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I lc t  is  22 apr i l .  t )e lucht is gr i js  bewolkt  cn er staat een ki l  windjc.  lk  loop langs de ook al  gr i js

gekleurde l - lssel  r icht ing hc' t  oudc Ankersmit  cctnrplcx,  a l thans wat er l tog \ ,an staat.

De ot tdete f )eventeÍrarcn r , r 'eten zich c le Ankcrsrni t -per iocle \ rast  nog tvel  tc hcr inneren. L)e.

grote text ie l fabr icken aan clc l .ange Zanclstraat en r lc Zanclneerclsrvtg.  Het betekencle voor

heel  l r ,at  l )cr , ' tnt tnaren rverk,  z lvaar rverk in ploegen-

dic-nstcn.  Voor c le c l i recte olngeving lcvcrcle het sor-ns

ool i  over last  c lo{ l r  stank, larvaai  en zel fs van t i jd tot  t i ic t

vcrvui l ing van clc l f  ssel :  c le l . lsscl  tooncle bcneden-

De sl ic-ht lng lndustr iee Erfgoed Devenrer,

kor lweg SlED genoemd, s opgef cht  in ju l i

1995.

Doe is het behoud van industr ieel  er fgoed in

Deventer en omgeving. Ons werkgebied

omvat de gemeenlen Balhmen, Deventer,

D epenveen, Corssel ,  Hol ten,  Lochem, Olsl ,

Raalte en Voorsl .

Cegevens vast leggen, histor isch onderzoek

doen en daarover pubj icercn z jn belangr i jke

onderdelen van ons werk.

We organlseren excursies,  b jeenkomslen en

lezingen en qeven advies op het qebi€d van

hergebf Ll lk van ind!s l r ieel  er Ígoed.

NalLrur l i jk zetten we ons n voor hergebruik van

mor. tTêr. 'ê- \dt  L,dtJ.  ê rr t  e\ .

Voor het ui tvoeren van deze act lv i te ten l rebben

we een projectqroep Behoud en twee werk-

gfoepen qevormd: de wefkgroep Onderzoel i

en de werkqroep Publ ic i te l l .

Kortom: een act ieve c ub met entho!slaste

r r  ju r l l rgc die z .  -  , " ro,  o,  
'  oo .o

induslr ieel  er Íqoed in Deventer en

omgeving. Voor meer infofmat le kunt u onze

brochure aanvTagen, te leíoon (0570) 627358.

Al le cople in de bur

, ,Af ikerpost"
loket cÍd.  Perr .zakan

stfoolrs wel  eens een biaurvt int  c loor hct  gc ' loosde spoelr , r 'ater ' .  In dic t i lc l  \ \ ras ] l le l l  c .chter nict

zo ber ' r 'ust  van de. gevolgcn van al  c i ie lozingcn.

Zo al  mi jmcrcnd ben ik inrniddcls v ia c le Kersenstraat in de l .ange Zanclstraat belanci  cn sta ik

voor c le laatste restantcn van het cornpler.  ( l rotc dcle.n z i jn al  gesloopt cr-r  op c le laatste gevel

pr i jk t  c1e naam'Machinefabr iek N{.G. Scheuter ' ' .  I len beclr i j f  dat  nog jaren van cle oudc

fabr iekshal len hecft  kunnen plrr i i ter ' ' rn.  In rnr i  gnnn cleze gebour 'vcn oncler c lc s lopershamer.

l )an is ook dat c leel  van hct  k lc i r - re be'ei le Dc'vc 'nter industr iecl  er fgoecl  voorgoecl  van clc aard-

boclcm verdwenen en hcr i t 'u-rert  ons niets tastbaars mecr aan cle Ankersnt i t -per iode.

Of is e r  toch nog iets nrogel i  jk? t )oor c le SIED lvorcl t  in samenn'erking rret  gcmeente en ont-

wikkelaars onderzocht of  enkele t ,vperende bouwelementen kunncn vvorclen ber,vaarcl .

