Losse notities
Walter" wordt Walter-Borgh
H et karakt eristiek e pand van W alter
op de hoek Pijp en straat Zuiderhagen is onde r de
slope rshamer geva llen : in 1990 ve rliet
de vierde ge ne ratie- W alter (Step hen )
h et pand om W alter Ruitersport in
de Brinkstraat voort te zetten; in m ei
1993 ve rwoestte ee n gro te uit slaand e
brand de leegstaan de hu izen , die nog
tot zee r onlangs een "rotte kies"
vormden in het centrum van
En sch ed e.
Bij de sloo p werd ee n deel van de
oude stadsbuite ng rach t bloot gelegd ,
waa rvan breedte en vo rm goe d
zichtbaar werden , zoa ls blijkt op de
fot o , gemaakt door
gemeentearchiefa mbte naar Jansen van
'Walter' ingoede tijden [oto P.H .L. Spel'
de Sligte die same n met
gemeentearchivaris R oding sn el ter
plaatse was. Winkels en 12 apparteme nten zullen ve rrijzen op de plaats van dit
ee ns zo opvallende Ju gendstil-pand . Slechts de eerste stee n ui t 1880 resteert no g.
I n 1880 hadd en Au gust W alter en zijn vro uw Antoin ette Pico de pand en
Z uide rhage n 49-5 I laten bou w en voor hun schildersbe drij f, dat in I R73
begonnen was door Augusts vader Aug ust aan de O lde nzaalsestraat. In 1909
werd de zaak uitgeb reid werd met ee n zade l- en tui genmakerij . vooral ten
be hoeve van de textielindustrie die toen vee lvuldig geb ruik maakt e van die grote
Belgen, D e derde gene ratie(G uus Walter) regeerde tot 1985 en breidde
geleidel ijk ver de r uit tot auto be kleding en paard en sport. De brand van 1949 was
ee n tragisch dieptep unt, omdat de verzekering nog uit 1909 dateerde en van de
schade van f 90.000 ,- slech ts f 8.000, - ve rgoed we rd.
U iteind elijk zou ee n tw eed e brand (1993) de defini tieve onde rgang van het pan d
bet eken en .
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