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Voorvvoord van de redactie
De Vereniging voor Ou&heidkunde te Lichtenvoorde stelt zich ten doel het onderzoek nagT de
geschiedenis van onze gemeente in de breedste zin van het woord te stimuleren en te bevorderen. Als
men zich daarbij zou beperken tot infonnatie uit arcltjç;:ven, dat kan dat de beschrijving ervan saai en
droog maken. Foto' s, interviews en andere mondelinge infonl1atie kunnen echter bijdragen aan de
levendigheid. Sterker nog: ze zijn vaak een zeer belangwekkende aanvulling.
Levendigheid is nodig, wil men van geschiedenis niet iets "doods" maken. Saaie en droge feiten
wekken weinig ÏD b:!resse. \Vil de vereniging dezl'; levendigheid stimuleren, moeten teksten interessant
en leesbaar zijn. De veel menselijker gegevens van interviews kunnen die "naakte" cijfers en feiten wat
aankleden, zodat z,e inzichtelijker worden voor lezers van nu. Zo zuIlen jonge lezers zich hij droge
statistieken over de jaren vijftig moeilijk iets kunnen voorstellen. Een interview vau een "vijftiger" (of
zestiger?) die als "ooggetuige" deskundig is, kan dan al heel wat verduidel~jken. Ouderen kunnen dus
veel mfonnatie en illustratiemateriaal leveren. fvlaar hun geheugen is kwetsbaar, dus moet die
infOImatie op tijd op schrift of band vastgelegd worden voor generaties na ons, wat uiteindelijk een
beter begrip en inzicht in de historie bevordett.
De geschiedenis van Lichtenvoorde in de laatste twee eeuwen is ondenkbaar zonder de nij verheid en
indu.strie \\raarbij leer de grondstof is. In de archieven en statistieken vinden we daarover nogal wat
cijfers. Gelukkig zijn er nog mensen die deze dode cijfers kunnen verlevendigen door te vertellen wat
een en ander concreet betekende voor het dagelijks bestaan. De tentoonstellingen mnd de leerinttustrie,
die door enthousiaste leden van onze vereniging in het gemeentehuis zijn opgezet, zijn dus een
geslaagde poging een en ander aanschouwelijker te maken. De huidige tentoonstelling loopt nog tot
juni! Er was veel Hjd gestoken in organisatie en archie;fwerk. Toen er behot~fte bleek aan een
beschrijvende folder, is deze "ongemerkt" uitgegroeid tot een tweetal lijvige artikelen in "De Lichte
Voorde". Het eerste stond in het vorige numm.er, getiteld De looierij en leerverwerkende industrie in
Lichtenvoorde. Het tweede, Leerindustrie in Lichtenvoorde, vult zelfs dit hele nummer. De auteurs, H.
Bennink, G. Eppingbroek en mevrouw L GregooJ-Boschker~ hebben getracht een overzicht te geven
van de alle fabrieken en werkplaatsen die voortkomen uit de oude huisnijverheid. Er is veel
archiefwel'k voor gedaan en er zijn veel mensen geïnterviewd. Die interviews en een groot aantal foto's
ma1<en de cijfers en feiten in het artikel zeer leesbaar. Ongev,vijfeld zal er informatie ontbreken. De
auteurs verzoeken daarom lezers die dit artikel kunnen aanvullen, contact op te nemen met de heer G.
Eppi,ngbroek. Zijn adres vindt U op de ac.hterkaft van dit nmTliller.
In dit themanummer was dus geen plaats meer voor andere artikelen. U vindt echter wel een los vel
over een plan voor een publicatie over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo. Juist hierbij zijn
(mondelinge) verhalen en anekdotes de belangrijkste bron van infonnatie. De schrijvers doen dan ook
een beroep op U om met zulke verhalen te komen. Ook foto 's zijn vvelkom. Wij willen dit graag
ondersteunen, want wij zouden het uiteraard jammer vinden, als in het boek de zaken slechts van één
kant (de Grolse, dus!) belicht worden. Daarom hopen wij, dat U iets kunt b~i dragen aan een objectieve
beschrijving van dit interessante en vaak ludieke aspect van de geschiedenis van onze gemeente(n).

Nie Adema Mzn
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Leerindustrle te Lichtenvoorde
vervolg op De looierij en IeeNerwerkende industrie in de Licf'Jtenvoorde

Inleiding
W aaI en vvanneer men voor het eerst begonnen is met dragen van enigerlei VOIT21 van
schoeisel is niet bekend, maar dat er al in de oudheid voetbeldeding gebmikt werd, weten we
wel.
Dit diende toen vooral om de voeten te beschermen
tegen scherpe en ruwe oppervlakken. Op afbeeklingeD
van oude volken als Grieken en Egyptenaren zien we
reeds het gebruikte schoeisel. Ook in minder hoge
beschavingen gebruikte men vaak een vonn van voet
beseherming b. v. door middel van delen van
geprepareerde huiden (provisorisch leer).
Naannate de beschaving van de diverse volkeren
vorderde, kon men ook aan het door hen gebruikte
Egyptische sandalen.
schoeisel veranderingen waarnemen. De schoenen
werden sierlijker en er kwam een veelheid aan vormen,
waaibij "veer ieder volk zijn eigen kenmerk:en had. Ook was in. het schoeisel het onderscheid.
in levensstandaard duidelijk te onderkennen. Bovendien had ieder tijdperk, net als nu, zijn
eigen mode vooral varmf de veertiende eeuw. Voordien was de schoen OW:f het algemeen
nauwsluitend en vrij spits toelopend. Versiering werd naar eigen believen aangebracht of was
toeval.
Tegen het einde van die veeltiende eeuw
Tootschoen met patijn of
werden de neuzen van de schoenen steeds
trip.
langer. Zo lang zelfs dat Kerk en Sta.at
zich ermee gingen bernoeien, vanwege de
uitwassen die ontstaan waren. Dit verschijnsel in de schoenrnode noemde men
snavel-, gebekte- of tootschoen. Aan het
begin van de Renaiss(j,n.ce, tegen het einde
van de 15de eeuw, kwam er een andere
mode, men wilde toen een minder knellend omhulsel om de voet en dit mondde uit in een
volkomen tegenovergestelde vorm, een brede schoen met zo weinig mogelijk bedekking. In
de 15de eeuw viel ook de zgn. Spaanse mode op. In de 17de eeuw ging de laars een
belangrijke rol spelen. Zo had ieder tijdperk, ook op het gebied van de schoenmode,
specifieke kenmerken.
We onderkennen in het schoeisel een aantal basistypen, die zijn ontstaan vanwege hun
verschillende beschenllfuncties.
DG' siElndffllSI

Dit type schoen is gemaakt om uitsluitend de voetzool te beschermen. Hij bestaat uit een zool
die middels rienl pjes of ban(~] es aan de voet wordt gebonden.
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Kinderschoen

Oorlogslaars

Turkache la...

Hofschoen

Damesschoen

XIV eeuw

De opank

Deze vonn bestaat uit een rechthoekige zool, die bij de hiel en de tenen is samengeplooid en
op deze manier om de voet gevoegd wordt.
Hij biedt bescherming voor zowel d.e ZOO!
Opank uit Joegoslavië.
als de zijkant van de voet. Hij wordt op
z'n plaats gehouden door middel van een
vlechtwerk. Tot deze vorm behoort ook
de indiaanse mocassin.
De muil

De muil bestaat uit een zool met daaraan hevestigd het bovenleer, dat alleen de tenen en de
wreefbedekt. De hiel blijft onbedekt.

Hier een rnuiltj l2i uit begin achttiende ,eeuw, gevonden op 'j 6 januari 199(1
bij een opgraving in Harreveld. (coll. V.O.L )

De schoen

Dit type schoeisel bestaat uit een zool met bovenwerk. Het bovenwerk van de schoen is
geheel gesloten en heet schacht.
De laars

Bij deze vorm is de schacht van de enkel tot
de knie verhoogd. Dit schoentype overheerst
in de noordelijke gebieden van Europa en in
het )!\Ziatische Hoogland. Bij de schoen en de
laars is de hoogte van de schacht afhankelijk
van het 1rJ imaat of het beroep van de drager.

Kinderklompje uit Frankrijl\, ± 1935.

Middel eeuwse enkellaars, ± 1300.

De klomp

In zeer waterrijke gebieden 'Nerd veelal de
voorkeur gegeven aan hout als materiaal
om schoeisel van te maken. De klomp laat
niet gemaldcelijk water door en isoleert
goed, zodat de voet wmm blijft. Hij werd
vroeger wel gedeeltelijk van hout gemaakt
en a(gewerkt met leer, later geheel van
hout

De productiemethode
De schoenmakedj is een ambachtelijk gebeuren, totdat in 1880 de :machil1es ko:men. Van
oudsher naait de schoenmaker de schoendelen met de hand aan elkaar.
Gedurende de zeventiende, achttiende en
een deel van de negentiende eeuw werd
weinig aandacht besteed aan een goede
pasvorm. TV'anaf de tweede helft van de
negentiende eeuw kwam hier echter verbetering in. De leesten werden meer naar
de voetvorm gemodelleerd en dus kwamen er ook leesten voor de linker- en de
rechtervoet. Ook het bovenw,erk werd
aangepast aan de vorm van de voet. De
delen van de schacht werden nu gesneden
in een linker- en een rechtermodel.

DES C HO E NMA K E R.
Zie op het mïddel niet, Maar daar het om gefchied.

In de negentiende eeuv\! werd de schoen
als volgt gemaakt ; eerst werden de verDe schoenmaker uit Het
schillende delen van de schacht (voorblad,
menselyk bedryf, door
neus, zijpand en hiel) El'llet de hand aan eljohannes en Caspaares
Luiken
kaar genaaid, tenminste tot 1852. Daarna
1694, Amsterdam.
gebeurde dat ook wel TIaet de stikmachine.
De
voel
benuit
zich
in
de
fchoen,
Velv olgens werd op de onderkant van de
Doch 'c is niet om de fchoen te doen-;
leest een binnenzool aangebracht. Hierna
Maar, om den weg daar meê te treeden :
De ziel woont wel in vlees en bloed ~
spande de schoenmaker de schacht over dl;;
Maar 't zy haar , als de fchoen den voet ~
binnenzool en zette hij deze tijdelijk vast
Om meê te gaan naar ' t land vaK1\ vrecleil.
met lange spijkers. De schacht werd nu,
samen met een leren rand, op de binnenzoolvastgenaaid. Dit heet het binnennaaien. De liange spijkers konden dan verw~j derd
worden, waarna de loopzool bevestigd werd door deze op de leren rand te naaien of te pinnen.
De zijkant,en van de loopzooi werden glad geschraapt :rnet schmoünessell, geverfd, met was
bestreken en uitgepoetst.
Schrijver dezes herinnert zich, dat hij deze laatste werkzaamheden vîOege.~r vaak voor zijn
vader heeft moeten doen, toen die thuis nog schoenen repareerde (het verzolen).
Met de komst van de machines krijgt de productie van schoenen een bedrijfsmatig karakter,
vooral toen in 1910 de zwikmachine zijn intrede deed. Met behulp van deze machine \verd de
schacht over de leest en de bümenzool getrokken en met behulp van kleine puntige nageltjes
(taclrsen) vastgespijkerd.
Ook de doornaaimachine werd omstreeks die tijd in gebruik genomen, deze machine
imiteerde het vroegere handnaaien voor hf;;:t bevestigen van de loopzool op de gezwikte
schoen.
Nog meer machines deden hun intre(le: de stansmachine voor het uitsnijden van het leer en de
glättmachine, voor het gladmaken van de zool.
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Omstreeks 1950 kwam de lijmzwik7nachine, die het gebruik van de tacks en de draad verving.
Lijm blijkt als hechtmateriaal zoveel voordelen te hebben, dat de schoenfabricage
tegenwoordig bijna niet meer mogelijk is zonder gebruik van kleefstoffen.

De afdeling zwikkerij van schoenfabriek H.B. Stersnborg met onder andere Cornelis van Eeten
(links) ,sn Cornelis van Wijngaarden (rechts).

Waarom l:·M.~h oenine:hj$t(ie in Lic i1I't~';învoordei1;
De bevolking in het gebied rond het "stadje" Lichtenvoorde leefde in vroeger eeuwen in
hoofdzaak van landbouw en veeteelt, het Z.g. gemengde bedrijf. Daarnaast werd er nog wat
turf gestoken. In tegenstelling tot enkele omliggende gebieden, waar meer grootgrondbezit
voorkomt> heeft Lichtenvoorde veel klein tot zelfs versnipperd grondbezit met veel keu~
terboertje~1. Dit "kleingrondbezit" is over het algemeen een factor, die de opkomst van
fabrieksnijverheid in een streek bevordert, omdat de aanwezigheid van veel arbeidslmwhten
hiervan het gevolg is.

In 1905 besloeg de woeste grond in de oostelijke gemeenten van de Achterhoek ( Aalten, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde en Vvinterswijk) ruim 33% van de oppervlak1:e en in de
westelijke gemeenten van de Achterhoek slechts 23%. De bevolkingsdichtheid in de
oostelijke gemeenten, met uitzondering van de stad Winters'wijk, bedroeg toen 156 inwoners
per 100 ha cultuurgrond, In de wesü:Jijke gemeenten, zonder de stad Zutphen, was dit toen
106 personen per 100 ha cultuurgrond.
Door deze situatie hadden genoemde oostelijke gemeenten, waar toch de grond zeker met
vruchtbaarder was, een veel grotere bevolkingsdichtheid, waardoor de bevolking van deze
streek zich wel móést gaan toeleggen op een nevenberoep of bedrijvigheid om in haar
onderhoud te kunnen voorzien. Da;a,rdoor was in het oostelijk deel van de Aehterhoek het
7

spitmen, weven, radmaken, klompenmaken, borstels en bezems maken niet van de lucht.
In de omgeving van Lichtenvoorde spitste zich deze huisnijverheid toe op het looien van leer
(zie artikeI in "de Lichlte Voorde" no. 36) en de sc:hoenmaker~j . Voor veel ldeine landbouwers
was de schoenmakerij een druk huisbedrijf geworden en ook in het dorp woonden veel
scho\~nmakers. Soms waren dit al hele bedrijfjes met meerdere mensen in dienst In
Lichtenvoorde kon men toen vaak dit lied horen zingen:
Te Lichtenvoorde wonen al die schoestersjongens,
Die hebben immer, hebben immer,
Ja al die schoestersjongens
hebben immer goeden zin.
Zij lappen, zij lappen
Zij slaan al op de pin
En al die schoestersjongens hebben immer goeden zin.
Wat men in de textiel al eerder had zien ge:beuren, namelijk >concentratie in fabrieken,
gebeurde ook hier. Een tweetal ondernemende leerlooiers, trokken van de aanwezige
werkkracht en in het dorp profijt door er schoenfabriek,~n te stichten. In het begin waren dit
nog kleine inrichtingen waar een gering aantal vaste krachten werkte. Ook de huisschoenmakers konden hier h Uil werk afleveren, want er was ook een schoenhandel aan verbonden. Deze zaken breidden zich uit en steeds meer huis-schoenmakers kregen geregeld
werk: in de fabriek. Deze overgang vond plaats tussen 1890 e:i1 1910 .

.,..-------------------------- ---:-1J

De schoenl1laker uit dl
encyclopedie van Dide
rot en d' Alembert,
18e eeuw.

Huis-schoenmakerijen
Het is interessant om over een aantal decennia een overzicht van de bedrijvigheid in deze bedrijfstak in~ het dorp Lichtenvoorde te geven. In gemeenteverslagen en andere statistieken
werden regelmatig aan~;.anen gegeven. Hieronder volgen een aantal cij fers.
In 1850 vermeldt een gemeenteverslag, dat ruim 100 van de 1906 mannd ijke inwoners van
de gemeente zich bezig hielden met het schoenmakerswerk, al dan niet als nevenberoep.
In 1866 worden 82 schoenmakerijen en 3 looierijen vermeld.
In 1876 worden 5 looü;;Iij en met name vermeld rnet 14 volwassenen en 11 kinderen in dienst.
Er waren toen 70 schoenmakerijen met in totaal 250 arbeiderskrachten, waarvan 50 kinderen.
In 1881 blijken er 5 looierijen met 18 arbeiders en 71 schoenmakerijen met 290 mensen in
dienst te zijn.
IlJl 1891 zijn er 5 looierijen met 16 arbeiders en 34 huis-schoenrnakerije.lJ met 98 volwassenen
en 20 kinderen in dienst
In 1906 zijn er nog maar 3 looierij en met 8 arbeiders en van de huis-schoenmakerijen zijn er
nog 18 over met in dienst 37 mensen. Hoeveel er dan in de schoenfabriek werken, werd niet
opgegeven. Maar we zien wel, dat door de schoenfabrieken het aantal huis-schoenmakers
daalt.
In 1909, bij de volkstelling, had Lichtenvoorde 4626 inwoners. In de schoenindustrie werkten
toen 205 mensen, hiervan waren 13 ondernemers.
In 1912 zet zich het proces van de afbouw van de huisnijverheid voort. Er was nog één
looierij ll1et vier arbeiders en er waren nog twaalf huis-schoemnakers met totaal 25 rnensen
aan het werk.

