Voor u ligt het eeÍstenummer van 'Nijvertiid', een halfjaarliikseuitgave van de Stichting
IndustÍieel Erfgoed Deventer. Zoals de naam al suggereertwillen we u informeren over nii-

De stichtingIndustrieel
ErfgoedDeventer,
kortwegSlEDgenoemd,is opgerichtin juli
1995.

vere tijden, over oude fabrieken, dampende schoorstenen,draaiendemachines, hardwerkende arbeidersen alles wat dit woord verder aan nostalgischebeelden oproept. In ieder

Doelis het behoudvan industrieel
erfgoedin
Deventeren omgeving.Onswerkgebied
omvat de gemeentenBathmen,Deventer,

nummer zal een vorm van niiverheid uit het verleden voor het voetlicht gebrachtworden.
Ditmaal staatStoomolieslagerijGebroedersTen Hove centraal.Gedurende

Diepenveen,
Corssel,Holten,Lochem,Olst,
Raalteen Voorst.
Cegevens
vastleggen,
historisch
onderzoek

een eeuw heeft dit bedrijf het leven in de Raambuurtin Deventerbepaald.
Op de volgende pagina'skunt u lezen over de ontwikkeling van Ten Hove.

doen en daaroverpublicerenzijn belangrijke
onderdelenvan het werk dat verrichtwordt.
Ook organiseren
we excursies,
bijeenkomsten

In het volgende nummer van Nijvertijd zullen we met name aandacht
bestedenaan de arbeidsomstandigheden.

en lezingenen gevenwe adviesop het gebied
van heÍgebruikvan industrieel
erfgoed.
Ennatuurlijkzettenwe onsin voor monumenten

In de rubriek "gesignaleerd"vindt u allerlei wetenswaardighedenover
industrieel erfgoed. wist u bijvoorbeeld dat onlangs onder het voormalige Hardonk/
Meelbrugcomplexin Deventereen overbliifselvan een oven is gevonden?
We ziin als stichting ontzettend trots om op dezewi,ze met 'Nijvertijd' naar buiten te kunnen komen. Dit eerstenummeÍ is gesponsorddoor de Maatschappij voor Nijverheid en
Handei,departementDeventer.De vormgeving is van PieteÍEllensvan het in Deventergevestigde reclameadviesbureau
Allison. Hii heeft ons hiermee, ook financieel, enorm geholpen.

van bedrijfen techniek,die door sloop
bedreigdworden.
Voor het uitvoerenvan dezeactiviteitenhebben
we een proiectgroepBehouden twee werkgroepengevormd:
de werkgroepOnderzoeken de werkgroep
Publiciteit.
Kortom:eenactieveclub met enthousiaste
vrijwilligers
die zichinz€ttenvoor het behoud
van industrieel
eígoed in Deventeren

Zonder steunvan beide sponsorenen de biidragenvan onze donateurszoudenwij in zo korte

om9evrn9.

tiid niet zoveelhebben kunnen bereiken.Allen hartelijk dankl
Uiteraardook een dankwoord voor de leden van onze onderzoeksgroep,
die met veel enthousiasme allerlei gegevensover Ten Hove boven tafel
hebben weten te kriigen en voor Bob Birza,die de arttkelen over Ten Hove heeft geschreven.

Rob Viveen,voorzitter
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plaatsing van verschillende
machinerieën".
De heren G. Hamer,Ph.W. Fleers,
H. L. Zoomersen de dames
J. Steiiselen E. Wilmink, geboren
Tiekink, wonende Bergpoortstraat15, 5,1,7,2Len 19 hebben
veel bezwaren tegen Ten Hove's
uitbreidingen.
Fleers'buitenmurenen het op de
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Stoomolieslagerii
gebr.ten
bep a a lte e u wh e t l e v eni n d
Trillende te bed liggende omwonenden. 's Nachtsschreeuwende,
zingendeen met

binnenmuren geplaktebehang

persplaten gooiende arbeiders.Een gierende cirkelzaaghoudt de mensen uit hun slaap.

scheuren. Hamer klaagt niet

"Het is een vreeseliik lawaai" , staat letterlijk in het proces verbaal dat klagende omwoners

alleen, hii stelt ook maatregelen

van de N.V. Stoomolieslagerij, voorheen GebroedersTen Hove, Bergpoortstraat 29 in

voor, "waardoor de rust

Deventer, ondertekenen. Wethouder J. Krooshof geeft

's nachts zooveelmogeliik zal

"op heden den 4en SeptembeÍ1925,desvoormiddags

worden gewaarborgd". Zomaar

te 71 314uur, op grond van de Hinderwet van 2 juni

een fragmentuit de historievan

1875 "de klagersgelegenheidhun bezwarentegen

N.V. Stoomolieslagerij, voorheen

'Ten Hove' in te bÍengen.

