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Verliefd… 
 
“Het was 1983 en we waren verloren toen we dit pandje zagen! We werden er op slag verliefd 
op. Het is heel oud. Ik heb wel eens gehoord dat het vroeger tot de stallen van het koninklijk 
paleis hoorde. Of dat waar is, weet ik niet, maar er gaat echt geschiedenis in schuil. In die tijd 
was het een stuk kleiner dan nu. Het bestond uit dit voorste deel en daar een toilet en daar 
een... We gingen boven wonen.” Lucia van den Dobbelsteen en haar man Cees van Nieuw 
Amerongen hebben nooit spijt gehad van de beslissing, inmiddels ruim vijfentwintig jaar 
geleden, hun eetcafé ’t Elfde Gebod op deze locatie te starten.  
“We wilden een bruin café en daarnaast iets bijzonders: een eetcafé. In die tijd waren die 
schaars. Eten in een café, dat deed je niet. Nou ja, een uitsmijter of een portie bitterballen, 
daar had je het mee gehad, maar wij wilden goede maaltijden serveren en dat was in die tijd 
voor een café uniek.”  
De formule werd een succes! Hoewel de eigenaren al lang elders domicilie gekozen hebben 
en de bovenverdieping is ingericht tot restaurant, zitten eters en drinkers op de begane grond 
nog altijd broederlijk door elkaar, soms gehuld in een gordijn van sigarettenrook: net als in 
een huiskamer. Devoot kijkt een keur van heiligenbeelden op de bezoekers neer: “Die hebben 
we gekregen van klanten. Niet alleen beelden, allerlei attributen uit kerken: rozenkransen, 
kandelaars, bidstoeltjes, van alles. Sommige exemplaren zijn schrikbarend gehavend, maar we 
bewaren alles en hebben overal een plaats voor. Het past hier zo mooi.” 
Wat de vele gasten natuurlijk al lang wisten, werd bevestigd met de Horecaprijs 2008 van de 
gemeente Tilburg. “De andere genomineerden waren Café Bolle en Anvers. Toch óók niet de 
minste! Hartverwarmend waren de reacties van de bedrijven om ons heen, ook die van Bolle 
en Anvers. Ze gunnen het ons echt! En dat is toch waar je jaar in, jaar uit voor in bezig bent.” 


