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OVER VERVERS EN VERVERIJEN 
TE TILBURG EN GOIRLE 

H.ff. Janson vermeldt in zijn "Bijdrage tot; de geschiedenis 
van Cioirle" enige bijzonderheden betreffende de blauwverve-
rij In Goirle. Het zijn enige algemeenheden, onder andere 
dat de M.V. Stoomweverij Besouw in 1Ö1S blauwe baai leverde. 
Op bladzijde 105 vermeldt hij het bestaan van een fabrieks-
boek, daterende uit 1844, van de Firma .ï, van Enschot en Zo
nen, waarin ?.ich een recept bevindt vcor het blauwverven van 
linnen en katoen, waaruit men kan afleiden dat de firma toen 
reeds over een blauwverver!jtje beschikte. 
Cncer ae artikelen die de heer Cornelis Pijnenburg fabri

ceerde, behoort ook het blauw linnen, welk fabrikaat hij 
laat verven in de blauwververij van Ie /irma Thijs de ;;eer 
te Tilburg. 
hond de jaren 1900 stond Goirle bekend om zijn "Gools 

blauw". Ik herinner me deze opvallende hel blauwe stof nog 
xeer goed; de "lappeaannsr." lorden ni^ra^o te T-ilburg lar>gr-> 
de deuren en de huisvrouwen kochten dit stofke grif. Het was 
een prachtkwaliteit keper, vervaardigd in de textielfabrie
ken van Van Puyenbroek te üoirle, aanvankelijk dienend voer 
de werkkiel, in de volksmond gesepareerd in de "open kiel" 
en de "toekiel". 
Onder de eerste prolukte.n .11 e de heer I!. var. Puyenbroek, 

oprichter van de fabriek, produceerde, wor^t ook genoemd het 
blauwe linnen. Dit blauwe linnen werd tijdelijk bij een ?il-
burgse firma geverfd, totdat men de beschikking kreeg over 
een blauwverver!j op broekhoven (Tilburg). Het bevreemdde 
mij, dat bij navraag bleek dat vele üoirlenaren het begrip 
"Gools blauw" als zodanig niet meer kenden en 'net de moeite 
niet waard vonden daarover zo'n drukte te maken. Dit nag 
echter geen beletsel zijn ore toch naar weer eens in de pen 
te klimmen on mijn gegevens betreffende deze materie te or
denen en te rangschikken, want de blauwverver!j is een brok
je tioirlese geschiedenis waarover neg weinig is geschreven. 
Trouwens, de blauwververij vóór 1700 is tot dusverre, ook 
bij regionale geschiedschrijvers, nog nooit aan haar trekken 
gekomen. 

Dr. V.A.M. Beermann schrijft in zijn proefschrift "Stad en 
meierij van • s-Hertogenbosch van 1629-1648" op bladzijde 24/.: 
"De ontwikkeling der Meijerijsche Textielnijverheid nam voor
al In de zeventiende eeuw groote afmetingen aan. Anderen, met 
meer kennis van 2aken hebben reeds opkomst en ontplooiing van 
deze voor het platteland zoo betekenisvolle nijverheid ge
schetst. Ons blijft de taak over om te trachten omtrent 
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eenlge ongenoegzaam bestudeerde punten opheldering te ver
schaffen. Zoo werd er weinig aandacht geschonken aan de la-
kenververij in d© Heijerij. ïoch schijnen er in het laatst 
der zestiende en het begin der zeventiende eeuw zooveel 
"verwerf je" op het platteland opgericht te zijn, dat 'fr-F.er-
togenbosch het noodig achtte bij de reductie de opheffing 
daarvan te bedingen." (Art. 13 capitulatieverlrag) 

