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Een horlogemaker en een sigaren-

verkoopster: een gouden combinatie

De geschiedenis van juwelierszaak Tausch in Kampen (1930-2021) 

door Jeany van den Berg

Loop eens vanuit de Hofstraat door de smalle Morrensteeg naar Oude-
straat. De verlichte etalage van juwelierszaak Tausch met de diamant 
springt meteen in het oog. 
Tausch. Een vreemde, Duits klinkende achternaam in Kampen, waar voor-
al Dijk, Weerd en Diender voorkomen. Het familiebedrijf is al drie gene-
raties in de stad gevestigd. Herman Tausch, tweede generatie in Kampen, 
vertelde over de start van de zaak in 1930. Zoon Jack vulde het verhaal aan 
met de recente geschiedenis.

Het eerste wat Herman vertelde: ‘Mijn vader kwam uit Schijndel, maar be-
hoorde tot een familie die oorspronkelijk uit Duitsland kwam.’ Genealogisch 
onderzoek leidt ons terug tot 1863, het jaar waarin Jacobus Tausch trouwde 
met Jacoba de Vet. Beiden woonden in Sint Anthonis in Noord-Brabant. In de 
trouwakte wordt van bruidegom Jacobus vermeld dat hij horlogemaker is en 
in Cleve (Kleef) werd geboren. Van Jacoba dat ze ‘landbouweres’ is, geboren in 
Sint Anthonis. Haar vader echter was smid en horlogemaker.1 Na zijn overlij-
den in 1859 zette zijn vrouw ‘de horlogeriemakersaffaire’ voort, ‘met behulp 
van een meesterknecht’, hoogstwaarschijnlijk was dat Jacobus Tausch.2

Hoe Jacobus in Brabant terecht was gekomen, dat staat er niet bij. Jammer. 
We kunnen veronderstellen dat hij was weggetrokken uit Kleef naar een 
plaats waar werk voor hem was. Dat gebeurde meer, zoals ook blijkt uit het 
vervolg van deze familiegeschiedenis. Hoe dan ook: Jacobus en Jacoba zijn 
de stamouders van ‘onze’ Kamperse familie Tausch. Deze familiegeschiede-
nis begint daarom in Brabant.

1906 - Jacobus Franciscus Petrus, geboren in Schijndel
Jacobus Tausch en Jacoba de Vet kregen elf kinderen, van wie enkele binnen 
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een jaar overleden. Negende telg in 
het rijtje was Hendrikus Augustinus 
(roepnaam Harrie), geboren in 1876 
in Sint Anthonis. Harrie begon als 
horloge- en klokkenmaker met een 
eigen zaak in 1897 in Schijndel. Hij 
trouwde in 1903 met Anna Maria 
Oliver uit Son en Breugel. Ze vorm-
den een groot gezin, maar ook in dit 
gezin stierven enkele kinderen op 
zeer jonge leeftijd. 
Vier van zijn zes zonen volgden zijn 
spoor en werden ook horlogema-
ker. Harrie echter werd niet oud, hij 
overleed in 1922, 45 jaar oud, na een 
geduldig lijden, aldus het rouwbe-
richt in de plaatselijke krant.3 
De zaak in Schijndel werd voortge-
zet onder de naam Wed. Tausch en 
Zn, horloger.4 Later nam de oudste 
zoon Antonius (Toon) de zaak over. 
In 1937 voegde hij daar een optiek 
aan toe. Ook die zaak bestaat nog 
steeds, met de derde generatie aan 
het roer. 
De andere zonen gingen elders in 
het land aan het werk. De tweede, 
Jacobus Franciscus Petrus (Jac) ver-
liet Schijndel in 19275 en werd me-
dewerker bij Reuyl in Kampen. Een 
zaak in uurwerken, goud en zilver, 
die al in 1904 in de Oudestraat van 
Kampen was gevestigd. 
Vanuit Brabant naar Kampen. Jac 
Tausch bekwaamde zich verder in 
het vak bij Reuyl. Hij trok niet meer 
weg uit Kampen. De reden ligt voor 
de hand: hij werd er verliefd, trouw-
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de en stichtte een gezin. Hij werd de vader van Herman en de grootvader 
van Jack junior.