Enige

be ~,ell1de hui$~schoenma~~erijen

rOilYd 1900

Rond 1900 vinden we in Lichtenvoorde o.a. de volgende huis-schoenmakerijen:
Schoenmakersbedrij:LEduard Venderbosch, dit bedrijfje stond bij de hoek R.::ntenierstraatl
Dijkstraat. Venderbosch had acht mensen in dienst.
SchoenmakersbedrijfB. Wamelink: was vanaf 1846 gesitueerd aan de Rapenburgsestraat (nu
Kortes juwelier). In 190 1 was dit A. 'Namelink, die toen negentien mensen aan het werk had.
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SchoenmakerIherbergier, J. Meekes aan de
Varkensmarkt had de schoemn akerij aan de
achterzijde, aan de kant van de Bleekwal.
De schoemn akerid van de gebroeders VI!amelink (Jan Iep) lag aan de Patronaatsstraat, naast bloemist lIeusinkvdd. lIl. 1997
is dit pand afgebroken.
Ook Herman Pillen aan de Lieveldenveg
had een schoenma.kerijtje.
Aan de Oude AaItenseweg staat op m.lmmer
174 een oud boerderijtje, dat "De Kiefte"
heet. Hier vvoonde vroeger Berllard van de
Kiefte (B. Deunk, geboren in 1892) met
zijn gezin. Hij was landbouwer maar
daam aast !(Jok schoenmaker en <'kapper".
Welk van de drie beroepen hij het liefst
uitvoerde weten we helaas niet.
J.B. Sterenborg (Bokkers) en zijn familie
hadden vanaf 1830 een schoenmakerij aan
de Broekboom (l\IIolenveld). Bij de naam
Sterli vind u meer infonnatie.
Zijn buurman in die tijd, Bemardus Hendricus Fiering, geboren 2 september 1855, had
ook een schoenmakerij aan de Broekboom.
Hij \verkte hier met zijn zonen en soms een.
SClîoenrnaker Jan Meekes ornstreeks 1930
knecht. Zo rond 1917 gingen zij naar de
schoenfabriek.
Andersom kwam ook voor. Frans van den I\l1.osselaar (wiens vader ook schoenm.aker ,,;vas) die
in 1907 met zijn tàmilie van Waalwijk gekomen was en eerst op de schoenfabriek gewerkt
had, begon rond 1925 met een eigen schoenenzaak, een winkel am1ex schDenreparatiewerkplaats aan de Rentenierstraat tegenover de N.H. Kerk.
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In 1934 kocht hij het winkeltje (in garens en knopen) van de familie Weijers, die naar
Brabant vertrok, aan de Varkensmarkt. Deze schoenenzaak bestaat nu ruirn 70 jaar en heeft
de winkel nog steeds aan de Varkensmarkt.
Waarschijnlijk waren er nog wel meer éénmans-bedrijfjes, dan die we hier venneld hebben.
Verder waren er ][1,o g velen di,;:, naast het werken in de fl'cbriek" thuis in hun vrije uren ook nog
het schoenlapperswerk er bij deden.

EC7m houten beeld van de Heilige Crispinus, de patroonheilige van het schoenmakersgHde, zoals dez,e vroeger in op van het gilde werd meegevoerd.

De

fabwiei~en

Eind vorige eeuw begonnen de schoenfabrieken te komen en verdwenen geleidelijk de
schoeml1Plkerijen voor h,:~t vervaardigen van nieuv'Ie schoenen.
Alleen de schoenmakers voor de herstelwerkzaamheden en het vervaardigen van speciaal
schoeisel bleven.
Naast de schoenmakerijen ontstonden er ook aHerlei kleine: bedrij fjes die andere artikelen van
leer of met leer vervaardigden, veelal specialistische- of artikelen die er vroeger door de huisschoenmakers bij gemaakt werden.
Hier volgt een overzicht en een korte beschrijving van de geschiedenis van de diverse
leervenverkende bedrij'ven en bedrijfjes in Lichtenvoorde.
Stoom Schoenen Fabriek H.B. Sterenborg
Hermanus Bemardus Sterenborg, stichter van de looierij en schoenfàbriek H.B. Sterenborg,
was een zoon van Hanl1en Sterenborg en Frederika te Welseher en werd geboren op 12 mei
1849. Hij ""Ilias een telg uit een schoemnakersfamiIie die woonde aan het begin van de I(mie
Rapenburgsestraat, toen tussen de woningen van koopman Nadus Hulshof en de arts Te Welscher. Zo rond 1830 had men ongeveer 5 knechten.
Een aantal stamhouders uit deze familie heetten van hun voornaam JocheIfi of Joachim en
ook in 1829 woonde er in de familiegemeenschap op AlOO nog een Jochem Sterenborg,
geboren in 1740. Hieruit is de bijnaa~m "JOCHEM H voor de schoenfabriek: H.B. Sterenborg
ontstaan.

Schoenfabriek H.B. Sterenhorg (Jochem) aan de Nieuvili:;J Maat omstreeks 1928.
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De jonge Herman Sterenborg ontving scholing in binm:l1- en buitenland, waar hij het vak in al
zijn facetten leerde. Hij ging onder anderen naar 'Winterswijk, Dongen (N.Br.), BochoH en
Wickerath (Pruissen). Hij huwde op 7 febr. 1876 met Maria Francisca Aalders geboren te
Gendringen. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: TheodOlUS op 7 februari 1878,
Maria op 12 november 1880, Johanna op 23 november 1882, Frederica op 1 april 1885 en
Hannanus op 30 s,'eptember 1887. H~j bOll.'\-vde een nieuw huis in de ll apenlourgsestraat, nu
restaurant uDe Leeuw".
In 1875 stichtte hij een looierij aan de Nieuwe Maat en voegde hier in 1882 een handmatige
schoenmakerij aan toe. Hij begon de werkplaats met tien man personeel. In 1891 had hij 28

mensen in de fabriek aan het werk. Veel \'Toeger1e huis-schoenmakers konden de concurrentie
niet meer aan en gingen in de :tà brieken werken.
In 1901 werd de looierij afgestoten en begon hij met een machinale schoenmakerij van vooral
heren- en sportschoenen (merknaam HBS). Er waren toen 60 mensen in dienst, 55 mannen,
één \'Touwen 4 jongens. In 1906 had het bedrijf 82 mensen aan het werk, waarvan 2 vrouwen
en 10 kinderen. Ook had het in dit j aar een van de eerste telefoons in Lichtenvoorde. Het tele··
foonnummer was 8.
Zo rond 1910 kwam er een aantal gezinnen uit de leerindustrie van de Langstraat (o.a. uit
Waalwijk) naar Lichtenvoorde om hier in de leerindusllrie te gaan 'JVerkeR Bij RB.
Sterenborg waren dat o.a. de families Van Eeten, Kaak (met elf dochters, zeven hiervan
werkten hier als stiksters, de vader 'Nerd timmerman op het bedrijf), Van den Mfl8selaar en
Van der Pennen.
Het bedrijf werd uitgebreid in de jaren 1910, 1914 en vooral in 191 8. Er werd toen ook een
nieuw kantoor gebouwd. HBS stichtte ook in Zutphen een eigen schoenwinkel, met als
bedrijfsleider de heer Kuijk uit Lichtenvoorde.

1(3

In deze tijd, tijdens de Eerste Wereldoorlog, werden er veel schoenen voor het leger gemaakt,
Nederland was neutraal en daarom had het veel militairen op de been voor het bewaken van
de grenzen en omdat in veel delen van Nederland de Staat van Beleg was afgekondigd.
Vanaf 1912 genereerde het bedrij f al zijn eigen elektriciteit en leverde die ook aan de kom
van het dorp: directeur Herman Sterenborg woonde immers aan de Rapenburgsestraat.
In 1913 werden de zonen Theo (Th.G.) en Herman (H.W.J.) in de vennootschap opgenomen.
Th.G. Sterenborg huwde met Anna Brouwer en ze kregen één kind; dochter Marietje die
ongehuwd bleef.
Vanafhet overlijden van zijn vader op
1 augustus 1916, nam Theo de leiding van
het bedrijf over. De onderneming werd met
succes voortgezet, het productie-proces
steeds meer gemoderniseerd en gemechaniseerd. Rond 1917 had het bedrijf 150 werknemers.
In 1925 werd het 50-jarig bestaan gevierd.
Hiervan bestaan twee foto's, één met de
directie en het gehele personeel op een
staatsiefoto achter de kerk (165 personen)
en één met de jubilarissen van het bedrijf,
18 in getal, ook achter de kerk.
Waarschijnlijk zal er een gezamenlijke
kerkdienst geweest zijn. Het feest werd
gevierd in rijk versierd Patronaatsgebouw.
Herman, de broer van Theo, stapte in 1936
uit de vennootschap en begon voor zich zelf
een ander bedrijf. Hij bleef ongehuwd en
overleed in 1950.
In de topjaren werkten er wel 250 personen
en werden er ongeveer 5000 paar schoenen
per week gefabriceerd, waarvan een gedeelte voor de export. HBS leverde voor en na
de Tweede Wereldoorlog ook veel aan het
leger, vooral vanwege de goede kwaliteit.

Th.G. Sterenborg, directeur-eigenaar van
Schoenfabriek H.B. Sterenborg, hier omstreeks 1950/1955.

Tijdens de oorlog lag ook dit bedrijf een tijd stil vanwege de bezetter en gebrek aan materiaal. Na de oorlog was het moeilijk om weer op gang te komen vanwege de
toewijzingsnormen en de geringe keus in bovenleer, doch de kwaliteit was al weer goed te
noemen. Dit blijkt ook wel uit een artikeltje dat we voor u in een krant van augustus 1948
lazen:
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H.B.S. - Schoenenfabriek.
Dezer dagen bleek weer eens, dat de H.B.S. - Schoenfabriek in den lande geen onbekende is.
Van de legerleiding kreeg zij de opdracht een partij lak zwikkeI bottines t,efabriceren, welke
gedragen zullen worden bij de inhuldiging van Koningin Juliana.

Hier nog een briefhoofd van een rekening uit 1923 met hierop het in 1918 gebouwde
kantoor, in de verte het dorp en geheel links de bedrijfswoningen.

Hier een blik in het kantoor van H.B.Sterenborg, omstreeks 1920. Met rechts de heer
Hendrik Pond~3s , midden de heer B. Bosch en achterin staand de heer Jan Pondas.

Schrijver dezes herinnert zich ook nog uit zijn diensttijd in 1956, de krachtige, zware, zwarte,
hoge militaire schoenen die toentertijd door de firma H.BSterenborg gefabriceerd werden.
Zijn vader die ook in dit bedrijf werk.zaam was, sprak regelmatig van grote legerorders.
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In mei 1950 werd het 75-jarig bestaan gevierd en weer ging de directie met het voltallig
personeel op de foto, totaal 138 personen. 's Morgens werd in de parochiekerk een plechtige
H.Mis opgedragen, waama directie en personeel naar de fabriek trokken om hulde te brengen
aan hen, di.~ dit verdiend hadden. ]\Ja111ens het pç:r;:;oneel sprak de heer Fl.orij de directelll' toe
en bood hern een door de Aaltense kunstenaar Piet te Linthem vervaardigd portret van
Th. Sterenborg aan. De heer J.B. Meekes (Boer J\/Ieekes) kreeg de zilveren medaille
uitgereikt, behorend bij de Orde van Oranje Nassau, wegens het feit dat hij 50 jaar
onafgebroken in dienst vvas geweest. In de namiddag en avond 'werd het feest voortgezet in
Hotel Industrie.

001< had H.B. Sterenborg een wandelclub, die aan diverse evsnismenten mE.ledeed, ook aan
de Avondvierdaagse in Lichtenvoorde. Hier in het beginjaar 1954.

Eind vijftiger jaren werd er een nieuwe directeur aangesteld en trok Theo Sterenborg zich
terug uit de dagelijkse leiding. De directeur was de heer Vloemans uit 'IVw.hvijk. Op ;1 april
1964 werd het bedrijf opgeheven vanwege de grote moeite die men had om. in de moordende
concurrentie overeind te blijven en omdat er geen opvolging gevonden kon worden. Op
woensdag 1 juli 1964 om 10.00 uur werden bij hotel "'t Zwaantje" door makelaarskantoor SJ.
Troostwijk en Arnold Troostwijk te Amsterdam, ten overstaan van notaris H.B. Borghuis, de
gebouwen en inventaris van het opgeheven bedrij f geveild, nadat men nog op maandag en
dinsdag alles had kwmen bekijken. Maar nog voor het bedrijf geheel gesloten werd (juni
1964), werd er op 30 april door burgemeester Waals nog een onderscheiding voor "40 jaar
trouwe dienst bij H.B. Sterenborg", uitgereikt aan de heer B.J.M . Eppingbroek.
Theo Sterenborg overleed een paar jaar na de opheffing van zijn bedrijf op 9 augustus 1968.
Hij was j arenlang kerkmeester en ook mede-oprichter en penningmeester van het bestuur van
het R.K.St.-Bonifatiusziekenhuis te Lichtenvoorde. Hij was ook drager van een pauselijke
onderscheiding: hij was Ridder in de Orde van de H.Gregorius.
19

Hoogs '~ be~ai1grijke vrijwHlige verkeping
\iVEGENS STOPZETTING VAN HET BEDRIJF
EN VERKOOP "IrAN DE GEBOUWEN

S. t TROOST1VIJKtl llRJ~O LD TROOSTlfIJK
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rll!bb e ~'lut!dum; Vulcu. li'ub b e rLil~hm; ve t cr~; knopen. ringen;
± 30.000 ueutrll.äe 1)l!uw d UitelB.
D E j(AN'l'OO.l.f. cn CA N1.'i};,E I NVENT,t1.IUS o.m. licllr~j r"
1U1t.(i,'; laiu el.1 ; tc&- 0i.'I 11 rekcilUiluc b iul!!s ; ll!'l'n n k otYI' fr!uaketeJ'e

anul!hinc;

o

sch rijCburcaux en kasten; koKfJelt.cbmlCbiuc;
illedr. werk lie dl.'ll1litemlJClkl ok (B Uf'k) ; staKen
m a gnzijns lelHn g-cn; oJVizc iu! t emlJc lmmc.b iueli

lilo~t1ei'kAuk:
Id e erkns~cn;

lu~cb tm:&{'lai!lell!;
bl,by p ei!"J,elz:u,gm:u:hiau~:

C,1. Brfi!llmer

lenslotte:

sdmn!'ilua g,oh hu~ ;

gC ii'e cdsc h llP ll~cn:

IIhUililbH@k ~, cn

vllll,·

m!1tcrinal voo!'" in ter n

ll!"a nS(,ort ; e lectr. motoren en een h lJl rhonAtaJc Stol'k st@omluacbille pl.m 100 pk.

TE BEZ! CHT!CEN op MAANDAG en DINSDAG 29 en
!liJ Juni 1964 vno 9 tot <1 uur e n op de D AG VAN VEUKOOl?
va n 8 tot 9.30 l'lur, Ïb1. die CailJl'icken N ieuwe Ma a t '" te
LICHTENVOOH.DE.

UllTVOJ·:nUn:: CA1'A lL On US op lla n v rage te vcr lcr ijgen bij
d e makelaars te Al\lSTEHDAM. Postbus 665, tejefoon
24.41.26 (drie lijnen).

Uit het blad Scl10enrevue van 19 .iun! 1964.
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H.A. HulsïiOf & Co. Stoom- Leder & Schoenfabriei(

Hendrilms Antonius (Harry) Hulshofwerd geboren op 15 jmJ.i 1858 als derde zoon van Harmanus Hulshof (herhergier, handela;~r en vlees'waren fabrikant) en Catharina. Sengers uit
Rotterdam.. f-lij begon in 1876 naast een looierij ook met een handmatige schoenmakerij en de
verkoop van. fournituren. Ook zijn broer Hannanus Johannes Leonard (Herman) Hulshof
geboren op 23 maart 1863, als vijfde zoon van bovengenoernd echtpaar, participeerde even
later in dit br:drijfje. De eerste locatie was aan cIc;>, Broekboom/Op den Aldcer. Vanaf 1897 gaat
men over naar de nieuw{~ machinale schoenenfabriek aan de Driehoek, met gebruikmaking
van een nieuwe stoommachine "Backer & Rueb il met een capaciteit van 10 PK.

Hier de nieuwe Leder en Schoenfabriek van HA Hulshof & Co. uit 1897, gevestigd aan de
Driehoek. Zie de beek die nog voorlangs stroomt, op de brug de heer en mevrouw Hulshof.

In 1901 werken er bij FLA.Hulshof ell Co. in beide afdelingem, looierij en schoenmakerij 63
mensen. In 1902 kwam er nog een zwaardere stoommachine van 25 PK, zodat de productie
nog sterker uitgebreid kon worden. In 1906 is het aantal werknemers reeds toegenomen tot 91
personen. Enige tijd later ligt dit boven de 100. In dat jaar stond het bedrij f in het
telefoonboek van Lichten vermeld onder telefoonnummer 6. Er waren toen acht aansluitingen
in Lichtenvoorde.

