘overwegende’, schrijft hij in een request 
aan de minister van Oorlog, ‘dat het in verband met mijn 
aanspraken op genoemd bedrijf, zeer gevaarlijk zou zijn, 
een vreemde daarin toe te laten, mede overwegende, dat 
het gedurende de eerstvolgende 18 maanden ook voor 
een niet ter zake kundige mogelijk moest zijn, dit bedrijf 
naar behoren te leiden, gegeven de bestaande staatsbe-

moeiing en het gebrek aan concurrentie’. In juli, nog in 
Nederland, wordt hij per brief benaderd om een inspectie 
te doen van een meubelfabriek eveneens op de Veluwe 
waarbij hem méér mogelijkheden gesuggereerd worden. 
Op de achterzijde van deze brief heeft hij een tekst ge-
schreven die enig inzicht geeft in zijn omstandigheden 
van dat moment. ‘Na enkele maanden zijn wij terugge-
keerd naar ons dorp en naar het weinige onzer eigen-
dommen dat vijand en vriend tenslotte spaarden.’ En ‘Nu 
staan wij met moede ogen temidden van bergen puin’. 
Vanwege zijn militaire dienst zal er van een inspectie 
niets gekomen zijn. In oktober van datzelfde jaar wonen 
zijn vrouw en dochter in een noodwoning op het 
Lambertusplein in Blerick, terwijl hijzelf sinds september 
1946 is ingedeeld bij het 3-3 R.I. te Medan op Sumatra. 

Tijdens zijn diensttijd daar blijft hij werken aan zijn plan-
nen. Hij heeft besloten om te breken met Valk, zo blijkt 
uit een brief van Sanders aan P. Stuiver van het Beheers-
instituut. Valk wil minstens directeur worden in de aan 
te kopen NV. De top zou dan voor het kleine bedrijf te 
zwaar worden, oordeelt Sanders. En daarbij iets opmer-
kelijks: hij dient een aanvraag in voor de aankoop van 
zowel de NV ZNC als van de Firma ZNC. Handelde Ling 
dan via een firma in andermans producten naast zijn ei-
gen productie? Bijvoorbeeld in die van het moederbedrijf 
in Viersen? Of is hier een onderscheid bedoeld tussen 
de NV als juridisch persoon, zeg maar de naam, en de 
eigendommen ervan als gebouwen, goederen? Uit de 
papieren van de Kamer van Koophandel en de overge-
bleven administratie wordt dat niet duidelijk. Het onder-
scheid komt ook niet naar voren uit latere waardebereke-
ningen van accountants.

Onderhandelingen en schermutselingen
Omdat het onmogelijk is om vanuit Indië de zaken slag-
vaardig te regelen, neemt zijn oudste broer Geert, die al 
eerder door Ton Sanders geraadpleegd was, vanaf dat 
moment het voortouw. Geert is directeur van Lamers en 

Indemans in Den Bosch, een bloeiend chemisch-pharma-
ceutisch bedrijf. Als ervaren zakenman weet hij, getuige 
talrijke brieven, voor zijn broer contacten te leggen met 
officiële instanties en banken/financiers. Regelmatig in-
formeert en instrueert hij zijn broer Jan en de vrouw van 
Ton, Zus (officieel Maria) Sanders-Koeter. Onder andere 
om de start van een nieuwe fabriek te overwegen in ge-
val de overname van de oude ZNC mislukt. 
Er zijn nu de nodige brieven opgedoken waaruit blijkt 
dat in 1947 toch weer aankoop samen met D. Valk over-
wogen wordt. Het kleine bedrijf draait onder leiding 
van broer Jan goed. In het boekjaar mei 1945 tot mei ‘46 
wordt een winst gemaakt van f. 10.000,-. In het daarop 
volgende boekjaar bedraagt de winst bijna f. 25.000,-. In 
dezelfde brief wordt vermeld dat Ton bij een ‘politionele 
actie’ gewond werd door scherven en verpleegd wordt in 
een militair hospitaal. Op 17 december 1947 schrijft broer 
Geert nog in een brief aan mevrouw Sanders-Koeter dat 
‘als het Ministerie een beetje opschiet, de beslissing (over 
de verkoop van de ZNC aan Ton Sanders, HdG) nog vóór 
Kerstmis kan vallen’. Het zou anders lopen. 
Op 17 januari 1948 schrijft de secretaris-generaal van 
het Ministerie van Economische zaken een brief aan de 
Directie van het Beheersinstituut met het advies om de 
ZNC te verkopen aan A. Sanders. Omstreeks 1 april 1948 
maakt broer Geert een gedetailleerde opstelling voor een 
bod op de ZNC met de financiering ervan en positiebe-
paling ten opzichte van een paar betrokkenen. Dat bod 
wordt door mevrouw Sanders-Koeter namens haar man 
op 8 april ingezonden. De vertegenwoordiging van het 
Nederlandse Beheersinstituut in Venlo wil vervolgens 
meer informatie, met name over de hoogte van de good-
will, en zal een rapport laten opmaken door hun Accoun-
tantskantoor. 
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3.5  Verlofpassen gaven Ton Sanders de kans om zijn zaken in 
Venlo te regelen.

3.5 3.5Ton Sanders keert, voorlopig met zakenverlof, in mei 1948 
op eigen kosten naar Nederland terug en wordt gelegerd 
in de legerplaats Stroe, later in Muidenberg (afb. 3.5). De 
reden voor deze in militaire dienst uitzonderlijke stap 
wordt uit de correspondentie duidelijk. Hij schrijft: ‘De 
diensttijd in de tropen werd geen 18 maanden, doch vast-
gesteld op 2 jaar en zal thans vermoedelijk zelfs langer 
duren’. (3-3 R.I. verbleef uiteindelijk zelfs 3½ jaar in Indië, 
HdG) Met het request hoopt hij te bereiken dat hij niet te-
ruggezonden wordt naar Indië. Hij voert daartoe voorna-
melijk als argument aan dat de toekomstige aandeelhou-
ders (op dat moment zijn broer Jan Sanders samen met 
C. Reisch, al vanaf vóór de oorlog agent voor de ZNC, 
HdG) hem dwarsbomen. Hij schrijft: ‘Intussen werd de 
N.V. Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek, na zeer vele 
moeilijkheden aan mij toegewezen doch nog niet overge-
dragen, aangezien tijdens mijn afwezigheid enige onenig-
heid met de vermoedelijke aandeelhouders was ontstaan. 
In verband daarmede keerde ik, voor eigen rekening uit 
Indië terug met één maand zakenverlof en opende on-
middellijk de besprekingen’ en ‘Ondanks uiterlijke schijn 
van onpartijdigheid en ondanks verregaande vriendelijk-
heid, vormen hun eisen voor mij de zekerheid, dat ik mijn 
positie in dit bedrijf verlies of dat zij althans tot een zeer 
ondergeschikte wordt, zodra deze aandeelhouders hun 
kapitaal gefourneerd en daarmee de macht in handen 
hebben. Hun eisen komen op het volgende neer:
1.  Alle aandelen (waarvan aan mij een kleine minderheid 

komt) zullen zonder enige beperking van rechten (te mij-
nen gunste als aanbrenger der N.V.) worden uitgegeven,

2.  Aan mijn jongere broer moet een functie, tenminste ge-
lijkwaardig aan de mijne worden aangeboden, waarbij 
ik wel moet bedenken (aldus werd mij voorgehouden!) 
dat ik niets in het bedrijf presteerde. (Volgt korte uitleg 
van de onmogelijkheid daartoe, HdG) Genoemde ge-
lijkstelling bezwaart het bedrijf ernstig in de top.’ 

Dat deze problemen konden ontstaan, lag voor de hand. 
In het bovengenoemde beleidsstuk van Geert Sanders 
staan als aandeelhouders genoemd: A. (Ton) J.M. Sanders 
(f. 15.000,-), J. (Jan) P.M. Sanders (f. 10.000,-) en C. (Carel) 
J. Reisch (f. 10.000,-).

Bij deze constellatie zou Ton Sanders tegenover de andere 
twee samen een minderheid vormen. Een positie die hem 
bepaald niet lag.
Reisch was zelfstandig agent en had in zijn portefeuille 
onder andere de verkoop van de ZNC-producten in het 
deel van Nederland boven de rivieren inclusief enige 
V&D-filialen in het zuiden. In eerste instantie had ook 
hij zich tot het Beheersinstituut gewend met de bedoe-
ling eigenaar te worden van de ZNC. Later, de datum is 
onbekend, zal Jan Sanders aan de Rijksnijverheidsconsu-
lent schrijven: ‘Wij zijn met den Heer Reisch overeenge-
komen, dat hij in het aandeelenkapitaal van de N.V. zal 
deelnemen en een nieuw contract als agent zal ontvan-
gen.’ Als eigenaar/mede-(toekomstig)aandeelhouder had 
Reisch mogelijk aanvankelijk voor zichzelf de functie in 
gedachten van verkoop-directeur. Met Ton Sanders voor 
de productie en Jan voor de inkoop en administratie zou 
hij de externe zaken kunnen behartigen. Maar in het 
beleidsstuk van Geert Sanders staan achter ‘Beheer’ al-
leen de namen A. en J. Sanders met hun salarissen, een 
winstdelingsregeling voor de aandeelhouders en een 
tantièmeregeling voor hun tweeën. Daarachter de notitie: 
‘(Overweging: geen mogelijkheid behoorlijk salaris bij 

andere wijze van aanstelling tengevolge instelling en ge-
dachtegang Reisch en wellicht andere aandeelhouders)’. 
En iets verder: ‘Reisch. zal contract vragen als hoofdver-
tegenwoordiger’. En dan, onderstreept: ‘Geen beheers-
bevoegdheden verstrekken!’ Het is duidelijk dat vooral 
Reisch hier de dwarsliggende partij was. Hij zal liever met 
Jan gewerkt hebben dan met Ton, die duidelijk minder 
inschikkelijk was. Jan heeft bovendien tijdens de afwe-
zigheid van Ton het bedrijfje niet onverdienstelijk geleid. 
Met potlood heeft Ton Sanders op het stuk geschreven: 
‘voorstel vervalt!’ met de datum erbij, 20 mei ‘48.

Kordate besluiten, slimme voorstellen
Het gevraagde accountantsrapport omtrent de overname-
prijs verschijnt op 26 juni 1948. Het Beheersinstituut stelt 
de prijs vast en stuurt die op 5 juli in een brief aan A. 
Sanders met vragen om een akkoordverklaring en over 
de wijze van betalen van de koopsom. Op dat moment 
besluit Ton Sanders – een aantekening op dezelfde brief 
bevestigt dat – om een Nederlandse NV op te richten. 
Direct op 7 juli doet hij met diverse argumenten een te-
genbod, verzoekt om de NV en de Firma aan hem toe te 
wijzen en biedt aan om in drie termijnen te betalen. Op 
15 juli bericht het Beheersinstituut dat zij, op enige meer 
onbeduidende voorwaarden na, akkoord gaan met het te-
genbod. Zij vragen een akkoordverklaring met hun nieu-
we voorwaarden. Volgens met groen potlood geschreven 
aantekeningen op de kopie van het bod van 7 juli rekent 
Ton Sanders op 1 augustus voor de eerste termijn op een 
financiële deelname van
 hemzelf van f. 10.000,- + f. 5.000,-
 J. Sanders f. 5.000,-
 J. Koeter f. 5.000,- (zijn zwager)
 C. Reisch f. 10.000,-
 en  f. 10.000,- uit ‘liquide middelen’.
De twee volgende termijnen zouden betaald kunnen 
worden met een krediet van de Twentsche Bank en te 
verwachten bedrijfsopbrengsten.
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3.6  In het oude aandelenregister werd de verkoop van de aan-
delen tot 1955 bijgehouden.

3.6

In een brief van 2 augustus 1948 verklaart Sanders zich 
definitief akkoord. In een brief van 16 augustus aan 
accountant De Ronde in Roermond schrijft hij: ‘Ik kan 
U hiermede berichten, dat de N.V. Zuid-Nederlandsche 
Clubmeubelfabriek te Venlo aan mij is toegewezen’. 
In dezelfde brief meldt hij ook dat de problemen met de 
beoogde aandeelhouders nog niet zijn opgelost. ‘Door 
manipulaties met de kapitaaldeelname, is het mij echter 
niet mogelijk nader met u in contact te treden’. 

Verzet van Ling
Door dit alles heen loopt een tweede zaak die voor ver-
traging dreigt te zorgen, het proces rond de vrijgave van 
de eigendommen van Ling, de Duitse eigenaar van het 
bedrijf. 
Een brief van de Directie van het Ned. Beheersinstituut 
van 18 augustus 1948 vermeldt dat Ling (op 10/11 mei 
1948, HdG) een verzoek tot ontvijanding heeft ingediend. 

Dit verzoek zou te summier zijn geformuleerd. Ondanks 
de dringende vraag om aanvulling is niets meer van Ling 
vernomen. De Directie verlangt nu een meer uitgebreide 
aanvraag tot vrijgave van vermogen. Op 2 november 
volgt het antwoord van de niet met name genoemde 
zaakwaarnemer van Ling. Chronologisch wordt er in op-
gesomd wat Ling allemaal al aan bewijsstukken van fat-
soenlijk gedrag in de afgelopen maanden heeft gezonden 
naar de afdeling Ontvijanding van het Beheersinstituut. 
Bovendien zou de ZNC van Ling al verkocht zijn! Ling 
protesteert daartegen en verzoekt allereerst om ontvijan-
ding en om pas na afwijzing daarvan tot verkoop over te 
gaan. 
Het Beheersinstituut lijkt zich daar niets van aan te trek-
ken. Dat in feite het oordeel allang was geveld, wordt 
duidelijk uit een brief van Geert Sanders aan zijn broer 
Jan, die op dat moment nog voor Ton de zaak beheert, 
gedateerd 22 september 1947 (een jaar eerder dus!): 

‘Verleden week heb ik van den Minister van Economische 
Zaken persoonlijk een schrijven ontvangen van den na-
volgenden inhoud: “Betr. Zuid-Nederl. Clubmeubelfabriek 
Naar aanleiding van Uw schrijven van 19 Augustus 1947 
deel ik U mede, dat het Beheersinstituut gemeend heeft 
niet langer te moeten wachten op een aanvrage van de 
Duitsche eigenaar om een non-enemy-verklaring.” Kenne-
lijk heeft Ling in Nederlandse ogen veel te lang gewacht 
met de aanvraag en te zwak gereageerd. Duitsers werden 
zo kort na hun verloren oorlog met weinig compassie, 
laat staan met hoffelijkheid behandeld.
Op 5 november protesteert de gemachtigde van Ling 
nogmaals per brief tegen de gang van zaken en schrijft: 
‘dat er geruchten in omloop zijn, dat zijne (van Ling, 
HdG) fabriek te Blerick zoude verkocht zijn aan een Heer 
Sander’.

Knopen doorgehakt, Nederlandse ZNC opgericht
In november 1948 wordt helder dat Ton Sanders zich 
heeft verzekerd van een unieke machtspositie ten op-
zichte van de mede-aandeelhouders. Er is aan het Ne-
derlandse Beheersinstituut afd. Liquidatie een concept-
verkoopacte gestuurd van de, dan nog Duitse, Zuid-Ned. 
Clubmeubelfabriek. De Directie van de Afdeling reageert, 
toevallig op dezelfde datum als Lings protest, naar haar 
afdeling Venlo met enige gewenste correcties. Nummer 
3 luidt: ‘Volgens het concept zou worden verkocht aan 
een nieuw opgerichte N.V. Zuid Ned. Clubmeubelfabriek. 
Dit is onjuist. Verkocht wordt aan de Heer A.J.M. Sanders 
terwijl bovendien de nieuwe N.V. nog niet kan zijn op-
gericht omdat het recht op de naam eerst bij het tekenen 
van de acte wordt overgedragen.’ 

De machine is niet meer te stuiten. Op 15 november 
vraagt het Beheersinstituut nog enige detailoplossingen 
‘in verband met de verkoop van het bedrijf’. Op 22 no-
vember 1948 richt A. Sanders, ondanks bovengenoemde 
aanmerking en zonder protest van notaris Verheggen 
tegen de premature naamgeving, een N.V. op samen met 
J. Sanders en C. Reisch onder de naam ‘Zuid-Nederlandse 
Clubmeubelfabriek N.V.’ 
Om de aandelenkwestie op te lossen heeft hij zich name-

lijk verzekerd van de meerderheid van aandelen. Naast 
zijn eigen inbreng heeft hij daartoe f. 11.000,- geleend 
van zijn moeder en kocht M. van Hulten, een onderwijzer 
te Schiedam, voor f. 5.000,- vijf aandelen, die hij volgens 
de aktes na een vaste termijn aan A. Sanders zou over-
doen. Volgens een verslag van accountant Boomkens over 
het jaar 1948 (waarin overigens niet correct 30 december 
als oprichtingsdatum van de N.V. wordt genoemd) be-
schikt A. Sanders over vijfentwintig aandelen en 
J. Sanders en C. Reisch ieder over tien, alle volgestort 
(afb. 3.6). 
De noodzakelijke correctie op de door Geert Sanders 
voorgestelde samenstelling van de aandeelhouders is 
dus een feit. Ton Sanders zal zich bij de anderen zeker 
beroepen hebben op zijn inbreng, de complete oude N.V. 
Op 30 december 1948 namelijk koopt hij - let wel, op 
persoonlijke titel want zonder de toevoeging dat hij zou 
handelen als directeur/aandeelhouder ook namens de 
overige aandeelhouders! – de gebouwen, grond, goede-
ren, vorderingen, rechten en goodwill. In artikel 7 van de 
akte staat uitdrukkelijk vermeld: ‘Onder de overdracht is 
mede begrepen het uitsluitend recht om de naam te voe-
ren, Zuid-Nederlandsche Clubmeubelfabriek. Het Neder-
landsche Beheersinstituut is verplicht de naamloze ven-
nootschap “N.V. Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek”, 
gevestigd te Venlo, [de Duitse dus! HdG] zodra doenlijk te 
liquideren.’ 

Dat de hele familie zowel bij de oprichting van de NV als 
bij de aankoop van de Duitse NV was geïnvolveerd, is te 
zien aan het lijstje van getuigen die medeverschenen bij 
het tekenen van de notarisakte: broer Jan Sanders, Jan 
Göbbels (zwager van Jan Sanders), mevrouw Sanders-
Werten (de moeder van Ton en Jan Sanders) en mevrouw 
Koeter-Moonen (de schoonmoeder van Ton Sanders). Zij 
stelden zich borg ten opzichte van het Beheersinstituut.



3.7  Fotoboeken waarmee de vertegenwoordigers, toen ‘reizi-
gers’ genoemd, rond 1948 langs de klanten gingen.
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3.7

Een chaotische rechtsgang
Bij zijn afscheid van het bedrijf eind 1979 zal Jan Sanders 
(voor iedereen in het bedrijf ‘meneer Jan’) volgens een 
artikel in het personeelsblad Praot Praos zeggen: ‘En toen 
meneer Ton na 2 jaar terugkwam en de kans kreeg toen 
heeft hij de zaak gekocht en meteen ingebracht in een 
N.V.’ Een sterk vereenvoudigde voorstelling. 
Veel premature besluiten en notarisakten laten zien dat 
de gang van zaken chaotisch was. Op 30 maart 1949 
verklaart de notaris bij akte dat op 22 november 1948 
de Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek N.V. werd op-
gericht. Op dat moment bestonden er in Nederland dus 
twee bedrijven met dezelfde naam, de Duitse ZNC en 
de Nederlandse. Want pas op 30 december 1948 koopt 
A. Sanders de Duitse ZNC. ‘Blijkens art. 2 van deze acte 
wordt de overdracht geacht te hebben plaats gehad per 1 
januari 1948’, schrijft accountant Boomkens, maar dat zou 

een formele, fiscale aanname kunnen zijn, opgelegd door 
het Beheersinstituut. Ruim drie maanden later, op 
4 april 1949, verkoopt A. Sanders bij de notaris alles wat 
hij van de (Duitse) ZNC gekocht heeft minus het deel dat 
hij direct bij de koop al betaald heeft. Op dát moment 
dus komt het beloofde roerend en onroerend goed in be-
zit van de Nederlandse NV. 
Als de verkoop dus al een voldongen feit is, beslist het 
Ministerie van Justitie op 20 mei 1949 dat er geen be-
zwaar is tegen de onteigening van het bezit van Ling 
en dus ook niet tegen de verkoop aan A. Sanders. Dit is 
vastgelegd in een notarisakte van 5 oktober 1949 waarin 
de aandeelhouders met terugwerkende kracht toestem-
ming krijgen voor de hierboven al vermelde aankoop op 
4 april 1949. 

Mogelijk wachtte Ton Sanders zo lang mogelijk op de 
einduitslag van het proces contra Ling, de eigenaar van 
de Duitse ZNC. Wanneer eind 1949 of begin 1950 in de 
appèlprocedure van Ling tegen het Beheersinstituut een 
hoorzitting heeft plaatsgevonden, zal Sanders schriftelijk 
zijn mondelinge weerwoord op 13 januari 1950 beves-
tigen en verduidelijken: ‘In 1944 keerde de Heer Ling 
terug naar Duitsland en nam de leiding op zich van de 
Polstermöbelfabriek Rhenania te Viersen, eigendom van 
de fam. Fleischauer. Hij informeerde slechts langs omwe-
gen naar de stand van zaken bij de Zuid-Nederlandsche 
Clubmeubelfabriek doch deed geen pogingen dit bedrijf 
terug te krijgen toen het welslagen van de wederopbouw 
daarvan nog een twijfelachtige kwestie was. [...] Eerst 
thans, nu volgens berichten de resultaten van de Polster-
möbelfabriek Rhenania te Viersen onder zijn leiding niet 
erg verheugend zijn en nu het hem bekend is, welke 
[vruchten] de Zuid-Nederl. Clubm. fabr. afwerpt [...] vraagt 
hij om vernietiging van de verkoop.’ Uiteindelijk is in 
1950 het appèl van Ling verworpen en het Nederlandsch 
Beheersinstituut in het gelijk gesteld voor wat betreft de 
verkoop van het bedrijf aan A. Sanders. 
De Nederlandse ZNC is dan al bijna twee jaar volop bezig 
om zich een plaats te veroveren op de markt (afb. 3.7). 
En, gezien het bovenstaande citaat, met enig succes. Het 
oprichtingsjaar werd afgesloten met een winst van 
f. 4.223,71, anderhalf procent van de omzet. 

De namen, voor alle duidelijkheid
Tot dit moment in de geschiedenis schreven we ‘A. San-
ders’ en ‘A. J. M. Sanders’ als het om officiële stukken of 
handelingen ging. ‘Ton’ of kortweg ‘Sanders’ gebruikten 
we als we het handelen weergaven van die jongeman in 
zijn streven naar de leiding over een bedrijf. 
Vanaf het moment in 1949 dat hij samen met zijn broer 
(J. P. M.) de leiding over het bedrijf voerde, stappen we 
over op ‘meneer Ton’ en ‘meneer Jan’, zoals ze door ie-
dereen in het bedrijf werden aangesproken. Ook al om 
onderscheid te maken met broer Wim Sanders, die na 
een start als arbeidsanalist Hoofd Personeelszaken en 
Organisatie werd, en zoon Jeroen Sanders, de opvolger. 
Jarenlang waren alle vier gelijktijdig in het bedrijf. Waar 

we ‘Sanders’ schrijven, bedoelen we tot 1992, het jaar van 
zijn overlijden, meneer Ton. Daarna is het Jeroen Sanders 
die vooral door de oudere werknemers nog altijd ‘meneer 
Jeroen’ wordt genoemd, door anderen ‘meneer Sanders’. 
Zijn mede-aandeelhouder, Johan van Beek, bleef vanaf 
zijn aantreden ‘meneer Van Beek’. 
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EEN WERKPLAATS WORDT FABRIEK

Na de Tweede Wereldoorlog veranderden de machtsverhoudingen in de wereld in snel tempo. De Geallieerden 

die zo eensgezind tegen de vijand waren opgetrokken, vielen uiteen in twee invloedssferen. De communistische 

landen, aangevoerd door Moskou en Peking, tegenover het ‘vrije Westen’ onder leiding van de Verenigde Staten en 

Engeland. Het oostelijk blok was op communistische ideologie gebaseerd, het westelijk meer op liberale waarden 

als vrijheid en individualisme. Beide blokken beschermden hun grenzen tegen de ander met supranationale militaire 

organisaties, respectievelijk het Warschau Pact en de NAVO, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie. De sfeer in 

de wereld werd gespannen. De ‘Koude Oorlog’.

De vrijheidsstrijd tegen veroveraars als Duitsland en Japan bracht de oude koloniën in Azië en Afrika ertoe om ook 

voor zichzelf die vrijheid op te eisen. Ondanks de behoefte aan geld voor de wederopbouw van het land verzette 

Nederland zich hevig tegen de afscheidingsbeweging in Nederlands-Indië. Een royale bron van inkomsten dreigde 

verloren te gaan. ‘Indië verloren, rampspoed geboren’, heette het. Een grote, kostbare ‘Expeditionaire Macht’ werd 

ingezet. Maar na twee zogeheten ‘politionele acties’ dwongen de Verenigde Staten Nederland tot een bestand met 

de republikeinen van Soekarno. De Republiek Indonesia werd een feit. 

4.1 De brochure van 1949, de eerste van de Nederlandse ZNC.

4

De eerste eigen collectie, voorzichtig
Na zijn vroegtijdige terugkeer uit Indië, de oprichting 
van de Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek N.V. en de 
aankoop van de Blerickse stoffeerderij, kan Ton Sanders 
samen met zijn broer Jan vanaf 1949 voortbouwen op wat 
ze al twee jaar onder hun hoede hebben gehad. In eerste 
instantie betekent dat: puin ruimen, ook letterlijk, en 
roeien met riemen die er nauwelijks zijn. Kort na de oor-
log immers waren stoffeermaterialen en stoffen schaars 
en ‘op de bon’. Voorlopig maakt men nog de oude, ver-
trouwde modellen. Langzaam verbetert de kwaliteit van 
de materialen. 
In 1949 kan de directie trots schrijven: ‘Geachte Lezer, 
Wij kunnen U eindelijk een catalogus, waarin een uitge-
breide collectie Fauteuils, Bankstellen en Couches is op-
genomen, aanbieden. Dit, op zichzelf reeds verheugende 
feit, stemt temeer tot tevredenheid, omdat wij, na zoveel 
moeilijkheden overwonnen te hebben, thans wederom 

het vanouds om zijn kwaliteit bekende Z-V Clubmeubel 
kunnen leveren…” (afb. 4.1). En even verderop: ‘Wij 
hebben tot heden de aanmaak van matrassen nog niet 
opnieuw op gang gebracht. Indien wij ook die wederom 
kunnen leveren, zullen wij U dat onverwijld laten weten.’ 
Het zal er nooit van komen. Mogelijk door zachte druk 
van Epeda, die een eigen systeem van gevlochten staal-
draad introduceert in de eigen matrassen. Ze gebruiken 
die ook in de zogenaamde interieurvering voor zitmeubelen. 
De ZNC behoort tot de afnemers daarvan. 
In deze eerste catalogus van de Nederlandse ZNC is net 
als in de voorgaande van de Duitse ZNC een uitscheur-
bare (inkoop)prijslijst opgenomen. De mede-aandeel-
houder C.J. Reisch wordt erin genoemd als Hoofd-Ver-
tegenwoordiger. Alle modellen zijn vrijstaand afgebeeld 
en met nummers aangeduid. Een korte tekst erbij doet 
de verkoper argumenten aan de hand: ‘Een zeer duur-
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4.5

4.3

4.4
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Het eerste logo van de dan Nederlandse Zuid-Nederlandsche 

Clubmeubelfabriek N.V., afgedrukt op de catalogus van 1949. 

Het vertoont dezelfde letters Z en V als eerder die van het Duitse 

bedrijf. De knop in het midden is (gedreven door een na-oorlogs 

vaderland-gevoel?) vervangen door een leeuwenkop in vooraan-

zicht. In het ronde veld staat onderaan de tekst: ’10 jaar  garantie’. 

Onder het veld, nu op een banderol, het woord ‘CLUBMEUBEL’.

In de tekst van het voorwoord vinden we waar dit merk voor staat: 

‘Een mooi en zeer goed meubel tegen een lage prijs’. Nu wordt 

esthetiek aan het merk toegevoegd. In teksten is de prijsstelling in 

vergelijking met vroeger wat opgetrokken tot ‘een lage prijs’. Een 

jaar later, 1950, wordt achterop de catalogus het gebruik van een 

leeuw als symbool verklaard met : ‘Sterk en soepel als de spieren 

van een leeuw’.

4.2  Aanvullingen, zoals nieuwe modellen, werden gelichtdrukt 
aan de klanten toegezonden.

4.3  Model 131 introduceert in de brochure van 1949 een lich-
tere lijn.

4.4 In de eerste brochure: model 151.

4.5 De ZNC-brochure van 1950.

zaam bankstel, dat door zijn schijnkussens, goedkoper 
is doch tegelijk het rijke aanzien en de zachte vering van 
de bankstellen met losse kussens bezit.’ Zuinigheid is 
kort na de oorlog troef. In de catalogus valt op dat zes 
pagina’s blanco zijn gelaten met alleen de tekst: ‘Bestemd 
voor het inplakken van de Supplementen der Nieuwe 
Collecties’. En inderdaad, nog in hetzelfde jaar is aan de 
klanten een gelichtdrukte aanvulling gezonden (afb. 4.2). 
Het voorwoord, de prijslijst en de teksten bij de gefoto-
grafeerde modellen zijn met de hand geschreven door de 
toen bekende en gevierde tekenaar en cartoonist Jo Spier. 
De tekst is door de tekenaar niet ondertekend - beschul-
digd van collaboratie in de oorlog zou hij kort daarna 
zelfs emigreren naar de USA - maar het handschrift is 
onmiskenbaar. Een tweede exemplaar van de catalogus, 
inclusief de ingeplakte aanvullingen, werd aan Leolux 
toegestuurd door een attente klant, B.V. Woninginrichting 
metz te Rotterdam, met de vermelding ‘Uit ons archief 
1948’.

De styling van de modellen in de catalogus van 1949 is 
zonder meer ‘klassiek’ te noemen. Soms zijn het zware, 
gecapitonneerde meubelen, maar verder overwegend mo-
dellen met open, houten armleggers waardoor het geheel 
lichter aandoet. Voorzichtig probeert het bedrijf met de 

modellen 131 en 151 een meer moderne lijn te introduce-
ren (afb. 4.3 en 4.4). Begeleid door teksten als: ‘Een groot 
bankstel voor de moderne woning’ en ‘Vooral afgezet 
met contrasterende kunstlederen biezen of uitgevoerd in 
gecombineerde bekledingsstoffen een aesthetisch geheel’. 
De concurrentie in Nederland op modern meubelgebied 
loopt op dat moment nog ver voorop. Wagemans en Van 
Tuinen brengt Artifort-meubelen, Spectrum minimalis-
tische, kubistisch-strakke zitmeubelen, Pastoe de eerste 
moderne, modulaire en geprefabriceerde kasten. 

‘Klassiek’, een veilig gevoel
In de aandeelhoudersvergadering van 3 augustus 1949 
bepleit accountant Boomkens om het bedrijfskapitaal uit 
te breiden en mogelijke winsten in het bedrijf te laten. In 1950 wordt desondanks toch een klein dividend uit-

gekeerd aan de aandeelhouders. (Later, in 1951, zal de 
Twentsche Bank nog altijd krediet geven, zodat het aan-
delenkapitaal niet verhoogd hoeft te worden.) Bovendien 
is het volgens Boomkens nodig om de onrendabele mo-
dellen eruit te gooien. Een vrome wens – ook in 1949 
al – waarover aandeelhouder en hoofdvertegenwoordiger 
Reisch sputtert dat vooraf moeilijk te bepalen is welke 
dat zijn of zouden worden. In de catalogus van 1949 wor-
den dertig modellen genoemd. Inderdaad wel erg veel 
voor een klein bedrijf. 
De directie volgt het advies op. In 1950 zijn nog maar elf 
van de dertig modellen van het voorgaande jaar in collectie. 
Weliswaar aangevuld met tien nieuwe tot een totaal van 
eenentwintig. In het voorwoord van de nieuwe catalo-
gus (afb. 4.5) (omslag in twee kleuren, binnenwerk met 
steunkleur op enkele pagina’s) heet het: ‘...zijn wij erin 
geslaagd onze collectie met vele zeer attractieve modellen 



  |  5150  |

4.6 4.7 4.9

4.8

4.6  Volgens de catalogustekst wordt de ‘Heer des Huizes’ 
 verwend met de hoge fauteuil van model 159. 

4.7  Model 144 in de collectie 1950, goedkoper, maar toch 
duurzaam.

4.8  De eerste afbeelding in kleur, in de brochure van 1951, 
model 178.

4.9  Uit de brochure van 1950: een opname, gemaakt in de fa-
brieksshowroom. De twee op de afbeelding zichtbare ramen 
zaten in de voorgevel van de oude bouw. Aan de kant erte-
genover gaf een dubbele deur toegang tot de stoffeerderij.

uit te breiden’. In de collectie zijn dan ‘Goedkope, doch 
solide en duurzame fauteuiltjes’ (de modellen 144 en 145) 
en ‘Een bergere, waarin de Heer des Huizes na volbrach-
te dagtaak werkelijk uitrust’ (model 159) (afb. 4.6, 4.7). 
De wat moderner ogende modellen zijn verdwenen. Alles 

ademt een klassieke sfeer. De catalogus van 1951 opent 
zelfs met een afbeelding in kleur van model 178, een 
zeer traditioneel geheel in een rode cretonne met grote 
bloemboeketten (afb. 4.8). De sfeer in deze catalogus is 
zo mogelijk nog ‘klassieker’ dan het jaar tevoren. 

Vermoedelijk heeft die stijlbreuk te maken met de ver-
anderde smaak van de consument. In 1950 is het tot 
een openlijk conflict gekomen tussen het door Rusland 
gesteunde Noord-Korea en Zuid-Korea, dat onder Ame-
rikaanse invloed stond. Aanvankelijk behaalde Noord-
Korea grote militaire successen, maar door massale 
interventie van de VN (waaronder vooral Amerikaanse) 
troepen werden de Noord-Koreanen gedwongen zich tot 
over de eigen grenzen terug te trekken. De wereld hield 
de adem in. Zou de Koude Oorlog zich ontwikkelen tot 
een Derde Wereldoorlog? In zo’n onzekere tijden trekt 
de consument zich als reactie graag terug naar een oude, 
vertrouwde en dus veilige ambiance. 

Twee opmerkelijke stappen voorwaarts
Om de verkoop te stimuleren die onder invloed van de 
Koreaanse Oorlog eerst enorm was gestegen, de Korea-
hausse, maar vervolgens dramatisch inzakte, wordt een 
nieuwe, in de meubelwereld van toen vrij rigoureuze stap 
gezet. 
In november 1949 had meneer Ton van de Gemeente toe-
stemming gekregen tot het inrichten van een showroom 
in kamers van zijn woonhuis op de Baarlosestraat. Maar 
die is niet lang in gebruik geweest. In de catalogus van 

1950 is op pagina 25 een foto opgenomen van een hoekje 
van de toonkamer met (nep) open haard (afb. 4.9). Deze 
foto is zeker in 1950 genomen, maar al niet meer in de 
huis-showroom. De afbeelding toont onmiskenbaar de 
showroom aan de fabriek, een bescheiden ruimte van 
ongeveer dertig vierkante meter naast het kantoor. 
Achterin de catalogus is onder de kop ‘Leveringsvoor-
waarden’ de argumentering naar de winkelier te lezen: 
‘Mocht het voorkomen dat Uw klanten geen keuze kun-
nen maken uit Uw voorraad gestoffeerde meubelen, dan 
zullen wij het zeer op prijs stellen U met hen in onze 
toonkamer te ontvangen. Indien U ons tevoren even van 
Uw komst verwittigt, dragen wij er zorg voor de voor 
Uw klanten meest geschikte modellen gereed te zetten. 
U kunt hen dan tevens een keuze laten maken uit onze 
grote collectie bekledingsstoffen en hen in onze fabriek 
de kwaliteit van het binnenwerk onzer meubelen tonen’. 
De fabrieksshowroom was duidelijk bedoeld om een 
maximum aan service aan de winkelier te kunnen geven. 
Daarnaast was het openlijk durven tonen van het fabrica-
geproces ook toen al een pré!
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In de catalogus van 1952 schrijft de directie, dat zij ‘naast de beken-

de Z-V-Clubmeubelen thans de kleine, moderne meubelen onder 

het merk “Leolux” brengen’. 

En verder: ‘Het bleek ons namelijk overduidelijk dat er in ons land 

een grote behoefte bestaat aan [en dan volgen de kenmerken van 

de serie, HdG] ‘ een klein gestoffeerd meubel, dat bij een aesthe-

tisch verantwoorde vorm, niet vervalt in de vaak gezochte, opdrin-

gerige, zogenaamd moderne lijn’. Vanaf dan werkt het bedrijf dus 

met twee merken met duidelijk verschillende inhoud.

In een apart kader volgt een statement dat nog altijd door Leolux 

naar voren wordt gebracht: ‘Wij ontwerpen onze meubelen niet 

om gedurende twee of drie jaren “zeer modern” genoemd te wor-

den, doch om meubelen van blijvende waarde te kunnen leveren’.

Het nieuwe merk bestaat weer uit een rond veld, met nu en profil 

een leeuwenkop met daaronder in strakke kapitalen: LEOLUX.

Later zal Ton Sanders mondeling aan de schrijver de keuze van 

deze naam verklaren. Het eerste deel van de naam komt voort uit 

het bestaande ZV-merk. De leeuw van middenin het merk is in 

het Latijn ‘leo’. Het tweede deel ‘lux’ werd toegevoegd omdat veel 

mensen toen nog ‘modern’ associeerden met ‘spartaans, oncom-

fortabel’. 

De twee woorden allittereren, wat goed in het gehoor ligt en de 

herinnering bevordert. 

4.10  en 4.11 In de brochure van 1952 verschij-
nen nieuwe, wat lichtere modellen: model 
141 en 142.

4.12  Om bezoek aan de beursstand aan te moe-
digen plaatste de ZNC in 1953 voor het 
eerst een advertentie. In Ons Huis, toen 
het bekendste en meest gelezen vakblad.

De tweede stap: in het moeizame jaar 1952 worden naast 
de ZV-meubelen enige nieuwe modellen op de markt 
gebracht onder het submerk Leolux om een extra markt-
aandeel in een ander segment te veroveren. Het zijn be-
duidend lichtere meubelmodellen (afb. 4.10 en 4.11). Ze 
hebben open armleggers van perenhout, maar zijn nog 
traditioneel van vorm en stoffering. Om de klant een hart 
onder de riem te steken staat op pagina 40 van de cata-
logus van dat jaar de, nog altijd actuele, bemoedigende 
tekst afgedrukt:
Het beste wat we kunnen doen, is een moeilijke tijd 
vastberaden tegemoet treden.
Als we kniezen of ons er aan ergeren, maken we de 
moeilijkheden groter en onszelf ongelukkig.

De directie houdt zich aan zijn woord. In september 
van dat jaar neemt het bedrijf voor het eerst deel aan de 
Jaarbeurs, een specifieke meubelbeurs bestond nog niet, 
in Utrecht. En ze blijven niet onopgemerkt, gezien de 
bespreking van de beursmodellen door Cor Mus in Ons 
Huis in zijn haastige telegramstijl: ‘De Zuid-Nederlandse 
Clubmeubelenfabriek, N.V. Venlo-Blerick [...] die op deze 
Jaarbeurs om beurten door hunne betere modellen wel de 
aandacht moesten trekken. – Inderdaad een belangrijke 
vooruitgang in deze branche van dit toch zo voorname, 
aantrekkelijke zitmeubel in ons Hollandse binnenhuis, 
waarmede we met genoegen kennis hebben gemaakt.’

De cijfers in de boeken laten een beeld zien van de 
door het Korea-conflict veroorzaakte stagnatie in de 
verkoop. In 1950 bedroeg de omzet f. 460.000,-; in 1951 
werd het f. 480.000,-; in 1952 f. 485.000,-. De eerste twee 
jaren met een personeelsbestand van 34, in 1952 van 35 
personen. De directiesalarissen werden twee jaar be-
vroren. De provisiebasis van Reisch werd niet herzien 
met als argument dat het bedrijf veel inspanningen had 

moeten doen om zijn zoon Carel junior te steunen, die 
zijn vader in de directe verkooppraktijk opvolgde. ‘Het 
was poejakken geblazen’, verzuchtten de Sandersen later 
nog wel eens als zij op die tijd terugkeken. 
Pas in 1953, als de Korea-oorlog afgelopen en een be-
perkt conflict gebleven is, trekt de verkoop weer aan. 
Het wordt een zeer gunstig jaar. Van 9 tot 13 februari 
neemt het bedrijf weer deel aan de voorjaars-jaarbeurs 
in Utrecht, aangekondigd door de eerste advertentie die 
het bedrijf ooit plaatste. In vakblad Ons Huis nr. 2 van 
1953 is op pagina 192 bergère 180 afgebeeld met als 
tekst de belofte: ‘Wij zullen Uw bezoek op hoge prijs 
weten te stellen en U de meubelen aanbieden, die in 
Uw zaak een succes zijn’ (afb. 4.12). In zijn beursbe-
spreking op pagina 310 van dat blad rekent Cor Mus ze 
bepaald nog niet tot de modernen maar stelt vriendelijk: 
‘De ZNC te Blerick bij Venlo, gaat collegiaal, maar met 
een eigen coupe, de gewenste richting uit’. 
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De merken ZV en Leolux werden in de vorm van etiketten aan de 

meubels gehangen. In de catalogus van 1954 treffen we naast de 

vaststaande beelden ook een andere schrijfwijze van het woord 

LEOLUX aan. 

Op een aparte pagina wordt de inhoud van de merken uit de doe-

ken gedaan: ‘Deze merken betekenen: Zitmeubelen die uitmunten 

door kwaliteit en vormgeving’. Het prijselement is verdwenen. Men 

wist toen al dat goede waar zijn prijs heeft.

Bij het ZV-merk staat op pagina 13 nog eens ten overvloede: ‘Sterk 

en soepel als de spieren van de leeuw’. Achterin de catalogus volgt 

een meer uitgebreide beschrijving onder de kop ‘Verantwoording’: 

‘Wij hebben niet getracht het exclusief moderne te brengen. 

Doelbewust blijven wij ons toeleggen op de vervaardiging van 

gestoffeerde meubelen, die gedurende vele jaren een blijvende 

vreugde aan Uw [de detaillist, HdG] klanten schenken. Daarom is 

de vormgeving van onze meubelen aangepast aan de moderne 

woning, zonder dat zij de wankelbare kwaliteiten van een mode-

artikel bezitten’.

4.13  De ZNC-brochure van 1954, verdeeld in een Leolux-deel 
en een ZV-deel.

4.14  In de brochure van 1954: de oudste afbeelding van de stof-
feerderij. Achter de achterwand lagen het directiekantoor 
en de showroom. Voor de schrijver zijn nog te herkennen 
Lei Smits, Heuvelmans, Ben Stultjens en Jacques Peeters.

Aan het eind van het jaar verschijnt de brochure 1954 
(4.13). Verdeeld in een Leolux-deel, met daarin naast lichte 
modellen zelfs Queen-Anne salontafels (!) en een ZV-deel, 
waarin de zware, klassieke ‘orgels’. In de tekst wordt dat 
toch verklaard met: ‘U ziet in onze Leolux-serie, eenvou-
dige doch degelijke kleine meubelen voor de moderne 
woning van het jonge gezin. In de Z.V.-collectie vindt U 
moderne en klassieke bankstellen in alle prijsklassen. 
Ook daar, waar onze modellen de klassieke lijn volgen, 
hebben wij de plompe, pompeuze vorm vermeden. 
Aesthetisch voldoen ook de grootste bankstellen [...] aan 
de hoogste eisen’. 

Het personeelsbestand stijgt naar 41 personen, de omzet 
naar f. 555.000,-. Maar het rendement blijft op een te laag 
peil. De winst bedraagt al sinds jaren maar anderhalf 
procent van de omzet. Desondanks wordt besloten om 
de fabrieksruimte uit te breiden met ongeveer 650 m2. 
Het plan zal pas na grondaankopen van de ernaast gele-
gen schoolmeubel- en rompenfabriek De Valk in 1956 en 
1957 kunnen worden uitgevoerd. Een foto op pagina 40 

van de catalogus van 1954 laat een deel van de stoffeer-
derij zien dat aan het directiekantoor en de showroom 
grensde (afb. 4.14). De werkplekken zijn op dat moment 
wel erg klein geworden. Op hetzelfde oppervlak werkten 
tot voor kort (2007) vier stoffeerders!

Het roer gaat om
Van de jaren 1955 tot en met 1957 zijn geen catalogi be-
waard gebleven, zo ze al gemaakt zijn. Alleen van de 
beursstand van februari 1955 is een foto bewaard geble-
ven (afb. 4.15). Volgens de beschrijving in vakblad Ons 
Huis, 1955 nr. 3, pag. 388, worden daar nieuwe meubelen 
getoond die zijn ontworpen door Borgardijn uit Arnhem. 
‘Een zichtbare ontwikkeling naar het meer exclusieve.’ 
Dat het kleine bedrijf beslist van plan is om een eigen 
gezicht te ontwikkelen in de meubelwereld, wordt duide-
lijk uit het feit dat het voor het eerst met een ontwerper 
werkt. Uniek in dit segment van de meubelmarkt.

Van 41 personen in 1953 is het personeelsbestand ge-
groeid tot 54 in 1956, terwijl de verkoop in diezelfde 
jaren stijgt van f. 555.000,- naar f. 905.000,-. Op ruitjes-
papier houdt meneer Ton zelf de statistiek bij waarin om-
zet en personeelsbestand zijn gecombineerd (afb. 4.16). 
In de kolom ‘omzet’ is met een kleine tekening van het 
zijaanzicht en een nummer het model aangeduid met de 
grootste verkoop in dat jaar. Illustratief voor de smaak-
ontwikkeling van de Nederlandse markt in die tijd. 
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4.15  De ZNC-beursstand tijdens de meubelbeurs in Amsterdam 
in 1955. 

4.16  Aanvankelijk werd door A. Sanders zelf op ruitjespapier 
een statistiek bijgehouden. In blauwe inkt de omzet plus 
in zijaanzicht het best verkochte model. Model 143 was 
het eerste model dat twee jaar lang, in 1952 en 53, het best 
verkocht werd. In rode inkt is het aantal personeelsleden 
weergegeven. Armpjes omhoog betekende een stijging van 
de omzet in geld. 

4.17  Model 191, het laatste ‘klassiek’ te noemen model dat twee 
jaar lang (1955 en 1956) de top in de verkoop haalde.

4.15

4.16

4.17

In 1955, zo staat in de verslagen van de aandeelhouders-
vergaderingen, neemt meneer Jan successievelijk alle 
aandelen van Reisch over ‘zoals bij de oprichting der NV 
overeengekomen’, zal hij bij zijn afscheid schrijven. Hij 
beschikt dan over twintig aandelen tegenover meneer 
Ton, na afbetaling van de vijf aan Van Hulten ‘geleende’, 
vijfentwintig. De broers zijn nu baas in eigen huis. Ook 
wat dat betreft dus orde op zaken. De verslagen van de 
aandeelhoudersvergaderingen worden nu bijzonder kort. 
Beiden kennen ze de feiten allang. Onderling hebben ze 
de taken verdeeld. Jan ‘doet’ administratie en de inkoop, 
Ton de productie, de verkoop en de algemene leiding.
Vanaf dat moment, het inzetten van een meubelontwer-
per maakt het duidelijk, gaat het roer om in het bedrijf. 
In 1956 nog wordt de 191, een sober, gematigd klassiek 
zitmeubel, goed van verhoudingen, met een iets gebogen 
driezitsbank, het best verkochte model (afb. 4.17). Het 
zal door zijn voorname eenvoud nog jaren in de collectie 
blijven, maar wordt naar de achtergrond gedrukt door de 
moderne lijn. Want wat is er gebeurd?