1930 - een ondernemend stel op Oudestraat 99 
De zaak van Reuyl waar Jac Tausch als medewerker in dienst kwam, was 
gevestigd op nummer 63 van de Oudestraat. Een aantal panden verderop 
richting Nieuwe Toren, op nummer 99, was een tabakswinkel. Achter dat 
pand bevond zich de sigarenfabriek van Meulenkamp, met de ingang aan 
de Voorstraat. In de tabakswinkel werkte Johanna Maria (Annie) Rukkers 
als verkoopster. Net als Jac kwam zij uit een katholieke familie. Haar vader 
was sigarenmaker die werkte bij sigarenfabriek La Bolsa. Het gezin woonde 
op nummer 5 in de Voorstraat. Een ontmoeting lag voor de hand: voor wat 
rookwaren hoefde Jac maar een paar huizen verder te lopen en hij trof er 
Annie achter de toonbank. Bovendien, zowel in de kerk als in de nabije om-
geving kwamen ze elkaar tegen. Op 25 september 1930 trouwden ze voor de 

Familie Tausch-De Vet: op de voorste rij links zit Hendrikus Augustinus (geboren 1876) en daarnaast moeder Jacoba de Vet en 
vader Jacobus Tausch. Foto privécollectie. 
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wet, 24 respectievelijk 23 jaar oud. In de trouwakte staat vermeld dat Jacs 
moeder haar toestemming had verleend voor het huwelijk, ‘blijkens hierbij 
overgelegde akte’. Zij zal op deze dag niet aanwezig geweest zijn, maar de 
ouders van Annie waren er wel en zij gaven ter plaatse hun toestemming. 
Samen met een broer van Annie en een broer van Annies moeder waren zij 
de vier getuigen. Dat wettelijke huwelijk was niet meer dan een formaliteit 
in katholieke kringen. Het kerkelijke huwelijk, de ‘echte’ trouwdag, was op 
dinsdag 30 september in de Buitenkerk. Dat was een feestdag in groter gezel-
schap, met ook Jacs moeder, broers en zussen uit Schijndel.
Als beroep van Jac Tausch wordt in de akte vermeld: horlogemaker. Zijn zoon 
Herman vertelde dat hij daarnaast ook werkte met goud en zilver. Direct na 
hun trouwdag, op 1 oktober 1930, startten Jac en Annie samen in de zaak 
van de tabakswinkel. Er was natuurlijk een en ander aan vooraf gegaan. De 
eigenaren van het pand, de heer en mevrouw Bos, hadden één dochter, een 
vriendin van Annie, maar zij vertrok uit Kampen en kon haar vader niet 
opvolgen. Daarom had hij aan Jac gevraagd of hij het pand wilde huren. Jac 
en Annie, zo jong als ze waren, voelden er wel voor om voor zichzelf te be-
ginnen: goud, zilver en uurwerken aan de ene kant van het pand waar Jac de 
zaak dreef, tabakswaren aan de andere kant waar Annie de scepter zwaaide. 
Een hele investering waarschijnlijk. Jacs familie werd ingelicht en om advies 
en steun gevraagd. 
De zaken liepen goed. In 1933 schreef Tausch zich met zijn zaak in bij de Ka-

