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Inventarisatie Meubels en Interieurs van Jac. Hurks 

Algemeen:  
Meubels gemaakt door meubelfabriek Michel van Lieshout uit de Achterstraat, later 
door Pander uit Rotterdam en nog later Sjef Govaarts uit de Kloosterstraat (officiele 
naam vlgs rekening: Jos. Govaarts- van Baal, Meubelmakerij Sint Josephstraat 59 
Roosendaal, Werkplaats Hoogstraat 22) 

Buffet origineel gemaakt voor dokter H. van Turnhout, Burgerhoutsestraat 23 
Roosendaal staat nu in Amsterdam.  

De ontwerper heeft het buffet zijn eigen signatuur gegeven. Als afwerking is het 
buffet in de was gezet en niet gepolitoerd, zoals toen gebruikelijk was.  
De voorzijde is voorzien van notenhouten fineer waarbij een patroon is gevormd van 
de onderste vier gedeeltes van het broekstuk die zuiver op elkaar aansluiten.  
De afwerking is met ornamentjes (handgrepen en sleutelgatplaatjes) van de 
houtsoort coromandel en een metalen onderrand. Het blindhout is van eikenhout 

HOUTSOORT COROMANDEL   
MAKASSAR / MACASSAR EBONY  

Harde donkere houtsoort uit Zuid-Oost Azië. 
Het wordt gezaagd uit kleine stammen: de beschikbare afmetingen zijn dan ook niet 
zo groot.  200 cm is voor Coromandel al erg lang! 

Coromandel lijkt wel op het West-Afrikaanse Ebbenhout en is daar ook aan verwant. 
Het grootste verschil is echter dat Ebben bijna egaal zwart is en Coromanden altijd 
fraaie chocoladebruine strepen heeft. 

Het hout is goed te bewerken en zeer glad af te werken. Het mooiste resultaat wordt 
verkregen indien het in de was wordt gezet. Het is zeer hard, heeft een korte draad 
en splintert bijna niet.  

 Coromandel wordt gebruikt voor ornamenten, luxe lijstwerk (dat zie je wel in oude 
gebouwen) beeldjes en ook wel voor stukjes mozaïek in vloeren.   

Familie Rypma, Parklaan 121 Roosendaal 
Eetkamertafel, dressoir, kleiner bergmeubel (theekast of servieskast) en stoelen als 
ensemble uitgevoerd, meubels behorende bij de woning Ludwigstraat 1 in 1926 voor 
H.M. Rijkholt 

Eetkamertafel: 
notenfineer met een massief onderstel en aan weerszijden uittrekbaar tot drie delen 
Eetkamerstoelen (6 stuks): 
4 zonder en 2 met armleuning (zorg) 
Dressoir: 
bekleed met notenhouten fineer, binnenwerk eiken., ornamenten coromandel, 
afgeronde hoeken met laden 
Thee(servies)kastje (kleinste meubel): 
bekleed met notenhouten fineer, afgeronde hoek met deurtje 

Godewijn van den Bouwhuijsen in Schijf  - ontwerp meubels: Sjef Govaarts: 
Eetkamertafel van eikenhout aan weerszijden 1 maal uittrekbaar, meubels behorende 
bij de woning met kantoor Lyceumlaan 1-3 in 1934 voor W.J.C van den Bouwhuijsen

Eetkamertafel: eikenhouten blad en onderstel met halterkruis geborgd 
Eetkamerstoelen (4 stuks):  
eikenhout, 1 met en 2 zonder leuning, stoffen bekleding 
Dressoir:  
deurtje links en deurtje rechts met in het midden 4 laden boven elkaar 
Bed:  
afgewerkt met noten fineer, afgeronde hoeken en aan weerszijden 3 aflegplakjes 
boven elkaar 

Slaapkamerkast:  
3 deurs afgewerkt met noten fineer, afgeronde hoeken, 
symmetrisch qua nerf en kleurschakering 



 
Leo Koetsenruiter, Ludwigstraat 32 te Roosendaal 
Meubels ontworpen voor de woning Dokter Lemmensstraat 9 in 1933 voor 
Eug. Wijnans 
(?? en voor de woning Ludwigstraat 1 in 1926 voor H.M. Rijkholt??). 
 
Dressoir (drie deurs): 
opgelegd met noten fineer, symmetrie op nerf en kleur  
Kloostertafel: 
opgelegd met noten fineer, voorzien van roestvrije hoekbeschermers 
Bijzettafel: 
opbergmeubel opgelegd met noten fineer, symmetrie op nerf en kleur 
Toiletmeubel: 
opgelegd met noten fineer, recht 4 laden boven elkaar en direkt ling ervan een hoge 
opgaande spiegel in een lijst vervat en links twee vooruit stekende aflegplankjes 
 
Frans van Oorschot, Brugstraat 23 Roosendaal 
Meubels ontworpen voor de uitbreiding van de achterbouw in 1932 voor H. van 
Turnhout 
 
Eettafel: 
bovenblad met vierkanten notenfineer gesorteerd op kleur en nerf in symmetrie 
gelegd, aan weerszijden in drie delen uitschuifbaar dmv een hoogtechnisch systeem 
massieve kruisvoet met roestvrijstalen hoekbeschermers, heel zwaar en stabiel  
Eetkamerstoelen (4 stuks): 
bekleed met notenfineer evenals de gebogen rugleuning die gevat is in een groef 
de zitting is met stof bekleed en met messing meubelspijkers bevestigd 
Eetkamerstoelen (2 stuks, later toegevoegd): 
eikenhouten poten en zittingrand, gebogen eiken rug gemonteerd spannen in een 
groef, de zitting is met stof bekleed en met messing meubelspijkers bevestigd 
2 zitstoelen met armleuningen (zorgstoel) 
Kaptafelstoeltje: 
 
Marian van Eekelen 
Tafelbureau: 
Aan weerszijden uitschuifbaar massief eiken blad met geprofileerd  onderstel 
Gebruikt door Jac. Hurks? 
 
 
  


