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Riesebos, manufacturen en 

fournituren, 1875-2006

door Richard Boddeus

Als in 1875 Carolina Wilhelmina Riesebos-Schorse een winkeltje opent in 
garen en band kan ze nog niet bevroeden dat de onderneming in maar 
liefst drie eeuwen actief zal zijn. Weinig winkels hebben zo’n lange ge-
schiedenis als deze, die in 2006 ophield te bestaan. Ruim honderddertig 
jaar lang werden er op Oudestraat 91 manufacturen en fournituren ver-
kocht in het laatmiddeleeuwse pand.

Het begin
Carolina Wilhelmina Schorse werd geboren in 1830. Ze huwde met de met-
selaar Hermanus Riesebos. De twee besluiten in de jaren zeventig van de 
19de eeuw van de Broederweg te verhuizen naar het pand in de Oudestraat, 
dat toen nog een andere nummering had dan tegenwoordig en waar voor-
heen een zaak in scheepsbenodigdheden was gevestigd. Het stel kocht de 
woning en vestigde zich op de benedenverdieping, achter de kleine winkel 
die zich voorin het pand bevond. De bovenverdieping werd bewoond door 
anderen. Vanaf het begin werd er veel aan boeren verkocht. De plattelanders 
waren verknocht aan zwarte wollen kousen, borstrokken en gemoltoneerd 
ondergoed. Later ook aan de eeuwenoude eau de cologne van het uit Keulen 
afkomstige bedrijf 4711, dat getapt werd in kleine flesjes. Kraaltjes werden 
afgewogen op een weegschaaltje. 
Het zal hard werken zijn geweest, want naast het werk in de winkel moest er 
ook nog gezorgd worden voor vijf kinderen: drie dochters en twee zonen. De 
oudste, Grietje Willempje, was bij het openen van de zaak 13 jaar, de jongste 
telg was 5 jaar. 
Oudste dochter Willempien werkte zoals gebruikelijk mee en nam uiteinde-
lijk de winkel over. Haar moeder, de oprichtster van de zaak, overleed negen 
jaar na haar man, in 1899. Willempien vond dat ze na verloop van tijd de 
zaak kon verlaten. Haar twee jaar jongere broer Pieter Cornelis nam het 
bedrijf in 1909 over. Of deze Pieter Cornelis veel in de winkel heeft gestaan 
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valt te betwijfelen. Hij was net als zijn vader metselaar van beroep en had 
een werkplaats achter de winkel, in de Voorstraat. Wel veranderde hij de 
naam van de zaak, die in het vervolg firma P.C. Riesebos werd genoemd. Best 
opmerkelijk, omdat het werk vooral uitgevoerd werd door zijn vrouw, de uit 
Apeldoorn afkomstige Hermina de Jong, die in de archieven als winkelier-
ster te boek staat. Het stel vestigt zich in het pand aan de Oudestraat, nadat 
ze eerder op de hoek Vloeddijk-Broederweg woonden, waar ze een winkel 
hadden genaamd Het Zwarte Paard. Ze krijgen tussen 1891 en 1910 acht 
kinderen: evenveel jongens als meisjes. Twee van hen bereikten de volwas-
sen leeftijd niet. Derde dochter Grietje Willempje, genoemd naar de tweede 
eigenaresse, overleed op 14-jarige leeftijd. Vierde zoon Pieter Cornelis, ge-
noemd naar de vader, werd slechts 11 maanden oud. Als vanzelfsprekend 
werkten de drie dochters mee in de winkel. Uiteindelijk zou Mien (Hermie-
na) - vernoemd naar haar moeder - de winkel overnemen van haar ouders. 
Ze bleef de zaak firma P.C. Riesebos noemen. 

Hermanus Riesebos. Collectie Theo van Dijk. Carolina Willemina Riesebos-Schorse. Collectie Theo van Dijk.
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Nieuwe generaties
Mien kreeg een relatie met beiaardier, organist en dirigent Theo (Theodorus 
Willem) van Dijk, zoon van de in Kampen bekende eigenaar van De Katoen-
baal: een modewinkel gevestigd op Oudestraat nummer 242. Het stel trouw-
de in 1933, twee jaar nadat de vader van de bruid overleden was, en twee 
jaar voor het overlijden van moeder Riesebos. Ze zouden twee kinderen krij-
gen: Betsy, die 9 dagen oud werd en Theo (Willem Theodorus) die later de 
zaak over zou nemen. 
Mien heeft lange tijd de winkel alleen gerund. Haar man was naast musicus 
ook nog werkzaam in De Katoenbaal. Aan zijn leven kwam vroeg een einde, 
in 1951 overlijdt hij op 44-jarige leeftijd. Opvolging was reeds geboren, maar 
het duurde even voordat zoon Theo mee kon werken in de winkel. De in de 
eerste winter van de Tweede Wereldoorlog geboren Theo wilde wel samen 
met zijn moeder de zaak runnen, echter op voorwaarde dat die grondig 
verbouwd zou worden. In 1961 ging dan eindelijk, na een verbouwing van 

Grietje Willempje Riesebos (1862-1935). Collectie Theo van Dijk.
Mien Riesebos met moeder Hermiena de Jong. Juni 1921. 
Collectie SNS Historisch Centrum.
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Oudestraat 91 met Mien in de deuropening voor de eerste 
verbouwing. Collectie Theo van Dijk.

