
I of J van Raalte & Zonen 

(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 125, mei 2018) 

 
Enige tijd geleden werd ik door Nolco Oosterhagen benaderd over de firma Van Raalte uit Rotterdam, 
bekend van de perfins VRZ 1 en VRZ 2. Hij liet me twee perfinbrieven van deze firma zien, een met  
I. van Raalte en een met J. van Raalte erop (zie afbeeldingen 1 en 2). 

 
 
Afb. 1: VRZ 1 op brief 23-6-1906, I. van Raalte 

 

Afb. 2: VRZ 2 op brief 26-6-1924, J van Raalte 

 

Het bedrijf 
Op het Westnieuwland 5 was de firma I. of J. van Raalte en Zonen vanaf 1865 gevestigd (zie 
afbeelding 3).  

 



 
 
Afb. 3: Westnieuwland in Rotterdam 

 
De familie Van Raalte was een uitgebreide Joodse familie die ook in Rotterdam haar sporen heeft 
achtergelaten. 
De eerste Van Raalte van deze familie die zich in Rotterdam vestigde was Izak (Isak) van Raalte 
(Deventer, 1802 – Rotterdam, 1881). Izak vestigde zich in Rotterdam vóór 1825, het jaar dat hij met 
Grietje de Sterke (Rotterdam, 27 okt. 1801 – 1886) huwde. 

Waarschijnlijk is deze Izak de oprichter van de firma Van Raalte en Zonen, waarbij hij bij de 
ondertekening de J gebruikte, de eerste letter van de Hebreeuwse vorm van Izak, Jitschak. Vandaar 
dat men de ene keer de firma I. van Raalte & Zonen tegenkomt en dan weer J. van Raalte & Zonen 
met name in advertenties (zie enkele voorbeelden hieronder. 
J van Raalte & Zonen was een grossier in manufacturen. Het was een van de grootste spelers op dit 
terrein. Deze groothandel leverde niet alleen binnen ons land, maar in de bronnen zijn ook 
advertenties te vinden voor de verkoop naar Engeland en Nederlands-Indië. 
 

                                                       
  
Afb. 4: adv Nwe Rotterdamsche                                      Afb. 5: adv. in de Javabode, 05-07-1892    
           Courant 05-08-1865 
              
Bronnen:  
- Websites  www.joodserfgoedrotterdam.nl en www.delpher.nl 


