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DE FAMEUZE STER UIT TWENTE 

Relaas van een werknemer op de reclameafdeling van 

Koninklijke Spanjaard in Borne in 1970 

 

 

Spanjaard in Borne was in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw een 

onderdeel van Nijverdal Ten Cate en producent van prominente 

merkproducten zoals Kenmore overhemden, Cinderella lakens en 

Teddy luiers. Een geweldig fabriekscomplex en meer dan 2000 

werknemers zorgden voor een niet aflatende productiestroom. Om 

deze producten op grote schaal aan de man te brengen 

functioneerde in Borne een  forse verkoopafdeling, een legertje 

vertegenwoordigers en een reclameafdeling. Ik mocht daar als 

tweede baantje in mijn werkzame leven assistent reclamechef zijn. 

Niet lang : maar anderhalf jaar in 1969 en 1970. Het heeft toch op 

mij veel indruk gemaakt want de herinneringen draag ik nog steeds 

mee. Wanneer je wat ouder wordt komen verschillende zaken uit 

het lange termijn geheugen weer boven en het leek me leuk deze 

aan het papier toe te vertrouwen. De titel  “De fameuze ster uit 

Twente” heb ik gekozen omdat de onvolprezen kwalitatief 

hoogstaande overhemden onder de naam Kenmore een uniek 
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kenmerk meekregen in de vorm van een ster op de rechtermanchet. 

Een productonderscheiding die jarenlang goed z’n werk heeft 

gedaan maar helaas moest toch het product midden jaren zeventig 

het onderspit delven. Daarbij werd de merknaam in de verkoop 

gedaan zodat tot op de dag van vandaag de Kenmore overhemden 

nog steeds te koop zijn. Alleen is de exclusiviteit er wat vanaf en 

worden ze niet meer gemaakt in Twente….. 

 

 

De ster bestaat nog steeds…. 
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Anderhalf jaar met de ster. 

We schrijven december 1968 . Vanuit Enschede, reclame advies -

bureau De Zuil aan de Hogelandsingel, reed ik in mijn rode 

volkswagentje richting Almelo.  

 De rode kever. 

Een periode van 3 jaar bij dit grootste reclamebureau van Twente 

met een omzet van maar liefst 40 miljoen gulden, wilde ik afsluiten. 

Reclamefotograaf was mijn beroep geworden na de diensttijd tot 

1965 bij de Leger Film en Fotodienst in Den Haag. Naast de 

fotodiploma’s had ik inmiddels het diploma Marketing Manager bij 

het IBW gehaald en had me ingeschreven voor de opleiding PR 

manager bij Bureau van Hilst. Het was allemaal een drang om met 

mijn 24 jaar toch maar uit de ambachtelijke fotografie van toen te 

komen.  Ook eens aan de andere kant van de tafel kunnen zitten als 

opdrachtgever, dat leek me geweldig.  

Bij het station in Almelo stonden de hoofdkantoren van Nijverdal 

ten Cate, het grootste textielconcern van Twente met vele 

fabrieken in de hele regio en eigenaar van de grootste 

textielmerkproducten van Nederland.  Ik melde me bij de receptie 

met de boodschap dat ik een afspraak had met de personeelschef 

en dat het onderwerp een sollicitatie was naar de functie van 

assistent reclamechef bij Spanjaard in Borne. Spanjaard Borne was 

niet zomaar een textielbedrijfje. Immers van  hieruit werden de 
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landelijke merken Kenmore overhemden, Cinderella en 

Rheumanella lakens en Teddy luiers op de markt gebracht. 

Het liep van een leien dakje. Binnen veertien dagen kreeg ik de 

bevestiging en was er een afspraak gemaakt voor de eerste 

werkdag in Borne. Bij het afscheid in Enschede van het 

reclamebureau De Zuil kreeg ik een fraaie tekening mee van 

tekenaar Dan Wanders waarop ik als spanjaard compleet met 

pofbroek stond afgebeeld. 