Op 13 oktober 1909 werd een aanvraag gedaan om de kantoorlokalen, die zich aan de
"BiezeInaatzijde" (H.A.Hulshofstraat) bevonde:n, te verplaatsen naar de voorzijde (noordzijde) op ± 25 meter afstand van de "A.altensche Grintweg". De fabrieksruirnte werd in
zuidelijke richting uitgebouwd en bleef in de uiterste hoek drie meter van de Biezemaat.
Omstreeks 1911 werd er, behalve de voor eigen gebruik benodigde elektriciteit, ook stmom
gegenere,~rd voor het. dorp in de OfYlgeving van de Driehoek.
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Aanvraag voor het bouwen van drie noodwoningen. Gemeente-archief iV.nr. 1341-32.
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Personeel van Hulshof's Verenigde Fabrieken in 1919 op retraite in Amersfoort
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PERSONEEL VAN HULSHOF 'S VERENIGDE FABRIEKEN "HERWALT" .
Het personeel ging ± 1919 op retraite in het Retraitehuis
Amersfoort. Hierbij werd een foto gemaakt van deze groep.

Boschker (0. W'wijks'e weg)
Bern. Hofman (Patronaats.t rJ
Jan Pillen ('t Zwaantje)
Hendr. Ketterink (Weijenb.dk
Korthout (Weijenb.dijk)
Tone Strank
Hulshof (Planteman)
Theo Boschker
Bernard van Harxen
Jan van de Mosselaar
11.
$6. Jan Venderbosch (Weijenb.dk)
12.
46.
13. Pater Henzen
47. Tone Hund
14. H.B.A.Hulshof (dir.)
48.
15.
49. .. Van Harxen (Krisj ong)
16.
50. Bertlard Hartman (Boschla.a:n)
17.
51. Toon Waalders
18. Herman Olijslager
52.
19. Hendrik Krabben(o/d Akker 53. Bernard Huls
20. W. Schenk (machinist)
54.
21. J.B.Eppingbroek (Aaltwg) 55.
22 . . . Boschker (broer kromme 45. Herman Pillen (Rentenierstr
23. B. Kobus (Winterswijk)
57. Marinus Velthuis (tuinman)
24. Willem Pillen
58. Tone Wolf (PIetjes Tone)
25. Jan Ikink (Varssevld.wg) 59. Bernard' Moorkamp
26. Han Holweg (Raadhuisstr)
60. Jan Vrijdag (Vosdijk)
27. Gerrit Paasschens
61. Herman te Dorsthorst
28. Bern. Wichman (verdronk) 62. Karel Tänk (Lievelderwëg)
29. Piet Korthout
63. Herman Pillen (Lievelderwg)
30. Cornelis Paasschens (sr)
64. Tone Moorkamp
31. August van Wijngaarden
65. Gradus Tenten
32. NelisPaasschens (Dijkstr) 66. Piet van de Mosselaar
33. Cor Musters (werkmeester) 67. Frans Huinink
34.
68. Tone Huinink
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Willem Schutten (Groenlo)
. te Brake (Halink/ Veld)
Fr. v.d.Mosselaar
!oS Paasschens
Michiel Clerx
Jacob v. d. Berg
Bernard W.Berenschot

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
8.
42.
9. Bernard Pillen (Schatb.) 43.
10. Hendrik Boschker(Krommen) 44.
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In 1912 bouwt de fabriek 3 houten noodwoningen (huisnummers A 168a t/m-c) in de weide
schuin tegenover de directeurswoning, op de plek van de vroegere boomgaard van de huidige
"Villa Herwalt". Deze woningen waren bestemd voor de arbeidersgezinnen die uit Brabant
(o. a. Waalwijk) gekomen wan~n om hier bij Hulshofte werken. Dit vvaren o. a. de volgende
families: Hurkmans, Korthout, Paasschens (vader en 3 zoons die alle vier bij H.A. Hulshof &
Co. 1Nerkten), Van der Pennen, Sonderland en Verhagevs. Ook een zieken; Wïllemons was een
bekend figuur. Naast een goed schoenmaker bleek hij ook een uitstekende zanger te zijn. Hij
had blijkbaar ooit eens in een opera gezongen en dit liet hij dan ook: horen ünder ft werk.
Later ging hij terug naar Brabant. Rond 191 5 werden de houten huizen weer afgebroken en
werd op het grondstuk: ernaast de villa voor H.B.A. Hulshof en zijn vrouw Waltera Antonia
Maria Schouten gebouwd, die op 23 mei 1916 waren getrouwd.
De schoenenverlmop liep uitstekend, men produceerde de Z.g. "long-life" schoen onder het
mede "Gelria". In 1913 volgde weer een uitbreiding, het middengedeelte werd aan de
voorzijde opgetrokken tot drie verdiepingen.

De gebouwen van Hulshof's Verenigde Fabrieken die in 1909 (links) en 191 3 (rechts)
werden bijgebouwd.

Op 26 mei 191 4 overleed de stichter van het bedrijf, H.A.Hulshof. Zijn zoon Herman
(H.B.A.) geboren op 29 november 1888, moest al op j onge leeftijd de verantwoordelijkheid
van de zaak op zich nemen. Samen met zijn oon1 Hemmn (R.J. L.) zette hij de OKldemcITüng
voort. Omstreeks 1917 had het bedrij f ongeveer 170 arbeiders. in dienst.
In 1918 vond er een splitsing plaats. Herman jr. hield de schoenfabriek en looierij aan de
Driehoek en zijn oom Henn2'.li1 (H.J.L.) ging verder met de net nieuw gebouwde zoolleerfabriek aan de Lieveldelweg.

2l)
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unit

Er ontstonden echter problemen met de
afnemers van het leer, omdat men ook zelf
schoenen fabriceerde, waardoor men als
concunent 'fN.:erd gezien.
Daarnaast kwamen er grote financiële pro
blemen door de genoemde opsplitsing én de
marktsituatie na de Eerste Wereldoorlog.
Al deze factoren veroorzaakten de SLuiting
van de schoenfabriek in 1925.

%nlil,lrr

j-{ENPileus ANTONIUS HULS!10F.
Ridder in de Ord", -'" am Oranje·IQassBll,
lid wan de 3de Orde van den R. Frauciacus.
Echtgenoot van Mevrouw

GIEERTRUIDA MARiA HARDEWINA

BlOEl\~EI\I,

1!91'der We(luwna~j,l" van Mevrou w
OATHARINA MARIA ROGGEN_
Gebo-re-n te Lkhfenvoot·de den 14en Juni 1858. over·
leden d en 26sten Mei 1914. na l"ooyzien te zijn

van de H .H. Sacyamenten der Ste ..v,,,,~den,
en begraven den SOsten daaraanvolgende
op het R. K. Kerkhof aldaay.

Later, in 1935, ging men in de voomlalige
schoenenfabriek over op het vervaardigen
van andere leren artikelen zoals daIlles
tassen, boodschappentassen, beurzen,
portefeuilles en andere kleinere
lederartikelen.

Moest de bittere dood zoo spoedig zulk eeno
scheiding' teweegbrengen? Zie, toen ik el:'" het
minst aan dacht, naderde ik snel de pooTten
der eeup.vÎghe id; doch. Gij, Hee r, hebt m ij g<?lfoe ..
pen, doe met mij IUl.ll:f Uv:en wil; zie ik Ht.e rf.
Hij was een God_dlenstIg man, vree,de God
en b!l.d gedurig den Allerhoogste; hij heeft zich
over den arme ontf~rmd.
Gedenk mijner desw8r,-e, mijn God en vergeet
de weldaden niet, die ik aan Uw Huis bewezen
heb.
D ierbare Echtgenoot", werp al uw hekommeringen op de,; Heer; Wil ":! Hij is VOOI' u bezoT€~:l .
Geliefde KIDderen, myne vreugde en mIJn
kroon, bewaart het aandenken uws vaders inuw hart, vergeet de zorgen niet. die ik voor u
gehad heb .
Ee.t nwe Moeder alle da~en haars levens en
bemint elkander met eene hartelijke liefde.
Bidt vo or mU.

Goede Ree-.,. Jezus, geef zijne ziel de eer.Hmge
Mijn Jezus. ba.·mhartigheid.
~Îl
R. I.P.

Hiernaast het bidprentje dat, bij het
overlijden van HA Hulshof in 1914,
werd uitgereikt.

't16St.

In 1935 werd Herwalt's Tassenfabriek opgericht door de heer Herman B.A. Hulshof, geboren

op 29 november 1888. Hij was een zoon van de oprichter van het hiervoor besproken bedrijf,
H.A.Hulshof & Co. Dit bedrijf ging 'lIERW.LL\Lr heten, naar Herman zelf en Waltera zijn
vrouw. Onder deze naam kreeg het Ji:,'Tote bekendheid. De productie vond plaats in de
voormalige schoenfabriek.
In 1935

De voornaamste producten waren luxe dames~, boodschappen- en handtassen, portefeuilles,
en portemoIDlees. Ook 'Nerden er kindertasjes gemaakt en witte tasjes, speciaal voor brlriden
en meisje:s die de Eerste H. Commul1lie deden.
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Het vorige jaar hebben wi j verschillende malen van onze Dep othoude r s aanvraag
gehad. voor mooi e tas chjes voor Communiekinderen, terwi jl ook dikwijls Bruidstaschjes in he t wit gevraa gd wor den.
~fli
,,' ..
He t arti ke l is te teer om elke Depothouder
hiervan enkele exemplaren in aonsignatie
:
te geven. Ze zouden spoedig ver s choten zi j n
of op an de're wi jze haar frischheid vel'llezen waardoor ze, zoo niet waardeloos dan
toch min of meer onverkoopbaar worden .
Wij geven U hiernaast 2 afbee l dingen van
volgens onze meeni ng zeer aardige geslaagde mode l letjes , die hier aan de fabriek
in voorr aa d zi j n. I ndi en U dan navr aag
in dit a rtikel hebt dan Ir.unt U de betreffende cliente deze' teekening toonen en
eventueel op zi cht enkel e exemplaren bi j
ons aa n vr agen • . Dan zenden wi j U he tlen de
Bewerkte wi tte zijde f . 3025
voorjaarscollectie en wij hopen da:c deze
Uw inst emming zal hebb en. Het arti kel
gebra.n de suè d.e is wede r om r'1J.im vertegenwoordigd. Wij hebben dit gedaan op verlangen van vele Depothouders. Het arti kel i s
ni et duur,s t el"k . mooi Qdus al lemaa.l l1rach~
tige e igenschappén met ' één nadeel n~l.
dat het gemakkelijk verschiet . Wil dus
. <\/"Oor a l met z org he t art ilcel t e rugh ouden van
'I" .
.'
zonli ch t en mocht er eenmaal 1 iets
verschoten zijn, . plaats dan steeds dezelfde
f
'\ \
', ',
in de étala ge, op dat he t aanta l to t een
;
:) '. ,
\
I
minimum be per kt wordt.
,
,
I
I
0.
.
I
:
Wij wenschen U goed succes met de "
verkoop en t eeke nen steeds gaarne t ot
\ " ".
. / ,}
;
Uw die nst met beleefrie groeten
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TASSCHENFABRIEK N.V.

Wit gebloemde zijde f. 3.95

De informa1ie aan de

depothouders, eind jaren dertig,
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Informatie voor de clepothoud!3rS eind jaren dertig.
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De verkoop ging via eigen winkel- en depothouders, waar eIh~el HERWALT-artikelen werden
verkocht op provisieba~üs. Het bedrijf zorgde VO(}f een uitgebreide collectie van de betreffende artikelen, die dan ook regelmatig werd vemieuwd. Hierover ontvingen de depothouders
dan steeds weer de nieuwste informatie. De zaak ontwikkelde zich vanaf het begin gunstig en
aan het begin van 1940 waren er reeds 275 eigen depots.
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F. v. d. MOSSELI'.AR

GEER. PRINSEN. Markt
Modes rl:!l

V JûlKENSMARKT

Schoen .. en
Luxe Lederwarenhandd

L11xe Leduwarcnhandel

W INTERSWIJK

HAAKSBERGEN
G. TH. WILMEP..
ENSCHEDESCHESTRAJ1 T

Damesmodes en.
Luxe Ledetwarenhruulel

G. ALBRECHT. Markt 19

GROENLO

Boek· en
Lux. Lederwo,. nhande!

IBORCULO

B. ANTEN

HARMSENï)NAHUYS

G. VVAANDERS

GOUDS MITSTRAAT

SAT INKSPLAS 18

STEENsTRAAT

Schoen .. en
Luxe Lederwarenhandel

Foto- ec.
Drukkerij en
Lux!! Lederwarenhandel ! Luxe. Leduwauuhandel

De oorlog~Jaren gooiden echter roet in het eten. Er waren steeds minder grondstoffen en
materialen beschikbaar. Bovendien werd het personeel door de Duitsers ingezet -"ArbeitsEinsatz" - om voor hen te gaan graven aan de verdedigingslinies. Hierdoor kwam de productie
bijna geheel stil te liggen. In 1944 bezette de SS de fabrieksgebouwen en de kantoren.
Na d.e oorlog werd er met veel inzet gewerkt om de geleden schade weer te herstellen. Daar
er aanvankelijk weinig leer voor deze sector beschikbaar gesteld werd, vanwege de algehele
schaarste, ging het her~3'~ellangzamer dan men wel wilde. Om het product !'e prOJ:1i1oten, ging
"Herwalt" in 1946, zoals meerdere Lichtenvoordse bedrijven, deelnemen aan de grote
tentoonstelling voor landbomv, veeteelt, handel {:;11 industrie, !\DETO".
30

DETO is de afkorting van: Door Energie Tot Opbouw. Deze tentoonstelling op een terrein
aan de Varsseveldseweg, werd georganiseerd ter gelegenheid van de viering van 1000 Jaar
Lichtenvoorde. Geleidelijk ging het weer beter, zo zelfs, dat men in het midden van de jaren
vijftig het maxim ale aantal van 65 werknemers telde in de telssenfslbriek.
Na een geslaagde studile econumie "trad v~lÇnaf 1952 de derde generatie Hu].shof aan in het bedrijf, namelijk Hermans zoon, drs. HA.Th. (Harry), geboren op 6 juli 1928.
Om de verkoop nog meer te stimuleren, werd er veel aan promotie van de artikelen gedaan.
Er werd deel genomen aan beurzen zoals de Jaarbeurs te Utrecht, alwaar men zelfs een
permanente vitrine had. Men voerde o.a. de artikelnaam "Selekt". 111 1956 stelde men uit
promotie~overwegingen aan elk lid van de Olympische ploeg een tas beschikbaar. Toen
vanwege de inval door de sovjets in Hongarije, een aantal landen, waaronder Nederland, de
Olympische Spelen in Melboume (Australië) boycotten, mochten de gedupeerden de tas
houden. Er is daarvan zelfs een foto, die vle hierbij afdrukken.

De Robbenzwemsters Atie Voorbij, Lenie de Nijs en Marl Kok met hun sportieve
HERWAl T -tas, speciaal vervaardigd voor de Olympische Spelen in 1956.

Tassenfabriek HERWALT afdeling stikkerij omstreeks 1960.

Tassenfabriek HERWALT produktieafdeling, met o.a. Jan Gries en Herman Venderbosch.
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HERWALT -stand op de grote DETO-tentoonstelling in 1946.

HERWALT-stand op de, Jaarbl2}urs t (,j Utrecht omstreeks 1960.
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Toen in 1962 Sjoukje Dijkstra wereldkampioene kunstrijden op de schaats was geworden,
werd ook aan haar een prachtige tas aangeboden, die ze met groot genoegen in ontvangst
nam. Er is daarvan een brief bewaard gebleven.
Ook onze nationale trots, luchtvaartmaatschappij de KL M, had al zijn stewardessen voorzien
van HERVi'ALT~tassen, een g'Toot succes.
Maar zie ... nu het bedrijf goed marcheerde, sloeg het noodlot weer toe. Op 11 januari 1965
ontstond er een grote brand in de tassenfabriek van HERWALT. De brand werd ontdekt
tijdens de riliddagpauze in het oudste gedeelte (1897) van het bedrijf, dat in gebruik was als
opslagruimte. Er werd met groot materieel geblust door de Lichtenvoordse brandweer,
geassisteerd door de corpsen van Groenlo en Wintersvlijk. Het personeel moest in aller ijl de
kantoren en productie-afdelingen ontruimen om grote waterschade te voorkomen. Een groot
deel van het hoofdgebouw, ee}l deel van de pakkerij en de magazijnen gingen verloren, de
schade was zeker een half miljoen gulden. Doordat de administratie en de eigenlijke
productie-afdelingen grotendeels gespaard bleven, kon de productie vrij snel hervat worden.
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In de loop van 1965/1966 werd het pand in een gemoderniseerde vorm weer opgebouwd.
Op 29 april 1967 werd de nieuwbouw feestelij k heropend.
Inmiddels vlas na een timgdurig ziekbed op 9 september 1966 de oprichter: van "HER~NALT",
Herman Hulshof, op 77·jarige leeftijd, overleden. Hij had gedurende vele jaren allerlei
functies in de Lichtenvoordse gemeenschap vervuld. Hij was o.a. een van de oprichters van
het St.-Bonifatiusziekenhuis, waarvan hij 40 jaar regent was. Voor dit vele
gemeenschapswerk kreeg hij de pauselijke onderscheiding van Ridder in de Orde van St ~
Sylvester en de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Vader (Herman) en zoon (Harry) Hulshof op hun werkkamer omstreeks 1958.