Hendrikus Augustinus (Harrie) Tausch met zijn zes zonen. De tweede zoon van links is Jacobus Franciscus Petrus (Jac) Tausch. 
Foto privécollectie.
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mer van Koophandel voor Noordelijk Overijssel.6 De combinatie van tabaks-
waren en uurwerken, goud en zilver, bevorderde de klandizie. Wie voor een 
rokertje binnen liep kon meteen een blik slaan op klokken, horloges of goud 
en zilver (sieraden, bestek). En wie zonder iets te kopen bij Jac de winkel weer 
uitging, nam vaak nog iets mee uit de tabaksafdeling. Uit advertenties blijkt 
dat ondernemersgevoel Jac en Annie niet vreemd was. In hun zaak konden 
mensen ook de kaarten kopen voor de opera of operettevoorstellingen die 
door amateurvereniging St. Caecilia in de Gehoorzaal opgevoerd werden.7 
Jac Tausch maakte goed gebruik van plaatselijke activiteiten om zijn naams-
bekendheid te vergroten en zijn vakmanschap te tonen. Voor een wedstrijd 
schoolvoetbal op het KHC-terrein, waaraan naast KHC-junioren het gemeen-
telijk lyceum en twee openbare uloscholen deelnamen, stelde Tausch de 
tweede prijs beschikbaar: een lauwerkrans. Naar alle waarschijnlijkheid van 
zilver, want de eerste prijs was een zilveren beker (van de gemeente Kampen) 
en de derde een zilveren medaille (van de regelingscommissie van KHC).8 
Voor de voetballiefhebbers onder de lezers: de krant vermeldde dat de eerste 
prijs naar het gemeentelijk lyceum ging.
Vakmanschap is meesterschap. Een cliché-uitdrukking, maar nog steeds gel-
dig. Zoals Jac opgeleid was, grotendeels in de praktijk, zo leidde hij ongetwij-
feld zelf ook jonge mensen op. Bovendien, hij kon medewerkers goed gebrui-
ken in de werkplaats. Eén van hen was zijn jongste broer Frans (Franciscus 
Petrus) Tausch (1915-1996).9 In 1935 trok Frans in bij zijn broer en schoonzus, 

Jac Tausch met een 
penduleklok onder de arm 
in de Oudestraat, rond 
1935. Foto privécollectie. 

2202495_0369_deel02_KA2022.indd   1332202495_0369_deel02_KA2022.indd   133 10-06-2022   14:3510-06-2022   14:35



134

het huis was groot genoeg en daar kon hij zich als horlogemaker en juwelier 
verder ontwikkelen. Frans Tausch was niet alleen horlogemaker, maar ook 
een bekwaam voetballer. Hij begon bij Wilhelmina in Kampen, maar werd 
al snel overgeschreven naar PEC Zwolle, waar hij meerdere jaren in actie 
kwam in wedstrijden. De regionale kranten van die jaren vermeldden in 
hun sportverslagen met regelmaat zijn naam. 
Begin 1937 vertrok Frans definitief naar Zwolle en daar vestigde hij een zaak 
aan de Oude Vismarkt. De opening vond plaats op 2 februari. Drie keer ra-
den wat voor zaak het was: aan de ene kant een sigarenmagazijn en aan 
de andere kant een horlogerie. Enkele jaren later verhuisde die zaak naar 
Roggenstraat 13 in Zwolle.10 Herman Tausch herinnert zich deze sportieve 
oom met zijn juwelierszaak in de Roggenstraat nog goed, maar weet ook te 
vertellen dat hij na de oorlog naar Den Bosch vertrok.
Als een medewerker, zoals deze broer Frans, vertrok of voor zichzelf begon, 
zat er niets anders op dan een advertentie te plaatsen voor een opvolger. 
In 1939 bijvoorbeeld plaatste Jac deze advertentie: ‘Voor direct gevraagd. 
Horlogemakers-bediende. Aankomende 1e of gevorderde 2e. Jac. Tausch, 
Horlogerie, Kampen.’11 Kennelijk was een adres erbij vermelden niet nodig, 
zelfs niet op een krantenpagina met voornamelijk advertenties van Zwolse 
bedrijven. Een belangstellende vond kennelijk vanzelf, zonder onze huidige 
internet-mogelijkheden, Oudestraat 99.