      

Spanjaard Borne was een belevenis. Het ultieme bolwerk van de 

Twentse textielindustrie. Ik voel me nu achteraf wel erg schuldig : 

toen ik begon was het hele  geweldige complex nog helemaal in 

werking en toen ik vertrok was de helft van de fabriek gesloten en 

werd van verschillende  fabriekshallen een evenementenhal 

gemaakt. Ik heb niet de arrogantie te denken dat ik ergens een 

beetje de oorzaak zou kunnen zijn van de achteruitgang in de 

textiel. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om een positieve 

bijdrage te leveren. In 1972 ging Spanjaard Borne failliet en in 1973 

ging de hele fabriek dicht. Maar toen ik begon was het voor mij 

bijzonder spectaculair een fabriek  in functie zien van waar aan de 
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voorkant de grondstoffen in gingen en er aan de achterkant kant en 

klare producten weer uitkwamen.  

Daarbij komt dat het ontstaan van de fabriek me wel aansprak. 

Jacob Spanjaard was een fabrikeur en reizend koopman. Zoals 

zovelen die in het begin van de 19e eeuw vanuit Duitsland naar 

Nederland trokken om hun textiel aan de man te brengen. C & A 

Brenninkmeijer en Lampe bijvoorbeeld die nog steeds in Mettingen 

hun eigen museum hebben. Mijn geboortehuis Meijer Brunninkhuis 

in Ootmarsum aan de Grotestraat 26, had ook zo’n verleden. Oom 

Heinrich kwam uit een textielfamilie en maakte jarenlang zijn ronde 

langs een reeks van klanten in het grensgebied : van Lingen naar 

Uelsen, Neuenhaus tot in Tubbergen, en Vriezenveen toe.  

        

Pand Ootmarsum   Jan Meijer     Een Kiepenkerl     Jacob Spanjaard 

Mijn vader heeft die routes tot in de jaren zestig aangehouden en 

bij zijn laatste afscheidsronde ben ik mee geweest . Twee fietsen 

met grote koffers er achterop en vol met textiel en dan bij de 

boeren in de beste kamer de collectie laten zien en de bestelling 

opnemen. Thuisgekomen werden de bestellingen klaargemaakt, 

ingepakt en aan de vrachtrijder per paard en wagen meegegeven 

om af te geven bij het café bij de kerk waar de bestellingen zondags 

werden opgehaald en waar er dan namens de firma een borrel  
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tegoed werd gezet. Afgerekend werd er dan pas een half jaar later 

wanneer de tour weer werd gemaakt. 

 

Enfin, Spanjaard in Borne was een nieuw avontuur. Grote kantoren 

aan de Spoorstraat, grote spinnerijen, weverijen met honderden 

weefgetouwen, confectiegebouwen, enorme magazijnen etc.  

  

             De katoenplant                         Het stationnetje van Borne 

De katoen kwam nog steeds aan op het stationnetje aan de 

Stationsstraat en de wagons reden met de goederentrein zo het 

fabrieksterrein op direct naar de spinnerijen. De balen  werden 

losgewerkt, en werd ‘gekaard’ er werden lonten van gedraaid en 

die werden weer tot garen gesponnen. Van dat garen maakten de 

verschillende weverijen de stoffen voor de overhemden, de lakens 

en de luiers.  
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In het grote kantoorgebouw was mijn werkplek te vinden. Je kwam 

binnen via grote hoge deuren en daarachter een steile trap met 

treden van 4 meter breed.  

Op de eerste etage zat de verkoop, de administratie en de directie. 

Achter in de hoek rechts achter de afdeling verkoop was een 

vierkant kantoortje afgeschermd voor de reclameafdeling.  Een paar 

kasten, reclameplaten aan de muur en drie bureau’s  . Een bureau 

voor de chef A.P.Magnin  de grote reclameman (ik mocht hem niet 

bij zijn voornaam noemen…)  een tweede bureau altijd helemaal 

kaal en ongebruikt van de altijd bezige heer Ganzenboom, de 

outdoor promotor voor lezingen en demonstraties in het kader van 

de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en dan het derde 

bureau voor mij, met een direct gezicht op de rustige spoorstraat in 

Borne. 
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Boven mijn directe baas dhr. Magnin stond dhr.Scheltema, de 

nieuwe marketing manager en directeur, hij was nog maar pas in 

dienst en volgde dhr. Jan Bosma en dhr.Gielen op, die vanuit 

Nijverdal ten Cate deze vestiging mee bestuurde sinds 1960,  nadat 

de familie Spanjaard het bedrijf had verkocht.  