GebroedersTen Hove aan de

De fabrikant heeft vergunning gevraagd "tot uitbrei-

Deventer BeÍgpoortstraat. Die

ding en wijziging der fabriek door biiplaatsing en ver-

fabriek beheerst biina een eeuw

eYlammen
Y On d e ngretigvoedselin ledigeolievatenvan ïer
Op 22 j u n i 19 24 staan de f a brieksgebouwen van TenHovein lich-

een Íuit gezakt was en hevig aan de pols bloedde. Hij werd door toege-

terlaaie. We citeÍen de Deventer Courant van 23 iuni: "De vlammen

schoten kameraden verbonden. Nog een ander ongeluk had plaats. Eén

vonden gretig voedsel in de ledige olievaten die hier opgestapeldwaren;

van de brandweermannen, een zekere Gildemeester, werd door vallend

hoog, tot aan het dak, sloeg het lrrur op." Emballage,houten vaten en

hout getroffen. Met een ontwrichten schouder is hii in het Ziekenhuis

vooral liinzaadkoeken zljn "een prooi der vlammen". Citaat: "Dikke

opgenomen.Op het terrein van den brand waren onder anderende com-

rookwolken stegen op, de kwaliike lucht van de brandende liinkoeken

missarisvan politie, de heer A. P.van Tricht en eenige Raadsledenaanwe-

wastot een eind in den omtrek waarneembaar". (...) "Terwiil iedersaan-

zig. Den ganschen dag, hedennacht en ook nog vandaag is de brandweer

dacht op het blusschingswerk geconcentreerdwas, klonk uit één van de

in touw geweestom over de smeulendepuinhoopen te waken. De oorzaak

behouden gebleven gebouwen hulpgeroep, gevolgd door glasgerinkel.

van den brand is onbekend. Het bedriif ondervindt geen stagnatie.',

Het bleek dat de fabrieksarbeiderJ. K. die de brandweer meehielp, door

lang het leven, wonen en werken

GebroedersTen Hove heet. (Het voert hier te ver

Overbl i j fsel van een oven gevonden

in de Raambuurt.

daaÍoveÍuit te wijden.) In elk gevalbeginnen de

Onderhet voormaligeHardonk/Meelbrugcomplex
in

broersH.A.W. ten Hove enJ. Holterman-ten Hove

Deventeris het overblijfsel
van een oven.Dezebleek

G rondaanko op

een nieuwe fabriek.

afkomstigte zijn van de terracotta-fabriek
van Hamer.

De windoliemolen die sinds

Dit bedrijfis na 1900 alsde gresbuizenfabriek
van

Raambuurt begint op I2 maaÍt

1734 buiten de Noordenberg

Lavrillard
verdergegaanop de plaatswaar nu de Ford-

1881.Dan verkooptnotaris

in bedriif is, kan nog amper

garageaan de Zwolseweggevestigdis.Het vondstmateriaal

Jordens'blok VI'van de voorma-

aan de toenemendeeisen

bestaatuit delenvan ornamenten,terracottakopjesen

Ten Hove'sverhaal in de

lige vestingwerken.

beantwoorden. De nieuw te bouwen stoomolie-

Wethouder meestermolenmaker

slagerij kriigt een plaats aan openbaar vaarwater.

Hove
e Ra am b u u rt

eengresbuismet het stempel"HamerDeventer".

Dat is een belang-

H erkent

riik gegeven.

Hieronderziet u de gevelvan de voormaligemineraalwa-

Jaariiiksstiigt de

terfabriekin de Assenstraat.ln
het volgendenummer

vraag.Snelneemt

meeroverdit stukjeindustrieelerfgoedin de Deventer

de productie toe.

binnenstad.

u di t?

Herhaaldelijk

Jan ten Ziithoff koopt twee kavels

moet de olieslagerijuitbreidingen ondergaan,wi1

( s a men103x 37 m') vo or

ze de concurrentiede baasblijven. Het hoofdbe-

f 77.706,40.Hii verkoopt 1295 m,

driif fabriceertraap-en lijnolie en produceertraap-

grond (voor f 4900,-) aan Hendrik

en lijnkoeken en lijnmeel. Beterkrachtvoer dan

Albert Wouter ten Hove. Van harte

oliezaadkoekenvoor melkveeis onbekend.Als

ontwerpt architect M. van Harte,

nevenproduct is patentolie van enig belang.

AssenstÍaat6 in Deventer, een

In 1906 zijn de omzetciifersal vernegenvoudigd.

fabriek voor Ten Hove.

