
(-{

Het iubileumnummer is voor de redactie aanleiding geweest om aandacht te besteden aan

de mensen die achter het werk van de SIED zitten. Wat voor soort mensen sluiten zich

eigenlijk bii de SIED aan, wat beweegt hen en wat doen ze zoal?

In dit nummer geven we hiervan een beeld. Met zeven vrijwilligers van de SIED hielden we

een kort interview, met een kiein deel van de meer dan dertig vrijwilligers die bii de SIED

actief ziin.

We vormen een bont gezelschap dat verschillende disciplines vertegen-

woordigt. Samen beschikken we over een rilke praktiikervaring in het

bedrijfsleven, het onderwijs, de journalistiek, bii overheid en bij advies-

bureaus. Samen delen we de passie voor de stad en vooral voor het rijke

industriële verieden.

We pakken een grote vaÍiëteit van grote en kleine projecten aan. Want

dat willen we vooral: dingen aanpakken. De vele sporen die de Deventer

lndustrie sinds de eerste industÍiële revolutie heeft achtergelaten opsporen,

bewaren, Íestaureren, presenteren en een nieuw leven geven. Met pre-

senteren bedoelen we ook publiceren: denk aan boeken als Deventer

Blik, over de geschiedenis van arbeidsmigranten, Ankersmit, 100 iaar
katoen in Deventer, het rappoÍt Historische kwaliteit bedrijventerrein

Bergweide, het publiceren van fiets- en wandelroutes en artikelen in tijd-

schriften, het geven van lezingen en rondieidingen en het organiseren van exposities.

We zoeken daarbii de samenwerking met gemeenteliike organisaties, zoals het Stadsarchief

en de Athenaeumbibliotheek, met het Historische Museum, het Kunstcircuit, het

Kunstenlab, met organisaties als de Deventer Foto Kring, de Saxion Hogeschool, met de his-

torische verenigingen in het Lebuïnusconvent en met andere organisaties en bedrijven met

wie we samenwerken.

De uitgaven van Niivertijd vormen inmiddels een aardige collectie. Een toenemend aantal

belangstellenden heeft alle uitgaven in huis of geeft te kennen de hele serie dan wel de nog

ontbrekende nummers te willen ontvangen.

Het mag zeker een prestatie genoemd worden dat de redactie van Nijvertijd: Eric Giesbers,

Janleo van de Laar, Pieter Ellens en Ipe de Graaf er steeds weeÍ in slaagt om elk halfjaar met

een naar vorm en inhoud opvallend nummer te komen. Pieter en Janleo zijn er vanaf het

eerste nummer al bij!

Ik wens u veel leesplezier

Gijs van Elk, voorzitter.

De Sli(hting lndustrieel Ertgoed Deventer, is

opgeÍicht in iuli 1 995. Doel is het behoud van

industrieel erfgoed in Deventer en omgeving.

Ons werkgebied omvat Bathmen, Deventer,

Diepenveen, Olst, Twello, Voorst en Wijhe.

Cegevens vastleggen, historisch onderzoek

doen en daarover publiceÍen ziin belangrijke

onderdelen van ons werk.

We organiseren excursies, bijeenkomsten en

lezingen en geven advies op het gebied van

hergebruik van industrieel erfgoed.

Natuurliik zetten we ons in voor heÍgebruik van

monumenten van bedrijÍ en techniek

Voor meer informatie kunt u onze brochure

aanvragen, bel (0570) 641 1 51 of mail

info@sied.nl.

U kunt ook onze lnternetsite bezoeken:

\/W.sied.nl

VHCP Architecten

Rabobank Salland
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Schaap Bliksembeveiliging en
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Industrie inspireert!
ln di t  nummer vertel len een aantal  mensen over waar zi j  mee bezig

waren of z i in voor de SIED. Aan de orde komt wat zi i  daar zo boeieno

aan vinden, waar ze het voor doen. Het blijkt een staalkaart te zijn van

invalshoeken en act iv i tei ten, die al le een gemeenschappel i jke noemer

hebben: ons industr iële erfqoed. We laten hen zelf  aan het woord.

De gevoelige snaar

Als puber schreef ik al grote bedriiven aan om een speldje te vra-

gen (ik vraag me af waar ze gebleven ziln ) Wat later werkte ik in de

vakantie bij een firma die onderhoudswerk verrichtte bii de

Verenigde Blikfabrieken. Tljdens miin studie werktuigbouwkunde

was een van de hoogtepunten een bezoek aan het historische stoom-

gemaal de Cruquius in de HaarlemmermeeÍ. Zo kreeg ik een steeds

groeiende belangstelling voor de geschiedenis van de techniek. Hoe

aich ontwikkeld en waarom op die manier?

derii de Ysermólle (nu zetelt er de smederij van Wiliem Jonkers III) een

tentoonstelling van kindertekeningen. Wie de jeugd heeft...

In het lustrumjaar 2000 is het ons gelukt een grote stoomlocomotief van de

Veluwse Stoomtrein Maatschappii op het industriespoor te laten rijden, dat

spoedig daarna is opgebroken.