Vanaf dat moment voerde Harry (H.Th.A.) alleen de directie.
Maar na het begin Vê:Ul de jaren zeventig begon de tassen-markt steeds moeilijker te worden,
doordat de import tegen lage prijzen uit de lage-Ionen-landen steeds grotere vormen begon
aan te nemen. Ook HER WALT moest met deze stroom mee om het hoofd boven water te
houden. Geleidelijk verving men de productie door gerichte inkoop op bestelling in landen als
Zuid Korea, Taiwan, India, Italië en Hongkong. Vaak betrof het ook ontwerpen uit
Hongkong, die geproduceerd waren in China.
Tussendoor werden er nog een aantal jaren ('70 - t80) leren kussens gemaakt voor de meubelindustrie. Dit werd mede veroorzaakt doordat Hulshofs Verenigde Fabrieken was overgestapt
op het maken van meubeHeer.
Op 19 juni 1976 werd het WO-jarig bestaan van de Hulshof-Herwalt fabrieken gevierd met
een fabrieksreisje en een officiële samenkomst bij hotel 't Zwaantje met toespraken en het
aanbieden van cadeaus aan de directie en het bedrijf door de heer G. Weikamp, namens het
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personeel, gepensioneerden, WAO-ers en echtgenotes van overleden werknemers. Daama
werd er gefeest tot diep in de nacht.

HEJ:lWALT bestaat nog steeds als handelsonderneming.
De bestellingen bij de producenten in het buitenland worden zodanig geplaatst dat het eigen
kar?/kter van de "HERvVALT!l-productenli]jn blijf![ gewaarborgd. De modetrends 'worden
hierbij op de voet gevolgd. Nogsteeds wordt in Nederland het depot-systeem succesvol
gehanteerd en men wil dit indien mogelijk ook in Duitsland opzetten.
Ook de Lederzaak van de heer J. van den Mosselaar aan de V'arkensmarkt verkoopt HERWALT-tassen in consignatie.

Directeur is (in 1998) nog steeds drs. H.A.Th.(Harry) Hulshof

Een aantal mooie prOducten uit het assortiment van de Tassenfabriek I-{ERWALT
uit de periode omstreeks 1960.
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Tassenfabriek HERWALT staat in brand, een enorme rookontwikkeling.
'Î i jannuari 1965.

!+.~~t

hert'ouwde bedrijfspand van de Tassenfabriek HERVVALT, hier in '1 971.
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Schoenfabriek: "Ge!ria" v.h. Gebr. pmen "tV,

De gebroeders Pillen, V/illem (W.Th.) geboren op 11 augustus 1879, Jan (H.J), geboren op 6
december 1883 en Bemard (B.l ) g,eboren op 17 maart 1894), zoons van schoenmaker
Bemardus Pillen en Johanna Elschot, richtten omstreeks 1920 een eigen schoenfabrielçje op.
Bernard PiHen was eigenaar van boerdelij/café/winkel Pillen. Het cafe heette '''t Zwaantje",
maar werd ook weI "Wiekes" genoemd, mmr Beman:ils vader, geboren op 2 februari 1802 en
overleden op 23 maart 1866, die Lodovicus Pillen heette. De broers werkten eerst op de
schoenfabriek van H.A. Hulshof aan de Driehoek. Daar de schoenenfàbricage hier echter
slechter begon te lopen, beslot(~:n ze omstreeks 1920 een eigen bedrijfje te beginnen.
Een schuur tussen het HPillen Huus" en het pand van de familie Eskes werd verbouwd tot een
bedrijfspand. Het pand had twee verdiepingen en een zolder. Op de begane grond, waren het
kantoortje, de stanserij en de zvlikkerij gehuisvest en boven de snijderij en stikkerij .
B;r;:rnaTd deed de verkoop en bezocht de klanten. WiHem was productie-chef van de benedenverdieping en hield toezicht op het kantoor. Jan was productie-chefbovel1 op de snijderij/stikker~j. Dit werd ons meegedeeld door Theo Pillen (een zoon van Jan Pillen), die ons ook
veltelde dat hij hier met andere jongelui wel eens werkzaamheden venichtte, hetgeen ook
toen niet toegestaan was. Als de arbeidsinspectie op bezoek kwanl, kregen ze een seintje van
de baas en dan vluchtten ze via de zolder, waar toen nog hooi op lag, naar buiten. Ook
werkten hier toen volgens hem de heren Frans Huinink en Bemant Hanselman.

Op 1 januari 1937 betrok het bedrijf een nieuwe fabriek Hachter den Tram", nu Ebbers
J\'leubelschuur, van Reedestraat, en richtten de heren Pillen eien nieuwe N.V. 'up, samen met
de heer Hendrik Pondes. Die was eierhandelaar van beroep, maar had toch enige affiniteit
met de schoenindustrie, want hij had tot 1927 gewerkt bij schoenfabriek H. B. Sterenborg.
In de volksmond kreeg deze fabriek de naam "Plf'O", Pinen/Pondes.
De officiële n:i.'~m was echter "GELRIA V.h. Gebr. Pillen N. V.
tf
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Er werden heren~, dames- en kinderschoenen in het betere genre gemaakt. Het frappante is
dat de voormalige schoenfabriek van H.A Hulshof aan de Driehoek zijn schoenen verkocht
onder deze merknaam "Gelria". De merknaam "Gelria" mocht niet gevoerd worden,
aangeziel1ldie n8am bes(;hemjld was. Er werd gekozen voor de merlcnaam IfSOLll)EST ',
"soliede en sterk".
De capaciteit van de ni!i;~1.lWe fabriek was ongeveer 1000 á 2000 paar schot-;nen in de week.

In de mobilisatietijd voor de oorlog moest toch een groot deel van de productie komen uit
orders van legerschoenen. Theo Pillen, die hier ook werkte van 1 februari 1937 tot hij in
oktober 1942 voor de "Arbeids-einsatz" moest werken, 'wist zich te herinneren dat deze f2,50
per paar kosten. Met Theo werkten hier o.a. ook, zo wist hij zich te herinneren, Frits Holweg,
Johan Spekking, Frans Huinink, Bermie van Harxen, Gert LUl"'v'ink en Bemüe Hanselman. Op
het kantoor zaten Bernard (directeur) en Frans Pillen. Begin 1940 werd aan ± 60 mensen werk
geboden.
Tijdens de oorlog kwam ook dit bedrijf een tijd stil te Eggen vooral wegens gebrek aan
materiaal. Wel werd er nog een tijdje een soort klompschoentje (kleppertje) gemaakt.
In augustus 1945 kon de productie zo goed en zo kwaad als het ging, hervat worden. Men
produceerde toen vooral damesschoenen.
Omstreeks 1954 trokken de gebroeders Pillen zich wegens hun vergevorderde leeHijd terug
uit het bedrijf en werd het door de familie Pondes voortgezet. Na een gedegen technische
opk>;i-ding in Waalwijk kreeg de heer Joop Pondes de dagelijkse leiding. Aangezien de
buitenlandse concurrentie steeds groter werd, ging men zich specialiseren in semi
orthopedische schoenen en gemakschoenen voor dames. Het bedrijf werd steeds
ambachtelijker, maar wel met behulp van computer-gestuurde machines. Vanaf 1964 wordt
de toepasselijke :merkn8iam "ORTEO" gebruikt.
Het gebouw aan de Van Reeck:straat 12 werd steeds ouder en slechter: de stukkeIl steen vielen
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zelf.s uit de schoorsteen. Daarom moest er worden uitgekeken naar een ander gebouw. De
jaren 1971/1 972 kon het monumentale voormalige eierpakhuis van de fin na Pondes worden
overgenomen, alwaar men nog steeds gemakschoenen en semi-orthopedisch schoeisel
produceert
Veertigjaar lang heetl Joop Pondes samen met zijn vrouw het bedr~j f geleid en in 1996 kon
het door zijn dochter en schoonzoon worden overgenomen, zodat het met een nieuw en jong
elan door d.'! nieuwe eigenaar/directeur Jan Krooshof en zijn echtgenote kan worden
voortgezet
Het bedrij f heet nog steeds "G elria" en staat aan de Varsseveldseweg op nummer 36.

SCÜ1!{.D~l1fabrri ek

" S"!j"ERU"

Laatste eigenaar H.M.J. Stere:î1borg aan d,e Broekboomstraat, geboren op 21 augustus 1909,
overleden op 26 augustus 1996.
De overgrootvader van de laatste eigenaar was de stichter. Het was Johannes Bemardus
Sterenborg. Deze J.B. 8terenborg, geboren op 31 oktober 1803, was ook n~eds schoemîlaker.
Hij vvas eerst gehuwd met Johanna Frederika Bokkers, geboren op 10 maart 1808. Zij
trokken omstreeks 1829 in bij haar moeder, Jarma te Dorsthorst, weduwe van G.J. Bokkers.
Ook woonden nog twee broers van de overledene, Otto en Gerrit Bokkers, in deze woning.
Vanaf toen stamt de benaming Sterenborg-Bokkers. Uit het huwelijk met Johanna Bokkers
werd,en vijf kinderen geboren. Joha~nlla overleed op 9 november 184 1 en Johannes hertrouwde
met Johanna Meddeholt uit Winterswijk.
Zijn zoon Herman (lH. ) Sterenborg, geboren op 9 maart 1837 en overleden op 4 september
1926, had reeds, zoals zo velen in U'chtenvoorde, naast zijn boerenbedrijiji;: dat op het :Molen"·
veld aan het begin van de Broekboom lag, een schoenmakerijtje aan huis. Het was toen nog
alleulaal han dwerk.
De schoenen werden verkocht aan de inwoners van Lichtenvoorde en omgeving, maar ook op
de markten in steden als Bocholt, Doesburg, Zutphen en Doeü nchem. Wel moest men in die
tijd zelf op pad om het geld te innen.
Hermans zoon Bemard (lB. ) Sterenborg ging hier mee door. Inmiddels had de m,echanisatie
van het productieproces zijn intrede gedaan en werden er allerlei machines aangeschaft om
het TNerk te versnellen. In de Geldersche Bode van oktober 1930 prij st hij zijn schoeisd aan
als volgt:
"Cbiquue illifgewverkte Dames- en H eeJrenlschoeltJlen 17
Duurzaa m en solied - Zeer lage prijzen
bnj
J. B. S T JE REN B 0 R G.

Sehoenha ndel en Reparatie
A63LiehtenvoilJrde

Blroekboomstr~at

Herman Sterenborg, de zoon van Bemard (in de volksrnond Bokkers), ging om het
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schoenmakersvak te leren eerst een paar jaar (1922-1924) in de leer te Oudenbosch (N.Br.).
Daarna wt.:;rkte hij in zijn jonge jaren (vanaf 1924) ook nog een paar jaar op de schoenfabriek
van H.B. Sterenborg, vooral om het vak verder te leren. Toen hij dacht genoeg geleerd te
hebben, ging hij, zo teg,en 1927, bij zijn vad.er in het bedrijf. Hij was gehtnvd met TruU1:; te
Vregeler uit Eibergen.
Toen zijn vader op 26 januari 1940 overleed, ging hij voor zi<.~hzelf verder. Hij had zijn bedrijfje eerst in het ûude boerenhuis aan de Broekboomstraat, ongeveer tegenover de toen~
malige winkel van Jamin en de Moh:mdijk (zie foto). Wanneer men voor het huis stond, was
rechts het woongedeelte, in het midden was een\}'vinkel~j e met een kleine etalage en links de
werkplaats en magazijn.

Hier het boven omschreven pand aan de Broekboomstraat omstreeks 1940.

In de nacht van 30 op 3 1 januari 1950 brak er brand uit De herbouw werd terstond ter hand
genomen. Het bedrijfsgedeelte werd gehed nieuw achter tegen de perceelscheiding met de
voonnalige fabriek van 'Weijenborg gebouwd. De winkel en het kantoor bleven nog aan de
straatkant. Er werkten toen weinig mensen in het bedrijfje zelf: het merendeel van de arbeid
werd geleverd door thuiswerksters.
Het bedrijf kreeg tûen ook de naam I1 STERU", ~Nat staat voor "Sterenborg Lichtenvoorde".
Het bedrijfje begon eerst met drie personeelsleden en breidde zich later uit tot 25 medewerkers. Er werden toen hoofdzakelijk kinderschoen/en ge:maakt, maar in bepaalde period(~n lOok
sandalen en muiltjes.
In het begin van de jaren zestig werden er voetbalschoenen gemaakt van het meit "Abe
Lenstra". De bekende voetballer van die naam k<;ivam oek wel op bezoek en er was dan altijd
veel belangstelling, vooral van de jeugd.
In de jaren zestig werd de mimte aan de Broekboomstraat te klein en besloot men een nieuwe:
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fabriek te bouwen op het industrie-terrein aan de LievelderweglNijverheidsstraat. Op 1 september 1964 om 11.00 uur werd door de 13-jarige zoon van H. Sterenborg, Benno, de eerste
steen gelegd voor een nieuw gebouw. Hierbij waren buiten de familie aanwezig: de heren
Kooijman, M. Paashuis en Lamens, namens de Gemeente, en aannemer Ef:'ckelder met zUn
personeel.

Hier de familie Sterenborg; vader Herman, moeder Truus, de dochters Els en Marlies en
zoon Benno die de eerste steen legt op 1 s,~pternber 1964.

Enkele producten uit h'at assortiment van de firm.,"] "SterW'.
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Op 12 juli 1965, de fabriek aan de Lievelderweg was reeds enige tijd in gebruik, werd 's middags om drie uur het nieuwe bedrijfspand in het bijzijn van familie en genodigden officieel
door burgemeester mr. F.l Waals geopend. Hierna kon men het bedrijfbezlchtigen. Tevens
werd gevierd dat het bedrijfje 135 j aar bestond.
Het nieuwe bedrijf had een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter en een maximale
capaciteit van 4000 paar schoenen per week. In die tijd werden er gemiddeld 2000 paar per
week geproduceerd. Sterli fabriceerde toen vom 1/3 heren-sandalen en voor 2/3 kinderschoenen. Later werd dit assortiment nog uitgebreid met voetbalschoenen. Er werkten toen
ongeveer 40 mensen. Een aantal jaren draaide het bedrijf goed, maar allengs werd het
moeilijker zich in de zware concurrentiestrijd staande te houden. Eind 1970 hield het op te
bestaan.

Schoenfabriek "WALICO"

De heer ·W.J.F. Griess, geboren op ] 1 maart 1925, vverkte tot de opheffing bij schoenfabriek
H.B. Sterenborg en ging toen over naar het nieuwt;'; schoenfabriekje "STEH.LI" van Hemlan
Sterenborg aan de Lievelderweg.

De heer W im Griess i r~ zijn bedrijf, omstreeks 1980.

Toen ook dit ophield te bestaan, maakte hij samen met de heer A. Kiens uit Waalwijk
plannen om voor zich zelf te beginnen. De heer Kiens wilde echter niet in de kinderschoenensector starten en toonde enige voorbeeld-exemplaren van schoenen waar, naar hij dacht,
nog een m.arkt voor was, n.l. een Zweedse muili I;;;n een herenbootie met 1'\)1"02:001.
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Hij vroeg Wim of deze te maken waren. Griess zag hierin geen probleem en binnen een week
had hij de eerste monsters reeds gemaakt.
Het voom:ujllige bedrij f~3pand van "STERLI" aan de Broekboornstraat stond nog steeds leeg.
Na overk:g met de eigenaar, H.M.J. Sterenborg, kon hij dit pand huren voor f235,- per week.
Enige machines uit de opgeheven fabriek huurde hij voor f 15,- per week. Zo werd 8
december 1971 het bedrijf "WALICO" opgericht. De naam staat voor "WaalwijkLichtenvoorde~CombitJaiie" .
Onder de energieke leiding van Wim Griess, gesteund door zijn echtgenote Annie Wennekes,
draaide het nieuwe bedrijf direct als een trein met de productie van de Zweedse muil en de
herenbootie onder het rJCl.erk "Eve & i\l.dam" . Na ongeveer eenjuar namen zij de eerste twee
werknemers al aan en ·werden in het fabriekspand\ aan de Broekboomstraat, met veel
handwerk en de hulp van thuiswerkers en -werksters, kwaliteitsschoenen gemaakt.
Op de avond van het 25-jarig huwelijksfeest van VI/im en Almie Griess, in oktober 1977, brak
er brand. uit in het bedrij fspand aan d.e Broekboümstraat. Het pand, de machines en de voorraden verbrandden geheel. De schade voor WALICO werd op enkele tonnen geschat. De
werknemers, negen volledige arbeidskrachten en vier thuiswerkers, kregen hun salaris voorlopig doorbetaald van de verzekering.
Daar het voormalige pand van de houtfabriek 'Weijenborg aa:n de Patronaatsstraat, dat door de
N.V. Textielfabriek "De Batavier" uit Winterswijk gekocht was, en een aantal jaren als filiaal
was gebmikt, toen leeg stond, kon Wim Griess dit pand huren.

