
Fentener van Vlissingen, Jan. — Textielfabrikant. —
Directeur der N.V. P. F. van Vlissingen & Co.'s Katoen-
fabrieken, Helmond, welke in 1843 door een zijner voor-
ouders is gesticht. - Geb. op 6 Juni 1893 te Helmond als

zoon vanPieter
Fentcner van
Vlissingen, tex-
tielfabrikant,

geb. 11 Januari
1853, en Johan-
na Coriielissen,
gob. 10 Deo.
1864. - F. van
Vlissingen be-
zocht de H.B.S.
te Helmond en
studeerde ver-
volgens aan de
Hoogere Tex-
tielschool te
Enschede.
.Daarna was hij
practisch werk-
zaam in het be-
drijf v. zijn va-
der. - Hij door-
liep de meeste
afdeelingen en
werd tenslotte
bedrijfsleider. -
In 1921 werd

hij onderdirecteur en in 1921 directeur der N.V., welke
zich toelegt op het bedrukken en verven van japon-, over-
hemden-, schorten- en meubelstoffcn, alsmede van vlag-
gcndoek, zakdoeken, dekenovertrekstof, stof voor bespan -
ningcn en gordijnen. Reeds in 1904 worden daartoe In-
danthi'cn-kleurstoffen gebruikt. Sedert 1927 produceert de
onderneming de bekende Vliscostoffen, zoowel in katoen
als zijde,; in samenwerking met de overheindenfabrieken
van Dijk Bootsma schiep zij zich een beduidenden afzet
van Vliscostoffen voor overhemden. - Van Vlissingens
katoenfabrieken zijn in 1843 ontstaan in den vorm van
een command. vennootschap. In 1875 waren er 150 man
in dienst, in 1910 580 en in 1925 885. Thans z i j n er, on-
danks de uitbreiding van het aantal machines, ongeveer
1.000 man werkzaam. - In 1916 werd de firma omgezet in
een N.V. De fabrieksterreinen beslaan thans ongeveer 11
ha. - F. v. VI. is sedert 1924 raadslid en sinds vele jaren
lid van den Kamer van Koophandel te Eindhoven, aan
de reorganisatie waarvan hij als lid van de commissie
tot reorganisatie heeft meegewerkt. - Het bedrijf is spe-
ciaal georiënteerd op onze koloniën, en in het bijzonder
op Oo.st-Indië, verder op Afrika, Zuid-Amerika. - Er is
in dit bedrijf nog nooit een arbeidsconflict geweest. -
Reeds voor het openbaar onderwijs het huidige peil had
bereikt, gaf de onderneming dag- en avondcursussen op
een eigen fabrieksschool en genoot het vrouwelijk per-
soneel kook- en naaionderricht. — Een ouderdomspen-
sioenfonds, een weduwen- en weczenfonds en een zieken-
fonds, zoowel voor kantoor- als fabriekspersoneel, stellen



dit in staat onbezorgd te leven, zonder angst voor ziekte
en ouderdom. - F. van VI. maakte vele zakenreizen naar
W. Afrika en beoefent reeds sedert 15 jaar de bergsport.
In zijn. vrijen tijd houdt hij zich dikwijls bezig met
biologische liefhebberijen. — Jhr. Carel Wesselman van
Helmondlaan l, Helmond.