Oorlogsjaren 1940-1945
Oudestraat 99, het pand waarin de drie kinderen van Jac en Annie geboren 
werden. Johanna Maria 1934, Hermanus Marinus in 1936 en Jacobus Fran-
ciscus Petrus in 1943. 
Herman: ‘Ik kan mij dat huis met zijn indeling nog goed herinneren. Achter het 
winkelgedeelte was de werkplaats van mijn vader en daarachter was de woon-
kamer, grenzend aan een binnenplaats. Vooral de grote ramen van de huiska-
mer staan mij nog goed bij. In de meidagen van 1940 werd namelijk ook de IJs-
selbrug van Kampen opgeblazen om de inval van de Duitsers tegen te houden. 
De druk van de knal was zo groot dat die ramen sprongen. Een ravage.’ 
Laat in de oorlog, in het voorjaar van 1945, is de brug nogmaals vernield, 
deze keer door het Sprengkommando van de Duitsers.12 Daardoor raakte het 
dak flink beschadigd. Het gezin vond tijdelijk onderdak bij familie van An-
nie in de Boven Nieuwstraat. Die oorlog heeft op de kleine Herman indruk 
gemaakt. Eén herinnering vooral springt eruit: op de grote zolder van het 
pand was een hoek waar Herman beslist niet mocht komen. Er lagen allerlei 
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spullen en papieren, hoog opgestapeld, maar zijn vader had hem verboden 
om er zelfs maar naar te kijken. Na de oorlog werd het raadsel, het geheim, 
onthuld. Onder die stapel kwam een echte Eysink motorfiets tevoorschijn. 
Hermans vader had die daar voor de Duitsers verborgen gehouden, anders 
was hij hem zeker afgenomen. 
Eén van de eerste tochten die Jac senior na de oorlog op die ‘schuilgehou-
den’ Eysink motorfiets maakte, was naar Schijndel, naar zijn moeder en 
broers en zussen. Het ouderlijk huis met de zaak was er niet meer, wegge-
bombardeerd, maar de familie leefde nog.
Natuurlijk had de oorlog consequenties voor de zaak, maar de verdiensten 
liepen desondanks goed door. In die vijf jaren werden er ook huwelijken ge-
sloten en een jong echtpaar had niet alleen trouwringen, maar ook bestek en 
ander zilverwerk nodig, zoals een dienblaadje of bonbonschaaltje. Bovendien 
woonden in Kampen heel wat mannen die in de Noordoostpolder werkten, 
die in aanleg was. Ze vertoefden dagelijks midden in die kale polder, maar 
wilden wel graag weten hoe laat het was. Bij Jac Tausch konden ze een horloge 
kopen. Als het nodig was, betaalden ze in termijnen, elke week een bedrag. 
Jac stond wat dat betreft open voor overleg. Een bewijs daarvan is nog steeds 
in de zaak te bewonderen. In 1947 kwam Pierre van Rossum met zijn verloof-
de in de zaak. Zij hadden trouwplannen en zochten trouwringen, maar hun 
portemonnee was te klein. Of een kunstwerk een alternatief was? Dat was 
goed: een glas-in-loodwerk met het stadsfront van Kampen, vrij verbeeld, 
heeft daarna altijd een belangrijke plek gehad in de zaak.13 

Jac Tausch voor de zaak 
Oudestraat 99, anno 1938. 
Foto privécollectie. 
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1947 - een eigen bedrijfspand en woonhuis: Oudestraat 81 
Op deze voet, gericht op het opbouwen en in stand houden van een vaste 
klantenkring, gingen Jac en Annie verder na de oorlog, maar ze waren er 
ook aan toe om een geheel eigen bedrijfspand te hebben. De eigenaar van 
Oudestraat 99 wilde zijn huis echter niet verkopen en toen op nummer 81 
in de Oudestraat een ander pand te koop kwam, wist Jac het wel. Daar werd 
vanaf 1947 de zaak voortgezet. Goud en zilver, horloges en klokken, met 
daarnaast een kleine afdeling rookartikelen. Nog steeds in die combinatie. 

Oudestraat 81, het pand 
waar Jac Tausch in 1947 
zijn zaak vestigde. 
Foto privécollectie.

