
 
 
Bronnenlijst textieldruk 
 
Literatuur 
 
NB: algemene werken over textiel zijn bij weverijen opgenomen. 
 
NB: in de bibliotheek bevinden zich veel werken over textiel die afkomstig zijn uit 
bedrijfsarchieven. Zo is er de collectie boeken uit de bibliotheek van de firma Raymakers, 
maar ook een verzameling boeken en tijdschriften over het verven van textiel. Een klein 
voorbeeld: het tijdschrift Melliand Textilberichte is aanwezig uit de jaren 1926-1968. Dit 
soort literatuur is interessant voor een specialistisch publiek en daarom niet in de 
literatuurlijst opgenomen. Geïnteresseerden kunnen in de publieksruimte TOEN in Eindhoven 
vragen naar deze specialistische literatuur. 
 
Algemeen 
Brommer, B., Katoendruk in Nederland (Helmond, 1989). 
Kroese, W.T., “De oorsprong van de wasdruktextiel op de kust van West-Afrika” in Spiegel 
Historiael (1978) 147-157. 
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1835-1920 (Amsterdam, 1988). 
 
Helmond 
Klerck, B. de en P. van der Velden, P.F. van Vlissingen en Co’s Katoenfabrieken te Helmond, 
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N.N., Van Vlissingen & Co’s; gedenkboek 1846-1946; honderd jaren Van Vlissingen en Co; 

over de kunst van het drukken (Helmond, 1948). 
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Beeldmateriaal 
 
De foto’s zijn te bekijken via de website van het RHCe. Ga naar zoek > zoeken en klik op 
Beeldbank. Als U het nummer van de foto intypt bij “globaal zoeken” krijgt U de foto en de 
beschrijving te zien. Bij de textieldruk gaat het uitsluitend om de fabrieken van Fentener van 
Vlissingen (Vlisco). “Vlisco” is de gemakkelijkste zoekterm. 
 
Enkele voorbeelden: 
 
14360 ;100971; 100972; 100990; 113084 
 
briefhoofden 
te vinden op website RHCe: www.rhc-eindhoven.nl > zoek > zoeken / Overige indices > 
Isis / bron briefhoofden 
 
 
 
 



 
 
Kranten 
 
In Helmond zijn verschillende kranten verschenen. Er is geen index op die kranten. Wel zijn 
veel krantenartikelen terug te vinden in de documentatie. Microfiches van de kranten zijn in 
te zien in de publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
 
Daar zijn ook enkele personeelsbladen en andere uitgaven van Helmondse bedrijven in te 
zien. Over de Helmondse textieldruk is er te vinden: 
De Rakel, maandblad voor het personeel van de “Vlisco” en “De Kempen” (1949-1969) 
Tex-O-Rakel, maandblad voor het personeel van Texoprint NV (1969) 
Wijzer, bedrijfsinformatieblad van de Hatéma-Texoprintgroep (1970-1982) 
Jaaragenda’s Vlisco (1957-1970) 
 
Documentatie 
 
De documentatie is systematisch in rubrieken opgeborgen. Zij is aan te vragen in de 
publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
4.4.4. Textielindustrie en Nijverheid 
4.4.4.1. Algemeen 
4.4.4.6. Gamma Holding 
4.4.4.15. Vlisco B.V. 
 
Daarnaast is er nu nog een hele serie brochures, die ook tot de documentatie gerekend wordt. 
In de brochures zitten vaak verrassende zaken. Het kan gaan om feestprogramma’s, maar ook 
om statuten van een vereniging of bedrijfsfonds, of om een herdenkingsboekje bij gelegenheid 
van een jubileum. De hoofdindeling is ongeveer gelijk aan die van de systematische indeling van 
de documentatie. Binnen de hoofdrubrieken zijn verschillen. De brochures zijn op te vragen in 
de publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
 
4.3. Helmondse fabrieken, bedrijven en winkels 
4.3.1. Diddens en Van Asten 
4.3.3. P.F. van Vlissingen en Co. 
 
Tot de documentatie behoren ook jaarverslagen van bedrijven en instellingen. De jaarverslagen 
zijn te raadplegen in de publieksruimte TOEN in Eindhoven. 
 
Gemeente Helmond (1851-1965) 
Jaarverslagen P.F. van Vlissingen & Co (1929/1930, 1939/1940, 1940/1941, 1953-1964) 
Jaarverslagen Texoprint N.V. (1964-1968) 
Jaarverslagen Hatéma-Texoprint N.V. (1969-1971) 
Jaarverslagen Gamma Holding (1972-2001) 
 
Archieven 
 
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven heeft geen archieven in huis. Het archief van 
P.F. van Vlissingen (Vlisco) is ondergebracht bij het bedrijf zelf. In het archievenoverzicht 
van het RHCe vindt U in het archievenoverzicht wel een archief van Vlisco, maar dit betreft 
slechts de bemoeienis van het bedrijf met een bijzondere lagere school te Helmond. 
 
 


