
Ben van Dorp (Dongen, 1932) 

“Het zou toch zonde zijn als mijn herinneringen en verhalen 
verloren gaan als ik er niet meer ben… Ik zou er wel een boek over 
willen schrijven!” Ben van Dorp zei het de laatste jaren meer dan 
eens, maar hij kwam er niet aan toe om het te schrijven. 

Daarom interviewde Melle Knulst hem en tekende zijn  
verhalen op. Ben van Dorp vertelt over zijn gezin van herkomst, 
opgroeien in een groot katholiek Brabants gezin rond de Konin-
gin Wilhelminamolen van Dongen. Hoe hij in de jaren dertig 
en veertig naar school ging bij de nonnen en broeders die zijn 
belangstelling voor talen en culturen  
stimuleerden. Hij wilde heel graag studeren, maar dat ging niet 
aan het einde van de oorlog. Daarna emigreerde hij bijna naar 
Canada, maar hij vond op de valreep een baan waarbij hij kon 
studeren, in Limburg en daarna in Utrecht.

Ben vertelt over zijn treinreizen in de jaren vijftig naar het 
bruisende Parijs en later naar Spanje: Aranjuez en Madrid - en 
vooral over de bijzondere manier waarop hij zijn vrouw Maria 
heeft leren kennen - en over andere ontmoetingen die zijn leven 
een wending gaven. 

Melle Knulst
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“Maar mijn vader en oom kregen met hun bedrijf in de jaren dertig ook te 
kampen met de crisis. Dan leverden ze hun gemalen eikenschors aan de leer-
looierijen, maar dan liet de betaling lang op zich wachten. Kuip looien was een 
langzaam proces, dat duurde zeker wel een jaar. En de leerlooierijen betaalden 
pas achteraf, nadat ze zelf het leer hadden verkocht aan de schoenenfabrieken.”
“Het waren voor het bedrijf moeilijke jaren. Ik hoorde er in mijn jeugd de 
verhalen over. Later werd het looiproces gemoderniseerd, vervangen door che-
misch looien. Huiden werden ook meer en meer geïmporteerd uit Argentinië. 
Nederlandse koeien waren minder in trek, ze kregen gaatjes in hun huid van 
het prikkeldraad.” 

Eikenschors malen  
“Mijn grootouders hebben rond de jaren ’20 van de vorige eeuw ál hun negen 
kinderen aan een eigen bedrijf geholpen. De ene zoon werd molenaar, een an-
der ging in de graanhandel, een derde ging veevoeder verhandelen.” Deze aan 
elkaar verwante bedrijven vormden een lokaal familieconglomeraat.
“Ook mijn vader kreeg zo een eigen bedrijf. Hij ging met zijn broer in zee en 
vormde met hem de firma De gebroeders Van Dorp. Samen kochten ze koch-
ten de Koningin Wilheminamolen in Dongen. In deze molen vermaalden ze 
eikenschors tot ‘run’, een grondstof die veel werd gebruikt in de leerlooierijen. 
En die leverden het leer aan de schoenenfabrieken.” Hun bedrijf floreerde 
dankzij de opkomende Brabantse schoenenindustrie. 

Foto van Koningin Wilhelminamolen in Dongen   

Brabantse Leerlooiers, 1935

N 
 
 

oord-Brabant ontwikkelde zich honderden jaren geleden tot het belang- 
rijkste leercentrum van Nederland. Vooral in Waalwijk, Kaatsheuvel 
en ook in Dongen. Deze plaatsen lagen gunstig, nabij eikenbossen en 
met genoeg water in de buurt, waardoor het heel geschikt was voor het 
leerlooien. In de geboorteplaats van Ben gebeurde dat in het riviertje 
De Donge. De dierenhuiden werden bewerkt in een loogbad, waar  
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Welstand
“Ik ben in december 1932 in Dongen geboren. Ik groeide op in het huis naast 
de molen, ná de grote crisis van begin jaren dertig. Wij leefden in goede wel-
stand. Mijn ouders gingen bijvoorbeeld wel eens op vakantie naar het bui-
tenland. Niet heel ver – naar Antwerpen, Brussel - maar toch: op vakantie en 
dan ook nog naar het buitenland! Dat was in die tijd voor de meeste mensen 
ongekend.”
“We hadden ook een dienstmeisje, dat bij ons ‘diende’ zoals dat toen heette. 
Ze werkte al vanaf haar veertiende bij ons in de familie. Tonia was dochter 
van een landarbeider met een groot gezin, wel veertien kinderen. Daar was het 
eten kariger: ‘schraalhans meester’. Daarom kwam Tonia al jong in dienst bij 
onze familie. Dat was toen gebruikelijk. Veel meer meisjes uit arme gezinnen 
werkten inwonend bij een gegoede familie.” 

