
CJW: de firma C.J. Wouters 
 
(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 135, feb. 2021) 
 

Al in het Tilburgse adresboek van 1865 is Cornelis Johannes Wouters 
opgenomen als wolhandelaar in de Kerkstraat (later Heuvelstraat).1)  
Zijn zoon Cornelis kwam in de wolhandel in 1871 in de Zomerstraat.  
Een andere telg uit de familie, Ignatius Wouters start in 1913 een 
‘vennootschap van koophandel’  samen met  E.H.A. Leiberich  onder de naam 
‘Twernerij en Ververij Broekhoven (bekend van de perfin TVB, waaraan nog 
een apart artikel zal worden gewijd).  
 
De firma C.J. Wouters gebruikte tussen 1928 en 1934 de perfin CJW  
(zie afbeelding 1). 
 

                                       
 
Afb. 1: de perfin CJW 2) 
 
 
De wolhandel was destijds erg belangrijk voor de Tilburgse textielindustrie.  
Er werden zaken gedaan met bedrijven in Nederland, Engeland, België, 
Duitsland en vanuit Nieuw-Zeeland werd veel wol geïmporteerd. Het ging 
vooral om diverse wolsoorten als grondstof voor de textielindustrie.  
Daarnaast werd door de TVB bewerkte wol als halffabrikaat geëxporteerd 
naar allerlei bedrijven in binnen- en buitenland. 
 
In 1918 wordt de commanditaire vennootschap met Leiberich beëindigd en 
gaat de firma C.J. Wouters apart van de Twernerij en Ververij Broekhoven 
verder als handel in wol en aanverwante artikelen. Aanvankelijk vanuit een 
pand aan de  Hoefakkerstraat 21 en vanaf 1928 vanuit de Willem II-straat in 
Tilburg. 
 

  



 

Afb. 2: brief  met perfins van de firma C.J. Wouters uit mei 1929 3) 

 
 
De firma gebruikte (als eigenaar van het bedrijf TVB) een groot magazijn aan 
de Broekhovenseweg op het terrein van de TVB als opslagplaats. Dat 
magazijn bestaat nog steeds, daarop zal ook nog in een ander artikel over de 
TVB  worden teruggekomen. 
 

 
 
In de jaren twintig van de vorige eeuw  liet het familiebedrijf een kantoor 
bouwen aan de Willem II-straat in Tilburg. De daarbij betrokken architect was 
F.C. de Beer, getuige een advertentie over een aanbesteding uit juli 1924  
(zie afbeelding 4).5) 
  

 
Afb. 3: het magazijn van de TVB aan  
de Broekhovenseweg in Tilburg 4)

 



 
Afb. 4: advertentie van de aanbesteding van het  
kantoor van de firma C.J. Wouters in juli 1924 
 
Boven de deur van het pand met nummer 29a  
is nu nog de tekst ‘Firma C.J. Wouters’ te lezen  
(zie afbeelding 5). 
 

 
 
 Afb. 5:  tekst boven de voordeur van het pand   
aan de Willem II-straat 29a. 4) 
 

                                                                     

 
In de loop der jaren is de familie Wouters verbonden met veel sociale 
activiteiten binnen Tilburg en met andere bedrijven. Dhr. J.A.C.M Wouters had 
destijds de leiding over de wolhandel in handen. Omstreeks 1972 worden de 
activiteiten definitief stopgezet. 
 
 
Bronnen: 
1) De gegevens over C.J. Wouters zijn afkomstige van de website  
    https://wikimiddenbrabant.nl 
2) Afbeeldingen uit eigen perfincollectie 
3) Bron: website npv.nl van de De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling 
4) foto: Ton van Schijndel 
5) Advertentie in de Nieuwe Tilburgsche Courant 05-07-1924 
 

 

De zoon van de oprichter van de 
firma C.J. Wouters overleed in 
1935 op 83-jarige leeftijd.  
 
 
         Afb. 6: Overlijdensadvertentie    
         van de heer C.J.J. Wouters. 