Bovengenoemde doctor schrijft in zijn tweede deel, "Stad 
en meierij van 's-Hertogenbosch van 1648-1672", op bladzijde 
16b: "In de geheele Meijerij was Tilburg vrijwel de eenige 
plaats die nog verfde. Daar vroegen in Ï651 zekere Lambert 
Aertss van üeffen, en 1>. Mertens verlof aan de Raad van üta-
te, on met uitsluiting van allo anderen in bovengenoemde 
plaats een ververij te mogen oprichter.. Het is ons niet be
kend of deze inderdaad tot stand kwam, doch wel treffen wij 
een zevental jaren later Deonijs Marlen Mutsaerts (dezelfde 
als il. Mertens?) aan als "i,aeckencooper ende verwer"." 
Maar dit is dan ook alles wat dr. tf.A.M. Beermar.n over de 

blauwverver» vermeldt. 
A'i.i beschikken nu over neer gegevens en 1e totstandkoming 

van een ververij te Tilfcurr; worit reeda gemeld in 1625. Een 
tantal Tilburgers, net name Jan ppet^r Janssen, Jar. Nicolaes 
Jan Leyter., Adriaen Xorstiaenszoon van sardwijck, Willem ..;e-
rit Ueritssoon, Joris Joachims Verschueren, Hendrick Janson 
van Pelt, Jan Hendrick Berys van üirie, .v.atijs Jacob Toten, 
Cornelis Janssoon van ce .ierenberen, Hendrick .Jan Cornelis 
ijanielssoon, Nicolaes Adriaenssoon v^i ceckel, (ierard Le-
naertssoon de Kaaymaker, Jan Berys van Cirle en Adriaen Jan 
üorit Etimen, allen lakenkopera van hun ambacht, richt geza
menlijk een ververij op. Zij hebben in 's-Hertogenbosch een 
vakman gezocht en gevonden in de zoon var. Xelchior Donckers, 
die zien bereid verklaarde on de leiiiir.g van de ververij in 
oprichting op zien te nemen. 
jfersoonlijk staan de oprichters borg voor eventuele ver

liezen en zij verplichten zich al hun lakens in de Til'curgse 
ververij te laten verver. (1). 
In 1626 komt men te Tilburg wederom tot de oprichting van 

een ververij. .De initiatiefnemers zijn nu rluybert Aertss 
üeijfmans, verver van beroep, en mr. Peeter Verschueren, 
chirurgijn. 
Mr. Peeter Verschueren investeert in de ververij de somma 

van "twee duysent ses en twintich üarolus guldens twee stui
vers ende twee oirt". 
Huybert Aertss Seljfmans, de man die het octrooi tot ver

ven heeft aangevraagd en verkregen, verplicht zich de boven
genoemde som binnen een maand aan Verschueren te voldoen. 
Voldoet hij aan deze voorwaarde, dan is Huybert de enige el-
genaar van de ververij, blijft hij in gebreke, dan komen de 
ververij en het octrooi in bezit van Verschueren of zijn na
komelingen (2). 
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Ker. maand later verkoopt Huybert Aertss zijn oartnerschap 
in de ververij aan zijn broer „acob AertsBoon. Op zijn beurt 
doet Jacob dezelfde dag nog de ververij van de hand aan Jan 
Uaubraken Henrickssoon (^). 

in het jaar 1629 tracht de stad ' n-Hertogenbosch te be
werkstelligen dat de ververij, opgericht docr Huybert Aertaa 
Seijfmans en mr. Veeter Veracnuerer., wordt opgedoekt. 's-Her-
tcgenboHoh ondervindt te veel concurrentie van deze Tilburg-
se ververij en ;:et rnaakt r.xx gebruik van 'net reed.s eerder ge
noemde artikel i3 van het capitulatieverdrag. 

De ïilburgse ververij heeft na eer. moeilijk begin r.u een 
zeer goede naam. Tilburg en vele omliggende dorpen zijn er 
mee gebaat en een liquidatie zcu de ingezetenen van Tilburg 
grote scr.ade berokkenen en... mr. ieeter /ersertueren ruïne
ren. 
üm dit te voorkomen verdoekt Verschuerer. schout en schepe

nen van de heerlijkheid 'Tilburg en ^ofrl.e om 7-ich te richten 
tot baron Van Grobbendonck, de neer van de heerl i JKhe j d , .«t 
het ver/.oek /A.$t\ Invloed aan te wer.der. teneinde een liquida
tie te voorkcrr.en (4/. 
Van 16'JÖ-1650 bezitten wij geen gegevens over de blauwver

vers; wat deze periode betreft, later, wij de y.gsk dus rraar 
blauw-bla»;w en nemer, de draad van het vernaai weer OD in 
1651. 

