
Dooren, Hubert Adolf Leon Henri Marie van. - Indu-
strieel. - Geb. 26 Mei. 1896 te Tilburg. -Ouders: Henri van
Dooren, geb. 23 Ecbr. 187], industrieel en oud-lid van den
Raad van Tilburg, en Emma Swagcmakers, geb. 5 Nov.
1873. - Geh. met Virginie Brouwers, gob. te Vcnlo 20 Nov.
1895. - Kinderen: Inie, geb. 5 Juni 1921; Emma, geb. 9
Oct. 1922; Henri, geb. 9 Mrt. 1924 en Martinus, geb. 5 Mrt.
1935. - v. D. doorliep de H.B.8. te Katwijk en bezocht
de Textielschool te Tilburg. Na het vervullen van zijn
dienstplicht kwam hij in de textielfabrieken van zijn vader.
Toen deze in 1928 overleed, werd v. 1). als deelgenoot
in de fa. van Dooren & Dams opgenomen. De fa. werd



in 1783 door
Tilburg's eer-
sten burgemees-
ter, Martin u s
van Dooren, op-
gericht. Reeds

onmiddellijk
mocht de fa. het
Ned. leger en
andere Rijksin-
stanties tot ha-
re afnemers re-
kenen, waarvan

verschillende
documenten,

w. o. één van
Napoleon,

thans nog in de
archieven der
N.V. berusten-
de, getuigenis
afleggen. In
den loop der
jaren werd het
bedrijf, dat
steeds van va-

der op zoon overging, geheel gemechaniseerd. In 1920
werd een kamgarenspinnerij in bedrijf gesteld met machi-
nes, zooals deze tevoren in Holland nog niet bekend waren.
Toen de bekende vlaggendoekfabriek van de fa. Le Poole
te Leiden in 193(i werd opgeheven, werd op verzoek van
de regeering ook deze tak van industrie door van Doorne
& Dams' Textielfabrieken N.V. geëntameerd. Een geheel
nieuwe af d. werd hiervoor ingericht en de eigenaresse der
fabrieksgeheimen, Mej. Le Poole, stelde het zoozeer op
prijs, dat het bedrijf door de oudste textielfabriek in
Nederland zou worden voortgezet, dat zij alle recepten
en bescheiden ter beschikking stelde. Merkwaardig is
voorts de jongste uitbreiding van het fabricageprogram.
In 1937 werd nl. een overeenkomst getroffen met de
A.K.U. te Arnhem, waarbij de uit ondermelk door de
A.K.U. vervaardigde vezel met wol wordt verwerkt tot
stoffen, welke alle goede eigenschappen bezitten van uit
zuiver wol vervaardigde artikelen. Sinds de laatste ver-
bouwing in 1933 zijn ca. 300 man personeel in de fabriek
werkzaam. De export, die door de internationale omstan-
digheden sedert 1931. vrijwel was stilgelegd, ontwikkelt
zich de laatste jaren weer in stijgende lijn. - v. D. is com-
missaris van de Tilburgsche Wolwasscherij, commissaris
van de Pannenfabriek v/h Janssen Diiigs in Belfeld en
penningmeester van de Tilburgsche Fabrikanten ver. Dooi-
den minister van Econ. Zaken werd hij benoemd tot lid
van de N. IC.W.O.C.O. - v. D. maakte tal van. buiten-
lamlsche reizen, zoowel voor zaken- en studiedoeleinden
als voor genoegen. — Korvelplein 11, Tilburg.


