SIED informatie Bedrijven
AAA informatie over de bedrijvendatabase

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Stichting Industrieel Erfgoed Deventer tracht zoveel mogelijk informatie over (veelal industriële) bedrijven uit
Deventer e.o. te verzamelen en hier te publiceren.
Dit bestand bevat bijna 700 bedrijven maar groeit nog steeds.
Zoeken:
U kunt zoeken in de inhoud door de combinatie Ctrl-F in te toetsen.
Als het ingetoetste begrip meerdere keren voorkomt klikt u op de knop "volgende" tot u het bedoelde begrip ziet
verschijnen.
Afdrukken:
Als u een pagina wilt afdrukken noteer het paginanummer, dan klikt u op het printersymbool, selecteer
paginanummer, toets het paginanummer vanaf en tot en met in, daarna "afdrukken".
Informatie:
Heeft u informatie of wilt u nadere informatie over opgenomen bedrijven stuur dan een e-mail naar
tjmrensman@gmail.com

Aalberts (Textielgroothandel)
Pikeursbaan 8, Deventer

Eigenaars

J.W.E. Aalberts

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Textiel

Aberson, J.W. (Smederij en constructiewerkplaats) Deventer
Smedenstraat 3, Deventer

Eigenaars

Jan Willem Aberson (1850- ) eigenaar

vanaf_jaar ±1879

tot_jaar

Producten
Merknamen

Smedenstraat, Deventer

Historie
J.W.
Aberson had een smederij, constructiewerkplaats in de Smedenstraat in Deventer. Het was een fabriek van
machines voor vleeswarenfabrieken en exportslachterijen. Ze maakten onder andere schroeiovens voor de baconbereiding.
J.W. Aberson was een zoon van Johannes Aberson (1824-1908), die een machinefabriek in Olst had.

Aberson, Joh. (Machinefabriek) Olst
Jan Hooglandstraat 31, Olst

Eigenaars

Aberson (1824-1908); G.J. Aberson Jzn

vanaf_jaar 1847

tot_jaar 1986

Producten machines voor steenfabrieken, sigarenfabrieken, kaasfabrieken en
vleeswarenfabrieken
Merknamen Aberson

Luchtfoto, Aberson, Olst

Historie
De
N.V. Machinefabriek v/h Joh.'s Aberson was gevestigd aan de J. Hooglandstraat in Olst. De fabriek is ontstaan uit
een kachel-, hoef- en grofsmederij, die in 1847-'48 door Aberson (1824-1908) is opgericht. In de smidse hield men zich
o.a. bezig met het repareren van de geweren van de heer Thomassen & Thuessink, de eigenaar van de toenmalige
havezate Averbergen.
Rond 1880 krijgt de smederij de opdracht van een plaatselijke steenfabriek een machine te maken voor de
steenproductie. Het leidt tot een in de fabriek nieuw ontwikkeldemethode voor het machinaal persen van stenen. Die
machines werden tot op dat moment steeds in Engeland besteld. Dat leidt tot een gespecialiseerde productie van
0machines voor steenfabrieken. Later worden ook machines gemaakt voor sigarenfabrieken kaasfabrieken en
vleeswarenfabrieken. Verder worden er landbouwwerktuigen gemaakt voor boeren in de omgeving.
In 1972 vierde de fabriek haar 125-jarig bestaan. Er werkten in die tijd ca. 110 mensen. De fabriek gaat in 1986 failliet.
Er is ook in Deventer, Smedenstraat nr. 3 een smederij / constructiewerkplaats en fabriek van machines voor
vleeswarenfabrieken geweest van de firma J.W. Aberson. J.W. Aberson was een zoon van Joh. Aberson.
Naar verluidt is er aan de overzijde van de J. Hooglandstraat een fabriekshal gebouwd met pilaren die door Nering
Bögel vervaardigd waren. (bron: Hr Logtenberg, oud werknemer)

Achtereekte, H. (Kapok- en Wolmatrassenfabriek) Deventer
Molenbelt, Deventer; Rielerweg, Deventer; Boxbergerweg 121, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1936

tot_jaar 1970

Producten binnenveer-, kapok-, wolvlok- en kernmatrassen, verende en nietverende ligstoelkussens, gevulde en ongevulde matrasdekken,
Merknamen Silvana

Jan Achtereekte Deventer

Historie
Henk
Achtereekte startte , nadat hij als stoffeerder bij Vroom & Dreesmann was ontslagen, aan de Molenbelt in
Deventer in 1936 de "Kapok- en Wolmatrassenfabriek Henk Achtereekte", kortweg HAD.
De zaken verliepen voorspoedig zodat hij verhuisde naar de Rielerweg.
Als een van de eersten in Nederland begon hij met de verkoop van Polyester matrassen, later gevolgd door polyether.
Het product werd Silvana genoemd (naar de dochter van een Italiaanse werknemer).
In 1970 werd HAD noodgedwongen overgenomen door schuimleverancier Eurofoam.
Henk pakte de, door zijn zoon Jan opgerichte handelsonderneming in fournituren "Jade" (Jan Achtereekte Deventer)
op. Het bedrijf ontwikkelde een methode om vlokken, die gebruikt werden als vulling voor poppen en kussens,
zodanig te persen dat het in een veel kleinere verpakking paste.
Omstreeks 1982 introduceerde Jade een nieuwe kussenvorm, de Silvana-Support.
Historie
Jade levert dekbedden en kussens en heeft een eigen productie in Deventer. Daar werd in 1936 door Henk
Achtereekte de Kapok- en Wolmatrassenfabriek Henk Achtereekte Deventer (HAD) opgericht. Jade werd opgezet door
zijn oudste zoon Jan in 1953. De naam Jade is een samentrekking van Jan Achtereekte Deventer. Het bedrijf zou dus
dit jaar het vijftigjarig jubileum vieren. Ruim een week voor de surseance stond Jade nog op beurs Intirio in Gent. Tot
de surseance werd aangevraagd werkten er ongeveer veertig mensen.
Zie ook JADE

Ackerstaff, D. (Steenhouwer en metselaar) Deventer
Nieuwstraat 49, Deventer; Noorderstraat 25, Deventer

Eigenaars

Dirk Ackerstaff (1860-1905)

vanaf_jaar 1900

tot_jaar

Producten metsel- timmer- en steenhouwwerken
Merknamen
Historie
Tot
1907 was D. Ackerstaff als steenhouwer en metselaar gevestigd in de Nieuwstraat 9-5 (Nieuwe nummering),
Deventer. Er is ook sprake van een aannemersbedrijf en timmerwerkplaats.

Ackerstaff, W. (Aannemersbedrijf) Deventer
Lange Bisschopstraat 5, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
Aannemersbedrijf van W. Ackerstaff.

Acol (American Oil Import) Deventer
Bergsingel, Deventer; Handelskade 27, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
American Oil Import (Acol) was gevestigd in de voormalige inktfabriek van Van Son. Er wordt ook gesproken over
de locatie Handelskade 27, Deventer.

Adam (Kon. Delftse Leerlooierij en Drijfriemenfabriek N.V. v.h. Alex)
Brink 39, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Drijfriemenfabriek
Alex Adam werd in 1823 in Delft opgericht. In dat jaar kwam het pand in handen van het bedrijf,
dat in 1823 was opgericht door de Schot Alex Adam. Deze vestigde zich oorspronkelijk in 1823 in Delft aan de
Kantorengracht en begon daar een leerlooierij. Later werden in zijn fabriek voornamelijk drijfriemen voor machines
vervaardigd, een productie die dus in 1923 naar de Buitenwatersloot werd verplaatst.
In juli 1941 was er weer brand bij de drijfriemenfabriek door het bombardement van de kogelgieterij, waar enkele
dagen van tevoren Duitse munitie was afgeleverd.
In 1969 was dit bedrijf, inmiddels Kon. Delftse Leerlooijerij en Drijfriemfabriek v/h Alex Adam nog op dit nummer
gevestigd.
Het bedrijf had filialen in o.a. Amsterdam, Waalwijk en Deventer.
In Deventer was het bedrijf gevestigd aan de Brink 39.
Later werd het overgenomen door Doedijns, die aanvankelijk gevestigd was in de Vleeshouerstraat en later verhuisde
naar de Industrieweg in Deventer.

Adelaar R. (fabrikant/handelsagent/agenturen)
Manegestraat, Deventer

Eigenaars

Rudolf Adelaar (1888-1943) oprichter

vanaf_jaar 1919

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Rudolf
had rond 1919 een fabriek op de Manegestraat, Deventer in handschoenen en shawls en gebreide
sportartikelen. Het bedrijf is in de 2e wereldoorlog geliquideerd door de Duitsers. Liquidatiedossier nr. 205 OMNIATreuhandgesellschaft.

Adelaar, De (Verf- en vernisfabriek) Deventer
Handelskade, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1926

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
verf- en vernisfabriek De Adelaar was gevestigd aan de Handelskade in Deventer.

Adelaar, Fa. M. (Grossier/textielgroothandel) Deventer
Grote Overstraat 67, Deventer

Eigenaars

Meijer Adelaar (1838-1910) oprichter-eigenaar; Frans Adelaar (1884-1950) eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten Ondergoed, kousen, etc.
Merknamen
Historie
De
'Adelaar' was gevestigd in de Grote Overstraat, Deventer. De naam is nog boven de ingang te lezen. Op de Brink
had groothandel Adelaar voor de oorlog een showroom, nu op nr. 80. Het bedrijf is in de 2e Wereldoorlog
geliquideerd. Liquidatiedossier OMNIA-Treuhandgesellschaft nr. 42.

Akkerman Ant. M. (Textielgroothandel)
Papenstraat 99, Deventer; Stromarkt 5, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Alliage (Metaalgieterij en modelmakerij) Deventer
Bergsingel 17a-19, Deventer; Bergpoortstraat 50-54, Deventer; Rigastraat 12, 7418 EW Deventer

Eigenaars

Gebr. Veenendaal. Jeroen Dik

vanaf_jaar

tot_jaar 1980

Producten gietwerk
Merknamen
Historie
Metaalgieterij
en Modelmakerij Alliage, de firma Gebr. Veenendaal maakte alle voorkomende gietwerken in iedere
gewenste samenstelling. Uitsluitend non-ferro, brons, messing, aluminium, silumin en de hiervoor benodigde houten
en metalen modellen; alle soorten en maten staven en bussen, welke in coquille onder druk worden gegoten.
De metaalgieterij Alliage werd in 1918 gesticht door een oud-werknemer van Nering Bögel.
Het pand aan de Bergpoortstraat is in 1997-'98 gesloopt.
Het bedrijf is verhuisd naar industrieterrein Bergweide in Deventer (Rigastraat 12)

Amsterdamse Chininefabriek (locatie Deventer)
Bergsingel, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1960

tot_jaar

Producten Kinine, geneesmiddelen, verbandmiddelen, chemicalien (in
mandflessen), allerlei giftige stoffen, terpentijn, aceton, ether, drop,
Merknamen
Historie Chemie Farmacie (ACF) is de naam van een farmaceutisch bedrijf dat gesticht is in 1882 en oorspronkelijk
Amsterdam
gevestigd was te Amsterdam aan de De Wittenkade onder de naam: Amsterdamsche Chinine Fabriek eveneens met
de afkorting ACF.
Oorspronkelijk verwerkte het bedrijf de uit Java afkomstige kinabast tot kinine-extract. Later ging men ook andere
medicijnen produceren en in 1917 ontwikkelde zich ook een groothandelspoot.
In 1969 fuseerde deze groothandel zich met de handelsactiviteiten van Gist-Brocades. Het bedrijf is later "Brocacef"
gaan heten.
De chemietak, ACF Chemie, werd in 1991 overgenomen door DSM (concern)
De Amsterdamse Chininefabriek had een groothandelsfiliaal in Deventer aan de Bergsingel in de voormalige
inktfabriek van Van Son. Filiaalhouder van ca. 1949-1957 was M.A. van der Sluijs.

Ankersmit (Scheepswerf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar 1999

Producten
Merknamen
Historie
De
scheepswerf van Ankersmit was gevestigd aan de Hanzeweg in Deventer.

Ankersmit (Textielfabriek) Deventer
Lange Zandstraat 6, Deventer

Eigenaars

H.J. Ankersmit (1774-1850) 1799 Eigenaar; H.J. Ankersmit Eigenaar; H.J. Ankersmit 1860
Eigenaar; H.J. Ankersmit (1928-2011) Eigenaar

vanaf_jaar 1799

tot_jaar 1965

Producten effengeverfde -, bedrukte- en bontgeweven katoenen weefsels
Merknamen Ankergoederen, ATF
Historie
De
in Terwolde geboren Hendrik Jan Ankersmit (1774-1850) vestigt zich in 1799 in Deventer en begint in Polstraat 10
een zaak in manufacturen. Ankersmit werkte met thuiswerkers. Hij laat boeren uit de omgeving van de stad voor hem
weven. Hij voorzag hen van een voorraad garens en haalde de geweven stoffen weer bij hen op. Er waren voldoende
boeren die zo in de winters een centje wilden bijverdienen. In een pand Achter de Muren was zijn ververij gevestigd.
Zoon Hendrik Jan (de 2e Hendrik Jan) zet de zaak voort en mechaniseert, zeer tot verdriet van de thuiswerkers. In
1860 wordt samen met de drie zoons (waaronder Hendrik Jan de 3e) een fabriek gebouwd in de omgeving van de
Lange Zandstraat op de Zandweerd. Daar bouwt hij een mechanische weverij en indigokuipververij. Als gevolg van de
Amerikaanse burgeroorlog was er gebrek aan katoen waardoor de fabriek eerst in 1865 startte met het machinaal
produceren van textiel. De fabriek heette toen Ankersmit & Co.
In het jaar van ingebruikneming van de fabriek vonden er 48 mannelijke, 3 vrouwelijke werknemers en ook 15
kinderen emplooi.
In 1901 wordt de naam veranderd in Deventer Katoen Maatschappij, v/h Ankersmit & Co. Inmiddels stapte een vierde
generatie Ankersmits het bedrijf binnen, waaronder H.J.de vierde.
In 1910 werken er 226 arbeiders. Uiteindelijk werkten er in deze textielfabriek meer dan duizend arbeiders.
De vijfde generatie Ankersmit werkte verder aan het bedrijf nu onder de naam nv tot Exploitatie van Ankersmit"s
Katoenfabrieken (1926). Een zusterbedrijf werd gesticht: "Katoenspinnerij de Zandweerd". Later fuseerde dit bedrijf
weer met het moederbedrijf.
In 1965 wordt de fabriek overgenomen door Texoprint en de locatie in Deventer gesloten, waardoor op dat moment
10,7% van de arbeidsplaatsen in de Deventer industrie verloren ging.
De fabrieksgebouwen zijn inmiddels afgebroken. De SIED heeft een monument voor de fabriek opgericht.
Ankersmit C.V. maakte effengeverfde -, bedrukte- en bontgeweven katoenen weefsels.