Een greep uit de producten van het bf;ldrijf "Walico'",
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Ongeveer drie jaar bleef het bedrijf in deze noodlocatie, toen kon er een nieuw bedrijfspand
aan de Einsteinstraat no. 5 in gebruik genomen worden. Dit was in het najaar van 1980.

In de leeftijd van 60 jaar overleed plotseling de oprichter de heer W. Griess op 5 oktober
1985. Onder leiding van de heer KieTIs wordt tot op heden (1998) het bedrijf voortgezet. De
heer Kiens zorgt voor de verkoop. De dochter van Wim Griess, Esther Giesen-Griess,
verzorgt de administratie en zijn broer Harrie Griess fungeert als bedrijfsleider.
Op 23 november 1996 werd het 25·jarig bestaan gevierd. EI waren toen acht medewerkers die
met elkaar een 1300 paar schoenen per week fabriceerden.

Het bedrijf was eerst eigendom van Johannes Herrricus Antonius Hulshof, zoon van Henricus
A. Hulshof en Geertruida M.R. Bloemen, geboren op 15 september 1893. Hij was gehuwd
met Anette J, Schmeinck uit Velp.
Het bedrijf "J. Hulshof's Lederwarenindustrie" werd wel Hulshof "Liengros" genoemd.
Deze bijnaam is waarschijnlijk ontstaan door het vroegere bedrijf "LIENGROS"
(Lichtenvoorde Engros) dat handelde in huiden en dat als zodanig moest staan ingeschreven
bij het Rjjksdistributiekarrtoor voor huiden en leder. Het moest lid zijn van de "Huidenclub" .
Dit was tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1 91 8).
Het leder'\l\larenbedrijfje [noet ontstaan zijn
rond 1917. Eerst was het gevestigd in het
pandje tussen café Pillen en het huis van de
familie Eskes aan de Zieuwentseweg, waar
later de Gebr. Pillen zaten. lH.A. Hulshof
verplaatste h,et bedrijfje; l111ar een gehuurd
pandje aan de Van Reedestraat (Achter dIn
Tram) waar voorheen een timmerfabriekje
van Straks gevestigd was. Het was gehuurd
van de ema.ast wonende f~unilie Tanck. Hij
maakte handmatig allerlei kleine leren artikelen, nodig bij het gasfitten en de watervoorziening (pompleer) van plantaardig
gelooid tuigleer, Verder bestond het assortiment uit klompenriemen, ledergamituren
voor honden, diverse soorten koebanden,
leren klompsokjes en Z.g. klompschoenen
van het merk ANET, een houten zool met
teenleertjes erover, de Z.g. kleppertjes.
Het bedrijf werd in 1962 door de heer De
RA.M, Meekes overgenomen. Het stond
nog steeds aan de Van Reedestraat.

De heer en mevrouw J.HA Hulshof,
hier in f'i1ei 1964.
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Het bedrijfje aan de Van Reedestraat zoals et er uit zag omstreeks 1967.

De heer IVieekes was na zijn schooltijd een aantal jaren werkzaam geweest bij de confectiefabriek Sturka te Lieve1de, waarna hij een aantal jaren elIlstig ziek was. Van 1955 tot 1962
werkte Meekes in het magazijn van de Schoenfa,briek HB. Sterenborg als opvolger van de
heer Vv'illem Kruip. Toen hij het bedrijfje van de heer Hulshof overnam, de voorraad en
inventaris werd voor een bedrag van f3091 ,~ overgenomen, was slechts een gedeelte van het
gebouwtj e door heIn in gebruik en V<las er nog geen telefoon.
Slechts een klein gedeelte van de oude inventaris en voorraad kon hij bij het begin van zijn
produktieproces gfï:~bruiken. Hij begon in de eerste tij d met de verkoop van enige artikelen van
de collectie Hulshof, om dan vanaf 1963 een eigen assortiment op te bouwen. Eerst waren dat
o.a. schoolartikelen zoals anti-slip slofjes voor de jeugd in diverse kleuren en maten (tlm 39),
onder de merknaam Bl\MBO, verd'e r sloffenzakjes, werkschortjes en kinderleidsels. Later
werd dit uitgebreid met artikelen voor de landbouwer, de installateur, leren schaatsartikelel1
en verder allerlei soorten riemen, tuigjes en lijnen.
Na de overname moest de bedrijfsnaam van J. Hulshofnog 10 jaar gevoerd worden, vanwege
bepaalde financiële aH.;pral.;;:en, maar na het overlijden van de heer J. HuIshof op 12 juni 1967,
kon na overleg met de erfgenamen eerder, dan na de afgesproken tien jaar, de eigen naam
"Meelees Lederwaren el1 Fournituren" gevoerd worden.
I111967 werd de productie overgebracht naar een werkplaats achter de woning van de nieuwe
eigenaar op Nlolendijk 13. Dankzij de enorme ÏIrlet van henlzelf en zijn vrouw, Aglles
Geutmg uit Lievelde, waannee hij in 1964 getrouwd was, en die de a;dministratie deed,
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groeide het bedrijf voorspoedig en bleek deze mimte na een aantal jaren te klein. Elf j aar
later werd de huidige fitbriek aan de Galileistraat 2 gebouwd en in gebruik geno:men.
De bouw aan de Galileistraat geschiedde in
drie tàsen. De productiehal werd het eerst
gebcfuwd in 1978, daarna een groot rnagazijn in 1987, waarvan een gede,;!lte
verhuurd is. In 1992 werd tensÎotte d·,;;
kantoorruimte gebouwd voor de bestaande
produetiehaL Het assortiment besta:ilt
tegenwoordig uit honderden artikelen in
diverse kleuren en maten, die aan de man
worden gebracht in een mooie overzichtelijke catalogus. Enkele speciale artikelen
zijn bijvoorbeeld bekleding voor opvouwbare rolstoelen, tuig voor rugspuitapparaten, smidsldeding, klamvschoenen enz.
Een groot deel van de productie wordt
geëxporteerd naar Duitsland, België, Noot,"
wegen en diverse andere landen.
Sinds 1997 is het bedrijf uitgebreid met een
De B. Meekes in zijn nieuwe bedrijf maar
z.g. Safety Shop: op de bovenverdieping is
hier met een oude machine uit het begin.
een showroom gemaakt waarin artikelen
zijn uitgestald die te maken hebben met de
veiligheid tijdens het werk, al dan niet voorgeschreven door de AREO-wetgeving.
Meer dan 1300 verschillende artikelen zijn hier te koop. Vooral het bedrijfsleven is er zeer in
geïnteresseerd.
De heer Meekes begon net als de heer Hulshof, alleen. Zijn eerste medewerker was in 1963
Jan '\fvamelink uit Vragender. Later kWa111 daar Tony Bremer bij. In de loop van 1994 is
Meekes begonnen de leiding over te dragen aan zijn oudste dochter Karin en zijn schoonzoon
Emiel Elschot. Zij hebben nu in 1998 de dagelijkse leiding. l\lu werken er,. naast de dagelijkse
leiding, negen mensen in het bedrijf aan de Galileistraat en het lijkt nog een goede toekomst
te hebben .

. Leo1ellWaremfabriel( H.T!'!. Oostel1dorp

Hendrik en Marii~ Oost.endorp woonden eerst met hun gezin op een boerdt~rij aan de Dinxperloseweg te Aalten. In 1907 vertrokken zij naar Eibergen. Hier hebben ze tot 1924 op een
boerderij gewoond bij Assinksbos (G2) te Rekken. Van Doms Jansen (klompemn akery
kochten ze in 1924 de woning aan de Vragenderweg te Lichtenvoorde, alwaar weer het
boerenbedrijf werd uitg,eoefend. Ook werden er enkele kippenhokken bijgebou\vd. In de
oorlogsjaren begonnen Antoon, Johan en Bemard, de mie zonen van Hendrik en Marie, die
het leerbe'Nerkingsvak bij H älshof geleerd hadden, in een van de kippenhokken met de
fabricage van kleine lederwaren. Ze maakten van leerresten riemen, tasjes, portemoilllees,
portefeuilles, aktetassen enz.
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Op de achtergrond het bedriJfje van de fam. Oostendorp aan de Vragenderweg in '1997.

Op het hoogtepunt van zijn bestaan telde het bedrijfje negen werknemers. De drie broers gingen tot op hoge leeftijd door met het bedrijf In 1995 stopten ze met de werkzaamheden,
omdat er geen opvolgers konden worden gevonden. Bemard was toen reeds overleden, Anton
was reeds gestopt en Johan was al 84 jaar. In 1997 werd door bemiddeling van de dochter van
Anton, de in het bedrijfje nog aanwezige "sectionaaltafel" en enige andere spullen aan het
Leder- en Schoenenmuseum te Waalwijk aangeboden, deze verhuisden dan ook
daaclwerkd ijk naar Brabant. De twee broers Johan en Anton waren toen 87 en 89 jaar.

Hul$hof Koffers en Tassen B,V.

Herman (H.J.L. ) Hulshofwerd geboren op 23 maart 1863 als vijfde zoon van Hannanus
Hulshof, herbergier op "de Klinke" en vleeswarenfabrikant, en Catharina Sengers uit
Rotterdam. Hij was eerst medefinnant van het bedrijf H.A. Flulshof & Co. Stoom Leder- en
Schoenenfabriek aan de Driehoek, samen met z~jn broer Harry.
Toen deze op 26 mei 1914 overleed, zette hij aanvankelijk het bedrijf samen met Hany's zoon
Herman (H.B.A. ) Hulshof, die geboren was op 29 november 1888, voort. Omstreeks 191 7
begonnen zij met het bouwen van een nieuwe specifieke zoolleerfabriek aan de Lievelderweg,
juist naast de Nieuwe Baakse Beek.

In 1918 werd het bedrij f "H.A. HldsllOf§ Vereenigde F abri,e.ken" gesplitst. Herman, de zoon
van de overleden oprichter, ging door met de bedrijven aan de Driehoek, n.l. de looierij van
overleer en de schoenfabriek, terwij l Herman, de broer van de oprichter, die blijkbaar nog wel
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brood zag in het vervaardigen van alleen
maar leer, verder ging met de juist nieuw
gebouwde zoolleerfabriek aan de Lieve1dervveg. Tot 1922 werd hie T( alleen ma~r zoolleer vervaardigd. Dat het niet van een leien
dakje ging en het een verschrikkelijk moeilij ke tijd was, getuigt een citaat uit de notu]en van een vergadering gehouden op 30 no
vember 1920 dat zegt: ..."dat in verband
met de verschrikkelijke malaise in de lederindustrie, de directeur en de commissarissen aftien van hun recht op salaris 1/• • •
Herman (H.J.L.) Hulshof was gehuwd met
Maria Comelia Wiegerinek, geboren op
27 januari 1871 te Groenlo. Dit echtpaar
had een aantal dochters en vier zonen:
Harry (H.H.lVLA), geboren op 10 juli 1899,
Herman (H. J.G.A), geboren op 30 juni
1900, Theo (Th.H.A), geboren 21 september 1903, en Vincent (V.M.A), geboren op
6 februari 1910. Harry kreeg na zijn voortgezette schoolopleiding een verdere opleiding in RoelrIDond en stond later in de burgerlijke stand vermeld als "boekhouder",
De heer H.J.L. Hulshar de eerste dinecteur
maar kreeg daarbij waarschijnlijk ook nog
een opleiding in de leerindustrie. Na zijn
voortgezette schoolopleiding schoolde Herman zich in Waalwij k in de leerbewerkingstechnieken. H~j huwde op 1 augustus 1927 met Victoria van Loon uit Waalwij k en Harry huwde

De nieuvvEl fabriek van Hulshof's Lede/f abriek aan de Lievelder\iveg omstreeks 1919.
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op 5 juni 1930 met Johanna Maria Eras uit Tilburg, weduwe van Antoon de Leeuw, waarvan
ze re'eds tvv'e e kinderen had, Pilltonill.s en Josephl1s.
Theo trouwde in 1930 met Elisabeth Schepers. Hieruit ontstonden de namen ter
onderscheiding van de diverse families Hulshof: Hulshof-Van. Loon aan de Driehoek,
Hulshof-Eras aan de Lievelderweg (villa Mariënhof) en Hulshof-Schepers aan de
Raadhuisstraat.
Na het overlijden van Herman sr. op 1 oktober 1922 werd het bedrijf aanvankelijk voortgezet
door de zonen Hennan en Hany, en later ook Theo. Hierdoor kreeg het bedrijf een driehoofdige leiding. Herman had de d.agelijkse leiding over de looierij, de fabricage van zadeldekken
en aHes wat daarmee samenhing en deed de verkoop. Harry leidde de metaalwarenafdehng,
o.a. de fabricage van zadelondersteUen. Theo deed de afdeling reisartikelen, zoals koffers en
tassen. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met elkaar. Theo overleed vrij jong op 20
augustus 1948.
Vanaf 1922 ging het bedrijf naast het vervaardigen van plantaardig gelooid zool- en tuigleer,
het looien van leer voor de eigen productie, ook fietstasjes voor het opbergen van reparatiespullen e.d. maken. Een aantal jaren later, omstreeks 1925, werd het assortiment verder
uitgebreid met rij wieldekken (voor de zacl,els) en andere ledervvaren zoals aktetassen, gordels
en dergelijke. Het leer werd vervaardigd in de eigen looierij. Hiervoor werd ook chroomgelooid leer gebruikt.

Hier een blik in de afdeling waar de metalen delen van het zadel gemonteerd werden.

Vooral de rijwielzadels sloegen enorm aan. Vanaf 1930 ging men de metalen delen zelf
vervaardigen, voorheen kwamen deze uit Duitsland. Er werd dus een metaal-afdeling aan het
bedlijftoegevoegd, zodat vanaf dat tijdstip de productie van rijwielzadels geheel in eigen huis
kon gebeuren. Er werden niet minder dan vijftig verschiUende soorten zadels gemaakt. Met
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name het gezondheidszadel onder de merk~
naam "Hygia" kreeg grote bekendheid. Ook
maakte men een speciaalmerk-zadel met de
naam "Spiralto". J~v1en vertel dJ;; ons, dat de
door Hulshof geproduceerde zadels zo goed
waren en zü goed bevielen, dftt men, als dIe
oude fiets wegge-daan werd, vaak het oude
zadel op de nieuwe fiets zette. Zo kon het
voorkomen dat men na de oorlog nieuwe
fietsen zag met oude zadels uit de jaren dertig.
De naam van het bedrijf werd in 1935 veranderd in Hulshors Leder- en Metaahvarenf'a..
briek. Er werd vlak voor de oorlog zelfs een
De zadels Spira!to en Hygia
productie van 4000 zadeltasjes en 5000 zadels per week gehaald, waarvan een zeer groot deel bestemd was voor de export, o.a. naar
Amerika.
In 1938 h vam er een nieuwe grote uitbreiding, door de bouw van een kofferfabriek met de
n:ieuwste machines, zodat een productie van 2000 koffers per week kon worden gehaald.
Hiervoor werd hardplaat, een soort geperst karton, en fiber gebruikt Allerlei soorten en
maten koffers werden er gemaakt, o.a. grote, stevige hutkoffers voor zeereizen.

Hier een deel van de productie van de kofferafdeHng, omstreeks 1950.
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Een blad uit de Oost Gelderlander van 1946 met reclame voor de tentoonstelling DETO
waar ook Hulshof vertegenwoordigd was.
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Tijdens een groot deel van de oorlog 1940-1 945 lag de bedrijvigheid bijna geheel stil. Na de
oorlog werd de productie weer lang,1::aam op gang gebra.cht met hetzelJde assortiment. De om·
zet liep zodanig op, dat de eigen leerfabricage niet meer voldoende was en er zo nu en dan
leer Knoest i!Vorden bijgekocht, o. a. bij de fa. Manders in Cuyk. Rond 1948 had lrlHen alweer
bijna 200 werknemers in dienst. Deze kwamen ook uit omliggende plaatsen als Aalten en
Bredevoort en werden met bussen van de fiJ'ma Veldhuis gehaald en weggebracht.
Vanaf 1950 tot ongeveer 1965 produceerde men ook spinkannen van vulcanfiber voor de
textielindustrie, eerst, tot ongeveer 1960, in de voormalige fabriek van Weijenborg aan de
Patronaatsstraat die men hiervoor gekocht had, en later in het eigen fabrieksgebouw rum de
Lievelderweg.