Abraham Lodewijcx van .Veesu, van 16t>l-16v'> dro.*:;tfrtrd VH:I 
Til burg, bpoef^nt ook het vak van Blauwverver. :;ij trouwt in 
16*0 te 's-Kertoger.coscn net Heiiwich *rnts Voutersse var. 
•i au braken en overlijdt te ïlibun cp 11 f^bruar: 1660. 

;:ijn Kinderen, Maria (gehuwd tnet Joh ar. Adriaen Aiewijns), 
Jitfgismondus. Abraham en ;{eler.a, brcefenen het a.Tbacnt van 
blauwverven ie Lreda, waar si,; op 1b oktober ";662 een verve
rij, stal er. huizinge verkoper., gelegen "achter v.osi::, ende 
in de üateratraat, genoemd net i,and van Belofte" ó ) . 
Als ei jzor.derr.eid zij nier nog vernel d iat Aoraharr. van 

Weesp lutheraan in en zijn vrouw vyn de 'Dncpsche religie", 
<iie r.et xprwiee'} v,&rc haar Kir.rtere;; rooxs opvoedt. 

„ar.vanKeii jk werkt Abraha-ir. ioriewijex vnn Veesp voor eiiren 
rekening er. wel op zijn ververij die gelegen i» t<» :;oirlo op 
d'Abkoven "tussen de erffenisse cofct .Ville'n ..Iconen, we.nt Jan 
.villemsen V eranel svc irt, zuid de waterlaa; der Lei je, noord 
de gemeene straat1". *,atcr gaal Van .«eesp een compagnonacnap 
aan met i.ambert Aertssen van tieffen <i\f te fijner tijd de 
ververij overneemt, zoals blijkt uit de "staet irt. Corte 
vanden Schulden overgebracht tot laat vanden .'jterfï'huys van 
wijlen Lambrecht .kertsser. van Ueffen", waar ner. leest dat de 
overleden Var. (jeffen nog 25?. gulden en 10 stut vors schuldig 
is aan Van //eesp voor de afkoop der ververij. 

±>e 'neren Van .Veesp en Van üefScr. betrekken de grondstoffen 
v.tor hun ververij uit ' s-: er tegen bosch var. Jan Baptist Donc-
kers en van >;acob van Lier 'In de f lenen''. 
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In Amaterdam doen zij zak er. met sr. Jean Verhaegh die zijn 
goederen verzendt naar Jan Everts van Vacht te 'n-Hertogen-
bosch. 
Uit een rekening, uitgeschreven door sr. ..ean Verhaegh, 

betreffende grondstoffer, die blauwverver Lanbert van üeffen 
heeft gekocht, leren wij de verschillende ingrediënten ken
nen die wij ir. deze jaren in een blauwverver!j aantreffen: 
"1 vaetje Smout var. Glas 
1 Bael Gmack no. 33 
1 riael Crap no. 1 
1 óael Gemeen no. 2 
1 bael jeelhout 
1 bael Kootr.out 
1 eael jlauwhout 
1 vat je poyer van ïijristeen 
1 vatje Indigo üar timaio 
7 üaien xastel 
I /atje Hinsen ïijnsteen". 
ije rekening is op 1¾ :'ebruari 165 3 uitgeschreven en "Cotnt 

samen te betalen 1000 gulden. 
In een andere rekening Komen Ie vcl.ier.df-' bestellingen voor: 

"1 bael tier. ai Home 
1? pond ijial (.HOHS spreeKt men van gallen) 
20 pond Indigo ^uarteraala of quartemalle 
10 pond po tassen 
4 Aessen Lichterheijt 
495 pond Spaense Pastel 
10 pond galnoten 
15 pond Aeniis". 
Verder gebruikt rnen bij het verven nog "aluyn" er; "Cooper-

rcot". 
Tot de inventaris van een ververij behoren: 