Ankh-Hermes (Uitgeverij) Deventer
Smyrnastraat, Deventer; Menstraat 19 - 21, Deventer ; Smyrnastraat, Deventer

Eigenaars

Nico Kluwer 1922 1963 directeur; Paul Kluwer 1963 1993 directeur; Adrie Steenbergen 2000
2009 directeur; Nicole de Haas 1993 2000 directeur

vanaf_jaar 1972

tot_jaar

Producten boeken, tijdschrift "Prana"
Merknamen
Historie
Nico
Kluwer (1897-19??) is buiten het Kluwerconcern een eigen uitgeverij begonnen.
Het is sinds 1980 gevestigd in de oude gebouwen van de KVT aan de Smyrnastraat.
1889AEbele Everts Kluwer richt Uitgeversmaatschappij AE Kluwer op. Hij heeft drie zonen.
1922 Zoon Nico (geboren 4-12-1898) komt, na zijn studie rechten in Groningen, in de zaak. Nico gaat onder andere
Soefie-boeken van Inayat Khan en boeken over oosterse wijsbegeerte en (para)psychologie uitgeven.
1949 Het boek Magiërs en zieners door Maurice Magre is de aanleiding dat het fonds van Nico voortaan onder de
noemer Uitgeverij N. Kluwer wordt uitgegeven. De broers van Nico vonden dit boek te negatief ten opzichte van de RK
kerk, omdat onder andere de inquisitie en ketterjacht op de Katharen scherp veroordeeld worden.
In vakkringen heet uitgeverij N. Kluwer voortaan de Kleine Kluwer. Administratie, verzending en aanbieding worden,
net als voorheen, door de grote Kluwer gedaan.
N. Kluwer voert het ANKH-teken als vignet.
1963 Paul Kluwer (geboren 10-8-1931), zoon van Nico, neemt de directie van Uitgeverij N. Kluwer over.
Na gymnasium en drie jaar psychologie studie in Utrecht is Paul in de zaak gekomen en kreeg hij zijn
uitgeversopleiding onder de leiding van de heer C. van Laar op de afdeling technische boeken.
Er wordt een nieuwe N.V. opgericht waarin uitgeverij &AElig;E Kluwer ook een aantal segmenten inbrengt, te weten
kinderboeken, handenarbeid boeken, kookboeken, duivensport, en hengelsportboeken.
Hiermee werd de basis inhoudelijk en financieel verbreed. (Nico Kluwer hoefde niet van zijn uitgeverij te leven en kon
zich daardoor permitteren om een zeer idealistisch fonds op te bouwen).
Boeken die uit de vroege N. Kluwertijd stammen en nog steeds herdrukt worden zijn onder andere Yesudian: Sport en
Yoga, Yogananda: Autobiografie van een Yogi, Carus: Het evangelie van Boeddha, Laotse: Tao teh tsjing in de vertaling
van Ir J.A. Blok. Verder: Oepanisjads, Woorden van Boeddha, Tagore: Wijzangen.
Het fonds breidt zich geleidelijk uit.
1969 Uitgave van de bestseller van Erich von Däniken: Waren de goden kosmonauten.
1970 Uitgeverij N. Kluwer verhuist van Polstraat 10 naar Menstraat 19-21. Administratie en verzending worden
voortaan zelf gedaan.
1972 Op 1 september maakt N. Kluwer zich ook financieel los van uitgeverij AE Kluwer. Het aandeel van AE Kluwer in
N. Kluwer wordt door Nico en Paul Kluwer gekocht. Voorwaarde voor de onafhankelijkheid was dat de naam N.
Kluwer werd losgelaten. Er wordt voor de naam Ankh-Hermes gekozen.
In Ankh, dat leven, eeuwig leven en ook spiegel betekent, wordt de herinnering aan N. Kluwer bewaard.

Anneveld (Steenhouwerij)
Ankersmitlaan, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Arend, De (Sigarenfabriek) Deventer
Brink 51, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1900

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek De Arend is in 1900 gesticht door H.J.Veldhoen. Het was gevestigd aan de Brink 51/51 - hoek
Boterstraat, Deventer.
H.J. Veldhoen is eigenaar van de sigarenfabriek "De Arend" zeker van 31-8-1921 of eerder tot 16-3-1936. Zoon J.
Veldhoen is eigenaar vanaf 16-3-1936.
In 1905 genoemd in jaarboekje van Nederlandsche Tabakscourant.
In 1916 is er een vermelding van het verhogen per 1000 sigaren met f 3,=
Op 15-1-1941 omvat het bedrijf een groot- en kleinhandel in rookartikelen onder de fa. naam J. Veldhoen.

Arends, gebr. (industriële groothandel) Deventer
Mr. de Boerlaan 30, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1941

tot_jaar

Producten appendages voor stoom en water, pompen, kogellagers,
kalanderwalsen.
Merknamen
Historie
De
industriële groothandel Gebroeders Arends was gevestigd aan de Mr. de Boerlaan 30 te Deventer.

Armenfabriek (armenfabriek) Deventer
Noordenbergschild, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
stad Deventer stichtte, ter bestrijding van de armoede, in 1806 aan het Noordenbergschild een spin- en
breifabriek. De fabriek kreeg de bijnaam "De Armenfabriek". Er werden wollen sokken en handschoenen van leer
gemaakt. Verder werd er ook met thuiswerkers gewerkt.
Zie foto: Nota van de Armenfabriek te Deventer voor het Kinderhuis. Volgens deze rekening van 22 april 1882 heeft de
Armenfabriek 12 zwarte mannenkousen, 24 paar gewone mannenkousen en 30 paar kousen in de maten 8 en 10
geleverd. In die tijd was de Armenfabriek eigenlijk niet meer dan een groet breiwinkel. Vrijwel al het breiwerk werd
thuis verricht. In 1882 werkten dan ook 87 mensen 'in hunne woningen' en slechts één persoon in de fabriek zelf.

Asphaltfabriek Wijhe (Asfaltfabriek) Wijhe
Wijhe

Eigenaars

S.H. Coldewey Eigenaar

vanaf_jaar 1907

tot_jaar 1927

Producten Asfalt
Merknamen
Historie
De
Asphaltfabriek Wijhe maakte onder andere asphaltmaterialen en vloeren.

Atlanta (Rijwielfabriek) Deventer
Molenbelt 31, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1928

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
rijwielfabriek Atlanta was gevestigd aan Molenbelt 31 te Deventer. Op hetzelfde adres was ook de Emailleer- en
Nikkelfabriek W. Jansen Jr. gevestigd (zie: Adresboek 1928-29).

Atlas (Knopenfabriek) Deventer
Bergevaarderstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1949

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
knopenfabriek Atlas was gevestigd aan de Bergenvaarderstraat, Deventer.

Auping (Beddenfabriek) Deventer
Smedenstraat 5, Deventer ; Nieuwstraat, Deventer; Bruynssteeg 8, Deventer; Stromarkt 12, Deventer; Menstraat
15, 17, Deventer; Bergstraat 18, Deventer; Boxbergerweg B20, Diepenveen (oude naam); Laan van Borgele 70,
7415 DK Deventer (nieuwe naam)

Eigenaars

J.A. (Johannes Albertus) Auping (1836 -1907) 1868 1907 eigenaar; W.J.W. (Willem) Auping ( 18801958) 1903 1951 eigenaar; J.A. (Albert) Auping (1908-1993) 1951 1966 mede-eigenaar; L.G. (Leo)
Auping ( 1917-2011) 1953 1976 mede-eigenaar

vanaf_jaar 1868

tot_jaar

Producten stalen matrassen, ledikanten, divanbedden, tuimelbedden,
binnenveringmatrassen, ziekenhuismeubelen, ziekenhuisledikanten,
Merknamen Euroika, Cleopatra, Auronde, Royal

Laan van Borgele

Historie
De
N.V. Eerste Nederlandsche Fabriek van Stalen Gezondheidsmatrassen Auping is ontstaan uit de smederij van J.A.
Auping.
In 1868 vestigde de smid Johannes Albertus Auping (1834-1907) zich in de Smedenstraat te Deventer. Na een tijdje
ook in de Nieuwstraat gevestigd te zijn geweest opende Auping een werkplaats aan de Stromarkt 12. Hij kreeg de
opdracht van het Deventer St. Geertruidenziekenhuis om een aantal stalen bedden te maken. Daarna kreeg hij in 1889
ook een opdracht om 40 bedden te maken voor het Burgerziekenhuis te Amsterdam, maar deze moesten voorzien
worden van een verende onderlaag. Het lukte Auping een vlechtmachine te maken waarmee hij staaldraad in een
spiraal kon vlechten. Het is de basis geworden van de "Auping stalen gezondheidsmatras", ook wel "het bed van de
toekomst" genoemd.
Het bedrijf breidt snel uit. In 1896 wordt een fabriekje geopend aan de Bruynsteeg 8. In 1903 neemt zoon W.J.W.
Auping de leiding van het bedrijf over. In 1907 verhuist men naar twee panden aan de Menstraat 17-21 met een
verbinding naar het pand Bergstraat 28, in 1912 wordt de fabriek aan de Boxbergerweg (thans Laan van Borgele)
geopend.
In 1898 mocht het bedrijf bedden leveren aan de Koninklijke familie.
Zoon Willem J.W. Auping werd in 1903 medefirmant.
In 1921 wordt het bedrijf omgezet in een N.V.
De zonen J.A. Auping en L.G. Auping volgden hun vader in 1950 op.
In 1988 ontving Auping vanwege het 100-jarig bestaan het predikaat "Koninklijk"
In 2000 is een nieuwe vestiging aan de Maagdenburgstraat geopend.

Baker (Chemische fabriek) Deventer
Rijstenborgerweg 20, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1964 haalt Noury & Van der Lande de Amerikaanse onderneming J.T. Baker in een joint-venture naar Deventer.
Baker is leverancier van chemische producten voor laboratoria. Noury-Baker gaat in 1965 van start aan de
Rijsterborgherweg in de voormalige fabriek van Holtkamp.
Kort na de fusie met Koninklijke Zwanenberg-Organon (KZO) trekt Noury zich terug uit Baker Chemicals.
In de jarentachtig van de twintigste eeuw bouwt Baker Chemicals een fabriek naast Noury & Van der Lande aan de
Zutphenseweg, Deventer.

Bakhuis (Olba) (Vleeswaren- en groentenconservenfabriek) Olst
A. Geertsstraat 44, Olst

Eigenaars

Roelof Bakhuis 1832

vanaf_jaar 1832

tot_jaar 1979

Producten vleeswaren, (Gelderse) rookworst, vleesconserven, groentenconserven,
soepen in blik en glas, blikjes met knakworst, borrelworst, gebraden
Merknamen Olba
Historie
De
N.V. Bakhuis' Olba Vleeswaren-, Vlees- en Groenteconservenfabriek was een fabriek in Olst.
In 1832 richtte Roelof Bakhuis een vleesfabriekje (slachterij) op, waar men in de wintermaanden Gelderse hammen en
rookworst maakte. Later bouwde men de fabriek uit tot een all round vleesverwerkend bedrijf en hanteerde Bakhuis
ook de naam Olba voor zijn fabriek. De zonen van Roelof Bakhuis komen in het bedrijf. De vleesindustrie kende
seizoensarbeid. Door het ontbreken van koeling en conserveringstechnieken kon het bedrijf alleen in de winter
draaien. Gedurende de zomer werd vervangende arbeid gevonden in de steenfabrieken.
Toen de koelmachine zijn intrede deed werd het mogelijk het hele jaar door vlees te verwerken. Bakhuis had een
eigen blikfabriek.
In 1957 werd samen met de concurrerende bedrijven Zendijk(Olst) en Meester (Wijhe), de slachterij N.V. Salland
opgericht.
Voortgaande mechanisering, research, productvernieuwing en marketing deden een zwaar beroep op het
investeringsvermogen. Het leidt ertoe dat Bakhuis in 1963 overgenomen wordt door Unox en werd het een deel van
Unilever en konden de activiteiten nog uitgebreid worden. Omstreeks 1970 werkten er ca. 230 mensen.
In 1979 verdween Olba uit Olst na te zijn overgenomen door Unox.

Bakhuis (steenfabriek 't Haasje) Olst
Fortmond 12, Olst

Eigenaars

R. Bakhuis Olst

vanaf_jaar 1851

tot_jaar 1963

Producten metselstenen
Merknamen
Historie
De
steenfabriek 't Haasje (ten westen van Den Nul, aan de zuidkant van Fortmond) stamt uit 1851 en werd opgericht
door de firma Gebroeders Bakhuis & Co. In 1881 wordt de fabriek omgevormd tot R. Bakhuis & Co.
In de winter werden vaste werknemers te werk gesteld bij de Vleeswaren en Conservenfabriek Olba.
In 1963 werd de steenfabriek gesloten.
Restanten van de fabriek zijn te vinden op de huidige camping 't Haasje.
De fabriek had een stoommachine van 25 pk.

Bakker (drogisterij) Deventer
Menstraat 9, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
pand aan de Menstraat 9 in Deventer heeft een winkelpui uit 1886. Dit huis heeft in de top nog een jaartalsteen
met de tekst "RENOVATUM MDCCLXXI" (vernieuwd 1771). Het was in 1771 eigendom van wijnkoper J.E. Hartkamp.

Bakker (slagerij) Bathmen
Deventerweg 29, 7437 BH Bathmen

Eigenaars

Henk en Annie Bakker 1973 eigenaren; Henk en Lammie Linker 1973 eigenaren

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Henk
Bakker begon op veertienjarige leeftijd bij vleesfabriek Koersen, Bathmen. Na enige tijd begon hij voor zichzelf
met de verkoop van botten (met vleesresten). Hij startte een eigen slagerij aan de Deventerweg met een winkel(tje)
aan de voorzijde en de slachterij aan de achterkant. Henk maakte zelf leverworst, boterhamworst, bloedworst,
nagelhout rookvlees en zure zult. Leverworst en rookworst waren alom bekend. Hij had zelfs klanten in Amsterdam.
Op 1 oktober 1973 werd de zaak verkocht aan Henk en Lammie Linker die een nieuwe winkel openden aan de
Molenstraat.

Balsink (Haringinleggerij) Deventer
Brinkgreverweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Eerste Deventer Haringinleggerij van de firma Balsink was gevestigd aan de Brinkgreverweg.

Bato (N.V. Nederl. Beton Mij.)
Sluisstraat 17, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Bauling (Cellulosefabriek) Deventer
Hanzeweg, Deventer

Eigenaars

A.L. Bauling Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar 1955

Producten
Merknamen
Historie
De
Cellulosefabriek van Adrianus Leendert Bauling was gevestigd aan de Hanzeweg in Deventer. In 1947 wordt de
fabriek vergroot.

Beitsma, P. (Drukkerij)
Polstraat 64, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie
Zie
drukkerij Davo.

tot_jaar

Beking & Co (sigarenfabriek) Deventer
Grote Kerkhof, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten sigaren
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek Beking & Co was gevestigd aan het Grote Kerkhof in Deventer.

Beltman, H.H. (Steenzagerij en Polijsterij) Deventer
Keizerstraat 16, Deventer; Handelskade, Deventer (kantoor)

Eigenaars

H.H. Beltman eigenaar

vanaf_jaar 1850

tot_jaar 1962

Producten
Merknamen
InHistorie
1850 wordt de Stoom-, Steenzagerij en Polijsterij van H.H. Beltman opgericht. In 1890 vestigen zij zich in een nieuw
bedrijfspand aan de Handelskade 5-11 in Deventer. Voor 1894 was de firma gevestigd aan de Keizerstraat 29,
Deventer.
Beltman was gespecialiseerd in de bewerking van zandsteen, hardsteen, graniet en marmer.
In het Stadsarchief bevinden zich een aantal foto's, o.a. van het interieur met dhr. Beltman.
Beltman heeft omvangrijk restauratiewerk uitgevoerd o.a. aan de Grote en Bergkerk en is betrokken geweest bij de
bouw van o.a. de Keizerstraat, Deventer.
In 1962 is het bedrijf opgeheven. Begin jaren '80 zijn de panden aan de Handelskade gesloopt.
Twee paaltjes aan de Lokersdijk zijn van deze steenhouwerij. Het steenwerk van de Wilhelminafontein ook.
Beltman bouwt ± 1895 aan de Handelskade no. 5-11. In 1913 komt daar een cyl. zaagmachine i.p.v. de horizontale.

Beltman, J. Wzn (Molenwerken) Deventer
Handelskade 25-27, Deventer

Eigenaars

J. Beltman Eigenaar

vanaf_jaar ±1892

tot_jaar

Producten
Merknamen
J.Historie
Beltman Wzn. was een fabriek in molenwerken te Deventer, gevestigd aan de Handelskade 25-27.
J. Beltman woont in 1890/1891 aan de Bokkingshang 4, Deventer. In 1892 bouwt hij op kadasterperceel E 7557 een
woonhuis met werkplaats, aan het eind van de Handelskade, no. 25, Deventer. In 1896 wordt een gasmotor van 9 pk
geplaatst voor het aandrijven van een lintzaag en een schaafmachine in de molenmakerij. Later stond op deze plaats
de firma De Jonge banden, nu Saxion, locatie Deventer.

Bendien, Is. (Confectiefabriek) Deventer
Smyrnastraat, Deventer; Manegestraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1912

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek is in 1912 gestart aan de Smyrna- en Manegestraat, Deventer. In bijlage "H" gemeenteverslag 1912 wordt
vermeld dat het bedrijf in dat jaar is opgericht.
Er werken 33 naaisters, 1 machinist en 1 directrice. Er was een zuiggasmotor van 17 pk geplaatst, tevens voor
verlichting.

Berends en Van Loen (Transportwagenfabriek) Deventer
Hanzeweg 43, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Berends en Van Loen, transportwagenfabriek, was gevestigd op de hoek Industrieweg / Hanzeweg 43,
Deventer.

Berends, J. (Aannemer) Deventer
Zwolscheweg 30, Deventer; K. Schoolstraat 10, Deventer

Eigenaars

J. Berends 1902 eigenaar

vanaf_jaar 1902

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1902 startte J. Berends een eigen aannemersbedrijf. Hij bouwt o.a. huizen aan de Sallandstraat en op het
voormalige fabrieksterrein van Laurillard. Ook bouwt hij de fabriek van Twentol op 't Hartenaasje.
In de jaren '20 begint Berends ook een autohandel aan de Eerste Weerdsweg, Deventer.
In 1939 neemt P.A. van de Raadt de firma Berends over. Tegenwoordig bestaat het bedrijf nog als de VDR groep.