Interieur van de zaak van 
voor naar achter. 
Foto privécollectie.
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En voor het gezin met inmiddels drie kinderen was boven meer dan genoeg 
woonruimte. In dat pand groeide Herman verder op en nam hij de zaak 
later, samen met zijn vrouw Guus, over. Niet tegen zijn zin, integendeel. Hij 
ontwikkelde van kind af aan liefde voor het vak. ‘Op nummer 99 stond mijn 
box in de werkplaats en daarin speelde ik al met oude wekkers. Het is nooit 
een vraag geweest of ik mijn vader wilde opvolgen, het is gewoon zo gegaan 
en mijn vader wilde dat ook graag.’
Herman ging na zijn lagereschooltijd naar de ulo. Zijn vader vond echter 
dat dat veel te veel tijd kostte. Herman moest zijn vakdiploma’s zien te ha-
len. Na twee jaar hield hij de ulo voor gezien. Overdag hielp hij mee in de 
werkplaats en ’s avonds volgde hij de handelsavondschool voor het midden-
standsdiploma. Herman: ‘Ik heb een fijne jeugd gehad in een betrekkelijk 
kleine gemeenschap. Mijn vader was lid van de Sint-Nicolaas ondernemers-
vereniging. In de binnenstad zaten veel winkeliers en iedereen kende elkaar. 
Je maakte vrienden op school, de Zwijsenschool, en in de kerk en we gingen, 
toen we zestien of zeventien waren, met zijn allen op dansles of troffen el-
kaar bij het biljart.’ 
Toen Herman eenmaal zijn middenstandsdiploma had, ging hij naar de 
vakschool in Schoonhoven om alle vakdiploma’s te halen: horlogemaker, 
goud- en zilversmid. Een paar jaar ging hij twee à drie dagen in de week op 
en neer. Op de andere dagen werkte hij in Zwolle als leerling bij juweliers-
zaak Stutvoet aan de Assendorperstraat. In later jaren bij de firma Smit in 
de Diezerstraat. In die opleidingsjaren moest hij ook zijn examenwerkstuk 

Interieur zaak van achter 
naar voor. Foto privécol-
lectie.
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maken: een tandwiel met een stukje uurwerk eraan. Echt handwerk! 
Na die opleidingstijd kwam de periode van militaire dienst, maar toen ook 
die was afgerond, vertrok Herman naar Nijmegen. Zijn vader had ervoor 
gezorgd dat hij daar bij een collega-juwelier aan het werk kon. In Nijmegen 
leerde hij Guus (Augustina) Mertens kennen. Ze kregen verkering en maak-
ten plannen voor een gezamenlijke toekomst. Die plannen werden door-
kruist door een bericht uit Kampen: vader Jac had een hartinfarct gekregen. 
Herman was nodig in de zaak. Het moet rond 1959/1960 geweest zijn. Her-
man keerde voorgoed terug naar Kampen, Guus bleef eerst nog in Nijmegen, 
waar ze bij een bank werkte. Alleen in de weekenden troffen ze elkaar, in 
Nijmegen of, vaker, in Kampen. Als Guus zaterdags in Kampen was, hielp ze 
graag mee in de winkel.

