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Pa u l Ve r h e e s ( t e k s t e n f o t o )
allerlei goederen verhandelde, van hammetjes

Uiteindelijk stierf Jacques Jean op

en zwezeriken tot zelfs een bastaard Arabisch

7 februari 1881 in de stad Schiedam. In de

paard. Ook hier zette hij zich in voor de

overlijdensakte staat zijn naam vermeld als

medemens, want Volkert collecteerde samen

Jacobus Johannes, de vernederlandste naam

met anderen voor de rooms-katholieke armen

die je in meer aktes tegenkomt.

aldaar.

De Valkenier in Gemert
Mijn opa Pauke Verhees maakte voor de oorlog in een fabriekje aan de Pandelaar sigaren onder de
merknaam De Valkenier. Hoe hij aan die naam kwam heb ik nooit geweten.
Toen in april de historische optocht door Gemert trok, maakte ik deze foto van valkenier Jan van
den Hout. Naar aanleiding van deze foto en wetende dat opa sigaren maakte onder de merknaam
De Valkenier, zocht ik op internet meer informatie. Al snel stuitte ik op de website van het ‘Valkerij
en Sigarenmakerij Museum’ in Valkenswaard. Daar las ik dat de verbinding tussen valkerij en
sigarenmakerij terugvoert tot midden negentiende eeuw.
De rijke Engelse valkenier Richard Hamond liet toen bij zijn overlijden in Valkenswaard 24.000
gulden na aan Jan van Best, bij wie hij had ingewoond. Die liet van het geld zijn zonen studeren.
Zij op hun beurt waren de grondleggers van de florerende sigarenindustrie in Valkenswaard.
Zou mijn uit het naburige Soerendonk afkomstige opa Pauke daar het sigarenmakersvak hebben
geleerd? Het blijft gissen, want de echte kennis over ‘De Valkenier’ is in rook opgegaan.

Noten
1. 	Slingdans of slendangs, doeken waarin kleine kinderen worden gedragen.
2. Goedkope (katoenen) stof die eruitziet als linnen en gebruikt wordt als boekband-overtrek.
De naam is ontleend aan de oorspronkelijke plaats van herkomst: Calicut, in zuid-west India.
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