Berends, W.F. (Strijkinrichting) Deventer
Rijsweerdsweg 10, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
machinale strijkinrichting en wasserij van W.F. Berends was gevestigd aan de Rijsweerdsweg 10, Deventer.

Berenschot
Bergschild, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten meubelen, matrassen, spiegels
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Berg Van de, & Co. (Machinefabriek) Deventer
Mr. H.F. de Boerlaan 78, Deventer; Sluisstraat 1, Deventer

Eigenaars

J. van de Berg eigenaar

vanaf_jaar 1946

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
oud-ondernemer van Nering Bögel J. van den Berg begon in ???? Een eigen machinefabriek in ????. De fabriek gaat
later over in de machinefabriek v.d. Berg & Co. Deze was gevestigd aan de Mr. H.F. de Boerlaan 78, Deventer.
In ???? werd het bedrijf opgesplitst in: Berg O-Tool en Bergstaal. Van Leeuwen Precisie (???)

Berssenbrugge & Zonen, J.H. (Textielfabriek) Deventer
Polstraat 16, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten Tricotages
Merknamen
Historie
De
firma J.H. Berssenbrugge & Zonen maakte tricotages.

Bessem (bakkerij) Bathmen
Brink, Bathmen

Eigenaars

Jan Bessem (1661- ) eigenaar; Willem Bessem ( -1780); Willem Bessem (1764-1840); Jan Bessem ( 1885); Willem Bessem (1845-1888); Jan Bessem (1886-1967); Gerrit Jan oom Bessem ( -1916);
Willem Bessem (1916-1972); Ronald Philips (2013- )

vanaf_jaar 1947

tot_jaar 1972

Producten bier, brood
Merknamen Bessemse moppen
Historievan Bessem was gevestigd op de Brink in Bathmen op de plaats waar tot medio 2012 bakkerij Heinen
Bakkerij
gevestigd was (daarvoor Kaatman) en vanaf februari 2013 bakkerij Philips.
Bakkerij Bessem kent een lange voorgeschiedenis. Al in 1629 stond op deze plek een pand, bewoond door de familie
Bessem, met het voorhuis richting kerk en het achterhuis aan de Brink. Aanvankelijk was het een brouwerij, herberg
en bakkerij. In de opkamer werd bier geschonken. Jan Bessem werd omstreeks 1661 geboren en trouwde in 1691 met
Jenneke Swiers (1664). Ze kregen 4 kinderen, Willem, Isabella, Swier Jansz en Lutger. Willem trouwde met Lutger
Willemz Bijlderman. Hieruit werd op 15-6-1727 een zoon geboren, Willem. Willem trouwde op 12-4-1762 met
Reijnetta Meijers. Ze kregen zes kinderen. In 1774 stierf Reijnetta en Willem (sr) trouwde op 16-4-1775 met zijn
tweede vrouw, Willemijna te Winkel van Oude Molen. Willemijna stierf in 1778 en Willem Bessem (sr) overleed kort
daarop op 1-1-1780, 52 jaar oud.
Zoon Willem trouwde op 14-9-1788 met Altien Notebooms. Er werd opnieuw een Willem geboren (1789) maar die
stierf kort na de geboorte en in november stierf ookAltien. Op 2-12-1792 hertrouwde Willem met Trientien te Winkel
(net als Willemijna te Winkel een molenaarsdochter), zij overleed op 25-7-1794. In 1801 trouwde Willem met Teuntje
Maatmans. Enkele maanden later, op 16-07-1802 werd hun zoon Antonie geboren en later Hendrijkus, Jan en
Reindert. De eerste twee overleden beiden voor hun dertigste.
Vader Willem Bessem overleed in 1840 en moeder Teuntje in 1842. Hun zoon, Reindert trouwde in 1842 met Hermina
Schuerink en zoon Jan trouwde op 24-5-1844 met Janna Groot Bronsvoord. Uit dit huwelijk werden twee zoons
geboren: Willem 1845 (naar zijn grootvader) en Gerrit (1848). Zij bekwaamden zich beiden in het bakkersvak.
Willem trouwde op 25-5-1878 met Aaltje Willemink. en trokken in bij de ouders van Willem aan de Brink. Willem en
Aaltje kregen drie kinderen: Janna, Willemina en Jan. Hun grootvader Jan en grootmoeder Janna overleden beiden in
1885. Willem stierf op 29-1-1888 en zijn vrouw Aaltje stierf op 2-11-1889. Een broer van Jan Bessem, Gerrit Jan nam
de zorg over het bedrijf en het gezin over.
Willemina Bessem trouwde in 1905 met molenaar Jan Willem Evert Schrijver uit Nijbroek. Janna trouwde een jaar
later met Hendrikus te Winkel, molenaar te Bathmen. Janna overleed in 1924. Haar broer Jan en oom Gerrit Jan
Bessem bleven in het oude huis achter.
Op 7 juni 1915 trouwde Jan met Johanna te Winkel, dochter van molenaar Frederik te Winkel van molen "de Leeuw",
Oude Molen. Het oude huis, boerderij, bakkerij werd in 1915 gesloopt om plaats te maken voor het huidige
huis/bakkerij. Oomstreeks 1916 overleed oom Gerrit Jan Bessem.
Jan en Johanna kregen twee kinderen:Willem Albertus (1916) en Martha Frederika (1921). Willem werd geen bakker
maar hij volgde zijn oom op in molen : "De Leeuw". Jan Bessem, de laatste Bessem in het huis, overleed op 10-1-1967,
zijn vrouw overleed 15 jaar later op 95-jarige leeftijd.
De Bakkerij is overgenomen door J.W. Boerman, daarna Kaatman, Poorta en vervolgens door bakkerij Heijnen uit
Deventer die op 16 augustus 2012 failliet ging. Aanvankelijk werd getracht de zaak aan Van der Wal Jolink over te
doen, wat mislukte. In februari 2013 heropende Ronald Philips, tot opluchting van de halve Bathmense bevolking, de
bakkerij.

Bijdendijk & Ten Hove (Sigarenfabriek) Deventer
Polstraat, Deventer; Jacob Reviusstraat, Deventer

Eigenaars

G. Bijdendijk Eigenaar

vanaf_jaar 1902

tot_jaar 1952

Producten Sigaren
Merknamen B & H, Dante Alighieri, Vondel, Propopius
Historie
De
sigarenfabriek Bijdendijk & Ten Hove is opgericht in 1902. Toen vestigde G. Bijdendijk zich in Rotterdam. In 1912
associeerde hij zich met H.J.J.A. ten Hove, die zich in 1937 weer uit de zaak terugtrok.
De fabriek startte in de Polstraat, Deventer en liet een nieuwe fabriek bouwen aan de Jacob Reviusstraat 1, Deventer
In 1910 heeft Bijdendijk in de Polstraat 48 een zolderverdieping aangebracht en ingericht als sigarenmakerszaal, die
uiteraard goed van daglicht moest worden voorzien.
In 1913 was er een staking van 50 sigarenmakers omtrent de verwarming van de sigarenzaal. In 1917 genoemd als lid
van het verbond van verenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland. In het Deventer Dagblad van 22-9-1923 staat
te lezen dat "De toestand in de sigarenindustrie wordt steeds ernstiger. In de fabriek wordt er maar gedeeltelijk
gewerkt."
In 1927 is er een staking in de fabriek.
In 1946 genoemd de fabriek genoemd als plek waar inlandse tabak gefermenteerd kan worden.
In 1952 sloot de fabriek haar poorten. Na beëindiging van de activiteit is Multicolor in het fabriekspand gevestigd
geweest. Het gebouw is daarna afgebroken en nu staat daar het nieuwe kantoor van de woningbouwvereniging
"Onder Dak". De sigarenfabriek is toen overgenomen door v.d. Mijle in Kampen.
De fabriek had het accijnsnummer 792.

Bleeker, C. (Zadel- en koffermakerij) Deventer
Broederenstraat 7, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten koffers, zadels, tassen, fijne lederwaren
Merknamen
Historie
De
zadel- en koffermakerij van C. Bleeker was gevestigd in de Broederenstraat 7, Deventer.

koffer

Bloemendal (Machinefabriek, molenmaker) Deventer
Sluisstraat 8-10, Deventer

Eigenaars

Hendrik Bloemendal Eigenaar; J. Bloemendal Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
HistorieBloemendal was van oorsprong molenmaker bij de firma Ten Zijthoff & Zn. De panden Sluisstraat 8 en 10,
Hendrik
Deventer waren een woon- en pakhuis van de firma J. Bloemendal. De firma Bloemendal is een voortzetting van de uit
1787 stammende molenmakerij F. ten Zijthoff & Zn.

Blokvoort (autohandel)
Mr. H.F. de Boerlaan, Deventer; Kamperstraat, Deventer

Eigenaars

Jan Blokvoort

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten Auto
Merknamen
Historie
Jan
Blokvoort: Hij haalt zijn laatste twee auto’s op. En dan is het definitief over en uit voor de Blokvoorts aan de Mr.
De Boerlaan. De woning is inmiddels al leeg. ‘Op heel korte termijn gaan de dakpannen er af’, mijmert autohandelaar
Blokvoort. ‘Ach, misschien kom ik nog wel even kijken als het pand wordt gesloopt. Wat dat betreft ben ik nuchter.’
De afgelopen jaren stond het pand van Blokvoort nog moederziel alleen aan de kant van de buitengracht van de Mr.
De Boerlaan. Hij leverde een jarenlange strijd met de gemeente Deventer die het pand in handen wilde krijgen om de
ontwikkeling van nieuwe woningen en een kantoorgebouw mogelijk te maken. Blokvoort legde zich bij zijn lot neer,
maar vond dat de gemeente met een goed alternatief moest komen. Uiteindelijk bereikten de partijen
overeenstemming over de prijs van zijn woning en bedrijf. Onlangs vond Blokvoort aan de Kamperstraat een
onderkomen waar hij zijn autohandel kan voortzetten. Het gezin gaat wonen in Colmschate.
Welgeteld 31 jaar heeft het gezin Blokvoort aan de Mr. De Boerlaan gewoond. Begin volgende week maakt de
slopershamer definitief een eind aan het veelbesproken pand, zo meldt een woordvoerder van de gemeente
Deventer. ‘Eerst gaan de dakpannen er af en dan worden de panden verder ontmanteld. Volgend week maandag of
dinsdag gaan ze echt plat.’
Ontwikkelaar Le Clercq meldt dat er vanaf 1 november gebouwd wordt. Het gaat dan om de tweede fase van het
Mario Botta-ontwerp. De beroemde Zwitserse architect komt overigens op 16 oktober naar Deventer om het officiële
startschot voor deze tweede fase te geven.

Boegborn & Bouma (loodgietersbedrijf) Deventer
Sijzenbaanplein 7, Deventer

Eigenaars

J.H. Boegborn Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
loodgietersbedrijf firma J.H. Boegborn & Zn was gevestigd aan het Sijzenbaanplein 7 te Deventer. Later werd de
firma Boegborn & Bouma.

Boerenstand, de (Zuivelfabriek en melkinrichting) Terwolde
Twelloseweg R 24, Terwolde

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Boersma Kzn. (Beschuitfabriek) Deventer
Nieuwstraat 29, Deventer; Nieuwstraat 33, Deventer; Nieuwstraat 68, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1896

tot_jaar ±1954

Producten Beschuit
Merknamen
Historie
De
firma R. Boersma Kzn. was een beschuitfabriek, gevestigd aan de Nieuwstraat 29 in Deventer. In de tuin van dit
pand bouwde Boersma in 1896 een beschuitbakkerij. In 1920 liet R. Boersma het woonhuis op nummer 33 verbouwen
tot winkel. De beschuitfabriek werd later onder de oorspronkelijke naam voortgezet door de gebroeders Meyer. Later
was er de roggebrood-bakkerij van Witteveen gevestigd.

Bolderink (smederij) Bathmen
Deventerweg, Bathmen

Eigenaars

B.J. Bolderink ( -2009) Eigenaar

vanaf_jaar 1947
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar 2009

Bolink (brood- en banketbakkerij en levensmiddelenbedrijf) Deventer
Noordenbergstraat 19, Deventer; Molenstraat 17, Deventer

Eigenaars

G.J. Bolink Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
brood- en banketbakkerij van G.J. Bolink was gevestigd in de Noordenbergstraat, Deventer en het
levensmiddelenbedrijf in de Molenstraat, Deventer.

Bomhof (touwslagerij) Deventer
Polstraat 82, Deventer

Eigenaars

Bomhof

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
touwslagerij van Bomhof was gevestigd aan de Polstraat 82, Deventer.

Bonte (IJsfabriek) Deventer
Achter de Muren Duimpoort, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
ijsfabriek van Bonte was gevestigd Achter de Muren Duimpoort, Deventer.

Boode (hotel restaurant) Bathmen
Brink, Bathmen

Eigenaars

Boode ( ) eigenaar

vanaf_jaar 1850

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiein Bathmen" is in 1850 ontstaan als koffiehuis en biljard, later ook een bakkerij.
"Boode
Het Wapen van Deventer. (uithangbord)
J.W. Boode was in 1908 de eigenaar. (kinderen Manna en Anton)
Op 5 juli 1977 werd Boode volledig in de as gelegd.

Booij (transportbedrijf) Twello-Deventer
Klokkenkampsweg, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1913

tot_jaar 1991

Producten
Merknamen
Historie
Het
transportbedrijf E. & W. Booij is ontstaan uit de bodedienst die E. Booij in 1913 overneemt van de weduwe
Wichman. In 1991 is Booij overgenomen door het Duitse transportbedrijf RSB Logistic en in 1994 verplaatst naar
Apeldoorn.

Boot (steengaasfabriek) Twello
Twello; Worp 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steengaasfabriek van G. Boot is gevestigd in Twello.

Borneo (sigarenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
zie:
Dissel, Van (sigarenfabriek)

Bosch, Fa. P. v.d. (Reli"ef en Handelsdrukkerij)
Polstraat 64 Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Botercontrole Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Botercontrole Deventer was gevestigd

Boy (chemische industrie) Deventer
Lange Bisschopstraat 24, Deventer; Bergkerkplein 20, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1944

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek van de chemische industrie Boy, de firma Weertjes & Hazelaar, was gevestigd aan het Bergkerkplein 20 in
Deventer, het kantoor en magazijn aan de Lange Bisschopstraat.

Brinkgreve, J.P. (Boekhandel en uitgeverij) Deventer
Nieuwstraat 54, Deventer; Nieuwstraat 56, Deventer

Eigenaars

Jacob Brinkgreve

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Brinkgreve was tot 1902 gevestigd in de Nieuwstraat 54 (nieuwe nummering), Deventer. In 1902 wordt het
pand Nieuwstraat 56 gebouwd in opdracht van de firma Brinkgreve. De boekhandel was hier gevestigd tot 1910,
waarna de firma verhuisde naar Nieuwstraat 50.

Brinkmann, Fa. gebr., Deventer
Molenstraat 76 (Fermerie), Deventer

Eigenaars

Bernhard Brinkmann (1852-1928); Wilhelm Brinkmann (1891-1969); Ernst Brinkmann (1923-1989)

vanaf_jaar 1928

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Broederenkerk

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Broekhuizen (gruttersmolen) Deventer
Walstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Toen
Hendrik Broekhuizen de oude middeleeuwse waltoren in 1802 kocht, was er al een gruttersmolen gevestigd. Zijn
zoon Jan verkocht de toren in 1873 aan de Gemeente Deventer die de toren liet slopen om een dam over de
Binnengracht te kunnen aanleggen. De toren komt al in 1344 in de archieven voor als "Nova Turris" en "Nye Toern".

Brouwer (steenfabriek Randerwaard) Diepenveen
Rande 214, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten metselbaksteen
Merknamen
Historie
De
firma C. Brouwer, Steenfabriek Randerwaard, maakte metselbaksteen. Zie verder Randerwaard.

Brouwer B. (manufacturenwinkel) Deventer
Grote Kerkhof 23, Deventer; Grote Kerkhof 24, Deventer

Eigenaars

B. Brouwer eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
manufacturenwinkel zat oorspronkelijk in het pand op de hoek van de Waterstraat in Deventer (nu Gulden Vat). In
1886 liet Brouwer het pand op nr 24 slopen en liet er een nieuw pand bouwen om vervolgens de winkel naar nr 24 te
verhuizen.

