1913-ca.1976
NIVE, Hengelo
IJzergieterij G.G. Hulshoff “Excelsior” (1913); N.V. Nederlandsche Industrie voor Electrotechniek
“NIVE” (1920); Delta Pompen (1946)
Over deze toch lang
bestaand
hebbende
onderneming
is
opmerkelijk
weinig
bekend.
Naar
informatie op een
bewaard gebleven foto
heeft de eerste gieting
plaats gevonden op 3
maart 1913. In het
telefoonboek van 1915
staat onder Hengelo een
ijzergieterij vermeldt
van G.G. Hulshoff
gevestigd
aan
de
Enschedesestraatweg
104/106. De naam van
Hulshoff komen we ook
tegen
in
een
krantenbericht uit 1928,
maar dan in de
hoedanigheid
van
directeur van de ijzergieterij NIVE. De bedrijfsactiviteiten zijn kennelijk verbreedt met het vervaardigen van
elektrische huishoudelijke apparaten. In ieder geval worden er in de jaren 1928-1929 radio’s onder de
merknaam Excelsior gefabriceerd. Krantenberichten uit 1928 handelen over een staking bij het bedrijf voor
loonsverbetering en arbeidstijdverkorting. Na een staking van enige weken wordt er een voor de stakers
aanvaardbaar compromis bereikt. Uit de berichten valt op te maken dat er in 1928 47 mensen bij het bedrijf
werken. Omdat J. Hulshoff, zoon van de oprichter, meer brood ziet in het maken van elektrotechnische
apparaten is vermoedelijk in de loop van de jaren twintig het ijzergieten beëindigd. Uit een krantenbericht uit
1931 vernemen we weer van een staking, maar nu gericht tegen loonsverlaging. Al na één dag staken wordt de
voorgenomen loonsverlaging teruggedraaid. In de Tweede Wereldoorlog wordt de gieterij onder de naam
Schultse Delta door de bezetter gebruikt als oorlogsindustrie. Na de oorlog worden de gebouwen verhuurd aan
Ing. G. Zijlstra en mr. L. Bood, twee oud-werknemers van Stork, die er het bedrijf Delta Pompen vestigen.
Stork maakt pompen voornamelijk volgens klantspecificatie. Zijlstra en Bood geloven dat er ook een markt is
voor standaardpompen. De eerste pomp wordt in 1947 afgeleverd. Al in het eerste jaar van zijn bestaan bouwt
Delta Pompen meer dan 1000 pompen. Aan pompen zit het nodige gietwerk en de gieterij is daarvoor in ere
hersteld. NIVE is omgezet tot een houdstermaatschappij van onroerend goed en exploiteert een winkel voor de
verkoop van verlichtingsarmaturen, radio’s en witgoed. Na het overlijden van J. Hulshoff in 1969 hebben de
erfgenamen het onroerend goed verkocht en de vennootschap opgeheven.
Delta Pompen gaat in 1970 een samenwerking aan met het Zwitserse Sulzen Pumpen, door wie het in 1971
wordt overgenomen, waarna het bedrijf wordt voortgezet onder de naam Sulzer Delta. In 1996 is het bedrijf
verzelfstandigd tot VDA Pompen, later Rodelta Pumps International genaamd. Tot ca. 1976 is het bedrijf
gevestigd aan de Enschedesestraat 230 in Hengelo waarna het verhuist naar Almelo. In 2015 is Rodelta Pumps
overgenomen door Kirloskar Pompen BV. Het is enigszins duister daar waar het gaat over de voortzetting onder
de naam Delta Pompen. In 2004 is er na een overname van VDA Pompen, v/h Sulzen Pumpen Benelux, opnieuw
spraken van een bedrijf dat onder de naam Delta Pompen opereert en gevestigd is te Groningen. Er bestaan nu
dus twee bedrijven die naar eigen zeggen een voortzetting zijn van Delta Pompen opgericht in 1946 in Hengelo.
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