Oudestraat 91 na de eerste verbouwing. Collectie Theo van 
Dijk.

Interieur van de winkel. Collectie Theo van Dijk.
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Oudestraat 91 na de tweede 
verbouwing. Jaren negentig. 
Collectie Theo van Dijk. 

Theo en Mien van Dijk. Jaren zestig. Collectie SNS Historisch Centrum. 
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Theo en Mien van Dijk. Jaren zestig. Collectie SNS Historisch Centrum.

Oudestraat 91 na de tweede 
verbouwing. Jaren negentig. 
Collectie Theo van Dijk.
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drie maanden, een geheel vernieuwde Riesebos van start, klaar voor de toe-
komst. De zaak werd uitgebreid, het kleine kamertje links van de ingang, 
nog stammend uit de 19de eeuw, werd bij de winkel getrokken en ook aan 
de achterkant werd een kamer vrijgemaakt voor meer winkeloppervlakte. 
Het assortiment kon zodoende uitgebreid worden. De boerenspullen ble-
ven, er werd babygoed toegevoegd en later volgde de duurdere nachtkleding 
van Pill en het oerdegelijke ondergoed van Hollandia, dat later door Ten 
Cate werd overgenomen. Nog weer later ging de winkel ook handdoeken in 
het hogere segment verkopen. 
Het labelen van kleding van bewoners van de Lucasstichting en de Gasthui-
zen werd ook verzorgd door de firma. De omzet verdubbelde binnen korte 

Theo van Dijk met de handdoek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 1975. Collectie Theo van Dijk.
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tijd. De verbouwing had positief uitgepakt en er werd een winkelbediende 
aangenomen. Mien overleed na een kort ziekbed in 1970. Theo moest het 
bedrijf verder runnen met zijn medewerksters. 
Het succes van de onderneming bereikte in 1975, toen de zaak honderd jaar 
bestond, een hoogtepunt. Dat moest gevierd worden. Kopende klanten kre-
gen een cadeau: een handdoek met de stadsbrug uit 1875 er op. 

Voorspoed
De zaken gingen goed. In 1979 volgde er opnieuw een verbouwing, die net als 
in 1961 werd uitgevoerd door de neef van Theo: aannemer Ben Riesebos. De 
winkel kreeg een gemetselde bogenpui, met daarachter een glazen schuifpui 

Vriend van de familie, mevrouw Raab, spreekt Theo toe tijdens de heropening in 1979. Collectie Theo van Dijk.
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geboren
overleden
gehuwd

Hermanus Riesebos   
*   9 mrt 1833 IJsselmuiden

+ 20 dec 1890 Kampen

x  

Willemina Carolina Schorse

*   11 feb. 1830 IJsselmuiden

+  14 aug. 1899 Kampen 

Kornelia Gezina Riesebos  
* 

+ 12 apr 1913 Amsterdam

x 

Jurrien ten Have 

*
+
x

Grietje Willempje Riesebos   
*   9 dec 1862 Kampen

+ 12 jun 1935 Kampen 

Peter Kornelis Riesebos   
* 10 mei 1864 Kampen

+ 

x   7 aug 1890 Kampen

Hermiena de Jong

*  

+ 12 apr 1935 Kampen 

Klazina Geertruida Riesebos  
*   

+ 

x  21 juli 1891 Kampen

Petrus Johannes van Wielink

 

Klaas Riesebos  
* 13 okt 1868 Kampen

+ 

 

Klaas Riesebos  
* 2 mei 1870 Kampen

+ < 1930 Amsterdam

Sophia Maria Meijer

 

Hermanus Riesebos  
* 

+ 14 aug 1936 Kampen

x  

Aaltje Hulsman

 

Derk Riesebos  
* 17 nov 1892 Kampen

+ 1985 Kampen

x  8 jun 1916  Kampen

Baukje van Dijk

 

Carolina Willemina Riesebos 
* 

+ 

x  

Gerrit Zoet

 

Lamberdina Riesebos  
* 

+ 29 nov 1966 Heerde

x  12 jun 1930 Amsterdam

Hermanus van Wielink

 