Op de Nederlandse en Duitse meubelmarkt zijn in de 
jaren vijftig naast de strak moderne meubelen die vooral 
in die landen geapprecieerd worden, de Scandinavische 
meubelen verschenen. De Denen hebben kans gezien 
om het klassieke houten boerenmeubel om te bouwen 

tot een moderner ogend geheel, dat industrieel vervaar-
digd kan worden. Geen revolutie in Scandinavië, maar 
evolutie. Het vele handwerk dat vooral voor de afwerking 
nodig is, blijft de prijs van het Deense meubel zeer hoog 
maken. Beide stromingen beïnvloeden duidelijk het 
Nederlandse interieur, dat tendeert naar minder zwaar en 
plechtig. Vandaar dat in eerste instantie een wat lichtere 
serie meubelen die onder de naam ‘Leolux’ wordt uitge-
bracht, de waardering krijgt van winkelier en consument. 
Maar dan verschijnen, eerst op de Jaarbeurs in Milaan, 
even later in de betere Duitse meubelzaken, de Italiaanse 
zitmeubelen. Die bieden dankzij de toepassing van rub-
bersingels en schuimrubber (Pirelli!) een heerlijk zitcom-
fort, dat ver uitstijgt boven de hier gebruikelijke metalen 
veren, interieurveringen en crinvullingen. Ze stralen bo-
vendien een zonnig-zuidelijke, ontspannen sfeer uit. 

De uitdaging, Italiaanse vernieuwingen in stoffeertechniek
De Sandersen zijn al jaren gewend een- of tweemaal 
per jaar langs diverse Duitse steden te reizen om op de 
hoogte te blijven van de meubeltrends. Daar maken ze 
kennis niet alleen met deze nieuwe stijl, maar ook met de 
heel nieuwe manier van stofferen. Gegoten schuimrub-
berdelen en -platen worden nu toegepast als vulling en 
bepalen de vorm. Interieurvering en losse veren, die bij 
samendrukken zorgen voor actieve tegendruk, worden 

vervangen door rubbersingels, die in feite alleen passief 
inzakken. Samen met de zachte rubber zorgen ze voor 
een verleidelijk comfortabel zitgevoel.
Deze confrontatie moet de broers Sanders - en dan 
vooral Ton die verkoop en fabricage leidde, Jan was als 
man van de financiën wat voorzichtiger - gebracht heb-
ben tot een andere kijk op de fabricage van zitmeubelen. 
Tot dan toe was de fabricage een puur ambachtelijke 
zaak. Elk meubel werd gevormd door de handen van de 
stoffeerder. Daarbij waren kleine afwijkingen onvermij-
delijk. Wanneer de klant een bankstel had besteld, was 
het raadzaam om dezelfde stoffeerder zowel de bank 
als de fauteuil en de eventueel bijbehorende bergère te 
laten stofferen. Eén set door één man. Daardoor zouden 
de verschillen tussen de delen van de set voor de klant 
zo klein mogelijk zijn. Het grote voorbeeld voor meneer 
Ton op het gebied van industriële fabricage – hij was een 
fervente fan van Peugeot - was de auto-industrie. Daar 
werd verwacht dat elk product een exacte kopie van het 
vorige werd. Een voordeel was dat veel onderdelen in 
grote series geprefabriceerd en eventueel toegeleverd 
konden worden, zodat in het bedrijf zelf alleen nog maar 
de assemblage hoefde te gebeuren. Daarvoor waren dan 
niet meer hooggeschoolde, zeldzame en dus dure werk-
krachten nodig. Terwijl bij een goede instructie van het 
personeel en regelmatige voortgangscontrole een product 
kon ontstaan dat van te voren niet alleen wat betreft de 
vorm maar ook kwalitatief exact te bepalen was. Het 
voordeel was bij de auto duidelijk te zien: een technisch 
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4.18 4.19

4.18  Model 106 in de meest verkochte uitvoering: zit en rug met 
een gestreepte, grijze alpaca-stof, de rest in een donker-
blauwe of anthracietkleur effen w-binding velours. 

4.19  Deel van de oude plattegrond van kantoren, magazijnen 
en fabriek van de ZNC. 

zeer gecompliceerd product kon op die manier tegen een 
betaalbare prijs worden gemaakt. 

Een eerste stap naar verbetering van de productie is, na 
grondaankopen van de ernaast gelegen schoolmeubel- en 
rompenfabriek De Valk, de bouw in 1954 van een rom-
penopslag met lakspuiterij en een expeditieruimte. Nu 
is daarin en in de oude stoffeerderij de outlet gevestigd. 
Door die uitbreiding komt er in de stoffeerderij wat meer 
plaats. Dat is hard nodig want de verkoop stijgt jaarlijks 
met sprongen. De verkoop in 1956 is met vijfentwintig 
procent gestegen t.o.v. die van het voorgaande jaar. In 
1957 volgt een stijging van nog eens vierentwintig. Dat 
jaar komt de verkoop voor het eerst boven de miljoen. 
Het wordt f. 1.130.000,-. Met 57 medewerkers. Het ontlokt 
de Sandersen de relativerende opmerking dat je daaraan 
goed de geldontwaarding kon aflezen. 

1957 is ook het eerste jaar dat een modern ogend zit-
meubel het best verkochte model uit de collectie wordt, 
de 106 (afb. 4.18). In feite was de stoffeertechniek nog 
grotendeels de oude (interieurvering in de zitting, losse 
veren in de rug), maar de armen en de rugwrong waren 
al voorzien van schuimrubber. De vormgeving oogt daar-
door strakker. Nog jarenlang zou dit model vooral in de 
combinatie van een lichtgrijs gestreepte mohair, de Savo-
na, met een effen wollen, anthracietkleurige moquette in 
grote aantallen worden verkocht. 

Op weg naar een industriële productie
De groei van de verkoop maakt de aanstelling van een 
productieleider noodzakelijk. De keuze valt op J. (Jos) 
Mous, die op 12 maart 1956 in dienst treedt van de ZNC 
als bedrijfsleider. Om hem snel bekend te maken met 
de personeelsleden tekent meneer Ton op de bouwplat-

tegrond van 1954 de werkplek van alle medewerkers in 
(afb. 4.19). In hoofdstuk 10 gaan we verder in op de no-
tities die op die tekening staan. Op de plattegrond is een 
open deel achter aan de stoffeerderij gearceerd, alweer 
de volgende uitbreiding. Daar wordt op dat moment een 
ruimte bijgebouwd ‘t.b.v. leerlingen + afwerkafdeling (is 
1 Maart gereed)’, schrijft Sanders erbij. 

Ontstaan bij de autofabricage van Ford in Amerika was 
kort tevoren een nieuw belonings- en calculatiesysteem 
naar Europa overgewaaid. Van alle handelingen en alle 
bewegingen die nodig waren om zelfs het kleinste deel-
werk aan een product te doen werd de tijdsduur gemeten 
in seconden, de ‘multi-momentopnamen’. Voor de kost-
prijscalculatie werd het op die manier gemakkelijker om 
de benodigde werktijd voor een model te bepalen. Tot 
dan toe was dat steeds op gevoel af gebeurd, met alle 
risico’s en onzekerheden vandien. Ook werd het mogelijk 
door deze methode de taakstelling voor de werker pre-
cies vast te stellen en daarmee zijn beloning. 

Dit tariefsysteem, ‘merit rating’ genaamd, wordt door de 
productiemedewerkers van de ZNC bepaald niet met 
open armen ontvangen. De invoering van de tarifiëring 
is onderwerp van nogal wat opstootjes in de fabriek. De 
Sandersen vertelden later smakelijk over het bezoek van 
een vakbondsman in de fabriek (met hun toestemming 
overigens) die tegen het personeel had uitgeroepen: “Kint 
geej de fillum Modderren Tiemus?’ Heel wat tijd gaat zit-
ten in het overleg tussen directie en (vooral) de stoffeer-
ders. Groeipijnen voor beide kanten. Om de tijdstudies 
uit te voeren komt 2 januari 1957 P. (Pierre) Stroeken als 
arbeidsanalist in dienst. Het valt hem niet gemakkelijk 
om met stopwatch en aantekenpapieren midden tussen 
de werkers te staan en hen bij hun werk op de vingers te 
kijken. Kort daarna, op 26 augustus 1957, wordt H. (Henk) 
Spithoven als chef stoffeerderij aangetrokken. Bij overleg 
met de productieleiding had ‘Spitje’ het altijd over ‘mijn 
jongens’. Hij was precies de vaderfiguur die nodig was 
om de kloof te dichten tussen de leiding die een modern 
bedrijf voor ogen staat en de personeelsleden die weten 
wat ze hebben, maar onzeker zijn over waar het naar toe 

gaat. Al gauw is de commotie over de invoering van het 
tariefsysteem voorbij. Als een aantal musicerende perso-
neelsleden in 1958, waarschijnlijk bij gelegenheid van een 
personeelsfeest naar aanleiding van het tienjarig bestaan 
van het bedrijf, een bandje vormt, noemen zij dat tot 
groot plezier van iedereen badinerend ‘Gruppo Tarivo’.
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4.22  Het eerste Italiaanse licentiemodel, de 105, later 320 
 genoemd.

4.20  De omslag van de toen zeer moderne brochure, vormge-
geven door Martin Lieberom. 

4.21  Kenmerkende pagina’s, toen schokkend eigentijds.

4.20 4.21

4.21 4.22

Italiaans voor beginners
De Italiaanse naam, Gruppo Tarivo, kwam niet zomaar 
uit de lucht gevallen. Om zich op een legale manier een 
nieuwe methode van stofferen eigen te maken hebben de 
Sandersen op een reis naar de Italiaanse meubelbeurs in 
het voorjaar van 1958 licentiecontracten afgesloten met 
twee Noorditaliaanse fabrieken. De meubelbeurs was 
toen nog een onderdeel van de grote, algemene Jaarbeurs 
van Milaan, die jaarlijks direct na Pasen werd gehouden. 
De reis ernaartoe was, zeker ten zuiden van de Alpen, 
een plezier vanwege het meestal fraaie voorjaarsweer. 
Om gemakkelijk ook nog steden onderweg aan te doen 
reisden ze per auto. Een hele tocht, want Autobahnen 

waren er maar een paar en alleen in Duitsland. De reis 
door Zwitserland via een tweebaansweg over passen en 
door dalen vergde een dag. Eenmaal daar doorheen lag, 
langs de weg van Como via de meubelcentrumplaats 
Cantù naar Milaan, in kleine dorpen het merendeel van 
de Noorditaliaanse meubelindustrie. De term ‘industrie’ 
is voor dat moment nog enigszins misplaatst. Een indus-
trie bleek het beslist niet. Tot verbazing van de Sander-
sen vond de productie plaats in wat zij ‘ezelenstalletjes’ 
noemden. Maar de vormgeving was verrassend. Licentie-
contracten werden afgesloten met Lenzi in Quarrata en 

later met Rossi Felice d’Allerate. Een set meubelen van 
het beoogde model werd ter plekke gekocht en na enige 
maanden inderdaad in Venlo afgeleverd. Hier werden die 
uit elkaar gehaald, zorgvuldig bekeken, op tekening ge-
zet en nagebouwd. In de ogen van veel oude vakmensen 
was het binnenwerk maar in elkaar geflansd. Maar het 
uiterlijk oogde gelikt en de ‘zit’ was ongekend heerlijk. 

Er bleef een catalogus bewaard, waar op de voorzijde 
met ballpoint ‘1958’ staat geschreven (afb. 4.20). Een 
verdere datering ontbreekt. Gezien de daarin getoonde 
modellen is dit niet correct en moet het de catalogus van 
1956 zijn. De lay-out en het ontwerp zijn van Martin 
Lieberom, een graficus die op dat moment bij V&D Venlo 
in dienst is als etaleur. Het boekje breekt met de oude 
stijl van het drukwerk, de pagina’s ogen heel eigentijds. 
Het is uitgevoerd in zwart-wit met cyclaamrood als steun-
kleur en Cobra-achtig getekende lijnen en figuren (afb. 
4.21). Alleen, de vlag dekt de lading van geen kanten. De 
(maar) negen modellen en één variatie die er in getoond 
worden, zijn deels zeer klassiek stoffeerwerk dat onder 
het merk ZV gebracht wordt, deels iets lichter ogende, 
maar nog altijd op traditionele manier gestoffeerde mo-
dellen onder het Leolux-merk met de leeuw. Het meest 
verkochte model van dat jaar, nummer 106, komt er zelfs 
niet in voor. 

Eind 1957 brengt ‘De Zuid’ (zoals het bedrijf inmiddels 
door de dealers genoemd wordt) tot verrassing van 
vriend en vijand in de Nederlandse meubelwereld een 
Italiaanse collectie uit. Van Lenzi komen vier opvallende 
modellen. In de vaktijdschriften wordt vooral aandacht 
besteed aan model 105, later 320 genoemd (afb. 4.22). 
Door triplex tegen een afgeschuind, rond frame te lijmen 
ontstaat een schelpvorm zoals die toen nog met geen 
ander materiaal was te maken dan op deze, in wezen 
conventionele manier. De futuristische vorm lokt niet bij-
zonder veel kopers, maar trekt wel zeer de aandacht. Dat 
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4.23  De folder van eind 1957, eenvoudig gedrukt in zwart met 
twee steunkleuren. 

4.24  Het meest succesvolle model uit de Italiaanse serie, model 
104. Een kleurafbeelding waard  (kleurendruk was nog 
schreeuwend duur) in de brochure van 1959.

4.25 De omslag van de brochure van 1959.

4.26  Enige pagina’s uit die brochure. Ze laten zien, op hoeveel 
verschillende paarden tegelijk het bedrijf wedde.

4.23

4.24

4.25 4.26

4.26 4.26
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Begin 1959 vindt de directie het nodig om het Leolux-deel van de 

collectie wat meer status te geven. Vandaar dat aan die meubelen 

het Leolux-goudzegel wordt gehangen. Inderdaad, aan een gou-

den koordje een blinkend gouden, rond etiket met daarop in zwart 

een nog strakker dan voorheen gestileerde leeuwenkop. Een crime 

voor de drukker: de inkt wilde niet drogen.

De naam wordt nu niet meer in hoofdletters geschreven, maar als 

Leolux. Op pagina 3 van de catalogus staat het naast het oudere, 

‘gewone’ Leolux-merk. 

Het oude ZV-merk komt niet meer voor, maar onder het Leolux-

goudmerk wordt zonder blikken of blozen een ouderwets-

gecapitonneerd meubel getoond naast de allernieuwste Italiaanse 

collectie. De eerste pagina opent nog wel met de naam ‘Zuid 

Nederlandse Clubmeubelfabriek N.V. 

De detaillist noemt het bedrijf al jaren kortweg ‘de Zuid’.

jaar verschijnt geen collectie-brochure maar, vermoedelijk 
om budgettaire redenen, een strak vormgegeven folder (afb. 
4.23).
Daarnaast zijn er in het eigen bedrijf een paar modellen ont-
wikkeld, die op de Italiaanse voortbouwen en daarom even-
eens onder de noemer ‘Italiaanse collectie’ worden gebracht. 
Ze zijn vervaardigd met dezelfde consequent nieuwe manier 
van stofferen, schuimrubberen vormdelen op elastische 
singels. Het bekendste model wordt de 104, zowel in 1958 
als 1959 het best verkocht (afb. 4.24). De verkoop in 1958 
behaalt een plus van zestien procent ten opzichte van 1957, 
het jaar daarop zorgt voor een plus van 22 procent. 

De eerste eigen bedrijfsontwerper
De catalogus waarin deze collectie 1959 na de meubel-
beurs werd gepresenteerd, was ontworpen door een 
jonge Harry de Groot. De Sandersen waren door hun 
Italiaanse ervaringen tot de overtuiging gekomen dat suc-
ces in de meubelwereld sterk afhing van de ontwerper. 
Omdat een reeds gevestigde ontwerper voor hun kleine 
bedrijf te duur zou zijn, trokken de Sandersen een jonge-
man aan die zij, naar hun zeggen, nog konden kneden. 
Hij moest de latente verlangens van de consument onder-
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4.27

4.28

4.29

4.27  Een gedeelte van het nieuwe front van het bedrijf in 1960. 
De foto is gestencild gepubliceerd in het oudst bewaard 
gebleven nummer van het personeelsblad. Met de Citroën 
op de voorgrond onderscheidde zich meneer Jan van 

 Peugeotist meneer Ton.

4.28  Het bedrijf vierde in 1960 het 12½ jarig bestaan. Receptie 
voor toeleveranciers, klanten, personeel en familie in de 
nieuwe fabrieksshowroom. Daarna een diner. Aan tafel 
v.l.n.r. Jan Sanders, zijn echtgenote, de echtgenote van Ton 
Sanders en meneer Ton zelf.

4.29  Het Italiaanse model 595 met de toen succesvolle kleur-
combinatie.

kennen en vertalen naar goed verkoopbare producten. 
De Groot was het jaar tevoren toegelaten tot de deeltijd-
opleiding Industriële Vormgeving afdeling Productont-
werpen in Eindhoven, terwijl hij overdag ervaring in de 
meubelbranche opdeed bij Woninginrichting Stroucken te 
Roermond. De eerste taak die hij bij de ZNC opgedragen 
kreeg, was het ontwerp van de catalogus 1959, waarin 
naast de bestaande collectie de Italiaanse serie, origineel 
en afgeleid, zou worden gepresenteerd (afb.4.25).
Op de voorpagina van de catalogus staat eenvoudig 
‘leolux meubelen’ en ‘blerick’. In de inleiding verklaart 
de Directie waarom zij zo lang gewacht hebben met het 
uitbrengen van deze catalogus. ‘... omdat daaraan naar 
onze mening een modellen collectie ten grondslag moet 
liggen, die in al haar verscheidenheid elk van Uw klan-
ten kan bevredigen, zonder uiteen te vallen in een aantal 
meubelen van goed, matig en ronduit slecht ontwerp’. 
De cohesie van de getoonde collectie is nog ver te zoe-
ken (afb. 4.26). De catalogus opent zoals steeds met vier 
duidelijk zwaar klassieke modellen, gevolgd door zeven 
wat lichtere modellen. Dan volgen vier modellen slaap-

banken. Afgeleide versies soms van gewone modellen, 
lomp van verhouding omdat zitting en rug even diep en 
hoog zijn om een tweepersoonsbed te kunnen vormen 
met de naad in het midden. Maar, ‘de handel vraagt er nu 
eenmaal om’. Na een blad met als tekst ‘modellen 1959. 
topprestaties!’ volgen negen modellen, waarvan zeven on-
der de noemer ‘italiaanse collectie’. Bij vier daarvan staat 
vermeld ‘licentie Lenzi’. Model 104, het best verkochte 
maar niet van origine Italiaans, is als enige in kleur afge-
beeld. 
Het bedrijf voelt zich door de uitstekende verkoopcijfers 
gereed om de vleugels verder uit te slaan. Begin februari 
1959 wordt voor het eerst, na jarenlang smeken van de 
Belgische agent Salmon, deelgenomen aan een beurs in 
het buitenland, de Meubelbeurs te Gent.
De invloed van de moderne productiemethode is in de 
gecombineerde statistiek die meneer Ton bijhield, goed 
te zien (zie afb. 4.16). Terwijl de omzet met steeds 
grotere sprongen blijft stijgen (1957 f. 1,100.000,-; 1958 
f. 1,300.000,-; 1959 f. 1,600.000,-) zakt in eerste instantie 
het personeelsbestand licht. Van 58,5 personen in 1957 

naar 53 in 1958. In 1959 loopt het alweer op naar 54,5. 
Pas in 1961 zou men het aantal medewerkers van 1957 
weer evenaren. 

Met de nieuwe productieleiding en de introductie van 
een nieuw stoffeersysteem, de invoering van een objec-
tief meetsysteem voor beloning en calculatie en een eigen 
bedrijfsontwerper, zijn nu alle voorwaarden vervuld om 
als een echte fabriek te gaan functioneren. De opening 
van de nieuwbouw in 1959 markeert dat moment. 
Het voorste deel van het oudste fabrieksgebouw was ge-
sloopt, er zijn nu nieuwe kantoren achter een gevel van 
kolommen met veel glas en bloembakken ertussen (afb. 
4.27). De oude showroom op de begane grond is vervan-
gen door een prachtige ruimte van 30 bij 9 meter op de 
eerste verdieping. Volop plaats voor de presentatie van 
de succesvolle collectie. Voor personeel en huisgenoten wordt in de nieuwe showroom een geanimeerde receptie 

gehouden (afb. 4.28). Natuurlijk worden ook de klanten 
uitgenodigd voor een bezoek aan de nieuwe showroom. 
Daar staat als nieuwe troef model 595 opgesteld, een 
licentiemodel uit Italië. Een zeer grote, hoekig gebogen 
vierzitsbank met twee fauteuils. In het nawoord van de 
catalogus 1959 wordt gewezen op ‘de charme, die gelegen 
is in combinaties met 3 kleuren effen stof, b.v. een blau-
we bank bij een gele en rode fauteuil.’ Zo is dus model 
595 uitgevoerd (afb. 4.29). De Italiaans-vrolijke sfeer is 
naar Nederland overgewaaid.
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5.1 LANGS ONGEBAANDE WEGEN

De Koude Oorlog zou in mei 1962 culmineren tot wat later de ‘Cuba-crisis’ werd genoemd. Een schip, geladen met 

Russische nucleaire raketten, voer richting Cuba. Amerika was sterk verontrust door het idee dat daar raketten zou-

den komen te staan die alle Amerikaanse steden konden bereiken en verwoesten. President Kennedy, de jongens-

achtige figuur die het Amerikaanse optimisme van een nieuwe tijd belichaamde, sommeerde Chroesjtsjov de boot 

te laten omkeren. Zo niet, dan zou Amerika de aanval op de Sovjet-Unie openen. De wereld verkeerde in angstige 

spanning. Op het laatste moment werd het schip teruggeroepen. In de westerse wereld begon vanaf dat moment 

een ongebreideld optimisme. We voelden ons veilig en beschermd. Het geluksgevoel stuwde de welvaart omhoog. 

De gewone burger, van oudsher gezagsgetrouw en conservatief, kreeg het steeds breder. Geen wonder, dat toen 

Leolux super-de-luxe meubelen uitbracht, de verkoop al snel weer aantrok. 

5.1  De eerste maatschets van model 267 en een foto uit de ca-
talogus. De 267 werd een overrompelend succes. Rechtson-
der een ontwerpschets van model 604.

5

Tegelijk had zich in de maatschappij een tweespalt ont-
wikkeld. Een vooral jong deel, in de politiek Nieuw 
Links, kwam in opstand tegen de ongelijke verdeling van 
de welvaart in de wereld. Het kapitaal met als boegbeeld 
het kapitalistische Amerika werd verafschuwd en als ver-
volg al gauw iedere vorm van gezag. Idealen als gelijke 
kansen voor iedereen, zelfbestuur en een betere wereld 
werden nagestreefd. In alle grote steden braken rellen en 
opstanden uit, die aanvankelijk met harde hand door het 
gevestigde gezag werden onderdrukt. Als reactie daarop 
ontstond de op het Boeddhisme gebaseerde FlowerPower-
beweging, een vriendelijk en lief, maar vastberaden ver-
zet tegen het ouderwetse gezag. Het werd vooral vanuit 
de muziek en beeldende kunst gepropageerd en vond 
veel aanhang onder studenten en jongeren in het alge-
meen. Deze ‘links’ genoemde golf was er ook de oorzaak 
van dat extreem moderne vormgeving een kans kreeg. 
Niet alleen in de mode, Mary Quant (minirok), Paco Rabanne 
(metalen kleding) en architect/couturier Courrèges, maar 
ook in de inrichting van de woning verschenen gedurfde 
ideeën. In de modellen die Leolux in de loop van de 
jaren zestig uitbracht, is dan ook een steeds eenduidiger 
moderne trend te zien.

Voorzichtige stappen op het moderne pad
In de loop van 1959, terwijl de Italiaanse stijl volop in de 
belangstelling staat en vlot verkocht wordt, tekent Harry 
de Groot zijn eerste model (afb. 5.1). Van de ene kant 
sluit het aan bij de bestaande lichtere Leolux-modellen, 
maar is duidelijk moderner; van de andere kant zet het 
zich door zijn strakke, snelle vormen af tegen de ronde, 
soepele vormgeving van ‘de Italianen’. Nolens volens – 
De Groot dreigt op te stappen als zijn model niet naar 
de beurs in Utrecht zou gaan – wordt een set van model 
267, bestaande uit een kleine vierzitsbank met lage en 
hoge fauteuil, dat najaar meegenomen naar Utrecht. In 
eerste instantie krijgt het een plaats achterin, naast de 
berging van stalen, jassen en drank. Maar door de verras-
sende belangstelling en begerigheid van de klanten rukt 
de 267 van dag tot dag verder op naar de ereplaats, in 
het zicht vanaf het gangpad. Een onverwacht succes, dat 
zich gelukkig daarna ook voortzet in de winkel van de 
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Op de geplastificeerde omslag van de catalogus van 1960 is het 

beeld extreem verstrakt. Om de herkomst te verduidelijken is de 

naam gesplitst: leo lux. Dit beeld zal tot 1965 onder andere de voor-

zijde van de losbladige catalogi sieren.

Toch durft de directie een consequente omwenteling niet aan. Op 

een aantal bladen van de catalogus prijken nog altijd ‘klassiek’ te 

noemen modellen. Het moet gezegd zijn dat op de pagina’s die 

aan deze, laten we maar zeggen ‘oudere’ modellen zijn gewijd, het 

Leolux-merk niet is afgebeeld. Op de nieuwe voorgevel (1960) van 

de fabriek prijkte nog de naam Leolux in schrijfletters. Van de situatie 

bleef een foto bewaard: zie afbeelding 1.16.

De Leolux-goudzegelkoorts is na 1960 al gauw over. Alle moderne 

modellen worden nu als ‘Leolux’-model gepresenteerd. Op de 

openingspagina van de catalogus zijn ze nog wel met de strak gesti-

leerde leeuw voorzien, maar nu zonder de toevoeging ‘goudzegel’. 

Op de losse modelbladen binnenin komen we een nieuwe vorm 

van het merk tegen: een extreem gestileerde leeuwenkop in een 

rond veld aan met daaronder een schrijfwijze van het merk die de 

herkomst moet verduidelijken: Leo Lux. 

Het is duidelijk een vormexperiment. Op de bladen met modellen 

van de 1962-collectie, die dus later werden toegevoegd, is een com-

promis gesloten. Het allerstrakste leo lux-logo is gecombineerd met 

de allerstrakste leeuwenkop. Maar die is klein uitgevoerd, zoals het 

registratieteken ® bij veel merken. In lopende teksten komen we af 

en toe de uitvoering °leolux en •leolux tegen.
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.2  Hetzelfde model als van afb. 5.1, maar nu met model-
nummer 367 in een duurdere uitvoering: met losse, echt 
schuimrubberkussens in de zitting. De combinatie kunst-
leer/stof was zeer geliefd.

5.3 Model 603 voor de meer bedaagde koper.

5.4  Een poging om op de markt voor houten meubelen binnen 
te dringen: model 108 in massief teakhout.

5.5  Met model 113 in chroom, gecombineerd met palissander, 
probeert Leolux een tweede lijn naast de volledig gestof-
feerde te formeren.

detaillist. De verkoop loopt op van f. 1.760.000 in 1960 tot 
f. 2.125.000 in 1961. Het model wordt verder ontwikkeld. 
Was het oorspronkelijk uitgebracht met een vaste interieur-
vering in de zitting, eind 1961 wordt een tweede, duurdere 
uitvoering ervan gebracht, de 367, met losse schuimrub-
beren kussens in de zitting (afb. 5.2). In 1963 zou de om-
zet mede daardoor stijgen naar bijna f. 2.500.000. Model 
267/367 is het eerste meubel in de geschiedenis van het 
bedrijf dat vier jaar achtereen het best verkocht wordt. 

De collectie van 1960 heeft het door de het jaar daarvóór 
uitgebrachte modellen 595 en 267 moeilijk. De verkoop 
van de nieuwe modellen is redelijk, met name van mo-
del 603 (afb. 5.3). Het spreekt vooral meer traditioneel 
ingestelde mensen aan. Maar het succes van de ‘oude’ 
modellen is gewoon niet te evenaren. Bovendien blijkt de 
winkelier niet bereid om in zijn winkel meer plaats in te 
ruimen voor Leolux. Er zijn méér bedrijven waarmee de 
winkelier een goede relatie wil bewaren. 
De enige oplossing lijkt om modellen van een heel an-
der genre te gaan brengen. Die zouden de Leolux-omzet 
bij de winkelier niet schaden. Op dat moment was in 

Nederland meubelfabriek De Ster in Geldermalsen suc-
cesvol. Zij fabriceerden zitmeubelen, modern van vorm, 
waarin naar de scandinavische traditie hout de hoofdrol 
speelde. Hoewel de rompenfabriek van Valk solide rom-
pen in beuken levert, zijn zij niet in staat om zo precieus 
afgewerkte houten meubelen te maken. Dat kan wel de 
Belgische Wilfried van Esbroek. In Aarschot heeft deze 
fabrikant/ontwerper een fabriek met een machinepark 
dat een perfecte vormgeving en kwaliteit mogelijk maakt. 
Van Esbroek biedt Leolux twee modellen aan in hout, 

teak en palissander, en een waarin palissander met strak 
verchroomde delen is gecombineerd. In 1961 worden ze 
op de markt gebracht (afb. 5.4 en 5.5). De winkelier is 
wel verrast, maar blijft zijn bovengenoemde leverancier 
van houten meubelen trouw. 
Gelukkig is hout niet het enige paard waarop is gewed. 
Zoals boven al vermeld, wordt model 267 nu uitgebracht 
in een luxere uitvoering, als 367, met losse schuimrubber 
kussens in de zitting. Daarnaast brengt het bedrijf een 
conservatiever en rijker ogend model, nummer 617, met 
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5.6

5.7

5.9

5.8

5.6  Model 617 in de meest verkochte uitvoering, een combinatie 
van kunstleer en stof.

5.7  Het Duitse licentiemodel 624 waardoor Leolux naar de 
‘luxe’-klasse werd bevorderd.

5.8  Het opvallende model 628 van Friedrich Hill kwam eind 
1961 in de collectie. 

5.9  In 2002 bracht Leolux onder de naam ‘Wibber’ een re-design 
van de 628 (zie afb. 5.8) op de markt.

losse kussens in zitting en rug (afb. 5.6). Beide modellen 
zijn gedeeltelijk bekleed met een nieuw soort kunstleer. 
Tot dan toe kende men alleen kunstleer - de naam is 
enigszins misleidend - waarbij op een onderlaag van tex-
tiel een laag kunststof met een leernerf erin werd aange-
bracht. Niet of nauwelijks rekbaar, wel stevig, maar koud 
aanvoelend. Het nieuwe kunstleer, dat ‘Leoflex’ wordt 
gedoopt, is opgebouwd uit een polyuretaanschuimlaag 
met een huidje van hetzelfde materiaal op een onder-
grond van tricot. Het geheel is daardoor enigszins rek-
baar en voelt zacht en handwarm aan. De dunne huid 
vertoont kleurnuances met een fijne nerf als in echt leer, 
maar is door de schuimonderlaag kwetsbaarder dan de 
geijkte soorten kunstleer. Het wordt onmiddellijk een 
groot succes. Net als beide modellen die ermee zijn be-
kleed. Model 617 is typisch een antwoord op de hang 
naar meer luxe die op de markt voelbaar wordt. Doordat 
Leolux het kunstleer verwerkt met naden en biezen zoals 
bij echt leer gebruikelijk, wordt het bedrijf een geduchte 
concurrent voor de paar buitenlandse bedrijven die meu-
belen in duur, echt leder brengen. 
Een nuttig geheugensteuntje: vanaf het jaar 1959 bevatten 
de meeste Leolux-modelnummers een eenvoudige cijfer-
code. Model 7, dat in 1960 werd ontwikkeld voor de col-
lectie van 1961, werd 61-7 = 617 genoemd. Deze codering 
is tot de eeuwwisseling gehandhaafd.

Duitse licenties en les in stofferen
Eind 1961 worden een paar bijzondere licentiemodellen 
uitgebracht. Een Duitse architect/zakenman had de 
fabriek in Blerick bezocht en foto’s getoond van enige 
zitgroepen zoals die in Duitsland geproduceerd werden. 
Hij bood de licentie ervan aan. Die wordt met graagte 
aangenomen. Niet alleen omdat de vier modellen passen 
in het beeld van luxe en exclusiviteit, maar ook omdat 
een nieuwe wijze van stofferen is vereist. Willie Vogt, een 
bekwaam stoffeerder die nog jarenlang voor verschil-
lende Duitse fabrieken als modelmaker zou werken, komt 
voor een paar weken uit Herrenberg over om de mensen 
van Leolux te instrueren. Tot op dat moment was men 
nog gewend om de bekledingsstof strak over de onder-
grond te spannen. Eventuele rek van de stof kon dan 
worden opgevangen door het uitzetten van het vulma-
teriaal, voornamelijk van de veren en de interieurvering. 
Plooien werden nog niet geduld. De nieuwe methode 
van stofferen houdt in dat de bekleding, die overigens bij 
alle modellen bestaat uit het kunstleder Leoflex, nauwe-
lijks gespannen wordt aangebracht. Hoekige vormen blij-
ven daardoor hoekig. De zachte ondergrond blijft zacht 
aanvoelen, een subtiel luxegevoel. Van model 624 (afb. 
5.7) zijn de dunne losse kussens in zitting en rug boven-
dien gevuld met kapok of tegen meerprijs met dons over 

schuimrubber. De zacht glanzende stof waarmee ze be-
kleed zijn toont voor die tijd provocerend duidelijk de 
bestudeerde nonchalance. 
Juist dát model uit de licentieserie van RES-Möbel Stuttgart 
zou een succes worden. Niet zozeer door grote verkoop-
aantallen, daarvoor is het te duur, maar vooral doordat 
Leolux nu het image krijgt van makers van voelbare en 
zichtbare weelde. De bij-de-tijdse kant van het image 
wordt versterkt door het model 628, een eigenwijs model 
van architect Friedrich Hill voor Studio Herrenberg (afb. 
5.8). Een eye-catcher. In het voorjaar van 2002 zou het 
door Leolux nog eens van stal worden gehaald en onder 
de naam Wibber opnieuw uitgebracht (afb. 5.9).
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5.10 Advertentie voor de showroom in Amsterdam.

5.11  Advertenties van de ZNC in vakblad Ons Huis, dikwijls als 
uitnodiging voor een bezoek aan de stand op de Meubel-
beurs. Zie ook afb. 4.12.

5.11

5.10

Groei en bijbehorende stuipen
De jaren zestig waren al hectisch begonnen. C. Reisch 
junior, in de catalogus 1959 nog genoemd als vertegen-
woordiger voor Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en 
Gelderland benoorden de Rijn, overtuigt de directie er-
van om samen met hem als zelfstandig agent een Leolux-
showroom te openen aan de Nieuwezijds Voorburgwal 
in Amsterdam. De fabrieksshowroom in Blerick had zijn 
nut al bewezen. Maar voornamelijk voor het zuidelijk 
rayon. Een showroom in het Westen zou de verkoop 
danig ondersteunen. Het vakblad Ons Huis bericht in 
het aprilnummer van 1960 over de opening en vermeldt 
op pagina 655 dat C.L.M. Reisch de leiding heeft. Al kort 
na de opening is de directie van mening dat Reisch nu 
te weinig klanten bezoekt en de showroom gebruikt als 
‘een veilig hol’ (afb. 5.10). Het loopt uit op een conflict 
tussen een directie die een eigen policy wil voeren, en 
een agent die zelfstandig wil blijven opereren. Reisch 
wordt per 1 januari 1961 vervangen door G. Dullaart voor 
het noordelijk rayon. De Amsterdamse showroom wordt 
gesloten. Negentien jaar lang zou Dullaart, eerst naast 
C. Moonen voor het zuidelijk rayon, later gesecondeerd 
door de vertegenwoordigers Peek en Van Stekelenborg, 
een belangrijke rol spelen bij de promotie van het bedrijf 
in het contact met de detaillisten. Hij maakt een blitz-
start mee. De verkoop, die door de aanhoudende reeks 
succesmodellen jaarlijks sterk stijgt, is er de oorzaak van 
dat de levertijden beginnen op te lopen. Zozeer zelfs dat 
klanten afhaken. De concurrentie krijgt de kans om de 
ruimte te gaan opvullen. Niet alleen door een kortere 
levertijd aan te bieden, maar vooral door min of meer 
getrouwe namaak van modellen. Verschillende proces-
sen worden gevoerd en gelukkig ook gewonnen. Ze 
dragen door de daarbij gebruikte argumentatie bij tot de 
modelbescherming in de Benelux. Vanaf eind 1961, de 
collectie voor 1962 dus, worden stelselmatig alle nieuwe 
modellen bij het Benelux-modellenburo officieel geregis-
treerd. 

In datzelfde najaar wordt ook de eerste echte reclame-
campagne gevoerd, nog uitsluitend gericht op de detail-
list. Tevoren was slechts nu en dan, meestal bij gelegen-

heid van een meubelbeurs, een advertentie in een vak-
blad gezet (afb. 5.11). Bureau NPP had het bedrijf bena-
derd met een voorstel voor een serie mailings (afb. 5.12). 
Onder de leuze ‘LeoLux - goed zitten - goed wonen’ 
wordt de winkelier enige maanden achtereen in drie 
folders geconfronteerd met de succesvolle bestaande col-
lectie, ontwerper Harry de Groot en de nieuwe collectie 
1962. 
De ervaringen met het professionele reclamebureau 
waren voor De Groot aanleiding om een reclamecursus 
en een marketingcursus te gaan volgen. ‘Met het zeker 
toen nog zeer bescheiden budget kon men moeilijk van 
een buro verwachten dat zij de beste krachten voor ons 
zouden inzetten. Wij kunnen het zelf altijd beter dan die 
mindere goden’, was de gedachtegang. Daarbij waren 
eenvoudige en snelle communicatie en daardoor grotere 
reactiesnelheid een voordeel. Het bleef niet het enige 
bedrijfsaspect dat in eigen hand werd genomen. Door 
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5.12 De eerste serie mailings, bestemd voor de detaillist.
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5.14

5.13  De eigen houtbewerking aan de Horsterweg, direct naast 
het gebouw aan de Kazernestraat. (zie ook afb. 1.18)

5.14  Van de 4W-folder, waarmee speciale actiemodellen werden 
gepromoot, bleef geen exemplaar bewaard. Wel van de 6W 
folder met modellen die binnen zes weken leverbaar waren.

5.13

de verkoopsuccessen zijn de Sandersen tot de conclusie 
gekomen, dat zij minder afhankelijk moeten worden van 
de toeleveranciers van de houten rompen. In 1961 kopen 
zij een groot stuk grond, gelegen aan de Horsterweg. In 
1962 volgt het daarlangs lopende openbare weggetje. De 
bedoeling is om een eigen houtbewerking te bouwen 
(afb. 5.13). Onder druk van dat vooruitzicht verkoopt 
Valk uiteindelijk zijn naastgelegen, verouderde rompen-
fabriek. Ondanks de overname vindt men nieuwbouw 
en deels nieuwe machines noodzakelijk. De ruimte- en 
productieproblemen zouden daarmee voorlopig opgelost 
zijn. 

Begin 1963 is de groei dermate groot, dat het leidt tot 
groeistuipen. Om de klanten tevreden te houden bij de 
tot drie en zelfs vier maanden gestegen levertijden, krijgt 
een klein gedeelte van de collectie het predicaat ‘4W’. 
Dat houdt in dat de fabriek levering binnen vier weken 

garandeert. Kort daarna volgt een beperkte ‘6W-collec-
tie’, die binnen zes weken geleverd kan worden (afb. 
5.14). Dat haalt enigszins de druk van de ketel. 
Het hele bedrijf is langzamerhand dag na dag chaotisch 
bezig om aan de vraag naar méér en sneller te voldoen. 
Ad hoc oplossingen zijn aan de orde van de dag. Op or-
ganisatorisch gebied kraakt het aan alle kanten. Ook de 
in juni 1961 in dienst getreden derde broer, Wim Sanders, 
die jarenlang de afdeling Personeelszaken (later Personeel 
en Organisatie genoemd) met veel verve zou leiden, 
slaagt er niet in om het tij te keren. 
Om weer lijn te brengen in het verhaal schakelt de direc-
tie het Amerikaans-georiënteerde bureau George S. May 
in. Bedrijfsadviseur Metselaar formuleert na gesprekken 
met functionarissen van hoog tot laag en van binnen- en 
buitendienst taakomschrijvingen voor iedereen. Een dui-
delijk organisatieschema wordt opgesteld. Dat de opzet 
wel erg theoretisch was, klinkt door in de woorden van 

meneer Ton. In wat het enig overgebleven deel is van 
het oudste verslag van een stafvergadering stelt hij: ‘Over 
dit derde middel tot het bereiken van ons doel (namelijk 
organisatie, HdG) wilde ik iets meer zeggen omdat ik 
veel méér daarmee bedoel dan een organisatieschema, 
formulierenkraam of planborden, namelijk “leiderschap”. 
En: ‘In ons bedrijf zijn we er jarenlang gewend aan ge-
raakt te werken aan de hand van een organisatieschema 
dat in werkelijkheid al bestond in mijn studieschriften 
voordat onze fabriek er was en lang voordat Georges S. 
May er lucht van kreeg dat er bij ons geld te halen viel’. 
In hetzelfde stuk, dat vooral gericht is tot de jongere ge-
neratie in de leiding, volgen dan een groot aantal criteria 
waaraan de nieuwe manager moet voldoen: ‘een redelijk 
brede achtergrond van kennis, een prakties, analyserend 
en nuchter verstand, een objectiverende geest, opportu-
nisme, grote moed, onwrikbare overtuiging van eigen 
kunnen, een nederige geest, een gelijkmatig humeur, gro-
te besluitvaardigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, inven-
tiviteit, een steeds werkzame geest, veeleisend tegenover 
de medewerkers maar vooral jegens zichzelf, getrouw, 
strikt eerlijk en met een sterk comsumptieve instelling en 
een afschuw om zich met het bedrijf te vereenzelvigen en 
de neiging er afstand van te doen, voordat het aan hun 
vastgroeit’. Hij noemt het zelf ‘zomaar wat eigenschappen; 
denk niet dat ik pretendeer volledig te zijn’.
Hij zal deze eisen nog dikwijls herhalen. Typerend voor 
hem is het sterk relativerende slot van zijn toespraak tot 
de stafleden: ‘Denk niet dat het aankweken van deze 
eigenschappen, die u bij succes de zware taak van leider 
toespelen, u onverdeeld gelukkig maken, want uw vrouw 
zal een groot gedeelte daarvan haten als de pest. Ze zijn 
echter wel de mogelijkheid om haar te laten baden in 
weelde, als tenminste het leven zelf er niet voor zorgde 
dat u deze weelde pas ter beschikking krijgt als ‘t te laat 
is om uw karakter ermee te verpesten’. 

In 1963 wordt de voor de drukbezette telefonistes tong-
brekende naam ‘Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek 
N.V. Blerick’ officieel gewijzigd in eenvoudig ‘Leolux’.
In datzelfde jaar neemt het bedrijf voor het eerst deel aan 
een meubelbeurs in het buitenland, in Keulen. Het wordt, 
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Eind 1964 brengt Leolux twee bijzondere meubelgroepen uit. De 

eerste is bedoeld voor de projectenmarkt en wordt ‘contract furni-

ture’ genoemd, de eerste serie meubelen ervan heet ‘Manhattan 

Group”, volgens de folder bedoeld voor ‘directiekantoren, repre-

sentatieve ruimten, vergaderzalen, enz. Meubelen van eenzelfde 

conceptie als de ruimten, die de moderne architect schept’.

De tweede serie is genaamd LOOK! young people’s furniture. De 

doelgroep zijn jonge, progressieve mensen. Het gebruik van de 

klassieke letter samen met de modekleuren paars en oranje wordt 

in die tijd als shocking ervaren. De kleuren worden onder andere 

gebruikt op ronde doosjes lucifers, weggevertjes op beurzen en in 

de showrooms.
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5.15  De eerste showroom in de Randstad, in de Neudeflat te 
Utrecht.

5.16  Meer informatie rond het meubel in de losbladige cata-
logus 1964. Omslag en pagina’s van het binnenwerk. De 
pagina linksonder laat de showroom aan de fabriek te 

 Blerick zien.5.15

5.16

ook doordat de stand in een afgelegen hal ligt, geen 
succes. Daartoe verleid door het succes op de thuismarkt 
had het bedrijf zich argeloos in een avontuur gestort, 
waarvan de consequenties niet waren doordacht. 
Sanders zelf beschrijft het in een stafvergadering zo: ‘Hier 
stond de Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek op een 
markt die volkomen vreemd voor haar was. Zij moest, 
zonder steun van haar “image” verkopen, louter op de 
kracht van haar product en oogstte geen succes omdat 
haar meubelen niet of nauwelijks boven het gemiddelde 
uitstaken’. Naast de staf die maandelijks vergadert, wordt 
nu een ‘productiegroep’ opgericht. Onder leiding van 
meneer Ton komen vanaf dat moment Mous en Van Beek 
(bedrijfsleiders voor stoffeerderij en houtbewerking) en 
De Groot (vormgeving/presentatie) wekelijks bijeen met 
als doel, de concurrentiekracht van het bedrijf te verbe-
teren. 

Steeds duidelijker wordt in de jaren zestig, dat in de 
verhouding tussen detaillist en fabrikant het fabricerend 
bedrijf de afhankelijke partij is. De detaillisten verenigen 
zich meer en meer in inkoopverenigingen. Met de macht 
van hun getal knabbelen zij aan de winstmarge van de 
fabrikant. De inkoopverenigingen vragen daarbij steeds 
dringender om ‘eigen’ modellen, waardoor de fabrikant 
voor zijn algemene collectie steeds minder plaats in de 
winkels ziet ingeruimd. Gesteund door de ervaring met 
de toonzaal aan de fabriek (en de kortstondige in 

Amsterdam) opent Leolux daarom in 1962 een showroom 
in de torenflat Drakenburg, later Neudeflat genoemd, in 
het centrum van Utrecht (afb. 5.15). Van die service, een 
vollediger collectie in de buurt, kunnen nu ook de klan-
ten van ‘boven de rivieren’ profiteren. Tegelijk wordt ter 
vervanging van een jarenlang gebruikte, kleine losbladige 
catalogus een nieuwe, eveneens losbladige, uitgebracht 
(afb. 5.16). Een groter formaat en meer afbeeldingen in 
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5.17

5.17   De poging om de projectenmarkt binnen te dringen, de 
Manhattan-group, een serie projectmeubelen uit 1965.

5.18  Stapelkastjes die Leolux samen met een kleine serie zit-
meubelen in het voorjaar van 1965 uitbracht speciaal voor 
een jong publiek. 

5.17

kleur dan tevoren moeten het imago ondersteunen. Voor 
het eerst is nu ook bij elk model een tekst gevoegd met 
een technische en een sfeerbeschrijving én worden van 
alle onderdelen van de set de maten gegeven. Daarbij zijn 
de modellen naar sfeer in groepen ingedeeld. Ook daar-
mee probeert het bedrijf de vraag om meer plaats bij de 
detaillist te onderbouwen.