Bulte, A. H. ten (kuiperij en vatenhandel)
Smedenstraat 219, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Bunschoten (wijnhandel) Deventer
Rijkmanstraat 19, Deventer; Zwolseweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
wijnhandel Bunschoten had een depot aan de Zwolseweg, Deventer.

Burgers ENR (Fietsenfabriek) Deventer
Broederenstraat, Deventer; Rozengaarderweg 71, Deventer; Roermond

Eigenaars

Henricus Burgers( - 1903) 1868 1903 Eigenaar; G.J.B.Burgers ( ) 1903 1909 medevennoot; A.Beers (
) 1903 1909 medevennoot; G.W.J. Kilsdonk ( ) 1909

vanaf_jaar 1869

tot_jaar 1961

Producten rijwielen, motorrijwielen, hulpmotoren, naaimachines,
vleessnijmachines, motorrijwielen, groentemolens, strosnijders
Merknamen Burgers, Padvinder
InHistorie
1869 sticht de smid Henricus Burgers (1843-1903) aan de Broederenstraat de Eerste Nederlandsche Fabriek van
Vede-locipèden. Hij had even daarvoor een Franse vede-locipède gekocht via de firma H.H. Timmer & Co. uit
Amsterdam, die hij daarna na gaat maken en verder ontwikkelen. In Deventer ontstonden twee clubs van vedelocipèderijders, Immer Weiter (1871) en De Roversbende.
In 1892 wordt H. Burgers geïnterviewd door de Staatscommissie over de werkomstandigheden in de fabriek.
In 1896 zet hij de fabriek om in de N.V. Eerste Nederlandsche Rijwiel- en Machinefabriek v/h H. Burgers. Tegelijk wordt
de nieuwe fabriek aan de Rozegaarderweg in gebruik genomen.De fabriek heeft dan verschillende filialen in het land
en ruim 250 rijwielhandelaren treden op als agent voor dit bedrijf.
H. Burgers maakt verschillende andere producten dan rijwielen. In 1900 maakt hij zelfs een auto. Vanaf 1905 levert
Burgers aan de overheid en aan de PTT.
Het bedrijf opent in 19?? een fabriek in Roermond.
In 1931 produceren beide fabrieken zo'n 100.000 fietsen.
Na de Tweede Wereldoorlog kampt het bedrijf met een gebrek aan grondstoffen. Er ontstond veel concurrentie uit
met name Engeland.
In 1961 moet de fabriek in Deventer sluiten. Het merk wordt overgenomen door Pon in Amersfoort.

Burgh, Van der (drukkerij, uitgeverij) Deventer
Brink 69, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten Handelsdrukwerk, geïllustreerde prijscouranten, drie- en
vierkleurendruk, reclame-drukwerk
Merknamen

Brink, Deventer

Historie
De
firma Johs. J.C. Van der Burgh was een electrische drukkerij en uitgeverszaak aan de Brink in Deventer.

Bussemaker en Fischer (Koffiebranderij) Deventer
Geert Grotestraat 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1881

tot_jaar

Producten Koffie
Merknamen
Historie en Fischer was een grossier in koloniale waren en koffiebranderij. De firma Bussemaker en Fischer
Bussemaker
bestond al in 1869 (jaartal van de gevelsteen aan de Geert Grootestraat 8, Deventer. Men had daar kantoor en
erachter het pakhuis. In 1881 is een stoomketel geplaatst.
Het pakhuis is tot ca. 1950 als zodanig in gebruik geweest en staat er nog steeds.
Later vestigt zich in het pand de poetslappenfabriek Welsum B.V.
Het gehele pand was daarna verhuurd aan de RABO-bank, die een klein gedeelte op de begane grond gebruikte als
fietsenstalling.
Het gebouw bevat nog een gave grote handtakelinrichting, vanaf de begane grond -achter de grote deuren - tot op de
bovenste verdieping.

Bussink, Jb (Koekfabriek) Deventer
Lange Bisschopstraat 6, Deventer; Brink, Deventer; Hanzeweg 5, Deventer (42005)

Eigenaars

Jb Bussink 1820 1874 Deventer; B. J. Bussink Deventer; P. J. Bussink Deventer; J.A. Coldeweij
1874 Deventer; Continental Bakeries Deventer; Goldman Sachs

vanaf_jaar 1593

tot_jaar

Producten Echte Deventer Kruidkoek, ontbijtkoek, gemberkoek, sucadekoek,
snijkoek, Ellekoek, Jacobskoek
Merknamen Bussink

Deventer Koekwinkel

Historie koek werd al vermeld in 1417. Toen waren er reeds beëdigde zeemers en mengers bekend. Bussink heeft
Deventer
haar wortels in de 16e eeuw. Op de hoek van de Lange Bisschopstraat en de Korte Assenstraat in Deventer woonde in
1676 al Herman Berentsz de bakker, het pand wordt in 1710 al "van outs de Almansgadinge genoemt". Een van de
volgende eigenaren is bakker Knaap die wordt opgevolgd door Gerrit van den Toorn. Op 14 augustus 1820 verkocht
Gerrit van den Toorn zijn koekbakkerij Schutte, die haar oorsprong kent in Gerrit en Johan Schutte, die al in 1592 en
1593 lid werden van het koekbakkersgilde aan Jb Bussink. Zijn zaak gaat in 1874 over in handen van J.A. Coldeweij, die
in 1875 ook de bakkerij van Pieterman Deventer Koek aan de Brink overneemt. Coldeweij vergroot de productie en
legt zich toe op het fabrieksmatig produceren van Deventer koek.
In 1952 betrekt men het nieuwbouwcomplex op het industrieterrein, ontworpen door J.D. Postma, de Jb. Bussink"s
Koninklijke Deventer Koekfabrieken N.V., met als directeur C.J. Coldeweij.
Het pand in de Assenstraat is in 1963 gesloopt.
In 1970 werd er een jaarproductie gehaald van zo'n 15 miljoen koeken. Inmiddels is Bussink eigendom van het
internationaal koek- en broodlegconcern Continental Bakeries met maar liefst elf fabrieken in Europa. In april 2016 is
Continental Bakeries overgenomen door de Amerikaanse Investeringsbank Goldman Sachs.

Cacaofabriek Deventer N.V.
Handelskade

Eigenaars

vanaf_jaar 1896

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
NAAMLOOZE
VENNOOTSCHAP CACAOFABRIEK „DEVENTER" te Deventer. Directeur D. DIKKEMA PZ. Deze
vennootschap werd opgericht in Mei 1896, ten doel hebbende de fabricatie uitsluitend van cacaopoeder. Directeuren
waren aanvankelijk de heren B. W. Verweij en N. H. de Graaf. Laatstgenoemde trad echter spoedig als directeur af,
zodat de leiding alleen berustte hij de heer Verweij die echter in Augustus 1899 zijn directeurschap neerlegde, toen de
leiding, door wijziging van zaken, overging op den heer P. Dekema., die in Harlingen een zaak dreef in zoete chocolade.
drops, biscuits en suikerwerken. Dientengevolge werd de fabriek ook uitgebreid en ingericht voor het fabriceren van
bovengenoemde artikelen. Van 1 januari 1901 tot 1 januari 1905 was mede als directeur aan de zaak verbonden de
heer J. Pouwels Coelingh. In 1904 brandde de fabriek aan de Handelskade geheel af, maar was spoedig weer
opgebouwd. ruimer en doelmatiger ingericht. Zij verschaft werk aan een veertigtal werklieden.

Calcar, van(Suikerraffinaderij) Deventer
Noordenbergstraat, Deventer

Eigenaars

Popko Jans van Calcar (1759-1838)

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
doopsgezinde voorzitter van het Deventer patriotisme Comitede??- en revolutionair Popko van Calcar had aan het
eind van de achttiende eeuw een bedrijfje waar suiker geraffineerd werd. Popko van Calcar was tevens
medebestuurder van de firma P. van Calcar en Cie, Koninklijke Fabriek van Schmirnasche en andere tapijten te
Deventer. In 1832 werd van Calcar uitgekocht door Willem Birnie. Van Calcar was ook lid van de Deventer'
gemeenteraad

Caltex (Petrochemische industrie) Deventer
Sint Olafstraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1949

tot_jaar

Producten olieproducten
Merknamen
Historie
De
Caltex Petrochemische Industrie was gevestigd aan de Sint Olafstraat 2, Deventer.

Carbonia (Chemische fabriek) Deventer
Parallelweg 3/4, Deventer; Industrieweg, Deventer; Staverenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1912

tot_jaar 1993

Producten carbonpapier, schrijflinten en stencils, cyclostyle inkten, rubber en was.
Merknamen Deventer carbonpapier
Historie
De
chemische fabriek Carbonia aan de Parallelweg, Deventer maakt carbonpapier, schrijflinten, cyclostyle-inkten en
stencils. Papier, vervaardigd uit 100% lompen wordt omgewerkt tot verschillende soorten carbonpapier.
In 1966 had de NV Chemische fabriek Carbonia 100 werknemers. In 1975 waren er 140; het bedrijf moest toen
reorganiseren en er verdwenen 20 mensen. Carbonia werd overgenomen door de Britse Lamson Industries. Begin
jaren negentig haalde Carbonia 30 duizend cartridges per jaar op om te vullen, maar in 1993 werd het failliet verklaard.

Cath & Zn (graanpakhuis) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
graanpakhuis van Cath was gevestigd aan de Bokkingshang Deventer naast het graanpakhuis van Ten Hoopen en
Ten Zijthoff. Het bedrijf is voortgezet door A.J. Lammers.

CDL (op- en overslagbedrijf) Deventer
Mr. De Boerlaan, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
CDL (Cooperatieve op- en overslag Deventer-Lochem) was gevestigd in de (zwarte) silo aan de Mr. de Boer laan. De
CDL was een voortzetting van de CODO.
De CODO gaf in 1961 de opdracht de hoge silo te bouwen. Na drie weken onafgebroken betonstorten in een houten
bekisting werd de silo gebouwd, de eerste silo die met glijbekisting gebouwd is in Europa. De silo is 47,60 meter hoog,
heeft een inhoud van 3500 ton en is verdeeld in 32 cellen. Architect was NCAVL.

Cebeco Handelsraad ( ) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Eind
december 1965 wordt de meelfabriek van Noury & Van der Lande stilgelegd. De meelfabriek wordt verkocht aan
Cebeco-Handelsraad. Tot 1987 blijft de haven en de silo's in gebruik voor de op- en overslag van granen.

Cellulose Producten Deventer
Hanzeweg 14, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Cellulose Producten produceert onder andere carboxymethylcellulose (Celprona), hydroxyaetlhylcellulose
(Ceglin), 'Avcoset' proces voor het krimpvrij en gemakkelijk wasbaar maken van rayon, papierveredeling niet cellulose
aethers.

Centra () Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zie
firma Ten Harmsen & Vervoort.

Chernac Slichtenbree & Co. (Leerlooierij en zeepziederij) Deventer
Smedenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1857

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
leerlooierij en zeepziederij van Chernac Slichtenbree & Co was midden 19de eeuw gevestigd aan de Binnengracht
(in de bocht van de Smedenstraat), Deventer. De fabriek waar in 1857 11 man werkzaam waren, maakte gebruik van
schoon water uit de buitengracht en loosde het vervuilde water op de binnengracht, die in 1883 gedempt werd.
In 1919 werd het pand verbouwd voor de drukkerij van W. Stempher.
In 1983 werd het fabriekspand gesloopt.

CIPS (Chemische Industrie Paul Schoemaker)
Bergsingel 6, Deventer

Eigenaars

P. Schoemaker 2011 directeur/eigenaar; J. Schoemaker drecteur; S. Dekker directeur

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Coberco (Melkcentrale) Deventer
Harderwijkstraat 41006, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar 1996

Producten ingedikte gezoete of ongezoete melk in blik, bestemd voor de export.
Merknamen
InHistorie
1947 wordt in Deventer Coöperatieve Melkcentrale Deventer opgericht. Deze gaat in 1965 als condensfabriek op in
de Coberco.
De Coberco (de Coöperatieve Condensfabriek 'Gelderland-Overijssel') was een coöperatieve vereniging die werkt in de
provincies Gelderland en Overijssel en een dertigtal fabrieken omvat. Het Coberco-fabricage-programma omvat o.a.
condens, melkpoeder, boter, kaas, melkproducten en frisdranken in gespecialiseerde bedrijven.
Aan de Harderwijkstraat wordt in 1954 eenspeciale fabriek gebouwd voor gecondenseerde (ingedikte) melk in blik,
bestemd voor de export, de Condensfabriek. De melk kon per tankauto of per schip aangevoerd worden. Thomassen
& Drijver leverde de blikjes.
Later ging de fabriek deel uitmaken van de Coberco.
In 1996 sloot de fabriek zijn deuren.
In eind jaren '60 is uit de coöperatieve bedrijven Comego te Zutphen, de Berkelstroom te Lochem en de
Condensfabriek te Deventer de Coberco ontstaan.
M.n. export van melk in blik naar Derdewereldlanden. Het blik wordt geleverd door T&D.

CODO / CDL (silo) Deventer
Mr. de Boerlaan, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Coöperatieve Op- en overslag Deventer en Omstreken (CODO), later CDL (Coöp op- en overslagbedrijf Combinatie
Deventer-Lochem) is ontstaan uit verschillende andere bedrijven.
In 1923 kocht A.J. Lammers aan de ingang van de nieuwe binnenhaven een stuk grond waar hij een silo bouwde. In het
pand zitten 30 cellen, waaronder 14 grote zeshoekige.
In 1950 kocht de CODO (Coöperatieve Op- en overslag Deventer en Omstreken) deze silo van de firma WijersHolterman-Ten Hove.
In 1961 werd de 51 meter hoge silo gebouwd met 32 cellen.De silo is gebouwd in glijbekisting, een vrij nieuw procedé,
dat eerder bij de Euromast was toegepast.
In 2000 is de silo buiten gebruik gesteld. Nu is het kantoor in gebruik door de SIED.

Coelingh (Koekfabriek en grossierderij in suikerwerk) Deventer
Assenstraat 26-38, Deventer; Hanzeweg 5, Deventer

Eigenaars

Coldewey 1945

vanaf_jaar 1846

tot_jaar 1937

Producten (Deventer) koek, drops, steken of ‘kokkiejen’, toffees, crystal mints,
ijsbonbons en Weenerbonbons.
Merknamen Vatel
Historie
De
firma J.P. Coelingh & Zonen was gevestigd aan de Assenstraat 26-38, Deventer. Deze in 1846 ontstane N.V.
Deventer Koek- en Suikerwerkfabriek v.h. J.P. Coelingh & Zn. is in 1936 geliquideerd. De beroemde Deventer
"steeken" of "kokieën'' werden hier gefabriceerd. Na die tijd werd er geen productie meer gedraaid maar was de firma
een grossierderij in koek, suikerwerk en aanverwante artikelen, destijds een dochteronderneming van Jb. Bussink's
Koekfabriek. Co Coldewey was toen directeur van Coelingh, zijn vader Constant Coldewey van Jb. Bussink.
In 1902 wordt in perceel 29 een gasmotor geplaatst. In 1906 is de fabriek verbouwd naar de "Eischen des Tijds".
De panden van de fabriek zijn bij het bombardement van 6 februari 1945 vernietigd.
Beroemde snoepwaren van Coelingh waren onder andere drops, steeken of "kokkiejen", toffees, Vatel crystal mints,
ijsbonbons en Weenerbonbons. Vatel was een handelsmerk, genoemd naar een beroemde Franse kok uit de 17de of
18de eeuw.
Vanaf 1906 werd er ook koek gebakken (ontbijtkoek, sucade- en gemberkoek en Deventer kruidkoeken).

Cohen, Jozeph & Zn.(Snoepfabriek) Deventer

Eigenaars

Jozeph Cohen eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Jozeph Cohen & Zn. produceerde drops, chocolade en suikerwerken, hopjes en nougats. Jozeph Salomon
(1888-????) was de zoon van Salomon (Sally) Cohen (1861-1943) die aan de Sijzenbaan 78, Deventer woonde, later
Graaf van Burenstraat 18. In 1938 was hij zonder beroep. Eerder had hij een fabriek van suikerwaren. (zie boekje over
Van Burenstraat). Vermoedelijk heeft de zoon dus de fabriek voortgezet.

Condensfabriek (Melkfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Coberco.

tot_jaar

Coöperatie De Boerenbond Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1925

tot_jaar 1981

Producten
Merknamen
InHistorie
1925 werd het gebouw van de Coöperatieve Aankoopvereniging Twello en Omstreken geopend. In de volksmond
sprak men van de Boerenbond. Eind jaren dertig werd het gebouw uitgebreid met een maalderij. In 1981 werd het
complex gesloopt.

