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- S. bezocht in zijn geboorteplaats de H.B.S en vervolgens,

gelijk zoovele
Twentenaren,
de
Textielschool. Tot het
opdoen
van
practische ervaring werkte
hij eenigen tijd
in Eiigelsche en
Duitsche textielfabrieken,
waarna
hij,
teruggekeerd te
Enschede, bedrijfsleider werd
bij de fa. G.
Jannink & Zn.,
waar hij tien
jaren werkte. In Juli '14 werd
door hem en
zijn beide mededirecteuren G.
H. Haverkate
en B. H. Maurick, benevens
enkele familieleden en vrienden de N.V. Textielfabriek
„Holland" te Enschede opgericht. De nieuwe N.V. kocht
eenige weken voor het uitbreken van den Wereldoorlog in
Gronau (Westfalen) een bontweverij, welke als de Gronauer Buntweberei G.m.b.H. in bedrijf gesteld werd. In
1916 werd te Enschede begonnen met den bouw van een
geheel nieuwe fabriek, die in Mei 1916 hare poorten opende. Waar de Gronauer Buntweberei in 1923 liquideerde,
werd het bedrijf te Enschede geleidelijk uitgebreid, 2totdat
het in 1937 een oppervlakte2 van rond 47.000 m had,
waarvan ongeveer 25.000 m bebouwd. De fabriek omvat
een weverij van ruim 900 weefgetouwen met daarnaast
ververij, drukkerij, ruwerij en voor- en nabewerkingsonder af deelingen. Als artikelen voor het binnen-en buitenland worden onder meer alle soorten bontgeweven goederen
geproduceerd als Sarongs, Kleeding- en Decoratiestoffen,
Tafelkleeden, Vitrages, Baddoeken, enz. enz. Wat de
sociale aangelegenheden betreft, kan vermeld worden, dat
het bedrijf in 1937 aan ca. 800 personen werk gaf. Reeds
in 1915 werd de 48-urige arbeidsweek ingevoerd. Sedert
dien tijd kregen verder alle arbeiders per j aar l week en
IJ dag extra vacantie met behoud van loon, terwijl zij op
65-jarigen leeftijd een pensioen ontvangen, zonder dat
premiebetaling plaats vindt. Tenslotte zij vermeld, dat de
arbeiders en het kantoorpersoneel in hun vrijen tijd de beschikking kregen over een sportterrein met recreatiegebouw, waarmede getracht werd het personeel buiten de
fabriek zooveel mogelijk afleiding te bieden.- S. bereisde
voor zaken Engeland en Duitschland. Vroeger deed hij
veel aan sport: voetbal, cricket, golf, tennissen, enz.; thans
wijdt hij zich gaarne aan studie van de archaeologie en
oude schilderkunst, waarbij vooral de Vlaamsche stukjes
zijn aandacht boeien. - Emmastraat 161, Enschede.

