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ONDERNEHER 

BEDRIJF 
LINNEN BLOC KsTRIJP 
FABRIEK PROBLEMEN 

MECHANISATIE TEXTIELINDUSTRIE 

GR~1~ JAREN ELIAS 
SIGAREN TABAK ::g~:c~: 

JOSEPH REVOLUTIE STOOHHACHINE 

MIG NOT 
4fKOMSTIGE 

ECHTER 

Het is tegenwoordig niet goed voor
stelbaar, maar dicht bij het centrum 
van Eindhoven kon je zo'n twintig, 
dertig jaar geleden nog de bolwerkcn 
van de plaatselijke industriiHe revo
lutie aantreffen. Het ging hierbij om 
de oorspronkelijk rond 1858 gestichte 
fabrieken van Elias en Mignot & De 
Block. Beide fabrieken zijn inmiddels 
afgebroken, maar op de grens van het 
vroegere Strijp en Eindhoven ligt een 
bescheiden woongebied, de Eliaswijk. 
Het is genoemd naar de textielonderne
mer joseph Elias. Tegenover het Dorint 
Hotel lag tot begin tachtig de rook
warenfabriek van Mignot & De Block. 
Een gelijknamig plein houdt de herin
nering aan dit bijna bedwelmend naar 
tabak ruikende complex levend. 

EINDHOVEN EN DE INDUSTRIELE REVOLUTIE 

Rond 1770 slaagde men er in Groot
Brittannie in om de bestaande stoom
machines, die tot dan toe vooral waren 
gebruikt bij de mijnbouw, in te zetten voor 
het aandrijven van spinmachines. Dit leid
de tot een revolutionaire toename van de 
garenproductie. Een aantal jaren later bleek 
het ook mogelijk stoomkracht te gebruiken 



als krachtbron voor de aandrijving van 
weefgetouwen. De productie van katoenen 
en andere stoffen nam door deze ontwikke
ling zeer sterk toe. 

De mechanisatie van de textielnijver-
.. heid wordt vaak aangeduid als het begin 

van de industriele revolutie. Een tijdperk 
dat niet aileen werd gekarakteriseerd door 
technische vindingen, maar ook door 
ingrijpende ontwikkelingen op het terrein 
van werkomstandigheden en de arbeidsver
houdingen. De stoommachine fungeerde 
namelijk het meest efficient in grote ruim
tes, waar een groot aantal werktuigen op de 
krachtbron kon worden aangesloten. 

Om het grote aantal werknemers goed 
te kunnen leiden was een strak hierar
chisch gestructureerd arbeidssysteem 
noodzakelijk. Er ontstonden meer geschei
den relaties tussen ondernemers en arbei
ders. Een nieuw gevormde tussenlaag van 
opzichters hield toezicht op de werkvloer. 

Het duurde echter geruime tijd voor 
de industriele revolutie in Nederland 
doordrong. Rond 1800 werden stoom
machines op bescheiden schaal ingezet 
voor polderbemaling. In Eindhoven speelde 
de textielfabriek van Smits en Zn in 1819 
een pioniersrol door de installatie in de 
katoenspinnerij van een kleine stoom
machine van 4 pk. Kenmerkend echter voor 
de moeizame introductie was het feit dat 
deze machine korte tijd later weer buiten 
gebruik werd gesteld. Smits gaf de voorkeur 
aan waterkracht voor de aandrijving van 
machines. 

JOSEPH ELIAS: 

AVONTURIER IN LEGER EN LINN EN 

Het zou tot de tweede helft van de negen
tiende eeuw duren voor de mechanisatie 
met stoomkracht van de Eindhovense 
industrie echt op gang kwam. Een belang
rijke rol in de textielindustrie speelde 
joseph Elias. Hij had toen hij zich in 
Eindhoven vestigde al een bewogen Ieven 
achter de rug. Hij was in 1811 in de buurt 
van Hannover geboren in een traditioneel 
joods gezin. Negentien jaar later kwam 
hij naar Nederland om soldaat te worden 
in het veldleger dat vanwege de Belgische 
opstand in Brabant lag. In 1831 nam hij 

dee! aan de Tiendaagse Veldtocht, die hem 
een onderscheiding, de rang van korporaal, 
en een Nederlands paspoort opleverden. 