Coöperatie Ons Belang Deventer
Smyrnastraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1920

tot_jaar 1970

Producten brood, banket, standaard-melk, boter, vleeswaren
Merknamen
Historie
De
Coöperatieve Verbruiks- en Productievereniging 'Ons Belang' U.A. had haar hoofdkantoor aan de Smyrnastraat in
Deventer. De bakkerij van de Cooperatieve Vereniging Ons Belang was gevestigd aan de Manegestraat, Deventer,
naast het vroegere Help U Zelven, 1903. Het verenigingsgebouw Diepenveenseweg, hoek Manegestraat, Deventer
Verder was er een winkel aan de Smyrnastraat (1905, Deventer), was er aan de Zwolseweg, Deventer in 1911 een
winkel en in 1917 een melkwinkel en wasserij aan de Boxbergerweg, Deventer.

Coöperatieve Stoom-zuivelfabriek Nieuw Leven (zuivelfabriek) Wesepe

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
coöperatieve zuivelfabriek Nieuw Leven werd in 1915 in werking gesteld. Directeur werd L. van der Veer, de eerste
botermakers Roelof Nieuwenhuis en Tije de Haan, machinist Albert Jan Pasman en ondermelktapper Harm Smeenk.
Albert Smeenk was melkontvanger, Garrat Kappert centrifugist. Verder werkten er nog Marinus Preuter en Jo de Kruyf
(laboratorium) en Gjalf Terpstra als assistent-directeur.
De fabriek in Wesepe ging in 1981 dicht.

Coöperatieve Zuivelfabriek (zuivelfabriek) Bathmen
Dorp 188, Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar 1905

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1905 wordt in Bathmende Coöperatieve Zuivelfabriek opgericht.
In 1950 sluiten de zuivelfabrieken in Wesepe, Bathmen en Colmschate zich aaneen tot de Verenigde Coöperatieve
Fabrieken "IJsseldal". Vanaf 1952 was aan deze fabriek ook een kaasmakerij verbonden.
De locatie in Bathmen ging in 1985 dicht. De gebouwen worden daarna gebruikt voor kleinschalige ondernemingen.
De schoorsteen wordt "behangen" met antennes voor mobiele telefonie.

Coöperatieve Zuivelfabriek (zuivelfabriek) Olst
J. Schamhartstraat 27, Olst

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1911 wordt in Olst de Coöperatieve Zuivelfabriek opgericht. De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Olst was gevestigd
in de J. Schamhartstraat in Olst. De fabriek is in 1911 opgericht. Sinds 1970 is de exploitatie van de fabriek
overgedragen aan Coberco. Deze is een coöperatieve vereniging die werkt in de provincies Gelderland en Overijssel en
een dertigtal fabrieken omvat. De locatie in Olst ging in 1973 dicht. Alleen de witte directeurswoning aan de
Schamhartstraat staat er nog.
Het Coberco-fabricage-programma omvat o.a. condens, melkpoeder, boter, kaas, melkproducten en frisdranken in
gespecialiseerde bedrijven.

Coöperatieve Zuivelfabriek De Weteringen (zuivelfabriek) Colmschate

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zie:
IJsseldal (Coöperatieve Zuivelfabrfiek De Weteringen) Colmschate

Coöperatieve zuivelvereniging (zuivelfabriek) Terwolde

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
IJsseldal.

tot_jaar

Cop, J.W. van de (goud- en zilversmid) Deventer

Eigenaars

Jan Willem van de Cop eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Toen
in 1827 het Koninklijk Besluit werd genomen waarbij het verboden werd om mensen in kerken te begraven was
Jan Willem van de Cop een van de eersten die een ruime grafruimte op de Algemene Begraafplaats (Ceintuurbaan)
kocht.

Coveco (vleesfabriek) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiezie Spiegel, M. van en Twellose Exportslachterij.
Coveco:

Crane Nederland N.V.

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie
Nefit

tot_jaar

Creveld (vleeshouwerij vleeswarenfabriek) Deventer
Assenstraat 7, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
vleeshouwerij, annex vleeswarenfabriek van M. van Creveld was gevestigd aan de Assenstraat 7 /
Vleeshouwerstraat, Deventer.

CSW (Constructies Systemen Werktuigen) Deventer
Parallelweg, Deventer; Rigastraat 16, 7418 EW Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1980

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
CSW
(Constructies Systemen Werktuigen) is een verzelfstandigd onderdeel van Thomassen & Drijver.

Daggert & De Jong
Sijzenbaansplein, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten kramerijen, ventersartikelen,galanterieën, byouterieën, poetsartikelen
Merknamen
Historie
Groothandel

DAIM (capsules- en tubesfabriek) Deventer
Brink, Deventer; Bergkerkplein 9/14, Deventer

Eigenaars

Jan Hendrik Adriaan Schimmelpenninck ( - )1868 oprichter/directeur; Gerrit Willem
Schimmelpenninck ( - ) 1903 directeur; P.H. van Groningen

vanaf_jaar ±1868

tot_jaar 2007

Producten Capsules, kroonkurken, tubes, spuitkurkjes, aluminium tabletbuisjes en
sigarenhulzen, flessluitingen in aluminium en blik, etiketten in
Merknamen

vrachtauto

Historie
De
N.V. DAIM (Deventer Algemeene Industrieele Maatschappij) is in 1903 ontstaan uit de Deventer Capsulefabriek van
Schimmelpenninck.In 1868 begon de wijnhandelaar Schimmelpenninck voor eigen gebruik capsules (bladloden
sluitingen voor flessen of kruiken) te maken. Al spoedig leverde hij ze ook aan anderen.
In 1855 kocht de pas opgerichte Diakenvereniging der Hervormden een pakhuis en de grote "Bloementuin" van
wijnkoper Schimmelpenninck om een jaar later een complex van 21 arbeiderswoningen te bouwen. In 1932 kocht de
DAIM de huisjes terug om ze bij het fabriekscomplex te betrekken.
In 1890 werkten er ruim 160 mensen. De fabricage geschiedt op kleine forceerbankjes met de hand. In 1892 werd de
directie geinterviewd voor de Staatscommissie. De wijnhandel was zelf in 1903 sterk verminderd. De eerste machines
kwamen uit Duitsland. De productie bereikte voor de Tweede Wereldoorlog een maximum van 75 miljoen stuks. In
hoofdzaak werden die capsules in het buitenland afgezet. Naast capsules werden er later ook tubes gemaakt en
metale flessensluitingen, kroonkurken uit blik e.d. In 1915 won de firma een prijs op de Wereldtentoonstelling in San
Francisco. In 1925 werd een zusterfabriek te Esschen in België geopend. In 1928 werd het bedrijf de N.V. Industriële
Maatschappij: DAIM.
Uit de fabricage van rubberringen voor blikken jampotdeksels is een aparte rubberafdeling ontstaan, dat in 1936 heeft
geleid tot de oprichting van de N.V. Deventer Rubberfabriek. Ook is er eenaluminiumwarenfabriek geweest, waar
diverse soorten keukengereedschap, bekers, kookinrichtingen, etc. gemaakt werden.
De DAIM verkoopt in 1967 het aandelenkapitaal aan de N.V. Capalux Maatschappij in Den Bosch. In 1969 wordt de
Daim samen met Capalux overgenomen door de Amerikaanse Crown Cork and Seal Company, met 22 vestigingen in
Europa.
In 1979 wordt de DAIM in een zeer afgeslankte vorm weer zelfstandig.
In 1946 is er al sprake van verhuizing van de fabriek uit de binnenstad. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat de DAIM in begin
jaren '80 het Bergkwartier verlaat. In 1983 gaat de fabriek failliet, er volgt een doorstart als DAIM-Holland bv. in 2007
valt definitief het doek.

Daventria (Banket- en Suikerwerkenfabriek)
Papenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Daventria (sigarenfabriek) Deventer
Bruynssteeg 11, Deventer

Eigenaars

H. van Leusen 1902 Eigenaar

vanaf_jaar 1902

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1902 begon de sigarenfabriek Daventria. Zij was gevestigd aan de Bruynssteeg 11, Deventer. Eigenaar was H. van
Leusen.

David (granitobedrijf) Deventer
Tjoenerstraat 52, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
granitobedrijf van G. David was in 1950 gevestigd aan de Tjoenerstraat 52, Deventer.

Davo (Bierbrouwerij) Deventer
Boxbergerweg, Deventer

Eigenaars

B Cost Budde mede-eigenaar; H.W. Cost Budde mede-eigenaar; L. Kirchmann eigenaar

vanaf_jaar 1867

tot_jaar

Producten Bier
Merknamen
B.Historie
en H.W. Cost Budde richtten in 1867 de DAVO-bierbrouwerij op. De fabriek en villa wordt gevestigd op de Heuvel
onder architectuur van M. van Harte.
De brouwerij maakt Pilsener en Münchener bieren. De brouwerij heeft een bijkantoor in Amsterdam.
Hier werd zwaar bier geleverd in glazen flessen, terwijl de andere Deventer bierbrouwer 'de Klaver' van Bussemaker
licht bier in kruiken leverde.
Deventer Dagblad 7-4-1890: Ultbreiding eener stoomblerbrouwerij
Publicatie
"De Burgemeester en Wethouders van Deventer, maken bekend, dat zij voorwaardelijk vergunning hebben verleend
aan den heer L. KIRCHMANN te 't Gravenhage om zijne stoombierbrouwerij "Davo", gelegen aan den Boxbergerweg
No. Aa (kad: sectie B. No. 3574) uit te breiden.
En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort , den 4 April 1890.
De Burgemeester en Wethouders voornoemd,
VAN HEEMSTRA.
De Secretaris,
KRONENBERG."
Op deze locatie wordt in 1909 de vleeswarenfabriek van Anton Hunink gevestigd.

Davo (cacao- en chocoladefabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Cacao- en chocoladefabriek Davo.

Davo (chemische fabriek) Deventer
Roggestraat, Deventer; Veenweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar 1927

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek startte aan de Roggestraat, hoek Walstraat, Deventer. In 1916 verhuisde het bedrijf naar de Veenweg. De
oude panden zijn in 1926 afgebroken om plaats te maken voor uitbreiding van de DAIM.
In 1927 liquideerde de fabriek, gevestigd aan de Veenweg. De fabriekspanden werden vervolgens door Thomassen &
Drijver

Davo (coop. landbouw vereniging) Deventer
Schoolstraat 19, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
coöperatieve landbouwvereniging Davo had een loods achter de Schoolstraat in Deventer.

Davo (Drukkerij) Deventer
Polstraat 44-46, Deventer

Eigenaars

P. Beitsma Eigenaar

vanaf_jaar 1914

tot_jaar 1949

Producten
Merknamen
Historie
De
Davo Stoomboekdrukkerij was gevestigd aan de Polstraat 44-46 / 64-66 (omnummering 56-58), Deventer. De
drukkerij gaf o.a. het Nieuws- en Advertentieblad voor Deventer en omstreken "Davo" uit.
In een bericht van Het Vaderland d.d. 26-04-1926 werd gemeld dat aan de heer J. Suerink, arbeider op de Drukkerij
Davo is toegekend de eeremedaille van de Oranje-Nassau-orde in brons.

Davo (Electrische modelmakerij en schoolmeubelindustrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1932

tot_jaar 1958

Producten
Merknamen
Historie
De
elektrische modelmakerij en schoolmeubelindustrie Davo was gevestigd aan de Rielerweg 108 (omnummering 27),
Deventer.

Davo (Elektrotechnisch Bureau) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Knoop Hennigveld.

tot_jaar

Davo (Exploitatiemaatschappij) Deventer
Brink 73, Deventer

Eigenaars

David Birnie eigenaar; A. Brnie (neef van David)

vanaf_jaar

tot_jaar 1950

Producten
Merknamen
Historie van de Exploitatiemaatschappij 'Davo' was David Birnie (18??-1931). (woont in huize "Beekwolde" aan de
Eigenaar
Rijksstraatweg in Twello)
In 1922 koopt Birnie het landgoed "Het Oostermaet" in Lettele. Dit landgoed wordt in 1965 door de Gemeente
Deventer en de Stichting De Verenigde Gestichten (vanaf 1986 Stichting IJssellandschap).

Davo (haardenfabriek) Deventer
Engestraat 17, Deventer; Smedenstraat, Deventer; Veenenstraat, Deventer; St. Olafstraat 3, Deventer

Eigenaars

A.J. Wilhelm 1840 eigenaar; D. Wilhelm 1882 eigenaar; A.F. van Zweth 1882 eigenaar

vanaf_jaar 1840

tot_jaar 1966

Producten haarden, haardkachels, kachels, fornuizen, centrale
verwarmingsfornuizen
Merknamen Davo-haarden
InHistorie
1840 kreeg de smid A.J. Wilhelm vergunning om aan de Engestraat een "kagchelfabriek" op te richten. Hij maakte
vooral grote kachels voor landhuizen.
Zijn zoon D. Wilhelm nam het bedrijf over.
Voortgezet werd het door A.F. van Zwet.
Uiteindelijk groeide het bedrijf uit tot de DAVO-haardenfabriek, gevestigd aan de St. Olafstraat in Deventer.
In 1966 is het faillissement over de Davo haardenfabriek uitgesproken, met op dat moment 260 werknemers. Het
gebouw is nadien in gebruik geweest door de Gamma en door Stamacon.
De poort uit de Engestraat is in 1961 afgebroken en in de Golstraat in Deventer opnieuw opgebouwd.

Davo (Machinefabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
machinefabriek Davo is verplaatst naar de Prof. Kochstraat in Hilversum.

Davo (Stoomoliefabriek en zeepziederij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1902

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Stoomolieslagerij en Zeepziederij Davo, v/h. Gebr. Ten Hove. Zie: Gebr. Ten Hove.

Davo (stoomolieslagerij en zeepziederij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Gebr. ten Hove.

tot_jaar

Davo (uitgeverij, fabriek voor albums) Deventer
Nieuwstraat 78, Deventer; Brink 26, Deventer; Mr. de Boerlaan, Deventer; Hunneperkade 8, 7418 BT Deventer

Eigenaars

H.K. Berghuijs 1945 Eigenaar; Toon Berghuijs 1980 2009 Eigenaar directeur; Karel Berghuijs
1980 2009 Eigenaar directeur; Albert Ploeger 2009 Eigenaar directeur

vanaf_jaar 1945

tot_jaar

Producten voorbedrukte(postzegel)albums
Merknamen
InHistorie
1942 begint H.K. Berghuijs (uit Apeldoorn) een postzegelhandel in de Nieuwstraat. Direct na de oorlog zag hij
kansen op de markt voor postzegelalbums en begon hij Uitgeverij DAVO. Inmiddels heeft DAVO klanten in zo'n 25
landen en worden er postzegelalbums gemaakt over zo'n 70 landen en gebieden. In 1958 verhuisde de uitgeverij naar
de Brink. Later verhuist de fabriek naar de Mr. de Boerlaan, waar ze in het pand van Smit confectiefabriek overnemen.
In 2004 verhuist de fabriek naar de Hunneperkade.
Het logo dat de firma voert is in 1953 gemaakt door M.C. Esscher.

Davo (verfmaalderij) Deventer
Brink 90-91, Deventer

Eigenaars

P.E. Albers Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
elektrische verfmalerij Davo van P.E. Albers was gevestigd aan de Brink te Deventer. Albers was tevens huisschilder
en handelaar in verf en vensterglas.

De eerste woonsporen in Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
eerste aanwijzing van bewoning in Bathmen was de vondst van een vuurstenen werktuigje uit de periode van
5000 - 4000 jaar voor Chr. dat werd gevonden op de Bergakker. Dit was de eerste keer dat in Bathmen bewust gelet
werd op woonsporen uit het verleden. De opgraving leverde sporen op van twee (incomplete) boerderijen. De kleinste
boerderij dateert uit ongeveer 100 jaar voor Chr. De bijbehorende waterput was opgebouwd uit rechtopstaande
houten balken. Onderzoek wees uit dat de boom waarvan de balken gemaakt waren in 173 na Chr. gekapt was.
Belangrijk was ook de vondst van drie hutkommen en twee meilerkuilen. Ook zijn er veel voorwerpen gevonden als
spijkers, mantelspelden en fragmenten van smeltkroesjes. Ook werden twee bronzen voorwerpen opgegraven. Een
ervan bleek, na restauratie, een prachtige bronzen ketel te zijn. Deze ketel is het eerste complete exemplaar dat in ons
land gevonden is.

De Greide (melkinrichting) Deventer
Brinkgreverweg 24, Deventer

Eigenaars

J. Hoedeman Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
melkinrichting De Greide van J. Hoedeman was in 1947 gevestigd aan de Brinkgreverweg in Deventer.