Een tweede markt? Maar welke?
De verkoophausse houdt intussen in Nederland nog aan. 
‘Deze modellenindeling in 4W en 6W groepen geldt tot 
1 maart 1965’, luidt een tekst in de nieuwe catalogus. 
Voorlopig dus nog geen einde aan de hectische gang van 
zaken. In het voorjaar van 1965 laat Leolux zien dat het 
de fabriek ernst is met diversificatie van de meubelen. 
Naast de bestaande collectie zitmeubelen voor de woon-
sfeer wordt een serie zitmeubelen, de Manhattan Group, 
bedoeld voor de luxere kantoorsfeer, contract furniture, 
uitgebracht (afb. 5.17). Ze zijn ontworpen door freelance 

designer Rudolf Wolf, die op dat moment met de Mean-
derserie zitmeubelen voor Van Gaasbeek & Van Tiel de 
aandacht op zich gevestigd heeft. Ondanks het inzetten 
van een aparte vertegenwoordiger voor de kantoormarkt, 
eigen briefpapier en eigen brochure wordt het geen succes. 
De concurrentie van de gevestigde namen in die branche 
is te groot.
Nóg een poging datzelfde jaar om op een vreemde markt 
te penetreren: een serie meubelen onder de naam LOOK! 
young people’s furniture. Een gedurfd uiterlijk van fau-
teuils en banken, maar vooral een serie witgelakte op-
bouwkastjes trekken de aandacht. De U-vormige elemen-
ten worden gestapeld en zonder lijm of schroevendraaier 
met elkaar verbonden. Een legplank is asymmetrisch met 
de zijden en de achterwand verbonden. Daardoor kan 
men bij het stapelen kiezen uit verschillende afstanden 
tussen de legplanken (afb. 5.18). Op zich, zeker in de 
wereld van toen, een origineel idee uit de koker van De 
Groot. Maar de rauwe realiteit maakt ook hier het bedrijf 
duidelijk dat de schoenmaker beter bij zijn leest kan blij-
ven. Een stoffeerderij is nu eenmaal geen kastenfabriek. 

Een derde poging om een zekerder markt te forceren: in 
die jaren constateert Sanders dat veel gevestigde groot-
heden op het gebied van fabricage van moderne meube-
len de grootste moeite hebben om hun verkoopniveau 
te handhaven. Hij heeft zijn informatie uit betrouwbare 
bron: de bekende, grote meubelbedijven zelf. Eind 1965 
krijgt hij een aantal fabrikanten van moderne meubelen 
rond de tafel. Fristho, Formule Meubelen en UMS-Pastoe 
als makers van kasten, Gelderland, Artifort en Leolux van 

zitmeubelen. Gezamenlijk uitgangspunt is dat niemand 
van hen kans ziet om bij de detaillist voldoende winkel-
ruimte te krijgen om zijn collectie representatief te tonen. 
Men overweegt een gezamenlijke showroom in het mid-
den van het land met gezamenlijke publiciteit. In begin 
1966 ontwikkelen zij het idee en in juni toont architect 
Fledderus in Rotterdam zijn ideeschetsen voor een vesti-
ging. Ondanks een hoopvol begin haakt in de loop van 
1966 het ene na het andere bedrijf af uit angst voor repre-
sailles van de kant van de detaillist. Die beschouwt het 
contact met de consument als hun historisch gegroeide 
territorium en zou dus de banvloek uitspreken over elke 
fabrikant die het waagde, zich over hun hoofden heen tot 
het publiek te wenden. 

5.18
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5.19.1

5.19.3

5.19.2 

5.19  De modellen 664 (1), 665 (2) en 666 (3) moesten in 1966 
door een lagere prijstelling verkoop forceren tegen de im-
portmeubelen. Dat lukte wonderwel.

Leolux heeft op dat moment als een van de weinige 
meubelfabrikanten ervaring met een (fabrieks)showroom. 
En al jaren. Men speelt het spel met de detaillist op een 
fatsoenlijke manier. Er worden natuurlijk wel geluiden 
gehoord, juist van de grotere zaken, als zou Leolux recht-
streeks aan de ‘particulier’ (gaan) leveren en/of hun klei-
nere collega’s bevoordelen, maar in meerderheid – en dat 
zijn juist de middelgrote en kleine zaken – oordeelt men 
positief over de gegroeide situatie. Zij zien de showroom 
als een verlengstuk van hun zaak. Een belangrijke rol in 
deze is natuurlijk weggelegd voor de vertegenwoordigers. 
In zo’n precaire situatie staat ook hún geloofwaardigheid 
op het spel. Vanaf dat moment verandert de rol van de 
Leolux-vertegenwoordigers steeds sneller van eenvoudig 
meubelverkoper-onderweg naar letterlijk representant van 
het bedrijf en adviseur van de detaillist.
Net als die detaillist kampt ook Leolux zelf met ruimte-
gebrek. De collectie groeit. Van modellen wil men meer 
uitvoeringen laten zien. De showroom in de Neudeflat 
wordt al gauw als te klein beschouwd, maar men zit nog 
een paar jaar aan het contract vast. 

Versterking gezocht
Door de zeer goede verkoopcijfers van de zitmeubelen 
is 1965 wat winst betreft een topjaar voor het bedrijf. De 
nieuwbouw, de eigen houtbewerking, een uitbreiding van 
showroom en kantoren en een ruime expeditiehal, is in 
april eindelijk gereed gekomen. De productie kan op vol-
le toeren gaan draaien. Maar doordat de leiding van het 
bedrijf compleet bedolven wordt onder uitvoerend routi-
newerk, voelt de directie de noodzaak om ruimte en tijd 
vrij te maken voor beleidsbepaling. In een stafvergade-
ring eind 1966 moet meneer Ton constateren ‘hoezeer wij 
steeds op de grens van de creativiteit en van onze mo-
gelijkheden werken’. Met in het vooruitzicht de komende 
snelle groei van het bedrijf kondigt hij de komst aan van 
een jonge econoom. Hij zou de leiding krijgen over ‘de 
ontwikkeling, de fabricage en het op de markt brengen 
van alle produkten van ons bedrijf’, aldus meneer Ton in 
een (toen) vertrouwelijk bericht aan de stafleden. Het is 
de bedoeling dat de econoom die taken van hem gefa-
seerd overneemt.

Gabor Németh komt als marketing manager in het bedrijf. 
Op een ongelukkig moment, want in het voorjaar van 
1966 is het tij gekeerd. De meubelimport is in Nederland 
met negentien procent gestegen, vooral die van goedko-
pere meubelen. De consument zwenkt bovendien weer 
meer naar de kant van de klassieke stijl. Allebei factoren 
die conflicteren met het Leolux-verhaal. De verkoop daalt 
zienderogen. Het bedrijf probeert het tij te keren door de 

Fiesta-serie uit te brengen. Het betreft een drietal modellen 
die door een eenvoudige uitvoering lager in prijs zijn dan 
men van Leolux zou verwachten (afb. 5.19). De verkoop 
slaat aan, omdat de detaillist uiteindelijk toch de voorkeur 
geeft aan een goedkoper Nederlands meubel boven die uit 
het buitenland. Het geeft even lucht. 
In een vergadering op 3 oktober met de verkoopstaf ver-

woordt Sanders het als volgt: ‘Van onze eigen kollektie ver-
kopen wij 30% minder dan vorig jaar. De kollektie is thans 
besmet, want alle meubelen die bij de winkelier staan op 
het moment dat het slap wordt, blijven staan. De winkelier 
zegt dan: “Dat produkt is de oorzaak!” Maar – er gloort 
licht aan de horizon - tegelijk stelt hij: “De kollektie die tus-
sen 10 - 14 oktober a.s. geshowd zal worden zit zuiver in 
de lijn tussen de beste produkten uit Europa. In oktober 
komen wij uit met een kollektie die up to date is. Deze kol-
lektie is zo groot dat bijna de hele serie vernieuwd is, met 
prijzen die concurrerend zijn. (Dit hebben wij geleerd uit 
de slappe tijd!)” 
Het bedrijf presenteert ook het antwoord op de gestegen 
vraag naar klassieke meubelen. Leolux brengt enige – het 
‘bijna de hele serie vernieuwd’ van meneer Ton mag als 
onderdeel van de peptalk gezien worden – moderne 
meubelen uit onder de noemer ‘romantiek’. De lijnvoering 
is soepeler, de kussens vertonen wat meer plooien waar-

door licht en schaduw hun spel kunnen spelen. De mo-
dellen krijgen een lovende kritiek van Ep Simons, op dat 
moment de gezaghebbende criticus van het Vakblad voor 
de Meubelindustrie. 
In dezelfde vergadering vertelt Sanders zijn verkoopstaf dat 
de samenwerking met de zes grote fabrieken niet doorgaat. 
Met één ervan, Kempkes Meubelfabrieken N.V. te Waddinx-
veen, de fabrikant van Formule-kastmeubelen, is echter af-
gesproken dat zij in samenwerking met Leolux zullen door-
gaan op het ingeslagen pad. Ook wordt een gezamenlijke 
showroom op het Kanaleneiland in Utrecht aangekondigd. 
Voorlopig werken alleen de ontwerpafdelingen samen, later 
volgt mogelijk een fusie van de beide verkooporganisaties. 
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5.20   De groot formaat catalogus van 1967, enige pagina’s van 
het binnenwerk.

5.21  Het eerste nummer van het informatieblad ‘Zitten67’, be-
doeld om de band met de detaillist en zijn verkopers te 
versterken.5.20

5.21

Bouwen aan een image 
Voor de buitenwereld blijft het verborgen, maar de winst-
gevendheid van Leolux is in 1966 onder druk komen te 
staan. De escapades op aanpalende terreinen hebben 
handenvol geld gekost. Ook het uitbrengen van zowel de 
Fiesta-serie als de najaarsmodellen, de nummers van de 
67-serie, had extra presentatie gevergd en dus inzet van 
kapitaal. Direct na de najaarsshow brengt Leolux deson-
danks een letterlijk grootse catalogus uit (afb. 5.20). Uiter-
aard weer losbladig, een ringband van zwart kunstleer met 
imposante foto’s, veelal in kleur, en uitklapbladen met gete-
kende voorbeeldtoepassingen. Bladen van gekleurd papier 
vormen de afscheiding tussen verschillende sfeerdelen van 
de collectie. Op deze bladen staat telkens onder een opval-
lende fotocompositie een tekst die een aspect van wonen 
of zitmeubelen belicht. Opvallend in die teksten is dat niet 
meer de detaillist wordt toegesproken, maar de consument! 
Voor het eerst richt Leolux zich openlijk tot de eindgebrui-
ker. ‘Maar binnen bent u eigen baas. Kies daarom met zorg 
de dingen om u heen. Kies ze voor uzelf.’ En voorzichtig-
heidshalve: ‘Uw woninginrichter en wij zullen u graag van 
advies dienen.’ Een blad is gewijd aan de 10 jaar garantie 

die gegeven wordt. Ook daarbij wordt een nieuwtje ge-
presenteerd. Tot dan toe werd onder ieder meubel een 
garantieplaatje bevestigd waarop het garantienummer stond 
vermeld. Bovendien werd op een goed zichtbare plaats een 
garantielabel bevestigd waarop de voorwaarden stonden 
vermeld. Detaillisten, die van mening waren dat de fabri-
kant niets met hun klant van doen had, verwijderden veelal 
die labels. In de hoop dat verwijderen te beperken, breidt 
Leolux het garantielabel uit tot een compleet boekje met 
tips voor het onderhoud van het meubel. 

Deze consument-vriendelijke feiten komen niet uit de lucht 
gevallen. Leolux gaat in het late najaar van 1966 over tot 
publieksreclame. Volledig, vanaf budgettering, mediakeuze, 
teksten, layout, fotoregie en plaatsing, verzorgd door de 
eigen ontwerper Harry de Groot. Naast advertenties in het 
half publieks- half vakblad Stijl verschijnen met enige re-
gelmaat 2/3 pagina’s in Elsevier. Op dat moment een zeld-
zaamheid in Nederland. Alleen Artifort en Pastoe plaatsten 
af en toe een advertentie, min of meer om aan hun bestaan 
te herinneren. De Leolux-advertenties propageren de 

romantiek in modern wonen, brengen sfeer, verwijzen naar 
de woninginrichter maar ook naar de showrooms en... bie-
den het toezenden van documentatie aan. De aan te vragen 
documentatie draagt een lettercombinatie die verschilt van 
blad tot blad. Aldus kan het bedrijf de herkomst van de 
aanvragen controleren. En daarmee ook de respons, de 
‘opbrengst’ uit de betreffende bladen vergelijken. 
Naast deze activiteiten naar de consument wordt ook de 
band met de detaillist aangehaald. In februari 1967 ver-
schijnt het eerste nummer van zitten67 (afb. 5.21). ‘Waarin 
u kennis kunt maken niet alleen met onze leolux meu-
belen, maar ook met de mensen, die achter deze naam 
staan. Waarin we u regelmatig (iedere 6 weken) van al het 
belangrijk nieuws over ons bedrijf op de hoogte houden. 
Waarin we extra steun voor uw verkoop willen geven door 
het bespreken van modellen en hun achtergronden’, aldus 
de tekst op de voorpagina. 

Langzaam gaan de Fiesta-serie en de collectie voor 1967 
de verkoop weer optrekken. En dat is hard nodig. Omdat 
in 1966 de omzet in geld met tien procent was gezakt, 
moest Leolux voor het eerst medewerkers ontslaan. Het 
personeelsbestand zakte van 74 naar 60 personen. In 
januari 1967 analyseert Sanders: ‘In 1965 en meer nog in 
1966 bleek de markt in snel tempo te verstarren. [...] Er 
zijn een groot aantal factoren die hier hebben samenge-
werkt. De hoge mate waarin aan de materiële behoeften 
is voldaan is er één van, de ommezwaai van looneisen 
naar vrije tijd-eisen is een andere. Zo werden weekends 
en vakanties belangrijker en vooral kostbaar. De massa-
produktie die tegen steeds lagere kostprijs concurrerende 
artikelen bracht (auto’s, brommers, koelkasten, audioap-
paratuur) is een oorzaak en voor onze branche vermoe-
delijk ook de verschuiving naar massa-afzetkanalen’. Als 
oplossing tot consolidering en groei ziet hij het revolutio-
naire idee. Vandaar dat Sanders in staf- en verkoopverga-
deringen steeds een forse peptalk houdt om iedereen aan 
te zetten tot een grotere krachtsinspanning. Midden ‘67 
moet Sanders in de stafvergadering constateren dat ‘Het 
heerlijk eenvoudige beeld van de conjunctuur, omzet is 
winst en wie kan leveren beheerst de markt, is stukgeval-
len’. Met de stafleden wordt een brainstormsessie gehou-
den om ideeën te verzamelen om uit het dal te komen. 
De dip is gelukkig maar van korte duur. Al in de vol-
gende stafbespreking kan Sanders stellen dat het diep-
tepunt van de crisis naar zijn mening voorbij is. Het was 
een heftig, maar ook leerzaam proces. Het bedrijf neemt 
zich onder andere voor om op de showrooms sterk ge-
differentieerde marges te gaan hanteren terwijl een aantal 
topdealers extra marge krijgen als zij meer voorraad hou-
den. Een belangrijke stap voor de toekomstige groei van 
het bedrijf. Maar het verslag van de stafvergadering van 
29 oktober maakt duidelijk dat de organisatie achter het 



  |  8786  |

5.22

5.23

5.22  Najaar 1966, Leolux ging samen met Formule de consument 
bewerken: een van de advertenties in het blad Elsevier.

5.23   Succesmodel 685 met tussen de rugkussens neerklapbare 
armleggers. Voor het eerst werd in de woonsfeer een 

  katoenen ribstof als bekleding toegepast. Het begin van 
een nonchalanter uiterlijk van zitmeubelen.

geheel in feite nog de geest van een klein bedrijf ademt. 
Wanneer het bijvoorbeeld druk is in de showroom, wordt 
iedereen die wat breder van meubelen op de hoogte is, 
opgetrommeld om de ene verkoper bij te springen. Het 
idee van een bedrijfsbureau voor de administratieve zaken 
en een productiebureau voor de praktische uitvoering 
van het werk wordt geopperd. 

Leolux met partners, een totaalpakket
Na het mislukken van samenwerking in groter verband 
wordt de samenwerking met Kempkes Meubelfabrieken 
intenser. Op 13 maart 1967 komen de verkoopafdelingen 
van beide fabrieken bijeen. In de werkvergadering worden 
de achtergronden van de samenwerking verklaard. De PR-
adviseur van Kempkes, Jan Mol, bespreekt de publiciteit. 
Bouwstenen voor de samenwerking zijn: een evolutie door 
verjonging van beide collecties en aanpassing aan elkaar. 
Daarnaast een revolutie door moderne product-presentatie 
in de showrooms, direct-gerichte en meer agressieve re-
clame, margedifferentiatie en naar de verkoopkanalen een 
instructieve direct-mail campagne. Door De Groot wordt 
in de maanden daarna intensief samengewerkt met Jan 
Mol voor de gezamenlijke publiciteit en met de ontwer-
per van Formule, Hans Happel, voor de inrichting van de 
grote, nieuwe showroom op het Kanaleneiland in Utrecht 
(afb. 5.22).
Maar zowel tussen de beide directies als tussen de ver-
koopafdelingen botert het niet. Kempkes weigert ondanks 
een gunstige offerte van Leolux zijn eigen, zeer kleine 
stoffeerderijafdeling af te stoten. Zonder enig overleg met 
de partner neemt Kempkes bovendien plots deel in een 
showroom in Assen, waartegen de winkeliers en inkoop-
verenigingen in opstand komen. Ook weigert Kempkes 
vooralsnog in te gaan op de vraag van Sanders om dui-
delijk modernere meubelen te gaan brengen dan hun vrij 
traditionele, mahoniehouten aanbouwmeubelen. Ook bij 
de plannen voor de inrichting van de gezamenlijke show-
room ontstaan al snel problemen. Kempkes stelt een groot 
aantal woon- en slaapkamers voor, waarin de zitmeube-
len van Leolux - naast hun eigen Formule-zitmeubelen! - 
slechts een decoratieve rol zouden vervullen. Terwijl alle 
kosten fifty-fifty zouden worden gedeeld. Ondanks meer 

‘onverkwikkelijkheden’ wordt op 20 september 1967 offici-
eel een samenwerkingscontract tussen Kempkes en Leolux 
gesloten. 

Op de meubelbeurs in het najaar van 1967 wordt een van 
de nieuwe modellen direct een succes. De 685, gebracht 
alleen als twee- en driezitsbank (afb. 5.23). Grote bijzon-
derheid aan het model is de neerklapbare armlegger tus-
sen de rugkussens. Het idee was geboren op een oriën-
tatiereis per auto naar Italië. Zoals gewoonlijk reed men 
in de Peugeot van meneer Ton. Meneer Jan zat dan naast 
hem en achterin De Groot. De neerklapbare armlegger, 
die Peugeot al jaren achterin toepaste, bracht hem op 
het idee om die ook bij zitbanken in de woonsfeer toe te 

passen. In verkoopgesprekken werd immers door particu-
lieren dikwijls gesteld dat je in het midden van een driezits 
bank zittend geen weg wist met je armen. Op dit soort rei-
zen kwamen dikwijls op allerlei gebieden van de bedrijfs-
voering nieuwe ideeën als vanzelf naar boven. Men had 
de tijd, werd niet door de telefoon gestoord en ieder was 
in gedachten en gesprekken op het bedrijf geconcentreerd. 
Het idee van de klaparm zou de komende jaren goud ople-
veren en het bedrijf uit de dip sleuren. 
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5.24  Stapelbare Look-kastjes van Formule Meubelen. Ze waren 
aan alle kanten afgewerkt, waardoor ze bijvoorbeeld op 
hun zij gebruikt konden worden: deur wordt klep. Of op 
hun rug liggend: een hoektafel/phonomeubel of barmeubel.

5.25  De eenzitter 691 van Leolux, passend in het maatsysteem 
van de Look-kastjes van Formule.

5.24

5.25

Onder de druk van alle omstandigheden stemt de directie 
van Kempkes ermee in om een serie jeugdige, moderne 
stapelkasten te ontwikkelen naar ontwerp van Harry de 
Groot. Samen met Happel wordt de uitvoering aangepast 
aan de productiemogelijkheden van Formule (afb. 5.24). 
Daarbij is door De Groot een zitelement, de 691, ontwor-
pen dat wat maatvoering betreft te combineren is met 
de kasten (afb. 5.25). In september presenteren Formule 
en Leolux in een gezamenlijke stand op de Meubelbeurs 
hun collecties, waarbij in het midden de co-productie 
‘LOOK!’ de trait d’union vormde. 
Tot ontsteltenis van de zakenpartner is bij gelegenheid 
van diezelfde Meubelbeurs in Ons Huis een al te open-
hartig interview met de heer Kempkes sr. verschenen. 
Daarin toont hij een afkeer van inkoopcombinaties en 
een vijandige houding ten opzichte van de detaillist.
Bovendien laat hij duidelijk merken dat hij zich superieur 
voelt boven Leolux en Sanders. 
De detaillist reageert furieus. In de gezamenlijke stand 
heerst tussen de twee bedrijven een sfeer om te snijden. 
Het is de druppel die de emmer doet overlopen. Op 15 
januari 1968 maakt Sanders daarom in een bewogen ver-
gadering met de verkoopstaf bekend dat Leolux de show-

room in Utrecht geheel voor eigen rekening zal gaan 
exploiteren. Eind januari zal men zonder officiële plicht-
plegingen open gaan. Een advocaat zal uitzoeken hoe de 
samenwerking met Formule verbroken kan worden met 
zo weinig mogelijke financiële konsekwenties. De ver-
koopstaf wordt uitgebreid geïnstrueerd over de nieuwe 
situatie en de aanpak van de ontstane problemen. 

De inrichting van de showroom aan de Hammarskjöldhof 
in Utrecht die al enige tijd aan de gang was, wordt voort-
gezet. Het leggen van de vloerbedekking zorgt voor 
een bijzonder, achteraf vermakelijk probleem. Het tapijt 
is geplakt met een nieuwe lijm. Na enige dagen wordt 
duidelijk dat op veel plekken grote bulten ontstaan. Het 
tapijt moet los. Nu blijkt de lijm zo nieuw dat er nog geen 
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5.26

5.26  Interieur van de eerste Leolux-showroom aan de Hammar-
skjöldhof in Utrecht in 1968.

5.27  Aanvankelijk werd de term ‘woonideeën’ gebruikt, kort 
daarna schakelde Leolux specifieker over naar ‘zit-ideeën’. 
Het woord zou jarenlang de ideeënrijkdom van Leolux 
beklemtonen.

5.27

oplosmiddel voor is ontwikkeld. Onderwaterzetten, een 
week lang, en lostrekken met behulp van een auto, wordt 
als remedie geadviseerd. Dat lukt, maar de auto schiet 
door de etalageruit naar buiten. 
Eind januari gaat de showroom open (afb. 5.26). 
Gelukkig reageert de detaillist niet afwijzend of rancu-
neus. De negatieve opstelling naar aanleiding van het 
bewuste artikel komt geheel op conto van Formule/
Kempkes te staan. De ruimte is nu volledig gemeubi-
leerd met alleen de zitmeubelen van Leolux. Een wel erg 
smalle basis om een winkeloppervlak van ongeveer 1.500 
m2 rendabel te maken. Op 21 maart wordt daarom een 
contract afgesloten met een Duits bedrijf, Format – Möbel-
werke. Dit bedrijf maakt naast aanbouwkeukens ook 
systeemwanden die door hun witte kunststof beduidend 
moderner oogden dan die van Formule. Leolux krijgt de 
alleenverkoop van de systeemwanden. 
Men kan zich voorstellen dat de verwarring bij de eigen 
vertegenwoordigers en de klanten groot was. De onrust 
gaat uiteindelijk ten koste van omzet. Midden 1968 over-

weegt Sanders zelfs om samen met Format een verkoop-
organisatie op te zetten die zich los van detaillisten en 
inkoopverenigingen rechtstreeks tot de consument zal 
richten. Met een veertigtal advies- en verkoopvestigingen 
door het hele land. 
Gelukkig beseft hij tijdig dat dat alleen maar zou kunnen 
doorgaan na een (positief uitvallend) gedegen markton-
derzoek door een betrouwbaar bureau. Ook de samen-
werking met Format loopt moeizaam. De vertegenwoor-
digers, die gewend zijn om over zitmeubelen met de 
detaillist van gedachten te wisselen, moeten plots ook 
kastmeubelen in voorraad plaatsen. Terwijl er eigenlijk al 
genoeg producenten van kasten in de Nederlandse meu-
belwereld om aandacht schreeuwen. Bovendien, áls er al 
van Format wordt verkocht, worden levertijden regelmatig 
overschreden en zijn uitleveringen onvolledig. Uiteinde-
lijk zal Leolux al op 25 september 1970 de overeenkomst 
met Format opzeggen. 

Ideeën zetten de zaak in beweging 
In 1969 liep de conjunctuur in Nederland niet alleen in 
het algemeen terug, maar ook en vooral in de meubel-
branche. De flower-power verdween langzamerhand. 
Men leefde meer dan vroeger in weelde en vooral vrij-
heid. Was eerder het interieur, meubelen, tapijten e.d. 
representatief voor de bewoners, nu begonnen de be-
stedingen te verschuiven naar audiovisuele apparatuur. 
Ook de auto en buitenlandse vakanties kwamen binnen 
bereik van grotere groepen. Het geld dat de consument 
daaraan besteedde, ging rechtstreeks van het woonbud-
get af. Die verschuiving gaf een sterke impuls aan de im-
port van goedkope meubelen, vooral uit het efficient ge-
organiseerde Duitsland. Toch zou Leolux vooral met op-
vallende ideeën die bedreiging het hoofd weten te bieden. 

Om niet voor dubbele kosten te komen staan, besluit 
Leolux om in het najaar 1969 met een veel kleinere stand 
dan gewoonlijk aan de Meubelbeurs in Utrecht deel te 
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5.28   Model 701, eenzitsdelen zonder, met een of met twee arm-
leggers.

5.29  Model 704, het luxe-broertje van de 685. Hier in velours 
met een iets bredere rib. 

nemen. Men houdt tijdens de beursperiode een eigen 
show in de nieuwe showroom in Utrecht. En de winke-
lier die een echte primeur wil hebben, kan een voorshow 
in de fabriek te Blerick bezoeken. In spanning wordt 
afgewacht of de detaillist de extra moeite wil nemen om 
voor of na zijn beursbezoek ook nog eens de showroom 
van een bedrijf te bezoeken. Het lukt! De besprekingen 
in de vakpers zijn uitermate lovend over de nieuwe col-
lectie. 

Voor het eerst dat jaar gebruikt Leolux in advertenties de 
term ‘woonideeën’, later, nog meer onderscheidend, ‘zit-
ideeën’ (afb. 5.27). Het woord ‘idee’ laat net als ‘ontdek’ 
bij de consument een belletje rinkelen, had De Groot 
geleerd. Een ‘zit-idee’ zou de aandacht vestigen op iets 
werkelijk nieuws in een wereld waarin de consument 
gewend was geraakt aan de zoveelste afleiding-van of 
variatie-op. Het werkte. De term zou nog jarenlang als 
kernwoord fungeren in Leolux-teksten.

Het zijn twee bijzondere modellen die eind 1969 op de 
markt worden gebracht (afb. 5.28). Model 701 is een 
hoog eenzitsdeel dat zonder, met één of met twee arm-
leggers verkrijgbaar is. Het tweede model, de 704, betreft 
een luxe uitvoering van de succesvolle 685. De kussens 
zijn dikker, de klaparmen breder. Beide modellen wor-
den bekleed met een corduroy, wat breder dan die van 
de 685 en met een hogere pool. Mede door de platina/
champagnekleur stralen beide modellen luxe uit (afb. 
5.29).
Daarnaast brengt Leolux voor de ‘jonge’ markt een se-
rie zeer moderne zitmeubelen uit. Ze dragen de namen 
van de dierenriem. De Aries is in de serie een wel zeer 
revolutionair zitelement. Twee exemplaren ervan wor-
den omgekeerd in elkaar passend gezaagd uit één blok 
schuim. De romp bestaat alleen uit een vloerplaat. Een 
los te plaatsen, breed armdeel geeft extra combinatiemo-
gelijkheden. Het geheel wordt bekleed met rekbaar tricot 
(afb. 5.30).
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Tegen 1970 ontstaat de behoefte om het bedrijf wat exacter te 

profileren. De tweespalt in de collectie is inmiddels verdwenen. 

Het bedrijf begint met  publieksreclame en heeft dringend be-

hoefte aan een duidelijk, vast en blijvend symbool. 

Wervend met het totaal nieuwe begrip ‘zit-deeën’, wil men de con-

sument duidelijk maken dat ‘nieuw’ niet direct ‘extreem’ inhoudt; 

dat ‘modern’ niet ‘armetierig’ en ‘koud’ hoeft te zijn. Eind 1969 

wordt daarom gekozen voor het woord ‘Leolux’ in het klassieke 

lettertype dat nu nog steeds in gebruik is. Voor een evenwichtig 

woordbeeld is de O iets verdraaid en zijn de U en de X  met elkaar 

verbonden. De catalogus van 1970 brengt deze schrijfwijze voor 

het eerst naar buiten. 

Met nog in gedachten de leeuwenkop naast de naam wil men 

toch wel de letters met een beeld verbinden. Maar een leeuw 

wordt inmiddels als te ouderwets beschouwd. In diezelfde cata-

logus is bij elk aanbouwmeubel (en ook op de voorzijde) een fraai 

gestileerd puzzelstukje afgebeeld. 

We vinden die nog terug op de suikerzakjes die toen in de show-

rooms de koffie vergezelden.  Het puzzelstukje wordt de aanlei-

ding om in dezelfde geest de L van Leolux te stileren. De brochure 

van 1971 vertoont twee uitvoeringen: een met de L vóór de naam, 

de tweede met die L boven de naam. De verhouding tussen let-

ters en beeld zal blijven variëren tot het voorjaar 1976. 

In 1972 wordt bij gelegenheid van de opening van de nieuwbouw 

naast de ingang van het hoofdkantoor aan de Kazernestraat in 

Venlo-Blerick een driedimensionale uitwerking van het merkteken 

geplaatst.
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5.30  Model Aries waarmee Leolux voorbijging aan verkoop-
baarheid, maar zuiver mikte op image en publiciteit. 

5.31  Model Libra, een dubbele polyester kuip met een vaste 
stoffering van de binnenkuip.

5.32 Model Blob uit het Leolux-jaarboek 2003/2004.

5.30 5.31

5.32

Zo mogelijk nog gedurfder is model Libra (afb. 5.31). Het 
bestaat uit een polyester halve bol waarvan de binnenzij-
de rijk is gestoffeerd. De bol rust los op een verchroomd 
ring-onderstel waardoor de zit- of ligstand naar believen 
kan worden aangepast. Deze modellen zijn binnen de 
bestaande collectie buitenbeentjes door een uitzonder-
lijke vormgeving en productiewijze. Daar zal geen grote 
markt voor zijn, is men zich bewust. Maar naast de goed 
verkoopbare ‘runners’ zullen ze zeker zorgen voor de 
nodige publiciteit. En die is nu eenmaal onmisbaar voor 
de imagevorming. Jaren later, in 2002, zou Leolux de 
vorm van de Aries iets aangepast gebruiken bij een zit-
element dat via een nieuw procedé van schuimen wordt 
vervaardigd (afb. 5.32).
 
Detaillist en consument reageren opgetogen op de nieu-
we modellen. Agent Van der Stocken slaagt er mede daar-
door in om de export naar België voor het eerst hand en 
voet te geven. In twee jaar tijd stijgt de totale verkoop 
met meer dan honderd procent! Dat laat niemand van de 
Leolux-medewerkers onberoerd. Houtbewerking, atelier 
en stoffeerderij draaien op de top van hun capaciteit. Op 

de ontwerp- en presentatieafdeling komen, vers van de 
opleidingen, artistieke jongeren binnen, die - tijdsbeeld - 
veelal snel afhaken wanneer de commercie hun idealen 
beknot. Er is geen tijd voor gewenning, vorming of bege-
leiding. Iedereen is geconcentreerd op zijn eigen werk en 
draait overuren. Het aantal personeelsleden loopt via 140 
op tot 150 in 1971, voorlopig een hoogtepunt. Doordat 
de meestverkochte modellen vrij eenvoudig industrieel 
te maken zijn – vullingen van kussens en schuimdelen 
bijvoorbeeld komen kant en klaar voorbereid op de 
werkvloer – kan daarna met minder personeel een groter 
aantal ziteenheden worden geleverd. De verkoop stijgt in 
1970 van vijf naar acht miljoen, in 1971 zelfs naar bijna elf 
miljoen gulden. Leolux heeft een plaats veroverd tussen 
de Nederlandse topmerken.
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6DE TOP, HET UITZICHT EN DE AFDALING

Het bedrijf nadert in 1971 een voorlopige top en straalt dat beeld ook uit. Sanders spreekt de jaarvergadering van 

het NIVE toe en schetst daar trots de geschiedenis van zijn bedrijf. Onder het motto ‘Laat ze maar rustig in de keuken 

rondkijken, zelf koken is nog wel wat anders’ worden de leden van de Centrale Bond van Meubelfabrikanten in 

Blerick ontvangen en rondgeleid. 

6.1 Het gebouw met de hoofdingang aan de Kazernestraat. 

6.2 Een hoekopstelling van succesmodel 724.

6.1

6.2De nieuwe collectie voor 1971 wordt door het aanhouden-
de succes van vooral model 704 volledig ondergesneeuwd. 
Het maakt niet uit, de verkoop loopt als een trein. Al eni-
ge tijd wordt gewerkt aan een zeer noodzakelijke grootse 
uitbreiding. Kantoren, een nieuwe bedrijfsentree, een grote 
expeditie (afb. 6.1, zie ook afb. 1.18 en 1.19). Bij de ope-
ning van de nieuwbouw op 10 april 1972 zegt meneer Ton 
in een toespraak tot het personeel: ‘We hebben niet alleen 
een bedrijf, maar vóór alles een werkgemeenschap willen 
opbouwen’. En die gemeenschap werkt, opgejaagd door 
succesmodellen, ijverig en nu en dan ook krampachtig 
voort om de klant tevreden te stellen.
Maar er is geen reden om tevreden achterover te leunen. 
Terwijl de kostbare nieuwbouw vanaf de Kazernestraat tot 
aan de Horsterweg in Blerick in de eindfase verkeert, be-
gint de verkoop in Nederland te dalen. Meneer Ton in zijn 
Kersttoespraak 1972 tot het personeel: ‘Ons succes in 1970 
en 1971, onze spectaculaire groei in die jaren waren niet 
onopgemerkt gebleven. Enkele fabrikanten hadden niet 
alleen onze reclamepolitiek en onze klantenbenadering 
bestudeerd en overgenomen maar hadden tegelijk de beste 
modellen van de Europese top-fabrikanten nagemaakt en 
tegen lage prijzen aangeboden aan winkeliers die wij niet 
konden bedienen door onze politiek van exclusiviteit.’ 
Maar trots kan hij vervolgen: ‘Onze eerste reactie was het 
model 724 en dat was meteen raak. In vier maanden tijd 
werd het geplaatst bij 120 detaillisten en liep de verkoop 
hoger op dan die van het nog altijd sterke model 704’
(afb. 6.2).

Tot dan toe had het bedrijf de productie en de verkoop 
steeds in aantallen geteld. Maar wat productietijd en prijs 
betreft zit er een ruim verschil tussen een fauteuil en een 
driezits bank. Om dat te egaliseren ging Leolux in 1972 
tellen in zitplaatsen. Het resultaat van 1972 liet in geld 
een plus van tien procent zien ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Het aantal zitplaatsen was daarentegen hetzelf-
de gebleven. Dat zette niet alleen het personeelsbestand 
onder druk, maar liet tegelijk zien dat de meubelen fors 
in prijs waren gestegen.
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6.3  Links de omslag van de eigen Leolux-Brasilia-brochure, 
rechts twee afbeeldingen van aan de Nederlandse woning 
aangepaste meubelopstellingen.

6.4  Fotograaf Paul Huf maakte twee opnamen met Leolux-
meubelen. Op posterformaat werden ze toegestuurd aan 
de dealers.

6.3

6.4

Met partner Brasilia
Bijna de helft van de jaarlijkse omzet was vanaf 1970 
door bemiddeling van de eigen showrooms tot stand ge-
komen. Waarbij Utrecht door zijn centrale ligging natuur-
lijk domineerde. Ondanks het échec van de samenwer-
king met Formule en Format bleef het voor de directie 
duidelijk dat een aanbod van zitmeubelen samen met 
kastmeubelen noodzakelijk was om de showrooms voor 
de consument aantrekkelijk te maken. 

In oktober 1970 wordt in principe overeengekomen dat 
Leolux de alleenverkoop voor Holland krijgt van de 
kast- en slaapkamermeubelen die de Ernst Lust KG uit 
Lampertheim (BRD) onder de naam Brasilia op de Duitse 

en Zwitserse markt brengt. Het duurt nog maanden eer 
de prijsstelling en marges zijn uitonderhandeld, folders en 
prijslijsten geleverd, vertegenwoordigers en showroom-
personeel geïnstrueerd en kastwanden en slaapkamers in 
de showrooms opgesteld. 
De verkoop komt maar langzaam op gang. De detaillis-
ten, nauwelijks bekomen van de voorgaande avonturen, 
zien zich geconfronteerd met een nieuw. Brasilia is in 
Nederland een onbekende naam, Interlübke en Hülsta de 
grote concurrenten op dit deel van de markt. De samen-
werking wordt hier energiek aangepakt. Leolux geeft een 
eigen Brasilia-brochure uit. De foto’s en tekst wijken ver 
af van de Duitse opzet. Ze tonen voor de Nederlandse 

markt reële kastwanden en meubelopstellingen. De bro-
chure houdt het aanbod overzichtelijk voor de consument. 
Brasilia wordt zo aantrekkelijker voor de detaillist die zich 
in de rug gesteund weet (afb. 6.3). 
Na fotosessies op dure locaties met maar liefst negen 
fotomodellen op één foto, een idee van de beroemde 
fotograaf Paul Huf, start een reclamecampagne die de 
nieuwe combinatie aan de consument bekendmaakt (afb. 
6.4). Eind 1972 mag Leolux de Brasilia-meubelen ook op 
de Belgische markt brengen, terwijl Brasilia de Leolux-
zitmeubelen op de Duitse markt gaat vertegenwoordigen. 
Ter ondersteuning van de export brengt Leolux onder de 
naam leolux international een imposant formaat catalogus 
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Ter ondersteuning van de export brengt Leolux in 1972 de LEOLUX 

INTERNATIONAL-collectie uit. De gestileerde L wordt nu, verbon-

den met een i, in een zeshoek gevat. Het geheel is in zilver uitge-

voerd. Het merk zou maar zeer kort in gebruik zijn. De catalogus 

van voorjaar 1974 vertoont alweer het vertrouwde Leolux-merk 

met de gestileerde L ondanks de toevoeging ‘ZITMEUBELEN-

SITZMÖBEL-SIEGES LEOLUX INTERNATIONAL’. 

De gestileerde L gaat een eigen leven te leiden. Koffiehoeken voor 

de medewerkers in de fabriek worden voorzien van beeldmerk en 

kleur. Eind 1973 stuurt Leolux alle klanten een bijzondere kerst- en 

nieuwjaarswens toe: een kerststol in de vorm van de L, verpakt 

in een fraai uitgevoerde doos. Met Kerstmis krijgt ook het eigen 

personeel het merk in die vorm mee naar huis. Natuurlijk wordt 

de belettering op de bedrijfsgebouwen successievelijk aangepast. 

Het complete logo verschijnt op de koffiekopjes. De Leolux-L 

wordt bezoekers van het bedrijf of de showrooms zelfs als koekje 

gepresenteerd bij de koffie. Tot op de dag van vandaag!
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6.5 Pagina’s van de losbladige catalogus leolux international.

uit met daarin alleen de beste modellen en met stof- en 
leerstalen. De tekst is in drie talen (afb. 6.5). 
De leveringen van de kastmeubelen door Brasilia verlopen 
uiterst moeizaam. Lange levertijden en talloze onvol-
komenheden zorgen voor bijzonder veel klachten. De 
marge waarvoor Leolux moet werken is klein. Te klein 
vooral door de vele problemen. In taaie onderhandelin-
gen met Herr Dr. H. Link, directeur van Brasilia, wordt 
nu en dan een wat grotere marge toegekend. Toezeg-
gingen voor het oplossen van klachten worden gedaan, 
maar nieuwe ontstaan na haast elke levering. Begin 1973 
gaat dat leiden tot een zeer geïrriteerde briefwisseling en 
dito besprekingen in Lampertheim en Blerick. De Leolux-
agent voor België, Van der Stocken, vraagt zelfs schade-
vergoeding. Als vervolgens begin 1974 Brasilia trots eigen 
zitmeubelen toont, zijn de rapen gaar. Brasilia levert nog 
altijd geen betere kwaliteit en glijdt met nieuwe modellen 
af naar een in Nederlandse ogen ‘boerenstijl’. Als reactie 
daarop voert de Leolux-directie, daartoe uitgenodigd 
door een Participatiemaatschappij, onderhandelingen 
over een mogelijke financiële deelname in Ums-Pastoe 
te Utrecht. Pastoe verkeert in nood. Men zoekt redding 
bij een sterke marktpartij, op dat moment het succesvolle 
Leolux. Onderzoek leert echter dat het resultaat van een 
mogelijke samenwerking voor beiden uiteindelijk negatief 
zou uitpakken. De onderhandelingen worden eind okto-
ber stopgezet. Leolux blijft nog enige tijd, zij het met lood 
in de schoenen, de Brasilia-kastmeubelen verkopen.

De opvolgers aangekondigd
Intussen zijn binnen het management van Leolux veran-
deringen opgetreden. Na enige jaren, in 1969, heeft Gabor 
Németh, inmiddels schoonzoon van meneer Ton, het be-
drijf verlaten om te voorkomen dat zaken en familie met 
elkaar gaan conflicteren. Pieter van Gelder volgde hem in 
1971 op, om eind 1972 alweer op te stappen. 
Om de hierboven summier geschetste hectiek in de ver-
koop en productie de baas te worden en de trein op de 
rails te houden neemt de directie opnieuw een organisa-
tiebureau in de arm, ICS van (weer) Metselaar. Na lang-
durige individuele gesprekken met directie, stafleden en 
chefs stelt Metselaar voor om een Junior Management op 
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6.6 Jeroen Sanders en Johan van Beek (r) in de jaren zeventig.

6.7  Model 724. Vaste banken en losse elementen gaven de mo-
gelijkheid tot een grote variatie in opstellingen.

6.8  Model 784. De hoge rug bood veel comfort. De serie be-
stond uit dezelfde onderdelen als de 724.

te richten. Een ‘fatsoenlijke en zakelijke’ procedure regelt 
de verhoudingen tussen directie en de met afdelingschefs 
uitgebreide staf. Het J.M. zal voorstellen doen en beslui-
ten nemen, die door de directie geaccepteerd of geamen-
deerd kunnen worden. Met deze streng formele twee-
deling is in wezen niemand gelukkig, maar men geeft 
voorlopig het voordeel van de twijfel. Na meer dan een 
jaar van wederzijds proberen, vallen en opstaan wordt 
Junior Management eind 1973 omgezet in een kleinere 
werkgroep. Zou daarbinnen dan de toekomstige opvolger 
zitten? In elke vergadering uit Sanders zijn bezorgdheid 
over zijn opvolging. De grote verantwoordelijkheid ten 
opzichte van financiers en personeel. De zware taak om 
op zoveel borden tegelijk te schaken. In mei 1973 kondigt 
hij in een toespraak tot de staf bij gelegenheid van de 
winstuitkering onverwacht aan, dat hij een deel van zijn 
functie zal gaan overdragen aan zijn zoon Jeroen, die op 
dat moment al sinds 1 maart ter kennismaking in het be-
drijf meedraait. In augustus wordt de samenwerking met 
Metselaar beëindigd en Jeroen Sanders als marketing 
manager in de staf opgenomen. Op 1 november 1973 
treedt vervolgens J. (Johan) van Beek aan. In het kerst-
nummer van het personeelsblad de Praot Praos van 1973 
licht meneer Ton de komst van Van Beek toe als hoofd 
van de nog te formeren Commerciële afdeling (afb. 6.6). 
Beiden komen het bedrijf binnen op een roerig moment. 
Het bedrijf worstelt met het probleem van schaalvergro-
ting. De wereld rond het bedrijf worstelt eigenlijk met 
hetzelfde: de behoefte aan betaalbare en duurzame ener-
gie voor de almaar stijgende consumptie.

Oliecrisis en oorlog
Eind 1973 schrikt de wereld wakker uit een diepe, welge-
dane slaap. De machtige oliesheiks hadden gezamenlijk 
besloten om de leveringen te gaan matigen vanwege de 
te voorziene eindigheid van hun inkomstenbron. Deze 
zelf-opgelegde schaarste zou bovendien de olieprijs en 
dus hun winst automatisch opdrijven. Niemand op de 
wereld, behalve al in 1971 de zogenaamde Club van 
Rome, had zich gerealiseerd dat fossiele brandstoffen wel 
eens uitgeput konden raken - in sneller tempo naarmate 
de welvaart in grote delen van de wereld en daarmee de 
energiebehoefte steeg. 
Men reageert in paniek. De oliecrisis. Autoloze zondagen. 
De opkomst van de Milieubeweging. Prijsverhogingen 
van allerlei grondstoffen en eindproducten. Ook de meu-
belwereld ontkomt niet aan de negatieve gevoelens van 
de markt. Die worden nog eens versterkt doordat op 6 
oktober Egyptische en Syrische troepen Israel binnenval-
len. Al wordt de Yom Kippoer-oorlog binnen een paar 
weken door Israel alsnog overtuigend gewonnen, deze 
zaken bevorderen de kooplust van de consument bepaald 
niet. De wereld die eerst zo enthousiast de nieuwe tijd 
had begroet, zoekt nu naar veiligheid en geborgenheid. 
De consument vindt die aspecten in het topmodel 724 
(afb. 6.7). De vorm van dat zitmeubel doet vertrouwd 
aan en is niet schokkend nieuw. De nonchalante kus-
sens nodigen uit tot een ontspannen zit. Als het model 
na enige jaren wordt gecomplementeerd door eenzelfde 
maar met veel hogere rug, model 784, zal de verkoop 
opnieuw omhoog schieten (afb. 6.8). Van de weerom-
stuit wordt ook het oorspronkelijke model 724 weer 
vlot verkocht. Alles bijeen gaat dit model met zijn vaste 
banken maar ook losse hoek- en aanbouwdelen, vanaf 
1973 tot en met het jaar 1981 de verkoop beheersen. 
Maar binnen die periode zou het gedurende twee jaar 
nog overtroffen worden door een model uit heel andere 
hoek.

Op 30 oktober 1973 worden de Meubelfabriek DC Valk en 
de ZNC omgedoopt tot Leolux Meubelfabriek BV, de werk-
maatschappij voor Leolux activiteiten naar buiten. Om de 
productie op te voeren waren al begin jaren zeventig heel

6.7

6.86.6
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6.9  Zeer brede, verlijmde houten delen kenmerkten het 
 markante model 757.

6.10   De consumentenbrochure van leolux international, iets 
eenvoudiger uitgevoerd dan de dealerversie van afb. 6.5.

6.9

6.10

wat oude houtbewerkingsmachines vervangen. Een grote 
sprong voorwaarts is nu de aanschaf van een pers waarin 
houten delen hoogfrequent worden verlijmd. Daardoor 
wordt de productie van zeer brede houten delen, tot de 
breedte van tafelbladen aan toe, mogelijk. Dat ontketent 
weer een kettingreactie. Brede schuurmachines worden 
aangeschaft, de lakspuiterij verbeterd. 
Geïnspireerd door deze mogelijkheden tekent De Groot 
in 1974 een zitmeubel waarin opvallend brede houten de-
len gecombineerd worden met losse kussens in echt leer 
(afb. 6.9). De ervaring die het atelier en de stoffeerderij 
in de loop van de jaren zestig hadden opgedaan met de 
verwerking van kunstleer, wordt nu volop toegepast op 
echt leer. De combinatie van die twee natuurmaterialen 
beantwoordt precies aan het verlangen naar puur natuur 
dat bij de consument ontstaat als reactie op de energie-
crisis. In 1975 en 76 zorgt model 757 voor een nieuwe 
top in de verkoop. 

