Perfin VB 2 van W. van Boxtel & Zn
(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 127, november 2018)
In 1905 startte het bedrijf W. van Boxtel & Zn aan de Korvelseweg in Tilburg. Aanvankelijk produceerde het bedrijf
verlichtingsarmaturen en hield het zich bezig met het repareren van kachels en gashaarden.
De naam werd in 1910 gewijzigd in ‘Elektrotechnische Fabriek v/h firma W. van Boxtel & Zn’. Sindsdien produceerde
het bedrijf vooral licht-, kracht-, telefoon- en signaalinstallaties. Het had toen ook al filialen in Venlo, Roosendaal en
1)
Bergen op Zoom (zie afbeelding 1 en 2).

Afb.1: interieur elektronische fabriek Van Boxtel aan de Korvelseweg in 1915

Afb. 2 Briefhoofd van het bedrijf uit 1918

2)

2)

In 1910 werd de eerste Van Boxtel-winkel geopend. Er werden vooral lampen verkocht. Het assortiment van het
familiebedrijf werd in de jaren twintig en dertig uitgebreid van de vorige eeuw uitgebreid met radio's in de jaren 50 met
televisieapparatuur (zie afbeelding 3).

Afb. 3: interieur van de winkel in Tilburg in 1939

2)

In de jaren twintig had Van Boxtel een winkel aan de Heuvelstraat voor de verkoop van elektrische apparaten.
Vanaf 1931 gaat het bedrijf zijn initialen perforeren in postzegels: de perfin
VB 2 (zie afbeelding 4). Dat bleef het doen tot 1952.

Afb. 4: de perfin VB 2

3)

In 1933 opende men een nieuw pand pal ernaast aan de voormalige Zomerstraat. Het oude pand werd afgebroken
voor de aanleg van de Raadhuisstraat, vandaar dat Van Boxtel vanaf 1933 het adres Raadhuis-straat 1 kreeg. Die
straat bestaat inmiddels niet meer. Het nieuwe gebouw werd ontworpen door architect F.C. de Beer. De bouwstijl
staat bekend als 'de Nieuwe Zakelijkheid' (zie afbeelding 5).

Afb. 5: de oude en nieuwe winkel van Van Boxtel naast elkaar aan de Zomerstraat

2)

De activiteiten van Van Boxtel begonnen in de jaren dertig steeds meer te verschuiven naar radio en andere
elektronica (zie bijv. afbeelding 6).

Afb. 6: folder van Van Boxtel waarin met name reclame werd gemaakt voor Philips-radio’s.

2)

In die periode kreeg de firma van de overheid ook goedkeuring om voor Tilburg een radiodistributiedienst op te zetten
(zie afb. 7). Deze activiteiten werden in de oorlog, op last van de Duitsers, overgedragen aan de PTT.

Afb. 7: de Radiodienst van Van Boxtel actief op de Heuvel in Tilburg

2)

In 1957 werd het moederbedrijf overgenomen door de zoon van de oprichter, Ludo van Boxtel, en veranderde de
naam in Van Boxtel Elektrotechniek.
Het winkelbedrijf, dat toen 23 filialen in Brabant had, ging verder onder de naam uit 1910. (Zie ook afbeelding 8).

Afb. 8: briefkaart met perfin uit april 1950 met de adressen van 14 filialen

4)

In 1972 werd het totale bedrijf verkocht aan de firma Turksma, die de winkels voortzette en het installatiebedrijf
doorverkocht aan de Nolte-groep. Van Boxtel bleef wel bestaan als zelfstandige firma.
In 1985 werd de naam van deze onderneming veranderd in Nolte Tilburg, dat in 1989 werd overgenomen door de
Verenigde Machinefabrieken Stork, later Stork Installatietechniek Zuid geheten.

Afb. 9: Het restaurant Happy Italy is nu gevestigd in het vml. Van Boxtel-pand.

5).

In 1992 fuseerde Van Boxtel met andere regionale elektroketens als Turksma, Kok en Wastora onder de naam It’s
Electric. Tegelijkertijd vond in de regio Rotterdam en Den Haag een vergelijkbare fusie plaats toen Radio Modern,
Radio Jacobs, Guco, Elektrorama en Valkenberg fuseerden tot Modern Electronics. In 2000 waren beide concerns
onderdeel van Vendex KBB en werden hun logistiek en administratie geïntegreerd ondergebracht in Tilburg.
In januari 2005 werd het bedrijf verzelfstandigd als IMpact Retail en gingen alle winkels verder onder de naam It’s.
Tegenwoordig is in het voormalige pand van Van Boxtel en It’s aan de Heuvelstraat, voorheen Raadhuisstraat, een
Italiaans restaurant gevestigd (zie afbeelding 9).
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