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Johannes Gerardus Cooymans begint in 1828 een handel in dranken van eigen fabricaat.   
In 1845 breidt hij zijn likeurstokerij uit met een distilleerderij. Vier jaar later richt hij samen met zijn zoon Adrianus 

de firma J.G. Cooymans & Zoon op. Samen bouwen ze hun onderneming verder uit. De verantwoordelijkheid 

voor het productieproces laat Johannes Gerardus geleidelijk over aan zijn zoon. Op 24 januari 1860 overlijdt 

Johannes Gerardus op 61-jarige leeftijd. Adrianus staat er nu alleen voor om het bedrijf - dat J.G. Cooymans & 

Zoon blijft heten - samen met een handjevol personeel draaiende te houden. In 1895 vraagt Adrianus zijn zoon 

Gérard (geboren op 28 februari 1863) de onderneming mee te gaan leiden. Drie jaar later voegen zijn twee 

andere zonen, François (geboren op 10 april 1869) en Hubert (geboren op 1 november 1874), zich bij hen.Samen 

ontwikkelen zij plannen voor de bouw van een veel grotere fabriek elders in Den Bosch, omdat het bedrijf aan de 

Postelstraat uit zijn jas groeit. In 1903 kan een fraaie nieuwe fabriek aan de Koninginnenlaan in gebruik worden 

genomen. Het is een fabriek die 'op de groei' is gebouwd, dus men kan daar jaren vooruit. De aan het bedrijf 

verbonden winkel in de Postelstraat wordt overgeplaatst naar de Schapenmarkt. Verder komen er in de stad twee 

filialen, een op de Grote Markt en een in de Maaslandstraat (waar tevens een proeflokaal is). Op 27 oktober 1944 

worden de fabrieksgebouwen tijdens gevechten met de geallieerden volledig verwoest. Er wordt besloten tot de 

bouw van een grotere fabriek op een nieuwe locatie.  Het grote nieuwe bedrijfspand van de firma J.G. Cooymans 

& Zoon - de eerste onderneming op het nieuwe industrieterrein 'De Wolfsdonken' tegenover de Koning Willem I-

kazerne - wordt op 15 februari 1950 officieel geopend door burgemeester Mr. H.J.M. Loeff van 's-Hertogenbosch. 

Het bedrijfspand beslaat inclusief kantoorruimten een oppervlakte van maar liefst 7500 m2. Ter gelegenheid van 

het 125-jarig bestaan verleent koningin Juliana in 1953 aan de firma het predicaat 'Koninklijk'. Vanaf dat moment 

mag het bedrijf zich Koninklijke Distilleerderij en Likeurfabriek J.G. Cooymans & Zoon noemen. In 1994 

verlaat Koninklijke Cooymans noodgedwongen 's-Hertogenbosch. De onderneming is het bedrijfspand ontgroeid, 

maar heeft geen mogelijkheden tot uitbreiding of vestiging elders in de stad. Het bedrijf telt dan bijna 300 

werknemers, maar de gemeente doet weinig moeite om het oudste Bossche bedrijf binnen haar grenzen te 

houden. Koninklijke Cooymans gaat verder in Tilburg,  
 

 

 

A. STUKKEN BETREFFENDE J.G. COOYMANS en ZN.   

 

 

1. Diverse stukken betreffende het eeuwfeest in 1928 1 omslag 

 

2. Importvergunningen en patenten 1826 – 1949 1 omslag  

 

3. Stukken mbt zaak van Lucas Bols tegen Cooymans in verband met gelijk  

 uitziende etiketten 1928 – 1929 1 omslag 

 

4. Stukken mbt de leverantie van cognac door de Fa. Hulstkamp 

 te Rotterdam met gelijk uitziende etiketten zoals de cognac van  

 Cooymans 1928 – 1929 1 omslag 

 

5. Offertes en opdrachten voor wijnleverantie aan de Gruyter 1936 1 omslag 

 

6. Aandelen van Fiorentinos overgeschreven op naam van  

 Kon. Distilleerderij en Likeurfabriek J.G. Cooymans & Zn. 1949 1 omslag 

  

7. Plakboek met reclame-uitingen en advertenties uit de jaren 50 1 omslag 

 

8. Mededelingen aan klanten omtrent vertegenwoordigers 1965 - 1969 1 omslag 



 