De start van Leolux GmbH
Onder de naam leolux international was Leolux in 1972 
gestart met een serieuze poging om zich te positioneren 
in Duitsland. Voor de detaillist was een zeer luxe-ogende 
ringband-catalogus uitgegeven, waarin zelfs bladen met 
grote stofstalen waren opgenomen. Voor de consument 
verscheen er een iets eenvoudiger maar nog altijd indruk-
wekkende uitgave van. Om tegelijk ook de verkoop in 
België en Frankrijk te ondersteunen waren beide druk-
werken uitgevoerd in het Nederlands, Duits en Frans 
(afb. 6.10). De verkoop in België en later ook in het noor-
den van Frankrijk komt dan definitief van de grond. 
In Duitsland worden de Leolux-belangen behartigd door 
Brasilia. Maar de zes vertegenwoordigers van dat bedrijf 
weten nauwelijks orders te plaatsen. Johan van Beek en 
Jeroen Sanders verdiepen zich in de Duitse problematiek 
en stellen voor om onder hun leiding de verkopen in 
Duitsland in eigen hand te nemen. Voortvarend worden 
een Duitstalige prijslijst en nieuwe documentatie opgezet. 

Drie agenten, waaronder met name de heer Leimkühler, 
die tot 1994 het bedrijf zeer succesvol zou vertegenwoordi-
gen, worden aangesteld en zien kans om daar binnen korte 
tijd vijftig dealers voor Leolux te winnen. Eén nadeel, zo 
oordeelt de directie, blijft: de Duitse branche-organisaties, 
detaillist en ook consument staan enigszins schuw ten 
opzichte van een buitenlands bedrijf. Men besluit in de 
aanval te gaan. De situatie volgens A. Sanders in zijn kerst-
toespraak op 24 december 1976: ‘... dat Leolux een zeer 
kritisch lid is van de overwegend socialistisch geregeerde 
Nederlandse samenleving. Tegelijk echter kan ik stellen 
dat Leolux zich [...] steeds maatschappelijk heeft opgesteld; 
zowel tegenover leveranciers als afnemers als tegenover de 
staat. Leolux handhaaft zoveel mogelijk arbeidsplaatsen en 
wist die zelfs in dit moeilijke jaar uit te breiden. Teneinde 
het bedrijf ook in de komende twee recessiejaren veilig 
te stellen, opende Leolux een belang-rijke exportmarkt, 
waartoe helaas een buitenlandse vestiging moest worden 
gesticht. Ik zeg helaas omdat we liever van hieruit wilden 
exporteren maar daartoe niet voldoende in staat zijn.’ 
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6.13

6.11  De start in Duitsland: het gebouw van Leolux GmbH in 
Krefeld-Gartenstadt eind 1976.

6.12  De uitnodiging voor de introductieshow in Schloß 
 Hugenpoet.

6.13  Interieur van de showroom aan de Stratumsedijk in 
 Eindhoven bij de start in 1974.

6.11

6.12

De politieke situatie in Nederland dus als tweede argu-
ment voor een buitenlandse vestiging.
Op dat moment al wordt in Krefeld een productiebedrijf 
met showroom gebouwd nadat Leolux GmbH is opge-
richt. Daardoor kan het bedrijf zich in Duitsland als Duits 
bedrijf presenteren (afb. 6.11). Leimkühler, die als agent 
het voor Leolux belangrijkste rayon, het Ruhrgebied en 
Nordrhein-Westfalen bewerkt, organiseert een voorshow 
voor geselecteerde meubelzaken in het deftige Schloß 
Hugenpoet, waarna de beurs in Keulen de introductie 
van een voor Duitsland nieuw meubelmerk succesvol 
afsluit (afb. 6.12).
Als de showroom in Krefeld in april 1977 geopend is, 
blijkt die voor de detaillist een waardevolle ondersteu-
ning. Reclame in publieksbladen als Schöner Wohnen 
zou net als in Nederland gaan zorgen voor bezoekers en 
kopers, zowel in de winkel van de dealers als in de eigen 
showroom. 

In evenwicht
In Nederland was de actieradius van de showroom in 
Blerick ondanks alle publiciteit door de jaren heen be-
perkt gebleven tot maar een halve cirkel. Van over de 
grens kwamen geen klanten. In 1974 wordt daarom op 
basis van een uitgebreid marktonderzoek waarbij onder 
andere ook Breda en Tilburg worden overwogen, in 
Eindhoven een ruime showroom in de Wilmaflat aan 
de Stratumsedijk betrokken (afb. 6.13). Een grote verbe-
tering. Het jaar daarop volgt ter ondersteuning van de 
Belgische dealers in Brussel een showroom in de Trade-
Mart naast het Atomium, die maar een kort leven zou zijn 
beschoren. 

Vanaf 1967 had Leolux, zij het eerst nog aarzelend, pu-
blieksgerichte brochures uitgebracht. In toenemende 
mate werd daarin niet de detaillist aangesproken, maar 
rechtstreeks de consument. Naast uitgebreide productin-
formatie werd aandacht besteed aan de inrichting van de 
woonkamer. Vanaf de lente van 1975 gaat het bedrijf een 
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6.14  De Leolux-brochure van 1975: voor het eerst een uitge-
breide introductie van Limburg, Venlo en het bedrijf. 

 Links de omslag, daarnaast de eerste pagina’s.

6.15  Model 760, door Axel Enthoven speciaal ontworpen voor 
een bekleding met zeer dik leder.

6.14

6.15

stap verder. De Groot als tekstschrijver en Ludo Backes, 
aangetreden als graficus, richten nu de inhoud ook op 
de overdracht van achtergronden en sfeer naar de con-
sument (afb. 6.14). Na de titel ‘ontmoeting’ volgen foto’s 
en beschrijvingen van Limburg, Venlo met zijn carnaval. 
Ook in de technische kant wordt de consument ingewijd. 
In tekst en afbeeldingen maakt de lezer kennis met de 
productiegang door het bedrijf, leest over garantie, over 
leer en hout. Prachtige foto’s laten niet alleen de meubel-
modellen duidelijk zien, maar stralen ook een behaaglijke 
sfeer uit. Journalist Ep Simons zal in de vakpers schrijven: 
‘Al met al een bijzonder geslaagde uitgave die geheel 
aansluit bij het niveau waarop Leolux werkt.’ Jaar na jaar 
zal de brochure aan de modellen en de sfeer van de tijd 
aangepast en vervolmaakt worden. Het Leolux-jaarboek, 
voor het eerst zo genoemd in 1993, zou de perfecte op-
volger worden.

De uitgave in 1975 markeert het moment dat Leolux het 
punt bereikt van een haast volmaakt geheel. De houtlijn, 
vanaf inkoop, opslag en drogen tot productie van rom-
pen en meubelen met zichtbaar hout en aflakken, ligt 
geheel in eigen hand. Voor de gestoffeerde meubelen 
worden de vullingen kant en klaar toegeleverd of in 

eigen huis vervaardigd. Stof en in toenemende mate 
echt leer worden naar de normen van die tijd industrieel 
verwerkt. Binnen het bedrijf overheerst een sfeer van 
samenwerken aan een product waar ieder trots op kon 
zijn. De verkooporganisatie dekt uitstekend de markten 
in Nederland, Duitsland en België. Een intensieve presen-
tatie in eigen advertenties en talloze PR-artikelen in aller-
lei kranten en bladen lokken belangstellenden. In fraai 
ingerichte showrooms wordt de consument ontvangen en 
geadviseerd. 
De kwaliteit van deze keten en die van de meubelen zelf 
zijn op dat moment in evenwicht. De ideale ‘zit’ lijkt be-
reikt.

De alinea hierboven is de reden waarom we tot op dit 
punt de geschiedenis van het bedrijf zo uitgebreid be-
schrijven. In de opbouwfase was alles wat gedaan werd 
nog nieuw voor alle betrokkenen. Niet alleen nieuw bin-
nen de muren van de Leolux-gebouwen, maar dikwijls 
ook nieuw op de meubelmarkt. In de jaren daarna zou 
haast elke actie, daad of gebeurtenis in feite worden wat 
bij schaken een ‘herhaling van zetten’ wordt genoemd. 
Natuurlijk aangepast aan de veranderde situatie en tijd, 
maar in wezen gelijk. 

Voorlopig probeert het management in de roerige en 
onzekere tijd het evenwicht te bewaren. Al met Kerstmis 
1975 schrijft Ton Sanders in het personeelsblad in een 
toelichting op de winstdelingsregeling: ‘Na ruim 20 jaar 
van ongestoorde samenwerking, had Leolux zich ontwik-
keld tot een welvarend bedrijf dat een vaste plaats op de 
markt veroverde. Je kon dus zeggen: het bedrijf is gecon-
solideerd. Er waren geen redenen om aan te nemen dat 
de redelijke welvaart die de landen van de Europese Ge-
meenschap bereikt hadden opzettelijk of door onverstand 
vernietigd zou worden, hoewel we daarover wel onze 
zorgen hadden wegens de voortdurend stijgende inflatie-
percentages.’ Regelmatig wijst hij op de voortekenen van 
een malaise. In Nederland is steeds meer sprake van ‘po-
larisatie’, het oproepen tot in opstand komen tegen iets of 
iemand zonder te kiezen voor overleg. ‘Vermogensaanwas-
deling’ en ‘regeringsdeelneming’ in ondernemingen worden 
overwogen. De meubelimport bedraagt op dat moment 
vijftig(!) procent van de meubelomzet in Nederland, de 
meubelexport maar twintig procent. De teneur in den 
lande is negatief. Hoge inflatie, grote werkloosheid, sterk 
stijgende belastingen en een toename van een beroep op 
en misbruik van sociale voorzieningen. Alleen door het 
aardgas kan Nederland de schijn van welvaart ophouden. 



TIJDSBEELDMERK 10

Tot nu toe werd áls er kleur gebruikt moest worden, oranje toege-

past. Dat dateerde al van de jaren zestig. De eerste eigen vracht-

wagen was een enorm oranje gevaarte met in zwart het merk 

er op. De combinatie viel zó op, dat de politie op een gegeven 

moment de wagen van de weg af haalde. De chauffeur, verbaasd 

maar zich van geen kwaad bewust, werd beleefd gevraagd of ze 

een foto mochten maken ter instructie van hun veilig-verkeer-

voorlichting. 

Voor het eerst in de modellenbrochure van 1976 worden merkte-

ken en -letters niet in dezelfde kleur uitgevoerd. De letters zijn dan 

in zwart, het teken in het vertrouwde oranje uitgevoerd. De com-

binatie heeft dan ook zijn definitieve vorm gekregen: het teken 

boven de eerste twee letters en even breed als die. 

In de jaren daarna is het oranje, erfenis van de jaren zestig, van het 

toneel verdwenen. Begin jaren tachtig wordt de kleur opgevolgd 

door een tint geel, die volgens graficus Backes ‘een lente-achtig 

gevoel moet geven’, in combinatie met een donkergrijs. De kleur-

combinatie wordt overal toegepast, in drukwerk, vrachtwagens, 

tot in ramen en deuren van de bedrijfsgebouwen toe. Behalve in 

de brochures en later de jaarboeken. Daarin wordt nog een paar 

jaar grijs met zwart gecombineerd, vanaf 1987 verschijnt daarin het 

complete merkbeeld alleen nog in zijn geheel in zwart en grijs-

gradaties of diapositief in wit. De eer wordt aan de meubelen zelf 

gelaten. Het merk is dan ook al zo ingeburgerd dat volstaan wordt 

met een afdruk op de omslag van brochures en jaarboeken.
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6.16  Model Paros, een vorm die zich leende voor een geraffi-
neerde manier van stofferen. 

6.17  Modellen uit de lichtvoetige Cabane-serie. De Ocoa en de 
Abaco (r) in een hoge en lage uitvoering.

6.17 6.17

6.16

Toch presteert Leolux nog steeds goed. Johan van Beek 
eind 1976: ‘Ondanks grote moeilijkheden bij de Neder-
landse meubelindustrie als geheel is het ons gelukt in 
stuks dit jaar zo’n 10% meer dan vorig jaar te verkopen.’ 
Die verkoop komt voor een belangrijk deel door de mo-
dellen Ming en Skylark. Dat laatste model, eenvoudiger 
uitgevoerd en daardoor goedkoper dan de 757, wordt in 
1977 het meest verkochte model. In Duitsland is vooral 
het stijlvolle model 760 van de Belgische ontwerper Axel 
Enthoven bijzonder succesvol. Met de uitvoering in zeer 
dik leder bewijst Leolux daar zijn klasse (afb. 6.15). In de 
strijd met de concurrentie blijkt het een ‘killer’. Daarbij 
komt dat ook model Paros van Jan Armgardt vooral op 
die markt een schot in de roos is (afb. 6.16). Dit model 
heeft een bedrieglijk simpel uiterlijk en leent zich daar-
door bijzonder goed voor de verwerking van het extreem 
dikke leder dat door de markt zeer gewaardeerd wordt.

Nieuwe heren, nieuw élan
In de vergadering van aandeelhouders van 16 juni 1977 
besluiten Ton en Jan Sanders terug te gaan treden op 
korte termijn en benoemen ze Jeroen Sanders, zoon van 
Ton, en Johan van Beek tot directeuren. Wel zullen zij 
binnen de directie ‘nog aanwijzingen geven vanuit de 

coulissen’, stelt Ton Sanders tijdens de receptie op 28 juli. 
In zijn dankwoord benadrukt Jeroen Sanders de verande-
rende tijden: ‘Het lijkt alsof er een formule gevonden is, 
die onveranderd in een lange reeks van jaren geldigheid 
zal hebben! Dit idee is het logische gevolg van het feit, 
dat een bepaalde groep mensen Leolux “gemaakt” heeft 
en haar eigen stempel erop heeft gedrukt. Wat we echter 
niet mogen vergeten, is dat het leven zich niet laat dwin-

gen in vaste patronen en dat onopvallend, zelfs voor de 
mensen uit die oorspronkelijke groep, de wereld om hen 
heen verandert.’ Johan van Beek: ‘Gelukkig kunnen wij 
voorlopig nog steunen op de kennis en ervaring van de 
heren Ton en Jan, maar het is wel de bedoeling dat wij 
geleidelijk de taken overnemen.’ 
Een overgang in de stijl van het management dient zich 
aan. Het zal nog enige tijd vergen.

Ook in de stijl van de zitmeubelen tekent zich een nieu-
we trend af. Onder de naam Cabane introduceert Leolux 
eind 1978 een paar lichtere modellen (afb. 6.17). De filo-
sofie erachter in een paar zinnen uit de folder: ‘Een weg 
terug naar een mobieler meubel’ en ‘dat de bezitters weer 
dient in plaats van overheerst’ en ‘eenvoud van vorm en 
materiaal, gekombineerd met sfeer’. Ontwerper Axel 
Enthoven tekende de Abaco en de Ocoa. Met de intro-
ductieshow verrast Leolux de detaillist door een spran-
kelende, luchtige en kleurrijke presentatie. In een tijd die 
door zakelijke zorgen wordt gekenmerkt, een lichtpuntje. 
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6.18

6.19

6.18  Het Leolux-naai-atelier, zoals geïnstalleerd in Krefeld in 
1979.

6.19  Ook de showroom in Krefeld werd dat jaar ge-update.

Veel bedrijven kampen met forse tegenwind. Op de meu-
belmarkt is de omzet in duurdere kwaliteitsmeubelen 
op peil gebleven. Alleen, de marges staan onder druk. 
De concurrentie komt niet alleen vanuit de binnen- en 
buitenlandse meubelindustrie. Die laatste opereert dik-
wijls vanuit een gunstiger zakenklimaat. Erger is dat het 
bestedingspatroon van de consument steeds duidelijker 
verschuift naar auto, vakanties en elektronica. Terwijl de 
consument volop het leven viert, worden in Nederland 
bedrijven gesloten, vallen er massa-ontslagen en stijgen 
de werkloosheidscijfers. De tegenstellingen in de maat-
schappij worden schrijnender. Onverdraagzaamheid, 
aggressiviteit en asociaal gedrag nemen toe. 

Ondanks de verslechterende situatie blijft Leolux inves-
teren in zaken die de productie of de administratie be-
ter kunnen laten lopen. Om de steeds grotere en meer 
gecompliceerde stroom van administratieve gegevens 

te verwerken hadden al in 1972 Jan Sanders en bedrijfs-
administrateur Hendriks een cursus ‘Inleiding electro-
nische informatieverwerking’ gevolgd. Voor het bedrijf 
betekende dat toen het eerste, voorzichtige stapje naar 
het electronische avontuur. Het zou nog tot 1976 duren 
eer in het bedrijf de eerste computer door IBM werd 
geïnstalleerd, ‘Systeem 32’. Er is in het kantoor van de 
administratie een aparte ruimte voor gereserveerd, die 
gekoeld moet worden vanwege de kans op warmlopen 
van de machine. In 1979 wordt die vervangen door ‘Sys-
teem 34’ dat met vier (!) beeldschermen op willekeurige 
plaatsen in het bedrijf en onafhankelijk van elkaar kan 
werken. De opslagcapaciteit bedraagt volgens de trotse 
beheerder van het systeem, A. van de Vinne, 64 miljoen 
tekens. Voor de digitale mens anno 2009, die van zijn 
huiscomputer méér gewend is, vertederende cijfers. 
Maar in die beginperiode vergden ze een forse inves-
tering. De voorraadadministratie, de administratie van 

romponderdelen, de loonadministratie en de debiteuren-
administratie werden er door gestroomlijnd.
Een tweede grote investering betreft een uitbreiding van 
de productiemogelijkheden in Krefeld. Onder andere 
wordt het complete naai-atelier daarnaar overgebracht. 
Ook de showroom wordt belangrijk vergroot (afb. 6.18 
en 6.19). De Keulse meubelbeurs in het voorjaar ‘79 had 
een mooi aantal orders opgeleverd. De markt lonkt en 
men wil dicht bij het vuur zitten. De omzet in Duitsland 
zou dat jaar maar liefst met honderd procent stijgen. Het 
kan helaas het gat dat dat jaar in Nederland en België 
valt, niet dempen.
 
Na een uitstapje van enkele jaren, waarin hij overigens 
als freelancer aan het bedrijf verbonden bleef, wordt per 
1 december 1979 Harry de Groot weer binnengehaald als 
adjunctdirecteur, nu voornamelijk belast met de presenta-
tie van het bedrijf. In dezelfde maand neemt Jan Sanders 
afscheid. Vanaf de oprichting (en eigenlijk nog vanaf 
daarvoor, zie hoofdstuk 3) had meneer Jan zich steeds 
volledig voor het bedrijf ingezet. Nu is hij wegens zijn 

zwakke gezondheid duidelijk toe aan zijn grote hobby, 
eenvoudig tuinierwerk. Zijn broer Ton op de afscheids-
bijeenkomst: ‘De geduldige weg van het beheer als een 
goede huisvader, de weg van de veilige expansie, de weg 
van de bescheiden maar zekere welvaart is door jouw 
werk gemarkeerd.’

Op een hellend vlak
In 1978 wordt nog een omzet bereikt van ruim 
f. 19.500.000,-. Voorlopig een hoogtepunt. Vanaf dat jaar 
gaat er in de Nederlandse economie veel verschuiven. 
Een lawine. Gevestige namen in de meubelindustrie slui-
ten hun bedrijven: Fristho, de Ster en Heilbron. Ums-Pas-
toe zet een duikvlucht in. Ondanks alle vernieuwingen 
loopt het ook bij Leolux niet echt lekker. In België stag-
neert de omzet. ‘De omzetontwikkeling van de maanden 



  |  115114  |

6.20  Leolux- luchtschip boven de Utrechtse meubelbeurs. De 
amateur-opname werd helaas in het personeelsblad wat 
primitief afgedrukt.

6.21  Cartoon in het Leolux-personeelsblad in 1980.Typerend 
voor de situatie toen. 

november en december 1979, tijdens de tweede oliecrisis, 
is echter zo slecht dat er gesproken kan worden van een 
ernstige afzetcrisis. Als deze plotselinge verdieping van 
de crisis doorzet, dan kunnen alle prognoses een fictie 
blijken’, aldus Jeroen Sanders in zijn jaaroverzicht voor 
het personeel.
Maatregelen worden noodzakelijk. Als eerste wordt de 
kwakkelende samenwerking met Brasilia beëindigd. In 
de showrooms verschijnen kastwanden van Veigel GmbH 
uit Bad-Rappenau. Vervolgens denkt men nog door 
prijsverhogingen de rentabiliteit te verbeteren. Door de 
stijging van de olieprijs zijn alle materialen duurder ge-
worden. En ook de leerprijs stijgt in korte tijd met twintig 
procent. De oliecrisis en alle berichtgeving daaromheen 
heeft ook tot gevolg dat de consument angstig wordt en 
aankopen uitstelt. Met zitmeubelen kan dat nu eenmaal 
gemakkelijk zolang je er niet doorheen zakt. 

Leolux geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Het 
bedrijf reageert ook in de presentatie krachtig tegen de 
negatieve tendens van de markt. Voor het eerst in 1979 
neemt het bedrijf niet meer deel aan de meubelbeurs in 

Utrecht. Dat gebeurt natuurlijk niet uit weelde, maar de 
keuze is zeker weloverwogen. De trouwe klanten zouden 
toch naar de show in de Utrechtse showroom komen. 
Ze zouden het ook op prijs stellen dat Leolux zijn meu-
belen niet aan Jan-en-alleman toont en aanbiedt. Grote 
inkopers worden nu eenmaal niet graag door anderen op 
de vingers gekeken. De concurrentie zou bovendien ook 
wat langer in onwetendheid blijven over de aard van het 
nieuws. 
Pal boven de Jaarbeursgebouwen hangt alle beursdagen 
een volwassen luchtschip met een supergroot doek eron-
der waarop verwezen wordt naar de showroom aan de 
Beneluxlaan (afb. 6.20). Verrassende hoekcombinaties, 
lichte bekledingsstoffen en laqué meubelen in zeer veel 
kleuren zorgen daar voor een lichtvoetige, vrolijke sfeer. 
Haaks op de tendens van de economie.
In 1980 blijft Leolux zich met alle kracht verzetten tegen 
de tijdgeest en het aflopend tij. Ton Sanders voert zelfs 
verwoed een schriftelijke privé-oorlog met minister 
Albeda. Die heeft een in Sanders ogen discriminerend 
‘loonmatigingsbesluit’ voorgesteld. Het zal wel niet veel 
uithalen, schrijft hij in een brief aan de minister, ‘Maar 
niet protesteren begint langzamerhand de vorm aan te 
nemen van medeschuldig worden.’ 
De toestand van de Nederlandse economie verslechtert 
steeds sneller. De particuliere woningbouw valt vrijwel 
stil. De koopkracht van de consument gaat achteruit. 
Ikea, met zijn goedkope en uit voorraad leverbare mee-
neemmeubelen in Nederland in 1978 gestart, heeft al snel 
terrein gewonnen. Al deze zaken hebben een grote nega-
tieve invloed op de meubelhandel. Daaraan ontkomt ook 
Leolux niet. 

Buigen of barsten
De troonrede op de derde dinsdag in september maakt ten 
overvloede duidelijk: er staan Nederland harde tijden te 
wachten. In oktober 1980 verschijnt in het personeelsblad 
een artikel van Jeroen Sanders onder de omineuze titel 
‘Ook aan Leolux gaat de kelk niet voorbij’. Hij vat de toe-
stand zo samen: ‘De markt is kleiner geworden, de concur-
rentieslag zal dus hard en verbitterd gevoerd worden.’ Maar 
hij stelt ook: ‘Leolux heeft een uitstekende uitgangspositie. 

De naam is sterk, de marktpositie niet verzwakt, de kennis 
zowel intern als extern staat op hoog niveau. Er zijn goede 
ideeën en er liggen successen voor het grijpen.’ En: ‘Om 
succesvol te kunnen opereren is echter één ding zeer voor-
naam: de wil om samen te vechten voor onze toekomst.’ 
Hij probeert er steeds de moed in te houden. En dat is wel 
nodig, want het jaar verloopt desastreus. Al twee jaar lang 
is de omzet in guldens met enige tonnen gedaald. Iedereen 
krijgt zijn portie in de ellende mee. De aandeelhouders, die 
al jaren geen rente op hun geïnvesteerde geld ontvingen, 
worden nu zelfs geconfronteerd met aanhoudende verlie-
zen. Directie en staf moeten hun aandacht verdelen tussen 
bedrijven in twee landen. Waarbij gelukkig in Duitsland 
de malaise iets minder groot is dan in Nederland. Aan de 
mensen op de werkvloer worden steeds hogere eisen ge-
steld. De productiviteit moet omhoog om te kunnen con-
curreren.

Het bedrijf gaat onverdroten door met het brengen van 
nieuwe modellen die de verkoopkansen moeten vergro-
ten. Minder materiaal, eenvoudiger makelij, lagere prijzen. 
De modellen zijn afkomstig van twee freelance designers, 
Axel Enthoven die al enige jaren internationaal gewaar-
deerde modellen voor Leolux tekent, en Jan Armgardt. 
Diens eerste model, de Paros, sluit daarop perfect aan. Het 
zou zelfs in 1981 door het Design Center Stuttgart opge-
nomen worden in de Auswahl 1982. Een reeks shows met 
een opvallende presentatie wordt gehouden bij de detail-
listen. Begeleidende advertenties verschijnen in dagbladen. 
Opvallende shows bij detaillisten met ruwvurenhouten 
‘creatieve kisten’ van 2 bij 2 bij 2 meter die uitpuilen van 
bijzondere attributen om de sfeer van het getoonde meubel 
te illustreren, trekken veel aandacht. Maar, de verkoop in 
de eerste helft van 1981 wil niet lukken. De vraag van de 
consument blijft ver achter bij die in 1980, en dat was al 
geen best jaar. In dat jaar, als de crisis werkelijk doorzet, 
valt de omzet met bijna vijfentwintig procent omlaag. 
Een dieptepunt dat het bedrijf bijna fataal wordt. 
Organisatiebureaus komen en gaan. Onder invloed daar-
van ontstaat binnen staf en directie een sfeer van onzeker-
heid en verdeeldheid die de onderlinge verhoudingen geen 
goed doet. Ook tussen de jonge directie en Ton Sanders, 

die duidelijk uit de coulissen treedt, ontstaat tweespalt. 
Onder druk van de bank voert de directie vanaf augustus 
een aantal zwaar ingrijpende bezuinigingen door. Het is 
buigen of barsten. Was al in 1980 een deel van het naai-
atelier van Krefeld om redenen van efficiency terug naar 
Blerick gekomen, nu wordt besloten om de hele productie 
in Krefeld op te heffen. Alleen de showroom blijft daar 
gehandhaafd. Een omzetdaling in drie jaar tijd van dertig 
procent (afb. 6.21). Het kan niet uitblijven, ook het perso-
neelsbestand moet navenant omlaag. Voor een groot aan-
tal medewerkers (waaronder deze schrijver) betekent dit 
persoonlijk leed. Daarvan is de leiding zich zeer bewust. 
Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het 
bedrijf, om maar eens een cliché te gebruiken voor een 
bittere werkelijkheid.
Voor een heldere kijk op de latere geschiedenis kunnen 
we beter wachten tot de mist –  veel betrokkenen zullen 
zeggen: de kruitdamp – is opgetrokken.

6.20

6.21
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EEN NIEUW GELUID, EEN NIEUWE LENTE ?

In de loop van 1982 herstelt de verkoop zich onverwacht snel. Dan wordt duidelijk dat het bedrijf in het verzet tegen 

de jarenlange crisis zijn sterke uitgangspositie heeft weten te behouden. Voor Duitsland wordt Ralf Goer als verkoop-

leider aangetrokken. Hij weet niet alleen de verkoop dáár op te krikken, maar brengt ook vertegenwoordigingen in 

Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk en Scandinavië tot stand. Naar het Nabije en Verre Oosten en naar de VS gaan de 

eerste leveringen. De nieuwe, sobere lijn slaat ook in het buitenland aan. 

7

7.1  Model Bora-Bora. Door zijn eenvoud en comfort nog 
altijd een geliefd meubel.

7.2  Model Colibri, in 1983 bekroond met de Innovatie-
prijs Mobilia.

De doorbraak
Het bedrijf beschikt over veerkracht: binnen zes maan-
den schiet de productie omhoog. De modellen Bora-Bora 
en Mink fungeren als locomotieven (afb. resp. 7.1 en 7.7). 
Aan het eind van het jaar blijkt de groei zelfs explosief. 
De omzet in Duitsland heeft zich hersteld door een plus 
van zeventig, die in Nederland met tien procent. De to-
taalomzet stijgt dat jaar met achtentwintig procent! Het 
succes houdt aan in 1983. De export naar België stijgt dat 
jaar zelfs met achtentwintig procent. De productie kan 
de verkoop nu niet meer bijbenen. De levertijd loopt op 
tot vijftien weken. Het Design Center Stuttgart en Haus 
Industrieform Essen bekronen diverse zitmeubelen en 
tafels, het vakblad Mobilia kent aan model Colibri van 
Jan Armgardt de Innovatieprijs 1983 toe (afb. 7.2). Het 
jaar 1984 brengt nóg meer verkoop. In showroom Utrecht 
wordt het model Chita gelanceerd, een idee van Jos Mous, 
de oud-bedrijfsleider die dan al jarenlang de modelont-
wikkeling onder zijn hoede heeft (afb. 7.8). Tijdens de 
Keulse meubelbeurs, waar het in alle hallen benauwend 
rustig blijft, is er een overweldigende belangstelling voor 
de Leolux-collectie. Daarbij schitteren als vanouds ook 
de modellen Mink en Bora-Bora. De reden van die rust 
op de beurs? Jeroen Sanders zegt daarover in het perso-
neelsblad van juli 1984: ‘De rust op de beursvloer was te 
wijten aan een onverwachte kopersstaking over de hele 
branche in Nederland en Duitsland. Was het de afne-
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7.3  Bank Kandissi door Alessandro Mendini voor Studio 
Alchimia te Milaan.

7.4  Nieuwbouw op de laatste vrije vierkante meters van 
het complex aan de Kazernestraat.

7.5  Ruimte genoeg voor het eerste Leolux-gebouw aan 
de Marinus Dammeweg in 1988.

 7.3

 7.4

 7.5

mende hoop op een snel economisch herstel? De kruisra-
ketten in Nederland met wellicht een kabinetcrisis en de 
stakingen in Duitsland? Niets is zo onberekenbaar als het 
gedrag van de consument. Het bleef ondertussen goed 
regenen en lekker koud. Goed meubelweer! Maar toen 
de zon dan toch even begon te schijnen, trok de verkoop 
weer fors aan. De logica is ver zoek maar voor Leolux in 
ieder geval een plezierige zaak.’ In hetzelfde jaar neemt 
het bedrijf deel aan de Biennale in Kortrijk. Kort daar-
vóór had Leolux zich met flair in het hol van de leeuw 
gewaagd. Voor het eerst werd deelgenomen aan de meu-
belbeurs te Milaan. En met groot succes. De omzet die in 
82/83 nog f. 19.800.000,- was, sprong in 84/85 maar liefst 
naar f. 30.800.000,-!
Is die plotselinge doorbraak te verklaren? Achteraf wel. 
Op het moment zelf was nog niemand zich bewust van 
de veranderingen in de maatschappij. En wie die wél zag, 
kon nog niet de gevolgen daarvan voor de meubelwereld 
bevatten. Ook bij Leolux was haast onmerkbaar een evo-
lutie op gang gekomen. 

Veranderende criteria
Vanaf het eerste decennium van de twintigste eeuw tot 
vroeg in de jaren tachtig werden een aantal zeer bereken-
bare voorwaarden gebruikt bij het toetsen van de ‘schoon-
heid’, de ‘eeuwigheidswaarde’ van producten. In het 
Duitse blad Möbelkultur van september 1984 worden ze 

nog gebruikt om de Leolux-meubelen te typeren. ‘Diesen 
Ruf verdankt man vor allem der kompromißlose einge-
haltenen modernen Produktlinie. Und dem immer aufs 
neue erkennbaren Bemühen, ästhetisch klares Design mit 
perfekter Funktion und ausgefeilter Materialgüte zu verei-
nen und dabei insbesondere ergonomischen Ansprüchen 
Rechnung zu tragen.’ Functievervulling, ergonomie en 
goed materiaal zijn in wezen door iedere kritische maker 
op bestelling leverbaar. Ze zijn ook nauwelijks aan tijd en 
mode onderhevig. Het probleem zit hem in het tot dan zo 
dikwijls geroemde heldere en moderne design. Dat zijn 
twee ervaringen of emoties die ontstaan niet zozeer in 
het hoofd als wel in het hart van de beschouwer. 
Dat kan de criticus zijn die door ervaring of studie een 
aantal criteria heeft aangeleerd. En daardoor nogal eens 
vastzit aan wat voor hem principes zijn geworden. Die 
gebruikt hij dan als norm in gesprekken en artikelen in 
vakbladen. 
Maar beschouwer is ook de consument, de winkelende 
mens. En die sleept (meestal) niet de ballast mee van 
kennis en onwrikbare normen op het gebied van kleding 
en wonen. Die denkt niet in termen van ‘helder design’. 
Hij of zij ‘voelt er zich lekker bij’ en ziet vóór zich hoe 
hij/zij erin over straat gaat, in rondloopt, zit of ligt. Wat 
hij/zij ziet ‘doet hem wat’. Natuurlijk moet iets ‘handig’ 
zijn, je moet er lekker in zitten en het moet ‘de prijs 
waard’ zijn. De rest is voor de koper emotie. Het hart en 
minder het hoofd. 
Precies dáár heeft zich eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig een revolutie voltrokken. Onder invloed van een 
aantal Italiaanse ontwerpers als Sottsass en Mendini was 
eerst Studio Alchimia ontstaan en even later in het hart 
van Milaan de winkel Memphis. Die naam stond voort-
aan voor design met gevoel (afb. 7.3). ‘Form follows fan-
tasy’, werd de slagzin in reactie op het vroegere adagium 
‘form follows function’. 

Het breken met traditie, het gevoel dat het ook anders 
kon, was al enige jaren in de Leolux-collectie binnenge-
slopen. Niet op de revolutionaire manier van Memphis. 
Meer als een zachte evolutie. Modellen als de Mink, de 
Bora-Bora, de Colibri en de Cabane-serie waren lichter 

en speelser dan de ‘oude’ collectie en beslist niet minder 
comfortabel. De consument moet dat hebben aangevoeld 
en herkende wat het motto op de brochure van 1984 
stelde: ‘Zoals wij leven zo willen wij ook wonen. Onge-
dwongen, vrij, met stijl en karakter’. De herkenning van 
een meubel dat minder ernst en dogmatiek uitstraalde 
en ruimte gaf aan poëzie, kan wel eens de basis zijn ge-
weest van de spectaculaire klim uit het dal.

Groei Nieuwe Stijl
Jeroen Sanders en Johan van Beek, de jonge directie van 
Leolux, zetten met veel élan door. Ton Sanders, die zich 
op 1 april 1981 uit de dagelijkse leiding heeft terugge-
trokken, fungeert dan als hoofd van de afdeling model-
ontwikkeling, geeft de directie adviezen op het gebied 
van presentatie en reclame en schrijft de teksten ervoor. 
Hij is persoonlijk algemeen adviseur van de directie. 
Daarnaast vormt hij als grootste aandeelhouder samen 
met twee commissarissen een Toetsingscommissie. Die 
zal het doen en laten van de jonge directie begeleiden. 
In zijn ijver om een perfecte opvolging te regelen verliest 
Sanders hier een kardinale basisregel van elke organisa-
tie uit het oog. Een constellatie met een persoon in een 
uitvoerende taak ónder een chef die tegelijk de contro-
lerende functie óver diezelfde chef heeft, is gedoemd te 
mislukken. 

De almaar stijgende verkoop maakt voorlopig veel goed. 
Sinds 1980 is de Nederlandse meubelmarkt met dertig 
procent gekrompen. Terwijl Duitse topfabrikanten twintig 
procent verloren hebben, weet Leolux in 1985 nog acht 
procent te groeien. Om de productie in de pas te laten 
lopen met de verkoop start de bouw van een nieuwe be-
drijfshal. Het stoffen- en leermagazijn worden vergroot. In 
1986 blijven de orders binnenstromen. Een griepepidemie in 
het voorjaar zorgt voor extreme levertijden. Dan worden 
de laatste 800 m2 die nog vrij waren volgebouwd aan de 
Kazernestraat (afb. 7.4). De fabriek wordt doelmatiger in-
gedeeld. Voorlopig lijkt een verhuizing van de baan. Maar 
al in 1987 meldt het personeelsblad dat een terrein van 
5.000 m2 aan de Marinus Dammeweg is gereserveerd. Er 
komt een hal van 3.500 m2 voor de fabricage van kus-

sens en voor de voorraad polyether (afb. 7.5). Als die in 
1988 in gebruik wordt genomen, ligt er alweer een optie 
voor naastliggende percelen. In augustus van het jaar 
daarop start de bouw van nog eens 6.000 m2 productie-
ruimte. 
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7.7  Uit de eerste generatie van de jaren tachtig: model 
Mink.

7.8  Van dezelfde generatie: model Chita.

Intussen zijn de presentatiecentra, voorheen aangeduid 
als showrooms, in Utrecht en Eindhoven ingrijpend 
vernieuwd. Dat was nodig om ze aan te passen aan de 
manier waarop Leolux zich vanaf september 1986 ge-
durende een aantal jaren ging presenteren. Zelfbewust 
claimt het bedrijf in advertenties ‘de Nieuwe Stijl’. Op de 
omslag van de al evenzeer vernieuwde brochure heet 
het: ‘Design is meer dan vorm alleen. Design is functie, 
visie en emotie. De nieuwe stijl heeft dat’. De vormgeving 

van brochure, advertenties, presentatiecentra en beurs-
stands, in fraaie balans met de meubelen zelf, is verzorgd 
door het Leolux-presentatieteam zelf. In 1987 wordt de 
perfectie in communicatie bereikt door de magie, de 
glamour in de foto’s van fotograaf Wim Verschoor (afb. 
7.6).
In zijn kersttoespraak 1988 tot het personeel maakt 
Jeroen Sanders het duidelijk: ‘Na de succesvolle eerste 
generatie van de jaren 80: de Mink (afb. 7.7), Bora-Bora, 

Chita (afb. 7.8) en Flyer volgde een tweede generatie met 
groot succes ... De nieuwe generatie heet: Clio, Taro (afb. 
7.9), Axent (afb. 7.6), Lounge, Mellow-Mink en Scarabee 
en de allernieuwste creaties Pianéta en Salute’. 
Welja, niet zomaar één roos, maar een uitbundig boeket! 
Veelvuldig worden modellen met prijzen en erkenningen 
overladen door ioN, Haus Industrieform Essen en Design 
Center Stuttgart. 

 7.7  7.8
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7.9  Uit de tweede generatie van de jaren tachtig: model Taro.

7.10  Ton Sanders rond 1987, het jaar dat de aandelen wer-
den overgedragen.

In dezelfde toespraak uit Sanders ook zijn bezorgheid 
over het handhaven van de kwaliteit. ‘...doelstelling die 
hoge prioriteit heeft: leren om met ruim 200 mensen een 
beter product te maken als met bijvoorbeeld 100 mensen. 
Dat vergt organisatie, instructie en scholing. [...] in wezen 
vormt dat de kwaliteit van de totale organisatie’. Het uit-
gangspunt van de jonge directie is dan: ‘...maar we willen 
pas iets verregaands doen als we dat echt kunnen betalen 
dus géén snelle sprongen uit ambitie. Eerst alles goed 
organiseren met een goed rendement en dan met overleg 
verder. Liever klein en goed dan snel groot en slecht’. Al 
enige jaren, om precies te zijn: vanaf voorjaar 1985, wordt 
extra veel aandacht besteed aan de kwaliteit. Niet alleen 
van de productie, maar van de hele organisatie. Van ouds-
her ging iedereen er voetstoots van uit dat Leolux kwali-
teit leverde. Nu gaan onder begeleiding van extern kwa-
liteitsadviseur Tempelaars allereerst een dertigtal mede-
werkers bewuster aan de slag. In kwaliteitswerkgroepen 
wordt ieder aspect van de productgang gepolijst. Voor 
Materialen, Methoden en Machines komen registratiesys-
temen, verbeterde werkinstructies en controles. Baan in-
stalleert een nieuw computersysteem. De investeringen in 
1987 bedragen ruim f. 3.000.000,-. Even belangrijk in het 
proces is de ‘ombouw’ van de Mens. Van iedere mede-
werker op elke werkplek vergt het de mentaliteit dat ieder 
zijn eigen kwaliteitscontroleur is en toeleverancier aan de 
volgende medewerker. Een bewustwordingsproces van 

jaren. Mede door de kwaliteitszorg groeit de productie in 
1986 met twintig procent, in 1987 nog eens met zestien 
procent. 

Alle veranderingen, vernieuwingen en bouwactiviteiten 
zetten de resultaten begin 1988 onder druk. ‘De nieuw-
bouw aan de Marinus Dammeweg vroeg toch veel aan-
dacht en leverde bij het opstarten productieverlies op. De 
productie raakte af en toe uit balans ook door het sterk 
schommelende ziektebeeld. Het productief maken van 
de vrijgekomen productieruimtes aan de Kazernestraat 
verliep langzamer dan verwacht en zo was na een half 
jaar de situatie dat we met een grotere bezetting te wei-
nig méér hadden geproduceerd. […] Al met al was de 
eerste helft van 1988 een verloren half jaar. […] Maar na 
de vakantie zat de vaart er weer in. […] Langzaam klom 
het levertempo en begon boven de begrotingscijfers uit te 
groeien en zo maakt het tweede halfjaar de achterstand 
weer goed.’ Aldus Jeroen Sanders in diezelfde kerstbijeen-
komst met het personeel eind 1988. Er zijn dan ongeveer 
260 medewerkers. 

Definitieve wisseling van generatie
De jonge directie heeft op dat moment enerverende jaren 
achter de rug. In de loop van 1987 moet Ton Sanders vast-
stellen dat zijn adviezen door de jonge generatie en door 
de andere leden van de Toetsingscommissie regelmatig 
worden genegeerd. Door de overname van de aandelen 
van Jan Sanders en een optieregeling bezitten Jeroen en 
Johan samen een kleine meerderheid, die tot een breuk 
leidt tussen vader en zoon.
In de herfst van 1987 verkoopt Ton Sanders zijn aandelen-
pakket aan Jeroen Sanders en Johan van Beek. Later zou 
vader Sanders nuchter vaststellen: ‘Toen stelde jij je als 
een echte ondernemer op en dat overtuigde.’ Zag Sanders 
zijn eigen geschiedenis gespiegeld?
Op 24 mei is de nieuwbouw aan de Marinus Dammeweg 
officieel geopend door Ton Sanders, een van de twee 
stichters van het bedrijf. Zijn broer Jan kan daarbij al niet 
meer aanwezig zijn. ‘Helaas maakt mijn handicap, het fa-
len van het gezichtsvermogen, het mij onmogelijk het ver-
richtte werk in ogenschouw te nemen’, schrijft hij. 

Ton Sanders begint zijn toespraak met de constatering dat 
dit de eerste opening van een Leolux-gebouw is waaraan 
hij geen bijdrage heeft geleverd. Hij heeft meer afstand 
genomen van het bedrijf. Haast terloops meldt hij dat hij 
recentelijk zijn meerderheid van aandelen heeft overge-
dragen aan zoon Jeroen Sanders en Johan van Beek, die 
al enige tijd feitelijk het bedrijf leiden (afb. 7.10). 
De toespraak van Johan van Beek tot Ton Sanders schetst 
een uitstekend beeld van de (beide) oprichters en hun 
gedrevenheid: ‘Ondernemen is het initiatief nemen om 
de samenleving te voorzien van gevraagde goederen en 
diensten tegen aanvaardbare prijzen. Zo’n initiatiefnemer 
heeft zojuist de opening van deze produktiehal verricht. 
Een man die, samen met zijn broer, een kleine stoffeerde-
rij heeft opgetild tot het niveau van vandaag: de grootste 
zitmeubelfabriek van Nederland met een reputatie tot ver 
buiten de landsgrenzen’. En hij vervolgt: ‘Daarvoor is durf 
nodig: visie, durf, uithoudingsvermogen, bezieling, betrok-
kenheid bij de mensen. Eigenschappen die in sterke mate 
bij meneer Ton zijn terug te vinden. En daar wil ik even 
op doorgaan. Opgegroeid met de ideeën van het sociaal 
Christen-zijn, ziet u zich meer als een rentmeester, die niet 
zijn eigen welvaart, zijn eigen belang vooropstelt, maar 
juist dat van de gemeenschap als geheel en de werkge-

meenschap van Leolux in het bijzonder. De rentmeester 
die verantwoordelijk is voor het voortbestaan van de con-
tinuïteit, van datgene wat hem toevertrouwd is. Het draait 
dan ook niet om het bezit, maar om het goede beheer 
van een maatschappelijk goed. Dat houdt bijvoorbeeld in: 
goede produkten waar de konsument gelukkig mee kan 
zijn tegen redelijke prijzen, dat houdt ook in: een bedrijf, 
een werkgemeenschap, waarin medewerkers in een har-
monieuze verhouding werkzaam kunnen zijn. 
Zeer recent nog heeft meneer Ton een duidelijk voorbeeld 
van zijn standpunt gegeven. U hebt het zojuist van hem 
gehoord. Nu dat hij vindt dat zijn rentmeesterschap be-
eindigd is, heeft hij niet alleen het beheer over zijn bezit, 
maar ook het bezit zelf, het meerderheidspakket van de 
Leolux-aandelen aan Jeroen en mij overgedragen. 
Dat tekent de rentmeester. De man die niet het eigen 
gewin of familiegewin centraal stelt, maar de welvaart 
van allen die hem waren toevertrouwd. De man die lang 
voordat de OndernemingsRaad bestond al gestruktureerd 
overleg invoerde, de man die de personeelsvereniging 
een warm hart toedroeg, de man die bouwde aan de toe-
komst en dus aan ons heden.’

Dat afscheid nemen na veertig jaar bouwen en verbouwen 
van een onderneming gaat natuurlijk met pijn in het hart. 
Maar uiteindelijk brengt hij de wijsheid op om te vertrou-
wen op de nieuwe generatie. 
Elf jaar lang (!) hadden de twee generaties elkaar in de 
leiding van het bedrijf overlapt. Vandaar dat de overgang 
geen breuk vertoonde. In een toespraak vele jaren later, 
op 18 september 2007 bij Beaufort Interiors in Belfast, zal 
Jeroen Sanders het zo beschrijven: ‘Mijn vader had een 
ruwe diamant gecreëerd. Hij maakte design-producten en 
de aanzet naar een merk. Mijn opgave werd het om met 
mijn medewerkers de diamant te polijsten […] Het arbeids-
ethos stond, de kwaliteit was gedefinieerd […] We besloten 
een echt merk te worden én Europa als thuisland te zien.’

 7.10

 7.9
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EEN BEDRIJF VINDT ZICHZELF OPNIEUW UIT

Tot hier toe was de bedrijfsgeschiedenis nog voornamelijk gebaseerd op het aloude marketinguitgangspunt van 

maken of aanbieden wat de consument wil. Maar vanaf eind jaren tachtig zou de meubelmarkt een heel andere 

benadering vereisen. Naarmate de consument eerst mondiger, toen kritischer en vervolgens wispelturiger werd, 

was het ‘voldoen aan de vraag’ een veel te passieve benadering geworden. Een reactie op de wensen van de 

consument zou voortaan steeds te laat komen. 

Om ‘echt een merk te worden’, zoals Jeroen Sanders het zich ten doel stelde, moest Leolux overtuigender dan 

vroeger initiatieven gaan nemen en die zelfverzekerder over het voetlicht brengen. Het ‘Europa als thuisland zien’ 

schiep er de ruimte voor. Werd er aan het eind van hoofdstuk 6 nog gemakshalve over het bedrijfsgebeuren na 

1975 gesproken als een ‘herhaling van zetten’, gelukkig werd daaraan direct toegevoegd: ‘natuurlijk wel aangepast 

aan de veranderde situatie en tijd’. En die was in snel tempo zo drastisch veranderd dat Leolux zich opnieuw moest 

uitvinden om succesvol mee te kunnen doen als speler op het Europese toneel.

