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Verslag van de lezing ‘Dromen en doorzetten; over uitvinders, de familie van 
Doorne en DAF’ door Hay Mulders op 27 februari 2023 in het auditorium van het 
Venrays Museum  
  
De voorzitter heette iedereen van harte welkom, in het bijzonder Hay Mulders, de spreker van 
dez avond. Hij begon met enkele mededelingen: 

• De heer en mevrouw Halbersma en mevrouw Lamers-Vorst zijn nieuwe leden. Ze 
worden van harte welkom geheten. 

• De eerstvolgende lezing is op 20 maart a.s. Dan verzorgt Gerard Driessen van LGOG Kring 
Venlo een voordracht met de titel: ‘Venlo, stad met een boeiende geschiedenis’. Locatie: 
auditorium Venrays Museum.  

• Onze excursie naar Venlo wordt uitgesteld naar, waarschijnlijk, 15 april a.s. De eerder 
genoemde data voor de excursie blijken niet gunstig te zijn: op 25 maart a.s. vindt n.l. de 
Venloop 2023 in Venlo plaats en op 1 april a.s. de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
het LGOG in Geleen. Aan deze ALV wordt ongetwijfeld een interessant programma 
gekoppeld. We willen iedereen in de gelegenheid stellen daar aan deel te nemen. 
Daarom stellen we de excursie uit. Nadere informatie daarover volgt zo spoedig 
mogelijk. 

 
Daarna  introduceerde onze voorzitter het onderwerp van de lezing en de spreker. Een van onze 
leden had bij een bijeenkomst van LGOG Kring Ter Horst de spreker gehoord over de familie van 
Doorne c.a. en ons getipt. We zijn blij dat de spreker van toen, Hay Mulders, vanavond onze 
spreker is. Hay Mulders een bijzonder persoon: hij is actief in de heemkunde in Horst en Horst-
America en actief lid van LGOG Kring Ter Horst, en hij was 9 jaar lang als vrijwilliger 
dorpsondersteuner in Horst-America. Hij heeft niet bij DAF gewekt, hij was onderwijzer.  
 



 
Hay Mulders 

 
We waren aangenaam verrast door de grote opkomst. Het onderwerp sprak blijkbaar aan. DAF 
was en is nog steeds een grote werkgever waar vele personen uit onze regio gewerkt hebben en 
een stuk historie ‘hebben liggen’, en waar bijzondere producten werden en worden gemaakt. 
De spreker liet ons kennis maken met de familie van de gebroeders Hub en Wim van Doorne. 
Hub, geboren in Horst America, Wim in Griendtsveen. In de voordracht kwam vooral de  
levensloop van Hub aan de orde. Een jongen met slechts 4 jaar lager onderwijs, wiens vader 
naast zijn baan ook als smid actief was. Vader van Doorne stierf jong, te jong om Hub het bedrijf 
te kunnen laten voortzetten. Hub heeft vervolgens allerlei banen bij verschillende bedrijven 
gehad, zoals chauffeur van doctor Wiegersma in Deurne, voordat hij in 1920 samen met zijn 
broer Wim een eigen bedrijf(je) begon. Dat groeide in de loop der jaren uit tot DAF. Dat kon 
omdat de van Doorne’s de markt goed aanvoelden en daarop met nieuwe ontwikkelingen en 
samenwerkingsverbanden op wisten in te spelen. Dat was mogelijk door enerzijds het technisch 
vernuft van Hub van Doorne - hij kreeg daarvoor in 1953 een eredoctoraat van de TU Delft -, en 
anderzijds door de zakelijke en organisatorische kwaliteiten van broer Wim. De van Doorne’s 
/DAF hebben een groot aantal (ca. 160) octrooien op hun naam staan. Hun bedrijven hebben in 
de loop der jaren bijzondere voertuigen en andere producten gemaakt. Eerst aanhangwagens, 
later kleine containers die gemakkelijk op de onderstellen van vrachtwagens en op 
goederenwagens van de NS gezet konden worden, ‘rijdende regenjassen’ (gemotoriseerde 3-
wielers met overkapping), ca. 800.000  DAF 33, 44, 55, 66 personenauto’s, militaire voertuigen,  
ja zelfs raceauto’s (formule 3), en tegenwoordig grote vrachtwagens (met in Nederland een 
marktaandeel van 70% en Europa-wijd 16%).  DAF werd een heel groot bedrijf met op het 
toppunt ca. 10.000, en nu ruim 6000 werknemers.  
 
 

 
                   
 



  
‘Rijdende regenjas’ (1943) DAF formule 3 raceauto 

 

De van Doorne’s deden dit samen met hun personeel. DAF was een echt familiebedrijf  en de 
maatschappij kon op veel steun van de van Doorne’s rekenen: talrijke verenigen en personen in 
Deurne en wijde omgeving werden op enigerlei wijze gesteund. 
 
De van Doorne’s hebben de Nederlandse  automobielindustrie nationaal en internationaal op de 
kaart gezet. En dat is gebleven, zoals ook blijkt uit de  Automotive Campus in Helmond: de 
nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en businesslocatie voor automotive 
bedrijven. De van Doorne’s en DAF hebben veel bijgedragen aan de industriële ontwikkeling van 
Noord-Brabant en Limburg.  
 
Terecht dankte de voorzitter van LGOG Kring Venray spreker Hay Mulders voor zijn voordracht. 
Een voordracht die veel herkenning opriep bij de aanwezigen, waaronder voormalige DAF 
medewerkers, en wellicht (vroegere) eigenaren van DAF personenauto’s en huidige DAF 
truckchauffeurs. De aanwezigen onderstreepten dit met applaus.  
 

 
 


