
VAN RAALTEN'S TRICOTAGE- EN CONFECTIE- FABRIEK.

op 13 september 1975 sloot van Raaltenrs Tricotage- en confectie-fabriek
voor het laatst haar deuren. De trieste ontwikkeling,en in de texti_el_wererd stopten niet bij de grens van Hattem. Het eens zo bloeiendebedrijf, waar op het hoogtepunt van zijn bestaal ca. g0 meisjes werkten,
moest noodgedwongen worden gesloten.

De heer E-J. van RaalLen sr. (geboren 16 mei 1905, overleden 19 mei 1980)was, ars zovelen in Hattem, begonnen op de Tima, waar hij als r2-)arLgein dienst kwam. Hier werd hij a1 op achttienjarige leeftijd. werkmeestèren hij breef hier werken tot in 1948 het Hattemse filiaal van de Tima
werd overgeplaatst naar Apeldoorn.
rn die tijd kreeg men met veer moeite gedaan, dat er bij de Tima eenfabriekscommissie werd ingesteld om de belangen van de werknemers tekunnen behartigen.

Als textielman wilde van Raalten toch graag in Hattem blijven werken. Zo
kwam hij terecht bij de N.v. I^iolindustrie. Toch leek hem dit ni-et. alles enbesloot hij voor zídnzeLf t.e beginnen. zo begon hij op 1 november 1950
een eigen bedrijfje in textier en confectie met vijf meisjes en met op
de achtergrond de onontbeerlijke steun van zi-jn vrouh/ Gerritje wijnen(geboren 18 Januari 1905, overleden 20 Januari 1985). Tesamen sloegen
ze zi.ch door het eerste jaar heen. Er werd een d.egelijk interlock
'Avifauna' g'emaakt, dat hier in de omtrek zeer gewild was. rn het
destijds verpraatsbare qebouw aan de HogenJ<amp, nu de Boni supermarkt,
moest Evert Jan sr. 's morgens al vroeg op om de grote kolenkacher aan
te maken. Het qebouw was de eerste vijf jaar verplaatsbaar, zodat het
van de hand gedaan kon worden ars er qeen toekomst meer in het bedri-if
zou zitten.

rn het eerste jaar werd er goed verkocht. Er werkten inmidd.els al 15meisjes, en ook zoon Evert kwam in de Zaak. Evert sr. bezocht op zijn
Kaptein Mobilette (een bromfiets) de klanten. De Koreaanse oorlos woedde
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van juni 1950 tot juri 1953, en de mensen kochten meL de Tbreede wereld-
oorlog nog vers in het geheugen, veef textierwaren; soms reek het wer
hamsteren I

Maar de markt raakte al gauw verzadigd en de orders werden steeds minder.
Het gevolg was dat op één meisje na ied.ereen ontslagen werd. Deze
duizendpoot, Grietje pleiter, kon naaien en kni-ppen en met alle machines
werken. ook zoon Evert moest ander werk zoeken. Het was een moej-lijke
tijd en de vraag was, hoe lang dit nog zo door kon gaan.
In 1951 was zoon Karel getrouwd met Gerda Fredriks uit Hardenberg. Gerda,
zerf afkomstig uit de manufacturenhandel, kwam op het verl-ossende idee
om bij de klanten te vragren of men in de magazijnen geen stoffen had
liggen die srecht verkoopbaar \raren, om hiervan schorten, kinderjurkjes,
nachthemden en dergerijke te maken. op deze manier kon men het hoofd
boven water houderr.

