LB: Wollenstoffenfabriek van L.E. van den Bergh
(Door Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 131, november 2019)

De wollenstoffenfabriek van L.E. van den Bergh werd in 1877 aan de Oisterwijksebaan (de latere Sint
Josephstraat) opgericht door Louis Etienne van den Bergh, de zoon van Pieter van den Bergh,
1)
oprichter van BeKa (Van den Bergh-Krabbendam, zie het artikel in Perfinpost 124, feb. 2018).
Het bedrijfscomplex van Van den Bergh werd in de loop der tijd behoorlijk uitgebreid en liep langs de
Lanciersstraat (later Dunantstraat) vrijwel door tot aan de Bosscheweg (de huidige Tivolistraat). Het
adres van de fabriek was St. Josephstraat 127.

Afb. 1: Briefhoofd van L.E. van den Bergh uit 1927

2)

De firma ontving regelmatig grote overheidsorders, zoals voor stoffen voor het (koloniale) leger. In 1927 werkten
er ruim driehonderd arbeiders.
De firma gebruikte tussen 1907 en 1928 de firmaperforatie LB (zie afb. 2 en 3).

Afb. 2: de perfin LB van L.E. van den Bergh

3)

Afb. 3: brief met de perfin LB, verstuurd vanuit Tilburg op 13 april 1907.

4)

Dat het als snel om een flinke fabriek ging is ook te zien aan een foto van de weverij
(zie afbeelding 4).

Afb. 4: De weverij van de fabriek anno 1910

2)

Louis Etienne van den Bergh woonde schuin tegenover zijn fabriek in een monumentaal pand, dat zo
groot is, dat de kantoorfuncties van een middelbare school (De Nieuwste School) erin gehuisvest
konden worden
(zie afbeeldingen 5 en 6).

Afb. 5: Uitsnede van een briefkaart uit 1900 met daarop rechts het woonhuis van
2)
directeur L.E. van den Bergh

Afb. 6: het pand aan de St. Josephstraat dat nu als schoolgebouw dienst doet.

5)

In 1927 werd het vijftigjarig bestaan van de fabriek gevierd (zie afbeelding 7)

Afb. 7: Directeur L.E. van den Bergh, zijn familie en personeel bij de viering van het
2)
50-jarig bestaan van de firma in 1927.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel de wolproductie behoorlijk terug, naar zo’n 40% van de
werkelijke capaciteit. Na de oorlog bloeide de wolindustrie in Tilburg weer helemaal op. In 1950
presenteerden zo’n 35 Tilburgse wollenstoffenfabrieken zich in de Jaarbeurs in Utrecht (zie afbeelding
8).

afb. 8: brochure van de Tilburgse wollenstoffenfabrieken uit 1950

6)

De Wollenstoffenfabriek van L.E. van
Den Bergh maakte reclame met een
eigen poster (zie afbeelding 9).
In1960 had het bedrijf nog steeds
300 werknemers in dienst. In 1961
ging het bedrijf op in de Verenigde
Tilburgse Wollenstoffenfabrieken
(VéTéWé), waarbij ook de firma’s
J.A.A. Kerstens en Triborgh waren
aangesloten

Afb. 9: poster van de firma L.E. van den
6)
Bergh uit 1950.

Afb. 10: Briefhoofd van de firma uit 1961.

2)

In 1967 moest Van den Bergh desondanks de productie stoppen, met ruim driehonderd ontslagen als
gevolg. De bedrijfspanden waren later in gebruik als onder meer supermarkt (Cash & Carry), opslagen kantoorruimte.
Aan het begin van de jaren tachtig volgde de sloop en werden op het terrein huizen en appartementen
gerealiseerd.
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