
















A 

 

B 
Het staat in ieders geheugen gegrift. De 
beelden van de instorting van Textielfabriek 
Rana Plaza in Bangladesh lieten niemand 
onberoerd. Meer dan 1100 mensen 
overleefden de ramp niet en de wereld stond 
in rep en roer. Hoe kon het dat grote 
modelabels zoals Zara en Primark hun kleren 
produceren in fabrieken, waar de voeten 
geveegd wordt met sociale rechten? 

C 
De naam Kruikenzeiker herinnert aan het 
gebruik van urine bij de bewerkingen van wol. 
In een acte uit 1689 staat dat wol werd 
gewassen 'met een stinckende vochtighe 
materie, te weten met warm stinckende pis'. 
Het is een van de oudste verhalen over het 
gebruik van urine bij de textielnijverheid. 

D 

 

E 
Het TextielMuseum in Tilburg is een ‘museum 
in bedrijf’. Vooral het TextielLab, het kloppend 
hart van het museum, is een ‘makersplek’ 
waar door middel van samenwerkingen en de 
combinatie van ambacht en innovatie 
prachtige resultaten ontstaan. Een aantal van 
de designers presenteren hun projecten 
tijdens de grootste designbeurs ter wereld in 
Milaan. 

F 

 
24-04-2013: 96 doden na instorting 
kledingfabriek in Bangladesh 
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G 
Wereldwijd werken meer dan 47 miljoen 
mensen in de kledingsector. Het grootste deel 
daarvan is tewerkgesteld in 
ontwikkelingslanden. In Centraal- en Zuid-Azië 
wordt 75% van al het textiel in de wereld 
geproduceerd. 

H 
Vollen was een nabewerking van geweven 
wollen stof met als doel de stof dichter te 
maken. Om dit te bereiken moest de stof 
urenlang gestampt worden in kuipen. Hierbij 
werden onder andere urine en zeep 
toegevoegd om het proces te bevorderen. 

I 
Pieter van Dooren plaatste in 1827 de eerste, 
uit Verviers afkomstige, stoommachine in zijn 
in 1825 opgerichte wolspinnerij. Onder de 
Tilburgse textielarbeiders, die bevreesd waren 
dat de stoommachine hun werk zou 
overnemen, braken protesten uit, waarbij bij 
Pieter van Dooren de ruiten werden ingegooid. 
In 1975 wordt zijn wolspinnerij gesloopt. 

J 

 
kinderarbeid in Tilburg in de 19e eeuw 

K 
Het liefst wisselen grote modeketens om de 
paar weken van collectie. Dat heeft ‘fast 
fashion’ en het betekent een enorme druk op 
de productie. Kwaliteit is van ondergeschikt 
belang. Kleding hoeft niet lang mee te gaan. 
Het is toch goedkoop, dankzij naaisters in 
onder meer Bangladesh die elk uur zo'n 
honderd kledingstukken door de machine 
halen. 

L 
24-04-2013: Een gebouw van acht 
verdiepingen in Bangladesh is vandaag 
ingestort. In het gebouw was een 
winkelcentrum gevestigd en een kledingfabriek 
waar volgens een fabrikant ook kleren voor 
C&A en Libra werden gemaakt. C&A ontkent 
dit. Er zijn 96 doden gemeld en meer dan 
1.000 gewonden. Een brandweerman vertelde 
Reuters dat 2.000 mensen, vooral vrouwen, in 
het gebouw aanwezig waren. 
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M 

 
Wolfabriek in Tilburg in 1912 

N 

 

O 
Fast fashion is vooral iets van grote ketens als 
H&M en Zara. Maar ook dure merken als Hugo 
Boss, Armani en Ralph Lauren maken gebruik 
van de lage lonen in landen als Bangladesh. 

P 
Werk aan de winkel, of liever: de 
kledingfabriek. Inspecteurs van het 
Bangladesh Accord on Fire and Building 
Safety hebben de 1.106 fabrieken die moesten 
worden onderzocht, geïnspecteerd. Nu is het 
tijd om reparaties en verbeteringen uit te 
voeren. De inspecteurs stuitten in de 1.106 
onderzochte fabrieken op zo’n 80.000 
gebreken op veiligheidsgebied. 

Q 
In 1853 telde men in Tilburg 73 
wollenstoffenfabrieken, waar in totaal 27 
stoommachines stonden opgesteld. Het aantal 
fabrieken nam in de daaropvolgende jaren nog 
toe. In 1874 betrof het 142 fabrieken waarvan 
er 55 één of meer stoommachines bezaten. 
Omstreeks 1880 waren er zelfs 145 fabrieken 
en fabriekjes. 

R 
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S 

 

T 
Bangladesh is na China de grootste exporteur 
van kleding in de wereld. De kledingindustrie 
vormt de ruggengraat van het 
ontwikkelingsland. Bangladesh heeft de 
laagste arbeidskosten in de regio waardoor het 
voordelig is voor kledingmerken om met het 
land zaken te doen. Hierdoor heeft de 
kledingindustrie de laatste decennia een 
spectaculaire groei doorgemaakt. 

U 
In november 2013 kondigde de overheid van 
Bangladesh aan het minimumloon te verhogen 
van 3.000 taka (€ 28,48) naar 5.300 taka  
(€ 50,32). Hoewel dat een verhoging is van 
77% is het nog steeds maar 21% van wat door 
de Asia Floor Wage als een leefbaar loon is 
berekend. 

V 

 

W 
Een ondoorzichtige keten verbindt de naaister 
in Bangladesh met onze kledingkast. 
Kledingbedrijven weten vaak niet wie hun 
kleren maakt. Een tussenpersoon krijgt de 
opdracht de kleren te leveren. 
De fabriekseigenaar die de opdracht 
aanneemt, besteedt deze geregeld uit aan 
illegale ateliers die overal in Dhaka zijn te 
vinden. 

X 
Vanaf 1960 nam in Nederland het aantal 
arbeiders in de textielindustrie af via 10.700 in 
1965 en 6.035 in 1970 tot slechts 2.010 
personen in 1977. Het aantal bedrijven in 
Nederland dat wol verwerkte, nam af van 168 
in 1957 tot 38 in 1977. Vooral in de jaren ná 
1965 ging het snel bergafwaarts en sloot de 
ene fabriek na de andere. 
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