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CAD voor CAM
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Albert Widenhorn met CEO 
Snyder bij Wolverine Motors

Altijd sterk in machines 
en gereedschappen 

Myford draaibank 
in het museum

Widenhorn op de 
technishow in 2018

Kroniek van een modern 
en innovatief familiebedrijf

In honderd jaar hebben vier generaties aan het roer gestaan.

Widenhorn viert 100-jarig bestaan 
Op 19 september is het honderd jaar 
geleden dat Albert Widenhorn aan 
de Leuvehaven in Rotterdam begon 
met het verkopen van Wolverine 
Motors en niet veel later gereed-
schappen en machines. In deze hon-
derd jaar hebben vier generaties 
aan het roer gestaan, die het uit-
eindelijk mogelijk hebben gemaakt 
dat Widenhorn tot op de dag van 
vandaag nog steeds bestaat en suc-
cesvol is. In deze lange historie zijn 
het bedrijf en de producten telkens 
aangepast aan de tijd en aan de 
nieuwe generatie.

Dit jubileum wordt op zaterdag 21 
september gevierd met een Open 
Huis in het Widenhorn bedrijfspand 
aan de Ambachtsweg in Rhoon. Alle 
klanten, oud-medewerkers, relaties, 
leveranciers en andere geïnteresseer-
den kunnen tussen 10.00 en 16.00 
uur een kijkje nemen bij Widenhorn 
en proosten, met hun eigen unieke 
glas gemaakt op een van de lasersys-
temen, op deze zakelijke verjaardag. 

Widenhorn Museum
Tijdens het Open Huis is het Widen-
horn Museum opengesteld, waar 
de historie van de zaak te zien is 
in voorwerpen en beeldmateri-
aal. Daarnaast is gedurende de zo-
merperiode hard gewerkt aan een 
compleet nieuw archief, waar alle 
fotoboeken en catalogi te zien zijn. 
De hal van Widenhorn is veranderd 
in de gereedschapswinkel van opa 
Cornelis Euser met machines en ge-
reedschappen van net na de oorlog 
tot nu. Ook zijn de huidige machines 
en softwareoplossingen live in actie 
te zien. 

Jubileumboek
Over de geschiedenis van de zaak 
Widenhorn verschijnt een bijzondere 
bedrijfsbiografie van meer dan 350 pa-
gina’s waaraan lang is gewerkt door de 
derde (Bert Euser) en vierde generatie 
(Anco Euser). Deze bedrijfsbiografie 
zal tijdens het Open Huis worden ge-
presenteerd. Tijdens deze dag wordt 
het jubileumboek ook tegen geredu-
ceerd tarief aangeboden.

Op zoek naar de ziel
Het is een ander boek geworden dan 
het jubileumboek over 100 jaar Wi-
denhorn dat Bert Euser zeven jaar 
geleden is begonnen te schrijven. De 

ontdekking van het ‘familiearchief’ 
met honderden brieven en historisch 
onderzoek in zeven landen, geven een 
nieuwe kijk op de geschiedenis van de 
zaak Widenhorn. Het is ook een ver-
slag van de zoektocht naar de ziel van 
de zaak. De ziel die het voortbestaan 
van Widenhorn heeft bepaald, door 
het overwinnen van negen ontwrich-
tingen in de loop van die honderd 
jaar. “We hebben woord gehouden: 
de zoektocht is voltooid, het karakter 
van de zaak is blootgelegd en de re-
sultaten zijn nu geboekstaafd tegen de 
achtergrond van de geschiedkundige 
context”, zegt Anco Euser.
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