   

Ik kwam wel in een mallemolen terecht. Wist ik veel wat er 

allemaal speelde. Magnin had met Bosma en Gielen de merken 

Kenmore overhemden (hij was bedenker van de beroemde ster op 

het manchet van de ultieme exclusieve overhemden)  de Cinderella 

lakens en Teddy luiers als landelijke merkartikelen mede naar een 

hoger plan gebracht. Kenmore werd wel bijzonder exclusief 

gebracht, dat geweldige overhemd kon je zeker niet overal kopen. 

Alleen bij de speciale dealers. Je werd door Spanjaard geselecteerd 

en kreeg dan ook volle begeleiding. Speciale display in de winkel, 

een lichtbak met logo aan de gevel, eersteklas reclamemateriaal en 

advertenties in de landelijke bladen, noem maar op.  

 Reclamechef A.P.Magnin. 
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De afdeling verkoop had 4 vaste vertegenwoordigers in dienst die 

de Kenmore dealers regelmatig bezochten. Daarnaast waren er 

vertegenwoordigers voor de lakens en de luiers. Een hele club dus. 

De afdeling verkoop die gerund werd door Smeijers ondervond 

steeds meer problemen. De interne organisatie moest op de schop 

en er werd gekozen voor een marketing structuur. Voor elk product 

een productmanager en een algemene marketing manager. Dat was 

Scheltema, een aardige man die direct toen ik in februari 1969 

begon, een schema opstelde voor mijn training en kennismaking. 

Op maandag 10 februari liep ik mee met Smeijers de algemene 

verkoopleider, op 11 februari liep ik mee met de productmanager 

Kenmore  dhr. Kenkel en er was een reisje naar de 

confectiefabrieken in Turnhout en Reussel  gepland, op 12 februari 

meelopen met de productmanager huishoudtextiel Nijhof, 

donderdag bijwonen van de marketingvergaderingen en op vrijdag 

werd balans opgemaakt en was ik klaar om de start met het echte 

werk te maken. 

Ik kon toch nog niet direct aan de slag want moest eerst ook nog 

een ronde maken door het bedrijf. Vanuit het grote kantoor liep ik 

het fabrieksterrein op. Rechtsboven aan de gevel van de eerste hal 

prijkte het grote koninklijke wapen van hofleverancier. Rechts de 

servicegebouwen, rechtuit de spinnerijen en weverijen, maar ik 

ging eerst linksaf.   
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Het was  een wondere wereld. Aan de stationsstraat stond een 

bezoekersgebouw waar groepen werden ontvangen. In de hal was 

een geweldig groot tegeltableau aangebracht waar de productie 

van textiel in tekeningen werd getoond en aan de hand waarvan de 

gids het verhaal kon vertellen. Naast deze bezoekershal bevond zich 

de personeelswinkel waar de originele producten tegen een zachte 

prijs verkrijgbaar waren en vooral de afgekeurde producten voor 

een prikkie werden aangeboden. De winkel werd gedreven door de 

vrouw van mijn baas, mevrouw Magnin.  

De ronde langs de spinnerijen, weverijen was een openbaring : hoe 

konden al die mensen het uithouden met al dat stof en al dat lawaai 

en vaak in een moordend tempo. Schabbink was de bedrijfsleider 

en nam me aan de hand mee. Ik zag twee mensen in een grote 

diepe betegelde put staan met kleurvloeistof waar van bovenaf een 

streng baddoeken onophoudelijk naar beneden kwam om gebleekt 

en gekleurd te worden. Ik zag de eindeloze rijen  spindels die garen 

maakten van de lonten en waar mensen met karretjes bakkenvol 

spoelen verplaatsten naar de weverij. Ik zag de grote hallen met 

eindeloze rijen weefgetouwen die in de monotone kadans en met 

hoog tempo de stoffen uitspuugden op grote rollen.  
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Ik zag controlekamers waar de grote rollen textiel via een tafel 

afgerold werden en waar  steeds aan de zijkant een rode draad 

werd vastgemaakt wanneer er een weeffoutje ontdekt was.  