In 1953 kwam de derde generatie "Herman Hulshof' z'n opwachting makett in het bedrijf.
Hemlan (H.H. C. ), zoon van Herman Hulshof en Victoria van Loon, werd geboren op 11
november 1928, de dag dat prins-carnaval gekozen wordt. Dit werd hij niet, maar wel
schutterskoning tijdens de kermis in 1974. Rij kwam te werken op de afdeling reisartikelen.
Ook Joop de Leeuw, geboren op 19 juli 1925, de aangehuwde zoon van Harry Hulshof, kwarn
omstreeks 1950 in het bedrijf op de metaalafdeling.

Herman Hulshot jr. (tweede van links) en Herman Hulshof sr. (rechts) bekijken met enige
gasten ieermonsters, omstreeks 1960.

In 1958 overleed Ran y Hulshof, nog te jong, op 59-jarige leeftijd. De heer J. de Leem·v nam
nu als directeur de leiding van de zadel- en metaalafdeling over. Omstreeks 1960 zag de
leiding van het bedrijf er als volgt uit: Hennan Hulshof sr. had de algemene leiding; Herman
Hulshofjr. was hoofd van de looierij en afdeling reisartikelen; Joop de Leeuw was directeur
van de sectie metaalwaren en zadelfabricage; de heer A. Wouters was hoofd administratie en
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verkoop en de heer B. ten Holder, hier werkzaam sinds 1948, was verantwoordelijk voor de
inkopen.
In 1960 werd wederom een looimeester aangetrcikkeuo de heer Freek: ter YN eeme, voordien
werkzaam bij Van Doorn de Greef in Waalwijk. Na de sluiting van de looierij kwam hij op de
afdeHng verkoop mede als opvolger van de heer Zeegt;1fS, wiens voorganger de be~kende
Antoon W·outers was (Longa-voetbal). Ook Hans Hulshof, de zoon van Theo Hulshof en
Elisabeth Schepers, was midden jaren zestig een aantal jaren aan het bedr]j fverbonden en
wel aan de verkoopafdeling.
Maar de veranderende omstandigheden, de groeiende concurrentie en het gebruik van nieuwe
grondstoffen, noodzaakte het bedrij f zich te bezinnen op zijn toekomst. Deze heroriëntatie
leidde er toe dat er plannen werden gemaakt voor nieu'wbouvv enook om te komen tot een
fysieke scheiding van de metaal sector en het overige bedrijf Dit laatste werd in 1963
gerealiseerd. De looierij werd gesloten en d.e metaalafdelingJ:zadelfäbriek werd verzelf."
standigd. De heer J. de Leeuw nam dit verzelfstandigde bedrijf, dat "N.V. Metaalwarenfabriek De Leeuv\/" ging heten, over. Hij nam ongeveer 75 personeelsleden mee.

Luchtfoto van het bedrijf omstreeks, 'i 961 , nog voor de nieuwe zadelfabriek gebouwd werd.

In 1963 volgde Herman (H.H C.) Hulshof zijn vader op als directeur van het bedrijf "Hulshof
Leder en JVletaal N. V. I!, de derde generatie inmiddels. Er werkten toen ongeveer 60 personen.
Vrij kort na het overdragen van de leiding, overleed Herman Sf. (B.J. G.A. ) plotseling op 30
augustus 1965,65 jaar oud.
Vanaf 1965 werd het bedrijf drastisch verbouwd en gereorganiseerd en hadden de woorden
"leder" elll1met~~9J", die nog op de gevel st.onden, in feite voor het bedrijf geen betekenis
56

meer, omdat het geheel omschakelde op de
fabricage van koffers in allerlei soorten en.
maten en andere reisartikelen.
Wat produceerde Enen zoal?
Koffers, voor allerlei doeleinden, in
leer, tiber t311 kun ststof Aan het eind van
de jaren zestig, begin jaren zeventig werd
de grens van de productie van 100.000
koffers per j aar overschreden.
Tassen, zoals actetassel1 en reistassen.
Kleine be1dede zitmeubels als poefs enz.
Cassettedozen voor de blindenbibliotheek,
gemaakt van fiber. En nog vele andere artikelen.
Ook naaimachinekoffers, vooral voor de fa. Beijer uit Lichtenvoorde. De eerste order van dit
laatste product werd geplaatst in 1960 en omvatte 500 koffers. Naaim.achinekoffers werden
geproduceerd tot het eind van de jaren zeventig.
Het gebruik van leer was al steeds minder geworden en bij de nieuwe artikelen bijna niet
meer aan de orde, omdat hiervoor allerlei andere modeme grondstoffen gebruikt 'werden. Het
assor-timent bestond uit speciale koffers voor het vervoer en opbergen van instrumenten en
appara-ten, ambassadeurskoffers, beauty-cases en luxe verpakkingen. Hulshof was toen uit
die markt niet meer weg te denken. lvIen had een vaste stand op de j aarbeurs in Utrecht en
was vertegen-woordigd op de bekende lederwarenbeurs in Offenbach (BRD). Directeur H.
Hulshof is een aantal jaren voorzitter van de Nederlandse Bond van Koffer- en
Lederwarenfabrikanten ge-weest en ook van de Nederlandse afvaardiging bij de Europese
Lederwaren organisatie IlCEDll'v1".

Directeur Herman Hulsl"lof voert het woord bij de viering van het 50 jaar b€lstaan in 1968.
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HU/Shof
KOffers

Een greep uit het

reisartikelen

aSSortiment.
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In 1968 werd het SO-jarig bestaan gevierd met een feest en een diner dansant bij Erve Kots in
Lievelde, waar rnen met z'n allen met de brJs naar toe ging. Er waren toen ongeveer vijftig
werknemers. Het was (volgens onze informanten) een gezellig feest.

Op weg naar Erve Kots voor de viering van het 50 jarig bestaan van Hulshof Leder & Metaal.

Hei feest is in volle gang, hier brengen de heren Wesselink, Fiering en Schutten een toost uit.
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Bij de renovatie die in de jaren zestig werd doorgevoerd, veranderde ook het uiterlijk van het
bedrijf Doordat de looierij gesloten werd, was dit ook het ei.nde van het "stoomtijdperk" voor
het bedrijf. Op 23 augustus 1971 werd de ongeveer 23 meter hoge L'lbrieksschoorsteen met
springstof gevekt Het "leder" en ItnGuetaal" :mocht nog op de g;~vel blijven staan. IJl 1973 werd
de naam veranderd in B.v. HulshofHandel en Exploitatie Ma.atschappij. Omstreeks 1976
werden de colleçties "V,Tessels" en "De Gulden Stift" aan het Hulshof-pakket toegevoegd,
Op vrijdag 28 april 1978 vertrokken onder veel belangstelling een tVl'eeta![ bussen, behangen
met spandoeken en bezet met 88 personen. zijnde het personeel met aanhang van de B.V.
HulshofHandel en Expl. Mij ., voor een vierdaagse reis naar Parijs. Deze reis werd
aangeboden door de directie bij gelegenheid van de viering van het 60-jarig bestaan van het
bedrijf Op 1 mei na een reis vol plezier en boordevol met indrukken, werd het jubileum op
feestelijke wijze afgesloten met een diner dansant in hotel "\ Zwaantje". Ook de directeur
Hennan Hulshofvierde eenjlilbileum, hij was namelijk 25 jaar in dienst van het bedrij f
Nu draait alleen nog de kofferfabriek onder leiding van Eric (EF.M.) Hulshof, geboren op 20
november 1961, zoon van Hmman (H.H.C.) Huishof, die (ook jong) overleed op 31 oktober
1985.
Vanaf het midden van de jaren tachtig werd overgegaan op de toelevering van professionele
verpakkingen en koffers aan industliële afnemers, vooral voor vervoer en opbergen van
kostbare apparatuur, zoals personal computers, telecommunicatie-apparatuur en medische
apparatuur. Er wordt alleen op order geproduceerd en ongeveer de helft is bestemd voor de
export.
Ook nu timmert dit bedrijf nog flink aan dk~ weg, gezien de opdracht die het in april 1995
kreeg van de TV-omroep TROS en die perfect werd uitgevoerd. Het ging hier on1 een item
voor het programma "Banamt Splif ', waarbij een koffer gemaakt moest worden die, als hij in
de kofferbak van een auto gelegd werd, "groeide", zodat men hem er niet uit kon nemen.
Deze "groei" werd verwezenlijkt door een op afstand bestuurbaar hydrauhsch
uitschuifsysteem. Het hele bedrijf was in de studio getuige van de uitzending. Dit project gaf
volgens directeur Eric Hulshof goed weer waar het bedrijf tegenwoordig mee bezig is: het
aanbieden van een verpakkings-oplossing op maat.

In 1996 kwam er een nieuwe bedrijlsstructuur: een holding. Een van de onderdelen van de
holding is " Hu!sb.of Koffers en Tassen". Zij noemen zich "De beschermende factor".
Het bedrijf is gevestigd aan de Lievelderweg, op nummer 72.

S.J. Boschl<er's L.ederwarenfabriek

Dit bedrijf stond aan de Varsseveldseweg, tussen garage Knippenborg (nu garage Vos~
Me.ekes) en stuc.adoorsbedrij f Van Halteren.
Bem ardus Joharmes Boschker werd geboren op 23 deeembelf 1898 te Putten, als tweede zoon
van Johannes Boschker en Anna 1Vlaria Vos. Verder werden uit dit huwelijk nog geboren de
kinderen: J oharrrJles Theodorus in 1897 en .Anna I\1aria in 1901, allen, te Putten. Johannes
60

Boschker kwam al jong te overlijden en een paar jaar later op 23 september 1905, hertrouwde
Anna Maria Vos met kleermaker Johannes Antonius Kortbeek uit Lichtenvoorde. Het gezin
verhuisde in 1911 naar Lichtenvoorde en bewoonden het pand A265 aan de Varsseveldseweg.
Hier had voordien de looier Hendrik ten Have ge"voond. Inmiddels "J\1aren :u.it het huwelijk
Kortbeek-Vos twee kinderen geboren: Hendrika op 19 april 1908 en Franciscus op 4 mei
1910.

B.J. (Batjen) Bosehker werkte ;:;cn poos in
een schoenen- en laarzel1fabriek in Heveadorp (Gemeente Renkurn) en kwam in 1925
als schoenmaker terug in Lichtenvoorde.
Hij werkte daarna enige tijd bij Hulshof/Herwalt, o.a. als modelmaker. In 1936 begon hij met zijn halfbroer Frans Kortbeek
een eigen bedrijf: vvaarin zij aliRerlei lederwaren gingen vervaardigen. B. Boschlcer
had de technische leiding en ging ook de
boer op voor de verkoop, terwijl Frans
Kortbeek vooral de financiële en adn:ü nistratieve kant beheerde.
Volgens dochter Lenie Boschlcer was het
vaak zo, aan het eind van de jaren dertig,
dat er drie vertegenwoordigers/verkopers 's
morgens vroeg door weer en wind op hun
fietsje naar Lievelde trapten, daar op de
trein stapten en verder het land in gingen
om hun artikelen fmn de man te brengen.
Deze drie "musketiers" waren: Bernard
Pillen, die voor "Gelria" -schoenen op pad
ging, Johan van Lochem die HBS-schoenen
en later voor PALO-artikelen probeerde te
verkopen en "Batjen" Boschker die zijn
eigen artikelen in den lande probeerde te
slijten.
S,J. Boschker omstreeks 1936

Omstreeks 1950 werkten hier o.a. Piet Hulshof, H. Hulshof, Rieky Venderbosch, Leis Lenderink en WiHemien Klein Avüik, laatstgenoemde werkte al vanaf het begin in het bedrij tje. De
dames Klein Avink (Blommes, tegenover de fabriek) fungeerden ook als thuisnaaisters.
Het bedrijfje was specialist in de fabricage van handbeschermers voor op de fiets of op de
motor. Venier rnaakte men fietstassen (dubbele en enkele), zadeldekjes, jasbeschermers en
leren mutsen voor motorrijders of om in open auto's te dragen. Voor de klompen produceerde
men lereli1 klompsokkcll, klornprienflen en kappen. 00'1.: maakten ze: tassen, o.a. schooltassen
en monstertassen voor het afnemen van de melkmonsters bij de boeren. Verder ook nog de
ouderwets,(! beugelknip, Tenslotte werden ,er allerlei soorten d emen vervaardigd, van
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LEDERWARENFABRIEK

Fa. B.J.Boschker

LICHTENVOORDE

Telefoon 05443-1370
b.g.g.
05443 - 1440

HULPMIDDEL BIJ HET VERVOER VAN ONGEVALSSLACHTOFFERS.
L.S.,
Als men nagaat hoe dikwijls tijdens het vervoer en behandeling van een patient overgetild
moet worden, dan komt men aan een hoog aantal. Vooral voor een ongevalsslachtoffer is dit
erg pijnlijk en kan dit ook - vooral als dit ondeskundig gedaan wordt - ze-er nadelig zijn, b.v.
bij bloeduitstortingen en botbreuken.
Om dit vake overtillen te verhelpen is er de .. Bonifatius" brancard .We maken deze brancard
in twee soorten. Een van zwaar; bruin katoendoek en een van lichtgrijze .. Bysonyl", een soort
nylon, hetwelk afwasbaar is. Zeer sterk materiaal met een draagkracht van 300 kg.
De lengte van de brancard is 188 cm. De breedte is 65 cm.
Aan de lange zijcJe zijn vier handgrepen, met leder versterkt, terwijl aan deze lange zijden
een ruimte is gelaten, zodat er eventueel stokken of buizen ingeschoven kunnen worden, hetgeen het ti lIen vergemakkei ijkt.
Nadat het slachtoffer op de .. Bonifatius" brancard is gelegd, kan deze met onze brancard
. op elke a ndere brancard worden gelegd. Ten eerste op de brancard van de ambulance auto.
In het ziekenhuis aangekomen kan dus de patient blijven liggen en overgetild worden op de
brancard van het ziekenhuis en vandaar zonodig op de Röntgentafel, behandelingstafel, operatietafel en zelfs met de "Bonifatius" brancard in bed. Daar Katoentoen en Bysonyl Röntgenstralen doorlaten geeft dit dus geen bezwaar.
--

Voor proef hebben we verleden jaar een "Bonifatius" brancard gezonden naar het OranjeKruis te:s Gravenhage~ Ze zijn toen geprobeerd door verschillende ziekenhuizen in het westen
van het land en doelmatig en van groot nut bevonden.
Zie verder ook de beschrijving in .. 't Reddingswezen" van juni 1967 door Dr. W. v.d .Slikke.
De grote voordelen van de .. Bonifatius" brancard zijn de goedkoopte en ze is gemakkelijk
mee te nemen, daar men ze kan opvouw'en.
Door aanschaffing van een .. Bonifatius" brancard kan men een ongevalsslachtoffer veel pijn
en narigheid besparen •
.. Bonifatius'~ brancard, Katoendoek
.. Bonifatius" brancard, "Bysonyl"
Aanbieding: vrijblijvend
Omzetbel.: Inbegrepen
Levertijd:
spoedig.

a f 25, -af 32,50

Levering: boven f 150, - - franco
Betaling: 8 dagen - 2 %

We tekenen inmiddels met vriendelijke groeten en zijn verder nog steeds met plezier rot Uw
dienst,
met hoogachting,
CJ

1 -_c:! __

p

Firma 8.J. Boschker
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Offerte voor de Bonifatius-brancard.
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voor stokken

koehalters tot broekriemen toe. Alles werd altijd op order of bestelling geproduceerd.
In de oorlog werden er veel massieve fietsbanden gemaakt, van leerresten of oude autobanden, deze vveroen aan vele boeren geleverd in ruil voor toestell'nming 0 111 te jagen. B.l
Boschker was een verwoed jager.

Interieur van het fabriekje en een aantal werknemers O.a.; R. Venderbosch, P. Huishof,
H. Hulsl1of, W. Klein Avink en L. Lenderink.

Later werden veel dingen die aanvankelijk voor de motor gemaakt werden, ook voor de
bromfiets gemaakt. Dit assortim~nt werd uitgebreid met vvindschermen speciaal voor deze
brom:Elets.
In de jaren zestig bracht men ook een nieuw soort brancard op de markt, d.eze had als
merkt"'1aam de HBonifatius"-brallcard., de kosten ervan bedroegen~ voor de Katoendoek f 25,~
en de "Bysonyl" f 32,50. Of er veel van verkocht zijn is 011S niet bekend.
Op 1 juli 1?73 stopte B.J. Boschker met het bedrijf (Zie de brief op de voîgende bladzijde).
Frans Kort beek overleed kort daarna op 16 juli 1973,63 j aar oud. B.J. Boschlcer overleed
bijna 10 jaar later, op 24 september 1982, ruim 83 jaar oud.

Firma "PAtO"

De naam "Palo" staat 'l oor Paasschens en Van Lochem, de namen van de oprichters.
Johan (Jan) van Lochem werd geboren op 14 juli 1901, als zoon van Hamlanus van Lochem
en Gezina Kappers. Zij hadden een kruidenierswinkel aan de Lievelderweg. Herman stierf al
jong in 1914. Johan werkte in Z'n jonge jaren eerst een poos in Apeldoorn en toen hij in 1920
terug kwam, ging hij werken bij Schoenfabriek H B. Sterenborg, eerst als kantoorbediende,
later als vertegenwoordiger.

