
Burgers, Gerard Johan. - Linnenfabrikant, lid der firma
W. J. van Hoogerwou & Zonen., Damast & Linnenweverij
te Boxtel, geb. te Eindhoven als zoon van A. M. Sillevis
en A. J. Burgers, sigarenfabrikant aldaar. - Na de 5-j.
H.B.S. te Tilburg te hebben doorloopcn was hij eenigen tijd
werkzaam in een houtzagerij en kistenfabriek zijner familie,
de firma L. Sillevis & Zonen te Culevnborg, doch na en-
kele jaren ging hij over in de textielbranche. — Nauwelijks
had B. zijn textielopleiding te Eindhoven en vervolgens
te Enschede voltooid of in 1914 brak de oorlog uit,
waardoor hij 4 jaren als res. officier der Veld-Artillerie
onder de wapenen was. - In 1918 werd hij te Boxtel be-
noemd tot commandant van de Burgerwacht. Na enkele,
jaren later deze functie te hebben overgedragen, bleef hij
zijn belangstelling toonen als bestuurslid. - Na zijn officiers-
plicht vervuld te hebben., associeerde hij zich in de
Damast en Linnenweverij W. J. van Hoogerwou & Zonen;
dit bedrijf, oorspronkelijk geheel handweverij, werd opge-
richt in 1852. - In 1867, 1904, 1911, 1919 en 1928 vonden
belangr. uitbreidingen plaats. Ofschoon na 1919 de machi-
nale weverij een overheersehende plaats ging innemen.,
wordt toch nog heden het allerfijnste tafeldamast hier met
de hand geweven. — De Brabantschc linneniiidustrie werd
oorspronkelijk vrijwel geheel uitgeoefend als huisnijverheid



De weefkettings
werden op de
fabriek gescho-
ren en door de
wevers mede n.
huis genomen
om daar op hun
getouwen te
worden verwe-
ven. In zoo verre
maakte de firma
van Hoogerwou
& Zn. daarop
een uitzondering
dat zij, tot de
oudste Brabant-
sche damastwe-
vers behooren-
de, de werklie-
den bij zich op
de fabriek liet
werken, aange-
zien het niet
doenlijk was de
ingc wi kkelde ta -
feldam astpatro-
nen bij de wevers thuis te laten weven. Reeds in 1858 werd
het daar geweven linnengoed op een tentoonstelling te
Middelburg m. een eervolle onderscheiding bekroond. - Van
de aanhankelijkheid aan het Koninklijk huis getuigt het Ju-
bileumdamast, geweven voor H.M. Koningin Sophie en
Z.M. Koning Willem III in 1874 ter gelegenheid van het
25-j. regeerings jubileum. Het in 1934 voor H.K.H. Prinses
Juliana geweven Jubileumdamast, ter gelegenheid van
Haar 25sten verjaardag, symbolisch opgezet en modern
gestyleerd uitgevoerd, getuigt hoe zijn weverij de oude
traditie getrouw bleef en anderzijds geheel met den tijd
is mede-gegaan. Het tafeldamast geweven voor Indische
Vorstenhuizen en voor het Jacht van den Shah van Iran
wijst erop dat de firma ook buiten onze grenzen bekend-
heid geniet. — B. interesseert zich zéér voor Oud-Damast,
en in zijn. collectie komen dan ook zeer interessante weef-
sels uit de 17de en 18de eeuw voor. - Ook in zijn weverij
deden de moeilijke crisisjaren zich gelden, doch de her-
levende vraag naar solide kwaliteit was het laatste jaar
zeer merkbaar. - Huize Weltevreden, Vught.