1965 - de tweede generatie neemt het stokje over
In 1962 trouwden ze en betrokken het achterhuis van het pand aan de Ou-
destraat. Hermans ouders Jac en Annie zochten wat later andere woonruimte 
in de stad, zodat Herman en Guus de hele bovenverdieping voor zich alleen 
kregen. Daar werd in 1964 dochter Angeline (Johanna Maria) geboren en in 
1967 zoon Jack (Jacobus Franciscus Petrus). Een nieuwe generatie groeide 
op boven de juwelierszaak. In 1965 nam Herman officieel de zaak over met 
alle notariële aktes die erbij hoorden. Hij liet de zaak regelmatig aanpassen 
aan hun eigen wensen. Tabakswaren hadden ze al een paar jaar niet meer, 
dat had hij samen met Guus meteen besloten. Enkel goud, zilver en uurwer-
ken wilden ze. Moeder Annie had eerst nog wat gesputterd, zij hechtte veel 
waarde aan die combinatie. Want, wist zij, als mensen in de zaak kwamen 
voor een horloge en dat toch te duur vonden, dan zeiden ze: ‘Doe mien dan 
toch maar een pakkien sigaretten.’ Herman en Guus echter hebben nooit 
spijt gehad van hun beslissing, ze hebben er geen nadeel van ondervonden. 
Misschien wel integendeel. De tijdgeest was veranderd en in de jaren zestig 
steeg de welvaart in Nederland. In die eerste tien jaar na overname breidde 
het assortiment zich uit. Er vonden steeds meer reparaties in het eigen ate-
lier plaats en het werk werd te omvangrijk voor twee mensen. Er kwamen 
een horlogemaker en een goudsmid in vaste dienst. Ze konden werken met 
de nieuwste gereedschappen en apparatuur. In het winkelgedeelte versterk-
ten twee vaste verkoopsters het team. Ook zij hadden er naast Herman en 
Guus een volledige dagtaak. In 1977 werd het pand krachtig verbouwd. De 
voorgevel kreeg een nieuwe uitstraling met een portiek en aluminium ko-
zijnen. Ook het interieur werd aangepast. De zaak werd steeds meer enkel 
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een juwelierszaak met juwelen, sieraden en horloges. Daar pasten tafels bij 
met stoelen om rustig met de mensen een en ander uit te zoeken. Naast één 
afwerktafel kwamen er vier verkooptafels, uitgevoerd in stijlvol palissander-
hout. Geen enkele winkelier ontkomt eraan om zich aan te passen aan de 
trends in de samenleving, ook juwelier Tausch niet. 

Het interieur van de zaak na 
de verbouwing van 1977. 
Foto privécollectie.

Na een verbouwing van 
voorgevel en interieur was 
Tausch enkel nog juweliers-
zaak (1967). 
Foto privécollectie. 
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1983 - de gouden ganzenveer
Voor Herman is het werken in het atelier altijd zijn hobby geweest. Niet 
alleen voor uurwerken, maar ook voor goud en zilver. Dat beperkte zich 
niet tot reparaties of graveerwerk zoals namen in ringen of op bestek. Hij 
ontwierp en maakte ook zelf gouden en zilveren voorwerpen als ringen en 
hangers. Een topstuk echter is nog steeds de gouden ganzenveer die door 
hem in 1983 ontworpen en gemaakt werd in opdracht van de Koninklijke 
Nederlandse Uitgeversbond. Die ganzenveer is de prijs die, zo mogelijk elk 
jaar, uitgereikt wordt aan een persoon of instituut. Het criterium is ‘grote 
betekenis voor het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal’.14 

Ik sprak Herman enkele dagen voordat de prijsuitreiking van het jaar 2021 
in Amsterdam zou plaatsvinden. De gouden ganzenveer lag klaar voor 
schrijfster Margot Dijkgraaf, zij zou het laureaat tijdens een feestelijke bij-
eenkomst ontvangen. Ik had de eer om dat glanzende voorwerp te bewonde-
ren en het verhaal van het productieproces te horen. 

Herman Tausch verwelkomt met zijn vrouw en kinderen vrienden bij de feestelijke heropening (1977). Foto privécollectie.
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Herman: ‘Het is een massief gouden ganzenveer op een voet van natuur-
steen. In de gouden plaat op de voet staan de naam van de winnaar en de 
datum ingegraveerd. De eerste drie heb ik samen met onze goudsmid met 
de hand gemaakt. Voor de volgende ganzenveren is een mal gemaakt en 
daarin wordt tegenwoordig de grove ganzenveer gegoten. Dat gebeurt in 
een goudsmelterij. In het eigen atelier wordt het sieraad met de hand afge-
werkt en gepolijst. De volgende stap is het graveerwerk, de fijne lijntjes die 
het effect van de veer geven.’
Ik kon alleen maar concluderen dat het precisiewerk is en dat bij het hele 
proces verschillende vakmensen betrokken zijn. Na de uitleg ging de ganz-
enveer weer zorgvuldig terug in de doos. Met een certificaat en een poets-
doekje erbij. Op geen enkel moment werd het sieraad met de handen aange-
raakt. Herman: ‘Zoiets moet je altijd met een doekje vastpakken!’
Herman Tausch is nog steeds met regelmaat en veel plezier in de zaak aan 
het werk, in het atelier. Hij neemt het kleinere werk voor zijn rekening, zoals 
een naam in een kindercouvert graveren, een batterijtje vervangen in een 
horloge, of kleine reparaties verrichten aan gouden of zilveren artikelen.  

