
FORTUIN ELASTIEK

De Stichting Industrieel Erfgoed

Deventer is opgericht in 1995.

Doel is het behoud van industrieel

erfgoed in Deventer en omgeving.

Ons werkgebied omvat Bathmen,

Deventer, Diepenveen, Olst,

Twello, Voorst en Wijhe.

Gegevens vastleggen, historisch

onderzoek doen en daarover pu-

bliceren zijn belangrijke onder-

delen van ons werk. 

Wij organiseren excursies, bijeen-

komsten en lezingen en geven 

advies over hergebruik van indus-

trieel erfgoed. 

Natuurlijk zetten we ons in voor

hergebruik van monumenten van

bedrijf en techniek.

Voor meer informatie: 

bel (0570) 615838 of mail

info@sied.nl.

U kunt ook onze internetsite 

bezoeken: www.sied.nl

Foto: Bedrijfsgebouw Fortuin
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gemeenteraad, die er op 31 mei een

besluit over neemt. Er zijn drie scena-

rio’s: de gehele sloop van het Pot-

hoofd, een combinatie van sloop en

nieuwbouw en als derde het  behoud

van alle bebouwing aan het Pothoofd.

Het tweede scenario: ‘Sloop & nieuw-

bouw’ is geïnspireerd op ons plan, een

plan dat wij samen met Heemschut

Overijssel en de Stichting Oud Deven-

ter hebben gemaakt voor het gebied.

Het valt me op dat het heel lastig is

om cultuurhistorische waarden vol-

doende in de discussie te laten mee-

spelen.

De discussie gaat bijvoorbeeld hier

vooral over parkeren. Dit laatste stukje

binnenstad, dat op ontwikkeling

wacht, kan in een pareltje veranderen.

Maar het tweede scenario – dat van de

spannende combinatie van waarde-

volle panden en nieuwbouw, die bij

de schaal van de binnenstad past – is

niet leidend in de discussie. Uiteinde-

lijk telt alleen het resultaat: pas als de

gemeenteraad kiest voor ons scenario,

tellen we onze zegeningen. Nog voor

de zomer valt er een besluit.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier.

Eric Giesbers

Voorzitter SIED

De industrie in Deventer was en is

zeer gevarieerd. In het vorige num-

mer was een van onze iconen, Ten

Zijthoff, het onderwerp. Nu is dat

Elastiekfabriek Fortuin. Geen gla-

mourbedrijf:  elastiek doet nu een-

maal onzichtbaar zijn werk. Op de

oorspronkelijke plek van Fortuin

staan al tientallen jaren woningen.

Op het industrieterrein  heeft Fortuin

maar 10 jaar gezeten en  dat alweer

bijna 30 jaar geleden. Aandacht voor

dit soort minder opvallende bedrij-

ven vinden we  óók nodig. Een bij-

zonder detail vind ik de thuiswerkers:

ik kom zelf uit een familie van kleding-

detaillisten, een nu niet meer bestaand,

maar vroeger eerbiedwaardig dames-

en herenmodeconcern. Vrijwel alle

herenconfectie werd niet zomaar

meegenomen: de klant paste de 

kleding eerst. Schouders, mouwen of

broekspijpen werden opgemeten en

de aanpassingen met krijt genoteerd.

De pompiers boven de zaak (‘de

pomp’ heette het atelier) of  de thuis-

werkers deden  de aanpassingen,

waarna de zaak het kledingstuk thuis

bezorgde (dit alles lang vóór bol.com

en dergelijke).

Terug naar de actualiteit. Het

wordt spannend rond het Sluiskwar-

tier en Pothoofd. De scenario’s liggen,

als ik dit voorwoord schrijf, bij de 
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Een artikel in het Deventer Dagblad van 

14 juni 1966 geeft een goede impressie van

het reilen en zeilen van het bedrijf sinds de

oprichting in 1919:

‘De N.V. Deventer Elastiekfabriek Fortuin en Co aan de

Rielerweg hoopt medio november een nieuwe uitbreiding

in gebruik te kunnen nemen (de vorige dateerde uit

1948). Deze uitbreiding behelst de bouw van een stenen

fabriekshal, die deels is onderkelderd.

De nieuwe hal komt op de plaats waar voorheen een naar

de Zwolseweg verplaatst particulier kindertehuis stond.

Dit is een aantal jaren geleden door de fabriek aange-

kocht. Om het tehuis elders onder te kunnen brengen, heeft men een pand aan de Zwolseweg gekocht, dat onder de bouw-

kundige leiding van de heer L. Kroes is verbouwd. Deze deskundige, die bij de Elastiekfabriek in dienst is, heeft ook een

aandeel in de nieuwbouw, die wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf H.J. Evers en Zoon, naar een ontwerp van architec-

tenbureau ir. M. Roebbers in Deventer.

Het nieuwe gebouw, dat reikt tot de Rozengaarderweg, sluit aan bij het oude complex; in de toekomst is er nog meer gelegen-

heid uit te breiden. De fabriek heeft namelijk enige tijd geleden oude woningen achter het bedrijf opgekocht, waarin voorlopig

de technische dienst ondergebracht is.