8.1  Omslag en openingspagina van de brochure van 1989 met 
typerende statements.

88.1

De eeuwige golfbeweging
Het jaar 1990 begint in een juichende stemming. Even 
lijkt alles mogelijk. De Berlijnse muur verdwijnt, het Oost-
blok opent zich. Duitsland wordt weer één, de 
Europese eenwording gaat voort. Een reusachtige markt 
lijkt open te gaan. De verkoopcijfers groeien overal tot 
recordhoogte, levertijden rijzen de pan uit. Iedereen wil 
meegenieten. Dus komen de lonen onder druk te staan. 
De economie dreigt oververhit te raken. Wie wil dan 
luisteren naar onheilsprofeten? De ontnuchtering komt uit 
een volkomen onverwachte hoek. Irak verovert Koeweit. 
Recessie volgt in de VS en Engeland, ontslagen bij grote 
bedrijven. Oliecrisis? Oorlog? En dat juist op het moment 
dat Leolux druk bezig is om de vergrote productiecapaci-
teit op te starten!

Terwijl de groei van de verkoop in Nederland iets stag-
neert (maar nog altijd in de plus blijft), stijgt de verkoop 
in Duitsland en Oostenrijk formidabel. Voor Zwitserland 
en België worden zelfs eigen salesmanagers in dienst 

genomen. Langzaam maar zeker trekt de verkoop ook in 
Frankrijk aan. De economie in de rest van Europa wordt 
blijkbaar niet geplaagd door problemen zoals in Neder-
land. Doordat Leolux zich precies op tijd in deze mark-
ten heeft ingewerkt, blijft het succesverhaal van de jaren 
tachtig ook in 1990 dóórlopen. De jaren negentig laten 
een regelmatige golfbeweging zien, waarbij de dip in het 
ene land opgevangen wordt door een top in het andere. 
Terwijl naar een groeiend aantal landen, Japan, Hong 
Kong, Mexico, Hongarije wordt geëxporteerd, waren ook 
al enige tijd licenties voor productie verleend. Eind 1987 
was Neoform Furniture in West-Australië een aantal mo-
dellen in licentie gaan produceren; in de Verenigde Sta-
ten Cumberland Furniture Corp. Beide bedrijven hadden 
daarvóór enige jaren met succes Leolux-modellen geïm-
porteerd. De fluctuaties in de geldwaarden waren een 
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8.2  El Nido, eigentijds met een vleugje traditie, de vroegere 
couch.

8.3  De Divi-Divi (Mark van Tilburg) werd bekroond door het 
Design Center Stuttgart en kreeg van de Jaarbeurs Utrecht 
de prijs voor jonge ontwerpers.

8.2

voorname reden om de productie zelf ter hand te nemen. 
Ook omdat beide bedrijven vooral met architecten en 
interieurarchitecten voor de projectenmarkt werken, waar 
dikwijls eigen-keuze-bekledingsstoffen worden ingezon-
den, is productie in licentie een minder omslachtige weg 
dan toelevering vanuit Europa.

Geavanceerde techniek in luxe verpakking 
‘Aan de jaren 90 wordt nu vormgegeven’ kopt op de eerste 
binnenpagina de brochure waarin Leolux de collectie 
voor 1989 presenteert. Bovenaan op de omslag hebben 
we dan al gelezen: ‘De jaren 90: magie van het fin de 
siècle’, en onderaan: ‘Leolux, de nieuwe stijl’ (afb. 8.1). 
De drie statements illustreren de haast verwarrende veel-
zijdigheid van de collectie. Naast El Nido, een zitmeubel 
waarin men zich letterlijk kan nestelen (afb. 8.2), verba-
zen de zitideeën van de Accolade met zijn variabele zit-
diepte en de ultralichte en asymmetrische Divi-Divi (afb. 
8.3). Opvallend zijn de grote keuze van uitvoeringen en 
vooral de ‘vertechnisering’ van het meubel. Leolux is bezig 
om te ontsnappen aan de beperkingen van het oude, basale 
stoffeervak. En daarmee tegelijkertijd aan het gevaar van 

goedkope namaak. De meubelen zijn ‘kneedbaar’ gewor-
den. Niet alleen komt er steeds meer keuze in elementen, 
de techniek maakt het mogelijk om de stand van alle on-
derdelen te wijzigen. De consument vormt zelf het meubel 
rond zich tot een individueel passende, comfortabele zit. 
Om dat mogelijk te maken is de technische kant van de 
productontwikkeling steeds belangrijker geworden. De 
uitdagende ideeën van de designers worden door con-
structeurs uitgewerkt tot maakbare producten. Samen 
bouwen zij unieke zitideeën. Eind 1967 begonnen met 
een simpele klaparm, zorgen nu zitideeën met veel meer 
gecompliceerde, slimme technieken voor een individuele, 
luxe zit. 
Een katalysator in dit proces is het Huis van de Toekomst, 
dat op 20 juni 1989 wordt geopend. Tv-presentator Chriet 
Titulaer, bekend door zijn ruimtevaartuitzendingen, heeft 
een groot aantal bedrijven van de bouwwereld zo ver 

Een individueel meubel, industrieel gemaakt
Steeds is Leolux op zoek geweest naar verbetering van het comfort van meubelen. Meer nog dan het materiaal zelf draagt de techniek daaraan 

bij. Bij tafels betekent dat veelal (en al eeuwenlang) het ontwikkelen van een liefst onzichtbaar schuifmechaniek. Het zijn net als kasten afstan-

delijke meubelen. Zeker in verhouding tot zitmeubelen. Die ervaren we met ons hele lijf. En juist die zitmeubelen waren altijd statische objecten 

gebleven. Alleen door de vering pasten ze zich enigszins aan aan postuur en houding van wie er op ging zitten. Helaas was het alleen het gevolg 

van slijtage en materiaalmoeheid.

In de jaren zestig ging het bedrijf op zoek naar manieren om het zitten voor iedereen gemakkelijk te maken. Aanpasbaar niet alleen aan lijf en 

leden, maar ook aan de behoefte aan afwisseling van houding. Actief of ontspannen zitten, lekker lui hangen, liggen. Het resultaat: een individueel 

meubel, industrieel gemaakt. We noemden het “zitideeën”.

Hieronder een overzicht van wat ontwerpers samen met technici van Leolux ontwikkelden. We vermelden daarbij het jaar waarin het idee werd 

ontwikkeld en het model waarin het werd toegepast.

jaar model ontwerper techniek
1967 685 Harry de Groot smalle neerklapbare arm tussen de rugkussens van de bank
1969 704 Harry de Groot brede neerklapbare arm tussen de rugkussens van de bank
1973 745 Harry de Groot aanhaakblad aan arm en verplaatsbare hoofdsteun
1978 200 Axel Enthoven fauteuil met blokkeerbaar draai- en neigmechaniek
1982 Cyclo Jan Armgardt lage tafel waarvan drie bladen om een as draaibaar zijn
1983 Bora Bora Glider Axel Enthoven zitting en rug van fauteuil en banken traploos verstelbaar
 Colibri Jan Armgardt mechanisch verstelbare zijdelen van de bankrug
 Twin Hugo de Ruiter minitafel met draaibaar tussenblad
1984 Tango Jan Armgardt mechanisch verstelbare zijdelen van de bankrug en zitting/arm
 Flyer Jos Mous opklapbaar rugdeel
1986 Trias Hugo de Ruiter eetkamertafel met uittrekbaar blad
1988 Paso Doble Jan Armgardt horizontaal draaibare ruggen
 Ippo Hugo de Ruiter verschuifbare rug waarvan de delen verstelbaar zijn
1989 Najade Hugo de Ruiter uitschuifbare tafel
1990 Meropida Hugo de Ruiter lage tafel waarvan de twee bladen en een kastje om een as draaibaar zijn 
1995 Danaïde Stefan Heiliger electrisch opklapbare zitting
1996 Antonia Hugo de Ruiter opklapbaar armkussen
 Kaleidos Axel Enthoven kast met zwenkwielen
1997 Amikejo Hugo de Ruiter opklapbare rugkussens
1998 Kikko Hugo de Ruiter draaiend rugdeel
1999 Flo Gerard Heilig beweegbare vleugelbladen op salontafel
 Helical Axel Enthoven electrische rug- en zitverstelling
 Panta Rhei Hugo de Ruiter electrisch verstelbare zit, rug- en armdelen
2000 Patachou Axel Enthoven draaibare en uittrekbare hoofdsteun
2002 Howlo Cuno Frommherz draaibare rugdelen
 E-dorado Braun en Maniatis electrisch verstelbaar zit-eiland
2003 Fidamigo Frans Schrofer in hoogte verstelbare rugkussens
2004 Akka Stefan Heiliger draaiend zitting
 Archipel Hugo de Ruiter rugdelen d.m.v. gasveren in hoogte verstelbaar
2005 Doppler Axel Enthoven eetfauteuil met zit- en rugverstelling
2007 Rising Dunes Braun en Maniatis verstelbare rug- en armdelen
2008 Ponton Braun en Maniatis draaibare rugdelen 
2008 PapelDoble Jan Armgardt draai- en kantelbare rug

8.3
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8.4

8.4 Het Huis van de Toekomst in 1989.

8.5  Kamerscherm Amata werd ontwikkeld voor het Huis van 
de Toekomst. Fauteuil Pallone, eveneens ontwikkeld voor 
het Huis van de Toekomst, fungeert nu al twintig jaar lang 
in de Leolux-collectie als icoon van progressiviteit. De Pal-
lone werd bekroond als Beste Nederlandse meubelontwerp 
1989, door het Design Zentrum Nordrhein Westfalen  en 
kreeg de Design Preis Schweiz.

8.5

gekregen dat zij samen midden in het land, in Rosmalen, 
een huis bouwen waarin hun meest progressieve woon-
ideeën zijn samengevoegd (afb. 8.4). Zeven jaar lang zou 
het Huis van de Toekomst aan professionals en leken de 
nieuwste ontwikkelingen laten zien op woon- en leefgebied. 
Techniek ten dienste van het wonen. De filosofie erachter 
past exact in de gedachtenwereld van Leolux. Geen won-
der dat Leolux wordt uitgedaagd om de zitmeubelen
te ontwikkelen voor het Huis van de Toekomst. Het 
bedrijf maakt kennis met het dynamische ontwerpteam 
Boonzaaijer-Mazairac en met de ideeën van de jonge ont-
werper Roy de Scheemaker. Daaruit ontstaan het fraaie, 
vlinderachtige kamerscherm Amata en het futuristische 
zitidee, de Pallone (afb. 8.5). In de woorden van de ont-
werper zelf: ‘Mijn inspiratie komt uit Goldfinger, Barbarella 
en de strip Baardmans en Kale, zonder nostalgisch terug 
te blikken of vormen en kleuren te imiteren. Ik wilde 
mensen komfortabel laten zitten, maar tegelijkertijd ook 
een mooie kompositie maken. Ik heb geprobeerd een 
zwevend kussen te ontwerpen; de ruggesteun is een 
duidelijke toevoeging’ en ‘Verder denk ik dat het stoeltje 
geestig is, dat het humor heeft’. 

Dat laatste aspect, humor, is nieuw in het aanbod van 
de toch altijd vrij serieuze meubelwereld. Het moderne 
zitmeubel had zich vanaf de jaren vijftig afgezet tegen de 
letterlijke en figuurlijke zwaarwichtigheid van clubs en 
sofa’s. Maar het bleef zichzelf zien als een stijlstatement 
en, hoogste ideaal, museaal object. Al spotte het daar 
openlijk mee, Memphis zelf werd al snel tot verzamelob-
ject. Nog nooit was het gelukt, meubelen-met-een-knip-
oog te maken die desondanks serieus genomen werden. 
De Pallone van Leolux zou tot ver in het eerste decen-
nium van de eenentwintigste eeuw in de meubelwereld 
een icoon worden van toekomstgericht denken én van 
design-met-een-glimlach. 

Tijd voor de Nieuwe Modernen!
De meubelen voor het Huis van de Toekomst zijn niet 
alleen boegbeelden van zoveel jaren vernieuwingsdrang, 
maar ook een stimulans om direct dóór te stoten. ‘Na 
Bauhaus en De Stijl, de innovatiegolven van de jaren vijf-
tig en zestig, de nostalgische jaren zeventig, het no-non-
sense denken van de jaren tachtig, is het nu tijd voor de 
Nieuwe Modernen.’ Zo begint de tekst van het jaarboek 

waarin Leolux de collectie 1990 presenteert. De overwel-
digende veelheid aan ideeënrijke modellen wordt de 
consument duidelijk gemaakt door een groot aantal 
sfeer- en detailafbeeldingen. Artikelen over zitideeën, zit-
ten, vormgeving, de ontwerpers en alle mensen achter 
de meubelen, informatie over inrichten, kleurgebruik, 
leer en meubelstoffen, garantie en natuurlijk over het 
Huis van de Toekomst helpen de consument bij het kie-
zen uit zoveel overdaad. In de brochure van 1991, nog 
steeds van dezelfde opzet en het vertrouwde, bijna 
vierkante formaat, wordt in dezelfde geest voorzichtig 
voortgebouwd. Daarbij valt op dat de collectie intussen 
niet meer alleen bestaat uit zitmeubelen, maar langza-
merhand is uitgebreid met tafels in allerlei vormen en 
maten. Ook eetkamertafels. En, logische consequentie, 
daar weer stoelen bij.
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8.7

8.8

8.98.6

8.6  Tafel van verlijmde, massiefhouten delen, passend bij o.a. 

model 757.

8.7  Tafel Maya uit de collectie van 1982, toen leverbaar in tien 

standaardkleuren.

8.8 Tafel Meropida in een combinatie van lak en houtfineer.

8.9  Bijzondere houtfineren van tafelserie Trias verlevendigen 

de strakke interieurs van de jaren negentig. Fraai detail: 

 de voet van de tafel. De eetkamerstoel is model Cachucha.

8.10  De luxe eetkamerstoel Saga. Natafelen wordt een genoegen.

8.10

Na jaren terug: tafelen centraal
Het was in 1974 begonnen met model 757 waarin het 
hout, verlijmd tot zeer brede delen, een zichtbare rol 
speelde. Om een eenheid aan te kunnen bieden werden 
salontafels vervaardigd met dezelfde kenmerken (afb.  
8.6, zie ook 6.9). Het werd direct een succes. Met de 
komst van de mdf-plaat - geen kopse kanten meer, geen 
trekken en krimpen - was vervolgens lakwerk binnen 
handbereik gekomen. Na een eerste aanbod in 1982 van 
tien standaardkleuren volgde in 1984 de kleur-volledig-
naar-wens (afb. 8.7). Met de Meropida werd de combina-
tie van lak met exclusieve fineren ingeluid: noten en 
essen (afb. 8.8). De bijzondere Trias-tafelserie met zijn 
fraaie voet, die al vanaf 1987 furore maakte, wordt in 
1991 ook in genoest esdoorn verkrijgbaar, in 1993 boven-
dien in Zwitsers peren (afb. 8.9). Al lange tijd niet meer 
gebruikte houtsoorten vormen nu een warm en verfijnd 
accent in de strakke interieurs van de jaren negentig. 
Inmiddels is de tafelcollectie uitgegroeid tot een verza-
meling bijzondere meubelen. Ver uitgestegen boven de 
verplichte salontafel tussen het bankstel. Net als bij de 
zitideeën is bezinning op het gebruik als bestaansgrond 
gekozen. ‘Leolux-tafels zijn meer dan een mobiele vloer-

verhoging om iets op neer te zetten’, staat te lezen in de 
brochure van 1991. ‘Een Leolux-tafel moet de mens dienen 
en dus voorzien zijn van extra dimensies, die haar multi-
functioneel maken. Draaien, uitschuiven, samenvoegen 
en kombineren zijn de practische en flexibele functies 
van welvoorzien tafelen.’ Een filosofie die naadloos aan-
sluit bij de zitideeën. 
Dan volgt ook variatie in de lakken zelf. Behalve in kleur 
kan de consument in 1994 kiezen uit zelfs vier verschil-
lende structuren. Bij twee ervan, die Leolux in eigen 

huis ontwikkelde, is het handschrift van de lakspuiter 
te herkennen. Elk product is daardoor een uniek stukje 
vakwerk.

Met de Trias-tafelserie die ook in een eetkamertafel voorziet, 
ontstaat als vanzelf de productie van eetkamerstoelen. Eerst 
nog in de vorm van een geheel gestoffeerde halffauteuil, 
model Saga (afb. 8.10). In 1989 komt de Cachucha erbij, die 
letterlijk half om half leer met chroom combineert (afb. 8.9). 
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8.11 8.11  De bijzondere meubelserie Giotto, onderscheiden met de 
Mobilia Innovatieprijs.

8.12  De halffauteuil Lapita in een hoge en lage variant. Maar 
ook bedoeld als luxe eetkamerstoel. 

8.13  Model Papageno, design met een glimlach.

8.14 Vrolijk en tegendraads, de stoelen Antipode.

8.15 Vorstelijke troon: Echnaton.
8.12

8.13

8.14

8.15

In 1991 verrast Axel Enthoven met de eerste echte, volwas-
sen want niet van een fauteuil afgeleide, eetkamerstoel, 
de Giotto (afb. 8.11). De naam verwijst naar de bekende 
ruimtesonde met zijn state-of-the-art techniek. Samen met 
de driehoekige tafel Sagitta is het ensemble een oogstre-
lend staaltje vakmanschap. De tafel kan vergroot worden 
door een aanhaakblad. Een veelzijdig ensemble ook, want 
naast een taboeret is er een wandophangsysteem, een 
aanhaakblad dat aan de muur wordt bevestigd en op één 
poot steunt. Het geheel wordt datzelfde jaar nog onder-
scheiden met de Mobilia Innovatieprijs. 

De weelde waarin de West-Europese wereld zich in de 
jaren negentig wentelt wordt zichtbaar in het tafelgebeu-
ren. Was vroeger bij gebrek aan ruimte voor een bankstel 
de eetkamertafel het middelpunt van het gezinsleven, nu 
gaan het samen eten en gezellig natafelen hun stempel 
drukken op het wonen. De uitvoering van eetkamertafels 
wordt steeds pretentieuzer. Constructies worden geraf-
fineerder, de gebruikte materialen exotischer. De stoelen 
eromheen volgen die trend van zichtbaar comfort. Leolux 

brengt de Lapita van ontwerper Hugo de Zeeuw. Eenvoud 
en verfijning. En de verrassing: het haast onzichtbare spelen 
met centimeters en enkele subtiele details laten naast de 
eetkamerstoel een halffauteuil ontstaan (afb. 8.12).

Techniek met een glimlach
Voor de collectie 1996 gaat Leolux een stap verder in het 
brengen van meubelen-met-een-glimlach. Na de Pallone 
is de weg daarvoor vrijgemaakt door de Papageno-
fauteuil van Jan Armgardt (afb. 8.13). Zijn op dat model 
typeringen als ‘speelsheid, plezier en humor’ al op hun 
plaats, voor de eetkamerstoelen Antipode gelden die 
nog sterker. Beeldend kunstenaar en vormgever Clemens 
Briels gebruikt de basisvorm van een eetkamerstoel om 
duidelijk te maken dat er ook een totaal ándere manier 
is om meubelen te ontwerpen. Meer onbevangen, vanuit 
een kinderlijke fantasie. Vandaar de naam Antipode (afb. 
8.14). Een nieuwe, bijzondere fauteuil, haast een troon, 
krijgt de naam Echnaton (naar de Egyptische farao uit 
de veertiende eeuw vóór het begin van onze jaartelling) 
(afb. 8.15). De vrije vormen en de puur decoratieve manier 
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8.18

8.16 Luchtig zwierende vormen van de Amphora.

8.17  Technisch hoogstandje: de Camarilla, hier in ongestof-
feerde versie.

8.18 Japans-sobere zitelementen Solymi bij de tafel Xingu.

8.19 Leolux-nazorg: eigen leeronderhoudsmiddelen.

8.16

8.19

van stofferen van de Antipode-serie zijn duidelijk een 
bron van inspiratie en uitdaging. De vormen van luxe eet-
kamerstoel Amphora zijn zwieriger dan ooit (afb. 8.16). 
De zitgroepen Sarafina en, meer ingehouden, de Carabas/
Carabita/Mincio-serie van Hugo de Ruiter volgen. Van de-
zelfde succesvolle bedrijfsontwerper, begonnen als werk-
tekenaar in de machinale houtbewerking en uitgegroeid 

tot hoofd van de modelontwikkeling, stammen voor de 
collectie 1997 de eetkamertafel Bascule en de stoel 
Camarilla. Beide maken gebruik van technisch knappe 
constructies, die de schoonheid van hout combineren met 
een elegante vorm. In de stoel Camarilla gaat Leolux, toch 
van oudsher een stoffeerderij, zelfs zó ver dat ook een 
geheel ongestoffeerde versie verkrijgbaar is (afb. 8.17)! 

Verbluffend van eenvoud daarentegen zijn de op Japan 
geïnspireerde zitelementen Solymi (afb. 8.18).
De tegenstellingen binnen het Leolux-aanbod zijn groot. 
Eenzijdigheid wordt maar al te vaak op den duur de 
dood in de pot. De andere kant van de markt wil óók 
bediend worden. 

Een rijkdom aan ideeën rondom
Hoezeer niet alleen het bedrijf Leolux, maar in die jaren 
ook de meubelmarkt royaal kans biedt aan creatieve 
ideeën, ziet men aan het feit dat in de slipstream van 
deze eetkamermeubelen talloze kleine en grote details 
opduiken. Ze vormen de finishing touch van een zelfbe-
wuste meubelcollectie. Ze ronden het aanbod honderd 
procent af. We noemen er maar een aantal en klakkeloos 
als strooigoed door elkaar. 

Eind van de jaren zeventig had Van Voorthuisen als chef 
van showroom Eindhoven daar plaatselijke kunstenaars 
binnengehaald. Het mes sneed aan twee kanten: het 
meubelveld werd opgefleurd en de kunstenaar kreeg een 
extra verkoopkans, ook tijdens de bijbehorende, soms 

8.17

druk bezochte vernissages. Regelmatig volgden sinds-
dien exposities in de presentatiecentra van Eindhoven 
en Utrecht. Door zijn freelancewerk als ontwerper van 
kunstboeken is Ludo Backes in de jaren tachtig in contact 
gekomen met kunstenaars als Jan Sierhuis en Karel 
Appel, Carel Willink, Evert Thielen, beeldhouwers Arthur 
Sproncken en Nic Jonk. Het werk van deze vermaarde 
kunstenaars draagt in de jaren tachtig en begin negentig 
veel bij aan de sfeer rond de meubelarrangementen. 
 
Typerend voor de zorg waarmee Leolux de meubelen 
omringt: vanaf 1988 brengt het bedrijf eigen leeronder-
houdsmiddelen. Noblesse oblige: als grootste leerverwer-
kende meubelindustrie besteed je niet alleen aandacht 
aan de inkoop ervan, maar ook aan het onderhoud (afb. 
8.19).
Om bij de bekleding van de meubelen te blijven, men 
zou de indruk kunnen krijgen dat Leolux-meubelen 
alleen bekleed met leer worden geleverd. Niet juist. Al 
van oudsher betrekt Leolux bekledingsstoffen van gere-
nommeerde leveranciers. 
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8.20  De presentatiestandaard van de Calata-stoffen bij de dealer.

8.21  De graficus M.C.Escher en gedessineerde stoffen, geïnspi-
reerd op zijn etsen.

8.22  Lichtvoetig en beweeglijk, model Tango, hier met alumi-
nium onderstel.

8.23 Bijzettafel Besico met handige draagbeugel.

8.24  Dynamische belijning voor een dynamisch medium, 
 TV-meubel Verso.

8.25  De kast Kaleidos, verkrijgbaar als TV-meubel en als  
secretaire.

8.26 Zoek het verschil: tabouret Bongo en bijzettafel Tam-Tam.

8.27  Een van de evergreens van Leolux, toppers in de verkoop 
sinds begin jaren tachtig: de Bora-Bèta.

8.20

8.21

8.22

8.23 8.24 8.25

8.26 8.27

In 1988 wordt een collectie gedessineerde stoffen gelan-
ceerd, de Calata dessins, met een opvallende presentatie 
(afb. 8.20). In 1994 volgt dessin-geprint leer in combinatie 
met effen. Het bedrijf verrijkt de Calata-collectie met pa-
tronen die gebaseerd zijn op – dat recht is exclusief ver-
worven – de etsen van de beroemde graficus M.C. Escher 
(afb. 8.21).
 
In 1994 ook – eindelijk, eindelijk – verschijnt het fraaie 
aluminium-onderstel dat model Tango de bedoelde licht-
voetigheid geeft (8.22). Het bijzettafeltje Besico met de 
verrassende draagbeugel, een ontwerp van Siggi Fischer, 
waarvan iedereen zich afvraagt waarom dat nooit eerder 
bedacht is (afb. 8.23). Het tv/videomeubel Verso van 
Willem Sterken, even later gevolgd door de imposante
tv/secretaire Kaleidos van Axel Enthoven (afb. 8.24 en 

8.25). De taboeret Bongo en bijzettafeltje Tam-Tam van 
Hugo de Ruiter (afb. 8.26). 
De baaierd aan ideeën in de vroege jaren negentig ver-
bluft ook nu nog.

Het fundament
Deze jaren, waarin Leolux de meubelwereld overstelpt met 
het ene bijzondere woonidee na het andere, zijn alleen al 
zo glorieus, omdat áchter deze eyecatchers van jaar tot jaar 
een ijzersterke basiscollectie staat. De verkoop in de jaren 
negentig en ver daarna wordt beheerst door vijf modellen. 
Om de voor Nederlandse begrippen ongelooflijk lange 
looptijd van deze evergreens duidelijk te maken, voegen 
we na de namen tussen haakjes de jaren toe waarin ze in 
de brochures, later jaarboeken, verschijnen.
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8.29

8.30

8.28  Ook de Fiabo behoort door de rustige lijnen en fraaie 
 details tot de groep Leolux-evergreens.

8.29  De imposante fauteuil Excalibur werd in 1990 uitgebracht.

8.30 Klein, sierlijk en actief, fauteuil Dolcinea.

8.31  Veelzijdige meubelgroep Catalpa. De rugdelen zijn voor-
zien van een verende multiplex-constructie naar een eigen 
vinding van Leolux.

8.28

8.31

Bora-Bora: van 1982 tot 2008 (zie afb. 7.2) en Bora-Bèta: 
van 1988 tot 2008 (afb. 8.27), beide ontworpen door Axel 
Enthoven. 
De Tango: van 1985 tot heden (zie afb. 8.22) en de Colibri: 
van 1985 tot 2000 (zie afb. 7.2) van Jan Armgardt. 
De Fiabo: van 1988 tot 2003/04 van Hugo de Zeeuw
(afb. 8.28).
Vruchtbaar zijn ook de beginjaren negentig. De Excalibur 
van Jan Armgardt (afb. 8.29) loopt vanaf 1990 tot heden, 
zijn Dolcinea (afb. 8.30) vanaf 1992. De Catalpa van 

Hugo de Ruiter eveneens vanaf 1992 tot heden (afb. 8.31). 
Anders dan in de jaren zeventig geven de gestage royale 
verkoopcijfers van deze ‘runners’ Leolux de gelegenheid 
om tijd en aandacht te besteden aan van oudsher bedrijfs-
vreemde gebieden als de eetkamer en kleinmeubelen.

Daarmee doen we nog geen recht aan de vele, wat min-
der op de voorgrond tredende modellen die jarenlang 
hun bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Dat doen 
ze – zo wordt bij het bladeren door de jaarboeken wel 
duidelijk – veel langer dan vroeger voor mogelijk werd 
gehouden. Was de consument toen wispelturiger? Meer 
individualistisch? De verkopers van de detaillist sneller 
uitgekeken op wat zij al zo dikwijls hadden verkocht? 
Wie zou het durven te beweren? Had de mode toen meer 
invloed? Of was Leolux langzamerhand de concurrentie-
op-laag-niveau (prijs, plagiaat) ontgroeid? 
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8.32  Kunstenaar henkVanderVet met kleurige zeefdrukken in 
het jaarboek van 1993.

8.33 Clemens Briels met zeefdrukken in het jaarboek 1996.

8.34  Veel aandacht wordt besteed aan de vormgeving van beurs-
stands in Keulen, Kortrijk en Milaan. Naast ‘conventioneel’ 
opgebouwde stands experimenteert Leolux ook met een 
circustent-constructie.

8.32

8.33

8.34

Zeker speelt het grotere afzetgebied een rol. Bleef dat 
vroeger beperkt tot Nederland en, vooruit, een beetje 
België, in de jaren negentig begint Leolux niet alleen aan 
een Europese maar zelfs een mondiale spreiding van 
de afzet. Wat dan voor de ene markt alweer ouderwets 
is, is voor de andere nog vrij vooruitstrevend. Het effect 
in geld uitgedrukt, guldens nu naar euro’s omgerekend: 
door de brede aanpak stijgt de omzet gestaag van twintig 
miljoen in 1988/89 naar vijfenvijftig miljoen in 2000/01.

De finesse, de presentatie
Een mogelijk tweede antwoord op de vraag hoe de col-
lectie opeens zo bestendig wordt: de presentatie. Die is, 
net als de modellen en al evenzeer de leiding zelf, uit 
zijn schulp gekropen. Als voor het eerst in het jaarboek 
2006/07 de historie van het bedrijf kort beschreven staat, 
wordt na de vermelding van spraakmakende producten 
en internationale designers gesteld, dat de jonge leiders 
in de jaren tachtig ‘een koers inzetten die leunt op het 
gedachtengoed van de eerste veertig jaar, zij het met een 
geheel eigen presentatie’. 
De al vijfentwintig jaar gebruikelijke jaarlijkse brochure, 
waarin sinds 1975 ook allerlei achtergrondinformatie wordt 

gegeven, wordt in 1993 uitgebreid tot een imposant jaar-
boek dat in een Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse 
oplage verschijnt. Het is de bedoeling dat het een ‘be-
waarboek’ zal worden. Een groeiend aantal copywriters, 
waaronder Jeroen Sanders zelf, en vormgevers werkt er 
aan. Naar analogie van de jaarverslagen van grote on-
dernemingen en banken introduceert Ludo Backes vrije 
beeldende kunst in het jaarboek. De omslag en enkele 
binnenpagina’s tonen drie jaar lang fotografiek van henk-
VanderVet (hij ziet zijn naam graag aldus geschreven). 
Via de fotografie had VanderVet in de jaren zestig zijn
 fotografiek ontwikkeld. VanderVet zocht en vond de 
dynamiek van de twintigste eeuw vaak in exotische 
kleuren (afb. 8.32). Het blijft niet bij de Leolux-jaarboeken. 
Zeefdrukken ervan, in een oplage van 100 exemplaren, 
worden geëxposeerd in de presentatiecentra en zijn daar 
voor liefhebbers verkrijgbaar. 
Zeefdrukken van Clemens Briels, op het thema ‘zitten’, 
verluchten in 1996, 1997, 1998 en 2005 de jaarboeken 
(afb. 8.33). De samenwerking met hem had al geresul-
teerd in de bijzondere Antipode-stoelen (zie afb. 8.14). 
De hele opzet van het jaarboek, de lay-out, de productfo-
to’s vertonen een verfijnde aandacht voor vorm en sfeer. 

De presentatie staat op internationaal niveau. 
De informatie rond het product, in de vroegere catalogi 
al niet gering, is in deze jaarboeken wel zéér volledig. 
Uitgebreid wordt aandacht besteed aan alle mensen die 
ergens in het productieproces van de meubelen een rol 
spelen. Zithouding, vorm en materialen, veringen, zelfs 
de hele techniek van het leersnijden komen ter sprake. 
Vollediger kan de klant niet geïnformeerd worden. Het 
enthousiasme dat er van afstraalt zal zeker aanstekelijk 
werken op de lezer. 
Een jaarboek is ‘maar’ een onderdeel van de totale pre-
sentatie van het bedrijf. Nog uitdrukkelijker, want zicht-
baar voor de hele meubelwereld, presenteert het bedrijf 
zich op internationale beurzen. De stands in Keulen, Kor-
trijk en Milaan zijn groots en stijlvol en kunnen de toets 
van de internationale kritiek volledig doorstaan (afb. 
8.34). Ze zijn een afspiegeling van de presentatiecentra die 
analoog aan de groeiende export ontstaan. 
Naast het inmiddels ingeburgerde en in 1994 gereno-
veerde centrum in Krefeld wordt in 1990 een tweede 
Duits presentatiecentrum geopend, nu in Ludwigsburg bij 
Stuttgart (afb. 8.35). De inrichting hoort op dat moment 
tot de top in Europa. In 1995 wordt het centrum met nog 
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8.35  Het Leolux-presentatiecentrum, nu Design-Center, in 
 Ludwigsburg bij Stuttgart.

8.36  Exterieur en interieur van het Leolux-Design-Center in 
 Sint-Pieters-Leeuw bij Brussel.

8.37  Opvallende Leolux-advertenties in 1990: De Nieuwe 
 Modernen.

8.35

8.38.1

8.37

8.36

eens 300 m2 uitgebreid. In België, waar al zo lang zoveel 
‘verdelers’ trouwe Leolux-klanten zijn, opent Leolux in 
april 1994 een presentatiecentrum in Sint-Pieters-Leeuw 
bij Brussel (afb. 8.36).

Jaarboeken en presentatiecentra, nu Design-Center 
genoemd, ze zijn naast en ter aanvulling van de winkel 
van de dealer de plaatsen waar de consument uitge-
breid en tot in detail kennis kan maken met de Leolux-
collectie. Het contact is dikwijls begonnen door een 
advertentie. Leolux biedt de detaillist kant en klare ad-
vertenties aan en adverteert samen met de dealer. Het 

bedrijf adverteert daarnaast vooral ook zelf in allerlei 
bladen. Met de nadruk op het najaar en vroege voor-
jaar. In 1990 verschijnen de opvallende advertenties 
van de ‘Nieuwe Modernen’ (afb. 8.37). In Nederland in 
bladen als VT-Wonen, Eigen Huis, Libelle, Margriet en 
Avenue. Daarnaast in kranten als NRC/Handelsblad, 
de Volkskrant en Trouw. De Duitstalige consument treft 
Leolux aan in Schöner Wohnen, Der Spiegel, Stern en 
Brigitte. 
In 1992 laat Leolux nóg duidelijker in heel Europa één 
gezicht zien. In alle landen staat als kop in alle adverten-
ties: ‘Design tells about life, our wishes, our dreams, our 

memories’ (afb. 8.38.1). Geen problemen met vertalen. 
De tekst zou jarenlang in alle bedrijfsuitingen, zelfs 
groot op de vrachtwagens, de boodschap door Europa 
gaan uitdragen (afb. 8.38.2). Ook wordt de band met 
de dealers nog eens aangehaald: de vermelding van de 
dealeradressen beslaat een groot deel van de adverten-
tieruimte. Het bedrijfsblad de Praot Praos laat met grote 
regelmaat onder de kop ‘Leolux worldwide’ adverten-
ties zien van dealers in Mexico, Hong Kong, Hongarije, 
Japan en de VS (afb. 8.39). De fotografie van de meu-
bels, de opzet van hun advertenties zijn overal duidelijk 
rechtstreeks afkomstig van het Nederlandse bedrijf. 
Het toont hoezeer niet alleen de Leolux-meubelen zelf 
maar ook de hele presentatie ervan wereldwijd wordt 
gewaardeerd. 
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8.38.2

8.39

8.38  Niet alleen advertenties dragen de Leolux-
slogan uit. Ook de vrachtwagens, die door 
heel Europa rijden.

8.39  Dealeradvertenties en -publicaties op de 
andere kant van de aardbol.

8.40  Meneer Jan en meneer Ton in de laatste jaren van hun 
actieve leven als directeuren/eigenaren van Leolux.

8.40

Uiteindelijk gebeurt het een keer
Het bedrijf verliest zijn stichters (afb. 8.40). Op 6 maart 
1990 is Jan Sanders overleden. Zijn nauwgezetheid en 
zorgvuldigheid, maar ook zijn humor en relativerings-
vermogen waren langzamerhand legendarisch geworden. 
‘Slijtage, afscheid en de dood zijn een wezenlijk bestand-
deel van het leven’, had zijn broer Ton gezegd toen Jan 
in oktober 1979 afscheid nam. Een paar jaar na het over-
lijden van Jan, op 12 juli 1992, overlijdt ook Ton Sanders. 
Met zijn dood is een tijdperk definitief afgesloten, dat 
van de oprichters, de eerste 
generatie. In een herdenkingsartikel in het personeels-
blad beschrijft Johan van Beek aspecten van de persoon 
Ton Sanders. ‘Een leider die veel van zichzelf en anderen 
eiste, niet scheutig was met complimentjes, maar ook 
een Christen met een sterk gevoel van plicht en ver-

antwoordelijkheid, vooral jegens de eigen mensen, de 
werkgemeenschap van Leolux. Ik denk dat zijn wijze 
van handelen en zijn manier van optreden grotendeels 
door dat plichtsbesef verklaard kunnen worden.’ 
Beide stichters hadden, ieder op zijn eigen manier, door 
hun inzet de talenten vermeerderd die ze hadden mee-
gekregen. Geleend, naar hun opvatting. Ze voelden zich 
slechts tijdelijke beheerders van een maatschappelijk 
goed, hun Leolux. 
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8.41  De Leolux-gebouwen aan de Marinus Dammeweg in het 
jaar 2000. Gebouw (1) werd in gebruik genomen in 1989, 
(2) in 1992, (3) in 1993. In 1999 kwam gebouw (4) tot 
stand, terwijl inmiddels in 2007 op de bouwplaats (5) een 
grote hal met ontvangstcentrum verrees. Een luchtbrug 
verbindt nu dit gebouw met (1).

3

4

5

Schuiven, inschuiven en uitbreiden
De voorzitter van de Ondernemingsraad, Sef Gubbels, 
kon bij zijn aftreden in 1990 constateren dat er een nieuwe 
fase in de geschiedenis van Leolux was begonnen. En 
inderdaad, in de jaren daarna zouden de gevolgen van 
een nieuwe aanpak door de jonge leiding volop zichtbaar 
worden.
In 1989 delen de beide directeuren hun taken anders in. 
Jeroen Sanders gaat zich concentreren op het marketing- 
en verkoopbeleid, waaronder ook productontwikkeling 
valt, terwijl Johan van Beek naast zijn taken op financieel 
en personeelsgebied de productieleiding op zich neemt, 
die voorheen onder Jeroen Sanders viel. Deze verschui-
ving is om twee redenen nodig. De aanpassing aan de 
Europese markt en de internationalisering van het merk 
vergen extra, naar buiten gerichte aandacht. Intern moet 
daarnaast alles op alles gezet worden om de succesvolle 
verkoop om te zetten in perfecte producten en tevreden 
klanten. 
Om flexibeler te opereren wordt gekozen voor twee zelf-
standige productie-units, die ieder het Leolux-producten-
pakket kunnen produceren. Na de pensionering van 
Werner Stratmann, de productieleider die in eerste instan-
tie de twee productie-units coördineerde, verschuift het 
een en ander. Jan Willem Kruithof gaat Leolux I plus de 
technische dienst leiden, Bram Hagoort Leolux II. De lak-
afdeling was door de ontwikkeling van tafels en stoelen 
en de groeiende verkoop inmiddels van cruciaal belang 
geworden. Voor de uitbreiding en perfectionering ervan 
gaat Johan van Beek samen met Leo Schraven, chef van 
de lakverwerking, de beleidsmatige aspecten afstemmen. 
Om te komen tot een duidelijker afbakening van taken 
wordt in 1990 het oude begrip ‘staf’ opgedeeld in een ma-
nagementlaag en een aantal hoofden van ondersteunende 
diensten. Er wordt een groep Productie en Organisatie 
geformeerd, die de kwaliteitszorg, de invoering van de 
computer in de productie, de productieadministratieve sys-
temen, arbeidsanalyse, logistiek, arbeidsomstandigheden 
en veiligheid omvat. 

Al jaren was de computer in de administratie en de order-
verwerking ingezet. De groeiende mogelijkheden hadden 

regelmatig voor aanpassingen gezorgd. Langzamerhand is 
de computer ook voor de beheersing van het groeiende 
productieproces onmisbaar geworden. CadCam, ontwerpen 
en fabriceren met behulp van de computer, wordt een 
begrip. Tijdregistratie gaat digitaal gebeuren. Alle mallen 
worden ingevoerd en vervaardigd via de Lectra-computer. 
In 1992 volgt met hetzelfde systeem het snijden van be-
kledingsstoffen. Als eind 1993 na de aanloopperiode van 
de tweede productie-unit voorlopig zuinigheid geboden 
is, wordt uitdrukkelijk gesteld dat naast noodzakelijke ver-
vanging alleen nog geïnvesteerd zal worden in de compu-
tergestuurde productie. 

Een tweede gevolg van het succes: nieuwbouw wordt 
weer noodzakelijk. In feite zou de realisatie van de nieuw-
bouw meer een race tegen de verkoop worden dan tegen 
de klok. Aan de Marinus Dammeweg verrijst in 1990 een 
hal van 6000 m2 (afb. 8.41). De nieuwe productie-unit 
Leolux II met eigen magazijn, knipkamer, atelier, stoffeer-
derij en expeditie. Waar gewerkt wordt met nieuwe 
arbeidsconcepten in ruimere opstellingen. Nog vóór 
Leolux II gereed is, wordt duidelijk dat voor een nieuwe 
lakspuiterij meer ruimte nodig is dan in Leolux II was 
voorzien. De verkoop van tafels is zo sterk gestegen dat 
direct al de bouw van een Leolux III noodzakelijk wordt. 
De productie kan in 1992 maar met moeite de verkoop 
bijhouden. De werving van nieuw personeel verloopt 
moeizaam, de training vergt tijd die er eigenlijk niet is. 
Ziekteverzuim zorgt ervoor dat het rendement van sommi-
ge afdelingen achterblijft. Desondanks stijgt de productie 
in 1993 met twaalf procent. 
Maar het jaar zou dramatisch eindigen. 

1

2

8.41
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8.42 De watersnood in 1993. Een impressie.

Golven, letterlijk
Onverwacht overstroomt de Maas grote delen van Limburg. 
De machinale houtbewerking aan de Horsterweg moet 
met een ring van zandzakken en door pompen beschermd 
worden tegen overstroming. Ook voor de nieuwe 
productie-units, gelegen op een nieuw industrieterrein 
aan de Maas, dreigt hetzelfde lot. Terwijl de productie 
op volle toeren draait om de afleveringen vóór de Kerst 
rond te krijgen, worden noodmaatregelen getroffen. Zand-
zakken worden gevuld, voorraden en drukwerk naar zo 
hoog mogelijk verplaatst (afb. 8.42). Personeel wordt per 
vrachtwagen naar het bedrijf gebracht, per fiets is dat niet 
meer bereikbaar. ’s Nachts wordt wachtgelopen. Uiteinde-

lijk stijgt het water tot vijf centimeter onder het peil van 
de beganegrondvloer. Vanzelfsprekend is de traditionele 
kerstviering afgeblazen. De voorgenomen optimistisch 
getinte kersttoespraak wordt niet uitgesproken, maar ge-
publiceerd in het personeelsblad van december 1993. 

Heeft de watersnood de saamhorigheid van de mede-
werkers zo vergroot dat ze tot topprestaties werden op-
gepept? Het jaar 1994 zou een opperbest resultaat te zien 
geven. Het ziekteverzuim is ook door allerlei maatregelen 
danig teruggelopen. Het rendement wordt dat jaar het 
beste ooit. 

8.42
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8.43  Wethouder Th. Seelen overhandigt Jeroen Sanders de Mi-
lieuprijs 1994 van de Gemeente Venlo.

8.44  Sfeerbeeld van watersnood in Limburg, hier rond Kerstmis 
1993.

8.43

De inspanningen om te komen tot een efficiënte productie 
die tegelijk mens- en milieuvriendelijk is, worden door de 
Gemeente Venlo beloond met de Milieuprijs 1994 (afb. 
8.43). Een citaat uit het juryrapport: ‘De jury is van me-
ning dat het bedrijf Leolux met het project “Eco-design” 
er op bijzondere wijze in geslaagd is om in het produkt-
ontwikkelingsproces de milieucomponent maximaal mee 
te nemen. Met name de ketenbenadering in het produktie-
proces spreekt de jury erg aan. […] Zoals reeds gesteld 
vormt het bedrijf een duidelijke pionier op het gebied 
van milieugerichte produktinnovatie. Toepassing van de 
vergaarde kennis beperkt zich niet enkel tot de eigen bran-
che, maar kan breed toegepast worden. De jury komt tot 
de conclusie dat Leolux consistent scoort op alle criteria, 
waarbij nog aangetekend kan worden dat het aanwijsbaar 
gunstige effect niet exclusief aan Venlo voorbehouden 
blijft.’
Een extra pluim van de Arbeidsinspectie versterkt de 
waardering.

Consolidatie kenmerkt het jaar 1995. In het begin nood-
gedwongen. Wat volgens de geleerden eerst maar eens in 
de duizend, toen in de tweehonderdvijftig, daarna eens 
in de vijftig jaar kon voorkomen, gebeurt twee jaar later, 
in de eerste maanden van 1995. Weer watersnood! En nu 
met ernstiger gevolgen. 
Op het bericht dat de Gemeente ter bescherming van 
het stadsdeel Blerick het industrieterrein aan het water 
zou prijsgeven, grijpt Johan van Beek samen met Piet de 
Mulder, hoofd Interne Dienst, resoluut in. Ze laten een 
zanddijk van 464 meter rond het bedrijf aanleggen. Met 
de inzet van veel Leolux-medewerkers komt die in de 
kortste keren tot stand. Veilig, maar ondanks dat is 
productie niet meer mogelijk. Door de hachelijke situatie 
van de polders bij de Waal en de Rijn is daar een evacu-
atie in gang gezet. Dat betekent voor Leolux stagnatie in 
de aanvoer vanuit het Culemborgse van schuimmateria-
len en onderdelen. Omdat Leolux II en III gesloten zijn 
kan ook Leolux I niet meer produceren. Het bedrijf gaat 
tijdelijk dicht. Binnen blijft alles gelukkig droog, zodat als 
het water zakt de productie weer snel kan opstarten. Ook 
deze keer had het personeel zich voorbeeldig ingezet om 

het bedrijf te behouden. En niet alleen zij, ook externe 
bedrijven die te hulp schoten.
De consolidatie, het zuinig omgaan met de middelen, 
waartoe Sanders en Van Beek in 1992 hadden besloten, 
werd midden jaren negentig niet alleen door de voort-
durende stagnatie in de economie opgelegd, maar ten 
overvloede nog eens bevestigd door Moeder Natuur (afb. 
8.44).

8.44
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MARKTLEIDER 

In Europa was midden jaren negentig alom sprake van enige recessie. Een krimpende markt, met ingrijpende 

gevolgen voor veel bedrijven. De makers van Leolux gunden zich geen rust. De tijd moest benut worden. Niet 

alleen voor een passende reactie op de omstandigheden, maar ook als voorbereiding op betere tijden. 

9.1  Design-Center Utrecht na de ingrijpende verbouwing in 
1995.

9.2 Interieur van Design-Center Utrecht.

9

9.2

Kringen in het water
In maart 1995 maakt de directie bekend dat de Duitse 
Leolux GmbH de verkoopbelangen van Pastoe in Duits-
land gaat behartigen. Frankrijk en België volgen al snel. 
Leolux heeft een minderheidspakket in Pastoe verworven. 
Voor het eerst treedt de combinatie naar buiten tijdens 
de meubelbeurs in de paleisachtige ruimten van een 
klassiek gebouw aan de Via Cerva, hartje Milaan. Twee 
in hun design-policy zeer verschillende en eigenzinnige 
bedrijven in één show. Kort daarna staan in alle presen-
tatiecentra in Duitsland, Frankrijk en België de Pastoe-
meubelen met hun al sinds de jaren vijftig sterke imago 
naast de zitideeën van Leolux. 
Een tweede, langzamerhand zeer gewenste actie: het 
presentatiecentrum in Utrecht wordt ingrijpend verbouwd. 
Van een facelift kan geen sprake meer zijn, een totale 
metamorfose is nodig (afb. 9.1 en 9.2). Het personeels-
blad noemt het ‘een totaal verjongde Grande Dame, klaar 

voor de nieuwe ontwikkelingen in de markt waar re-
creatief winkelen en adviseren bovenaan de scoringslijst 
staan’. Als het nieuwe Leolux-Design-Center Utrecht (ja, 
ook de naam ondergaat een metamorfose) na veel vertra-
gingen op 12 oktober 1995 opengaat, is iedereen vol lof 
over de schitterende presentatie. 