Debavo (bakkerijartikelen) Deventer
Nieuwe Markt 37-38, Deventer

Eigenaars

J.H. Oonk

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten bakkerijartikelen
Merknamen
Historie
De
firma in bakkerijartikelen Debavo van J.H. Oonk was gevestigd aan de Nieuwe Markt in Deventer. Het meeldepot
heette D'Blauwe Molen.

Degra (metaalwarenfabriek) Deventer
Erasmusstraat 21, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Electrotechnische metaalwaren fabriek Degra was in 1950 gevestigd aan de Erasmusstraat 21, Deventer.

Dekema (Cacaofabriek) Deventer
Handelskade 17, Deventer

Eigenaars

J. Pouwels Coelingh 1901 1905 eigenaar; G. Nieuwlaat eigenaar

vanaf_jaar 1896

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma P. Dekema en zn, Cacaofabriek Deventer is in 1896 gestart op locatie: Handelskade 17.
In 1899 staat het bedrijf op naam van B.W. Verweij en wordt een locomobiel en een hete luchtoven geplaatst. Van
1901 tot 1905 was hier J. Pouwels Coelingh directeur. In 1904 brandde de fabriek af. In 1912 wordt als eigenaar G.
Nieuwlaat vermeld.

Deknofa (Deventer Knopen Fabriek) Deventer
Smedenstraat 63, Deventer; Schoonenvaarderstraat 4, 7418 CC Deventer

Eigenaars

Albers 1951 Eigenaar

vanaf_jaar 1951

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Knopenfabriek (Deknofa) werd in 1951 opgericht door de familie Albers. De naam Deknofa stamt uit
1970. De fabriek heeft in de jaren '70 en '80 ook een groothandel opgezet voor knopen van andere fabrikanten. Er
wordt geleverd aan de detaillisten en confectie-industrie in Nederland, België en Duitsland.

Deko (Technisch handelsbureau) Deventer
Papenstraat 80-82, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
technisch handelsbureau Deko was gevestigd aan de Papenstraat 80-82 in Deventer. Ze handelden o.a. in Omnifor
Verwarmingsketels.

Delden, Van (zeepziederij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Aan
de Polstraat in Deventer begon in 1726 Hendrik Lindeman een zeepziederij, met een daarnaast gelegen olie-, pelen cementmolen. (Polstraat 34/36 en 38).
De gebroeders P. en S. van Delden namen het bedrijf in 1734 over: Gebr. Van Delden, zeepziederij en olie-, pel- en
cementmolen. In 1750 brak een wiek van de molen, wat de gebroeders op een waarschuwing van het stadsbestuur
kwam te staan.
In 1805 moeten ze de molen verplaatsen naar hun maalbedrijf 'De Eendragt'. De molen wordt grotendeels
gedemonteerd en naar de Bergweide verplaatst. De ernaast gelegen molen 'De Hoop' werd ook aangekocht.
In 1836 werd het bedrijf van Van Delden gesplitst: de zeepziederij bleef bestaan tot 1895. Het molenbedrijf werd in
1838 verkocht aan Noury & Van der Lande.

Demmers (brood- en banketbakker) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie had op de hoek van de Langerij, Deventer en de Goldenbeltstraat, nabij de Beestenmarkt een brood- en
Demmers
banketbakkerij.

Depac (papiergroothandel) Deventer
A.J. Duymar van Twiststraat 18, Deventer; Kolkweg 34, Deventer

Eigenaars

F. Vlastra Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
papiergroothandel Depac van F. Vlastra was gevestigd aan de A.J. Duymar van Twiststraat 18 te Deventer.

DETO (autobusonderneming) Deventer
Raamstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1932 werd het busbedrijf ADA opgericht, Apeldoorn & Deventer & Apeldoorn.
In 1935 vestigde het bedrijf zich in een verbouwd deel van de fabriek van Nering Bögel in de Raamstraat in Deventer.
Tijdens de 2e wereldoorlog werd dit bedrijf echter ingenomen door de Duitse bezetters. In 1948 werd de eerste bus
gekocht van de KLM en was de oprichting van Deto, Deventer Eerste Touringcar Onderneming, een feit.
In de loop der jaren heeft Deto enorm veel ervaring opgedaan op het gebied van dagtochten en meerdaagse reizen en
in 1997 kwam uitbreiding in de vorm van een taxibedrijf. Inmiddels is Deto ook zeer gespecialiseerd in het uitvoeren
van het leerlingenvervoer in en om Apeldoorn, zowel met grote bussen als met 8-persoons busjes en taxi"s.
Op 3 januari 2003 werd Deto getroffen door een enorme brand waarbij nagenoeg het gehele bedrijf in de as werd
gelegd. Na een moeilijke periode hierna is Deto sinds 1 februari 2004 een zusterbedrijf van reisorganisatie Betuwe
Express uit Herveld. Het bedrijf blijft bestaan onder de naam Deto Personenvervoer.
In de maand december van 2005 heeft Deto Personenvervoerde Gelderse Taxi Centrale in Dieren overgenomen. Dit is
inmiddels een vestiging geworden van Deto Personenvervoer.
In de maand december van 2006 is Deto Personenvervoer een zelfstandige taxi-onderneming geworden. De
touringcar afdeling ondergebracht bij reisorganisatie Betuwe Express B.V.

Deventer (chemische industrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
chemische maatschappij Deventer.

Deventer Aluminiumwarenfabriek (Aluminiumwarenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Aluminiumwarenfabriek vormde rond 1917 een onderdeel van de Deventer Capsulefabriek (DAIM). Er
werden onder andere diverse soorten keukengereedschap, bekers, touristen-kookinrichtingen, cups voor
rubberplantages gemaakt.

Deventer beschuithoning- en Snipperfabriek

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer beschuithoning - en Snipperfabriek was gevestigd aan de Handelskade, Deventer, ter hoogte van de Mr.
De Boerlaan.

Deventer Betonindustrie (Betonfabriek) Deventer
Hunneperkade, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1955

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Betonindustrie was in 1955 gevestigd aan de Hunneperkade, Deventer.

Deventer Cacaofabriek (Cacao- en chocoladefabriek) Deventer
Nieuwstraat 100, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Tussen
1904 en 1907 is kort de Deventer Cacaofabriek gevestigd in de voormalige fabriek van de Koninklijke
Tapijtfabriek Deventer.

Deventer Dagblad (uitgeverij dagblad) Deventer
Assenstraat 8-10, Deventer

Eigenaars

D.C.J. van Leeuwen 1917 directeur

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten couranten
Merknamen Deventer Dagblad, Zutphens Dagblad
Historie
De
Maatschappij Deventer Dagblad was gevestigd in de Assenstraat, Deventer.
In Deventer werden het Deventer Dagblad en ook het Zutphens Dagblad (1954) gemaakt. De maatschappij maakte
deel uit van het Kluwer-concern.

Deventer glasmaatschappij Deventer
Snippelingsdijk, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten Glas
Merknamen
Historie
De
N.V. Deventer Glasmaatschappij was gevestigd aan de Snippelingdijk, Deventer. In 1921 werd er nieuw gebouwd
op deze locatie. In 1922 werd het magazijn overgenomen door Heijbroek's groothandel (Later Technische Unie).

Deventer Kinderwagen- en Houtwarenfabriek Deventer
Handelskade, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Deventer Kinderwagen- en Houtwarenfabriek was in 1950 gevestigd aan de Handelskade 17, Deventer.

Deventer Kofferfabriek Deventer
Sijzenbaan, Deventer; Scheepvaartstraat 8, Deventer

Eigenaars

Wessels

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten Koffers, poederdozen, fotoalbums
Merknamen
Historie
De
Deventer Kofferfabriek N.V. was in eerste instantie gevestigd in de oude sigarenfabriek aan het Sijzenbaan. Later
verhuisde de fabriek naar de Scheepvaarderstraat. Men maakte er alle soorten koffers, poederdozen en fotoalbums.

Deventer Machinefabriek (machinefabriek) Deventer
Lange Zandstraat 133-182, Deventer; Hanzeweg 19054, Deventer; Industrieweg 11034, Deventer ?

Eigenaars

W.J. Lugard Eigenaar; C.S. Kelderman Eigenaar; W. Amse Eigenaar

vanaf_jaar 1914

tot_jaar 1985

Producten breek-, maal- en sorteermachines voor kolen, cokes, anthraciet, erst,
steen. enz., laad- en losinrichtingen, elevatoren, drijfwerken,
Merknamen
Historie
De
Deventer machinefabriek was gevestigd aan de Lange Zandstraat 15. In 1876 is de fabriek gebouwd voor rekening
van Jacob van Harte (architectuur H. van Harte). In de linkervleugel, op de hoek van de Korte Zandstraat was de
gieterij en smederij gevestigd. In het rechtergedeelte was de draaierij gevestigd.
Deventer. De fabriek had aan de overzijde van de straat in de openlucht een werk- en opslagplaats. Later is de fabriek
verhuisd naar de Hanzeweg. De Deventer Machinefabriek werd een N.V. tot voortzetting der zaken voorheen
gedreven door C.S. Kelderman en de firma J. van Harte.
In 1950 was de heer Amse er directeur.
De N.V. Machinefabriek Deventer maakte onder andere stoomwerktuigen,maal-, transportinstallaties en
koleninstallaties. breek- en sorteermachines voor kolen, cokes, anthraciet, erst, steen. enz., basculebruggen, laad- en
losinrichtingen, elevatoren, drijfwerken en luchtsporen. Verder transportinrichtingen en aanverwante installaties voor
het verdelen, breken, zeven van kolen, enz. bruggen, hijskranen en constructiewerken.
In 1968 heeft het bedrijf de Lange Zandstraat verlaten en verhuisde naar het industrieterrein.
In 1985 ging het bedrijf failliet. Het maakte een doorstart onder de naam Staal- en Machinebouw Deventer.
Het complex aan de Lange Zanstraat werd brandweerkazerne en is in 1990 gesloopt.

Deventer melkinrichting De Landbouw Deventer
Grote Poot, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer melkinrichting 'De Landbouw' was gevestigd op de Grote Poot, naast de firma Schaap.

Deventer Overslagbedrijf Deventer
Pothoofd, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1929

tot_jaar 1970

Producten
Merknamen
Historie
Het
N.V. Deventer Overslagbedrijf werd in 1929 gesticht en gebouwd op het Pothoofd. Dit was een semi-gemeentelijk
bedrijf, dat Deventer opgezet had met de firma's Verschure uit Amsterdam en Van der Schuyt uit Rotterdam. De
hijskranen en silo's en gebouwen hebben hier de stad tot 1970 beheerst.

Deventer Overslagbedrijf, Deventer
Pothoofd, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1929

tot_jaar 1969

Producten geschaafd en ongeschaafd hout
Merknamen
InHistorie
1929 is aan het Pothoofd in Deventer als een semi-gemeentelijk bedrijf ontstaan de N.V. Deventer Overslagbedrijf.
Daartoe werd het industriespoor via de Mr. De Boerlaan doorgetrokken tot het Pothoofd.
In 1969 werd het bedrijf gesloten, waarna silo's, gebouwen en kranen verdwenen.

Deventer Parapluiefabriek Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie
Vink.

tot_jaar

Deventer Radiateuren Fabriek, W. Verrijk
Hogestraat 50, Deventer

Eigenaars

W. Verrijk eigenaar

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Radiateuren fabriek van W. Verrijk was in 1950 gevestigd aan de Hogestraat 50, Deventer.

Deventer Rubberwarenfabriek (rubberwarenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1936

tot_jaar

Producten rubberringen, zolen, hakken, slangen, vloerbedekkingen, technische
vormartikelen
Merknamen
InHistorie
1936 is de N.V. Deventer Rubberwarenfabriek opgericht, als dochteronderneming van de N.V. DAIM. Bij de DAIM
ontwikkelde zich voor die tijd geleidelijk een rubberwarenafdeling waar men eerst rubberringen voor blikken
jampotdeksels maakt. Die productie wordt uitgebreid met het fabriceren van zolen, hakken, slangen, diverse
technische vormartikelen, vloerbedekkingen, etc.

Deventer Stoomboot Maatschappij

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie Stoomboot Maatschappij
Deventer

Deventer Stoombootmaatschappij (Rederij) Deventer

Eigenaars

Henri Emile August Molhuijsen (1833-1898) directeur; Jan van Delden (1818-1892) directeur

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten personen- en vrachtvervoer
Merknamen
Historie
De
Deventer stoombootmaatschappij bracht in 1865 twee schepen in de vaart op Rotterdam: de raderboot Paul van
Vlissingen en een met schroefbladen de Goeverneur Generaal Duymar van Twist. In 1893 kwam er zelfs een
nachtboot, de Daventria.
Jan van Delden is geboren op 8 mei 1818 in Deventer als zoon van Steven van Delden en Aleida Catharina Houck. Hij
huwde op 4 juni 1846 te Deventer met Cecilia Suzanna Kerkhoven. Hij was meester in de rechten.
Bij Koninklijk Besluit van 19 januari 1848 werd mr. Jan van Delden benoemd tot burgemeester en gemeentesecretaris
van de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg.
Bij Koninklijk Besluit van 2 april 1852 werd hij herbenoemd tot burgemeester van Stad en Ambt Hardenbergh.
Bij Koninklijk Besluit van 15 januari 1860 werd Van Delden op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester
van de beide gemeenten Hardenberg. Het burgemeestersgezin vertrok op 28 januari 1860 naar Deventer alwaar Van
Delden directeur werd van de Deventer Stoomboot Maatschappij.
Jan van Delden overleed op 20 mei 1892 te Amsterdam.

Deventer stoomsteenfabriek (steenfabriek) Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer stoomsteenfabriek in Diepenveen maakte deel uit van de N.V. Overijsselse steenfabrieken.

Deventer Stoomwasch-, bleek- en strijkinrichting Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
zie:
Nierdt.

tot_jaar

Deventer Vijlenfabriek De Ooievaar
3. Deventer

Eigenaars

Pothaar J.H.

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Diekhof (bottelarij) Deventer
Lange Bisschopstraat 3, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Diekhof was rond 1890 gevestigd aan de Lange Bisschopstraat 3, Deventer, naast Klopman Baerselman.

Diekman en van Laar (bouwbedrijf) Deventer
Worp, Deventer

Eigenaars

G.B.J. van Laar Deventer

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
bouwbedrijf van de firma Diekman en van Laar was gevestigd op de Worp te Deventer.

Diepdruk (Drukkerij) Deventer
Industrieweg 7, Deventer; Hunneperkade 4, Deventer (17004)

Eigenaars

P.J. van de Griendt Eigenaar

vanaf_jaar 1931

tot_jaar

Producten weekbladen, periodieken
Merknamen Margriet, Donald Duck, Revue
Historie
De
Nederlandsche Diepdruk Inrichting N.V. (N.D.I.) is in 1931 gesticht en tegenwoordig als ROTO-Smeets Deventer
gevestigd aan de Industrieweg.
Toen Piet van der Griendt een plek zocht voor zijn drukkerij handelde de gemeente Deventer zeer voorspoedig. Hij
kon meteen gaan bouwen, de bouwvergunningen kwamen later wel!
In 1938 werd de NDI een deel van het bedrijf Geïllustreerde Pers.
In 1951 wordt de nieuwe drukkerij in gebruik genomen. Ook in de jaren daaropvolgend wordt uitgebreid, zoals in 1956
In 1964 volgt de fusie in V.N.U.-verband (Verenigde Nederlandse Uitgevers). In 1966 wordt de naam gewijzigd in De
Nederlandsche Diepdruk Industrie N.V. en wordt in 1975 de zetterij opgeheven.
Het oude gebouw uit 1931 wordt in 1981 afgebroken voor verdere nieuwbouw. Ook in 1988 vindt een belangrijke
nieuwbouw plaats.
In 1993 verkocht V.N.U. het bedrijf aan Roto Smeets De Boer. Het leidde in 1997 tot de naamswijziging Roto Smeets
Deventer.
Bij de NDI werd o.a. Eigen Erf gedrukt. Verder loopt nog steeds o.a. de Margriet (vanaf 1938) en Donald Duck (vanaf
1952) en verschillende televisiegidsen van de persen.

Diepenveensche Coöp. Landbouwvereeniging
Rande 142, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten mengvoeders
Merknamen
Historie
De
Diepenveensche Coöperatieve Landbouwvereeniging maakte mengvoeders.

Diepenveensche Tabakscentrale (Tabaksplantage en -fabriek) Diepenveen
Diepenveen; Brink 32, Deventer

Eigenaars

C.G. Bloemink Eigenaar

vanaf_jaar 1940

tot_jaar 1952

Producten
Merknamen
Historie
Bij
de Diepenveensche Tabak Centrale verbouwde men inlandse tabak en konden in de Tweede Wereldoorlog mensen
hun eigen geteelde tabak laten verwerken tot verschillende tabaksproducten. Het bedrijf werkte samen met de firma
Ten Have aan de Brink te Deventer.