Ik realiseer me vaak dat de huidige samenleving voor een groot deel bestaat

en gevormd is door de industriële ontwikkelingen. Bezig zijn met het erfgoed

daarvan motiveert me'.
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Een fles van blik

'Dwarsverbanden tussen technische ont-

wikkelingen en marktbeleid vind ik fasci-

nerend. Indert i jd maakte ik het begin mee

van het proiect 'Deventer '  bl ik ' ,  met veei

industr iële en sociale aspecten, zoals b.v.

de'gastarbeiders' r 'an Thomassen en

Dri jver. En toen kwam plotsel ing een

enorme collectie bllkken van een particu-

liere verzamelaar beschikbaar waar de

SIED ' iets mee mocht doen'. Je moet dan

ineens vanuit meerdere standpunten naar

een verzameling leren ki jken: niet al leen

technisch en industrieel, maar ook naar

zeidzaamheid en museale waarde. Je komt

via'alledaagse producten' een cultuurhis-

torische wereld binnen. En wat te denken

van een blik in flesvorm: uniek, gemaakt

in de Verenigde Staten, voor een traditio-

nele flessenvulmachine. Een interessant

leerproces I '
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Auto's in de garage

'Voor de oorlog bouwde de firma Lammers aan de havenkant van de oude Zwafte

Silo een paardenstal, waar de trekpaarden stonden die het transport verzorgden van

zout en veevoer. Toen deze ruimte veel later vrij kwam, ging ik daar oude auto,s

opknappen, want ik werkte en woonde vlak in de buurt. Toen eind jaren '90 de laatste

werknemer ging vertrekken vroeg de toenmalige eigenaar, de coóperatie Deventer-

Lochem me om een oogje in 't zeil te houden. Van het een kwam het ander: doordat

de voorzitter van de SIED mij kende via mijn werk lukte het de SIED het voormalige

kantoor van de CDL te huren met daarnaast een flinke hal voor tentoonstellinsen en

bijeenkomsten.

Het heeft me altijd gespeten dat er in de stad veel verdween op industrieel gebied en

door een fototentoonstelling van de SIED werd miin belangstelling gewekt.

Mijn enthousiasme nam geleidelijk toe en inmiddels wiid ik mii aan allerlei klussen

in en om het gebouw: je moet iemand hebben die prak-

tische dingen regelt! Ik mag graag fil

het reiien en zeilen van 'de cluLr'

meedenken over de grote lilnen'
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ontwerp geen product

iaren dat ik als ontwerper bij ceramiekproducent

in Maastricht werkte, keek ik vaak in het

bedtiifsarchief wat er zoal gemaakt was in de loop van

:de tiÍd. Vormgeving was altijd al verbonden met het

@e iaen'7O d.at Engeland begonnen was met het

Sehoud van ziin naar verhouding oudere

;industriële proces en met de technische eisen. Ik las in

í , . strië1e erfgoed

].Jange tiid weer terug in Deventer hoorde ik

het mozaïek van de te slopen Sociale Werkplaats aan

Schonenvaarderstraat verloren dreigde te gaan. Dat

was voor mii het sein actief te worden bij de SIED: met een groepje geliikgezinden alle puzzelstukjes weer bij elkaar pas-

sen en zo hebben we de voorstelling van Willy Zandvtiet uit de jaren zestig gered.

Ik vind het zo leuk dat de SIED ook oog heeft voor de artistieke en maatschappelijke kanten van industÍieproducten:

oude muutreclames, briethoofden, glas-in-loodramen, beletteringen. Door zulke karakteristieke details komen andere

ti lden tot leven'.
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kiik op bedrijven tonen en de belangrijke rol van de mens daarin,
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' ln 2O0l werd mij gevraagd lid te

de werkl

var zifn

rát au.

n van

ik keirde de s@hting al

t. Een

n

in I  q95 hoorde dat er een st icht ing

werd opgericht die het industriële ver- .:

leden van Deventer in kaart zou brengen.

Er was daarbi j  veel onderzoek te doen

Speuren naar sporen

'lk had al zo'n 25 jaar in mijn vrlje

tijd archeologisch werk gedaan, toen ik

en dat leek me interessant: we konden

iets opbouwenl Samen met anderen

oude topograíische kaarlen, kadaster-

gegevens en gemeenteverslagen besfu de-

ren om een beeld te krijgen. En daarna

ter plekke kijken: wat is er nog over,

hoe staat het erbij? Kunnen we verder

komen met puzzels en raadsels? Dat

vind ik een van de leukste dingen: in
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ramen opgerrerffiEffiËffit het laatste

gebouw van de firma Ankersffift dat gesioopt

zou worden.

De laatste tijd ben ik bezig geweest met de veel-

besproken ophaalbrug over de Buitengracht (bij Senzora). We von-

den in het archief de oorspronkelijke tekeningen uit 1886, maar

toen moest ik op zoek naar een mogelijkheid het bouwwerk gere-

construeerd te krijgen. Een bedrijf in Genemuiden gaat de brug

bouwen, compleet met klinknageis: voorjaar 2008 iigt hii er weer.

Dat vind ik leuk en praktisch werk: uitzoeken hoe ik een speciaal

proiect voor elkaar kan krijgen en hoe de bekostiging ervan rond

ftan komen. Met miin achtergrond als bouwkundige en mijn vele

:relaties kan ik zo de SIED van dienst ziin en een bijdrage leveren

. aan het erfgoed van de stad'.
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machine of  instal lat ie tesenkomen. die 
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van een vroeger productieproces lt
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worden dat het soms waardevol  is  t
industrieel erfgoed te behouden.' :;
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Bronnen:

lpe de Craaf schreef het artikel.

Met dank aan Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek DeventeÍ

Donateur kan men worden door overmaking van: € 1 5,-  (of  meer) voof part icul ieren, € 25,- (oÍ  meeo voor organisat ies, $ 50,- (oÍ  meer) voor bedri jven op postbankrekening

4'l 51 41 t.n.v. de Stichting Industrieel ErÍgoed Deventef. Adres: Vonderstraat 11 1, 7419 BN Deventer

Vormgeving: All ison, graÍische vormgeving en reclameadvies, Deventer. tSBN 1 388-2759