2002 - de derde generatie aan het roer
Voor zoon Jack is deze steun van zijn vader welkom. In 2002 heeft hij de zaak 
overgenomen. Ook voor hem was het vanzelfsprekend om na zijn middelba-
reschooltijd de opleiding tot goud- en zilversmid in Schoonhoven te volgen. 
Die vierjarige dagopleiding heeft hij in 1989 afgerond. Ook voor hem volgde 
nog een periode van militaire dienst, maar daarna heeft hij een paar jaar bij 
verschillende juweliers gewerkt om ervaring op te doen. In Clacton-on-Sea 
(Engeland), Drachten en Nieuwegein. 
In die bijna twintig jaar heeft ook hij veranderingen meegemaakt, in smaak 
en in behoefte. Zeker in technisch opzicht is er veel veranderd in de wereld 
van klokken en horloges. De tijd kun je aflezen op allerlei apparaten en com-
puters. Toch worden er nog veel mechanische horloges met automatische 
opwinding en met een Zwitsers uurwerk gemaakt en gekocht. En bij storing 
moeten die wel gerepareerd worden, daar zijn tegenwoordig gespecialiseer-
de horlogemakers voor. 
De winkel heeft Jack naar zijn eigen ideeën in 2011 laten verbouwen. De ge-
vel en het interieur werden aangepast met lichte kleuren. Er is nog één ‘zit-
tende’ verkooptafel overgebleven, achter in de zaak. Een witte ovalen tafel, 
met daaromheen enkele moderne stoelen van transparant materiaal. Jack: 
‘Daar kunnen we met klanten rustig hun wensen bespreken. Verder zijn er 
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alleen nog statafels, in deze tijd is dat de ideale manier gebleken om een en 
ander te tonen als mensen een trouwring of een sieraad komen uitzoeken.’ 
Maar het glas-in-loodwerk van Pierre van Rossum bleef, nu verwerkt in de 
wand naast die ene tafel.
Voor Jack is het belangrijk geworden om de modetrends op het gebied van 
juwelen en sieraden goed in de gaten te houden en om de artikelen op een 
mooie manier te tonen. Niet alleen in de etalage, ook via een website. Daar-
in heeft hij veel plezier, daar ligt óók zijn belangstelling. ‘Ik word er blij van, 
het motiveert me, het vraagt iets van mijn creativiteit.’ 
Creativiteit is een waardevol talent in deze branche. Niet alleen nodig om te 
ontwerpen en zelf sieraden te smeden. Jack doet dat graag, het boeit hem, 
maar het is tijdrovend en moeilijk te combineren met de winkel, want er is 
aandacht en rust voor nodig. Je kunt daarbij niet steeds onderbroken wor-
den. Dat dat gebeurt heb ik gemerkt. Ons gesprek moesten we af en toe 
staken, maar ik zag daardoor wel hoe zorgvuldig hij een paar oorbelletjes 
prikte in de oren van een jong meisje. ‘Ze vinden dat altijd spannend, maar 
als ze jonger zijn dan een jaar of vier, vijf dan doe ik het niet.’ 
Jack heeft voldoende gelegenheid om zijn creativiteit op een andere manier 
in te zetten: hij houdt ervan om de etalage aan te kleden, steeds weer aange-
past aan de tijd van het jaar of aan wat er speelt in de samenleving. En in de 
jaren 2020 en 2021, met de covid-pandemie en de lockdowns waarin de zaak 
moest sluiten, kreeg hij ook genoeg kansen. In zo’n tijd toch de zaak laten 
draaien, ook dat vroeg om creativiteit.