Dongen circa 1930

gemalen eikenboomschors aan werd toegevoegd. Daarna werden er schoenen en por-
temonnees van gemaakt, destijds was dat allemaal handwerk. 
De leer- en schoennijverheid in Brabant kende grote bloeiperioden, vooral in de 19e 
eeuw. Molens draaiden op volle toeren om gemalen eikenschors te leveren. Sinds 
1880 neemt seriematige schoenenproductie geleidelijk het handwerk over. De schoe-
nen worden steeds vaker in fabrieken geproduceerd. 
De schoennijverheid kende ook diepe dalen. Vanaf de Eerste Wereldoorlog (1914-
1918) kreeg de Brabantse schoenindustrie te maken met een groeiende concurrentie 
uit het buitenland, waardoor het grote aantal kleine schoenenfabrieken in de regio 
langzaam terugliep. 
In de jaren zestig nog werkten tienduizenden mensen in Noord-Brabant in banen 
verbonden aan de schoenenindustrie. Nu worden de schoenen elders in de wereld ge-
produceerd, maar namen van bekende schoenmerken zoals Van Dongen, Van Bom-
mel, Van Iersel verwijzen nog steeds naar de oorsprong van de Brabantse schoenen-
fabrieken. 
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“Ik zat eens in een Parijs’ café met m’n zus. Rijdt er ineens een auto met grote 
snelheid dwars door het raam naar binnen en komt tot stilstand tegen de bar. 
Het scheelde weinig of m’n zus en ik waren er niet meer geweest. Leven heeft 
soms een bijzonder toeval. Dat heb ik vaker ervaren.”
“Later heb ik zoiets nog eens meegemaakt. Ik reisde met m’n vrouw Maria 
langs Irun toen de trein plotseling stopte. Na uren wachten reed de trein  
uiteindelijk terug. Toen bleek dat er net een aanslag op de spoorbaan was  
gepleegd. Als dat niet tijdig was ontdekt, dan was de trein in de afgrond  
gestort. Dan waren wij niet meer levend uit de trein gekomen. Toeval speelt in 
het leven altijd een grote rol.” 

Toeval
Ben vertelt hoe hij ook zijn vrouw Maria bij bijzonder toeval heeft leren kennen. 
“Ik reisde rond 1960 enkele zomers naar Spanje. Franco zat toen nog stevig in 
het zadel. Op één van die reizen stopte de trein in Aranjuez, een stad gerela-
teerd aan de koninklijke familie, het ligt op een dag koetsafstand van Madrid. 
Maar het spoorstation lag nu buiten de stad, in ‘the middle of nowhere’. Ik 
sprak al wat Spaans en vroeg de machinist wanneer de volgende trein zou 
vertrekken. Nou, dat duurde nog wel even. De man maakte daarop van de ge-

de gebeten hond. Ik besefte: met deze directeur personeelszaken zou ik bij de 
Staatsmijnen nog een hele moeilijke toekomst krijgen. En omdat ik ook nog 
verloofd was in Utrecht, heb ik toen gesolliciteerd bij de Nederlandse Spoor-
wegen (NS). Uit honderden sollicitanten werd ik er weer uitgelicht.”

Eindelijk studeren!
“Werkend bij de Spoorwegen had ik nog steeds de wens om te gaan studeren. 
Er was in de jaren vijftig een tekort aan wiskundedocenten en daarom nu de 
mogelijkheid van een beurs voor wiskundestudenten. Die kans heb ik aan-
gegrepen. Ik studeerde in Utrecht wiskunde, 
sterrenkunde én natuurkunde!” 
“Mijn meisje Evelien vond het echter maar 
niks dat ik studeerde en geen baan had. 
Haar familie was erg burgerlijk. Ze was wel 
heel lief, maar qua ontwikkeling beslist geen 
hoogvlieger. Sparen voor de uitzet was voor haar het belangrijkste. En ik werd 
juist vrijer door het studentenleven. Dat ging steeds meer wringen tussen ons. 
Het benauwde me. Uiteindelijk ging het niet meer samen en hebben we het 
uitgemaakt.” 
“Ik vond het heerlijk om te studeren! Toch ben ik later afgehaakt. De studie 
was te zwaar. Gelukkig kon ik terug komen op de technische tekenafdeling bij 
de NS. Daar ben ik daarna nog heel veel jaren gebleven, en uiteindelijk ben ik 
daar opgeklommen tot het management.”

Nieuwe vrijheid
“Als werknemer van de Spoorwegen had je vrij reizen. In de jaren vijftig ging 
ik vaak naar Parijs.“ De stad had in die tijd grote aantrekkingskracht op jon-
geren. “Dan sliep ik, spotgoedkoop, in een opvanghuis voor machinisten. Als 
mede-‘cheministe’ mocht ik daar ook gebruik van maken. Ik heb heel mooie 
herinneringen aan die reizen. Die had ik niet willen missen.”
“Wat me aantrok in Parijs? Een gevoel van vrijheid! Ik vond het heerlijk om 
te flaneren door de stad, ook al was ik er op mijn eentje. Het mondaine stads-
leven. Als dorpeling keek ik wel op tegen die grote stad. De sfeer! Ik ben ook 
nog wel eens met collega’s naar de Moulin Rouge geweest. In dezelfde tijd 
ging ik trouwens ook nog braaf naar de mis in de Notre Dame.”

Die kans om te studeren 
heb ik met beide handen 
aangegrepen

Spoorwegen jaren vijftig