   

      Eindcontrole                                 De Weverij 

Ik zag  hulpjes van de wevers in de weer om de kops op te zetten op 

het rad van het weefgetouw. Een wever kon maximaal 24 

weefgetouwen aan de gang houden en dat was elke dag weer een 

geweldige klus. Ik was in de zengerij waar grote rollen textiel  in een 

grote vaart langs loeiende vlammen werd getrokken waardoor de 

inslagdraad een glans kreeg en de ingeweven motieven beter tot 

hun recht kwamen.   

  

                       Tafellakens in damast                             De producten 
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Ik zag de inpakafdelingen en onder andere het worstelen van de 

dames met het nieuwe product hoeslaken. Kon je vroeger er een 

mooie strak pakje van maken,  zaten er nu op alle vier hoeken 

elastieken en werd het een raar pakketje. Ik was op bezoek in de 

monsterkamer bij Kevelham die alle monsterboeken en stalen voor 

de verkoop samenstelde. Ik zag de ontwerpafdeling onder leiding 

van dessinateur Nijk waar de collecties werden samengesteld en 

dessins werden toegepast voor alle producten. 

   

    Dessinateur Nijk                                De magazijnen 

In de expeditie stonden er altijd vrachtwagens aan het laadperron 

en de onderhouds-werkplaats was een geweldige ruimte boordevol  

reservematerialen en gereedschappen en een uitgebreide 

technische dienst, want de fabriek moest blijven draaien. In het 

laboratorium werd de kwaliteitsbewaking uitgevoerd en was de 

klantenservice te vinden. Ik was in de geweldige magazijnen die 

uitpuilden en waar computers praktisch nog geen rol speelden. 

Zwaar onder de indruk pakte ik de draad op van het werk waarvoor 

ik aangenomen was en ging over tot de orde van de dag. 
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         Het laboratorium                    Fabrieksgebouwen met koeltoren 

Spanjaard Borne was een bedrijf op de tweesprong in de 

ontwikkeling. Textiel uit het buitenland werd steeds goedkoper en 

om de omzet te behouden moest de strategie worden aangepast. 

Had je vroeger een directeur en een bedrijfsleider, nu zat er een 

kantoor vol met strategen, managers en bedenkers. De spanning 

die ik kon voelen tussen de marketingafdeling en de 

reclameafdeling werkte niet goed uit. Ik was toegevoegd aan de 

reclamechef als een soort ‘wiedergutmachung’ omdat hem  taken 

waren afgenomen door de nieuwe marketing structuur. De 

productmanagers bepaalden hun eigen reclamestrategie voor hun 

product en de reclameafdeling was enkel een productiebureau voor  

alle reclame uitingen en dat ging de chef natuurlijk niet zelf doen… 

Toch vond ik het een interessante uitdaging. Er werd gewerkt met 

het grootste reclamebureau in Nederland : Lintas Rotterdam. Onder 

andere alle producten van Unilever waren bij dit bureau 

ondergebracht. Magnin werkte al jaren met dit bureau en bij het 

brainstormen over de positionering van de Kenmore overhemden  

werd de beroemde ster uitgedacht. Op elk overhemd, op de 

rechtermanchet een ster als kwaliteitsmerk.  
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        Het reclamebureau                     Manager Kenmore dhr.Kenkel 

Eenmaal in de maand kwam een delegatie van Lintas in hun 

kostbare bolides helemaal afreizen naar Borne voor overleg. Een 

reclamebudget van rond de 2 miljoen gulden was natuurlijk ook 

niet niks en er zat druk op de ketel want de omzetten daalden. 