Daarnaast z i in er vele foto 's gernaakt cn is cr  ecn histor isch onderzock in vol le gang. In c leze

Ni jvet t i jd kunt u c laar alvast  ccn vooÍproef je ' , 'an kr i jgen. Gó Kelderrnan, onzc nieun tekst-

schr i iver maakt hiermee zi jn 'debuut '  in Ni jvtr t i jd.

Dank aan Bob Birza c l ie ui tstekendc publ icat ies

voor ons hccft verzorgci.

Veel  leesgenot.

Rob Viveen, voofzi t ter

Jaargang 3,  nummer 5,  Mei ' l999
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Het verhaal  gaat,  dat  maanden na de

sluiting in 1966, \ rerknemeÍs van Ankersmit

's morgens nog op de zelfdc t i ic l  met hun

broodtrommclt jes naar dc gebouwen in de

Lange Zandstraat en Zandr.r'eerdsweg gingen

om niet te laten r,veten dat ze ontslaqen

waren. f)at kon immers niet. Ankersmit was een begrip in Deventer, was eÍ voor de eeun'ig-

heid én voor je pensioen. Ontslagen worden was een schanLle.  Het was immers één van de

al lereerste massale bedr i j fss lu i t ingen in Neder land, duizend werklozen in één klap en in

één stad. "Een ramp" noernde de toenmal ig burgemeester Bolkestein c l i t  e inde van het hon-

derdzesenzest ig jaar oude bedLi j f .  Ankersmit ,  zoals het bedr i j f  in I leventer algemeen

genoemd werd, w'as van een eenvoudigc manufacturier in de Polstraat uitgegroeicl tot cen

wereldwi jd bekende text ie lg igant op het nu al  weer bi jna verdwenen complex aan de

Door de eeuwen heen een sterke band rn
Ankersmit heeft zich steeds bewezen als veler ogen onnodige verkoop aan van Vlissingen

een goed werkgever. In overleg met de vakbonden wilde kritiseren. Na veel rnoeite werd iemand gevon-

r,r'erd een sociaal fonds voot hct oudere personeel den, die in het voorgesprek op het terrein bij het

gesticht en weld een sociral plan rvant-h-lettre tredri j f  zi jn kr l t iek goecl kon verwoorden.' lbtdat er

opgestelcl. Dat leidde door de jaren heen tot een een Volkswagen-cabriolet op het terrein stopte en een

onvoorwaardel i jke loyal i tei t  bi j  de werknemers. l id van de famil ie Ankersmit uitstapte. De 'dissident '

Dat ondervond ook de KRO, die over de bedrljfs- klapte dubbel en sprak op een aan verheerlijking

sluiting een ÍepoÍtage maakte. Gezocht werd een grenzende toon; "Dag meneerJanl'. De KRO zat met

'mondige' medewerker, die voor de camera de in twl j fels.. .

Zandweerdsweg en de Lange

Zandstraat. Onder verschillende

namen, maar steecls onder leiding

van één famil ie.

Locat ie voor al t i jd

In 1799 vestigde Hendrik-f an

Ankersrnit (de eerste uit een reeks

tnet dezelfde voornanen) uit Wilp

zich als manufacturier in de

Polstraat in Deventer omdat er op

de boerderil geen plaats meer voor

hem was. Hi j  bleek een goed orga-

nisator: st ichtte een netwerk van

9
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e An kersmit Deventer: ein
thuiswerkers met hanclbediende

getouwen, haalde de garens en het

geweven dock op met paard en

\ ' \ . rE,(n en bewrrkle hct  in z i jn ver-

verij Achter de Muren. [,én van

zi jn zonen, Hrndr ikJan {de twcc-

de) zet te de zaak voort  en had dc

t i jd mee: de opkomst van de

stoommachines. Hij wierp zich

dus op mechaniser ing van het

bedrijf, tot gÍoot verdriet van de

thuiswelkers.  Hi j  kocht een stuk

grond, ver buiten het toen nog



ommuurde Deventer, bij de IJssel

Op de plek dus waar Ankersmit

vcrder gedurende haar hele

bestaan gevest igd en ui tgebreid is.