"Biauwcuypen mette decksels 
Verruw standen (stanter.) (s ton naar boven nauw toelopend) 
Loye cuypken (loote cuypken) («van lood) 
Vijzels met stanpers (ijseren, mortieren met stampers) 
Schaelboom mette schaelen, ijsere balansen 
draag-beurrien, burrien 
Haecken, Stokken, hantloopers 
Cordewagen - crodewagen - kreugen (kreugel) 
Leemen gooten metten haspel (haak, hengsel) 
De put-stander ende swingel 
De put-emmer ende aecker (metalen emmer) 
De put-eemer ende spriet (stang of staak) 
Indigo-tobben, een ijseren eile 
Ken ijseren treft - cuyptreften (drievoet) 
Spoelplanken en boomen 
Een kleine coperen ketel ofte vemees (oven) 
üroote Koperen ketel (weegt 40C pond) nette degel (pot) 
Stookschup, hantketels". 

vcl.ier.df-'
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Ti.jdcr.o het compagr.cnschap vsn Var. W«eap en '/an .'Joffer, 
duikt reeriere naler. f en ze<erp Hui bert op, <11 P VPrverï af
haalt e.n SQTVS oce; r.ar̂ n.s z\ ja noostcrc bctai ir.f;en verricht. 
Vermoedelijk1 heiben wij hier te co^r net. e°n knecht die sr. 
".ater jaren, al F Var. A'̂ esp en V*r. .effen -:t de tijd /. ijn, 
r.Oi£ steeds ir. Jcirie «oor.*; hij wcrit narcel i.-«: in .66" ̂;e-
r;ce.Tid ende:- iM arbeiders fil s Huybert de Verver i. 6 . 
Nadat Lanberz van v»ei'fen -ie v&^vei'.j van Vsr .«e«>?p r.^ft 

overgenomen, gaat hij samenwerken reet l:ionysius Maarten 
Viutaaerts, een lakenkoppr en verver uit Hilvarenbeek. Dit 
zijn de twee bewuste ververs die dr. Beermann in zi«n proef
schrift vermeldt. 

uit bewaarde correspondentie blijkt dat net tweemanschap 
Van Lieffen-tóutsaertK r.iêt goed van betalen is. Herhaaldelijk 
ontvangt ^&n Geffen, en ook Mut^aerta, "maanbrieven" om eens 
over de brug te komen. 
Leverancier Jan Baptinta Donckers uit 's-Herto?enbcsch 

;;chri.:t"t op 1? maart 1Ó57: 
"Goede vrient Lambert Aertnsen, 
ick heb wel. on t fangen de 29 gi. en 4 st. So 'J schrijft, dan 

aal hier wat manckeeren aende som. Ktjn vrouw sal U reeck. 
mede brengen op de palmnerekt. âr. wil dit voorgaande afbe
talen. *• 
L.e volgende brief luidt: 
"Laus Beo ien 20 jur.y 16*7 in • s-r-erto.^enbosch. 
Weet öOede vrienden J)enys Kartens ende Lanfoert Artsen, dat 

lek grotelijnx verwondert ben dé»t ghij £<?en £0Pt neer hebt 
gehaelt, ende mij oock geen geit hebt"gebroght gelijck ick U 
treRchrever. had... also ick dat baeltien gemeen voor U had 
laten fitaen tot noch toe. Ick nal begin St. Jansmerckt daer 
comen, so wilt niet laten ofte maekt mij geit gereet alsoo 
mij van U liedens noch corat 265 gl. en 15? c>z. Gelieft het 
out te betalen ende sal U liedens al weer borgen. 
Hier «ede Godt bevolen. U.i'. dienaer 

J«n üaptista Donckern , •' 
Ook mevrouw Uonckera r.eemt de per. ter hand en schrijft dat 

3ij een gedeelte heeft ontvangen, maar ten zeerste verwonderd 
is dat er niet meer gestuurd is. Katti^ schrijft zij: 'Tiier 
neffens saet een pistolet terug die niét goet en is... 3o 
cont mij ander seijnden met noch. meer geit. jij sult wel 
doen. " 

