
Gebr. de Graaff, schoenfabriek in Waalwijk 
 
(Door: Ton van Schijndel; uit: Perfinpost nr. 131, november 2019) 
 

In 1910 bezochten Godefriedus, Adrianus en Antonius de Graaff (zie afbeelding 1) de wereld-
tentoonstelling in Brussel en besloten daar hun drie afzonderlijke schoenmakerszaken samen te 
voegen onder de naam ‘fa. Gebr. de Graaff’ en een moderne fabriek te bouwen voor het machinaal 
vervaardigen van schoeisel. 1)  
 

 
 
Afb. 1: De gebroeders Godefriedus, Adrianus en Antonius de Graaff 2) 

 
 
De plannen verliepen voorspoedig en op in juli 1911 ging het nieuwe bedrijf van start (zie afb. 2). 
 

 
 
Afb. 2: schoenfabriek van de Gebr. De Graaff aan de St. Antoniusstraat in Waalwijk 3) 

 

 

De firma gebruikte van 1916 tot 1930 de perfin G 2 (zie afbeelding 3) 
 

                                
 
Afb. 3: de perfin G 2 van Gebr. De Graaff in Waalwijk 4) 

 



Begonnen werd met de fabricage van degelijk dames- en herenschoeisel.  
Ze brachten de schoenen onder de naam "The G. shoes" op de markt (zie afbeelding 4).  
 

                                                                                                
 
De schoenen vonden vooral om hun goede kwaliteit meteen gretig aftrek en vooral de provincie 
Limburg bleek veel interesse te bestaan voor deze kwaliteitsschoenen.  Ook in het buitenland was er 
belangstelling: de schoenen werden vóór de 1e WO met name uitgevoerd naar IJsland en Duitsland.                   
 
Al in 1917 bleek de fabriek te klein en werd besloten 200 m2 bij te bouwen om een ruimer en 
overzichtelijker fabricageproces te krijgen. Regelmatig bleef  de fabriek de normale producten op de 
binnenlandse markt leveren, tot in 1923 haar aandacht werd gevraagd voor orthopedisch werk.  
 

 
 

De opening voor machinaal maatwerk en de vervanging van het handmaatwerk was hiermee geboren. 
Vanaf deze tijd werd de zaak in de richting van de ‘gemakschoenen’ gestuurd, waarvan de gebroeders 
De Graaff de eigenlijke grondleggers zijn (zie ook afbeelding 5). Ze werden tot 1963 geproduceerd.        
                                                                                                                                                                                                                                
Ook werden de schoenen geëxporteerd naar Engeland en maakten er aardig opgang, totdat in 1926 
de invoerrechten zo hoog werden opgetrokken, dat de schoenprijzen niet meer betaald konden 
worden. Later werd nog geprobeerd uit te voeren naar Nederlands-Indië, wat aanvankelijk leek te 
lukken, maar door de economische crisis in 1930 viel ook de Indische export in elkaar.  

Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de firma schoenen produceren.  
In 1953 had de firma nog een stand op de Internationale Tentoonstelling Schoenen Leder en Mode 
(S.L.E.M.), gehouden in Waalwijk van 21 t/m 31 augustus 1953 (zie afbeelding 6). 
 

 
 
De productie van het bedrijf werd uiteindelijk gestopt in 1963.  
Het fabrieksgebouw maakte in de jaren zeventig van de vorige eeuw plaats voor nieuwbouwwoningen 
aan de St. Antoniusstraat. 

 
Afb. 4: advertentie in de Limburger 
Koerier van 15 september 1923 5)

 

 
Afb. 5: advertentie in Trouw 31 juli 1959 5) 

 
Afb. 6: Stand van de firma 
Gebroeders de Graaff op 
S.L.E.M. in 1953 6)

 



 
 
Bronnen:  
1) Dit artikel is vooral gebaseerd op een krantenartikel naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de firma, dat 
verscheen in de ‘Echo van het Zuiden’, 18 juli 1936 
2) Afbeeldingen bij  bovengenoemd artikel. 
3) Afbeelding afkomstig uit de Beeldbank van het Streekarchief Langstraat Heusden  
    Altena (SALHA) 
4) Perfins uit eigen collectie Ton van Schijndel 
5) Advertentie gevonden via www.delpher.nl 
6) Fotograaf: A. Oudkerk, Waalwijk, uit  Beeldbank SALHA 
 