Grietje Willempje Riesebos 
* 

+ 13 aug 1916 Kampen

 

Pieter Cornelis Riesebos 
* 

+ 10 juli 1911 Kampen

 

Hermiena Riesebos
* 24 jul 1907 Kampen

+ 1970 Kampen

x  8 dec 1933 Kampen

Theodorus Willem van Dijk

* 

+ 3 aug 1951 Kampen

 

Klaas Riesebos 
* 

+ 29 jan 1960 Kampen

x  

Gesina Hendrika van Olst

 

Betsy Hendrika Catharina van Dijk
* 1938 Kampen

+ 17 jul 1938 Kampen

 

Willem Theodorus van Dijk
* 17 dec 1940 Kampen

+  3 mei 2022 Kampen

 

17 jun 1866 Apeldoorn

2 nov 1869 Kampen

31 aug 1897 Kampen 

26 jan 1867 Kampen

2 jun 1891 Kampen

6 apr 1922  Kampen

8 mrt 1895 Kampen

27 sep 1917 Kampen

1 aug 1910 Kampen

13 dec 1928 Kampen

16 juli 1899 Kampen 28 okt 1901 Kampen

3 sep 1906 Kampen

30 mei 1897 Kampen

29 feb 1936 Kampen

4 sep 1865 Kampen

26 okt 1931 Kampen

11 okt 1861 Kampen

23 jun 1955 Kampen
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van een ontwerp dat nergens anders in Kampen te vinden was. Dit idee deed 
Theo - net als zijn vader ook organist en beiaardier - op in Chicago tijdens een 
muzikale rondreis door Amerika. Het pand werd voorzien van een uithang-
bord dat gemaakt werd door smid Hengeveld. De welstandscommissie vond 
dat bord geen goed idee en het mocht niet aan de gevel hangen. Toenmalig 
wethouder Hengeveld, de broer van de smid, kwam dat ter ore. Hij toog naar 
de winkel met de mededeling dat Theo het bord maar gewoon moest ophan-
gen. De welstandscommissie heeft nooit meer wat van zich laten horen. 
Bij de verbouwing hield de eigenaar oog voor de historie, want het interieur 
kreeg een opmerkelijke toevoeging. Waar bij de eerdere verbouwing het zij-
kamertje bij de ingang sneuvelde, kwam een van de beschilderde panelen 
uit de 19de eeuw weer terug op de oorspronkelijke plek achter de toonbank: 
een fantasietafereel met een bootje erop, ongetwijfeld een overblijfsel uit de 
tijd dat er in het pand scheepsbenodigdheden werden verkocht. De opening 
van de verbouwde winkel werd verricht door mevrouw Kleemans, de vrouw 
van de burgemeester, die een korte komische toespraak hield en een lint 
door mocht knippen. De muzikale omlijsting was in handen van de Kamper 
trompettist Leo Torn. 
Sliep Kampen begin jaren tachtig nog onder een wollen dekentje, aan het 
eind van het decennium hadden ze deze ingeruild voor een dekbed. Rie-
sebos ging met zijn tijd mee: dekbedhoezen werden toegevoegd aan het 
assortiment. Het aanbod veranderde voortdurend want richting de eeuw-
wisseling werd er steeds minder kleding zelf gemaakt, waardoor naaigaren 
en knopen een kleinere rol gingen spelen. Iets wat Theo helemaal niet erg 
vond, omdat het bewerkelijke arbeid was die weinig opleverde. 
In 2000 vierde het bedrijf het 125-jarig bestaan. Klanten kregen nu bij aan-
koop een fles Duitse witte wijn, met een aangepast etiket, waarop een af-
beelding van de pui stond. Honderden flessen werden weggegeven. 
Aan het begin van deze eeuw werd er nagedacht over de toekomst van de 
onderneming. Theo had geen eerste- en tweedegraads familieleden. Ook 
werd er geen andere opvolging gevonden. Dus werd besloten om geen nieu-
we activiteiten te ondernemen: er kwam geen verbouwing meer en er werd 
geen website in gebruik genomen. De eigenaar bereikte eind 2005 de pensi-
oengerechtigde leeftijd. Vanaf dat moment werden er nog zelden artikelen 
ingekocht. Na een grote uitverkoop werd op 1 juni 2006 de deur voorgoed 
gesloten. Het pand werd verkocht. Zo kwam er een eind aan de verkoop van 
garen en band van het familiebedrijf Riesebos. 
Theo van Dijk overleed op 3 mei 2022. 
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- Kamper Nieuwsblad, 23 november 1961, 25 september 1975. 
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- Weekblad de Brug, 23 mei 2006.
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