
Molkenboer, Scato. - Dir. Kon. Oldenzaalsche Stoom-
weverij v/h J. H. Molkenboer Jr. te Oldenzaal. - Geb.

29 Dec. 1877. -
Ouders: Johan-
nes Hermanus
Molkenboer Jr.,
geboren 15 Mrt.
1845, oprichter
van het bedrijf,
en Jkvr. Her-
manna Elisa-
beth Trip, geb.
25 Oct. 1851,
beiden overle-
den. - Kinde-
ren : Louise
Christine JMe-
derike Sophie,
geboren 5 Aug.
Ï907, geh. met
Mr. G. J. Dorn-
seiffcn, adj.-
secr. van het
Kina-Bureau;

Johannes Her-
manus, geb. 30
Jan. '10, techn.
Bedrijfsl. der



fabr. te Oldenzaal, geh. met W. E. G. Bonga; Hcrmanna
Elisabeth, geb. 11 Atig. 1912, geh. met Mr. A.Minderhoud,
werkzaam bij de Twentsche Bank; Jurrian, geb. 10 Juli
1914; Arme Louis, geb. 31 Mrt. 1917.-M. doorliep de lagere
school te Oldenzaal en de Neder!. School voor Nijverheid en
Handel te Enschede. Hij trad vervolgens in 1898 in dienst
bij de fa. J. H. Molkenboer Jr. te Oklenzaal. Nadat hij in
België, Engeland en andere landen in verschillende textiel-
fabrieken gewerkt had, ging M. weer terug naar Oldenzaal.
Na het overlijden van J. H. Molkenboer Jr. in 1892 op
47-j. leeftijd, werd de zaak met behulp van procuratie-
houders beheerd door diens echtgenoote. Iii 1899 werd de
firma omgezet in een N.Y. en in 1902 ontving zij het prae-
dicaat „Koninklijke". Op l Jan. 1904 werden tot direc-
teuren benoemd besprokene en Hermarms Johannes Mol-
kenboer, die in. 1932 op 53-j. leeftijd overleed. Sedertdien
is S. M. eenig directeur der vennootschap. De Kon. Olden-
zaalsche Stoomweverij v/h J. H. Molkenboer Jr. is sedert
1917 de „Holding Company" van de Molkenboer N.V. en
de Confectiefabriek „Oldenzaal", beide gevestigd te Ol-
denzaal. Katoen, linnen, wol en kunstzijde zijn de voor-
naamste producten dezer ondernemingen, welke voor de
binnenlandsche markt en voor export (vooral Ned.-lndic)
bestemd zijn. — Bij het 50-j. bestaan van de vennootschap
werd een premie-vrij pensioenfonds voor het personeel
gesticht. Voorts heeft M. tal van maatregelen in het be-
lang van de arbeiders genomen, waardoor hun sociale
positie belangrijk verbeterd werd. - De bedrijven werden
in den loop der jaren belangrijk uitgebreid. De terreinen
beslaan in totaal ca. 36000 M2, oppervlakte, terwijl bij vol
bedrijf ongeveer 400 medewerkers in dienst der N.V.'en
zijn. - M. is reeds ruim 30 jaar secr.-penn. van de Vereen.
„Openbaar Belang", welke in het belang van verbetering
der volkshuisvesting werkzaam is. - Voor zaken maakt M.
vele reizen naar het buitenland. Voor zoover de tijd zulks
toelaat, houdt hij zich op de hoogte van sociaal-econo-
mische en vakliteratuur.