Meer overleg over de reclamestrategie was nodig ook omdat de 

reclameactiviteiten door de marketingafdeling met meer personen 

werd geregeld en men het vroeger alleen met de reclamechef af 

kon. Terloops deelde het bureau mee dat er toch tussendoor een 

rekening gestuurd moest worden met als titel ‘Creative Fee’ ofwel 

‘denkgeld’ omdat er meer uren gemaakt moesten worden gemaakt 

dan gepland, in verband met tijdrovend overleg. 

     

                             De drie grote merken van Spanjaard 
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Magnin was steeds in voor iets nieuws en zette sterk in op kwaliteit 

en garantie. De Kenmore overhemden werden ontworpen door 

niemand minder dan Dick Holthaus. Een beroemde Nederlandse 

couturier. De creaties werden door de topfotograaf van ons land 

Paul Huf gefotografeerd.  

                           

Paul Huf         Dick Holthaus      Mies Bouwman       Martine Bijl 

Alle producten moesten een garantiezegel meekrijgen en een eigen 

uniek nummer, er moest een grote serviceafdeling zijn om klachten 

te behandelen, soepele retourafhandeling moest er komen,  maar 

als eerste vereiste : aandacht trekken. Dat gebeurde ook door 

verschillende stunts te bedenken. Bij de opkomst van de 

grammofoon werden er singles in hoge oplage gemaakt voor het 

huishoudtextiel. Niemand minder dan Mies Bouwman sprak de info 

in en Fiep Westendorp ontwierp de hoezen. Een gratis LP’ tje bij de 

Rheumanella flanellen lakens bijvoorbeeld. Magnin vertelde van de 

toestand met Mies Bouwman in 1963 , die in eerste instantie Hfl. 

250,- kreeg voor het inspreken van een tekst en later na haar succes 

met ‘Open het Dorp’ vond dat haar naam ten onrechte in de 

Spanjaardreclame werd gebruikt. Magnin moest er mee voor de 

rechtbank in Almelo want Mies, mevrouw Timp,  eiste Hfl. 50.000,-  

voor de misbruik van haar naam in de reclame. De zaak werd in den 

minne geschikt en het kostte Spanjaard geld. De introductie van de 

nieuwe driedubbel gelaagde zwaar absorberende Teddy-nette luier 

moest spectaculair worden en alle ander producten van de markt 
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vegen.  Een omvangrijk pakket aan promotiematerialen voor de 

detailhandel kwam beschikbaar en  ook hier werd een single 

gemaakt en zelfs een televisiespotje. Ik mocht mee met de 

filmploeg naar Londen en in Hyde Park werden opnames gemaakt 

van Martine Bijl, die zong het zwoele liedje “M’n baby krijgt een 

luier, een zachte Teddy luier….”. Wazige sprookjesachtige 

filmopnames waarbij -heel speciaal- door een stukje luier  werd 

gefilmd om een wollig effect te krijgen. 

 

De promotie op locatie aan de consument was ook erg belangrijk. 

Daar was onze mijnheer Ganzenboom uit Borne verantwoordelijk 

voor. Een venijnig en levendig manneke met een volkswagentje 

boordevol met textielspullen om voor de vrouwenverenigingen in 

den lande lezingen te verzorgen. Vaste banden met de Nederlandse 

Vereniging voor Huisvrouwen waren er en Ganzenboom was 

praktisch het hele jaar volgeboekt met lezingen en ontvangen van 

groepen op de fabriek. Ook hier moest ik van Scheltema ervaring 

mee opdoen. Samen met Ganzenboom ging ik op een goeie dag op 

pad naar een heel klein gehucht ergens in Drenthe voor een 

Spanjaard-avond. 
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De te bezoeken vrouwenvereniging kwam altijd s’ avonds bijeen  en 