Het geleidelijk aankopen van oude panden, deze af te breken en er vervolgens nieuw te bouwen is kenmerkend voor de ont-

wikkeling van dit bedrijf.

Hoe het begon.

Stichter is de heer Josef Fortuin geweest, een koopman in

bretels en elastiek, afkomstig uit Lochem, die zijn afzet

voornamelijk op het platteland zocht en zijn producten in

Duitsland inkocht. In 1919 begon hij zelf met de fabri-

cage van zijn koopwaar. Hij kocht enkele weefgetouwen

en later, in 1927, kwamen er ook vlechtmachines. In

1930 kwam zijn zoon Louis Fortuin in het bedrijf. Tij-

dens de oorlogsjaren moest de Joodse familie onderduiken

en kwam de Elastiekfabriek onder leiding van een Duitse

bewindvoerder.

De grote ontwikkeling van het bedrijf voltrok zich vooral

na de oorlog. In het huidige complex zijn de afdelingen

scheerderij, spoelerij, omspinnerij, rubberopmaakafdeling, weverij, vlechterij, appreteerderij (afwerking), opmaak, verzending

en kantoor ondergebracht. (…)

De Deventer Elastiekfabriek, met 170 werknemers plus 40 thuiswerkende gezinnen, legt zich voornamelijk toe op de fabri-

cage van smal gevlochten en breed geweven elastiek. Zij heeft een grote afzet in de confectie- en tricotage-industrie, maar ook

in de handel, vooral bij grote inkoopcombinaties. Door een steeds verdergaande automatisering is voor de nieuwe bedrijfshal

geen extra personeel nodig. De neergang van de textielindustrie heeft nauwelijks gevolgen voor de Elastiekfabriek’. 

‘Fortuin, elastiek in 
de Voorstad’
Een van de minder bekende bedrijven in de Oude Schil was vlakbij de

fietsenfabriek van Burgers gevestigd, aan de Rielerweg. Drie generaties

Fortuin brachten midden vorige eeuw de Deventer Elastiekfabriek tot

grote bloei.

1971. Voorstad, rijtje woningen

opgekocht door de firma Fortuin

en in gebruik als machinewerk-

plaats. Foto: HCO Deventer

Deel fabrieksgevel Rielerweg, jaren '70



Het 50-jarig bestaan van Fortuin wordt zelfs twee

keer gevierd. Het gaat dan ook zeer goed met het

bedrijf, dat in die tijd zo’n 250 werknemers in

dienst heeft.

In de eerste ronde is er ‘s middags een receptie voor

de leveranciers en ’s avonds biedt het bedrijf tal van

klanten een diner aan in de schouwburg. Burge-

meester Bolkestein houdt een toespraak, waaruit

de sfeer van de tijd spreekt: ‘Ik doe het met een ze-

kere verlegenheid: ik vertegenwoordig nog echt het

establishment, dat tegenwoordig niet meer zo in

aanzien is’. Dat de relaties tussen Fortuin en de ge-

meente altijd gering zijn geweest, acht hij een goed

teken. Hij constateert ook dat het familiebedrijf gro-

ter en belangrijker is dan hij had gedacht…Tijdens

het diner treden artiesten op als Conny Vink, Boa,

Eddy Christiani en Tonny Eyk. De zaal is rijkelijk

versierd met bloemen en … elastiek.

Een week later is het personeel aan de beurt: er

wacht een lange (vrije) feestdag. Liefhebbers kun-

nen al om half zeven ’s ochtends vissen in de

Soestwetering. In de loop van de morgen vindt de

plechtige onthulling plaats van een bronzen ge-

denkplaat in aanwezigheid van de ondernemings-

raad en personeel met meer dan 40 dienstjaren.

Om half een  beginnen een autorally en een ‘safari-

bustocht’. Om half twee

kan men klaverjassen en

biljarten in café Zondag 

vlak naast de fabriek.

Dan volgt ’s avonds een

diner in de Buitensocië-

teit begeleid door optre-

dens van Ria Valk,

Herman Emmink, Toby

en Jerry Riks en het or-

kest Jerry Jox.

EEN BEDRIJFSFEEST IN 1969
-EEN TIJDSBEELD-

Na het feest de zorgen

Als drie jaar na dit krantenartikel het 50-jarig bestaan wordt gevierd, in

1969, pakt Fortuin nog flink uit (zie kader). Het blijken de laatste zorge-

loze jaren voor het bedrijf.

In 1971 moeten ongeveer 30 personeelsleden afvloeien: de concurrentie

uit het buitenland wordt sterker, zodat de rationalisatie van de productie

wordt opgevoerd. De administratie gaat naar IBM in Amsterdam en de

fabriek is al overgestapt van drie ploegen in dag- en nachtdienst naar

twee in dagdienst. Toch is er geen productiekrimp, want de omzetten

stijgen nog.