Elias bleef na zijn diensttijd in Brabant 
wonen. Eerst in Someren en daarna in 
Heusden en vanaf 1853 in Eindhoven. 
Waarschijnlijk heeft hij zich van meet af 
aan beziggehouden met de inkoop van vias 
en linnengarens, het door thuiswevers Iaten 
bewerken en het verkopen van linnen
weefsels. In Eindhoven was Elias eerst in 
Stratum actief, maar in 1856 vestigde hij 
zich in Strijp. Hier kocht hij de leegstaande 
textielfabriek van W. Holleman, de erbij 
behorende waning en bleekvelden vlakbij 
het riviertje de Gender. Dit laatste was 
van groot belang voor het spoelen van 
het linnen. 

Elias kon vanaf 1861 profiteren van een 
snel groeiende vraag naar linnen, omdat 
de Amerikaanse uitvoer van katoen stil 
lag door de Burgeroorlog. In 1867 had hij 
21 personeelsleden naast een aantal thuis
wevers. Twee jaar later kocht de Strijpse 
ondernemer een stoommachine van 30 
pk en concentreerde hij het machinaal 
weven van linnen in zijn fabriek. AI spoedig 
werkten er ongeveer 150 arbeiders. Met zijn 
fabriekssysteem was Elias in Eindhoven 
een pionier. Ook landelijk behoorde hij tot 
de voorhoede bij de mechanisatie van het 
weven van linnen. 

MIG NOT & DE BLOCK: 

VERNIEUWERS IN TABAK 

Behalve de uit Duitsland afkomstige 
Elias zien we in de tweede helft van 
de negentiende eeuw een ware intocht 
in Eindhoven van niet uit de stad zelf 
afkomstige ondernemers. Enkele waren 
afkomstig uit de regio of elders uit het 
land, anderen kwamen uit Duitsland. 
Niemand had echter een meer exotische 
achtergrond dan Adolf john Mignot, die 
in 1835 was geboren in Charleston in het 
zuiden van de Verenigde Staten. Hij stamde 
uit een welgestelde familie. Zijn komst 
naar Eindhoven is niet !outer toevallig. 
maar een gevolg van familieverbindin-
gen. In het begin van de jaren vijftig van 
de negentiende eeuw kwam hij aan in 
Eindhoven, waar hij zich wilde bekwamen 
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in het sigarenmakersvak om daarin als on
dernemer zijn brood te verdienen. Hij werd 
interne leerling op de kostschool van J.H. 
Rutjes, wiens broer met de familie Mignot 
was aangetrouwd. Daarna ging hij in de 
leer bij de sigarenfabrikantj.H. van Lierop. 
In 1858, kort na het huwelijk van Adolf 
John's zus met de Amsterdamse zakenman 
Anthony de Block richtte hij samen met 
hem aan de Kanaalstraat een fabriek op 
in tabak, sigaren en andere rookwaren. 

In Eindhoven waren traditio nee) enkele 
snuif- en kerftabakfabriekjes, maar inver
houding tot de dominante textielindustrie 
was hun economische betekenis betrekke
Iijk beperkt. Rond 1850 vestigden zich in 
de stad en de regia een aantal sigaren
fabrieken. Een ruim arbeidsaanbod en !age 
lonen maakten vestiging aantrekkelijk, al 
kwam een lage Ioonvoet ook elders op het 
platteland voor .. Het maken van sigaren 
gebeurde in hoofdzaak in fabrieksruimtes. 
Van moderne fabrieksarbeid was echter 
geen sprake. De ondernemer stelde een 
werkplek en tabak ter beschikking. De 
sigarenmakers brachten hun eigen gereed
schap mee en werkten per dag of week 
op stukloon. Een kleine vaste kern hield 
toezicht en zorgde voor verpakking en 
dergelijke. 

Het gereedmaken van de tabak voor 
verwerking, waarbij steel en bladnerven 
werden verwijderd, gebeurde nog vee) in 
huisarbeid door vrouwen en kinderen. 
Gedwongen winkelnering met de ver
plichting voor werknemers om een deel 
van hun loon te besteden in de winkel van 
de baas, kwam eveneens voor, maar was in 
Eindhoven en omgeving niet wijd verbreid. 
Sam en met de door tabaksstof ongezonde 
werkomstandigheden gaf dit de bedrijfstak 
een slechte naam. 

