Perfin J.L van Jean (Johan) Lenglet?
(Door: Ton van Schijndel; uit Perfinpost nr. 105, mei 2013)
In vervolg op het artikel van Eddy Vanderaerden in Perfinpost 104 over de mogelijke gebruiker van de perfin
J.L. heb ik geprobeerd in het Regionaal Archief Tilburg meer over Jean Emanuel Alexandre Gustave Lenglet
te weten te komen.
Jean (destijds beter bekend als Johan) Lenglet werd geboren in Arnhem op 24 december 1855. Hij volgde
een opleiding tot onderwijzer en later tot boekhouder en was als zodanig ook werkzaam voordat hij in het
huwelijk trad. Hij trouwde op 27 april 1885 op 29-jarige leeftijd met Anna Nooteboom, een dochter van de
bekende Tilburgse textielfabrikant Urias Nooteboom.
Op 7 september van datzelfde jaar richten schoonvader en schoonzoon samen firma 'Nooteboom & Lenglet'
op met 'als doel het oprichten van een fabriek in wollen manufacturen'. Johan Lenglet was op dat moment dus
textielfabrikant. Hij bleef dat echter maar heel kort blijkens een bericht over de ontbinding van de
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vennootschap uit augustus 1887 (zie afbeelding 1).

Afbeelding 1: ontbinding firma 'Nooteboom & Lenglet'
Johan was vanaf dat moment dus geen textielfabrikant meer, maar ging verder als 'koopman in manifacturen'.
In de periode 1885-1898 worden vijf kinderen geboren: Justine, Willem (ook wel Jean genoemd en later
bekend als schrijver onder het pseudoniem Ed de Nève), Gerardus, Henriëtte en Augusta. Zie ook afbeelding
2: een foto van het gezin Lenglet-Nooteboom rond 1898.

Afbeelding 2. Het gezin Lenglet-Nooteboom: v.l.n.r. Justine, Willem, vader Johan, Gerardus, Henriëtte,
moeder Johanna en Augusta.
In juli 1898 verschijnt er een aankondiging in de Nieuwe Tilburgsche Courant over een aanbesteding van
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Johan Lenglet . Die gaat over het bouwen van een woonhuis aan de Spoorlaan en 'het maken van een
Kantoor en Magazijn aan de Donkerstraat '(de huidige Karrestraat), die aan de achterkant van het woonhuis
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liep. De aanbesteding vindt plaats bij architect André Blomjous in juli 1898 . Ervan uitgaande dat de bouw
één à twee jaar in beslag heeft genomen, zijn de gebouwen in de loop van het jaar 1900 gerealiseerd. Zie ook
afbeelding 3 van de Spoorlaan in 1902.

Afbeelding 3: de Spoorlaan in 1902. Het tweede huis rechts is het toen net
gebouwde woonhuis van de familie Lenglet met huisnummer 82 (nu 380).

1900 is ook het jaar waarin twee prentenbriefkaarten met de perfin J.L. verstuurd zijn door dochter Henriëtte
Lenglet aan haar vriendin in Antwerpen, Loulou de Bruyne. Op de ene kaart van april 1900 staat
H. Lenglet aan de Spoorlaan als afzender vermeld (zie de afbeelding daarvan in Perfinpost 104). De andere
kaart van augustus 1900 is ondertekend door 'Henriëtte'. Zie afbeelding 4.

Afbeelding 4: Briefkaart met de perfin J.L., verstuurd door Henriëtte Lenglet.
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Een jaar later in juli 1901 verschijnt een overlijdensadvertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant : op 21 juli
1901 is Johan Emanual Alexandre Gustave Lenglet in het St. Elisabeth-Gasthuis in Arnhem overleden in de
ouderdom van 45 jaar. Nog heel jong dus, net toen zijn woonhuis, kantoor en magazijn gebouwd waren.
Hoewel er geen echt bewijs is dat de perfin J.L. van Johan Lenglet is, zijn de aanwijzingen erg sterk. Zijn
overlijden in 1901 verklaart wellicht waarom de perfin J.L. alleen in 1900 gebruikt is.
Overigens gaat zijn weduwe in januari 1902 nog een vennootschap aan met de firmanaam 'Johan Lenglet &
Co' samen met de koopman Heinrich Russell voor 'het handeldrijven in manifacturen en aanverwante artikelen'
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. Maar die vennootschap wordt in april 1903 al weer ontbonden . Weduwe Anna Nooteboom zet de zaak
onder dezelfde firmanaam nog voort tot 1912. Op 8 augustus verkoopt zij de inboedel van haar kantoor en
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magazijn aan de Karrestraat . Zij vertrekt kort daarop uit Tilburg en overlijdt op 13 juli 1915 in Ginneken
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(Breda) op 54-jarige leeftijd .

Afbeelding 5: het huis van Lenglet aan de Spoorlaan 380 is in 1960 omgebouwd tot café-restaurant. Al geruime tijd is hier
het Griekse restaurant Sirtaki gevestigd.

Met dank aan het Regionaal Archief Tilburg voor de geboden hulp.
Ton van Schijndel
Noten:
1. Tilburgsche Courant, 18-08-1887;
2. Nieuwe Tilburgsche Courant, 10-07-1898;
3. Tilburgsche Courant, 21-07-1898;
4. Nieuwe Tilburgsche Courant, 22-07-1901;
5. Tilburgsche Courant, 19-01-1902;
6. Nieuwe Tilburgsche Courant, 22-04-1903;
7. Nieuwe Tilburgsche Courant, 3-08-1912;
8. Tilburgsche Courant, 16-07-1915.
Deze kranten zijn geraadpleegd via de database met historische kranten van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Afbeeldingen 2 en 3 zijn afkomstig uit 'Beeldonline', een beeldbestand van het Regionaal Archief Tilburg.