Dijkhuis A. A. (Transformatoren)
Raamstraat 22, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Transformatoren,
rep.- en wikkelbedrijf.

Dilweg & Co (kapokmatrassenfabriek) Deventer
Industrieweg 19-21, Deventer; Zutphenselaan 12, Deventer

Eigenaars

J.J. Schapink

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten kapokmatrassen, vlokmatrassen, kernmatrassen, interieurmatrassen,
kindermatrasjes
Merknamen Dilco
Historie
De
Deventer Kapokmatrassenfabriek Dilweg & Co was gevestigd aan de Industrieweg in Deventer. Eigenaar in 1950
was de heer J.J. Schapink.
In 1937 was het adres Zeilstraat 2, Deventer.

Dilweg (beddenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten bedden
Merknamen Dilco
Historie
De
beddenfabriek Dilweg

Dissel, Van (sigarenfabriek Borneo) Deventer
Sint Janssteeg, Deventer; Venenstraat 9, Deventer

Eigenaars

J.J. van Dissel eigenaar; E. van Dissel eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten sigaren
Merknamen Borneo
Historie
De
sigarenfabriek Borneo van Van Dissel was in eerste instantie gevestigd aan de Sint Janssteeg, Deventer. Later is het
verhuisd naar Venenstraat 9, Deventer.
In 1901 werd de bouw van de fabriek aan de Venenstraat 9 gestart. Eigenaar was toen J.J. van Dissel.
Van Dissel wordt genoemd in 1904 in handelsmerken. En in 1905 worden E. en J.J. van Dissel genoemd in het
jaarboekje van Ned. Tabakscourant.
In 1913 breidt de fabriek uit. Het gehele terrein wordt volgebouwd. Architect is Van Harte. Eigenaars van de firma zijn
nu Van Dissel en Ten Hove.
In 1917 wordt er aan de achterzijde van de Rielerweg een woonhuis bijgebouwd. Nu duikt ook de naam sigarenfabriek
"Borneo" op. In dat jaar wordt de fabriek ook genoemd als lid van het verbond van verenigingen van
Sigarenfabrikanten in Nederland
In 1922 staat de fabriek aan de Veenenstraat op de naam van L. Beckers en in 1924 op naam van Zuurveen en zur
Kleinsmiede. In 1926 draagt de fabriek de naam Langkat en staat het op naam van Zuurveen en zur Kleinschmiede.
In 1938 is de limonadefabriek Salland gevestigd in het pand Venenstraat.

Djember tabaksonderneming ( en importfirma) Deventer
Djember (Ned. Indie) tot 1873; Brink 28 nu 68, Deventer 1875

Eigenaars

vanaf_jaar 1859

tot_jaar 1977

Producten Kofie, suiker en tabak.
Merknamen
Historie
Na
ontslag genomen te hebben als bestuursambtenaar in Indie begon Georg Birnie voor eigen rekening in Djember
tabak te planten. De eerste oogst werd in 1859 verkregen. Birnie beperkte zich niet tot tabak maar interesseerde zich
ook voor suiker, kofie en andere cultures. Samen met familieleden bouwde hij "Birnies Landbouwmaatschappij Oud
Djember" op. In 1873 keerde hij terug naar Nederland en in 1875 vestigde hij zich weer in Deventer. Vanuit Nederland
bleef hij betrokken bij zijn Indische onderneming, hij leidde de Raad van Commissarissen. Het beheer werd gevoerd
door Gerard Birnie Steenszn en later door George zoon David. De laatste bouwde het familieconcern uit met een groot
aantal tabak- en koffieondernemingen. De Onderneming werd in 1977 geliquideerd.
Djember was een importfirma. In jaren '20 was Mr. De Boer er directeur.??

Doedijns (Drijfriemenfabriek) Deventer
Vleeshouwerstraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten Leren drijfriemen, technische lederartikelen als: buffers, pickers,
slagriemen, slagkappen, kleppen, ringen, bind- en naairiemen.
Merknamen
Historie
De
W.H. Doedijns Drijfriemenfabriek en Handel in Technische Artikelen was gevestigd aan de Vleeshouwerstraat in
Deventer.
Bedrijf overgenomen van Alex Adam (drijfriemenfabriek) nllo;./;

Dokter (smederij) Bathmen

Eigenaars

J. Dokter Eigenaar; H. Dokter Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
smederij van J. Dokter

Dominit
Diepenveenscheweg 265, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Accumulatoren
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Dommerhold (bakkerij van beschuit en kleingoed) Deventer
Menstraat 11, Deventer

Eigenaars

H. Dommerhold

vanaf_jaar 1883

tot_jaar

Producten kropbrood, tafelkoek.
Merknamen
H.Historie
Dommerhold nam in 1883 de bakkerij over van Klein Ikkink.

Draaisma, D (aardewerkfabriek) Deventer
De Hoven, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Was
een aardewerkfabriek, later lijmfabriek nabij de Bolwerksmolen.

Drost (boek- en handelsdrukkerij) Deventer
Assenstraat 23, Deventer; Assenstraat 42, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar 1950

Producten
Merknamen
Historie
De
boek- en handelsdrukkerij A. Drost te Deventer werd geëxploiteerd door de Koninklijke Industriele maatschappij
v.h. Noury & Van der Lande. Er werd allerleid voorkomende drukwerken gemaakt, zoals briefpapier, facturen,
familiedrukwerk, folders en etiketten.

Duphar (Philips-Roxane) Olst
P.C. Hooftstraat 173-177, Amsterdam; Rijksstraatweg 37-41, Olst

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten vitaminen, hormoon- en orgaanpreparaten, vaccins, insecticiden,
fungiciden en herbiciden
Merknamen
Historie
De
N.V. Philips-Roxane Pharmaceutisch-Chemische Industrie Duphar had een vestigingslocatie in Olst. Het
hoofdkantoor was gevestigd in Amsterdam (commerciële afdeling). Verder waren er fabrieken in Weesp (research en
fabricage), Petten (isotopen), Hemdijk (landbouwbestrijdingsmiddelen) en Amsterdam. Het geheel was onderdeel van
het Philips-concern. De toevoeging Duphar is een afkorting van Dutch Pharmaceuticals.
Duphar maakte vitaminen en vitaminepreparaten, in het bijzonder vitamine D en A, bestemd voor pharmaceutische
doeleinden, alsmede voor de levensmiddelen- en veevoederindustrie. Er werden ook sympaticomimetica, hormoonen orgaanpreparaten, vaccins, allergeen-extracten voor diagnostiek en therapie, insecticiden, fungiciden en herbiciden
gemaakt.In Olst maakte Duphar geneesmiddelen voor mens en dier in de vorm van tabletten, dragees, injectie- en
orale vloeistoffen en tevens bepaalde typen injectiespuiten, zoals autoinjectoren en wegwerpspuiten.
De fabriek in Olst is voortgekomen uit de N.V. Roxane, in 1942 gedeelteijk en in 1949 geheel overgenomen door
Philips, onder de toenmalige naam N.V. Philips-Roxane.

Dwars (Tabaksfabriek) Deventer
Broederenstraat 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1883

tot_jaar

Producten tabaksproducten, sigaren
Merknamen
Historie
De
firma G.J. Dwars was gevestigd aan de Broederenstraat 8, Deventer. In 1883-'84 is de firma bekend als
"patentplichtige" tabakskerver. Verder wordt hij in 1904 (Handelsmerken), in 1905 (jaarboekje van Ned.
Tabakscourant) en 1912 en 1918 genoemd als tabaksfabriek in de jaarverslagen.
De firma G.J. Dwars Opvolger was een samengaan van de firma's G.J. Dwars, J.W. Hulscher en Zn (of R. & J.W.
Hulscher), A.J. Verwey & Zn., J.H. de Vries en Co., D.J. Gantvoort (Tabakswal) en H. van Harte (Diefsteeg).
Op 16-9-1929 wordt de tabakskerverij van de fa. G.J. Dwars Opvolger overgenomen door de fa. Harm's ten Harmsen
Hzn. Ten Harmsen (Noordenbergstraat 160) blijft gerechtigd de firmanaam te voeren.

ECI ( ) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1946 bouwt de ECI een ketelhuis aan de Zutphenseweg 20, Deventer.

Edvoc (stomerij en ververij) Deventer
Kleine Overstraat 41, Deventer; Parallelweg 4, Deventer; Gedempte Gracht 12, Deventer

Eigenaars

A. Spitsen eigenaar

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
stomerij en ververij (fabriek) van Edvoc van A. Spitsen was gevestigd aan de Parallelweg 4, Deventer. Het kantoor
en de winkel was gevestigd aan de Kleine Overstraat 41, Deventer.

Eefde (Zuivelfabriek) Eefde

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
Eefde was een zuivelfabriek gevestigd.

Eerste Deventer Carrosserie Fabriek (Carrosseriefabriek) Deventer
Papenstraat 87-89, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1947

tot_jaar 1953

Producten
Merknamen
Historie
De
Eerste Deventer Carrosserie Fabriek, Plaatwerk en beklederij was in 1950 gevestigd aan de Papenstraat, Deventer.

Eerste Electrische Amerikaanse Strijkinrichting (Strijkinrichting) Deventer
Parallelweg 5a, Deventer; Rielerweg 3, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Eerste Amerikaanse Strijkinrichting was in 1950 gevestigd aan de Parallelweg, Deventer.

Eerste Nederlandse Cocosfabriek (Cocostapijtfabriek) Diepenveen
Rande 189, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar 1965

Producten cocostapijt en -loper, cocosartikelen voor woninginrichting, juteproducten
Merknamen
Historie
De
Eerste Nederlandse Cocosfabriek was gevestigd in Diepenveen.
De fabriek is ontstaan uit de tapijtfabriek Hubers & Co. uit Deventer.
In 1860 begon Frederik Wilhelm Hubers in Deventer een "Weverij van Effen en Gekleurd Cocosdoek voor Tapijten,
Lopers en Matten". Zoon F.W. Hubers gaat verder met de fabriek en verhuist eerst naar de Nieuwstraat en daarna
naar de Zwolsestraat (nu Gibsonstraat). Helaas kreeg Wim Hubers (2) een hartverlamming in 1922 toen een
belangrijke kapitaalverschaffer zich terugtrok; dat bleek het einde van de Deventer episode. Zijn zoon Wim Hubers (3)
maakte een doorstart in 1926 met de "Eerste Nederlandse Cocosfabriek" in Diepenveen. De fabriek werd uiteindelijk
overgenomen door een tapijtfabriek in Genemuiden en brandde in 1964 af.

Egberts en Van Noort (steenkoolhandel) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenkoolhandel van Egberts en Van Noort was rond 1910 gevestigd achter de Handelskade, Deventer op het
stationsemplacement. Na het overlijden van Van Noort werd de steenkoolhandel de Combinatie van Brandstoffen.

Egmond en Slot (stoombootdienst) Deventer
Pothoofd, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Stoombootdienst van Egmond (en Slot)

Eijkelenkamp (drankenhandel) Deventer
Walstraat, Deventer; Achter de Muren Vispoort, Deventer; Rostockstraat, Deventer; Teugseweg 9, 7400 AG
Deventer

Eigenaars

3 gebroeders Eijkelenkamp 1962 ; Jean-Paul Eikelenkamp 2010

vanaf_jaar 1962

tot_jaar

Producten dranken
Merknamen
Historie door 3 gebroeders Eijkelenkamp in 1962 en gevestigd in de Walstraat, Deventer.
Opgericht
In 1982 werd de drankengroothandel Peer, Apeldoorn overgenomen.
Op 1-1-1998 werd een samenwerking aangegaan met Horecagroothandel Onstenk, Spittaalstraat, Zutphen (sinds
1892) (bierbottelarij en limonadefabriek). De fabricage van limonade stopt in 1953 terwijl de bierbottelarij al veel
eerder was stilgelegd. Vanaf de samenwerking heet het bedrijf Eijkelenkamp-Onstenk.
In 2009 wordt besloten om, in verband met exportactiviteiten de naam Eijkelenkamp te veranderen in Eykelenkamp,
het bedrijf heet dan Eykelenkamp-Dorstlessend.
In augustus 2010 overlijdt de directeur, Jean-Paul. Merkwaardig dat in overlijdensadvertenties de naam Jean-Paul
Eykelenkamp (dus met Y) staat.
Op 12-11-2010 ontvangt het bedrijf de prijs "De Kroon op het Werk" vanwege het bedrijf met het beste personeelsen gezondheidsbeleid.

Eijsink & Zn. (Machinefabriek) Deventer
Appelstraat 80, Deventer; Achter de Muren 95, Deventer; Mr. H.F. de Boerlaan 34, Deventer; Groningerstraat
13, 7418 BX Deventer

Eigenaars

T. Eijsink 1926 Eigenaar; B. Eijsink 1938 1980 Eigenaar; T. B. Eijsink 1982 2000 Eigenaar

vanaf_jaar 1926

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
machinefabriek van T. Eijsink & Zn. is begonnen aan de Appelstraat in Deventer. T. Eijsink kocht in 1931 van het
Havengrondbedrijf het perceel op de hoek van de Mr. De Boerlaan en de Noordzeestraat. Hij bouwde daar een
werkplaats met een bovenwoning. T. Eysink & Zn. legde zich in die tijd vooral toe op het maken van karbiet
ontwikkelaars en bakkerij machines. Na de oorlog werd het bedrijf vooral specialistisch op het gebied van
slagerijmachines tot ongeveer 1980. Ook werden er geldwisselmachines ontworpen en gemaakt. Langs de
Noordzeestraat kwam een afdak in staal opgetrokken. In 1946 werd achter de woning aan de Mr. De Boerlaan een
nieuwe werkplaats opgericht en in 1956 werd de werkplaats op de plek van de stalen overkapping verder uitgebreid.
Aannemer A.J. Berends bouwde hier in opdracht van zoon B. Eijsink een werkplaats in stalen vakwerkbouw met grote
lichtstroken onder de dakrand van het platte dak. Het geheel, dat geleidelijk is ontstaan, is een typisch voorbeeld van
een kleine werkplaats met bovenwoning, die door de jaren heen zijn functie en karakter heeft behouden. Tot 2004
bleef de smederij Eijsink in dit pand gehuisvest. Door de tijd heen is er veel veranderd en is de specialisatie in
slagerijmachines enigszins vervaagd en hedendaags bestaat het programma van B. Eysink B.V. vooral uit het maken
van allerlei speciaalmachines, transportsystemen, reparaties en onderhoud van machineparken.

Eikelenboom (veevoederfabriek) Deventer
Hanzeweg 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten veevoederproducten
Merknamen
Historie
De
firma J.C. Eikelenboom had haar fabriek staan aan de Hanzeweg, Deventer. Er werden mineralenmengsels voor
veevoeder, voederkernen voor veevoeder gemaakt. Verder was de firma een groothandel in dierlijke eiwitten,
vitaminen en andere mengingrediënten voor veevoeder.

Eikelhof, De (Stoomzuivelfabriek) Olst
Bevrijdingsweg, Olst

Eigenaars

vanaf_jaar 1897

tot_jaar 1911

Producten
Merknamen
Historie
De
particuliere stoomzuivelfabriek De Eikelhof was gevestigd in Olst. In Deventer waren er melkventers die melk van
deze fabriek uitventten. De fabriek werd in 1897 opgericht door J.P.A. IJssel de Schepper. De fabriek werd in 1911
gesloten en later gesloopt.

Eilander, A.J. (kantoorboekenfabriek N.V.) Deventer
Kleine Overstraat 71, Deventer; Menstraat 30, Deventer; Rijkmanstraat, Deventer

Eigenaars

A. J. Eilander ; A. J. Eilander A.Jz

vanaf_jaar 1910

tot_jaar

Producten boekbinderij, kantoorboeken, cartonnagefabriek
Merknamen
Historie A.J. Kantoorboekenfabriek en linieer-inrichting is in 1910 gestart aan de Kleine Overstraat, Deventer. In 1916
Eilander,
verhuisde hij naar de Menstraat en in 1928 naar de Rijkmanstraat. In 1937 was het bedrijf gevestigd in de Menstraat
30.

Elferink (schoen- en zadelmakerij) Deventer

Eigenaars

A. H. Elferink Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
schoen- en zadelmakerij van Elferink kende ook een schoenenwinkel.