Lambert van üeffen doet wel zijn beat om aan geld te komen, 
hij leent links en rechts... alles loopt tegen en ook zijn 
gezondheid laat te wensen over. 
Op 20 juli 1657 begeeft zich de blauwverver van Abcoven 

naar Johannes van Rotterdam, notaris te Tilburg, en laat 
zijn testament opstellen. Alle voorgaande testamenten worden 
dood en te niet verklaard. Tot erfgenamen worden benoemd de 
drie kinderen van zijn overleden zoon Aert Lambrechts van 
Geffen, namelijk Maria, Jan en Adriana, en Cornelia Direken, 
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?i m nagelatt-.n weduwe, zal het vruchtgebruik d§r goederen 
bezitten. 
Als getuigen treden op Ĵ enis .Verten Mutsaers, zijn compag

non, en Jan Hendrick Otten, de vorster (7). 
Enige dagen later sterft Larebert van Geffen. 
De achtergebleven weduwe, Cornella, dochter van Dierck Pe-

tersen, richt zich tot de schepenen van de heerlijkheid Til
burg en Üoirle en verklaart dat zij als voogdesse over haar 
drie onmondige kinderen het "Sterfhuis" niet ktm aanvaarden 
daar er vele schulden zijn. Zij verzoekt uit h«?t college var. 
schepenen enkele nensen aan te wijzen om de nalatenschap te 
onderzoeken en haar daarvan "rechtveerdich end<? deugdelijck 
bericht te doen, onder expresse protestatie van haer ais 
egeenen erffgenaera te willen dragen emmers vco*- noch ter 
tijt». 
Van nuis en ververij *ordt nu een inventaris opgemaakt; 

aan geld is er nog "een halve souverain, een zilveren rijcx-
daelder, een gouden trouwrinck, vijf achuitboeeken, en een 
brantijser". 
Het huis womt met ie dood van Lamöerfc vaji Giffen ont

ruimd (8). 
L/e schuldeisers komen nu opdagen. Seigneur "icolaes Ver-

haegh uit Amsterdam richt zich tot Lior.ysius Mutsaerts, de 
compagnon. 

"Laeneijs Maertens Mutsaerts $alut, 
Der. Uwen van eersten leses ontfangen. Si e (dat) Lambert 

Aertssen van ü«?ffen doet is; de Het?re "nebbe si.̂ n ziele, en 
de cnse als wl.j naer komen. U sult gelieven mi^ne rest over 
te maken, f en heraten (ick) hebbe nu lar.ck genócht gewacht. 
(Ick; hebbe het oock noedich. i.aet ick geen oncosten ofte 
moyten daer om doen. Ue nautse tcch moeten betalen. 

Üe secht van een quitaneie te senden; ich wete niet wal ge 
daer van wilt seggen. Mij komt noch metten intrest tot dato 
deses 53? gulden en 6 stuijvers dan sijn de 50 gl. afgetroc-
ken..." enzovoorts. 

Jacob van Lier, woonachtig "in de flesch" te 's-Hercogen-
bosch, schrijft een beminnelijke brief aan de secretaris van 
*Ü il burg. 

"loff üodt in *s-:{ertogenbosch 1657 den 16 Augusti. 
Mijn heer Secretaris ir. Tilburch Voorsinnighe Heere ende 

goeden vrint, 
Alsoo ick verstaen (heb dat) b' de Meubelen, Schultboeck 

ververij etc. heeft geïnventariseerd neffens Heere Schepenen 
in Tilburch, voor Lammert Aertssen van Seffen saliger, soo 
ist dat ick U met desen sende mijne rekening van tgeen mij 
van den selven is competerende uyijt mijnen Schuldboeck ge-
trocken en met de handt van dito overledene selfs in mijn 
boeck onderteeckent. 
Versoeckende deshalven U mij daerinne behulpsaem te wesen 

op dat ick neffens andere crediteuren tot betalinge desaelfa 
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can geraken alsoo het deuchdelijck en rechtveerdige schuldt 
is. 
Sesenterende tot aller, tijden des noodlch zijnde net eede 

te verificeren. Bidde met ten eersten een lettertien vcor 
antwoord, hier mij op verlatende, oevele u naer gronthertige 
groetenisse inde bescherming© der» Alderhoogsten. 