9. Aanbiedingen aan klanten, circa 1960 – circa 1970, 1 omslag 

 

10. Advertenties Dry Gin USA en Advocaat UK, circa 1960 – crica 1970 1 omslag 

 

11. Publicaties over Cooymans  in kranten en tijdschriften, 1950-2011 1 omslag 

 

12. Stukken mbt de introductie van Cooymans advocaat op de Engelse markt 

 Door Stowells of Chelsea 1950-1960 1 omslag 

 

13. Rapport inzake de afzetontwikkeling van Cooymans 1972 1 omslag 

 

14. Huishoudelijk reglement en pensioenreglement 1995 1 omslag 

 

15. Presenteerblaadje – personeelsorgaan Cooymans 1989  1 omslag 

 

16. Taptoe – personeelsorgaan Cooymans 1971-1978 1 omslag 

 

17 Taptoe – personeelsorgaan Cooymans 1986 – 1988 1 omslag 

 

18. Diverse brochures van Cooymans 1 omslag 

 

19. Diverse stukken  1 omslag 

 

20. Speldje Cooymans jus d’orange 1 envelopje 

 

21. Kartonnen reclamebord Cooymans Bossche Munt zeer oude genever 1 omslag 

 

22. Receptenboek, vanaf circa 1930 1 omslag 

 

23. Fabrikageboek diverse dranken, z.j. 1 omslag 

 

24. Recepten allerhande dranken, z.j. 1 pak 

 

25. Fotoalbum ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan in 1928 1 album 

 

26. Fotoalbum van het personeelsfeest ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan in 1978 

   1 album 

 

27. Fotoalbum met foto’s van de fabriek in ’s-Hertogenbosch, z.j. 1 album 

 

28. Fotoalbum betreffende de bouw van het bedrijfspand aan de Wolfsdonken 

  te ’s-Hertogenbosch met interieurfoto’s 1 album 

 

29. Foto’s, circa 1980 – circa 1990 1 envelop 

 

30. Diverse foto’s personeel en fabrieken z.j. 1 envelop 

 

 

 

 

B. STUKKEN BETREFFENDE DE FAMILIE COOYMANS EN AANGETROUWDE FAMILIE 

 



31. Stukken van Antonius Gerardus Maria Cooymans en zijn echtgenotes 

Carolina Enneking en Anna-Maria Eras. Brieven, trouwboekjes, inboedeltaxaties, 

nalatenschapsdeling van Anna-Maria Eras, 1914-1988   1 omslag 

 

32. Stukken betreffende de huwelijksuitzet van Bernadette Cooymans en Lo de Gruyter die later 

te verrekenen was met haar erfdeel van haar vader. Zeer gedetailleerd., 1962-1964  

   1 omslag 

 

33. Testament en paspoorten van H.J.M. Cooymans en M.J.L.H. Vermeulen 1974-1971  

   1 omslag 

 

34. Diverse menu’s van diners gegeven door de familie Cooymans in het Chalet Royal te ’s-

Hertogenbsoch 1928-1969 1 omslag 

 

35. Diverse stukken betreffende de familie Cooymans 1 omslag 

 

36. Aantekenboekje met aantekeningen over de genealogie van de familie  

 Cooymans, recepten en brei-instructies. Waarschijnlijk van de ouders van  

 Anna Cooymans – Vermeulen,  1 envelopje 

 

37. Taxatie en inboedel verdeling van J.M.D. Eras – Blomjous 1945-1948 1 omslag 

 

38. Stukken mbt de zilveren bruiloft van P. Eras – Blomjous 1923 1 omslag 

 

39. Stukken mbt de problemen rond de nalatenschap van Josepha Eras, 1947-1948  

   1 omslag 

 

40. Stukken van Mgr. Dr. B.J. Eras.o.a. Inventaris en taxatielijst nalatenschap 

 aan o.a. A.G.M. Cooymans , ca. 1950 1 omslag 

 

41. Stukken van Jean Baptist Eras (de broer van Anna-Maria Eras) aan zijn moeder. 

 De brieven zijn geschreven tijdens zijn gevangenschap in diverse gevangenissen en  

 kamp Vught. Hij overleed in 1944 in concentratiekamp Vechten bij Oldenzaal. 

 Enkele andere stukken. 1942-1943 1 omslag 

 

42. Diverse stukken betreffende de familie Eras,  1 omslag 

 