Samen met z i jn dr ie zoorr :

Hendr ikJan (de derde),  Dieder ik

en Leonard ontwikkclde hi i  in

1860 een fabr ieksplan, dat in 1u62

gerealiseerd n'erd. Weven en ver-

door ook tijd overbleef voor hun interesses buiten

het werk. HendrikJan, de wever, stoÍtte zich in de

politiek, werd raadslid en actief in sectoren van het

geestelijk leven, Diederik, de administrateur, toon-

de zich een groot stichter van nieuwe bedrijven en

Leonald, de verver, zocht het vooral in de sociale

sector als oprichter van de lt'erkliedenvereniging

'Help U Zelven' en de 'Vereniging tot verbetering

van de woningtoestand.' Het is tekenend voor de

sociale betrokkenheid van al le volgende generat ies

Ankersmits. Het drietal werkte volgens moderne

ondernemingsbeginsels van productvernieuwing en

vergroting van de afzetmarkt. Bijvoorbeeld: blauw

katoen met witte handbedrukte figuren voor hoofd-

de aan de eeuwig
ven zouden de kerntaken worden.

Hoofdinstrumenten waren de

incligoput en inmiddels 200 weef-

getout\.en. Maar het bedrijf liep

tegen een' internationaal '  pro-

bleem aan. l)oor de burgeroorlog

in Amerika (1861-1865) bleven de

Ankersmits verstoken van de

broodnodige katoen. Pas in 186.5

kon onder de naam 'Ankersmit en

Co.'  met de productie begonnen

worden. De broers maakten een

waterdichte taakverdeling, waar-

doeken en bonte zakdoeken. Het afzetgebied, ooit

alleen tot Nederland beperkt breidde zich via

Nederlands Indië naar Afrika uit en vervolgens

wereidwijd.

Grote veelz i jd igheid

ln 1901 was het weer eens t i jd voor een generatie-

wissel ing en een naamsverandering. De oudste

zoons van de drie broers kregen de leiding van wat

toen ging heten'Deventer Katoen Maatschappij /

v/h Ankersmit en Co. Doctor HaJé (de vierde) weld

de verver, meneer HaJéDé de wever en de spinner

en meneeÍ Albert de administrateur. Doctor HaIé en

HaJéDé stierven iong en meneeÍ Albert vertrok om

gezondheidsredenen. Wat bereikt werd was een

grote veelzijdigheid van producten en activiteiten:

splnnen, weven, garen verven, stuk verven, bleken

en drukken. Twee zonen van doctor HaJé en twee

zonen van HaJéDé, respectievelijk HendrikJan (de

vijfde) en Rudolph, alsmede Diederik en Anton zet-

ten het bedrijf voort, nu onder de naam 'N.V. tot

Exploitatie van Ankersmit's Katoenfabrieken te

Deventer'(1926). Anton werd de fulltime export-

directeur. De beginselen van de vorige generatie -

productvernieuwing en afzetmarktvergroting- wer-

den onverminderd gehanteerd. Men ging een rela-

tie aan met Handelsmaatschappij 'Everhard'en in

1926 werd een zusterbedri]f gesticht onder de naam

'Katoenspinnerij de Zandr.t'eerd' (1ater weer gefuseerd

met de moederfirma). In 1938 werd 'N.V. Ankersmit,s

Chemische Fabrieken in Borgharen opgericht om de

grote chemische expertise te kunnen exploiteren. In

Didam werd ook een productiebedrijf gevestigd.

Wit te raaf en spi jkergoedrage

Deze directie trof niet de gemakkelijkste periode in

het bestaan van Ankersmit. Eerst de crisisjaren voor

de Tweede Wereldoorlog, toen de WO II zelf, waarin

het bedrijf zich bezighield met het vervaardigen

van parachutestof. Kort na de oorlog viel een van

de grootste afzetlanden, Indonesië, ook nog weg.

De onderneming kon dit  verl ies bi jna moeiteloos

compenseren met nieuwe handelscontracten met

Afr ikaanse en Wert-Europesc landen. Ondanks de

problemen ontwikkelde Ankersmit zich na de oor-

log tot de op één na grootste werkgever in Deventer.