'.' dienaer er.de vrint 
Jacob van Lier inde flescn (9).'1 

Bij dit schrijven voegt Var* Lier nog een kopie van een 
schuldbekentenis getekend door Lammert Aertaaen van Geffen, 
verver "tot Tiiburch onder Liool» waarin hi.i erkent aan Jacob 
van Lier een bedrag van 50 gulden en een bedrag van 2̂ 4 gul
den, 5 stuivers en 1? penningen schuldig te 7.ijn (10). 
Op de verkorte staat var. schulden, die drukken op de nala

tenschap var; wijlen Lambreeht var. öeffen, tellen wij e*«r. to
tale schuld van 16'jO gulden. Knkele schulden worden door Di-
onysius .Vutsaerts veer de helft, betaald want een aantekening 
in het scr.uldboek van Lambert van üeffen, gedateerd Li au
gustus 1655. luidt als volst: 

"lek ^ambrecht Aertssen van aeffen met Deneys Marten Mut-
saerts, aengaende de verwerij daer wij ackcort af f gemaeckt 
hebben namen halff aen nalff te doen, ochaeey ende profi.Mt 
ende schulden en weerschulden saemer. te dragher ende dege-
reetschap cuypen en ketels ende voorts wat daer tce ber.oort 
in ailenn compt den voorschreven Mutsers halff toe. 
üonder arch ofte list (11)." 
Vernoecelijk zet ^enis Kutsaerts ie ververij zoor want 

zijn dochters wigna, ge.iuwd met .«att-iijs heijnier _,rnnius, 
iitrcnella, gehuwd net Ccrnelia leflter Cauwenbcrghs, en 
Adriaentie meerderjarige dochter verkopen de ververij op Ab-
coven in 1679 aan sr. Lastiaën van 2ach uit Rotterdam. Je 
kooppenningen bedragen 2000 gulden il2). 
Volgens een verklaring van enkele üoirlenaren ir. het ^aar 

1662 woont Jacobus van Ssch (sic!), geboortig van hotterdam, 
"3 a 4. jaeren tot CJoirle «onder nochtans den preciesen t.i,;t 
onthoudende, staende ter goeder naen ende faem soo lange den 
selve heeft gewcont binnen de voorn, plaetse, ende soo verre 
ons kentenisse gedroegh sor.der ietwes ter contrarie gehoort 
te hebben, contribueerende mede in allen de voorvallende 
dorpslasten soo regie als personeele, ordinair:sse als extra 
ordinairisse die hem eenighsints te lasten worden geleght 
mitsgaders dat nij var. r.sch voornt. rcede binner; de voorsenr. 
dorpe gegoeyt ende geerfft is, ende een coopraan is in wolle 
ende wollen Laeckenen ende de verwerlje mede is frequente
rende. Ac turn den 20e Maert 1662" (13). 
Jacobus van isch huwt met Adriaentje, de dochter van i;enis 

Maarten tóutsaerts. 'Jit dit huwelijk worden drie kinderen ge
boren, namelijk Jannetien in 1682, jjeonys in 1683 en Catari-
na _n 1685. 
lot zover is de levensloop van deze Goirlese verver te 

er.de
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volgen; in 1685 is hij ook scheper, te ;;olrle {14}. 
In 1707 is men te Uoirle bezig on Jacobus var. ;?sch als 

schepen van Goirle te wippen om eer. ander ir. zi0n plaats te 
benoemen "tot proffijt van de gebeente Uoirle" (15). 
Verder horen wij niets meer var. blauwverven of blauwver

vers te vioirle. In 1745 richt «ie ge?r,eente üoirle een schrij
ven aan de "2d. Mo. Heeren Raden van Staten der Vereenigde 
Kenerlanden". Het dorpje is zo.iani* tot ar.-noede vervallen 
en door de belastingen "tot nnickens toe beswasrd", dat men 
beleefdelijk verzoekt te mogen afzien van een personele om
slag. 
Zij schrijven dat dit verval mede is toe te schrijver, aar. 

het wegvallen var. een wolververi;" (16). Cf deze clauwverve-
rij dan al lang ter ziele is, weten wij niet; wij kunnen er 
slechts naar raden. 

C. Hebben 
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