Dat het bedrijf ondanks het zware weer zijn koers be-
houdt, blijft niet onopgemerkt. Nadat Venlo in 1994 de 
gemeentelijke Milieuprijs had toegekend, volgt in het 
voorjaar 1996 de provincie Limburg met een bekroning. 
Met de Van Lanschot Prijs Limburg toont zij haar waar-

9.1
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9.3

9.4

9.3  De Van Lanschotprijs Limburg (1996) wordt gevisualiseerd 
door dit bronzen beeld. Het staat opgesteld in de hal van 
de hoofdvestiging aan de Kazernestraat.

9.4  Model Danaïde, het toppunt van flexibiliteit. Een journalist 
noemt het ‘een vlinder die zich van zitbank ontpopt tot 
ligeiland’.

dering voor de bedrijfsvoering van Leolux (afb. 9.3). 
Het juryrapport vat kort het bedrijfsbeleid samen: ‘Met 
de bedoeling om in 10 jaar naar 50 miljoen omzet te 
groeien, werd een gedurfd model- en prijsbeleid gevoerd. 
Naast design en kwaliteit werd innovatie een centraal 
thema.’ Na een beschrijving van de stormachtige laatste 
jaren verwoordt de jury de rode draad in de geschiedenis 
van het bedrijf: ‘In deze successtory is Leolux een mens-
vriendelijke organisatie gebleven, gericht op de interactie 
tussen Leolux en haar klanten, haar designers en haar 
medewerkers. Vooral deze laatste groep wordt met respect 
en belangstelling benaderd. De onderneming streeft naar 
gezonde en blijvende werkgelegenheid binnen econo-
misch noodzakelijke randvoorwaarden. Design tenslotte 
is het credo van Leolux: “Design vertelt over het leven, 
onze wensen, onze dromen en onze herinneringen”; dit 
credo representeert de elementen die zijn terug te vinden 
in het succes van een sterk en mensgericht bedrijf. Het 
schept een stevige basis voor de toekomst.’ 
Een paar ‘kreten’ uit het gezamenlijk dankwoord en een 
toelichting op de bedrijfsvoering door Jeroen Sanders en 
Johan van Beek:
- Succes in een krimpend marktsegment.
- Ons concept is in heel Europa te gebruiken.
-  Uiterste flexibiliteit en slagvaardigheid zijn het enige 

juiste antwoord op de toekomst. Aanpassingsbereid en 
kort sturend kan Leolux de toekomst aan.

Nuchter en realistisch, zoals ze ook leiding willen geven, 
voegen ze daaraan meteen toe: ‘Duitsland kan nog groei-
en, Frankrijk komt er aan. Eén ding tegelijk.’

Over flexibiliteit gesproken, het toppunt daarvan biedt 
model Danaïde, dat Leolux uitbrengt op de Keulse meu-
belbeurs in januari 1997. De bank is ontworpen door 
Stefan Heiliger, die in het verleden het comfort in de 
auto’s van Mercedes-Benz onder zijn hoede had (afb. 
9.4). Het Dagblad de Gelderlander beschrijft het zo: ‘Zelfs 
de kenners likken hun lippen bij het snoepje uit Venlo. 
De Danaïde van Leolux. Een vlinder die zich van zitbank 
ontpopt tot ligeiland. Het ideale compromis tussen de 
ruimtevretende chaise-longue en het kamerplanologisch 
bijna onmogelijke ligeiland. Op de Danaïde zap je met 

een lichte druk op de knop van de afstandsbediening om 
van bank naar eiland. Als het bezoek weg is, ruist lang-
zaam het neerhangende voetgedeelte omhoog, schuift uit 
en vormt een eiland “om in deze tijd vol zorgen je te ont-
spannen en je opnieuw te motiveren om verder te gaan”, 
zo omschrijft een beurswoordvoerder likkebaardend het 
Venlogevoel’. 
De Danaïde is een kunstwerk op zich, een staaltje meubel-
techniek en een ornament in de woonkamer. Dat is dan 
tevens de beperking. Grote aantallen zijn er niet voor 
weggelegd, maar wat een impact! Die broodnodige aan-
tallen komen wel van de rest van de collectie. Er zijn mis-
schien op dat moment minder echte ‘runners’, modellen 
die er uitspringen in de verkoop, maar als geheel is de 
collectie door de ‘evergreens’ in de breedte gegroeid en 
daardoor ijzersterk. 
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9.5

9.7

9.5  Het in opdracht van Leolux ontworpen Design-Center 
Eindhoven, gerealiseerd in 1998.

9.6 Interieur van Design-Center Eindhoven.

9.7   Op deze pagina: ideeën zoals die geproduceerd werden 
tijdens het ontwerpproces van Plugged Furniture.

Het jaar 1997 is in de geschiedenis van het bedrijf om meer 
dan één reden een topjaar. Er wordt gebouwd, verbouwd 
en verhuisd. De groeiende afdeling marketing/presentatie 
heeft dringend behoefte aan leefruimte. De oude, eerste 
showroom boven de kantoren aan de Kazernestraat, al 
jaren in gebruik als modelafdeling en fotostudio, wordt een 
aangenaam ingericht kantoorlandschap. De verschuivingen 
die dat begin 1998 teweegbrengt in de rest van het bedrijf 
zijn te complex om te beschrijven. Maar men is daar lang-
zamerhand wel wat gewend.
De renovatie van het Design-Center Utrecht versnelt het 
verlangen naar een verbetering van dat in Eindhoven. Het 
centrum aan de Stratumsedijk biedt na 25 jaar te weinig 

mogelijkheden om de collectie op passende wijze te pre-
senteren. Een prachtige kans voor maatwerk wordt met 
beide handen aangegrepen. Op meubelboulevard Ekkersrijt 
even buiten Eindhoven gaat in 1998 het Leolux-Design-
Center open. Het futuristisch aandoende, ronde gebouw is 
ontworpen door architectenburo Van den Oever, Zaayer, 
Roodbeen & partners te Amsterdam. Het vormt een schit-
terende behuizing (afb. 9.5). De buitenzijde alleen al roept 
nieuwsgierigheid op. Van binnen imponeert de ruimte rond 
de monumentale trap die naar de verdieping voert, waar 
een lichtkoepel het geheel bekroont (afb. 9.6). Tijdens de 
rondgang wordt de bezoeker geboeid door verrassende 
doorkijkjes naar beneden. De representatieve ruimte biedt 
overal mogelijkheden tot fantasievol meubileren. Jeroen 
Sanders bij de opening: ‘Dit Center stelt de andere vijf 
Centers in de schaduw, maar is gelijktijdig de opmaat voor 
de definitieve vorm die de presentatie van het merk in 
Europa moet krijgen.’

Door de al even noodzakelijke investeringen in het produc-
tieproces blijft het rendement onder druk staan, maar met 
hard en accuraat werken komt Leolux dat jaar op het goede 
spoor. Aan het productiefront zou de afdeling Lakspuiten 
fors moeten worden uitgebreid. In zijn jaaroverzicht van 1997 
kondigt Jeroen Sanders al aan: ‘In de loop van ‘98 als de 
nieuwbouw aan de Marinus Dammeweg gereed is, dan zal 
Leolux 4 aan Leolux 3 toegevoegd worden. Er zal dan een 
unit ontstaan waarin alle disciplines die nodig zijn om de 
lakproducten te produceren, vertegenwoordigd zijn. Geen 
spuiterij alleen dus, maar de Leolux-afdeling Lakproducten’.

Dat deze uitbreiding van de productiemogelijkheden nood-
zakelijk werd, komt voor een groot deel voor rekening van 
het Plugged Furniture-project, dat heel 1997 beheerst. 
Kort daarna, begin 1998, zal Leolux bovendien kasten voor 
Pastoe gaan spuiten.

Twee werelden: ‘Plugged’ en ‘Furniture’
Enige jaren terug, in 1994, had Leolux een tv-trolley uit-
gebracht, model Verso, een idee van ontwerper/detaillist 
Willem Sterken (zie afb. 8.24). Hij had in de praktijk van 
alledag de vraag ontdekt naar een individueel, aanpasbaar 
mediameubel. Een jaar later was de karakteristieke Kaleidos-
mediakast gevolgd naar ontwerp van Axel Enthoven (zie 
afb. 8.25). Beide waren in lak uitgevoerd, gecombineerd 
met glanzend metaal. 
De reden van hun succes, zo bleek, was de mogelijkheid 
om de kleur van de mediameubelen volledig aan te 
passen aan de wensen van de klant. Het kleurbeeld van de 
zitgroep, bekleding en lakwerk, kon vervolmaakt worden 

door ook de media-accessoires er in te betrekken. Hier 
werd duidelijk dat als technologie de woning binnendringt, 
de woonsfeer duidelijk het primaat opeist. ‘De wereld van 
de woninginrichting heeft zich nimmer verzoend met de 
inbraak van de technologie in de woonsfeer’, aldus Jeroen 
Sanders. 
Philips herkende in de activiteiten van Leolux haar eigen 
ideeën over de verzoening van wonen met techniek. Zij 
hadden al enige ervaring opgedaan met de huishoudelijke 
apparaten die zij uitbrachten onder de titel ‘Philips by Alessi’. 
De zachtgroene en crème tinten van hun apparaten flirtten 
met de toen in het interieur gangbare kleuren.
De vonk sloeg over. 
In december 1995 wordt een eerste workshop gehouden 
voor marketeers en ontwerpers van beide bedrijven. Stefano 
Marzano, directeur Philips Design, zet zijn visie uiteen rond 
het thema ‘het nieuwe met het oude, het bekende met het 
onbekende verzoenen, zodat mensen de opkomende waar-
den van vandaag zullen kunnen integreren in de duurzame 
waarden van het verleden’. Ontwerpers van beide bedrijven 
gaan die week samen aan de slag. Uit hun speelse ideeën 
worden vier concepten geselecteerd. Afmetingen en context 
spelen een rol: dressoir, koffietafel, legplank, gewoon de 
wand zelf zijn referentiepunten en inspiratiebronnen (afb. 
9.7).

9.6
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9.8

9.9

9.10 9.11

9.8   Model PF Ironie. Verschillende functies ‘gevangen’ in 
 varianten van de tv-tafel.  

9.9  Model PF Tavoli. De presentatie is al even ironisch.

9.10  Model PF Parete. Kamerscherm draagt tv-scherm.

9.11  Als prins Willem-Alexander op 3 juni de Kamer van Koop-
handel in Venlo bezoekt, kan Jeroen Sanders hem trots 
informeren over het Plugged Furniture programma. De 
zeer geïnteresseerde prins krijgt de brochure mee.

Om het project een realistisch karakter te geven volgt een 
strenge technische keuring van de concepten. Warmte, 
akoestiek, stroomverbruik, compatibiliteit van de appa-
raten onderling worden besproken. Begin 1996 wordt de 
samenstelling van de apparatuur gekozen. In juni 1996 
kunnen de prototypen worden gepresenteerd aan 
management en alle betrokkenen van Philips en Leolux. 
Naar aanleiding van de positieve reacties wordt een Go-
NoGo-meeting gepland voor begin december. De drie 
projectleiders, Nick Isbouts (adjunct-directeur Philips 
Sound & Vision), Stefano Marzano en Jeroen Sanders, 
geven daar hun definitieve goedkeuring aan drie concep-
ten van het project (afb. 9.8, 9.9 en 9.10).

Op 19 maart 1997, ruim een jaar na de eerste workshop, 
worden de innovatieve producten in Milaan ten doop 
gehouden. De projectleiders houden inleidingen, waarna 
rond het thema ‘Cronaca di un nuovo design’ een levendige 
discussie ontstaat met architecten, ontwerpers en opinie-

leiders. Al even geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikke-
ling toont zich prins Willem-Alexander bij zijn bezoek aan 
de Kamer van Koophandel in Venlo (afb. 9.11).
Op maandag 9 juni start een grootse show in het Evoluon 
in Eindhoven. Het kersverse productie- en montageteam 
van Plugged Furniture is er samen met het normale 
Leolux-standbouwteam, de presentatiemensen van Philips 
en het Evoluon in geslaagd om in één dag de complexe 
combinatie van techniek en sfeer op te bouwen (afb. 9.12). 
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9.12

9.13

9.14

9.12  Showopstellingen in het Evoluon te Eindhoven voor de 
presentatie van Plugged Furniture.

9.13  Vijf modellen van de ‘Mobiele Brigade’: v.l.n.r. Amphora, 
Carabita, Lapita, Saga en Suva. Met een show van deze 
modellen steekt Leolux in 1997/98 de Duitse en Zwitserse 
dealers een hart onder de riem. 

9.14  Clemens Briels naast de gepimpte Ford Ka met door hem 
ontworpen bekleding. 

Het opstarten daarna van de productie levert, mede door 
de grote hoeveelheid ‘nieuwe’ materialen en onderdelen, 
nog talloze problemen op. Maar in de loop van september 
kan zelfs bij een dealer in Wenen geleverd en opgebouwd 
worden. Om dat te presteren waren ultramoderne tech-
nieken ingezet als rapid prototyping (onderdelen met 
behulp van laser uit laagjes opbouwen), soft tooling 
(goedkopere matrijzen) en nog een aantal meer. De be-
schrijving ervan zou hier te ver voeren. Leolux had in dat 
proces groot voordeel van het feit dat er in de loop der 
jaren een kundige afdeling modelontwikkeling was opge-
bouwd met als spil Hugo de Ruiter. En daar moet meteen 
aan worden toegevoegd de inzet van iedereen, in het bij-
zonder van de afdeling Lakproducten. 
Aan het eind van het jaar kan Jeroen Sanders dan ook 
stellen: ‘Plugged Furniture was dit jaar een hele zware 
klus en of het veel rendement zal opleveren, weet ik eer-
lijk gezegd ook niet. Maar verrassend en stralend van in-
nerlijke kracht was het wel. Leolux heeft vriend en vijand 
verbaasd. Leolux realiseerde iets totaal nieuws, leerde er 

veel van en heeft nu onuitwisbaar het stempel van markt-
leider gekregen. Een niet te becijferen kapitaal’.

Zelfvertrouwen en optimisme
In het voor het bedrijf hectische jaar 1997 was ook de 
‘normale’ verkoop gestaag blijven oplopen. 
In Frankrijk bijvoorbeeld, waar de Duitse showwagen 
werd ingezet, waren nu ruim vijftig verkooppunten. 
Alleen in Duitsland verkeerden de woningbouw, de 
textiel- en de meubelbranche nog in diepe crisis. De 
meubelhandel daar had danig moeite met haar midden-
positie tussen goedkopere meeneemzaken en etages van 
vooraanstaande merkmeubelen in grotere zaken. 

Een belangrijk wapen om het zelfvertrouwen op te 
vijzelen wordt de inzet van de ‘Mobiele Brigade’, een 
show van markante éénpersoons zitmeubelen in opval-
lend frisse leerkleuren (afb. 9.13). De kleurige presentatie 
kort bij de entree van diverse Duitse en Zwitserse dealers 
fungeert als aperitief vóór de maaltijd. 

Even opvallend, zij het niet internationaal gebracht, is het 
‘pimpen’ van de Ford Ka. Clemens Briels had als beeldend 
kunstenaar al eerder voor Leolux model Antipode ont-
worpen en een aantal stoffen. Nu komt hij met het idee 
om de binnenbekleding van een blauwe Ka uit te voeren 
in een van zijn stoffen (afb.9.14). De Venlose Ford-dealer 
L. van den Hombergh en Jeroen Sanders zien er wel wat 
in. Er worden vijftig Leolux-Ka’s geproduceerd, discreet 

op dashboard en portieren genummerd en gesigneerd. 
Leolux wordt wel méér verbonden met auto’s: detaillist 
Hämel in Frielenhof/Kassel presenteert in één show 
Leolux meubelen naast de nieuwe Porsche Boxter 911. 

Eind ‘97 brengt Leolux een bijzondere fauteuil uit. Ogen-
schijnlijk in schril contrast met de technische, industriële 
autowereld. Maar wie zou durven beweren dat daar ge-
voel geen rol speelt? Voor het eerst in de collectie is het 
model ontworpen door een vrouwelijke designer, Jane 
Worthington. Voor haar belichaamt een stoel een soort 
knuffelbeer die je omarmt en veiligheid biedt; een icoon 
uit je jeugd dat je woonomgeving de vertrouwenwekkende 
uitstraling van de speelkamer van vroeger teruggeeft 
(afb. 9.15). De naam Balou is een perfecte keuze. We 
wezen in hoofdstuk 8 op het design-met-een-knipoog dat 
eind jaren tachtig de Leolux-collectie binnensloop. Hier is 
design-met-een-glimlach nog beter op zijn plaats. En ook 
dat demonstreert hoe Leolux vol zelfvertrouwen in de 
wereld staat.
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9.15

9.16 9.18

Gemakshalve zou men immers deze zaken kunnen af-
doen als ‘gags’ en ‘stunts’. Maar ze zijn op dat moment 
van niet te onderschatten invloed op het gevoel van 
detaillist en consument. Men gaat een nieuw millennium 
tegemoet. Moeilijk is te zeggen, welk gevoel daarbij over-
heerst. De media tonen weemoed of voorspellen hoe de 
maatschappij zal aftakelen. Breed wordt uitgemeten hoe 
de wereld mogelijk zal vastlopen wanneer op 01.01.2000 
alle computers het laten afweten. 
In een dergelijke, onzekere sfeer werken zelfvertrouwen 
en optimisme aanstekelijk. En dat is precies wat Leolux 
uitstraalt. Jeroen Sanders maakt het in alle eenvoud 
duidelijk: ‘De wereld is in verwarring en ziedaar: in het 
Limburgse land ligt een bedrijf met nu maar liefst zo’n 
450 mensen. Heel velen vinden daar nog gewoon een 
baan voor hun leven, er worden geen wegwerpproducten 
gemaakt voor de eerste de beste hype en ze hebben er 
zelfs nog prestatiegerichte beloningen die ze elders pro-
beren in te voeren. Ze kunnen daar niet “onthaasten” of 
zomaar naar huis gaan want dat wordt direct afgestraft 
door omzetverlies en boze klanten. Daar in Venlo ligt 
gewoon een gezond bedrijf midden in die wereld van 
verwarring aan de vooravond van dat opzwepende nieu-
we millennium. Dat bedrijf gelooft in eigen kunnen; in 
het principe dat producten zinvol moeten zijn, hun geld 

meer dan waard en plezierig om mee te leven. Dat be-
drijf gelooft in de waarde van eerlijkheid, duidelijkheid, 
nuchterheid. Dat bedrijf gelooft in een toekomst waarin 
mensen nog steeds graag in hun tuin werken, hun huis 
opknappen en op de fiets hun omgeving verkennen en 
gelooft niet in een wereld van Internetzombies’.

Een gedenkwaardig jaar
Met een grote dosis zelfvertrouwen en zeker ook met een 
glimlach start Leolux eind 1998 een campagne onder de 
titel ‘Millenniumproof’ (afb. 9.16). Al langer beweerden 
ze immers dat hun meubelen een vleugje eeuwigheids-
waarde hebben (afb. 9.17).

9.15 Knuffelbeer Balou.

9.16 Drukwerk in de campagne ‘Millenniumproof’.

9.17 Een vleugje eeuwigheidswaarde als motto.

9.18  De grote zaal van theater De Maaspoort te Venlo, in 1998 
ingericht door Leolux.

Dan wel geen eeuwen, maar op 22 november ‘98 bestaat 
Leolux als zelfstandig Nederlands bedrijf toch al vijftig 
jaar. Typerend voor het werkklimaat in het bedrijf is, dat 
eind jaren negentig al veel medewerkers hun 25-jarig en 
een aantal zelfs hun 40-jarig jubileum hebben gevierd. 
We komen daar nog op terug. De beide eigenaren, Jeroen 
Sanders en Johan van Beek, herdenken in oktober ‘98 
hun 25 jaar lotsverbondenheid met het bedrijf. Samen 
vormen zij een gouden team. De een zet Leolux volop in 
de spotlights van het wereldtoneel, de ander zorgt achter 
de schermen voor een gezond financieel- en productie-
traject. Met als basis een duidelijke, open communicatie 
binnen hun bedrijf. De jubilarissen trakteren alle mede-

werkers met partners op een Magic Mystery Tour, waar-
over in het volgende hoofdstuk meer. 
Dat gebaar past exact in hun opvatting dat in een bedrijf 
iedereen, niet alleen de leiding, moet woekeren met zijn 
talenten. En dat daarom ook iedereen mag delen in de 
vreugde om het succes. Dat was het uitgangspunt van 
de stichters van het bedrijf geweest. Niet alleen welvaart, 
ook welzijn. Bij de renovatie van theater De Maaspoort in 
de zomermaanden van ’98 profiteert ook de stad Venlo 
van deze visie (afb. 9.17). Leolux herstoffeert er ter plekke 
en in een adembenemend tempo van tachtig stoelen per 
dag het meubilair van de grote zaal.

9.17
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10DE WERKVLOER

Tot hier werd de geschiedenis beschreven van het bedrijf met de nadruk op hoe het zich positioneerde in een 

veranderende wereld. Met welke modellen en hoe die gepresenteerd werden. Hoe de markt reageerde. Hoe 

productiemiddelen werden ingezet, hoe er gebouwd werd. Kortom, de economische gevolgen van ‘talent’. 

Daarmee bleef het sociale aspect van talent grotendeels buiten beeld. Terwijl juist die invalshoek door de stichters 

vanaf het prille begin gezien werd als het uiteindelijke doel van ieders, dus ook hun eigen inzet. 

In dit hoofdstuk valt daar de nadruk op: de mens-en-het-bedrijf. Het abstracte ‘de mens’ en de verbindingsstreepjes 

staan er niet zomaar. We moeten ons bewust beperken. Elke grote familie kent haar vreugden en verdrietigheden. 

Ook dit bedrijf. En elk familielid beleeft weer zijn eigen geschiedenis. Er wordt getrouwd, kinderen worden geboren, 

medewerkers en oud-medewerkers worden ziek en overlijden. In elke aflevering van het personeelsblad staan ze 

vermeld. Een hele rubriek in de Praot Praos is ook met hilarische voorvallen gevuld. Dat alles bij elkaar vormt in feite 

de familiegeschiedenis (afb. 10.1). Maar iedereen zal begrijpen dat het een onmogelijk omvangrijke kroniek zou 

worden. Daarom staan hier alleen de grote lijnen. Die bieden ieder de gelegenheid om met zijn of haar persoonlijke 

geschiedenis aan te haken.

10.1  Als het bedrijf in 1961 het 12½jarig bestaan viert, begint 
de feestdag met een kerkdienst in de Lambertuskerk te 
Blerick voor alle personeelsleden en hun partners. Op de 
groepsfoto de hele Leolux-familie: personeelsleden, staf en 
directie. Op de voorste rij onder andere ook de kinderen 
van Ton en Jan Sanders.

De allereerste generatie 
Hoe bescheiden van opzet het stoffeerderijtje was dat de 
Sandersen in 1948 kochten werd al geschetst in de hoofd-
stukken 2 en 3. Wel zéér kleinschalig. Bij de buurman, 
De Valk, op dat moment nog een zelfstandig bedrijf, 
geurden (stonken, volgens anderen) de potjes beenderlijm 
die op het vuur stonden, zongen de lintzagen en jankten 
de cirkelzagen. Gesprekken waren haast onmogelijk. De 
namen van de eerste werkers van De Valk zijn niet meer 
te achterhalen. 
Bij de Zuid Nederlandse Clubmeubelfabriek had de vak-
man-stoffeerder een handvol kammzwecken, een soort 
spijkertjes, in de mond genomen, duwde die een voor 
een met zijn tong naar voren tussen zijn lippen, nam het 
eruit, plaatste het op de jute of de bekledingstof en zette 
het met twee, drie klappen vast in de houten romp. De 
hele dag hoorde je dat ijverig geklop van fijne stoffeer-
hamertjes. En geroep naar elkaar en gezamenlijke zang. 

Soms zo hard dat de directie vanuit het kantoor via het 
raam moest vragen om wat minder volume. De klant aan 
de telefoon was nauwelijks te verstaan. 
De directie deed zelf in het begin nog alle kantoor-
werkzaamheden. Ze zaten tegenover elkaar aan twee 
identieke bureaus midden in het kantoor. Er was nog 
ruimschoots tijd voor gezamenlijke beschouwingen over 
politiek, godsdienst, het zakenleven, de vakbonden, de 
ondergang van de oude wereld. Voor het ontvangen van 
vertegenwoordigers, vooral die van stoffengrossiers die 
de nieuwtjes uit de meubelwereld brachten, was alle 
tijd. Nu en dan bezocht de directie de relaties, met het 
kleinste Opel-Kadettje dat ooit gemaakt is. De meubelen, 
eenmaal klaar en in kraftpapier ingepakt, werden op 
de handkar over het schuine weggetje omhoog via de 
overweg naar het station van Blerick gebracht. Per spoor 
naar een verre klant; met de vrachtauto voor dichterbij, 
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10.2

10.3

10.2 Het eenvoudige, maar strenge bedrijfsreglement van 1946.

10.3  Om de nieuwe bedrijfsleider Jos Mous wegwijs te maken 
schreef Ton Sanders in 1954 de namen van de personeels-
leden in op een plattegrond van het bedrijf.

waarvoor Wien, een Venloos expeditiebedrijf, werd inge-
schakeld.
Behalve wat verbleekte schriften met de materialenvoor-
raad, de afschrijving van metrages stoffen en de orders 
per vertegenwoordiger is er weinig uit de late jaren 
veertig overgebleven. We weten dat de stichters van de 
Nederlandse ZNC het voltallige personeel van de Duitse 
overnamen. Volledige zekerheid hebben we echter niet, 
want alleen de loonlijsten uit de jaren 1940 tot en met 
1944 zijn bewaard gebleven. Curieus genoeg vermelden 
die alleen de achternamen. De lijsten van mei 1945 tot 
en met 1950 zijn verloren gegaan. Op later door de Neder-
landse ZNC gemaakte personeelskaarten vinden we 
namen en data waaruit een zeer vroeg dienstverband, 
soms zelfs uit de oorlogstijd, is af te leiden. 
Een opmerkelijk document tekent de arbeidsverhoudingen 
van die tijd (afb. 10.2). Het betreft volgens een voorgaan-
de pagina het ‘Reglement van 15 Maart 1946 nog eens 
herhaald 1 October 1947’. Nog van vóór het moment dus 
dat de Sandersen het bedrijf kochten. Jan Sanders was 
op dat moment plaatsvervangend beheerder. Vermeld 
worden de werktijden, wekelijks 48 uur, en de vakan-
tieregeling: ‘Eén volle week per jaar en alle Christelijke 
feestdagen’. Dat waren er zes. Plus ‘6 losse snipperdagen, 
waarvan 3 aan te wijzen door ons en 3 door de arbeider’. 
Om orde en tucht te handhaven werden er ook boete-
bepalingen bij verzuim vermeld. Letterlijk: ‘De volgende 
boetes kunnen worden opgelegd aan alwie zonder vol-
doende reden, of zonder voorafgaand verzoek om verlof 
daartoe, te laat komt:
15 minuten of minder  f. 0,25
van 15 tot 30 minuten  f. 0,50
één ochtend, één middag, of een
gedeelte daarvan  f. 1,--
een dag  f. 2,-- 
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10.4

10.4  De personeelskaart van Philip Wolfram, die tot zijn 
 zeventigste doorwerkte!

Wekelijks verdeelden de directeuren persoonlijk het loon 
met de loonstrookjes over de loonzakjes. Het geld daar-
voor – overboekingen kwamen pas veel later - was door 
een secretaresse op de fiets gehaald bij de Twentsche 
Bank in de Klaasstraat te Venlo. De dames - er waren al 
snel twee secretaresses - hadden tevens tot taak om de 
potkachel op kantoor te stoken en de kolenhaard in de 
toonkamer ernaast. Ze hielden bovendien een troosteloos 
hangplantje in leven dat het kantoor moest opfleuren.

De vroegste namenlijst
De fabriek was in 1954 eigenlijk al te klein geworden 
voor het aantal mensen dat er in werkte. Van het uitbrei-
dingsplan dat, zoals in hoofdstuk 4 beschreven, pas in 
1956 gerealiseerd werd, bleef een gelichtdrukte, bijzondere 
plattegrond bewaard, een geheugensteuntje voor de nieuwe 
bedrijfsleider, Jos Mous. Ton Sanders heeft daarop name-
lijk de werkplekken van alle personeelsleden ingetekend, 
inclusief de naam van elke persoon en zijn of haar kwa-
lificaties (afb. 10.3). De werkplekken van medewerkers 
in stoffeerderij, expeditie, rompenopslag en spuiterij 
staan meest met cijfers aangeduid. Het verklarende lijstje 
noemt, letterlijk weergegeven:

Kussenmaker: Joosten Michel
Expeditie: Koenen (soms 1 hulp)
Leerlingen + afw(erking? HdG) chef van Buuren Frans
magazijnchef: Douben Herm (heeft 1 hulp) 
atelier: Haamers Pierre v Heugten Joep
 hulp: Holthuizen Toos Jetten Mia
naaisters: 1 Peeters Ida, 2 Keltjens Nelly, 
 3 van Issum Gon, 4 Hendriks Jo
Stoffeerders: 1 Heuvelmans Pierre volleerd x
 2 Roox Paulus halfwas 
 3 van Heugten Joep Crienen volleerd x
 4 Wijnands volleerd x
 5 Vervoort Gerard volleerd x
 6 Klaassen Wiel ¾ volleerd
 7 Gommans Leo ¾ volleerd
 8 Gommans Jan halfwas
 9 van Rijn Jo halfwas
 10 Hermans Gerrit ¾ volleerd

 11 Stultjens Ben volleerd 
 12 Geurts Frans ¾ volleerd
 13 Bertrams halfwas
 14 v.d. Wouw Thies v.d. Linden
 15 Vervoort Piet volleerd x
 16 Kluskens Bernard volleerd
 17 Timmermans Jan volleerd x
 18 Heiligers Harrie volleerd x
 19 Peeters Jacques ¾
 20 Clabbers volleerd Smits L. ¾
 21 Smits H. halfwas
 22 Weckx Karel halfwas
Leerlingen 18 jongens.
Loopjongen: Geurts Piet Joosten Michel
Aan de met x gemerkte stoffeerders kunt u alles geven
speciaal vooruithelpen: Klaassen, Gommans, L Bertrams
speciaal letten op vorderingen van Weckx, Smits H, 
Gommans J en de leerling vd. Berk
[einde citaat]

Het dienstverband van een aantal van deze mensen da-
teerde al van 1946 of daarvóór, van de meeste van 1948, 
toen de Nederlandse ZNC werd opgericht.
Ook over de ‘ondersteunende’ medewerkers geeft de 
plattegrond informatie. Vooraan rechts op de plattegrond 
is de showroom te zien, links daarvan het directiekantoor 
met A. en J. Sanders en, afgescheiden door een glas-
wand, juffrouw Jansen (1), secretaresse van meneer Jan, 
en juffrouw de Kubber (2), secretaresse van meneer Ton. 
In het midden van de voorgevel lag de entreehal met 
links daarvan (we volgen de ingeschreven tekst letterlijk) 
het rubber- en jutemagazijn en magazijnen voor crin (een 
plantaardig vulmateriaal) en edelfiber. Daar stond ook de 
1 pk machine om de balen crin uiteen te plukken. Deze 
ruimten zouden tot 2009 dienen als kantoren van directie, 
directiesecretariaat, administratiearchief en vergader-
ruimte/kleine fotostudio. Het oudste deel van de fabriek 
met nog de originele muren van 1892: waar nu het admi-
nistratie-archief is. Daar waren toen de magazijnen voor 
veringen, veren en watten en voor touw, koord en mara-
bout (een geweven sierband, soms in klassieke meubelen 
toegepast in plaats van biezen). 

De rompenopslag + lakken deed (doorgestreept) Reynders,
(vervangen door) V Wessel. De expeditie bestond uit 
Koenen met ‘soms 1 hulp’. Kort daarop zou Koenen een 
andere functie krijgen. Hij werd opgevolgd door de toen 
zestigjarige Philip Wolffram die met veel plezier tot zijn 
zeventigste in die functie bleef doorwerken! Hij werd 
toen ‘wegens bedrijfsslapte’ ontslagen (afb. 10.4).

Meedelen
In de eerste tien jaren van het bedrijf werden de funda-
menten gelegd voor werkelijk alle voorzieningen rond 
wat toen nog het ‘personeel’ heette en nu met ‘medewer-

kers’ wordt aangeduid. In veel gevallen liep de directie 
vooruit op wat toen gebruikelijk was. Ver vooruit zelfs op 
wat pas in de jaren zeventig onder druk van de rooms-
rode coalitie politiek zware items werden. 
Winstdeling bijvoorbeeld. In het personeelsblad Praot 
Praos van oktober 1976 beschrijft Ton Sanders de achter-
grond ervan. ‘Toen op 1 januari 1948 [de datum is niet 
helemaal correct, zie hoofdstuk 3 onder ‘Een chaotische 
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10.5  Uit de notulen van de aandeelhoudersvergadering van 
  28 april 1956, waarin het voorstel voor de eerste winstuit-

kering aan de medewerkers.

10.6 Een personeelsobligatie uit 1978.

10.5

10.6

rechtsgang’, HdG] de Zuid Nederlandse Clubmeubelfabriek 
N.V. werd opgericht, werd als uitgangspunt gesteld, de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf voor alle betrokke-
nen.’ En: ‘Als allereerste consequentie van dat idee komt 
men tot een ondernemingsstructuur, waarbij het bedrijfs-
vermogen het gezamenlijke bezit is van alle bedrijfsgeno-
ten. De vruchten daarvan, dus de winsten, zijn dan ook 
hun gezamenlijk bezit, maar de risico’s of de verliezen 
zijn ook hun gezamenlijke last.’ En: ‘Voor die tijd een 
welhaast wereldvreemd idee, dat de collega fabrikanten 
de wenkbrauwen deed fronsen.’
Uit de cijfers over omzetten en winst uit de beginjaren 
zien we dat allereerst met de aan Ton en Jan Sanders 
toegekende tantièmes de overige aandeelhouders werden 
uitgekocht. Toen dat gebeurd was, zo vermelden de notulen 
van de Vergadering van Aandeelhouders van zaterdag 28 
april 1956, werd aan de vergadering voorgesteld om drie 
procent van het jaarloon over 1955 aan het personeel als 
tantième uit te keren (afb. 10.5). Het voorstel is met alge-
mene (= twee) stemmen aangenomen. 
Aanvankelijk was het een aftasten wat voor beide par-
tijen een redelijke toedeling was. De jaren dat er winst 
gemaakt werd, ging steeds een groot deel (dertig procent 
van de winst na belastingen!) naar de medewerkers. Maar 
de directie moest óók de groei van het bedrijf financieren. 
Met lede ogen zien zij dan na een succesvol jaar het geld 
uit het bedrijf wegstromen. Naar de werknemers, oké, 
maar weg is weg. 
In samenwerking met de Belastingdienst en de accountant 
werd daarom gedacht over een voor alle partijen betere 
regeling. In 1971 komt men tot een Winstdelingsregeling. 
Elk jaar wordt vastgesteld hoeveel procent bruto jaarloon 
de werknemer krijgt toegekend. De eerste f. 500,- van 
een jaar zijn belastingvrij. Op voorwaarde dat het bedrag 
vijf jaar lang in het bedrijf geblokkeerd wordt. Het bedrijf 
betaalt er de werknemer jaarlijks een redelijke rente over. 
Zo kreeg bijvoorbeeld over 1971 elke medewerker tien 
procent van zijn jaarsalaris als tantième. Dat leverde dan 
in 1973 tien procent rente op, in 1976 zes. De keerzijde, 
bedoeld om het geld binnen te houden: de werknemer 
die zich het tantième laat uitbetalen, moet over het volle 
bedrag direct belasting betalen. Begin 1973 heet het 

officiëel de Winst- en Spaarregeling. Jaarlijks wordt die 
regeling in samenspraak met de Ondernemingsraad 
verfijnd en aangepast. Er is ook een winstdelingsfonds 
ingesteld, waaruit in magere jaren toch kan worden uit-
gekeerd. 
De medewerkers tonen vertrouwen in hun bedrijf: de 
spaarrekening van het personeel bedraagt in 1976 al ruim 
f. 327.000,-. 
In datzelfde jaar verschijnt in de Tweede Kamer het wets-
voorstel voor een VermogensAanwasDeling, kortweg 
VAD. Het voorstel houdt onder meer in dat de winsten 
vloeien naar door de vakbonden beheerste fondsen. In 
afwachting daarvan overweegt de directie, die daar mor-

dicus tegen is, om óf het spaargeld om te zetten in rente-
opbrengende oligaties met flankerende regelingen, óf elk 
jaar een tijdelijke winstdelingsregeling tot de definitieve 
vaststelling van een VAD.
In april 1977, als ‘mét Joop den Uyl de VAD van de baan 
is’, kondigt Sanders aan nog twee jaar het eigen systeem 
te handhaven. ‘Na afloop van die twee jaren’, schrijft hij, 
‘hopen wij een nieuw systeem te hebben ontwikkeld, 
waarbij het zwaartepunt nóg duidelijker zal komen te lig-
gen op blijvende kapitaaldeelname van alle medewerkers.’ 
Al in juli 1978 wordt de nieuwe regeling gepresenteerd. 
De winstuitkering, waarvan dan f. 750,- belastingvrij, 
wordt omgezet in geblokkeerde obligaties die na zeven 
jaar successievelijk worden uitgeloot (afb. 10.6). Er zijn 
op dat moment vanwege oude en nieuwe versies van 
spaartegoeden maar liefst vier verschillende renteregelingen. 
Sinds oktober 1987 kunnen de Leolux-medewerkers ge-
bruikmaken van de wettelijk geregelde, dus landelijke 
Kollektieve Spaarregeling. Daarbij wordt maandelijks 
een percentage van het salaris of loon ingehouden. De 
Premie Spaarregeling die bij de invoering daaraan gekop-
peld was, is sinds enige jaren afgeschaft. Daarnaast is de 
winstdelingsregeling, al dan niet in de vorm van tantième, 
tot op de dag van vandaag bij Leolux gebruikelijk.
In meer zaken wil het bedrijf voor zijn medewerkers 
duidelijk nog een stap verder gaan dan het algemeen ver-
plichte. De werknemers vallen natuurlijk onder de CAO. 
Maar sinds februari 1988 is er het Leolux-Ondernemings-
reglement. Een dergelijk reglement is alleen toegestaan 
als de regelingen daarin voor de werknemers gunstiger 
zijn dan die van de CAO. Net als de CAO kan dit Onder-
nemingsreglement jaarlijks worden aangepast.
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10.7  Een bijeenkomst 
van De Kern, de 
voorloper van de 
OndernemingsRaad, 
voorgezeten door 
Ton Sanders. Het 
artikel met foto is uit 
een gestencild, oud 
personeelsblad.

10.8  Het artikel in het 
FNV-blad, waarin de 
Leolux-OR als on-
wettig werd betiteld.

10.8

10.7

En meepraten: medezeggenschap 
Hierboven kwam al terloops ter sprake dat er overleg was 
tussen directie en werknemers. Georganiseerd overleg. 
In het bedrijfsblad de Praot Praos van april 1965, uitgege-
ven bij gelegenheid van de opening van de nieuwbouw, 
schrijft Willem van der Linden namens de Kern: ‘De 
verhouding: Directie-Kern mogen we zonder meer goed 
noemen.’ De Kern. Zo heette de groep van acht, door 
de personeelsleden uit de productie-afdelingen gekozen 
werknemers waarmee de directie met enige regelmaat 
overleg voerde. Een foto in het blad (afb. 10.7) laat de 
samenstelling zien met meneer Ton als voorzitter aan het 
woord. Wim Sanders, hoofd van de personeelsafdeling, 
fungeerde als secretaris. 
In feite bestond de Kern toen al enige jaren, maar exacte 
gegevens zijn niet terug te vinden. Niet alles werd op 
schrift gesteld en gearchiveerd. De Sandersen vonden 
het een logische gang van zaken. En ons kent ons in zo’n 
klein bedrijf. Pas in maart 1970 zou een reglement Bedrijfs-
kern Leolux officieel vastgesteld worden.
In bovengenoemd personeelsblad van 1965 schrijft meneer 
Ton onder de titel ‘Werkgemeenschap’: ‘In ons bedrijf 
wordt al vanaf het begin, dus al 20 jaar lang, bewust 
en volhardend gewerkt aan het bouwrijp maken van de 
grond waarop het “mede-ondernemerschap” moet wor-
den gebouwd.’ Het ‘meepraten’ in de Kern werd algauw 
medezeggenschap via de OR, de OndernemingsRaad. Na 
de invoering van de Wet op de Ondernemingsraden op 
28 januari 1971 beschouwden veel ondernemers hun OR 
als een ongehoorde inmenging in hun leiderschap. De 
werknemers van hun kant waren karig geïnformeerd en 
nog niet mondig. Van communicatie was toen dan ook 
nauwelijks sprake, de informatie verliep voornamelijk van 
boven naar beneden. Men was elkanders tegenpool.

Bij Leolux wordt in januari 1974 besloten de OR uit te 
breiden naar elf leden. Ook verkoop, staf en kader zullen 
nu daarin worden vertegenwoordigd. Bovendien wordt 
in eigen bedrijf voor de OR-leden een cursus opgezet. 
Directie en stafleden verzorgen na werktijd voorlichting 
over hun specifieke deel in het bedrijfsgebeuren. Wan-
neer dan de wet OR Nieuwe Stijl uitkomt, wordt in febru-

ari 1976 het aantal leden weer teruggebracht, nu van elf 
naar zes, met een zittingstijd van drie in plaats van twee 
jaar.  
In 1980 wekt het progressieve beleid van de Sandersen 
kennelijk de jalouzie op van de vakbond FNV. In een 
vilein artikel in het FNV-blad Profiel van oktober (afb. 
10.8) lezen we: ‘Inmiddels werken er bij Leolux in Venlo 
weer 126 mensen en moet er dus een OR zijn. Die is 
er ook, vindt de directie. Nee, zegt Van Rijswijk, er is 
hoogstens een groep mensen die zich ondernemingsraad 
noemt.’ Als argument wordt dan naar voren gebracht 
dat de FNV nooit een reglement is voorgelegd en dat zij 
nooit de gelegenheid hebben gekregen om kandidaten te 
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stellen. Een gepasseerde, want hier overbodige vakbond 
beroept zich op de letter van de Wet. Daarin is namelijk 
bepaald dat vakbondsleden zich individueel kandidaat 
kunnen stellen bij de verkiezingen voor de OR, terwijl 
niet-georganiseerde medewerkers eerst een handtekenin-
genlijst van tien supporters/medewerkers moeten verza-
melen. De directie van Leolux vindt dat rechtsongelijk-
heid en discriminatie. Een officiële goedkeuring van de 
Leolux-OR blijft daarom uit. Directie en niet-goedgekeurde 
OR waren desondanks eendrachtig doorgegaan op de 
weg die ze al gingen sinds de start van het bedrijf. In de 
geest van diezelfde Wet. 
De tijd zit het bedrijf op dat moment ook niet mee. De 
dramatische terugval van de verkoop en de gevolgen 
in de jaren tachtig schetsten we al in hoofdstuk 6. Met 
geduld en tact probeert Johan van Beek, die al vanaf 
september 1975 in de OR zit, alle neuzen weer naar de-
zelfde kant te laten wijzen. Door alle troubles zijn niet 
alle afdelingen meer vertegenwoordigd in de OR. Van 
Beek schrijft daarover in de Praot Praos van juli 1982: ‘In 
dat licht geplaatst, valt het te begrijpen dat menigeen zich 
tweemaal bedenkt voor hij of zij zitting neemt in de OR.’ 
Maar ook de weinige ondersteuning in de eigen afdeling 
en de negatieve kritiek van collega’s schrikken potentiële 
kandidaten af. Dat geeft een gevoel van onzekerheid: 
‘Anderen die wel de moed hebben om medeverantwoor-
delijkheid voor het bedrijf te dragen, willen dit alleen 
maar doen wanneer ze door een wettelijke erkenning 
van de OR-statuten gesteund worden.’ 
In de loop van 1982 worden alle formele verschillen glad-
gestreken. Van Beek: ‘Wij, de huidige OR-leden en directie, 
ondersteunen de aspirant-leden door hen een erkend re-
glement te geven, hoewel wij nogmaals benadrukken, het 
met enkele artikelen uit de statuten principieel niet eens 
te zijn.’ Na de samenvatting van het geschil over de kan-
didaatstelling vervolgt hij: ‘Ter wille van het belang van 
een goede overlegstructuur moeten wij daar dan maar 
knarsetandend overheen stappen (anders worden wij niet 
erkend!).’

Betrokken meedenken
De OR vergadert per jaar vijf tot zes maal, iedere verga-
dering voorafgegaan door een voorbespreking. Daartoe 
is overgegaan omdat zware onderwerpen te veel tijd 
vergen en lichtere in de verdrukking komen. Ook in 
goede tijden wordt over indringende zaken meegepraat. 
OR-voorzitter Sef Gubbels in zijn Kerstrede, december 
1989: ‘We verkochten meer dan we konden maken, 
zodat gekozen moest worden uit twee mogelijkheden, 
nieuwe mensen aantrekken of overwerken. Omdat de 
diverse afdelingen al overbevolkt waren, werd besloten 
kollektief over te werken tot 1 januari 1990.’ En: ‘Om de 
beloning zo effektief mogelijk te maken, werd besloten 
de toeslag voor overwerk op de loonspaarregeling te 
storten.’ 

In het verslag van zijn rede vinden we overigens een tref-
fende illustratie van de veranderde tijden. Van oudsher 
was er in de werkdag een ruime middagpauze inge-
bouwd. In Limburg kwam vroeger de warme maaltijd 
tussen de middag op tafel. Iedereen kreeg dus de tijd om 
die thuis te gaan nuttigen. In de loop der jaren veranderden 
de eetgewoonten. Steeds meer mensen verplaatsten de 
warme maaltijd naar zes uur ’s avonds. Voor hen werd 
een lange middagpauze verloren tijd. De bovengenoemde 
pauzeregeling werd aanleiding om, zegt Sef Gubbels, ‘de 
wens van een grote groep kollega’s nog eens ter tafel te 
brengen, het verkorten van de middagpauze. Door middel 
van een enquête werd de wenselijkheid onderzocht en 
tot stemming gebracht in de OR-vergadering. Het voorstel 
tot wijziging van de werktijden voor het hele bedrijf werd 
daarna als afgerond voorstel aan de directie voorgelegd 
en aangenomen.’

Als Gubbels het heeft over ‘We verkochten meer dan we 
konden maken’ heeft het bedrijf de zwaarste jaren achter 
de rug. De daling van de verkoop in het begin van de 
jaren tachtig had gezorgd voor veel commotie. Nood 
breekt wet. De OR kon niet anders dan meegaan met 
de maatregelen die de directie voorstelde. Dat werd hun 
door de collega’s in het bedrijf niet altijd in dank afge-

nomen. Van de OR-leden werd veel wijsheid en gezond 
verstand gevraagd. 