Mignot & De Block richtte zich van 
meet af aan op de productie van kwaliteits
sigaren, geschikt voor de export. Dit had na 
enkele moeilijke jaren succes. Door gebruik 
van uit Nederlands-lndie afkomstige dek
bladen hestand er in het buitenland vee) 
vraag naar Nederlandse sigaren. In 1885 
ging ongeveer 85% van de productie de 
grens over. Daarnaast voerde Mignot & 
De Block een strakke bedrijfsorganisatie 

door, waarbij het bedrijf zoveel mogelijk 2 

met vaste krachten werkte. Van gedwongen 
winkelnering was bij het bedrijf geen 
sprake. 

Een paging tot mechanisatie, enkele 
jaren na de start van het bedrijf, mislukte 
echter. Een met enkele andere fabrikanten 
aangeschafte zogeheten wikkelmachine, 
die het handgemaakte binnenwerk 
van sigaren in een dekblad wikkelde, 
functioneerde niet goed en moest na 
korte tijd worden verkocht. Het machinaal 
maken van sigaren zou pas in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw door
breken. Omstreeks 1935 heeft de firma de 
eerste stappen gezet naar een zelfstandige 
productieafdeling van machines voor de 
sigarenindustrie. Hieruit is het nog altijd 
bestaande, goed draaiende bedrijf Patent 
Machine Bouw ontstaan. 

Wei werd vanaf de jaren zeventig van 
de negentiende eeuw in de sigarennijver
heid stoomkracht gebruikt voor het kerven 
van tabak. Zo'n tien jaar later kwamen daar 
als vernieuwing de gasgestookte droog
kamers bij. 

Mignot & De Block was de eerste siga
renmaker die op grate schaal vrouwen en 
jonge meisjes inschakelde bij het maken 
van sigaren. Behalve dat zij genoegen 
namen met een lager loon zouden deze 
werknemers plichtgetrouwer zijn dan de 
mannelijke sigarenmakers, die de naam 
hadden geneigd te zijn tot een wat los
sere levenswandel. Bovendien rookten 
vrouwen zelf niet en vond men dat hun 
fijngevoeligere handen betere producten 
leverden. 

De inzet van vrouwen en meisjes bij 
fabriekswerk was overigens een omstreden 
zaak. Van kerkelijke zijde bestond beducht
heid voor uitbuiting en losbandigheid. 
Arbeid van gehuwde vrouwen wees men 
af, al kwam dat ook bij Mignot & 
De Block voor. 

SIGARET VERDRINGT SIGAAR 

Rond 1890 was Mignot & De Block met 
375 personeelsleden de grootste werkgever 
van Eindhoven. Op de voet gevolgd door 
de luciferfabriek met 370 personeelsleden. 
In het begin van de twintigste eeuw kwam 

3 
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2. De stgaren· lieten in 1900 de 
nijverheid kende verschillende 

:z 1n de tweede helft bedrijfsafdelingen 
1&1 
> van de 19" eeuw door fotograaf 
0 een stormachtlge Tollens vastleg· :r 
Q groei. Het belang· gen. Het e1genlijke 
z rijkste bedrljf in slgarenmaken. 

LU deze sector was een handma· 
de firma Mignot tige activ1teil 
& De Block, gebeurde 
opgericht 1n 1858. grotendeels 

~ 
De onderneming door mannen, 

telde twintig jaar hoewel Mignot 
later at circa bekend stond om 

~ 325 arbeiders. haar vrouwelljke 

lv' Defirmanten sigarenmakers. 

3. Tussen 1870 te hebben maakte 4. De nabijheid 

en 1900 was de het bedrljf vanaf van de Dommel 

luclferfabriek 1887 deel uit van en de oude stads· 

van Mennen de Vereenigde gracht bleek aan· 

en Keunen het Nederlandsche trekkelljk voor de 

grootste indus· Lucifersfabrieken. vestlglng van een 

triele bedrijf 1n Op deze houtsne· looinijverheld. De 

het Eindhovense. de, geplaatst in firma's Keunen en 

In 1870 gestart de Katholieke lllu· Verhagen hadden 

met In een keer stratie van 1879, hier hun bedrijven 

tweehonderd zijn de stapels naast elkaar, 1931. 

arbeidskrachten boomstammen 
bleef het in de goed te zien. 

losbrandende Restanten van 
concurrentiestrijd het bedrljfscom· 
overeind. Na eerst plex zijn nu nog 

een plaatsell;ke aanwezig in de 
nieuwkomer Raiffeisenstraat 
overgenomen en de Bergstraat. 
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het bedrijf, dat inmiddels over stoomkracht 
beschikte, met een andere ingrijpende 
vernieuwing en wei de machinale fabricage 
van sigaretten. 