GebroedersTen Hove ontwikkelt zich tot een grote

Het is dan 1891.De fam. Holterman

op haar gebied. De N.V. bezit intussen even over

B ouw pl aten

staat aan de basisvan wat Iater de

de grens met Duitsland ook de Emmericher

Het tijdschriftShellVenster
is gestartmet het uitgevenvan een

N.V. Stoomolieslagerii,voorheen

Dampfoelfabrik. Naburige landen beschermen

seriebouwplaten.De eersteis de Roadtrainuit1924, een tank-

t Hovee

M
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S hel l

wagen getrokkendoor een Chenard& Walcker.De tweedeis
een Shell-benzinepomp
uit 1954.Wij hopen binnenkortvoor
belangstellenden
enigebouwplatenbeschikbaar
te hebben.

it..

faarversl ag
Onlangsis het eerstejaarverslag
van onzestichtingverschenen.
Hierinwordt verslaggedaanvan al onzeactiviteitenvanafde
oprichtingin juli 1995 tot en met december1996.
Hetjaarverslag
wordt onder meergestuurdnaardonateursen
gemeentenin onswerkgebied.Belangstellenden
kunneneen
exemplaaraanvragenbij het secretariaat,
tel. (0570) 671049.

'Eengrootemenschenmenigte
sloeghetblusschingswerk
gade'

hun rechten tegen de felle concurrent uit Nederland.

hoge gebouw, waar één van de

aan de sector mengvoeders van

Vandaar de fabriek in Emmerichdie in Deventeris

panden van Wijers is weggebom-

Ten Hove een einde komt. Met

gevestigd.

bardeerd.De Deventerarchitect

ingang van 1 mei 1987 neemt

Postma ontwerpl

de Deventer Mengvoeder
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Centrale de mengvoederproducfabriek. Het

tie van Ten Hove over. Op 1 mei

Deventer aanne-

1987 verdwiinen de roerende

mingsbedÍijf

goederenin de verkoop. Olie- en

Hardonk en

Mengvoederindustrie

Ebenau voert het

GebroedersTen Hove N.V.

uit.

houdt definltief op te bestaan.

In 1956 overlijdt

Zii heeft dan een eeuw he1

eigenaar/direc-

wonen en werken in de

teurJac.B. ten

Deventer Raambuurt bepaald.

Hove. Op 1 juli 1965verandert
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Gro nd sto f f en

de statutairenaam opnieuw en
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Als grondstoffen verwerkt de fabriek voornamelijk

wel in Olie-en Mengvoederin-

d

=
I
o
a

dustrie GebroedersTen Hove N.V.

zadenvia de zeehavensaan uit Argentinië, Noord-

De gemeente Deventer vervangt

Amerika en Canada.BinnenschepentranspoÍterende

in maart 1972de ophaalbrugin

Iading via de voormalige Pothoofdsluisnaar de

de Mr. De Boerlaandoor een

Deventer eindbestemming.Arbeiderslossende schepen

dam. Zo raakt Ten Hove van de

eeÍstmet een elevatoren later met behulp van zoge-

vaarwegafgesneden.Aileen

noemde zuigers.Als de TweedeWereldoorlog uitbreekt,

spoorwagons en vrachtwagens

is aanvoervan buitenlandsegrondstoffenuitgesloten.

kunnen nu nog de benodigde

De fabriekbliift zo goed en zo kwaad als het gaat

gÍondstoffen aanvoeren.Die

draaien.Geallieerdebommenwerpershebben het

omstandigheid levert Ten Hove

Rijksarchief
Zwolle;

geregelden vooral in 79441'45op de Wilhelminabrug

vrii veel schadeop. De gemeente

Cesprekmet ex-personeelslid;
Riikskadaster,

voorzien. Rakeklappen moeten de panden van Ten

DeventeÍ komt met een financiële

Hove incasseren.De schadeis ernstig.

vergoedingover ... de dam.

Ook in Emmerich is het raak. De fabriek daar verdwijnt

Golden Wonder koopt in datzelf-

geheel van de aardbodem. Woningen r,'ullen daarna

de jaar 7972 de aandelen-Ten

het fabrieksterrein.Al in augustus1945 arriveerthet

Hove. Vrij snel daarnabreekt het

eersteschip met Argentiinselijnzaad in Deventer.

einde van de oliefabriekaan. De

De oliefabriekkrijgt een opknapbeurt.Gaandeweg

machinesverdwijnen en'Ten

veranderthet fabricageproces.
Na de oorlog ligt het

Hove' houdt als olie-industrieop

accent op mengvoeders. Een nieuwe veevoederfabriek

te bestaan.Uit een persbericht

verrijst in 1955.Dat gebeurtop het terrein naasthet

van 2 april 1987blijkt dat ook
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liinzaad en raapzaadlkoolzaad.
Zeeschepenvoeren die

B r on ne nonder z oek

Het archiefvan (Stoom)olieslagerii
CebroedeÍs

Ïen Hove,BergpoortsLraat,
Devenleris nagenoeggeheelvernietigd.Alsbronnenvoor het
historisch
onderzoekvan dezefabriekdienden
DeventeralsIndustriestad,
I 907;
Kamervan Koophandelen fabrieken;
Cemeentelijke
ArchieÍdienst,
Deventer;

Zwolle;DeventerCourant/Dagblad;
Branchestudie
olieslagerijen,
uitgavePlË,I 995;
Wandelenlangsindustrièle
monumentenin
DeventerRaambuurt,
J.L. M. Vande Laar
1996.
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