In de jaren negentig valt op hoe de houding van de OR 
verandert. Ze wachten minder af wat de bedrijfsleiding 
ter tafel brengt. Vanuit een positieve opstelling begint de 
OR ook zelf initiatieven te nemen. Functionerings- en 
beoordelingsgesprekken komen op de agenda, een over-
werkregeling, nieuw tariefsysteem per afdeling en een 
inleerproces. De OR stelt een plan op voor aandachts-
punten.
Naarmate een bedrijf groeit, zowel wat ruimte betreft als 
aantal medewerkers, dreigt de onderlinge communicatie 
te verschrompelen. Onder de kop ‘ORde op Zaken’ ver-
schijnt daarom vanaf juli 1994 in elke Praot Praos een 
artikel over de activiteiten van de OR, uitslagen van on-
derzoeken, overlegagenda en bereikte resultaten. Met 
enige regelmaat wordt ook de moeilijke rol van de OR 
genoemd. Tussen hamer en aambeeld. Met oproepen tot 
begrip en solidariteit. 
Dat laatste is vooral nodig als eind jaren negentig de 
directie het ziekteverzuim gaat aanpakken. Wim Sanders, 
eerder hoofd van de afdeling personeel en organisatie 
maar inmiddels gepensioneerd, gaat weer zoals vroeger 
de zieken bezoeken. Een bedrijfsarts wordt aangesteld. 
Alle hens moeten aan dek om met de productie de groei-
ende verkoop te kunnen volgen. In ‘ORde op Zaken’ in 
de Praot Praos van Pasen 2000 schrijft John Stikkelbroeck 
namens de OR: ‘het codewoord voor de huidige arbeids-
marktproblemen is: “betrokkenheid”. Een familie blijft 
alleen bij elkaar als er een zekere mate van betrokken-
heid is.’ 
Betrokkenheid blijft nodig. Zeker wanneer in het begin 
van de nieuwe eeuw Leolux gedwongen wordt tot een 
heroriëntatie. Het bedrijf is door de weelde van jaren-
lange topverkopen uit zijn krachten gegroeid. Ook dan 
speelt de OR een voorname rol. In ORde op Zaken, een 
vaste rubriek in de Praot Praos, schrijft de voorzitter van 
de OR: ‘Verder hebben wij ons heel sterk bezig gehouden 
met het sociaal plan dat is ontwikkeld voor de ontslagen 
medewerkers. Ondanks de droeve omstandigheden menen 
wij hier op een goede manier uitgekomen te zijn en het 

voor de betroffenen een beetje dragelijker te hebben 
gemaakt.’ Het probleem waarmee de OR tegelijk met ont-
slagen hier werd geconfronteerd, was de oprichting van 
een fabriek en Leolux-submerk Antipode in Hongarije. 
Onnodig te zeggen dat de directie alles uit de kast moest 
halen om de OR te overtuigen van de noodzaak om 
hier in te krimpen en daar op te starten. De OR liet zich 
leiden door gezond verstand – dat hadden ze al jaren 
als leidraad genomen. Ze toonde flexibiliteit en liet zich 
overtuigen. 
In 2005 kan de OR in het personeelsblad schrijven: 
‘Vanuit de filosofie om kritiek opbouwend te formuleren 
hebben we telkens getracht om parallel aan de problema-
tiek en/of kritiek te komen met een voorstel waarmee 
het probleem mogelijk opgelost kan worden. Een aantal 
voorbeelden hiervan zijn het “handboek functionerings- 
en beoordelingsgesprekken”, een herziene onkostenver-
goeding voor verblijf buiten Leolux en toetsing van de 
huidige woon-werkverkeer vergoeding.’ Een duidelijke 
illustratie van hoe de OR in de loop van de tijd gegroeid 
is in haar rol.

Ook de informatie vanuit de OR naar de medewerkers is 
gegroeid. In de Praot Praos van het begin stond slechts 
een enkele keer de uitkomst van overleg. Vanaf 1994 gaf 
de OR-rubriek ‘ORde op Zaken’ informatie over de activi-
teiten van de Ondernemingsraad zelf. Tegenwoordig valt 
in de OR-informatie in het personeelsblad de nadruk op 
de situatie van het bedrijf in het afgelopen kwartaal.
Een betere communicatie. Hoog tijd om wat meer over 
het al zo dikwijls genoemde personeelsblad de Praot 
Praos te vertellen.

De Praot Praos 
Dat een personeelsblad niet alleen belangrijk is om ieder-
een in het bedrijf te informeren, maar ook om een band 
te scheppen, werd al vroeg door de Sandersen ingezien. 
In de begintijd, zo rond 1957, werden, als er iets belang-
rijks te vertellen was, met een nat-kopieerapparaat losse 
vellen afgedrukt en, aan elkaar geniet, uitgedeeld aan de 
werknemers. Ton Sanders schreef alle teksten. Korte tijd 
later werd met een stencilapparaat en stencils gewerkt. 
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10.10

10.9  Het oudste, bewaard gebleven nummer van het perso-
neelsblad, uit 1965.

10.10  Het uiterlijk van het personeelsblad onderging de nodige 
veranderingen. Enige voorbeelden uit de jaren 70.

Stencils waren vellen waarop een waslaag was aange-
bracht. Bij het typen sloeg de letter door de was heen, 
waardoor bij het afdrukken de inkt op het papier kon 
komen. Met speciale pennen konden nu tussen de tekst 
in de vellen ingekraste illustraties worden opgenomen. 
De omslag kwam, vanwege het permanente karakter en 
dus een grotere oplage, van een echte drukker. 
Het oudste nummer dat bewaard bleef, en ook het enige 
nummer uit die periode, is het al meer geciteerde feest-
nummer bij de opening van de nieuwbouw in april 1965 
(afb. 10.9). De titel Praot Praos (praatstoel in het Venloos 
dialect) is eind 1961 bedacht door de toenmalige arbeids-
analist Pierre Stroeken. Hij won daarmee de wedstrijd 
die door de directie was uitgeschreven om een passende 
titel.
In een artikel in dat oudste blad vertelt Sanders wanneer 
het blad was ontstaan. Het eerste nummer verscheen in 
december 1961. De frequentie zou één uitgave per zes 
weken worden. Al snel zag men in dat dat een onmoge-
lijke opgave was, al werkte er vanaf 1965 een redactie 
aan. Door de jaren heen werden wisselend vier, vijf of 
zes bladen per jaar uitgegeven, vanaf 1997 steeds vier. 

In het oudste blad zet de directie onder de kop ‘Verant-
woording’ nog eens uiteen wat het doel van het blad is: 
‘De redactie heeft vanaf de eerste aflevering haar taak 
als voorlichtend en vormend gezien’. En: ‘Vormend en 
voorlichtend, tot het scheppen van een geest van samen-
werking’. Gedreven door zijn ideaal, en overigens geheel 
passend in de geest van die tijd en bij de positie van de 
werknemer, probeert Ton Sanders met de pen zijn werk-
nemers achter zijn ideeën te scharen. Hij zou vanaf het 
begin de eindredacteur blijven. In de redactie zit ook 
steeds een directielid: vanaf maart 1974 tot in 1980 Johan 
van Beek, daarna wisselende directieleden, vanaf april 
1990 Jeroen Sanders. 
Vanaf het begin wordt in vaste rubrieken verslag uitge-
bracht over Kernvergaderingen (later OR-zaken), de per-
soneelsvereniging, evenementen, sport en spel, jubilea, 
huwelijken en verjaardagen. Maar daarnaast is er ook 
ruimte voor personeelsleden om ‘hun zienswijzen, hun 
hobbies, hun idealen en hun vreugden of verdrietighe-

den met humor of ironie te vertellen’. Die humor werd 
jarenlang vooral verwoord door de personeelschef Wim 
Sanders in zijn rubriek ‘Nietigheidjes’. Nieten en nietjes 
hadden bij de industrialisering van Leolux algauw de 
spijkers en spijkertjes vervangen. Vandaar de naam. En 
op de werkvloer en in de wandelgangen gebeuren nogal 
eens vermeldenswaardige, soms door collega’s geplande 
voorvallen. 

Naarmate het bedrijf groeit verbetert ook de uitvoering van 
de Praot Praos. In 1965, het was per slot van rekening een 
feestnummer dat ook aan relaties zou worden uitgereikt, 
had de directie bij uitzondering echte foto’s in de stencils 
laten verwerken. Bijna twintig jaar lang, tot en met het 
julinummer van 1980, blijft de gestencilde inhoud gehand-
haafd. Vanaf dan volgen diverse verbeteringen. De inhoud 
wordt niet meer met lelijke splitpennen gebonden, maar ge-
niet. Offsetdruk biedt de mogelijkheid voor verfijndere illus-
traties, waardoor de omslagen mee-evolueren (afb. 10.10).

Met de Vakantiepraos van juli 1993 begint de professio-
nalisering van het blad. Langzaam maar zeker verbetert 
niet alleen de inhoud maar ook de typografie. Elke uit-
gave is voortaan voorzien van een aan het seizoen of de 
inhoud aangepaste omslag in kleur. Maar het kerstnummer 

10.9
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10.11 Omslagen van de Praot-Praos rond de eeuwwisseling.

10.12 Recentere (na 2000) omslagen van de Praot-Praos. 

10.13   De Praot Praos Extra, in krantvorm, bij gelegenheid van 
de opening van de nieuwbouw aan de Marinus Dammeweg 
in 1991.

van 2001 en drie volgende nummers zijn weer eenvou-
diger van uitvoering. De omslag is van transparant geel 
papier. Bedoeld als signaal, want besparingen zijn nu 
nodig. Het kerstnummer van 2002, de ergste crisis lijkt 
dan voorbij, straalt met de bloemen van Petra Hartman 
optimisme uit (afb. 10.11). Ook de opvallende foto’s die 
door verschillende fotografen voor de publiciteit zijn ge-
maakt, fleuren regelmatig het blad op. 

Tegenwoordig verschijnt het blad viermaal per jaar (afb. 
10.12). In een up-to-date vormgeving en met fraaie 
illustraties en foto’s. De redactie bestaat uit acht per-
sonen. Sinds de zomer van 1998 voert Antal Németh, 

verantwoordelijk voor de public relations van Leolux, 
de hoofd- en eindredactie.
Het doel van het blad wordt tegenwoordig op de eerste
pagina aldus geformuleerd: ‘De Praot Praos is het per-
soneelsblad van Leolux Meubelfabriek b.v. De Praot 
Praos is een medium dat medewerkers, oud-medewerkers 
en relaties in binnen- en buitenland informeert over 
allerlei activiteiten die bij Leolux plaatsvinden.’ Naast 
informatief wil het blad ook motiverend zijn. Een public-
relations-instrument. Hoewel het blad zich ‘personeels-
blad’ noemt, houdt het daarom strikt genomen het midden 
tussen dat en een bedrijfsblad.

Nu en dan, bij gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, 
verschijnt een nummer in een afwijkende uitvoering. In 
1991 verschijnt bij gelegenheid van de openstelling van 
de nieuwbouw aan de Marinus Dammeweg een krant-
achtige Praot Praos Extra (afb. 10.13). Trots wordt erbij 
vermeld dat de uitgave werd gerealiseerd met behulp van 
de eigen, nieuwe Apple-apparatuur en onder redactie van 
een externe redacteur.

10.11

10.12

10.13
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10.14  Speciale uitgave in februari 1994: na de watersnood de 
Water-Praos.

10.15  Toen personeelsvereniging ‘De Leeuw’ in 1986 vijfentwintig 
jaar bestond, verscheen deze bijzondere uitvoering van 
het personeelsblad.

10.16 De eerste personeelreisjes in de jaren rond 1960.

10.14

10.15

10.16

10.16

In februari 1994 bijvoorbeeld verschijnt een ‘Water-Praos’ 
(afb. 10.14) naar aanleiding van de historische dagen in 
december 1993, toen de Maas een exceptioneel hoog 
waterpeil bereikte. De Leolux-gebouwen aan de Marinus 
Dammeweg werden bedreigd, maar ontsnapten maar net 
aan een overstroming. ‘Deze Water-Praos geeft aan de 
hand van foto’s een impressie van de situatie in die tur-
bulente dagen, alsmede van het werk dat spontaan door 
vele medewerkers en medewerksters verzet is’, schrijft 
Johan van Beek in het Voorwoord.
Een eerdere afwijkende uitgave (afb. 10.15) was verschenen 
in 1986, toen op 25 september de Leolux-personeelsver-
eniging De Leeuw vijfentwintig jaar bestond. 

De Leeuw, de personeelsvereniging
De saamhorigheid, die in dat kleine bedrijf toch al groot 
is, wordt vanaf 1957 nog versterkt door een jaarlijks per-
soneelsreisje. Zoals in die jaren gebruikelijk per bus naar 
Monschau, de Moezel, de Ardennen. Met op de terugweg 
vlakbij huis een diner met voldoende bier en wijn, waarna 
dansen (afb. 10.16).
De eerste jaren organiseert de directie de reisjes. Ze 
beseffen ook, dat zoiets niet te lang ‘van bovenaf’ moet 
komen. Vandaar dat op 27 september 1959 personeels-
vereniging De Leeuw wordt opgericht. De Sandersen 
blijven de vereniging waar nodig financieel steunen, maar 
dragen de organisatie van feesten en reisjes over aan het 
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10.17

10.18

10.17   De Leolux-personeelsvereniging in 1960 na een excursie 
op de luchthaven Schiphol.

10.18 Een geducht Leolux-elftal.

bestuur. Voorzitter Jan Slaats schrijft, in de Praot Praos 
van oktober 1986, dat het eerste bestuur gevormd werd 
door B. Stultjens, W. Sanders en K. Fasotte, resp. voorzitter, 
secretaris, penningmeester, en C. Lahnstein, H. Lammers 
en T. (Tonnie) de Kubber als commissarissen. ‘De laatste 
was het eerste vrouwelijke bestuurslid. Dit bestuur was 
ook de bedenker van de naam van de vereniging. Via het 
merk van de Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek met 
de daarin verwerkte leeuwenkop kwam men al gauw op 
De Leeuw’, aldus Slaats. Haast nog meer dan de Praot 
Praos zou De Leeuw van het begin af aan van grote be-

tekenis zijn voor de onderlinge band. Medewerkers zijn 
op vrijwillige basis lid. Het gekozen bestuur zet zich vol 
enthousiasme in.

De personeelsvereniging leidt een bloeiend bestaan. 
Aanvankelijk wordt vastgehouden aan de jaarlijkse reis. 
In 1960 bijvoorbeeld gaat de reis niet meer Duitsland in, 
maar naar Schiphol (afb.10.17). Andere activiteiten krijgen 
daarna de overhand zoals rik- en toepavonden, kegel-
avonden, feestavonden en droppings, barbecues, Sinter-
klaasmiddagen voor de kinderen van de leden. Ook aan 

Carnavalsoptochten wordt deelgenomen. In hoofdstuk 4 
vermeldden we al dat in 1958 een eigen bandje onder 
naam Gruppo Tarivo op een personeelsfeest optrad. Na 
jaren afwezigheid treedt het eind jaren zeventig weer met 
succes op. Maar er zit weinig lijn in de samenstelling en 
de optredens. In 1986 zal bandleider Sef Gubbels nog 
eens een oproep om versterking laten horen. Zonder veel 
gevolg overigens. Individuele muzikanten blazen inmid-
dels hun partij mee in gezelschappen in de wijde om-
geving, of dichter in de buurt zoals bij de Echtenraayer 
Muzikanten. Die groep werd oorspronkelijk gevormd 
door bewoners van de Horsterweg in Blerick. De link is 
gemakkelijk gelegd: die weg loopt direct langs de hout-
bewerking van Leolux. 
Ook niet-instrumentaal zijn er activiteiten. Het Leolux-
koor De Leeuweriken trad verschillende keren op, met 
als hoogtepunt een uitvoering voor de Venlose Stadsom-
roep in december 1988. 

Al in de Praot Praos van december 1972 had personeels-
chef Wim Sanders een aflopende trend voor Personeels-
verenigingen gesignaleerd. ‘De vrije mens voelt er niets 
meer voor, in verenigingsverband geamuseerd te worden’, 
heeft hij gelezen. Maar is het nodig om een hoge muur 
op te trekken tussen werktijd en vrije tijd? Hij moet ge-

lukkig constateren dat daarvan bij Leolux niets te merken 
is. 
Mede oorzaak daarvan zijn de inspanningen van het be-
stuur van de vereniging. Die hebben hun zaken goed op 
orde, zo is te lezen in hun jaarverslag over het seizoen 
1973. Daarin wordt financiële verantwoording afgelegd. 
Ondanks een dure barbecue een batig saldo van f. 3,-! En 
een goed gevulde cadeaukas voor jubilea van leden. Voor 
de bestuursverkiezing van het jaar daarop meldden zich 
voor twee plaatsen maar liefst acht kandidaten. Animo 
genoeg dus.

In die jaren wordt ook het voetbalelftal De Liëwkes op-
gericht. Na enkele ‘wilde’ toernooien met zéér wisselend 
succes wordt aan het Venlose bedrijfsvoetbaltoernooi 
deelgenomen. In de topjaren ‘87, ‘88 en ‘89 worden de 
heren zelfs drie keer op rij kampioen bedrijfsvoetbal
(afb. 10.18). Af en toe neemt óók een Leolux-dameselftal 
deel. Meer sporten: regelmatig worden er niet alleen 
volleybal- en tennistournooien georganiseerd, maar ook 
wedstrijden toepen, rikken en klaverjassen.
Het enthousiasme werkt aanstekelijk. Wanneer in Krefeld 
al enige tijd een Leolux-productie-unit draait, doet de 
bedrijfsleider Herr K. Jacobs in april 1980 een oproep om 
ook voor de GmbH een Personal-Verein op te zetten. Op 
1 juni gaat die van start met als voorzitter Herr Frühauf. 
Tot op dat moment waren de Duitse werknemers steeds 
naar de Venlose feestelijkheden overgekomen. Met het 
opheffen van de productie in Krefeld verdwijnt ook ge-
ruisloos de Personal-Verein.
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10.20

10.19

10.19  Beelden van een reis naar Londen in 1986 voor leden 
 van de personeelsvereniging en hun partners.

10.20  ‘De Oude Leeuw’, de vereniging van oud-Leolux-
 medewerkers, bijeen in de bedrijfskantine aan de 
 Kazernestraat.

10.21  Beelden van de Magic Mystery Tour in 1998. Aan alle 
 medewerkers en hun partners aangeboden door de 
 jubilerende eigenaren.

In de loop van de jaren zestig en zeventig was de animo 
om samen op reis te gaan verslapt. De nadruk kwam te 
liggen op de jaarlijkse barbecue, de feestavond en de 
Sinterklaasviering voor de kinderen. In juni 1983 ontstaat 
weer enige mobiliteit. De barbecue wordt gehouden 
tijdens een avondlijke tocht op de Maas met het luxe 
cruiseschip De Veerman. Groot succes. Wanneer de ver-
eniging op 27 september 1986 vijfentwintig jaar bestaat, 
gaat ze wéér op reis, nu een ééndaagse vliegreis naar 
Londen voor leden en partners. Het personeel wil wel 
eens met eigen ogen zien hoe hun Leolux-meubelen bij 
warenhuis Harrods uitgestald staan (afb. 10.19).
Als de evenementen dergelijk grootse vormen aannemen, 
realiseren de bestuursleden van de personeelsvereniging 
zich plots dat ze in feite ieder hoofdelijk aansprakelijk 
zijn voor alle rechtshandelingen waartoe zij de vereniging 
binden. Een veel te groot risico. Vandaar dat vanaf 
1 januari 1987 De Leeuw ingeschreven staat in het Vereni-
gingsregister van de Kamer van Koophandel en beschikt 
over nieuwe, nu officiële statuten. 
Midden jaren negentig slaat de nostalgie even toe en gaat 
de reis zoals in de eerste tijd Duitsland in, Königswinter, 
een cruise op de Rijn. Maar de reislust van De Leeuw 
groeit mee met de internationalisering van het bedrijf. 
In de herfst van 1996 wordt groots uitgepakt: een week-
endje Parijs. 

De leeftijd van het bedrijf was automatisch ook oorzaak 
van de groei van de groep oud-medewerkers. Zij waren 
een beetje tussen de wal en het schip terechtgekomen. 
Ze werden nog wel voor jubilea en afscheidsrecepties 
uitgenodigd, maar niet voor de uitstapjes van de 
Personeelsvereniging. Om de oude band te onderhouden 
richt mevrouw Kaldenhoven van de Administratie na haar 
pensionering een club van Leolux-senioren op. Op 4 juni 
1997 komt de groep voor het eerst bijeen in de kantine 
van Leolux II (afb.10.20). De vertrouwde club, algauw de 
De Oude Leeuw getiteld, wordt direct en liefdevol in de 
‘Jonge’ opgenomen. Uiteraard tegen betaling van de ge-
bruikelijke contributie. Hun ‘eigen’ busreis met interessante 
bezoeken en excursies is jaarlijks een warm weerzien.

Jubilea
De reislust naar verre oorden is al enige malen opgewekt 
door de trips van de Personeelsvereniging naar Londen 
en Parijs. Als het bedrijf in 1998 zijn vijftigjarig bestaan 
gaat vieren, haakt de directie daarop in. De eigenaren, 
Jeroen Sanders en Johan van Beek, bieden het hele per-
soneel met partners een reis aan. Het past in hun streven, 
iedereen mee te slepen in hun passie om er samen iets 
moois van te maken.
De jubileumreis wordt aangekondigd als ‘Magic Mystery 
Tour’ (afb. 10.21). Met tien bussen vertrekt het gezel-
schap op vrijdag 16 oktober om half vijf ’s morgens naar 

10.21
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Schiphol. Pas als de Boeing 747 in de lucht hangt, wordt 
de bestemming bekend: Mallorca. ’s Avonds wordt de di-
rectie tijdens het diner door het personeel in het zonnetje 
gezet. Beiden hebben op dat moment precies de helft 
van de Leolux-geschiedenis meegemaakt. Zij zetten zich 
inmiddels vijfentwintig jaar voor Leolux in. De zaterdag 
op Mallorca kan naar eigen inzicht worden doorgebracht, 
een massaal diner met zang- en dansoptredens en een 
lasershow besluit de dag. Op zondag volgt een excursie 
per bus, vervolgens per trein verder en na de lunch een 
boottocht. Het vliegtuig brengt het moe-maar-voldane 
gezelschap vroeg in de avond terug. 
Met deze tour beoogde de directie aan alle medewerkers 
een herinnering met een vleugje eeuwigheidswaarde te 
bieden. Zoals Leolux-meubelen dat doen aan de koper.

De reis naar Mallorca hing samen met het dubbele 25 
jarig jubileum van Jeroen Sanders en Johan van Beek. 
Vijftig jaar eerder, in 1948, kochten de gebroeders 
Sanders het bedrijf maar in werkelijkheid produceerde 
datzelfde bedrijf al sedert 1934 meubelen. Zo kon in 2009 
worden stilgestaan bij het 75 jarig bestaan van Leolux.

In de herfst van 2008, met zijn afscheid in zicht, roept 
Jeroen Sanders een commissie bijeen om dit moment 
te vieren, samen met alle medewerkers en hun 
partners. De financiële crisis tekent zich al duidelijk 
af maar de aandeelhouders bieden aan, net zoals bij 
de reis naar Mallorca, zelf de kosten te dragen zodat 
de werkmaatschappij er niet door wordt belast. Onder 
leiding van toenmalig inkoper Jan-Willem Kruithof, werkt 
de commissie in het diepste geheim aan plannen die zich 
pas tijdens de reis voor de deelnemers ontvouwen. De 
organisatie voert in april 2009 een verkenningsreis uit en 
er moet behoorlijk gedraaid worden om te voorkomen 
dat de bestemming uitlekt! 
 
Op vrijdag 26 juni staan om zes uur ’s ochtends de 
eersten al te popelen om te vertrekken. Acht bussen met 
560 mensen vertrekken en [buiten de commissie] weet 
niemand waarheen! Naar het zuiden, blijkt al snel en om 
twaalf uur bereiken de bussen het centrum van Metz. 
Bijna drie uur is er tijd voor gereserveerde boten, treintjes 
en rondleidingen of om gewoon lekker rond te wandelen 
en terrasjes te pikken. Metz kleurt Leolux-geel. Verder 

gaat de reis, richting het zuidwesten. De hint was water, 
dus passeren heel wat cruises de revue, maar bij de 
afslag Vittel wordt pas duidelijk welk water de organisatie 
bedoelde. Dat heel Club Med exclusief is afgehuurd, all-in 
eten, drinken, dansen en de nachtbar, met een compleet 
programma voor de zaterdag daarna, was Leoluxe. Op 
zondag begint de terugreis met een nieuwe verrassing: 
Nancy wordt op dezelfde wijze veroverd als eerder Metz. 
En nog is het programma niet ten einde: in de grotten 
van Geulhem is het afscheidsdiner. Het is een fantastisch 
einde van een mooie reis. De stemming is opperbest en 
Leolux staat er goed op bij de medewerkers (afb. 10.22).

Heel diep van binnen weten velen dat het voorlopig 
een laatste hoogtepunt is, maar weinigen beseffen dat 
het voor veel medewerkers hierdoor nog veel zwaarder 
wordt afscheid te nemen in de jaren die komen. Ook 
als er al donkere wolken aan de hemel staan, mag je 
genieten van de dingen die bereikt werden. Leolux 
doet dat vol dankbaarheid met het oog op de komende 
realiteiten.

Er ligt een nieuwe uitdaging voor nieuwe generaties 
om de samenwerking van talenten vorm te geven in 
een veranderende wereld. De strijd via wederopbouw, 
emancipatie, vakbonden en ondernemingsraden is 
gestreden. Er komt een ander tijdperk op de mensen van 

Leolux af.

10.22

10.22  Beelden van de reis naar Vittel in 2009. Aan alle 
  medewerkers en hun partners aangeboden, ter gelegen-

heid van het 75 jarig bestaan.
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10.23

10.23  De Leolux-onderscheiding voor jubilarissen. Naar wens 
uitgevoerd als speld, knop of hanger met ketting. In zilver 
voor 12½-, goud voor 25- en goud met briljant voor een 
40-jarig dienstverband.

Jubilea 
Er zijn er veel bij Leolux. In iedere aflevering van de 
Praot Praos worden wel jubilarissen genoemd. Leolux 
onderscheidt de jubilarissen met een bijzondere Leolux-
speld of -hanger (afb. 10.23). Vanzelfsprekend vieren de 
meesten een dienstverband van 12½ jaar, opvallend veel 
ook dat van 25 jaar. Maar uitzonderlijk is toch vooral het 
aantal medewerkers dat zijn 40-jarig jubileum vierde. 
Zonder iemand tekort te willen doen noemen wij in dit 
geschiedenisboek van Leolux dan ook graag deze super-
langverbanders. De eerste was zelfs al in dienst toen het 
bedrijf formeel nog Duits was!

40 jaar bij Leolux  vanaf

Sjraar Vervoort 13.08.1945 

Jack Peeters 07.04.1948 

Lei Smits 20.06.1949

Ger Smits 15.12.1952 

Jan Hofmans 12.12.1954 

Frans Kleeven 30.08.1955 

Frans van Oijen 05.09.1955

Henk van Dijk 28.07.1958

Cor Lahnstein 26.08.1958

Sef Gubbels 17.08.1959

Wim van den Munckhof 24.08.1959

Wiel van de Rijdt 25.09.1959

Mat van de Hombergh 02.10.1959

Jan Slaats 19.09.1960

Jan van Helden 27.12.1960

Evert Peek 15.08.1962

Hay Wijnhoven 03.09.1962

Jos Hendrix 24.01.1963

40 jaar bij Leolux  vanaf

Ton Gerits 11.07.1963

Wim Warmerdam 26.08.1963

Sjraar Tacken 01.11.1963

Piet Hubers 17.08.1964

Frans Verstraaten 01.09.1964

Marion Hendrix-Verheijen  21.08.1967

Wiel Gerits 08.08.1968

Ad van de Vinne 01.12.1968

Hay Bruynen 28.07.1969

René Hutjens 26.07.1971

Math Cox 02.01.1973

Jeroen Sanders 01.03.1973

Peter Raaymakers 30.07.1973

Hans Kersten 12.10.1973

Johan van Beek 01.11.1973

Piet den Mulder 09.09.1974

Theo Hermans 07.10.1974

Als Leolux in 1990 de collectie ‘Nieuwe Modernen’ uit-
brengt, staat zwart op wit in het voorwoord van het 
jaarboek: ‘Mensen maken Leolux tot een product dat 
aan al uw wensen voldoet. Die mensen zijn het echte 
kapitaal van Leolux want zonder mensen die achter het 
bedrijfsidee, het Leolux-zitidee, staan is iedere investering 
in gebouwen, materialen of hulpmiddelen gedoemd te 
mislukken. Het echte kapitaal van iedere samenwerkings-
vorm, dat zijn de mensen die er achter staan.’
Bepaald geen loos statement zoals we hebben gezien. De 
geschiedenis van het bedrijf bewijst hoe dat gevoel van 
verbondenheid zorgt voor élan en veerkracht.
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HET NIEUWE MILLENNIUM

Er waren waarschuwingen genoeg maar ondanks angsten voor een automatiseringsramp overheerste bij 

bestuurders en politici aan het begin van de nieuwe eeuw vooral een groot optimisme. De Euro zou er nu spoedig 

komen en de verdere Europese eenwording zou Europa tot een van de allerbelangrijkste wereldspelers maken.  

Het internetoptimisme zou een nieuwe wereldorde en -economie gaan inluiden. De razendsnelle welvaartsgroei 

werd gezien als het bewijs dat Europa onafwendbaar op de goede weg was. Dat een deel van de welvaart 

gebaseerd was op goedkope arbeid uit verre landen en een ongekend opgeblazen geldstroom wilde niemand 

inzien, hoewel gezond boerenverstand tot vraagtekens had kunnen leiden bij al die vermeende successen. Het 

zuidelijk deel van de wereld was ondertussen volop bezig om Europa op productiegebied te ondermijnen.

11

11.1

Millennium-proof ?
Naar buiten straalt Leolux uit dat ze Millennium-proof is 
maar de leiding was er niet gerust op. De -voor een pro-
ductiebedrijf- razendsnelle groei in de jaren 1998, 1999 
en 2000, bekomt Leolux niet goed. De door luchtbellen 
gedreven markt zuigt de producten de fabriek uit. Er 
moet geleverd worden en het oude marketing principe  
“its better to own a market than a mill” lijkt te verkeren 
in het omgekeerde. De snelle groei wordt nu volledig 
door de markt gedreven en ontneemt het zicht op de 
stagnatie van de omzet in de zo belangrijke Duitse markt. 
Er zijn immers veel te veel orders. 

Leolux zet alle zeilen bij en daarbij gaat de stroomlij-
ning van de productie voor een deel verloren. Er is geen 
tijd om te bouwen en er worden gebouwen op diverse 
locaties gehuurd. De druk vanuit de markt en de klant-
gerichte mentaliteit van Leolux werkt nu tegen haar. Wel-
licht was het beter geweest even niet zo marktgericht te 
zijn. Maar “alles voor de klant” is verankerd in het Leolux 
DNA. Leolux loopt zichzelf voorbij.

“Het bezitten van productiecapaciteit lijkt nu de beslissen-
de factor” verzucht Jeroen Sanders. Het verklaart de kost-

bare overnames van bedrijven in die tijd, die later veelal 
een foute keuze blijken. Leolux laat zich op dat punt niet 
gek maken; de kassen blijven gezond gevuld maar het 
gebrek aan productiepersoneel wordt ernstig. Leolux zet 
alle zeilen bij maar het mag niet baten; de marktvraag 
wordt groter dan het aanbod, er moet iets gebeuren.

Antipode
Het toeval helpt een handje. Managementlid Leo Schraven 
treft in de zomer van 2000 op vakantie aan het Balaton 
meer in Hongarije een Nederlander, Geert Ligtenberg, die 
een productiebedrijf leidt dat schoenen maakt. Dat intri-
geert Leo, want schoenen stikken ligt dicht bij lederen 
meubelhoezen maken. De volgende dag zitten de kinde-
ren en echtgenotes nog op de camping en zijn de man-
nen al ruim 100 kilometer verder, naar Szolnok. Direct na 
de vakantie overtuigt Leo Jeroen en Johan. Ondernemer-
schap leidt tot beslissingen en besloten wordt samen met 
Geert een eigen productiebedrijf te starten dat het gebrek 

11.1 Model Kikko uit 2000, multifunctioneel met een  
 asymmetrische rug.
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aan stiksters kan oplossen en zichzelf terugverdient door 
gunstigere loonkosten (afb. 11.2). Niet uitbesteden maar 
zelf organiseren wat je goed kunt, samen met onderne-
mers in de onderneming. Dat is helemaal wat Leolux zo 
graag doet.

Leo benadrukt dat er ook grote inkoopkansen voor 
Leolux liggen en de tegenpool van Leolux, toepasselijk 
“Antipode” (tegenvoeter) gedoopt, gaat onder leiding van 
Geert en Leo ook aan de slag als inkoopkantoor met de 
controle ter plekke, dicht bij de nog op te voeden toele-
veranciers.

Maar de banden worden nog hechter. Eind december 
2003 legt Jeroen Sanders het na overleg met de onder-
nemingsraad voor de Leolux medewerkers nog eens uit: 
“Leolux is een Nederlands, Limburgs bedrijf. Alle ken-
nis en kunde is hier verzameld, veel kapitaal zit hier 
in grond en gebouwen. Leolux hier weghalen is bijna 
onmogelijk en onverstandig, want hier, tussen Randstad 
en Ruhrgebied wonen heel veel klanten. Leolux in Venlo 
heeft dus een gouden toekomst als ze blijft geloven in 
haar ideeën over product en kwaliteit en dat blijft waar-
maken. Maar Leolux moet wel slim zijn. De bevolking 
vergrijst en verschuift naar indirecte taken. Vakmensen 
zullen schaars worden. Nog heel lang zullen er grote 
loonverschillen zijn tussen het westen en het oosten. Als 
Leolux alleen in Nederland zou blijven produceren, dan 
zou Leolux voor en na uit rendementsoverwegingen zo’n 

20 procent van de huidige collectie moeten opgeven. En 
dat betekent verlies van arbeidsplaatsen. Het past wel bij 
de vergrijzing, maar marketing- en productontwikkelings-
budgetten moeten dan ook flink afnemen. Leolux kan 
haar ambities als marktspeler in Europa dan wel verge-
ten. De schaal wordt steeds kleiner en dat is niet vol te 
houden. In plaats van te krimpen zal Leolux er juist naar 
moeten streven de slag in de middenmarkt te winnen. 
Dat kan door “fast-movers” [relatief eenvoudige produc-
ten] te produceren in landen waar de lonen lager liggen. 
Deze producten kunnen we dan scherp geprijsd verko-
pen. Dat is goed voor de marktpositie en levert gelddek-
king op voor marketing en sales. Al het moeilijke en dus 
ook duurdere blijft in Nederland. Als we dat slim doen 
dan mixen we de opbrengsten en heeft Leolux toch een 
aardig rendement om zichzelf kansen te geven via marke-
tinginspanningen omzetgroei te forceren.”

Tussen 2003 en 2009 zal Leolux in Hongarije de Antipo-
de lijn produceren (afb. 11.3). Onder invloed van de crisis 
wordt alle stoffeerproductie in 2009 weer gecentraliseerd 
in Venlo en concentreert Antipode zich op haar kerntaak: 
het stikken van de bekleding voor de Leolux en Pode 
meubelen. Voor de langere termijn leeft de visie van 
Jeroen Sanders over de slag in de middenmarkt verder in 
de Pode collectie.

Een bijdraaiende tanker
Het woord crisis is al gevallen, maar aan het begin van 
het nieuwe millennium is daarvan nog geen sprake. Voor 
de Leolux collectie begint de eeuw goed. Een groot aan-
tal modellen dat in de jaren 90 is gelanceerd blijft pieken 
in de verkoop. IJzersterke designs met een vleugje eeu-
wigheidswaarde zoals: Pupilla, Scylla (afb. 11.4), Volare 
en Vinja. Leolux haalt nog net voor de eeuw-
wisseling de wereld in huis en creëert onder meer een 
buitenbank uit zeer duurzame materialen voor Staats-
bosbeheer (afb. 11.5), een museuminrichting voor het 
Limburgsmuseum in Venlo (afb. 11.6) en een Feng Shui 

11.2 Het atelier van Antipode.

11.3 Model Pode 9 uit de Antipode lijn.

11.4 De ijzersterke modellen Pupilla en Scylla.

11.5 Ontwikkeld voor Staatsbosbeheer: een buitenbank.

11.6  De conferentieruimte in het Limburgs Museum te Venlo 
met banken van Leolux.

11.2 11.4

11.5
11.6

11.3
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11.7

11.811.4

stoel en tafel door Dick Evers vormgegeven (afb. 11.7). 
Het zitmeubel Panta Rhei (Grieks voor alles stroomt, al-
les is in beweging) maakt zijn naam waar: werkelijk alle 
onderdelen van dit model kunnen elektrisch aangedreven 
bewegen (afb. 11.8). Het jaar 1999 wordt afgesloten met 
een goed resultaat en een verkoopgroei van ruim 10%. 
Toch waarschuwt Jeroen Sanders tijdens de Kerstrede: 
“De opkomst van internet zal de wereld weer veranderen. 
Alles wat nu zeker lijkt, zal veranderen: Panta Rhei. De 
huidige superklanten zullen hun posities zien wankelen, 
de verliezers van nu zullen voor een deel winnaars wor-
den, de winnaars van nu zullen verliezen. Dat is van alle 
eeuwen.”

Jeroen is min of meer beroemd om zijn waarschuwingen 
dus al te serieus worden deze woorden niet genomen. 
Het gaat Leolux voor de wind, ook in het volgende jaar 
2000. De bank Patachou blijkt een commerciële kraker 
en Kikko zet een nieuwe norm voor multifunctionele 
meubelen zoals Tablet dat doet voor salontafels. Het pro-
ductiebedrijf kraakt in haar voegen door de successen en 
de organisatie heeft steeds meer moeite om leveringstoe-
zeggingen waar te maken. Het jaar 2001 zal alles anders 
maken. 

TIJDSBEELDMERK 11

De combinatie geel met donkergrijs wordt tot op heden nog steeds 

toegepast in het bedrijfsdrukwerk, op de vrachtwagens en in het 

interieur van de bedrijfsgebouwen. Alleen is het lentefrisse geel 

inmiddels soms wat verkleurd richting een bedaagder oker of goud. 

Zie ook afbeelding 8.42.

Op de omslag van het jaarboek 2001 staat het merk diapositief 

afgebeeld onderin een vierkant vlakje. Dat gebeurde niet zonder 

reden. Omdat allengs het merk niet alleen minder frequent maar 

ook minder geprononceerd wordt afgebeeld, dreigt het te gaan 

‘zwemmen’ in de ruimte. Het vierkant, soms naar boven uitgerekt 

tot een rechthoek, geeft dan ‘body’. Vanaf 2004 wordt het vlakje 

geregeld in een kleur naar believen – Leolux opereert nu eenmaal 

in een modieus wereldje - toegepast.

11.7  Tafel en stoel, vormgegeven naar de principes van de Feng 
Shui-leer.

11.8 De bank Panta Rhei: alles beweegt.
 En de modellen Patachou, Kikko en Tablet. 
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11.10

Het begint nog goed, ondanks de uiteen gespatte in-
ternetbubbel. De consument ziet het nog als een “ver-
van-mijn-bed-show.” Leolux bereidt zich voor op een 
onontkoombare recessie en maakt een masterplan om de 
uitgewaaierde activiteiten in Venlo opnieuw te centrali-
seren in een bedrijf aan de Maas. Het moet een optimale 
afgeronde productielocatie worden. Verdere groei in de 
toekomst wordt niet in Venlo voorzien. In 2007 wordt dit 
masterplan uiteindelijk afgerond, gelukkig ruim voor de 
echte crisis!

Aan het begin van de Leolux najaarsshow op 10 en 11 
september 2001 verzucht Jeroen Sanders tegen zijn rech-
terhand Frans Clabbers: “Er hoeft maar iets te gebeuren 
en we hebben een recessie…”

Op 11 september 2001 overvalt een storm de bijdraai-
ende Leolux tanker die de nieuwe eeuw een heel ander 
beeld geeft dan verwacht en die uitmondt in de financi-
ele crisis die duurt van 2008 tot 2014. De bedoelde storm: 
op 11 september 2001 vliegen door kapers bestuurde 
vliegtuigen de Twin Towers in New York en het Penta-
gon binnen. In het hart van Amerika sterven duizenden 
mensen. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid stort 
niet alleen in de Verenigde Staten in maar over de hele 
westerse wereld. 

Deze crisis wijkt op allerlei punten grondig af van de 
regelmatig terugkerende crises in het vorige millen-
nium. Ze wordt niet veroorzaakt door regionale, politieke 
oorzaken. Veeleer zijn het religieuze, etnische en soci-
ale verschillen. En die laten zich niet zomaar met enig 
diplomatiek overleg gladstrijken. “Nine-eleven” was ook 
niet een begin, maar een daverende paukenslag in de 
al langer grommende wereldmuziek. Het overleven van 
deze crisis zal van iedereen bij Leolux het uiterste aan 
aanpassingsvermogen vergen. Het nieuwe millennium is 
nu echt begonnen.

Snoeien voor bloei
De leiding besluit zonder aarzelen in te grijpen nu de 
groei fase weleens voorbij zou kunnen zijn. Het organisa-
tiebureau Effco wordt in de arm genomen om de focus te 
verleggen. Rendementsverbetering, een strakker kwali-
teitsbeleid en een betere samenwerking tussen de uit el-
kaar gegroeide afdelingen van Leolux met behulp van de 
reeds aanwezige geavanceerde automatiseringssystemen 
is het doel. Eind 2002, tijdens de Kerstrede, vergelijkt 
Jeroen Sanders Leolux met een tuin. Als eindelijk is be-
reikt wat bij het planten van bomen, struiken en bloemen 
voor ogen stond, groeit en bloeit alles zo geweldig dat 
de tuinman zijn droom met bloedend hart moet gaan 
snoeien. Over de hoofden van de medewerkers heen stelt 
hij zijn klanten gerust: “Beste dealer, als er een bedrijf 
blijft bestaan, dan is het Leolux, nog steeds rendabel, 
met een hoog eigen vermogen, met aandeelhouders die 
ervoor gaan en niet hun centjes willen redden.”

In het jaar 2003 bereikt Leolux de doelstellingen van 
Effco en kan zich bij een stagnerende omzet verheugen 
in een stijgend rendement. Op de meubelbeurs van Keu-
len toont het bedrijf als vanouds veel elan. De sierlijke 
eenvoud van model Goncharov (afb. 11.9), de even 
sierlijke en ruimtelijke fauteuil Formi (afb. 11.10) en de 

11.9 Elegance: model Goncharov.

11.10  De ruimtelijke fauteuil Formi, een ontwerp van Frans 
Schrofer.

11.9
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11.11 11.12

11.11 De love-seat Howlo. 

11.12  Een speciale schuimtechniek en een vrolijke sfeer: 
 modellen uit de serie Silly Side. 

monumentale en functionele Howlo (afb. 11.11) verleiden 
tot kopen.

Op de beurs van Milaan gaat de aandacht van de pers 
vooral uit naar de serie “Silly Side”. Leolux introduceert 
daar een volledig nieuwe productiemethode. In een 
uniek lakprocedé ontstaat op de schuimvulling de uit 
lagen opgebouwde huid van het meubel. Zo creëert Leo-
lux sterke, afwasbare en betaalbare hippe meubelen. De 
kleuren stralen vrolijkheid en optimisme uit (afb. 11.12). 

Nieuwe snufjes
Ook binnenskamers blijft Leolux zich vernieuwen met 
behulp van de nieuwste technologie. De consument krijgt 
vanaf 1999 meer mogelijkheden om zich op Leolux te 
oriënteren door een drukbezochte website. De dealer 
kan met behulp van internet superkorte levertijden van 
een week realiseren voor een deel van de collectie, of-
fertes via een offerte generator met de klant samenstellen 
en het inrichtingsplan digitaal in meer dimensies zicht-
baar maken. Verder kunnen dealers showroommodellen 
aanbieden via een speciale Leolux site en al het nieuws 
lezen ze in een digitale brief. Het prijzenboek wordt nu 
door de computer gegenereerd zodat “een druk op de 

knop” voldoende is, volgens een optimistische medewer-
ker in het bedrijfsblad. Dat er aan dataverkeer heel wat 
vooraf gaat meldt de schrijver niet.

Nadenken over de toekomst
In 1997 werden Jeroen en Johan, de beide directeuren en 
aandeelhouders, geconfronteerd met de betrekkelijkheid 
van het leven. Hun secretaresse, Carolien Dijkman, pas 
36 jaar oud en al 15 jaar aan Leolux verbonden, bleek 
dodelijk ziek. In januari 1998, het jaar van het 25 jarig 
jubileum van de beide directeuren overleed zij. Carolien 
was “getrouwd” met Leolux, kende iedereen tot en met 
de dealers. Leolux werd in rouw gedompeld en de markt 
rouwde mee zoals blijkt uit de vele rouwbetuigingen. 
In 2003 wordt opnieuw duidelijk dat een mensenleven 
beperkt is. Johan van Beek krijgt een hartinfarct en in dat 
jaar wordt vastgesteld dat Luud Backes, de gezichtsbepa-
ler van het merk, huidkanker heeft. In de herfst leidt dit 
tot stappen die een nieuwe fase gaan inluiden. Jeroen en 
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11.13

11.15

11.16

Johan nemen contact op met Maurits Bruel, de oprichter 
van “de Geluksfabriek” die adviseert bij de overdracht in 
familiebedrijven. Een familieberaad wordt opgericht en er 
ontstaat in de loop der tijd een familiestatuut dat de basis 
zal vormen voor de komende generatiewisseling. Plannen 
is nodig ,maar het leven laat zich niet dwingen, zo blijkt 
in de maanden die volgen. In de loop van 2004 besluit 
Johan om eind 2005 een punt te zetten achter zijn actieve 
leven bij Leolux maar eind 2004 blijkt dat zijn beoogd 
opvolger, Peter Stroeken, dodelijk ziek is. Peter is zelf nog 
betrokken bij de aanstelling van zijn opvolger, een oud-
studiegenoot. Op 8 februari 2005 overlijdt hij op 42 jarige 
leeftijd. De verslagenheid is groot.  

Leolux rouwt maar moet verder. Per 1 januari 2006 treedt 
Johan van Beek terug. Jarenlang was hij verantwoordelijk 

voor zowel de productie als de administratie en perso-
neelszaken. Het is geen definitief afscheid: hij blijft naast 
Jeroen Sanders eigenaar/aandeelhouder van Leolux (afb. 
11.13). In zijn afscheidswoord tijdens de Kerstbijeenkomst 
benadrukt hij wat vanaf de oprichting ieder bij Leolux 
bezig hield: “We dromen een huis vol mooi en bijzonder, 
we dromen over een bedrijf waarover in Europa met res-
pect wordt gesproken en dromen over meubelen die voor 
de koper begerenswaardig zijn. We dromen over kansen 
en mogelijkheden, over een betere toekomst. Een droom-
fabriek”. Dan komt de harmonie St Cecilia binnen en de 
Rotterdammer en zijn echtgenote zingen het Limburgs 
volkslied mee. Maar eerder is er al de verrassing van een 
burgemeester die namens de koningin de verdiensten 
van Johan op maatschappelijk gebied komt belonen met 
een ridderschap. Na het afscheid van Johan wordt het 
bedrijf aangestuurd door Jeroen Sanders als algemeen 
directeur met als financieel directeur Jos van den Borne 
en productiedirecteur Norbert van Megen (afb. 11.14).