Aanvankelijk was de in 1911 gestarte 
Crescent-sigarettenfabriek verliesgevend. 
Door het wegvallen echter van de buiten
landse concurrentie tijdens de Eerste 
Wereldoorlog veranderde dit. De oorlog 
zorgde er, door tekorten aan Indische 
tabak, tevens voor dat de sigarenproductie 
sterk terugliep. De sigaret, gemaakt van 
inlandse en Europese tabak vulde dit 
smaakvacuum op om het na 1918 niet 
meer af te staan. De Crescentfabriek met 
merken als Caravellis, Kings Cross en 
Hunter werd in 1969 overgenomen door 
Philip Morris. Dit was ook het geval met 
de sigarenfabriek, maar deze werd spoe
dig overgenomen door de Hofnarfabriek 
in Valkenswaard. Deze zette de sigaren
productie, met als bekendste merk Senator, 
van Mignot & De Block voort. In 1982 
vertrok Philip Morris naar Bergen op Zoom 
en nog datzelfde jaar werd het imposante 
fabriekscomplex van Mignot & De Block in 
het centrum gesloopt. 

DE TEt.OORGANG VAN Et..fAS EN DE 

EINDHOVENSE TEXTIELINDUSTRIE 

Elias textielfabriek bleef tot begin jaren 
zestig van de twintigste eeuw als zelfstan
dig familiebedrijf bestaan. Als gevolg van 
de sterke concurrent ie uit vooral Italii! en 
later Oost-Europa raakte toen het ene na 
bet andere bedrijf in de problemen. Er 
volgde een fusie van drie grate Eind
hovense textielondernemingen De Haes, 
Baekers en Elias onder de naam BEHTI. 
In theorie had dit een uitweg uit de 
problemen kunnen opleveren. Het nieuwe 
bedrijfwas echter een topzwaar geheel, 
waarvan de verschillende onderdelen, 
zoals vaker bij fusies. niet goed in elkaar 
te schuiven waren. Toen ook nog een grate 
Twentse textielfirma toetrad namen de 
problemen verder toe. In het begin van de 
jaren zeventig werd het ene na het andere 
bedrijfsonderdeel geliquideerd. Slechts de 
gespecialiseerde trijpfabriek van Schellens, 
die overigens geen dee! uit maakte van 
de combinatie, heeft zich in Eindhoven 

staande kunnen houden, maar is in 2009 
naar Helmond verplaatst. 

Het vroegere bedrijfsterrein van 
Elias in het stadsdeel Strijp lag lange 
tijd braak. In de jaren negentig werd het 
laatste fabriekspand en de voor het bedrijf 
karakteristieke watertoren afgebroken en 
kwam er woningbouw op het terrein, de 
a! genoemde Eliaswijk. 

Hans Schippers 

J.E. 
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5. De textielnijver· activlteiten 
heid bleef in de van deweef· 
tweede helft van ondernerner 
de 19deeeuw Joseph Elias 
belangrijk, mede (1811·1891) en 
door diverse zijn zonen. In 
nieuwe initlatle· 1869 rlchtten zij 
ven. Zo kreeg de 1n Strijp als een 
linnennljverheid, van de eersten 
traditloneel sterk in Nederland een 
vertegenwoordigd, machinate linnen· 
een belangrljke wevero; op. 
impuls door de 
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VERWIJZI NGEN 

Te bezoeken : 
» De Eliaswijk (waar een 
standbeeld of ander ge
denkteken voor Joseph 
Elias wellicht op zijn 
plaats zou zijn). 

» De fabrikantenvilla van 
Elias in de Strijpsestraat 

» Het Mig not & De Block
plein 
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en hun fabrikanten 
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jarig bestaan van de N.V. 
Vereenigde Tabaksindus
trieen Mignot & De Block 
te Eindhoven, 1858-1958. 

» J. M.P. van Oorschot, 
Eindhoven, een samenleving 
in verandering, dl. 1 en 2 
(Eindhoven 1982) 

» F.J.M. van Puijenbroek, 
Beginnen in Eindhoven 
{Eindhoven 1985) 

» Hans Schippers, 
Eindhovens bestaan en 
bedrijvigheid {Eindhoven 
1982) 

» B.W. de Vries, Biografle 
van Elias, Joseph, m: Bio
grafisch Woordenboek van 
Nederland, dl. 4 {Den Haag 
1994) 

» Ton Thelen, Manuscript 
historie Mignot & De Block 
{nog te verschijnen) 