De 5 ha. grond op de Zandweerd werd vol gebouwd
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met grote hal len voor lange r i jen weefgetouwen (" lk

moe st eerst clrie, maar later vier weeÍgetouwen aan het

lopen houden" wt'et A. Olthof nog). Maar er kwam ook

een hal voor de handdrukkers, waaÍ men de batikstof-

fen met wasdruk voor Afr ika lnaakte. Verder donkere

ruimten met indígoputten voor het blauwverven, was-

scri  jen en ruimten voor veredeling.

Bat ikken voor Afr ika

Ankersmit werd een begrip in Deventer, Nederland,

en ook in Afr ika. De duizend werknemers, bi jna al le-

maal op stukloon, maakten een kwali teítsproduct.

Het bedri j f  beloonde dit  ais een goede wcrkgever. Niet

al leen in centen, maar af en toe ook in natura. Zo kon

er gespaard worden voor goedkope kolen. En direct na

de oorlog kregen al le werknemers, ter bestr i jding van

de toenmalige schaarste, een coupon blauwgoed, wat

in l)eventer ccn sooÍt pré-spijkergoedrage veroorzaakte.

Het gevolg van dit

beleid: de werkne-

mers, veel specia-

l ist ische

vakmensen, bleven

lang bii deze werk-

gever: het perso-

neelsbestand

vergri j  sde.

Ankc.rsmit was een witte raaf in

de text ielwereld, het ging er

goecl. Wie niet van vergri jzen t i j -

dens het werk hielden waren de

directielcden. Hendrik.|an ver'-

trok als eerste in 1957, de heren

Ru en Di in december 1962. Zi i

werden opgevolgd door hun

zonen Mr. Jan, ir .  Ha jé (de zesde)

cn Hajede. Samen met oom

Anton stonden ze voor de laatste

jaren van het bedri i f .

Slui t ing en ontmantel ing

Eind laren vi j f t ig, begin iaren

zestig stortte de Afr ikaanse markt

in. Belangrijke afnemers als de

nieuwe vrije staten Ghana, Nigeria,

Tvcnrkust en l(ongo kegen deviezen-

problemen en remden de handel

door hoge invoerrechten en

andere invoerbeperkingen. Ook

een bezoek van een groep ambas-

sadeurs ui t  deze landen kon in

lq64 de direct ie niet  meer inspi-

reren: "Ze betalen toch niet!"

Ankersmit zocht steun bi j  gel i lk-

gerichte bedri jven als Van

Vlissingen in Helmond en de

Nijverheid in Twente. Maar

onder verschi l lende combinaties

en namen - VAEM, Texoprint en

Gamma Holding - werd het echte

Ankersmit uit beeld gedrukt ten

gunste van partner van

Vlissingen, tot woede van werk-

nemers, gemeentebestuur en

vakbeweging. De sluiting werd

op 10 december 1965 groot aan-

gekondigd in het Deventer

Dagblad. De ontmantel ing begon

al  in ianuar i  lgbó met de spinner i j

en mocst op I  iu l i  van dat jaar

voltooid zijn. De verwachting van

de toenmalige directeur van het

Arbeidsbureau, de heer Leenhouts,

dat voor een groot deel van de

werknemers spoedig een baan

gevonden zou kunnen worden

werd gelukkig bewaarheid. l)e

sluit ing van Ankersmit was nog

dageli jks nieuws voor de media.

Tot op 20 december 1965 het eerste

bericht over de sluit ing van de

meelfabriek van Noury en van

der Lande in de krant verscheen.

Het rampgebied had

zich verplaatst.
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Bronnenonderzoek

De tekst in di t  nummer is van Cé Kelderman.

Hi j  heeft  daarbi j  o.m. de volgende bronnen

geraadpleegd:

-  Ankerpostvan 1953

- Kroniek der stad Deventer.

Mr B. van ' t  Hotf .  Reclame oplage Ankersmit

-  Deventer Dagblad december 1 965

- Een gespÍek met de heeÍA. Olthoi ,

oud-medewerker

-  Een belchr i iv ing van de geschiedenis van

Ankersmit  door de heer T. Kloosterboer,

oud-medewerker
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