we moesten er tegen 19.00 uur zijn. Het adres van het schooltje 

waar de grote happening zou plaatsvinden was doorgegeven en we 

gingen op pad. Natuurlijk zonder TomTom. Het was geweldig 

zoeken en ergens tussen de weilanden en via een zandweg vonden 

we het schooltje dat uit drie lokalen bestond. We probeerden de 

voordeur maar die gaf niet mee. Niemand aanwezig. We waren 

mooi op tijd maar het was al donker geworden. Even bellen of naar 

het dichtstbijzijnde woonhuis rijden was er niet bij. Ons wachten 

werd beloond. Over het fietspad  zagen we in de verte een lichtje 

aankomen. En ja hoor, daar was de presidente van de 

vrouwenvereniging. Dikke jas aan, brilletje op, knoetje en zwaar 

gevulde fietstassen. “Zo, ie bint t’r al ?”was de begroeting en ze 

opende deuren en we konden in een klaslokaal op een tafel de 

spullen uitstallen en Ganzenboom bracht de projector met dia’s in 

stelling. De fiets van de presidente ging mee in de gang en de grote 

fietstas werd geposteerd bij de grote gietijzeren kachel die naast 

het schoolbord stond. Er bleek brandhout in te zitten. Ze begon de 

grote kachel te vullen en met enkele kranten stak ze de fik er in. 

Ondertussen kwamen de overige plattelandsvrouwen binnen. Forse 

dames die allesbehalve plat waren. “Hoi” was te horen en de 

presidente wees eenieder er op dat de koffie alleen uitgeschonken 

werd in eigen meegebrachte kopjes. He grote moment naderde  en 

de presidente opende de leerzame avond. De agenda en de notulen 

werden doorgenomen en werden leden gefeliciteerd en 

gecondoleerd en als slot werd voorgegaan in het gebed. “Heer, 

mogen wij  vanavond de kans krijgen met het bezoek van de 

Spanjaardfabrieken betere huisvrouwen van onszelf  te maken door 

gebruik te maken van deze moderne artikelen.”.  
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Ganzenboom hield z’n verhaal met verve : hoe de textiel werd 

gemaakt, waar je het allemaal voor kunt gebruiken, hoe lang het 

meegaat, welke variaties er zijn en dan als afsluiting een tafel vol 

met producten die direct op locatie gekocht konden worden. Het 

leek een textiel – Tupperware - party avant la lettre die me tot op 

de dag vandaag is bijgebleven. 

  A.P.Magnin. 

De job was begonnen en elke morgen reed ik met mijn rode 

volkswagentje de route Ootmarsum, Weerselo, Hertme, Borne. Bij 

weer en wind.  

 de oude kever 
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Toen waren er nog echte winters. Ik herinner me nog dat het 

s’morgens nog stikdonker was wanneer je vertrok. Op een dag 

sneeuwde het ook nog verschrikkelijk. Van die hele grote zware 

vlokken. De kleine ruitenwissertjes van de VW konden het niet 

meer aan en ik moest steeds goed naar de weg turen want er lag 

inmiddels zoveel sneeuw dat de scheiding tussen weg en sloot bijna 

niet te zien was. Achter Hertme reed ik langs een boerderij waar 

grote bomen stonden. Plotseling een afschuwelijk gekrijs en de 

voorruit ging op zwart. Ik zag niks meer. De eerste reactie was de 

ruitenwissers op de hoogste stand zetten en goed naar links en 

rechts uit het zijraam kijken of ik nog op de weg zat. Langzaam 

kwam het zicht terug en zag ik een joekel van een pauwhaan met 

uitgespreide staart van de motorkap glijden. Die was wakker 

geworden van mijn lamplicht toen hij op een hoge boomtak een 

dutje zat te doen. Is het toch allemaal nog goed gegaan. 

 

De dagen op kantoor waren afwisselend. Onlangs was de nieuwe 

marketingorganisatie nog een  groot avontuur aangegaan dat op 

een debacle was uitgelopen. Een geweldige campagne met veel 

reclamemateriaal, stands op de grote textielbeurzen voor een 

nieuwe tak aan de Cinderella boom :  Cinderella dekens.  

Gedacht werd dat de merknaam Cinderella best een uitbreiding kon 

verdragen en er moest tenslotte vernieuwd worden. Grote displays 

met kleurendia’s van 1 x 2 meter van de dekens in lichtbakken met 

TL buizen werden aangemaakt en pronkten op verschillende 

beurzen. Maar de dekens gaven geen warme omzet. De beurzen 

van de klanten bleven dicht en alras werden de dekens uit het 

programma gehaald. Dat kostte natuurlijk ook geld.  
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De standaardproducten Kenmore, Cinderella en Teddy werden op 

verschillende plekken gepresenteerd. In de jaarbeurs in Utrecht was 

het regelmatig raak. 