63

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Oost Gelderland
Zutphen, Burg. i:lllckmeelMi l"Weg 12. Telefoon @5750-1l131*
Telefoon !In 2e h>luK 1973 ilO, 19131

'relex 4!l255

DIJ) Heer Boschker
Postrskl1Jnlng 9<i '1 9 22
Banltllllr: Amro-31l1lk. ZUI[Jherl Re!'.llf.48I!3 ';1,M 1

Val'ss eveld:3eweg 26

NMB. Zuiphen Ra!\:.nr. 69 1'" 63 794
"BIJ belllntwoordl/l~ wordt \/"lJrmeld!l1\;l
van clll~tJm en !(Illmnerk \lw,r.zllcht.

."

Uw da[jlekenlna iln kenm,'<)rll:

LICHTE1nrOORDl!1

~

Onze ~~J!llelken!nlJJ en kenml1Jrlt:

OnderwGilTI':

,Han~~::~~e,~;~~:/;e~:~"",

'I febr l.lari 19'1 4/H1'i '1,50/ 85/J L ..

j

,

_:1

. .-- - - - -- . - ._. De ac t~e ptgirokaalrtt voor di! be te,ling ;l aD.rl ijl~se bj.j drag(~ 1974 ontv ir.)g en;:[
tlij va.n U terug me t de ïlled edeling dat Uw broer overled en walS en dat de onderneming '~' j
opgeheven. In verband hiermede doen wij U hierbij een formulier model oS toekomen en ver" 1
zoeken U d it" op de aangegev en plaatsen i ngevuld en getekend t per omgaF,nde a an ons i:e :1
retourneren ..
Na overleg h~bben wij besloten NIET tot invordering van de jaarlijkse ~l
bijdrage 197L~ over te gaan, echt er met di en vera tand lfl::l dat 'IJ bijgaand formulier S
'I
b innen 14 dagen ill.f.l. dag -!;ekening aan ons l'i8 itournea:rrt.
Wij öopen U hiermede van diens't; te zijn geweest en verblijven,

Ij

KAlM
'R AN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN
VO R NOORD-OOST GELDERI.AND,
Bijl ~:

Ad j.Secr .~tar is~

form" S.
ace "girokaart.

('

.

At/lil

~------

Brief van K.V.K. aan B. Boschker met betrekking tot opheffing van het bedrijf.

Jos (A.C.) Paasschens werd geboren op 29 oktober 1898 te Waalwijk als jongste zoon van
Comelis G. Paasschens en Josephina Vingerhoets. Het gezin Paasschens V\las samen met de
familie Hurkmans in april 1912 in Lichtenvoorde gekomen en zowel vader Paasschens als de
drie zonen werkten bij H.A. Hulshof en Co. De familie woonde eerst in de houten noodwoningen, huisnr 168b, die Hulshof aan het begin van "Het Hof' had laten plaatsen. Vader Cornelis was snijder op de schoenfabriek, Comelis (Nelis), de oudste zoon, werd later afdelingschef De tVifeede zoon, Gerardus Comelis (Gerritjen), vverd chef val'1 de looierij en Adrianus
Comelis (Jos) staat later geboekt als kassier op het kantoor bij Hulshofs Verenigde Fabrieken.
In 1938 be;gon deze Jos Paasschens samen met bovengenoemde Jan van Lochem een eigen
bedrijfje. Zij huurden op 1 oktober 1938 het sinds 1 januari 1937 leegstaande voonnalige
bedrijfspand van de Schoenfabriek Gebr. Pillen aan de Zieuwentseweg. De huurprijs tot
30 september 1941 was de somma van f5,42 per maand. Van 1 oktober 1941 tot 15 april
1950 bedroeg de huur f 8,- per maand.
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Zij maakten hier hoofdzakelijk fietstasjes
(tasjes, die achter aan het zadel bevestigd
konden worden om het fietsgereedschap in
op te bergen), allerlei soorten Ieren
riempjes en andere kleine lederwaren.
Jos Paasschens deed de administratie en
met een paar mensen de productie. Jan van
Lochem regelde de verkoop. In het begin
van de jaren veel1:ig werkte hier ook .Antoon
Hund (bekend van de verkemlerij).
In de oorlogsjaren werd het bedrijfje
gedwongen een poos stil gelegd. Volgens
zijn zoon Cor, werkte Paasschens in die tij d
toch heimelijk op beperkte schaal door op
de zolder van het huis van zijn schoonmoeder (de woning van de familie Lurvink,
Oude Aaltenseweg 1). Vanaf deze tijd
heeft hij naast dit werk ook gewerkt aan de
boekhouding van het R.K. Ziekenhuis.

De heer Jan van Lochem en zijn familie.

1956, in een pand! aan de Patronaatsstraat.
Dit was een werk-plaats welke lag achter het
pand van de gebroeders Witte (borstelmakers).
Voorheen had hier ook Arnold Stottelaar zijn
werkplaats gehad, voordat hij naar de Markt
verhuisde. In haar beste jaren had de firma
"PaIo" hier een man of zes aan het werk.

Tegen de t~i d dat Jos Paasschens 58 jaar rnoest
worden, werd het bedrijfje opgeheven en deed
hij nog wel de boekhouding van het R.K. Ziekernmis. Dit bleef hij doen tot ongeveer z'n zeventigste jaar. De bedrijfsmiddelen en resterende voorraden werden verkocht en de opbrengst
gedeeld door de nvee firmanten.

Rechts: De heer AC. (Jas) Paasschens
en zijn echtgenote omstreeks 1959.

Na de oorlog heeft het bedrijfje nog een
poos weer volop gedraaid, eerst weer in het
pand van Pillen, daarna, van 1950 tot rond

Metaalwarenfabriek GELRE

Antonius (Antoon) Johannes Spexgoor, geboren in 1919, is de oprichter van het bedrijf
GELRE. Hij leerde in 1935 als wedenemer het vak van leerbevverker bij Hulshof's Leder- en
Metaalwarenfabriek aan de Lievelderweg in Lichtenvoorde. I-lij kwam op de afdeling
zadelmakerij, Wéi,ar hij meehielp bij de fabricage van rijwielzadels. Op een later tijdstip werd
hij in dezelfde fabriek overgeplaatst naar de tassenafdeling.
Naast zijn reguliere werkzaamheden bij Huishors Leder- en M:etaalwarenfàbriek begon
Spexgoor in de avonduren en op de vrije zaterdagmiddagen heel geleidel~jk voor zichzelf.

Het oude Spexgoor-huusken aan de Winterswijkseweg in Vragender, omstreeks 1950.

In de werkplaats bij zijn huis vervaardigde hij aanvankelijk de snel slijtende heidebezems en
heidehandstoffers, een product waar, van 1935 tot enkele jaren na de oorlog, veel vraag naar
was, omda1t door de oorlog het veel slijtvastere bamboe, de voornaamste grondstof voor de
bezemindustrie, nauwelijks nog werd aangevoerd. Enige tijd na de oorlog geraakte de
bezemfabrkage door de weer op gang komende aanvoer van bamboe: nogal abrupt in het slop.
Dientengevolge schakelde Spexgoor over naar het vervaardigen van leerproducten. Hij
maakte onder meer rij'Nielzadels, schaatsriempjes, aktetassen, schoohassen, zadeltasjes, waar
het plakgereedschap in opgeborgen kon worden, portemonnees, portefeuilles en
jasbeschermers.

Aan het begin van de jaren vijftig ging in Lochem de rijwielzadelfahriek !VGelre" failliet.
Antoon Spexgoor nam de naam van de failliete firma over en zette in Vragender de productie
van rijwie1zadels voort. Vanaf die tijd had het bedrijf de wind mee en begon een periode van

forse groei. Deze groei werd nog versterkt door het faillissement van de fabriek van de heer J.
de Leeuw (een afsplitsing van Hulshofs Leder- en MetRalwarenfabriek), waar ook
rijwielzadels werden gemaakt. Het bedrijf in Vragender kocht uit de failliete boedel van De
Leeuw enkele machines voor de fabricage van zadels en een partij halffabrikaten.
De periode 1970$1980 vormd(.:; het hoogtepunt in. het bestaan van de Ledenvarenfi:tbriek Gelre.
Het flexibele bedrijf had in die tijd op fulltime-basis vier man in dienst die vrijwel uitsluitend
rij wi elzadels ma&kten.
In 1975 kwam Alphonsus (Alphons) Johannes Bernardus Spexgoor, geboren in 1954, de
huidige eigenaar, bij zijn vader in de leer. Na een ruime inwerkperiode besloten vader en
zoon Spexgoor in 1980 als firmanten door te gaan. Toen Antoon in 1988 overleed, zette Alphons als overgebleven firmant de leiding van het bedrij f voort. Door de invoer van rijwielzadels uit de goedkoop producerende landen werd de concurrentiepositie van Gelre
dermate ondermijnd, dat het niet langer verantwoord was om met de fabricage van hun
producten door te gaan .
Heel geleidelijk stootte Aphons in 1991/1992 de fabricage van rijwielzadels en andere
leerI>rodukten af Tegelijkertij d verlegde hij de kerntaken van het bedrijf naar de metaalsector
waarbij de naam GELRE, inmiddels een begrip in oostelijk Nederland, werd aangehouden.

Samenstellers:
G.J.A. Eppingbroek, H.H.J. Bennink en LH. H.M. Greg'Û'or-Boschker.

Bronnen en Literatuur

H Blink, Studiën over Nederzettingen in Gelderland,
HB.A. Huishof, Lichtenvoorde 1000 jaar.
Fons de Jong, Daniëlle Lokin en Willem TesseIil1g, Van Leder en Schoen.
H. Manschot-Tij dink, Jaarboek Achterhoek en Liemers 110.14,
Archief van de fa. Hulshof/Herwalt.
Archiefvan de fa. HulshofKoffers en Tassen.
Gemeente Archief Lichtenvoorde.
Tijdschrift voor Econornische Geographie (1917)
Vakblad voor de schoenmakerij en den schoenhandel (1933)
Informanten:
De Heer vVo Blo:k, Leder en Schoenen Museum te Wai3Jwij k.
Mevrouw Lenie Bosch1cer over Fa. B.J. Boschker;
Mevrouw E. Giesen-Griess over "\rVaHco";
67

De heer B. ten Holder over Hulshof Koffers en Tassen;
De heer E. Hulshofvan HulshofKoffers en Tassen;
De heer H.A. Th. Hulshof van HulshoflHerwalt;
De heer B.A..M. Meekes;
De heer C.W.M. Paasschens over "PALO";
De hçer Th. Pilk n over Gebr. Pillen:,
De heer J. Pondes van schoentàbriek "Geld a" ;
De heer A .J.B. Spexgoor over "Gelrre";
De heer F. ter Weeme over Hulshof Leder en Metaal;
Mevrouw E. Werners-Sterenborg over "Sterli";
De heer G. Willemsen over Oostendorp.
Foto's uit de collecties van:
H.H.J. Bennink, mevr. M. Blom, H. Bonnes, mevr. L. Boschker, G.J.A Eppingbroek, mevr.
E. Giesen~Gries s, Mw. G. Haeke-lkink, B. ten Bolder, E. Hulshof (Koffers), H.A. Th. Hulshot:
B.H.W. van Lochem, B.AM. Meekes, Faro. van den Mosselaar, C.W.M. Paasschens, Th.
Pillen, me;vr. E.Wemers-Sterenborg en het Gemeente ~A.rchief
Wij willen allen die op enigerlei wijze bijgedragen hebben aan het tot stand komen
van dit artikel ofde daarmee parallel lopende exposities in het gemeentehuis langs
deze weg nogmaals van harte danken.

Een aantal van onze museale voorwerpen die bei:rekkin!;j hebbien op de leerindustri8.
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Over de Rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo
Op 3 juni 1997 werd, in samenwerking met de Oudheidkundige Vereniging Groenlo en de
Verenging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde, de eerste vergadering gehouden met als doel
een boek te schrijven over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo.
Voor Groenlo werd hieraan deel genomen door Harrie Blanken, bekend van verschillende
publicaties, Bdwin Grothe, Brik Mentink, Gerry Meulenbeek en Robert W olterink. Deze vier
laatsten zijn beter bekend als de 'Leeuwentemmers' die in 1996 onze leeuvv van de kei
haalden. Voor Lichtenvoorde namen aan de vergadering Max vVekk:ing, VValter te Brak:e en
Benno van Lochem deel, allen lid van de vereniging voor oudheidkunde.
Op 11 juli 1997 ,\7\lerd de Stichting 'Pas op de buren' opgericht. Onder de vlag van deze
stichting zal een boek (dat nog geen titel heeft) worden geschreven over de onderlinge
rivaliteit die toch verder terug gaat in de geschiedenis dan wij dachten. Allemaal kennen we
nog wel de heldendaad van Joop Kruip, Leo Paashuis en Jos Dusseldorp en ook de
voetbalwedstrijd tussen Grol en Longa was en is altijd iets bijzonders. Maar wie "Neet er dat
in 1910 met veel tam-tam in Groenlo een luchtballon bij de gasfabriek zou op stijgen? Deze
stunt ging niet door ging omdat er geen gas genoeg was? Toen is ongetwijfeld de uitdrukking
'Grolse wind' ontstaan. Ook de jarenlange strijd (van 1872 tot 1877) over de plek waar het
treinstation moest komen is een symptoom van die rivaliteit. Dit alles en nog veel meer leek
ons interessant genoeg om eens vastgelegd te worden in een boek over de geschiedenis van
deze gezonde en vermakelijke rivaliteit van 1600 tot 2000. Daarin komen uiteraard de
verhalen van de Lichtenvoordse kei en het beleg van Grol aan de orde.
Bent u geïnteresseerd in dit boek, dan kunt U het nu al bestellen door bijgaande strook in te
vullen. Hoeveel bladzijden het boek zal beslaan, is uiteraard nog niet bekend. De prijs is dus
nog niet bekend. De winkelprij s wordt rond, de 25 gulden ges(;hat. U, als lid van de
Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde, kunt het boek met korting bestellen, als u
nu intekent.!
Dus als u meer wil weten over de geschiedenis van de rivaliteit en als u ook unieke foto' s wilt
zien van bijvoorbeeld de "roof ' van het kanon, vul dan nu de bon in en stuur hem op lJ.a ar
B.H. Vv. van Lochem, Patronaatsstraat 32, 7131 CH Lichtenvoorde.

