
Brouwers, J. Frans M. C. P. D. - Industrieel. - Geb.
29 Juni 1900 te Tilburg. - Vader: Frans M. J. C. Brouwers,
oorspronkelijk firmant, later dir. en thans gedelegeerd
comm. van J. Brouwers' Lakenfabrieken N.V.; Moeder:
Maria van Ophoven. - Goh. met Dorothea van Wylick op



15 Nov. 1932 te Venlo, die hem een zoon schonk: Frans
Willem geb. 6 Jan. 1935. - B. genoot een privé-opleiding
en bezocht de textielschool te Tilbiirg. - In 1918 kwam hij
in dienst van J. Brouwer's Lakenfabrieken N.V., waar hij
geleidelijk opklom tot dir. — Als vestigingsdatum dezer
fabr. wordt aangenomen Mrt. 1828, toen werd opgericht
de firma de Beer Brouwers & Co. - Hoofd dezer firma was
J. Brouwers, wiens nakomelingen tot op heden leiding aan
de fabriek hebben gegeven. — Reeds spoedig werden de
lakens, flanels en baaien van Brouwers wijd en zijd ge-
ëxporteerd tot ver buiten onze grenzen. — In 1842 be-
schikte de fa. over een „manege" van 8 paarden, de drijf-
kracht van de spinmachines. - Zeven jaar later werd de
eerste stoommachine in bedrijf genomen. - Lang voor Til-
burg de beschikking kreeg over een gemeentelijk Electrici-
teitsbedrijf waren de Brouwers' fabrieken verlicht door
een eigen centrale, een der eerste in Nederland. - Reeds
gedurende een halve eeuw leverde de fa. uniformstoffen
aan diverse regeeringsinstanties als leger, marine, koloniën
posterijen enz. - In 1898 ontving zij de vereerende opdracht
draperieën te weven met den Ned. Leeuw, bestemd voor de
versiering van de Nieuwe Kerk te Amsterdam ter gelegen-
heid van de Kroning van H.M. Koningin Wilhelmina. -
De export klom geleidelijk op tot ca. 70% van de pro-
ductie. — Door de hooge tolmuren reeds verminderd, ging
zij tenslotte door de devaluatie van de Eng. munt geheel
te niet. -Na de devaluatie van onze munt ontstonden eenige
nieuwe afzetmogelijkheden, terwijl ook eenige verloren
gegane markten heroverd werden. - Tegenwoordig fabri-
ceert J. Brouwers' Lakenfabrieken N.V. kamgaren- en
strijkgareiistoffen voor dames-, heereii en kinderkleeding,
zoowel als stoffen voor diverse Rijksinstellingen als voor-
noemd. - Alle bewerkingen: spinnen, weven, apprêteeren
enz. geschieden in eigen bedrijf. — Slechts het verven
geschiedt in Tilburgsche loonververijen, die zich daarin
gespecialiseerd hebben.— Sinds 1926 wordt de dir. der N.V.
gevormd door J. Frans Brouwers en Willem C. Beels. -
Bredascheweg 341, Tilburg.