Een wereld vol mooi en bijzonder
De sinds 1993 bestaande samenwerking met kunstenaars 
blijft gebouwen en jaarboeken verlevendigen. Al van 
enkele jaren voor de eeuwwisseling sieren de bijzondere 
beelden en schilderijen van Sjer Jacobs de Leolux Design 
Centers en kantoren. Vanaf 2000 tot en met 2003 illustre-
ren ze bovendien de jaarboeken (afb. 11.15). In het jaar-
boek 2004 toont Petra Hartman de “Tegendraadse kracht 
van de bloem”. Zeer persoonlijke kleuren en vormen 
brengen de vrouwelijke intuïtie binnen de Leolux-jaar-
boeken reeks (afb. 11.16). In dat jaar wordt de Archipel 

11.14

11.13  Jeroen Sanders en Johan van Beek vóór de hoofdingang 
van hun bedrijf.

11.14 Jos van den Borne, CFO en Norbert van Megen, COO.

11.15  Onmiskenbaar van Sjer Jacobs, deze beelden en 
 schilderijen.

11.16 Werk van Petra Hartman.
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11.17  Het jaarboek 2006 werd vormgegeven met werk van 
Wouter Stips.

11.18 Model B-Flat.

11.19 Model Archipel van Hugo de Ruiter.

serie gelanceerd, een model met een zitfilosofie zoals 
alleen de ontwerper verwoorden kan. “Hoog en laag 
zitten, op de rug of op de grond tegen de zitting, languit 
liggen op de grote vlaktes. Leven als op een apenrots in 
sociaal verband, (afb. 11.19) op je eigen archipel” aldus 
Hugo de Ruiter.

Inmiddels zijn er contacten ontstaan met kunstenaar 
Wouter Stips. Samen met Luud Backes en zijn team ont-
staat er een volledig nieuw jaarboek (afb. 11.17). Het eer-
ste consequent thematische jaarboek inclusief gedichten. 
Die leiden tot de keuze voor het thema dat tot 2009 
beeldbepalend zal zijn; “Wij dromen een wereld vol mooi 
en bijzonder”. Dat het bedrijf durf heeft blijkt niet al-
leen uit het thema. De beurs van Keulen in januari 2005 
zoemt over de B-Flat die Leolux op de markt zet (afb. 
11.18) en in dat jaar wordt het Leolux center in Ludwigs-
burg als eerste aangepast aan het nieuwe concept. Vanaf 
nu staan de meubelen niet meer als sculpturen centraal 
maar worden ze, filmisch uitgelicht, in een context 
geplaatst die emoties  oproept. De samenhang tussen 
kunst, kleur, licht en product wordt benadrukt waarmee 
een mooie en bijzondere nieuwe woonwereld bereikbaar 
wordt. Kortom: Leolux toont haar kennis en kunde om 
woonwerelden te scheppen.

11.17

11.18

11.19
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In 2006 volgt weer een topmodel, nu van de hand van 
Jane Worthington: Vol de Rêve (afb. 11.20). Leolux speelt 
in op de toenemende internationale vraag naar luxe pro-
ducten die feilloos in het nieuwe concept passen. In 2006 
wordt in Krefeld  naast het oude Design Center op twee-
duizend vierkante meter een nieuw Center gerealiseerd 
(afb. 11.21) waarbij Wouter Stips een grote rol speelt bij 
de presentatie binnen en buiten. In Duitsland zijn de 
“Huizen vol mooi en bijzonder” klaar. De verkopen lijken 
parallel te lopen met de moed want die stijgen bijna 10% 
in dat jaar.

De kroon op het werk: Via Creandi
In het jaar 2007 wordt een droom, die sedert de jaren 
90 al in ondernemingsplannen benoemd wordt, waar 
gemaakt: het bezoekerscentrum Via Creandi (de weg van 
het creëren).

De voortdurende vraag naar rondleidingen vanaf het 
moment in de jaren 80 dat het bedrijf voor velen tot de 
verbeelding ging spreken, wordt nu professioneel in de 
organisatie ingebed. Leolux maakt haar productievesti-
gingen tot marketinginstrument.

Of, zoals Jeroen Sanders het verwoord in toespraken 
voor gasten: “Wij willen u hier niets verkopen, dit is geen 
showroom. Wij willen u hier vrijblijvend laten kennis-
maken met onze betrouwbare wereld vol innovatie en 
kunstzinnigheid. Hier, in Europa, in Nederland, worden 
onze meubelen, met onze kennis en kunde gemaakt. 
Wij willen u laten zien hoe wij dat doen. Alleen op deze 
wijze kunnen deze mooie producten tot stand komen. 
Wij zijn een echte fabriek, geen marketingtruc met pro-
ductie op een anonieme plaats ergens ver weg onder 
discutabele omstandigheden. Hier kunt u zien waarom u 
voor ons zou kunnen kiezen, wij maken met hart en ziel 
echte meubelen met echte mensen, hier in Venlo.”

Via Creandi wordt mogelijk door de visie van de twee 
aandeelhouders die besluiten om bij de bouw van het 
nieuwe logistieke centrum aan de Maas de extra inves-

tering voor hun rekening te nemen. “Als we het nu niet 
doen, doen we het nooit”, zei Johan van Beek. Onder 
architectuur van Soeters/van Eldonk uit Amsterdam en 
met Johan van Beek als bouwheer wordt een gebouw ge-
realiseerd dat een eigen karakter krijgt door het enorme 
buitenkunstwerk van Wouter Stips (afb. 11.22). Via loop-
bruggen volgen bezoekers vanuit een ontvangstruimte 
een route over en door de productieafdelingen onder 
begeleiding van oud-medewerkers.

De talenten van Leolux zijn voor buitenstaanders zicht-
baar geworden tot in het productiebedrijf, daar waar de 
basis ligt om tot goede producten te kunnen komen. 
Trouw aan de woorden van Leonardo da Vinci: kunst is 
een hogere vorm van kennis, die rust op de schouders 
van het ambacht.

11.20  Het topmodel Vol de Rêve van Jane Worthington.

11.21  Exterieur van het Leolux-Experience-Center in Krefeld. 

11.22  Het bezoekerscentrum Via Creandi met het buitenkunst-
werk van Wouter Stips.

11.20

11.21

11.22
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Een punt erachter. Maar eigenlijk een komma
“De wereld van mooi en bijzonder“ staat als concept en 
wordt jaarlijks getoond in beursstands die vroeger tijden 
overtreffen door hun sfeer en samenhang. Er worden 
bijpassende modellen toegevoegd zoals Ponton en later 
Parabolica (afb. 11.23/11.24) en het Design Center in Sint-
Pieters-Leeuw bij Brussel wordt in 2008 ook een wereld 
vol mooie en bijzondere zitideeën. Nu het thuisland nog! 

Om Leolux een snel veranderende wereld vol uitdagin-
gen geleid door een jong team tegemoet te kunnen laten 
treden, heeft Jeroen Sanders inmiddels bekend gemaakt 
dat hij per 1 januari 2009 wil terugtreden. Van zijn gouden 
team is hij min of meer de laatste. Het verkoopteam is 
verjongd en Luud Backes 
heeft zich wegens een ern-
stige ziekte in januari 2008 
teruggetrokken. De opvol-
ger van Jeroen, Frank van 
Werkum, zal een directeur 
van buiten de familie zijn 
om de overgang naar een 
volgende generatie soe-
pel te laten verlopen (afb. 
11.25). Diep in de econo-

mie gromt en rommelt het, de financiële crisis kondigt 
zich aan maar dat hoort bij de geschiedenis van na 2008. 

“Een betrouwbare leverancier blijven. Betrouwbaar, inno-
vatief en kunstzinnig en juist die combinatie daarvan, die 
spagaat oplossen. Dat zijn de kernwaarden van Leolux.” 
In woord en geschrift belichtte Jeroen Sanders ze voor 
zijn medewerkers en opvolgers. De laatste jaren steeds 
nadrukkelijker om zijn vertrek te borgen. Tijdens de 
kerstbijeenkomst van 2008 met alle medewerkers, waar 
hij zich voor de eerste keer niet mee mocht bemoeien, 
is het zover. Jeroen zet een punt en een komma, want 
hij blijft betrokken aandeelhouder omdat hij gelooft in 
familiebedrijven. Burgemeester Bruls zwaait hem lof toe 
en prijst zijn inzet op bredere terreinen dan zijn bedrijf 
alleen. Hare Majesteit heeft het daarom behaagd, om 
Jeroen Sanders te benoemen tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. 

In zijn afscheidboodschap benadrukt hij zijn enorme 
dankbaarheid dat hij de rol mocht vervullen, de rol die 
hem in feite gewoon werd opgelegd door de omstandig-
heden in de jaren 70. Grote dankbaarheid over de afloop, 
omdat Leolux bij zijn vertrek gezonder dan ooit is en 
vooral dankbaarheid vanwege de steun en hulp die hij 11.25

kreeg van zo velen die hem omringden en degenen die 
hem opleidden zodat hij deze taak aan kon. Tante Diny 
die hem opving, de onderwijzer op de lagere school, de 
paters van het college in Weert, de overste in het leger, 
zijn ouders. Als goede raad adviseert hij zijn opvolgers: 
“Verover de harten van de mensen en veel wordt mo-
gelijk” Een beeldje dat Sjer Jacobs speciaal vervaardigde 
(afb. 11.26) met drie hoofden en drie harten, voor elk 
van zijn opvolgers, symboliseert zijn woorden. Een 
staande ovatie sluit de bijeenkomst af.

De balans opmaken
Nu zowel Johan als Jeroen zich hebben teruggetrokken 
eindigt definitief een tijdperk en is een samenvattende 
terugblik op zijn plaats:

Het begint in 1973 met een leerperiode, tot 1980. Ze ne-
men de leiding over in turbulente tijden en sturen samen 
het bedrijf de gevarenzone uit. Strak financieel beleid 
en goede ideeën leiden tot groei. Het bedrijf begrijpt de 
tijdgeest en de jaren 80 en 90 vormen, op een enkele 
onderbreking na, een lange groeicurve van gemiddeld 10 
tot 15%.

De laatste groei-jaren bevallen Leolux niet goed. Er ont-
staat personeelskrapte, de markt leeft het bedrijf en de 
sfeer wordt minder door de hoge welvaart. De nieuwe 
eeuw brengt een ommekeer ten goede omdat Leolux 
gedwongen wordt zich te herbezinnen. Het rendement 
wordt hersteld en bij zijn afscheid kan Jeroen Sanders 
stellen dat hij het bedrijf rijker dan ooit achter laat, gewa-
pend tegen een flinke storm. De hevigheid van de storm 
die daarna zou opsteken voorzag niemand.

Toch had Leolux enkele veranderingen niet doorzien. 
Duitsland had grote problemen in haar economie in het 
begin van de eeuw. Leolux had daar geen goed ant-
woord op en verloor terrein aan de concurrentie. Kurt 
Biederbick, de grote bouwer uit de jaren 80 en 90, ging 
in 2003 met pensioen, zijn opvolger Rudiger von Gagern 
kon het tij niet keren en verloor de helft van de omzet. 
Dit verlies werd gecamoufleerd door de groei in Frankrijk 
en Engeland en door de inspanningen in de landen bui-
ten Europa. Ook de Nederlandse markt bleef stabiel en in 
2007 groeide de omzet van geheel Leolux ruim 7% met 
dank aan de goede verkopen in 2006. Bij het vertrek van 
Jeroen stagneerde de omzet nog steeds onder invloed 
van de aanwakkerende financiële crisis. Wat in Duitsland 
gebeurde in de loop van het eerste decennium van de 
nieuwe eeuw was een waarschuwing voor wat er mo-
gelijk kon zijn als er echt iets mis zou gaan in de consu-
mentenmarkt die zo enorm op vertrouwen is gebaseerd.

Die schok in het vertrouwen kwam met de financiële cri-
sis zo hevig aan dat er een recessie ontstond die Europa 
sedert de crisis van de jaren 30 niet meer had beleefd.

11.23 Model Ponton.

11.24 Model Parabolica.

11.25 De opvolger van Jeroen Sanders, Frank van Werkum.

11.26 Het beeldje van Sjer Jacobs met drie hoofden en drie 
 harten.

11.23 11.24

11.26
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TUSSENSPEL

In 2009 is de economische crisis een feit. Het consumentenvertrouwen stort in onder invloed van banken en finan-

ciële instellingen in grote nood. Als in oude communistische tijden nationaliseert de staat banken of redt ze met 

grote leningen. Dat het staatshuishouden en dus de burger grote rekeningen zal moeten gaan betalen begrijpt 

vrijwel iedereen. Het grote besparen is begonnen; het vertrouwen is weg. De nieuwe leiding van Leolux belandt 

direct in een storm.

12

Koers houden op woelige baren
De koers wordt snel aangepast. De brede Leolux collec-
tie biedt volop mogelijkheden het accent in het aanbod 
te verleggen naar de consument die nog wel meubelen 
wil kopen. De oudere consument, die zijn pensioen nog 
veilig waant, is van oudsher een belangrijke groep en de 
directie start inruilacties, gebaseerd op een goed doel om 
deze klant te verleiden. 

Buiten Europa en in de wereldsteden liggen ook nog 
kansen en dit leidt tot de start van enkele design stores, 
onder andere in New York. Om de malaise in Duitsland 
te bestrijden wordt, naast de shop in Berlijn, een Leolux 
shop in Keulen van de grond getild. De kleinere items 
uit de collectie, zoals Pallone en later Scylla worden met 
enorm succes opnieuw gepositioneerd (afb. 12.1/12.2). 

12.1 Herpositionering Pallone: de reeks Pallone Limited. 

12.2 Scylla Flavours en de omslag van de Scylla folder.

12.2

12.1
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Het jubeljaar (Leolux bestaat 75 jaar in 2009) wordt ten 
volle benut en Leolux genereert veel aandacht bij pers en 
dealers. Het collectiebeeld wordt innovatief ondersteund 
met de fauteuil Parabolica die direct goed is voor een 
Red Dot onderscheiding (afb. 12.3).

Het jaar 2009 brengt uiteindelijk toch een omzetverlies 
van ruim 10%. Minder dan “de markt” maar voor meer-
dere medewerkers betekent dit, ondanks het jubileum, 
een afscheid van Leolux. Het rendement nadert het 
break-even point. Dat de oude tijden voorgoed voorbij 
zijn, onderstreept het overlijden van Luud Backes. De 
man die vorm gaf aan alles wat het gezicht bepaalde van 
Leolux, blijft in de Leolux geschiedenis voortleven als 
beeldbepalende persoon, letterlijk en figuurlijk.

In januari 2010 staat Leolux in Keulen in een wel heel 
bijzondere stand waarvoor ze een Red Dot Award krijgt 
(afb. 12.4). Ook de eetfauteuil Spring (afb. 12.5) krijgt 
een Red Dot en de sculptuur Morena van Stefan Heiliger 
streelt de kennersogen. Maar Frank van Werkum schrijft 
al in de herfsteditie van het bedrijfsblad de Praot-Praos 
van 2009 dat het “bloed, zweet en tranen” gaat worden. 
Ondanks enorme inspanningen om het doel “omzet-
groei” te realiseren stagneert de omzet en balanceert 
Leolux op het break-even point. Het consumentenver-
trouwen in Europa bereikt historische dieptepunten. De 
angst dat de Euro en wellicht het hele financiële stelsel 
het kunnen begeven, verlamt de markten en de meubel-
detailhandel raakt in paniek.

12.3  Fauteuil Parabolica, goed voor een Red Dot onder-
 scheiding.

12.4 Een wel heel bijzondere stand van Leolux op de IMM  
 Keulen 2010.

12.5 Ook de eetkamerfauteuil Spring krijgt een Red Dot.

12.3

12.4

12.5
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Begin 2011 lijkt er iets positiefs te gloren, de meubelbeurs 
van Keulen verloopt voor Leolux goed en de verkopen 
in januari en februari tonen een oplopend beeld. Precies 
op het moment dat de nieuwe modellen op de markt 
komen, stort die in. De dubbele dip is een feit en de re-
cessie verhevigt, want de reserves van veel bedrijven zijn 
inmiddels op. De beurs collectie 2011 gaat ten onder in 
de negatieve markt. 
In de lente weet Leolux toch het initiatief te nemen met 
een nieuwe generatie van de jeugdige Pode modellen en 
in Milaan verschijnt de Leolux bank Arabella (afb. 12.6) 
als boodschap dat het elan van Leolux ongebroken is. 
De Boavista (afb. 12.7) van Axel Enthoven geeft gelijktij-
dig het signaal af, dat Leolux weet dat aangenaam zitten 
meerdere verschijningsvormen kent. De stille kracht van 
Leolux: pluriformiteit.

Het vertrouwen van de markten
Alle activiteit verhult nog even dat de consument het nu 
sterk laat afweten, maar in de zomer schakelt het bedrijf 
terug naar een lagere personeelsbezetting. Daarmee is 
voor iedereen duidelijk dat de beoogde groei achter de 
horizon verdwijnt. In de markt is de twijfel geslopen of 
Leolux de winnende partij in deze crisis zal zijn. Leolux 
heeft veel plannen onthuld en eerste stappen gedaan op 
het gebied van marketing en partnership en daar veel in 
geïnvesteerd, maar de dealers willen nu gewoon omzet-
snelheden van goede producten tegen lage prijzen. In het 
marktdrama dat zich voltrekt, kunnen lange-termijndoe-
len niet overtuigen. De dealers experimenteren voor een 
deel alle kanten uit. Ze vragen zich af wat Leolux gaat 
doen: blijft het een familiebedrijf of wordt het verkocht? 
Dat laatste werd al diverse bedrijven fataal en maakt een 
bedrijf al snel geen betrouwbare partner voor de lange 
termijn. De onzekerheden van buiten hebben ook hun 
weerslag op de interne organisatie. Frank van Werkum 
ziet het gevaar en probeert het vertrouwen vast te hou-
den. Hij verkeert in een uiterst moeilijke positie omdat hij 
werd aangesteld om Leolux naar verdere groei te brengen 
en daar alles op heeft afgestemd. Hij moet een bocht 
nemen en maakt dat heel duidelijk in zijn Kersttoespraak: 
“Ik heb helaas geen gemakkelijke boodschap: 2012 wordt 

12.6 Model Arabella.

12.7 Model Boavista.

een reuzenmoeilijk jaar, het moeilijkste van deze nieuwe 
eeuw. En een van de moeilijkste in ons bestaan. De crisis 
is onontkoombaar. We denderen er met een rotvaart op 
af. Er is een financiële crisis, een schuldencrisis en een 
bankencrisis. De bouw is volledig tot stilstand gekomen.”
Aandeelhouders en commissarissen beseffen in die 
periode dat ze hun verantwoordelijkheid moeten nemen 
en het vertrouwen van de markt moeten herstellen door 
in te grijpen. De familie moet duidelijkheid scheppen en 
is daar volledig toe bereid. Jeroen Sanders en Johan van 
Beek hebben altijd gesteld dat Leolux een familiebedrijf 
zou blijven. Na een interim-periode zou de familie weer 
mee gaan sturen, zo was ook vastgelegd met de directie. 
Nu de markt daden wil zien, moet de opvolging versneld 

12.7

12.6
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Veranderingen bij Leolux
Venlo, mei 2012

Geachte relatie,
Er zijn de afgelopen tijd veel veranderingen geweest bij Leolux. Wellicht heeft u daar niet 
alles van opgemerkt. We hebben er echter voor gekozen om de ontwikkelingen zich in 
relatieve stilte te laten afspelen. 

Algemeen directeur Frank van Werkum heeft na vijf jaar, waarin hij als CEO aan Leolux 
verbonden was, het roer overgedragen aan de nieuwe generatie van ons familiebedrijf. 
In die periode heeft hij Leolux op ondernemende wijze een eigentijds gezicht gegeven 
en het bedrijf voor de nieuwe generatie klaargestoomd. In de meubelbranche profileerde 
Leolux zich als koploper op het gebied van online innovaties en het inzetten van social 
media; Leolux introduceerde de inruilcampagne voor het goede doel, de Erecode, die 
de samenwerking op marketinggebied tussen Leolux en haar dealers regelde, “category 
management” en verfrissende marketingconcepten met een hoofdrol voor kleur en tactiele 
bekledingsmaterialen; daarnaast won Leolux verscheidene internationale designprijzen. 
De overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie is een logische stap voor een 
familiebedrijf, maar kreeg door de economische omstandigheden een extra lading: het 
vertrouwen bij medewerkers en relaties dat de eigenaren daadwerkelijk bereid zijn zich te 
committeren en de continuïteit te waarborgen.

In de zomer van 2011 werd al duidelijk dat er economisch zeer zwaar weer op komst 
was. De financiële crisis tekende zich overduidelijk af en de stagnatie op de thuismarkt 
Nederland liet zich raden. Er waren geen argumenten te bedenken waarom de naderende 
storm Nederland niet vol zou treffen. Deze overwegingen hebben ertoe geleid, dat 
wij ons als eigenaren van Leolux bezonnen hebben op de toekomst en onze families 
hebben aangesproken op de verantwoordelijkheid voor het familiebedrijf Leolux. 
Volmondig is besloten om een familiebedrijf te willen blijven en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden te dragen. Gezien de vorderende leeftijd van ons moest dus, 
sneller dan in eerdere jaren voorzien, een levenskeuze gemaakt worden door enkele 
kinderen. In goede overeenstemming met de andere kinderen en in overleg met het 
zittende management besloten Sebastiaan Sanders en Patrick Schreudering hun rol als 
commissaris te wijzigen in een actieve rol in het management van het bedrijf, om het doel 
-de hereniging van kapitaal en arbeid- te realiseren. Dit besluit wordt geborgd door de 
benoeming van Sebastiaan en Patrick tot holding directeuren, zodat ze direct de aandelen 
vertegenwoordigen. Inmiddels zijn de laatste stappen gezet en is Leolux klaar om in hoog 
tempo de toekomst tegemoet te treden in een uitdagende tijd. 

U mag van Leolux en de familieleiding verwachten dat ze de kernwaarden van Leolux 
als vast uitgangspunt nemen en voortvarend streven naar het versterken van Leolux als 
premium merk dat, door een gezond rendement voor u en ons, bijdraagt aan een mooie en 
bijzondere woonwereld. Leolux is en blijft een stabiel familiebedrijf met vooruitstrevende 
marktideeën, gecombineerd met conservatieve financiële opvattingen.

Wij vertrouwen op een fijne en zinvolle samenwerking met u en uw medewerkers.

Jeroen Sanders en Johan van Beek
Sebastiaan Sanders en Patrick Schreudering

worden. In overleg met Jos van den Borne wordt 
Patrick Schreudering, de schoonzoon van Johan van 
Beek, benoemd tot financieel directeur. Hij neemt na 
enkele maanden inwerktijd het stokje van Jos over. Ge-
lijktijdig wordt Sebastiaan Sanders, de zoon van Jeroen 
Sanders benoemd tot strategisch manager naast Frank 
van Werkum. Enkele maanden later trekt Frank zich terug 

12.8 Model Oscar.

12.9 Model Bolea, nieuw in 2013.

12.10  Mededeling van de familie aan de Leolux relaties.

uit de leiding op zoek naar een andere uitdaging. Pro-
ductiedirecteur Norbert van Megen blijft op zijn post. 
De familie is weer aan boord (afb. 12.10) en met veel 
inzet wordt de markt overtuigd van de keuze van de aan-
deelhouders om het bedrijf zelf voort te zetten met een 
jonge generatie aan het stuur. Het jaar 2012 is inderdaad 
een zeer moeilijk jaar maar de jonge directie weet de 
juiste toon op de markt te vinden en past het bedrijf aan 
de omstandigheden aan. In 2013 wordt de ommekeer be-
reikt. De jaarboeken, beurstands, website en de collectie 
stralen van zelfvertrouwen en vooral jeugdig elan, het dal 
lijkt gepasseerd (afb. 12.8/12.9).

12.8

12.9

12.10
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Resumé
De blik naar voren
We schrijven 2014, het jaar waarin Leolux 80 jaar be-
staat. Het waren vijf turbulente jaren die zijn verstreken 
sinds het 75 jarig bestaan. Jeroen Sanders en Johan van 
Beek wilden hun opvolging zorgvuldig regelen maar 
niemand had kunnen voorzien wat de wereldeconomie 
met Leolux voor had. De economische storm bracht het 
management van Leolux in grote problemen. Niet alleen 
hadden enkele vertrouwelingen, net als Jeroen en Johan, 
het bedrijf wegens leeftijd verlaten maar de nieuwe 
leiding verloor door het personeelsverloop snel kennis 
en kunde. In 2012 troffen de jonge familiebestuurders 
op managementniveau slechts enkele “oude” talenten 
aan. Juist dan speelt een familie een grote rol, want daar 
is veel ervaring geborgd en deze kon weer snel worden 
ingezet. Druk en tegendruk smeedden het team aaneen, 
onvermoede krachten koppelden ervaring aan frisse 
ideeën zodat nieuwe succesvolle combinaties ontstonden. 
Nuchterheid leidde tot een bedrijf dat is ingesteld op de 
nieuwe werkelijkheid.
Per generatie moeten bedrijven zichzelf opnieuw uitvin-
den. De transitie tussen generaties is vaak een turbulente 
periode die Leolux nu achter zich kan laten. De nieuwe 
generatie hoeft niet in de schaduw van de vorige te 
opereren, met dank aan Frank van Werkum en Jos van 
den Borne, en kan haar eigen eigenwijze weg gaan. In de 
nieuwe wereld, het nieuwe Europa van na de financiële 
crisis, zullen nieuwe talenten hun weg zelf moeten ont-
dekken. De volgende 80 jaar kunnen beginnen.

12.11 Model Gynko, in 2014 gelanceerd en twee maal  
 bekroond.

12.12  De directie: Patrick Schreudering, Sebastiaan Sanders 
 en Norbert van Megen.

12.11

12.12
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KERNWAARDEN

Dit boek werd op wens van Jeroen Sanders geschreven met de bedoeling om 

het verleden vast te leggen. Niet zozeer vanwege historisch belangrijke data. Maar 

vooral ook om duidelijk te maken waar het succes van Leolux door de jaren heen 

op gebaseerd was. Mogelijk zou een aandachtige lezer die factoren uit dit boek 

kunnen destilleren. Gemakshalve worden de drie kernwaarden – men mag ze ook 

aanduiden als uitgangspunten voor de toekomst - hier kort samengevat.

INNOVATIEF

De eerste kernwaarde: innovatief. Innovatie houdt het leven en het werken spannend. 

Het ‘onmogelijke’ realiseren geeft Leolux een beslissende voorsprong op de concurrentie. 

Het maakt bovendien een gezonde marge op producten mogelijk. 
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KUNSTZINNIG

Kunstzinnig is de tweede kernwaarde. Het snijpunt van industriële 

vormgeving en vrije kunst daagt uit om de grenzen van de realiteit 

op te zoeken. Waar dromen waargemaakt kunnen worden. 

Ook daardoor kan een gezonde marge binnen bereik komen. 

BETROUWBAAR

De derde kernwaarde: betrouwbaar. En dat voor alle betrokkenen: 

toeleveranciers, medewerkers, klanten, consumenten, gemeenschap 

en milieu. Uiteindelijk zal dat aspect bij beslissingen de doorslaggevende 

factor zijn. 
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Nawoord van de schrijver

Wie ruim vijfentwintig jaar nadat hij het bedrijf verliet, gevraagd wordt om de geschie-

denis van dat bedrijf te schrijven, zal zich met enige schroom aan het werk zetten. 

Herinneringen en emoties buitelen door elkaar. Ze dreigen een objectief verslag te 

beïnvloeden. Al schrijvend realiseert hij zich, hoevelen hun verhaal inmiddels niet meer 

kunnen vertellen. Maar herinneringen mogen niet zomaar verloren gaan. Iedere familie 

heeft tenslotte zijn fotoalbum, dus waarom dit bedrijf niet? Daarom zei ik ‘ja’ op de uit-

nodiging van Jeroen Sanders om de geschiedenis van Leolux op papier te zetten. 

De bedrijfsgeschiedenis heeft beperkingen. Uit het verre verleden is een redelijk aantal 

interessante zaken bewaard gebleven, van later perioden soms verwarrend veel, dan 

weer bar weinig. Zo gaat dat nu eenmaal in een bedrijf. Vooruitkijken is het devies. 

Achteromkijkend loop je tegen de lantaarnpaal. Dat was waarschijnlijk ook een reden 

om de geschiedschrijving maar uit te besteden. Aan mij. En dat is de tweede beper-

king. Van origine ben ik designer en reclameman. Het uiterlijk van meubelen en de 

presentatie ervan boeien mij meer dan financiële jaarverslagen, contracten, organisa-

tievormen. 

Bij een bedrijf als Leolux lijkt mij dat geen al te groot bezwaar. Temeer niet omdat mijn 

schrijfwerk een afspiegeling moest worden van de visie van twee generaties eigena-

ren: een dienst aan de gemeenschap, in het bijzonder die van de Leolux-werkgemeen-

schap. 

Ik dank iedereen die mijn werkzaamheden in het bedrijf mogelijk en zelfs tot een ge-

noegen maakte. Het was een bijzondere ervaring.

Harry J.M. de Groot

Over de auteur
Na zijn Leolux-periode (tot 1982) was Harry de Groot docent en coördinator aan de Design Academy 
Eindhoven. Vanaf zijn vroegtijdige pensionering in 1997 verdiept hij zich in de geschiedenis van de 
stad Venlo, voornamelijk aan de hand van de vele middeleeuwse stadsrekeningen die bewaard zijn 
gebleven. 
Publicaties:  De tweede stadsrekening van Venlo, 1371 (1999); venle | venlo Hoe een stadje begon (2003); 
  De Stadsrekeningen van Venlo, Deel 1, 1349/50-1399 (2006); Deel 2, 1400-1417 (2008) en 
  een uitvoerige bijdrage in Dis Overquartiers van Venlo, getiteld ‘De eerste stadsschrijver 

van Venlo en zijn vervanger’ (2008).

KERNWAARDEN

Juist de combinatie van deze drie waarden, innovatief, kunstzinnig en betrouwbaar, is essentieel voor Leolux omdat ze 

in de praktijk vaak slecht samengaan. Terugkijkend op de geschiedenis van het bedrijf zien we dat precies de combinatie 

van deze waarden telkens het bedrijf uit een dal sleurde en uiteindelijk naar een top bracht. 

Maar ‘het bedrijf’ klinkt hier veel te abstract. Het is de geschiedenis van mensen. Bevlogen mensen die naast alle onder-

linge verschillen één talent gemeen hadden: ze wisten innovatie, kunstzinnigheid en betrouwbaarheid te combineren. 

Deze waarden zullen onderscheidend en doorslaggevend zijn. 

Hoe onzeker de toekomst ook is, dit blijft: de mensen van Leolux maken producten waar ze in geloven. Ze durven 

voorbij te gaan aan dogma’s over bedrijfsvoering, vormen en presentatie. Ze begrijpen hun tijd en werken vol passie 

aan een wereld vol mooi en bijzonder. Kortom:

TALENTEN
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Naamregister 

naam functie / afdeling en pagina

Albeda, W. minister van Sociale Zaken (1977-1981) 114
Appel, Karel beeldend kunstenaar 137 
Armgardt, Jan  freelance designer 110, 115, 117, 129, 135, 

140 
Arts, Els personeelsvereniging De Oude Leeuw 203 
Backes, Ludo  marketing & presentatie 108, 137, 142, 201,  
 205, 208, 212 
Beckers, J. candidaat notaris, 15, 16, 32, 34, 35, 38
Beek, Baer van  chef machinale houtbewerking, 12, 78
Beek, Johan van  directie / aandeelhouder 5, 45, 102, 103, 

104, 110, 11, 119, 124, 147, 148, 152, 156, 
165, 176, 178, 182, 187, 188, 191, 193, 201, 
202, 207, 209, 215, 216, 219 

Berg, Theo v.d. architect 13
Berk, Loek van de stoffeerderij 170
Bertrams, Henk stoffeerderij 170
Biederbick, Kurt verkoopdirecteur Duitsland 209
Boomkens  accountant 43, 44, 49  
Boonzaaijer / Mazairac  freelance designers 130
Borgardijn, ... freelance designer 55
Borne, Jos van den CFO (Chief Financial Officer) 202, 216, 219
Braun & Maniatis designers 129, 200
Briels, Clemens beeldend kunstenaar 135, 142, 143, 163
Bruel, Maurits extern adviseur 202
Bruinen, John personeelsvereniging De Leeuw 203
Bruls, Hubert burgemeester van Venlo 208
Bruynen, Hay machinale houtbewerking 189
burgemeester plaatsvervangend - van Blerick 34
Buuren, Frans van stoffeerderij 27, 170
Cann, van boekhouder Duitse ZNC 31, 34
Chroesjtsjov president USSR 67
Clabbers, … stoffeerderij 170
Clabbers, Frans verkoop 198
Courrèges mode-ontwerper 67
Cox, Math stoffeerderij 191
Crienen, Heini stoffeerderij 170
Custers, Cecile eigenaresse grond 10
Delsing, Henri architect 8
Deurvorst, G. oprichter lampenfabriek Constantia 8
Dijk, Henk van stoffeerderij 191
Dijk, Herman van stoffeerderij 27, 28
Dijkman, Carolien directiesecretaresse 201
Douben, Herm magazijnen 170
Dullaart, Gé verkoop buitendienst 72
Enthoven, Axel  freelance designer 109, 111, 115, 129, 134, 

138, 140, 159, 215
Esbroek, Wilfried van fabrikant / designer 68, 69
Escher, M.C. graficus 138, 139
Evers, Dick freelance designer 196
Faesen-Biesmans, Nicole directiesecretaresse 203
Fassotte, Karel fin. administratie Ned. ZNC 182
Fischer, Siggi freelance designer 138
Fledderus, ... architect 81

Fleischauer, Josef eigenaar Rhenania Viersen 11, 16, 25, 31
Fleischhauer, Elisabeth  eigenaresse Duitse ZNC 11, 12, 18, 24, 31, 

32
Frommherz, Cuno designer 129
Gagern, Rüdiger von verkoopdirecteur Duitsland 209
Frühauf, Heins PersonalVerein Leolux GmbH 185
Gelder, Pieter van marketing 100
Gerits, Ton magazijnen 191
Gerits, Wiel polydacron 191
Geurts, Frans stoffeerderij 170
Geurts, Piet magazijn & distributie 170
Göbbels, Jan zwager van J.P.M. Sanders 43
Goer, Ralf agent Duitsland Leolux GmbH 117
Gommans, Jan stoffeerderij 170
Gommans, Lei service 170
Goossens, Adolf oprichter lampenfabriek Constantia 8
Groot, Harry de designer / amateur-historicus 63, 64, 67, 72,  
 78, 80, 84, 86, 89, 93, 104, 108, 113, 129, 221
Gubbels, Sef ondernemingsraad 148, 176, 184, 191
Haamers, Pierre atelier 170
Hagoort, Bram productieleiding Leolux II 148
Happel, Hans designer Formule Meubelen 86, 89
Hartman, Petra beeldend kunstenaar 180, 202
Heilig, Gerard designer 129
Heiliger, Stefan freelance designer 129, 156, 212
Heiligers, Harrie stoffeerderij 28, 170
Helden, Jan van productontwikkeling 189
Hendriks, Henk administratie 112
Hendriks, Jo atelier 191
Hendrix, Jos productontwikkeling 191
Hendrix-Verheijen, Marion personeel & organisatie 191
henkVanderVet  beeldend kunstenaar 142, 143
Hermans, Gerrit  stoffeerderij 170
Hermans, Theo lakspuiterij 191
Heugten, Joep van stoffeerderij 27, 170
Heuvelmans, Pierre stoffeerderij 27, 55, 170 
Heyligers, Harie stoffeerderij 27 
Hill, Friedrich freelance designer 71
Hofmans, Jan vervoer 191
Holthuizen, Toos atelier 170
Hombergh, Mat van de mach. houtbewerkerking 191
Hubers, Piet atelier 191
Huf, Paul fotograaf 99
Hulten, M. van tijdelijk aandeelhouder Ned. ZNC 43, 56 
Hutjens, René stoffeerderij/service 191
Isbouts, Nick adj. directeur Philips Sound & Vision 161
Issum, Gon van atelier 170
Jacobs, K. administratie Leolux GmbH  185
Jacobs, Sjer beeldend kunstenaar 202, 209
Jansen, Mia directiesecretaresse 170
Janssen, Anna buurvrouw  Kazernestraat te Blerick 18
Jeegers, ... lakafwerking Duitse ZNC 26, 28
Jetten, Mia atelier 170 

Jonk, Nic beeldend kunstenaar 137
Joosten, Michel magazijn & Distributie 170
Kaldenhoven, Annie financiële Administratie 186
Keltjens, Nelly atelier 170
Kempkes sr, H.  directeur / eigenaar Formule Meubelen 86, 89
Kennedy, John F. president USA 67
Klaassen, Wiel stoffeerderij 170
Kleeven, Frans stoffeerderij 191
Klefs, Frans industrieel 10
Kluskens, Bernard stoffeerderij 170
Koenen, Gerard magazijnen 170, 171
Körver, Frans voetbaltrainer
Koeter, J. zwager van A.Sanders 41 
Koeter-Moonen, A.  schoonmoeder van A.J.M. Sanders 43 
Kötz, ... bedrijfsleider Duitse ZNC 26, 27
Kruithof, Jan Willem Inkoop 148, 188
Kubber, Tonnie de administratie 183
Kubber, Truus de directiesecretaresse 170
Kusters, ... stoffeerderij 27
Lahnstein, Cor stoffeerderij 183, 191
Lammers, Hay stoffeerderij 183
Leimkühler, Wilhelm agent NRWF Leolux GmbH 104, 106
Liebergen, Elisa van grondeigenaresse 10 
Lieberom, Martin grafisch ontwerper 60, 61 
Ligtenberg, Geert manager Antipode 193, 194
Linden, Willem van der stoffeerderij 170, 174
Ling, Hermann Günter M.J.  directeur Duitse ZNC, gehuwd met Elisabeth 

Fleischhauer 12, 16, 18, 25, 26, 28, 30, 31, 
32, 33, 34, 39, 42, 43, 45

Link, Dr. H. directeur Brasilia GmbH 100 
Marzano, Stefano directeur Philips Corporate Design 159, 161
Megen, Norbert van COO (Chief Operations Officer) 202, 216,  
 219
Mendini, Alessandro designer / architect 118
Metselaar, J. extern consultant 76, 100, 102
Mol, Jan directeur / eigenaar reclame- en PR-buro 86
Monster, Freek commissaris
Moonen, Cees verkoop buitendienst 26, 72
Mous, Jos productontwikkeling 58, 78, 117, 129, 168
Mulder, Piet de inkoop 152, 191
Munckhof, Wim van den atelier 191
Mus, Cor journalist van vakblad Ons Huis 53
Negeman aannemer 10
Nelissen, H. marketing & presentatie 179
Németh, Antal marketing & presentatie 180
Németh, Gabor marketing 82, 100
Oijen, Frans van service 191
Oranje, Willem-Alexander van, Prins der Nederlanden 161
Peek, Evert verkoop buitendienst 72, 191
Peeters, Ida atelier 170
Peeters, Jacques stoffeerderij 55, 170, 191
Quant, Mary mode-ontwerpster 67
Raaymakers, Peter mach. houtbewerking 191

Rabanne, Paco mode-ontwerper 67
Reisch jr, Carel agent Ned. ZNC 53
Reisch sr, C.J.  agent Duitse en Ned. ZNC / tijdelijk aan-

deelhouder 26, 40, 41, 43, 47, 53, 56
Reynders lakafwerking Duitse ZNC 170
Rijdt, Wiel van de productontwikkeling 191
Rijn, Jo van stoffeerderij 170
Rijswijk, Wil van districtsbestuurder vakbond FNV 176
Ronde, de accountant 42
Roox, Paulus stoffeerderij 170
Ruiter, Hugo de productontwikkeling / freelance designer 
 129, 136, 138, 140, 162, 205
Salmon, ... agent voor België 64
Sanders, A.J.M. (Anton, Ton) oprichter / aandeelhouder 
  5, 11, 16, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45, 47, 51, 56, 64, 65, 76, 82, 83, 85, 
86, 89, 90, 97, 100, 102, 105, 109, 110, 113, 
118, 124, 125, 147, 166, 170, 172, 174, 175, 178

Sanders, Evita dochter van A. 38
Sanders, G. (Geert) oudste broer van A. 39, 40, 42, 43
Sanders, J.A.J. (Jeroen)  zoon van A., aandeelhouder 5, 45, 102, 103, 

104, 110, 114, 117, 118, 122, 124, 125, 127, 
148, 152, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 
165, 178, 187, 188, 191, 193, 194, 196, 198, 
201, 202, 206, 208, 209, 215, 216, 219

Sanders, J.P.M. (Jan) oprichter / aandeelhouder 5, 38, 39, 40, 41,  
 42, 43, 44, 45, 47, 56, 65, 76, 78, 86, 110,  
 112, 113, 124, 147, 166, 168, 170, 172, 191
Sanders, W. (Wim)  broer van A. en J., Pers. & organisatie 45, 

76, 174, 177, 178, 182, 184
Sanders, Sebastiaan algemeen directeur 216, 219
Sanders-Göbbels, M. echtgenote van J. Sanders 65
Sanders-Koeter, M. echtgenote van A. Sanders 38, 39, 65
Sanders-Werten moeder van A., J. en W. Sanders 43
Schafrath, ... bedrijfsleider Rhenania Viersen 31
Scheemaker, Roy de freelance designer 130
Schraven, Leo lakspuiterij 148, 193, 194
Schreudering, Patrick financieel directeur 216, 219
Schrofer, Frans designer 129
Seelen, Theo wethouder Venlo 152
Sierhuis, Jan beeldend kunstenaar 137
Simons, Ep journalist 83, 108, 
Slaats, Jan stoffeerderij 182, 183, 191
Smits, Ger stoffeerderij 191
Smits, Henk stoffeerderij 170
Smits, Lei service 55, 170, 191
Soekarno eerste president van Indonesië 47
Soetes/van Eldonk architecten 207
Sottsass, Ettore designer 118
Spier, Jo tekenaar / illustrator 48 
Spithoven, Henk chef stoffeerderij 59
Sproncken, Arthur beeldend kunstenaar 137
Steegh, Jos oprichter lampenfabriek  Constantia 8
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Citaten zijn inclusief spel- en zetfouten afgedrukt in de oorspronkelijke spelling. Bedragen zijn uit de documenten overgenomen in de oorspronkelijke valuta. 
Gebruikte afkortingen: HdG - Harry de Groot, ZNC - Zuid-Nederlandse Clubmeubelfabriek

Niets uit dit boek mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de directie van Leolux Meubelfabriek B.V.
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Tekst
Harry J.M. de Groot / Jeroen Sanders

Grafische vormgeving
Leolux
Janine Bremmers - OSZ BV

Druk
ICP Venlo

Herkomst van afbeeldingen 
afb. 1.1, 1.2  GemeenteArchief Venlo: Boek Frans Wolters Een liefde voor Venlo in 

kaart, afb. 10, kaart ‘Plan de la ville de Venlo et du fort Sint-Michiel’ 
door G.J.E. Marlet, 1729 geheel. GAV, collectie kaarten en prenten, 
cat. nr. 523.

afb. 1.3  GAV, Grote Historische Atlas, deel 4 Zuid Nederland, getekend in 
1843/44, pag. 86/87. Opname HdG.

afb. 1.4, 1.5  Nationaal Archief, Den Haag, FIDZ Departement Financiën, afdeling 
Domeinen, nummer toegang 4.FIDZ, inv. Nr. 763.7 (opname HdG).

afb. 1.8 Stadtarchiv Viersen (BRD)
afb. 1.13  Topografische Dienst Kadaster, 3168 16/1371: 19 nov 44: F36//A11.
afb. 2.10  boek Meubelstofferen door Ch. J. van Leeuwen, uitgegeven in ? 

door Stam Technische Boeken B.V.
afb. 3.1, 3.2, 3.3 Dagblad De Limburger, voorheen Dagblad voor Noord Limburg.
afb. 4.15 Meyboom Amsterdam
afb. 7.3 Uit 1000 chairs van Benedikt Taschen Verlag GmbH (1997)
afb. 8.41 Aluphoto-Netherlands

De overige afbeeldingen zijn afkomstig uit het Leolux-archief en de privécollectie 
van de familie Sanders.

Fotografie
Leolux maakte in de loop der jaren gebruik van de diensten van de volgende foto-
studio’s: Studio Brenneker en van der Sommen, Studio Jan van Enckevort, Studio10 
Heerlen, Zebra foto studio’s en de fotografen Gerlo Beernink, Alexander van Berge, 
Piet Cox, Roland Halbe, Paul Huf, Martin Klauss, Aad Lips, Sjaak Peters, Dick Holthuis, 
René van der Hulst, Diana Post Fotografie en Frank Tielemans Fotografie.

Herkomst van gegevens 
Gegevens in dit boek zijn voornamelijk afkomstig uit het Leolux-Directiearchief en 
het Bedrijfsarchief. Bijzondere dank zijn wij verschuldigd aan uitgeverij Ons Huis, 
die ons veel afbeeldingen van advertenties en artikelen in oude jaargangen van 
haar vakblad kon leveren. Dank ook aan Daan de Kubber, door wiens vriendelijke 
tussenkomst wij voor de geschiedenis van Constantia informatie konden putten 
uit de Geschiedenis van de NV Philips’ Gloeilampenfabrieken deel II, hoofdstuk ‘Het 
Kooldraadlampenkartel (VVG)’, door N. Heerding. Informatie over de spoorwegen 
in Blerick en de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog aldaar vonden wij in kran-
tenartikelen en onder andere in de Blerick clopedie door Adri Gorissen en Ragdy 
van der Hoek.

Wij hebben ons m.b.t. de illustraties veel moeite getroost om de rechthebbenden 
op te sporen; wie verder rechten kan doen gelden wordt verzocht contact op te 
nemen met ons om alsnog tot een regeling te komen.

Stekelenborg, René van verkoop buitendienst 72
Sterken, Willem freelance designer 138, 159
Stikkelbroeck, John ondernemingsraad 177
Stips, Wouter kunstenaar 205, 206, 207
Stocken, Fernand van der agent voor België 94, 100
Stoks, mej. medewerkster Duitse ZNC 31 
Stratmann, Werner productieleiding 148
Stroeken, Peter controller 202
Stroeken, Pierre arbeidsanalist ZNC 59
Stuiver, P. medewerker Ned. Beheersinstituut 39
Stultjens, Ben stoffeerderij 55, 170, 182
Tacken, Sjraar verkoop order-entry 191
Tempelaars extern consultant  124
Thewissen mede-eigenaar fabriek te Viersen 11
Thielen, Evert beeldend kunstenaar 137
Thijssen, ... stoffeerderij 27
Tilburg, Mark van designer 128
Timmermans, Jan stoffeerderij 170
Titulaer, Chriet tv-presentator
Uyl, Joop den minister-president  (1973-1977) 173
Valk, Albert  zoon van Hendrik 10 
Valk, Dirk (Derk) Christiaan  zoon van Hendrik, eigenaar van School-
 meubelfabriek De Valk 10, 13, 14, 16, 18,  
 20, 30, 34, 35, 38, 39, 76
Valk, Hendrik  bouwkundige 10
Valk, Johanna  dochter van Hendrik 10
Valk, Petronella dochter van Hendrik 10
Verheggen, Louis notaris te Blerick 43
Verschoor, Wim fotograaf 122
Verstraaten, Frans atelier 191
Vervoort, Sjraar stoffeerderij 170, 191
Vervoort, Piet stoffeerderij 170
Vinne, Ad van de financiële administratie 112, 191
Vlek, G. (Rinus) oud-medewerker Ned. Beheersinstituut 36, 
 38
Vogt, Willie Duits stoffeerder / modelmaker 70
Voorthuisen, Bep van designcenter Eindhoven 137
Warmerdam, Wim opleider stoffeerders 191
Weckx, Karel stoffeerderij 170
Werkum, Frank van CEO (Chief Executive Officer) 208, 209,  
 212, 215, 216, 219
Werten, Bert eigenaar meubelfabriek te Cuyk 36, 38
Wessel, … van spuiterij 170
Wijnands, Piet stoffeerderij 170
Wijnhoven, Hay magazijnen 191
Willink, Carel beeldend kunstenaar 137
Wolf, Rudolf freelance designer 80 
Wolffram, Philip expeditie-medewerker ZNC 171
Worthington, Jane freelance designer 163, 206, 207
Wouw, Thies van der stoffeerderij 170
Zeeuw, Hugo de freelance designer 134, 140
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