De voorgevel en presentatie 
van de zaak, door Jack 
Tausch junior aangepast 
aan de eisen van de 21ste 
eeuw. Foto privécollectie.
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Een vervelend staartje kreeg het jaar 2021 wel: een schoorsteenbrand in het 
woonhuis boven de winkel begin december. Een flinke schrik voor het gezin 
van Jack, Ellen en hun twee dochters. Dankzij snel ingrijpen van brandweer 
en politie bleef de schade beperkt. Dat wil zeggen: geen persoonlijke on-
gelukken en de winkel kon, na een flinke schoonmaak, enkele dagen later 
alweer open. Maar het woongedeelte had dusdanige water- en rookschade 
dat dat enkele maanden niet bewoond kon worden. Gelukkig bood het ach-
terhuis nog wat ruimte, zodat het gezin op hetzelfde adres kon blijven wo-
nen en slapen.  
Jack ontdekte door deze gebeurtenis iets wat waardevol is: ‘Het is echt hart-
verwarmend. Ik heb wel eens gedacht: “Waar gaat het heen in de samenle-
ving?” Maar wat er nu gebeurt, zoveel berichten, ondernemers die direct ko-
men vragen hoe ze kunnen helpen, buurtbewoners, berichten van mensen 
die ik nauwelijks ken. Mensen zijn toch wel lief voor elkaar.’15

Vader Herman en zoon Jack Tausch anno 2022. Foto privécollectie.
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2021 - een eeuwfeest in het verschiet
Het negentigjarig jubileum van de zaak is al gevierd. In een andere tijd dan 
die van grootvader Jac of van vader Herman. Niets verwijst meer naar het 
prille begin van een zaak waar ook rookartikelen werden verkocht. Er wordt 
niet meer gesproken over een klokkenmaker, maar over een juwelier. Toch 
is en blijft het een ambacht waar specifieke vaardigheden voor nodig zijn en 
dat is zichtbaar in het atelier achter de winkel. Daar werkt Jack samen met 
zijn goudsmid als een klant een sieraad wenst met een persoonlijk karakter 
of herinnering. Aan de hand van modellen of van foto’s van eerder gemaak-
te sieraden kan een klant zich een beeld vormen van wat mogelijk is. Een 
schets van Jack vormt dan de basis voor het overleg met de goudsmid, die de 
schets uitwerkt tot de beoogde ring of hanger of een ander sieraad. In alle 
rust en met de nodige tijd. Het ‘kleine’ werk doet Jack zelf, een kettinkje 
inkorten of een nieuw batterijtje in een horloge zetten. En als er veel werk 
is, dan belt hij zijn vader: ‘Pa, kun je vandaag nog klusjes voor me doen?’ Die 
samenwerking is er nog steeds en beiden genieten daarvan.

Noten

1. http://maakeenstijd.nl/2015/01/04/antoon-de-vet-en-tausch-sint-anthonis-en-zijn-klokken-

makers/.

2. Graafsche courant 31-03-1860.

3. Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 23-8-1922.

4. Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche courant 29-91927.

5. Het huisgezin 9-4-1927.

6. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 2-5-1933.

7. Overijsselsch Dagblad 25-10-1934; 31-10-1935; 9-4-1936.

8. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 21-9-1937.

9. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 13-8-1935.

10. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 26-4-1941.

11. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 18-12-1939.

12. Strijdend Nederland 12-11-45.

13. Zie voor meer informatie over dit raam het artikel van Geraart Westerink, ‘Een dappere 

onderneming. De korte geschiedenis van atelier Siero te Kampen (1946-1949)’, Kamper Al-

manak (2007) 180-181.

14. www.goudenganzenveer.nl.

15. De Stentor 6-12-2021.
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