Dan verschijnt eind 1975 het bericht dat de gemeente het fabriekspand

aan de Rielerweg gaat kopen. De bedoeling is het complex af te breken

en er woningen te bouwen ‘in de populaire prijsklasse’, die ook gepland

zijn op het aanliggende terrein waar dan nog de voormalige rijwielfabriek

van Burgers staat aan de Rozengaarderweg. De gemeente krijgt 80% van

de verwervingskosten van het Rijk vergoed.

Dat Fortuin het pand aan de Rielerweg wel kwijt wil, komt doordat het

bedrijf langzamerhand te ruim in de jas zit. De omzet stagneert en de

moderne machines vragen minder ruimte. Bovendien is een deel van de

productie overgebracht naar inrichtingen en sociale werkplaatsen. Daar-

naast zijn er nog steeds aardig wat thuiswerkers. Mede door natuurlijk

verloop werken er in de fabriek nog maar 40 mensen.

Directeur Fortuin probeert wel de afzetmarkt te vergroten: ‘wij mikken

met ons sortiment nu op de naaidoos van de huisvrouwen’…

In de jaren die volgen vinden soms moeizame onderhandelingen plaats,

zoals in die periode ook met de DAIM in het Bergkwartier het geval was.

Begin 1979 komt de Rijkssubsidie van anderhalf miljoen gulden 

beschikbaar voor de sloop en de bouw van 18 eengezinswoningen en 

50 voor een- en tweepersoonshuishoudens.

Een nieuw begin

Inmiddels heeft Fortuin aan Hamburgweg 1 een nieuw bedrijfspand

laten bouwen dat op schrikkeldag 1980 open gaat. Fortuin: ’Ik ben blij

dat we van de oude gebouwen af zijn: met al die kelders en bijgebouwen

was dat niet efficiënt’. Verkoop en nieuwbouw kon bijna met gesloten

beurs, maar dat is volgens hem toeval.

Er werken nog ongeveer 30 mensen, maar het bedrijf heeft nog steeds

40 tot 50 thuiswerkers in dienst. Hoewel productiecapaciteit en bedrijfs-

grootte op dat moment onveranderd zijn, gaat het later toch bergafwaarts.

Op 1 juli 1990 valt het doek: de dan nog resterende 20 werknemers

wacht ontslag. Er is echter geen sprake van faillissement, maar verkoop

van machines en klantenkring aan het Duitse textielbedrijf Goldzack

Werke (600 werknemers!) , die geen van de personeelsleden wil overne-

men. Fortuin verklaart de terugloop in zijn branche doordat ‘mensen

hun kleding niet meer (laten) repareren, maar direct nieuwe kopen’. Op

de plaats van de fabriek herinnert de straatnaam Fortuinhof nog aan de

vroegere elastiekfabriek.



De SIED heeft een bijzondere relatie met een 

aantal donateurs, die we Vriend van de 

SIED noemen. Voor de Vrienden gelden extra 

faciliteiten: het logo prominent op de website 

en vermelding in Nijvertijd . 

De Vrienden van de SIED zijn:

Ardagh Groep

Auping

Deventer Kring van Werkgevers

JVZ Ingenieursburo

PHB Deventer

Salland Storage

Schaap Bliksembeveiliging Ontstoringstechniek

Schildersbedrijf Wolters bv

Soils milieuadviesbureau

Ten Hag Groep

Witteveen + Bos

Vriend van de SIED

Tekst: Ipe de Graaf 

Fotografie: Theo de Kreek / SAB

Redactie: Ipe de Graaf, Janleo van de Laar

en Sam de Visser

Vormgeving: Pieter Ellens

Allison grafische vormgeving 

Drukwerk: Ovimex

Nijvertijd is een halfjaarlijks 

verschijnend bulletin van de 

Stichting Industrieel Erfgoed Deventer 

(SIED), bestemd voor donateurs 

en andere betrokkenen en

geïnteresseerden. 

Nijvertijd is gratis te downloaden 

op www.sied.nl

ISBN 1388-2759

Donateur

Donateur kan men worden door 

overmaking van: 

E 20 (of meer) voor particulieren

E 25 (of meer) voor organisaties 

E 50 (of meer) voor bedrijven  

E 250 (of meer) voor ‘Vrienden’ 

op bankrekening NL83 INGB 0000 4151 41

t.n.v. Stichting Industrieel Erfgoed Deventer. 

Adres: Parkweg 3, 7411 SG  Deventer.

Colofon

www.sied.nl

FSC staand,

bovenaan lijnen

met regel links

Drukker plaats dit,

Bronnen
Deze Nijvertijd is samengesteld uit een aantal artikelen in het Deventer Dagblad, 

verschenen tussen 1966 en 1990.

Deventer en hare nijverheid, 1931.

Met dank aan René Berends.

Rechts: vlechtmachines (voor directoire- en

koordelastiek).

Links onder: kruisspoelen en kettingen.

Rechts onder: verwerking kunstzijde en 

katoen.

De latere directeur Rob Fortuin

Op de voorgrond v.l.n.r.: een machinebankwerker, directeur Louis Fortuin en 

burgemeester Bloemers van Deventer