 

                Presentatie van de Kenmore collectie in 1970 

 

                        De nieuwe luier volop in de promotie 

Naast de beursverzorging moesten er ook materialen worden 

aangemaakt voor de dealers, showcards, display, lichtbakjes, 

advertenties in de vakbladen, landelijke campagnes : er was veel 

werk aan de winkel. Van de vakbladen werd veelvuldig 
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gebruikgemaakt, een stroom van persberichten ging er uit en een 

speciale nieuwsbrief werd landelijk verspreid. 

   

    Info voor dealers en vakpers        fotomateriaal voor de bladen 

    

De dealers kregen dia’s met de eigen firmanaam voor de bioscopen 

die in de pauze werden vertoond. 

Het werk werd minder en dat was te merken. Chef Magnin werd 

een dagje ouder en naast de verkoop afdeling was er een 

showroom voor de huishoudtextiel en de nieuwe collecties. En bij 

bedtextiel horen bedden. Afgeschermd achter een wandje stonden 

bedden die niet werden gebruikt en wat is er handiger wanneer je 

in kantoortijd slaap krijgt.  Magnin droop regelmatig af naar die 
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beschermde plek om er een intensief tukje te doen en ik had m’n 

handen weer vrij….. 

Meer en meer werden productieonderdelen in Borne gesloten en 

werd de productie samengevoegd met bestaande Nijverdal ten Cate 

fabrieken of uitbesteed aan derden.  Het personeelsblad Spin Span 

bracht er steeds berichten over, maar het Spanjaard personeel 

                                                                    
moest machteloos toekijken hoe steeds maar weer geknabbeld 

werd aan het textiel - imperium totdat er bijna niks meer over was. 

Spanjaard Borne was de eerste fabriek van Nijverdal Ten Cate die 

helemaal dicht ging. In 1973 viel definitief het doek in Borne. 

 

Voor een deel van de gebouwen werd een bestemming als 

evenementenhal gevonden door dhr. Hagedoorn die later verhuisde 

naar Hengelo en op de Westermaat de evenementenhal ‘Expo 

Centre’ begon. Wie nu op de plek van het fabriekscomplex 
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Spanjaard gaat kijken vindt niet zoveel meer terug van dat 

roemruchte verleden. Een deel van het hoofdgebouw is nog te zien 

en is verhuurd aan de Bouwvereniging Borne en is een monument 

van een bewogen verleden. Een kunstwerk met een plaquette 

weerd in 2001 geplaatst. Het Museum het Bussemakershuis aan de 

Ennekerdijk 11 in Borne kent een Spanjaardkamer waar relicten uit 

hert verleden een plekje hebben gekregen 

 

 

Alles is verdwenen. Een replica van het kantoor is nog te zien. Het 

hele fabriekscomplex is een moderne woonwijk  geworden….. 
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Ik voelde in 1970 de klap aankomen en vond het verstandig naar 

een andere baan uit te zien en ging weer op sollicitatiepad. Via de 

verkoopafdeling kwam ik in contact met een grote afnemer : 

Verzendhuis Boers in Tubbergen. Grote klanten zoals Shell en 

Centra per Post maakten leuke omzetten in de postorderbranche. 

Cees Tel uit Heemstede was er directeur geworden nadat de   

oprichter Gerrit Boers door een tragisch auto ongeluk om het leven 

was gekomen. De contacten liepen perfect en ik maakte een deal 

voor een baan voor halve dagen in vaste dienst en de gratis 

beschikking over een eigen fotostudio in het pand aan de 

Boskampstraat. Half 1970 nam ik afscheid bij Spanjaard en ging een 

nieuwe uitdaging tegemoet waar ook weer veel over te vertellen 

valt. Maar daarover wellicht later meer  ….. 
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