r
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Schoenmaker, een arnbacht toen en nu
Met als onderwerp 'Schoenmaker, een ambacht, toen en nu' verzorgde de heer J. Adema een
lezing. Dit gebeurde op initiatief van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde.
Een flink aantal leden en anderen toonden hienloor op dinsdag 3 februari belang:3:telling.
Getuige de bij opgravingen in Harreveld gevonden schoen, werd al vroeg leer gebruikt om de
voeten te beschermen. Ook werd in 1776 een kalfsvel gekocht van een 'selupbereider' of
'veUenlooier' .
Het maken van schoenen is technisch een Îngev..rikkeld karwei. Op de eerste plaats dient de
zool van het schoeisel velerlei soorten weer te klli1l1en doorstaan. Daarom 'worden onder- en
bovenleer luet pekdraad aan elkaar genaaid. De pekdraad wordt gemaakt van vlas, in elkaar
gedraaid met pek verstevigd en via een varkensharen borstel gebruilrJ:. Het varkenshaar wordt
als naald gebruikt, terwij l elk gat moet worden voorgestoken met een els. Het aanbrengen van
de 'loopzool' gebeurt rnet houten pennen, die in vooraf gemaakte gaatjes worden getimmerd.
Bij verschillende van deze bewerkingen wordt water gebruikt, enerzijds om het leer te kunnen
vomlen, anderzijds om de houten permen te laten~ zweHen, waardoor ze zeker op hun plaats
blijven. De tijd om een schoen te maken werd eerder in dagen dan in uren gemeten. Ook in de
industrie, in 1830 was er al een schoenfabriek in Lichtenvoorde, was het hele proces
handwerk. Na 1875, toen in Lichtenvoorde de fabriek van Sterenborg werd opgericht, werden
meerdere machinesoorten bedacht, die via een stoommachine werden aangedreven. Hierdoor
werd de productietijd aanmerkelijk bekort. Naar de gemiddelden van de diverse soorten
voeten, werden leesten gemaakt Eerst van hout, tegenwoordig van kunststof Tot ongeveer
1900 werden alleen rechte schoenen gemaakt, dat wil zeggen, voor beide voeten dezelfde
soort schoen.
MornenteeI zijn er nog J:.llaar twee schoenfabrieken in Lichtenvoorde. Dit is al wel eens heel
anders geweest. Niet voor niets was Lichtenvoorde 'de Langstraat' van de Achterhoek,
genaamd naar \Vaalwijk, waar volge:ns de geschiedenisboekjes ook veel schoenen vandaan
kwamen. Ook vermeldde de heer Adema dat er legio uitdrukkingen een gezegdes in onze taal
voorkomen, die stammen uit het schoenmakersvak, bijvoorbeeld: '",áe de schoen past, trekke
hem aan' .
De opleidingen voor schoenmaker genieten aanrnerkehjk minder belangstelling dan
voorheen, net als de meeste technische opleidingen. Ook schijnt er verband te zijn tussen de
conjunctuur en het aninlo voor het vak. Bij meer welvaart minder en bij minder welvaart
meer interesse voor de opleiding. Dat dit jammer is voor de orthopedische schoemnakeáj is
duidelijk. Juist in deze sector is de vraag st~jgend een daardoor wordt het gebrek aan
opge.~leide vakmensen ~}terk gevoeld. Zeker omdat bet olihopedisch schoen-maken veel
vakkennis wordt vereist en ook veel handwerk is.
Een erg interessante uiteenzetting, 'iJ'laarbij ook v4:d belangstelling 'was voor de getoonde
grondstof, tekeningen en gereedschappen, die door de heer Adema waren meegebracht om
zijn verhaal te verduidelijken.
H.J.M. te Brake
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Excursie Textiimuseum in Bocholt
Op zondag 23 november 1997 organi seerde onze vereniging een excursie naar het
Textilmuseum in Bocholt. De excursies waren de laatste jaren veelal op zaterdag, maar omdat
dit museum ook op zondag open is, konden ook Ilo.ensen die anders niet ktumen, deelnernen.
Tijdens de rondleiding werd verteld, hoe door de op kolen gestookte stoommachine alle
mad lines aandreef. In de machinekamer, een juweeltje van een stoommachine, draait alles
even soepel en gesmeerd, bijna geruisloos. Onder de deelnemers werd gemompeld: "Waar
zijr:. de Lichtenvoordse stoOKnmachines gebleven?"
In de smederij was te zien dat een monteur een alleskenner moest zijn. Alle machines dienden
in eigen beheer te worden gerepareerd, tervvijl onderdelen ook zelf gemaakt moesten worden.
Daarvoor waren wel boor- en freesmachine en zelfs een draaibank aanwezig. Ook dezen
werden allemaal via drijfriemen door de stoommachine in werking gezet. In de weefzaal
staan een groot aantal machines opgesteld. Een aantal machines om garens te behandelen,
spoelen, pappen en twijnen. Dan de weefbomen of kammen om de ketting of schering op te
zetten. In de vele typen weefgetouwen die hepen was een duidelijke ontwikkeling van het
weven te zien. Van enkel schering en inslag, via het handmatig kleuren wisselen tot aan het
jaquardweven toe. Uit de verhalen van de gids werd de situatie in de industrie, zoals die in de
vorige eeuwen begin deze eeuw was, duidelijk. Hard werken, lange dagen onder vaak
stoffige omstandigheden. Ook het kantoor ademt een lang verReden tij d uit,
met oude attributen als een potloodslijper en dupliceeerapparaat
Na c}.;: excursie werd de koffie geserveerd in restaurant Schloseh Diepenbroek, in Sado,
tussen Winterswijk en Bocholt. Een mooie ambiance, hiervoor erg geschikt. Door de vroeg
invallende duisternis, was het niet mogelijk om de omgeving te verkelmen, Maar
verschillende deelnemers, die nu de plek weten, zullen hier weer temgkomen om een
wandeling te maken in dit prachtige landelijke gebied.

H.lM. te Brake

Lezing mevrouw Beskers
Op uitnodiging van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde, hield mevrouw R.
Beskers uit Winterswijk een inleiding, geheel in dialect. Na aanleiding van het 125 jarig
bestaan van de parochie Meddo heeft zijn veel archiefonderzoek gedaan en enkele boeken
geschreven. Uit deze grote voorraad informatie bracht mevrouw Beskers een gedeelte tot
leven door er op een boeiende: manier in het dialect over te vertellen. Onder het grote aantal
Winterswijkse buurtschappen, is Meddo het enige kerkdorp. Waarschijnlijk komt dit doordat
tijdens de reformatie nogal veel Meddose katholieken in Zwillbrock bleven kerken, omdat he't
dichtbij was. De naam Meddo -Meddeho- kan a:flwmstig zijn van 'middenboogte' , de hoogte
tussen de hoogte 'van 'Vrene' , Vreden en de 'valkeniershoogte ' bij Corle. Het dialect aan
deze kant van de grens gesproken, 'wijkt weinig af van bet Nederduits, dat in Westfalen wordt
gebruikt. Bijvoorbeeld de aanlwndiging van een verkoop bij 'keerzenbrandinghe' werd in de
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heel streek begrepen. Dit houdt in dat de laatste bieder, voordat de kaars doofde, koper werd..
Schoiten Vlaren tle eigenaren van de grote hoeven. De rnensen die er werkten waren over bet
algemeen horigen, dus 'eigendom' van de scholten. Dat de horigen niet helemaal rechteloos
zijn, kan blijken uÜ bet verhaal van mevrouw Beskers over de Drost van B:redevoort. E(;-:î1s per
jaar, op 12 apostelendag (12 juli) kwam de drost, vergezeld van een schrijver, naar scholte
Rosen. Dan konden de horigen hun beklag doen. Later konde;l1 horigen ook eigenaar worden
door het aanleggen van een 'kielspit' , dit is een gegraven grens, en het bouwen van een 'hut'.
Dit moest in een dag gebeuren, voor zonsopgang moest de schoorsteen roken. In het begin
van deze eeuw worden deze hutten in de omgeving veel genoemd. In de vorige eeuw zijn de
overige markegronden op een andere manier verdeeld. Ook de verhalen over de belastingen
die moesten worden opgebracht, geven een goed beeld van bet leven in die tijd. Dat het
beslist geen goede oude tijd was blijkt uit de vele klachten die werden geuit over de te leveren
garven, tienden, hoenders en andere opbrengsten van het land. Smeuïg kon mevrouw Beskers
ook vertellen over de rechtspraak. Uiteraard gebeurden er ook dingen die niet door de beugel
konden. Zo las ze een verklaring voor uit de archieven dat
'NN. vergangen vasselaovund gin gevechte ofhandwoppinge hefehad' .
Een interessante avond met een gezellige vertelster.

H IM. te Brake
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Aanwi nsten bibliothe!s k
In het afge10penjaar 1997 mochten we die volgende aaJ.I'vvinsten optekenen.
Boc:~ken

- Dialect·\'Voordenboek "De Mens en de Wereld Alf.
Uit de "WALD"~serie van het Staring Instituut.
- Dialect-vlloorde1.1boek "De Mens en de Wereld Bil.
Uit de "WALD" -serie van het Staring fustituut.
- Dialect·,woordenboeken "De Ivlens A" en "De Mens Bn
Ook uit de uWALD"-serie van het Staring fustituut.
- Fotobodges 1980 en 1984 Vful. de Gemeente Lichtenvoorde en ee1l 4-tal oude ülfonnatie-boekj\es
Vém de gemeente. Geschonken door de fam. Eppingbroek, "Winterswijk.
- F'amilie-gedenkboek 500 jaar Voss-Vosch-'los.
Door A.J. Vos. Geschonken door A.J. Vos.
- Vragender van verleden naar heden.
Geschreven en geschonken door H.HJ. Bennink.
- Een nostalgische gevel en het verhaal er achter. De geschiedenis van meer dan 75 jaar school en
onderwijs in Harreveld. Door J. Ovemlars, A. Driessen, Th. Hogenkamp en J. Pentenl1an.
- Nazareth. Bredevoort en zijn katholieken.
Door Jos Wessels.
- De Mölk: IV. Verhalenbundel van G.A. v.d. Lugt.
- De Historie van Zieuwent. Door J. en R. Boekelder. Ontvangen van de fam. Polders.
- De Zwolse school. Over 75 ja~I school in Zwolle bij Groenlo.
- Ach Lieve Tijd, De delen 2 t/m 15. 1000 jaar Achterhoek en Liemers. Totaal zijn dit 18 delen.
Door o.a. Streekarchivariaat regio Achterhoek.
- Kl eine Reeks nO.5. Verhalen over Stad en Heerlijkheid Borculo.
Uitgave Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo.
- Jf!?lrboek Achterhoek en Liemers 1998, numm.er 21. Uitggve mr, R J.Steenbergenstichting, van de
Oudheidkundige Vereniging de Graafschap.

Pedodieksn
De Schaorpaol no. 97 - 1 tlm 4. Periodiek van het Staring Instituut.
l Iet Hoenderboom no.33 van 1996 en de m s. 34 en 35 va111997.
Periodiek van de Oudheidkundige Vereniging Zuwent.
- Freriksmeuws, nO.79 van 1996 en no. 80 tl11ll 83 VIJ'J1 1997.
Periodiek van de vereniging "Het Museum" te Winterswijk.
- Old-Nee, no.47 tlm 50 van 1997. Orgaan Wlll de Historische Kring Neede
- OM Ni-js, nO.29 van 1996 en no. 30 tiro 32 van 1997 en Index op no. 1 tlm 31.
Kroniek van Eibergen" Beltrum, Reld<en en Zwolle.
- K.mnijck van DeutekOll1, Salehem en ooek van Gander, nO.82 van 1996 en nummers 23 Um 85
van 1997. Ontvangen Vml de Oudheidk. Vereniging Zelhem.
- A.D.W. van december 1996 en 1997 1 tlm 3.
Van de Historische Werkgemeenschap Aalten, Dinxperlo en Wiseh.
- Gelders Erfgoed, 96/6 ,en van 1997 nummer 1 tlm 6. Van het Gelders Oudheidkundig Contact.
- Alledaagse Dmgen, no. 96/4 en '97 no. 1 tlm 3. Orgaan van het Ned. Centrum voor Vo!.ksculruur.
- Onder de Kroezeboonl, van 1997, 14/1 tlm 4.
Orgaan wm de Historische Vereniging OId Reurle.
- 't Meistersbenksken, no. 47 tlm 49. Orgaan van de Oudheidkundige Vereniging De Graafschap.
-

73

gesteld door A. Driessen.
- ',lerworven 49 dia-repJi'o dukties van foto's ter beschi]rJdng gesteld. door: HulshoflHerwalt
(leerindustrie), Hulshof Koffers (leelindustrie), fam. BoscIIker (leerindustrie, kennis en diversen),
fmn. N~js (Harreveld en afscheid hr, Nijs van de gemeente en (liverse andere onderwellflen), ffJJlll.
llcink (kennis), J. Wansmg (zondagsschool) en G. Eppingbroek (molen Van Wijngaarden 30er
jaren), B. van Lochem (Jan van Lochem en familie) en Gemeente Archief (diversen en
leerindustrie).
- Vrij gekomen uit de expositie over de schoenindusttie-mstorie in het Gemeentehuis: 23 foto's
( B x18) en 3 foto's (20x30).

Voor vragen ofgiften (~f'besclûkbaai"stelling vanjot'o's kunt u zich wenden tot de beheerder
van ons foto/dia-archief

de heer (G.J.A.

EppfiJrilgbroek~

Koekoel<straat 16, 'H02 P1Z WiVJterswnjk, tel Q
}543-515408,

Aanvvinst Museale Voorvverpen
- Ontvangen van de heer H.M.H.M. Hulshof een vijftal houten pennen met touwtjes, vroeger gebruikt
in de lee:rfabricage.
- Ontvangen van J. Pondes: Een stempelmal "Solidest" en een prijscourantIboekje van Schoenfabriek
H.B. Sterenborg.
- Ontvangen van de heer M. Frenken een aantal monsterstukjes leer in de diverse bewerkingsfasen.
(van fabriek Hulshof)
- Ontvangen van Leder- en Schoen Museum te Waalwijk, een leren riem gemaakt bij het bedrijfje van
Oostendorp (Vragendervveg).
- Ontvangen van B.A,}",f. Meekes: Een folder van het artikel "Banibo's", schoolsJoffen uit de jaren
zestig en een boekje met Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Ledervereniging uit 1917.
- Ontvangen van H.A. Th. Hulshof: Een prograilunaboekje van het bedrijfgfeest I-IulshofY.Herwb1J.t in
1952, Feestgids voor het Zilveren Jubileum van directeur H.A. Th. Hulshof in 1977 en programmaboekje jubileumviering 100 jaar bedtlijven HulshofJ'Herwalt uit 1976.
- Ontvangen van E.F.M. Hulshof, van Hulshof Koflèrs: Een verslag-boekje van de viering van 60j8rig jubileum van Hulshof aan de Lievelderweg in 1978.
- Ontvangen van H.H.J. Bemlliik (Eibergen): Een zadel gemaakt b~i HuIshofs Leder en l\;Ietaal,
model Hygia No.t.

Alle gevers van boeker/', tijd'Jchriften, foto's, dia's ofandere voorwerpen nogmaals onze
hartelijke dank.

G.J.A. Epp:ingbroek
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Personalia
In de periodiek no. 35 van januari 1997 stond een seldo van 1521'eden vermeld (opname per 1 deet~mber 1996).
Uitgaande van deze stand zijn er in het afgelopen jaar (1997) de volgende mutaties in ons ledenbestand geweest.
Nie\lllwe IedeIE,.

W. te Brake
M.PA Wekking
H.W. lkink
B.l J. Ebberink
J.A.G. Pondes
L.G.M. Beuting
M .M .J. Klein Gunnev,iek
M.Oonk
D.A.H. van Schaick
Me,,!'. W.B.~iL Stortelder
H. A. Th. Hulshof
AP. Wijnen
AF .M. te Brake
lAB. Wolf
Wout Steentjes

Patrijsstraat 23
Aaîtenseweg 12/1
Pastoor v.d. Voortlaan 11
Lankforst 2720
Mercurius 40
Heckinckstraat 87
Patronaatsstraat 34·
Schatbergstraat 43
Scholeksterstraat 13
Prinsenhof 16
Dijkstraat 35
Van Raesfeltstraat 33
Gruttostraat 8
Valkenberglaan 41
Vld Meer de Walcherenstr. 20

Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Heeze
Nijmegen
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Eist

Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Apeldoorn
Lichtenvoorde

Wij wensen allen nogmaals van harte welkom in onze vereniging.
Overleden.

Geen.
Bedalllkt.

Fam. V. Wekking
L. Ikink
L.W.M. Willemsen
Mevr. S.D. Rösner
Fam. A. Polders
Stichting Deitaland
Mevr. R. Lelivelt

Strausstraat 10
H. Harmsenstraat 30
Varkensmarkt 22
Goudsbloemstraat 17
Brechtstraat 3
Broekboomstraat 31
Middachtenstraat 41

Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Zelhem
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde
Lichtenvoorde

Adreswijziging.

Naam
B.H.M. te Vaarwerk
W. Huinink
Al Harbers
F.M..M. Willems
L. G.M. Beuting

Nieuw adres

Eibergen
Heesch
Lichtenvoorde
Nijmegen
Lichtenvoorde

Samuelskamp 7
Strausstraat 8
Varsseveldseweg 7-22
Weezenhof 45-13
Het Brook 11

Na verwerking van deze mutaties hebben we per 1 januari 1998 160 leden, waarvan 42 van buiten de gemeente.

Hiel'bij verzoek ik iitll.e ledel!l dringend bij eventUlele adr eswijzigingen 1(j)1f andere mutaties, zoals opzegging
of aanmelding van nieuwe ieden, dit tijdig en schrifteli,~ k dool!' I\:e geven aan de secretaris
A.WoDriesî!en
Schatbergs~raat 60
7131 AS LichtenviDoFde
tel. 0544-372823

GJ.A. Eppingbroek
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Adressen bestuur Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde:

A.J. Vos
voorzitter

Patronaatssü:aat 43

7131 CE Lichtenvoorde tel. 0544-375326

A.W. Driessen
secretaris

Schatbergstraat 60

7131 AS Lichtenvoorde tel. 0544-372823

G.J.A. Eppingbroelk
penningmeester

Koekoekstraat 16

7102 AZ Winterswijk

H.J.A. te Brake
werkgroep excursies

VerdistraaJ: 9

7131 AS Lichtenvoorde tel. 054J:,-372 U7

H. Bermink

Polbmg 10

7152 AZ Eibergen

iel. 0545-474736

I.H.FtM. Gregoor·-Boschker Lincleboomweg 14

7135 KG Harreveld

td. 0544-374720

H.J. J<::rabbenborg

Bosehlaan 3

7131 RA Lichtenvoorde tel. 0544-371936

B.H.VV. van Lochem
werkgroep genealogie

Patronaatsstraat 32

7131 CH Lichtenvoorde tel. 0544··378393

G.A. Th.M. Nijs
werkgroep archeologie

Past Sandersstr. 13

7131 BT Lichtenvoorde tel. 0544-376947

J.C. Wansing
bibliothecaris/ verkopen

Wilgenstraat 6

7131 ZP Lichtenvoorde

Past. Sandersstr. 13

7131 BT Lichtenvocjjl"de tel. 0544··376947

tel.

0543 ~515408

werkgroep streektaal

tel. 0544-374299

Redactieadres:
G.A. Th.M.Nijs

Internetpagina:
http ://home.,vxs.nl/~vol.htm1

Wanneer u vragen heeft over de geschiedenis van onze gemeente,
aarzel dan n iet met een van bo-venstaande personen contact op te nemen!

Digitale bewerking
Henk Hanselman
2013