rn t952 keerde het tij. Een kennis van Karel uit militaire dienst, de
heer Hofs, werkte a1s verkoopleider bij Jansen en Tilanus in Vriezenveen.
Dit contact bleek 'goud' waard. van Raarten's ging confectioneren voor
Jansen en Tilanus. De schorten, die voorheen voor eigen risico werden
gemaakt, víaren hel eerste artikel dat gemaakt werd voor Jansen en Tilanus.
Gerdakniptede schortent ze werden in elkaar gezet en ook moeder van
Raalten werkLe mee. Menig schort heeft zij gestreken in die jaren.
Karel kwam in de zaak en hij en Gerda, die tot dan toe inwoonden bij
zi-jn ouders aan de Hogenkamp, kregen een bed.rijfswonj-ng.aan de Van
Heeckerenskamp. rnmidd.els was de ooievaar ook a1 lanqs geweest en was
Gerda gedwongen het knipwerk thuis te doen.
Er kwamen nieuwe produkten bij, zoals trainingspakken, sportkleding,
shirts en dergelijke. De shirts moesten stuJ< voor stuk op de streep
worden geknipt.
De zaak bloeid.e op en zoon Evert vond zijn weg, terug naar het famÍlie-
bedrijf; ook zijn vrouw Marj-a Hoogers hielp nee.

A1 spoedig moest worden gedacht aan uitbreiding en toen de mogelijkheid
zich voordeed, werd het stuk grond Hogenkamp 36 erbij gekocht van de
familie H. Roseboom. rnmiddels werkten er al meer dan 90 meisjesl Er
was zelfs een wachtrijst, waaruit men kon kiezen. De keuze was echter
lang niet makkelijk, want men wilde niemand teleurstellen.
Het machinepark werd uitgebreid met eigen machines, maar ook met
leenmachines van Jansen en Tilanus. A1s vaste monteur had men toen Jan
mv^-^ i- Ái^-^!! ! vurv rrr u!Elt5 L .

Eind vijftiger jaren kwam er opnieuw een kleine crisis. Schorten raakterr
uit d.e mode en er kwamen andere modetrend.s, die ook Jansen en Tiranus
niet onberoerd lieten. De víetri uit víeesp bracht uj-tkomst. Het bedrijf
zocht van Raalten's aaJI om modieus damesondergoed te maken. Arles kwarn
gesneden aan en werd aan de Hogenkamp in elkaar gezeL. Het personeels-
bestand was terug'gelopen naar 40 meis;es.
rn deze jaren - 1960/1961 - was er vrijwer geen werkloosheid. De na-
oorrogse samenleving draaide op volle toeren. Er was ,s avonds veer werkte doen en vrije tijd was dan ook te zoeken met een lampje.
Tot in de zeventiger jaren kon het bedrijf stand houden. De víetri ging
in 1973 een fusie aan met Holland.ia Veenendaal- ïn de vijftiger en
zestiger jaren waren de lonen en de rasten fors hoger geworden met ars
gevolg dat het maakloon te hoog werd voor de verkoop. Nederrand sneed
zíchzelf. in de vingers en het werk werd uitbesteed naar de goedkopere
loonlanden, eerst naar Tunesië en later naar Honqariie.
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V.l.n.r: Gerrie van Diepen (Wezep), Gerie Pruim, Annie Oosterbeek,
Tilly Cornelissen, ? , Annie Kaal uit Heerde, van Raalten,
? , Kare1 van Raalten, Evert Jan van Raalten Sr.

Hier werd dezelfde confectie voor bijna de helft van de kostprijs vart
de Ned.erlandse bedrijven gemaakt.
In Nederland ging de textielbranche snel achteruit: de T\,ventse
textielindustrie klapte in elkaar, Hollandia Veenendaal moest bezuinigen
en later ook sluiten. In de greep van de ondergangr werd ook Van Raaltents
meegetrokken. Toen in 1975 de heer E.J. Van Raalten sr. op zijn 70-sLe
verjaardag uit handen van de toenmalige burgemeester Dekker de
eremedaille in goud, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, ontving,
hing het zwaard van Damocles aI boven het bedrijf. In 1973 was het
omgezet in een B.V. met Karel en Evert (geboren 29 mei 1930, overleden
?o cant_aml-^r 1oq4) al s fli rekterlfen.Lrv-t

In bijna 25 jaar hebben heel wat Hattemeï meisjes hun voetsporen
achtergelaten in de gebouwen aan de Hogenkamp.

Op 13 september 1975 kwam er een eind aan de Hattemse textielindustrie,
toen de Textiel- en Confectie-fabriek Van Raalten haar deuren sloot.

Dick Kamc

Fotors en intervie\d: de heer en mevrouw van Raalten, Hogenkamp 34, Hattem.