Elfrink (lingerie-industrie) Deventer
Vleeshouwerstraat 4, Deventer

Eigenaars

Elfrink

vanaf_jaar 1915

tot_jaar 1947

Producten lingeries, servetgoederen, witte stukgoederen, tricotages, natuurwollen
ondergoederen.
Merknamen
Historie
De
Lingeriefabriek van Fr.H. Elfrink maakte en verhandelde lingeries, servetgoederen, witte stukgoederen, tricotages,
natuurwollen ondergoederen.

Elli (lingerie-industrie)
Vleeshouwerstraat 4, Deventer

Eigenaars

M. J. Venselaar

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Elswick (groothandel in rijwielonderdelen) Deventer
Rozengaarderweg 71, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
The
New Elswick Trading Ciewas een groothandel in rijwielonderdelen, in 1950 gevestigd aan de Rozengaarderweg 71,
Deventer. Dit bedrijf maakte deel uit van de fietsenfabriek van Burgers, dat op hetzelfde adres gevestigd was.

Emstermate (Zuivelfabriek) Terwolde
Terwolde

Eigenaars

W.J. Lugard Eigenaar

vanaf_jaar 1890

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
het in 1890 door W.J.Lugard (????-1928) gestichtte bedrijf Emstermate, fabriek van melkproducten in Terwolde
werd melkpoeder gemaakt en speciale melk voor zuigelingen. Het gebouw is na de brand van 1996 verdwenen.
De fabriek werd genoemd naar een boerderij in Terwolde.

Era (Chemische industrie) Deventer
Hoogestraat 12-14, Deventer

Eigenaars

Kees Westerman Directeur

vanaf_jaar 1909

tot_jaar 1960

Producten schoensmeer, lederonderhoudsmiddelen, wrijfwas, meubel- en
vloeronderhoudsmiddelen, metaalpoets, kachelpasta, ledervet
Merknamen Era
Historie
De
N.V. Era-fabriek, maatschappij voor Chemische Industrie was een dochteronderneming van Noury & Van der
Lande.Oorspronkelijk heette het bij de oprichting in 1909 de N.V. Maatschappij voor Chemische Industrie.
De firma maakte onderhoudsmiddelen, als Era-schoensmeer, kachelpotlood en wrijfwassen (linoleumwas,
meubelwas, wrijfwas en metaalpoets) en autowassen. De merknaam Noury-4 werd gebruikt voor een bekend merk
autowas.
De Era-fabriek was een in 1909 al bestaand fabriekje dat een afbijtmiddel en een middel tegen vorming van ketelsteen
produceerde.
De fabriek was opgezet als een soort sociale werkplaats voor zwakbegaafden, waar gewerkt werd onder toezicht van
enkele speciale medewerkers.
Alleen tijdens de bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft het bedrijfje enig rendement opgeleverd.
Het bedrijf aan de Hogestraat is 1954 / 1967 (?) dichtgegaan.

Erica Brand (vleesconservenfabriek) Deventer
Raamstraat 2, Deventer

Eigenaars

A. van der Heijden

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Van der Heijden.

tot_jaar

Evangelieboek Lebuinus

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Evers & Zn. (Aannemer) Deventer
Rozengaarderweg 55, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma H.J. Evers & Zn. verzorgde verschillende bouwkundige werken.

Evers (steenhouwerij) Deventer
Ankersmitlaan 41, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenhouwerij Evers was in 1946 gevestigd aan de Ankersmitlaan 41, Deventer.

Eykelenkamp Drankenhanel

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
ZIE
EIJKELENKAMP DRANKENHANDEL

Eysink (Machinefabriek en constructieplaats) Deventer
Mr. de Boerlaan 153, Deventer; Groningerstraat 13, 7418 BX Deventer

Eigenaars

B. Eysink

vanaf_jaar 1931

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
machinefabriek en constructiewerkplaats B. Eysink was gevestigd aan de Mr. de Boerlaan, Deventer. Het pand
werd in 1931 gebouwd. De fabriek is verhuisd naar de Groningerstraat 13, Deventer. Er werden o.a. machines voor de
vleesindustrie gemaakt.

Faas & Jansen (drukkerij)
Molenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Feberwee (drukkerij) Deventer
Pikeursbaan 15, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
drukkerij van Feberwee was een boek- en handelsdrukkerij gevestigd aan de Pikeursbaan 15, Deventer.

Flierman (Loonbedrijf) Colmschate

Eigenaars

A.W. Flierman

vanaf_jaar

Deventer

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
loondors-, maai- en ploegbedrijf van A.W. Flierman is gevestigd in Colmschate.

Flierman (Steenkolenhandel) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenkolenhandel van Flierman was gevestigd in de Ravensweerdstraat, Deventer. De handel werd later
overgenomen door Wissink.

Floors (Bierbottelarij en caféhouder), Deventer
Brink 4, Deventer; Brink 40, Deventer; Brink 37, 7411 BT Deventer

Eigenaars

Gerrit Antonie Floors Eigenaar; Johan Wilhelm Floors Eigenaar; Gerrit Floors Eigenaar; P.A.
Floors Eigenaar; Elly Prins-Breuker uitbaatster

vanaf_jaar 1897

tot_jaar

Producten bier, frisdranken, koffie en alcoholische dranken, etenswaren
Merknamen
Historie
Gerrit
Antonie Floors had eerder een café-, "Het Hof van Holland" in de Noordenbergstraat, Deventer. Hij nam het
café / bottelarij op 1 september 1897 over van de toenmalige eigenaar, die in financiële moelijkheden verkeerde.
Het café bestaat nog steeds (2010). In 1898 wordt melding gemaakt van A. Floors als koffiehuishouder en
bierhandelaar. A. Floors is geboren rond 1853.
Er werden Heineken bieren verkocht.
Aan de zijkant van het pand, in de Menstraat staat een schitterende muurreclame "Het Wapen van Overijssel, J.W.
Floors"
Op een oude foto (Deventer in Beeld) staat een muurreclame afgebeeld aan de zijgevel van het pand "De Drie
Haringen" van de Heineken Bierhandel Floors en Jeuken met daarnaast een muurreclame "Fabriek van Alcohol vrije
likeuren, koolzuurhandel".
In 1949-'50 worden ook G. Floors (bierbottelaar) en P.A. Floors genoemd.

Fortmond (steenfabriek) Den Nul
Fortmond 37, Olst

Eigenaars

A. Zanen Eigenaar

vanaf_jaar 1828

tot_jaar 1976

Producten metsel- en straatstenen.
Merknamen
Historie
De
N.V. Steenfabriek Fortmond dankt haar naam aan de buurtschap Fortmond. Men maakte metsel- en straatstenen.
Haar bestaan is vermoedelijk te danken aan het grootgrondbezit van de familie Bakhuis uit Veessen, recht tegenover
de fabriek. De steenfabriek is op een rivierkaart van 1843 al ingetekend. Hij stond in het huidige natuurgebied De
Duursche Waarden, tegenover Veessen. De fabriek heeft gefunctioneerd van 1828 tot 1976. In 1909 werd een
moderne continu stokende ringoven gebouwd met de bijbehorende 60 meter hoge schoorsteen.
Rond 1919 komt de fabriek in handen van Bakhuis. Omstreeks 1929 werd de fabriek drastisch gemoderniseerd en
uitgebreid met een persenhuis, gebouwd voor twee steenpersen, een kunstmatige drogerij en een geweldig grote,
zeer moderne vlamoven om straatstenen te kunnen stoken. Na de moeilijke jaren dertig en de oorlog bleek er
plotseling een zeer grote vraag te bestaan naar het product metselsteen en ook naar de gebakken straatsteen. De
fabriek werd verder gemoderniseerd. Er kwamen een geheel nieuwe kunstmatige drogerij, een nieuwe vormbandsteenpers en modern transportmateriaal en de gehele productie werd afgestookt in de nog steeds moderne
vlamoven, die in 1965 geheel werd aangepast aan het stoken met aardgas. Rond 1971 werkten er 30 man met een
jaarproductie van ca. 15 miljoen stenen. De klei kwam destijds nog steeds uit de uiterwaarden. Defabriek werd in 19??
verkocht aan de heer A. Zanen uit Heerde, die in 1976 uiteindelijk genoodzaakt was de fabriek te beëindigen.
Van de fabriek resteert nog de schoorsteen en de oven.
De arbeiders kwamen vooral van over de IJssel (Veessen).

Fortuin & Co. (Elastiekfabriek) Deventer
Rielerweg 22, Deventer; Hamburgweg, Deventer

Eigenaars

Joseph Fortuin 1919 1930 oprichter-eigenaar; Louis Fortuin 1930 1965 eigenaar; Rob Fortuin
1965 1990 eigenaar

vanaf_jaar 1919

tot_jaar

Producten geweven en gevlochten elastiek, omsponnen rubbergarens,
rimpelelastiek, elastiekband, kousenband en jarretelles-elastiek.
Merknamen
Historie
Joseph
Fortuin is begonnen met een bretelfabriek in Lochem en is in 1919 in Deventer een elastiekfabriek begonnen.
De Deventer Elastiekfabriek Fortuin & Co. was gevestigd aan de Rielerweg. De fabriek maakte geweven en gevlochten
elastiek en omsponnen rubbergarens. In 1930 heeft zoon Lou(is) de zaak overgenomen en is in 1965 opgevolgd door
zijn zoon Rob. Dezaak werd voortgezet onder de naam DEFCO (Deventer Elastiek Fabriek Fortuin & Co). In 1990 is het
bedrijf overgenomen door een ander (Duits) bedrijf.

Franken & Zn. (boekbinderij en drukkerij) Deventer
Bergenvaarderstraat 4, Deventer; Groningerstraat, Deventer; Visbystraat 5, Deventer

Eigenaars

J.D. Franken; J.H. Franken

vanaf_jaar 1954

tot_jaar 1976

Producten Boeken, brochures
Merknamen
Historie
De
firma J.D. Franken & Zn. was gevestigd aan de Bergenvaarderstraat, Deventer. J.D. Franken & Zn. was een
handelsboekbinderij. Het deed werk voor diverse drukkerijen.
In 1961 verhuist Franken naar de Groningerstraat. Het bedrijf is gesloten.

Frek (vlaggen, wimpels)
van Heemstralaan 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Friki (Kippenslachterij) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

G(h)eijst (conservenfabriek en slachterij) Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiewas een conservenfabriek en slachterij. Het bedrijf maakte deel uit van de firma Stegeman. Later Gelco en
G(h)eijst
nog later Walcon (Van de Wal Conserven).

Gantvoort, D.J. (sigarenfabriek) Deventer
Tabakswal, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van D.J. Gantvoort aan de Tabakswal, Deventer ging op in de firma G.J. Dwars' Opvolger.

Gantvoort, H.J. (brood- en beschuitfabriek) Deventer
Kleine Overstraat 47, Deventer; Kleine Overstraat 53-57c, Deventer; Grote Overstraat 30-32, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1847

tot_jaar 1953

Producten brood, koek, banket, beschuit, chocoladeartikelen, roggebrood
Merknamen
Historie
De
N.V. Brood- en Beschuitfabriek v/h Fa. H.J. Gantvoort was gevestigd tussen de Grote en Kleine Overstraat in
Deventer. De firma had in de stad en de regio een aantal brooddistributiepunten (filialen aan het Bellendonkplein 17,
Boxbergerweg 88, Diepenveenseweg 114 en aan de Smedenstraat 191, Eendrachtstraat, Radstakeweg in Deventer).
In 1901 is aan de zaak een afdeling Brood voor suikerzieken verbonden. Een van haar voornaamste producten was
roggebrood en werd verpakt in bussen van +/- 500 gram verpakt en geëxporteerd.

Ganzeboom, Wed. G. (distilleerderij) Deventer
Scheepvaartstraat 6, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1859

tot_jaar 1966

Producten oude genever, jenever, citroenjenever, bessenjenever, likeuren,
advocaat, dry gin, facon-cognac
Merknamen Old Sop
InHistorie
1859 legde Hendrika Johanna Schoemaker, weduwe van Gerhardus Ganzeboom, de grondslag van de ruim honderd
jaar later, in 1966 door een Zutphense firma overgenomen distilleerderij firma Weduwe G. Ganzeboom.
Circa1914 had de firma Ganzeboom een slijterij in de Nieuwstraat (32-40, nieuwe nummering) in Deventer.
In Deventer was de destilleerderij na de oorlog gevestigd aan de Scheepvaartstraat.
De firma had aan de Korte Bisschopstraat 19 in Deventer een filiaal.

Ganzevles (slagerij)
Bergschild 7, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1900

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Runden varkensslagerij.

Gazendam A.J. ( lijsten en spiegelfabriek)
Kleine Overstraat 5, Deventer

Eigenaars

A.J. Gazendam

vanaf_jaar 1900

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Rond
1900 was op Kleine Overstraat nr 5 in Deventer de fa. A.J. Gazendam gevestigd. Gazendam runde een spiegel- en
lijstenfabriekje, gespecialiseerd in encadrementen. Het huidige pand nr 5-7 is voor Wed. A.J. Gazendam in 1932
gebouwd door G.W. Hilferink.

Geist (vleeswarenfabriek) Diepenveen
Laan van Borgele, Deventer

Eigenaars

P. Geist Eigenaar

vanaf_jaar 1898

tot_jaar 1915

Producten
Merknamen
P.Historie
Geist (geb. rond 1860) was rond 1898 spekslager en worstfabrikant en woonde op de Brink 79, Deventer (gebouwd
1879 door Gantvoort). De fabriek van Geist was gevestigd aan de Laan van Borgele. In 1916 wordt de productie van
Stegeman overgebracht van de Polstraat naar de voormalige vlees- en conservenfabriek Geist aan de Laan van Borgele
(toen nog Boxbergerweg, Diepenveen).

Gekadé (meubelfabriek) N.V. Deventer
Tabakswal 1, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Gekadé was een meubelfabriek van de Gebroeders Van der Kamp, gevestigd in de voormalige sigarenfabriek aan
de Tabakswal 1, Deventer. De fabriek heeft in 1950 schade opgelopen door een brand.

Gelders Overijsselsche Stoomtram Maatschappij (spoorlijn) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1885

tot_jaar 1894

Producten
Merknamen
InHistorie
1885 werd de spoorlijn Deventer-Borculo in gebruik genomen. Men wilde de locomotieven laten rijden vanaf het
station van het Staatsspoor, maar de Leeuwenbrug en de Pothoofdbrug waren niet op het gewicht van de
locomotieven berekend. Daarom werd in 1887 een paardentram ingezet tussen het station Staatsspoor en het
Pothoofd. Er werd één paardenrijtuig ingezet die per dag acht ritten maakte. Er was nauwelijks belangstelling voor. De
bijnaam "De Leegloper" zegt genoeg. Het lijntje wer daarom al in 1894 opgeheven.

Gele Rijder, De (Advocaatfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
zie:
Prinsen en Van Dijk

tot_jaar

Gemeentelijk slachthuis (en vleeskeuringsdienst) Deventer
Zandpoort, Deventer; Snippelingsdijk, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1923

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
Gemeentelijke slachthuis en de vleeskeuringsdienst werd na een bescheiden begin in 1923 aan de Zandpoort,
Deventer (voormalige fabriek van Stegeman) in 1929 op de Snippelingsdijk geopend.
Al in 1923 voert de dienst 15.000 keuringen uit. De keuringen blijven tot in 1985 in gemeentelijke dienst. Daarna
werden deze overgenomen door de Rijksdienst voor Vee en Vlees.
Later werd de fabriek overgenomen door de slachterij van Sonnenberg. (Zie: Sonnenberg).
Het complex wordt in 1996 gesloopt.

Gemeentelijke Compostbedrijf (compostbedrijf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1959

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1959 wordt aan de Hunneperkade/Schonenvaardersstraat, Deventer het Gemeentelijke Compostbedrijf opgericht.

Gemeentelijke gasfabriek (gasfabriek) Deventer
Zupthenseweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1858

tot_jaar 1970

Producten gas
Merknamen
InHistorie
1858 is de gasfabriek gebouwd in de Raambuurt in Deventer, gelegen aan de oude haven, ter hoogte van de in 1873
gebouwde Gasbrug (later Olifantsbruggetje genoemd). Er branden 1 januari 1859 210 straatlantaarns en er waren 187
particulieren aangesloten.
In 1887 wordt besloten ook een gemeentelijk waterleidingbedrijf op te richten. In 1892 wordt daartoe de watertoren
gebouwd. In 1893 wordt het waterleidingnet in gebruik genomen. In 1898 wordt de Wilhelminafontein gebouwd.
In 1908 wordt besloten een nieuwe gasfabriek aan de Zutphenseweg langs de IJssel te bouwen. Ingebruikname: 19101911.
In 1914 wordt rond de watertoren door L. Springer een plantsoen ontworpen.
Rond 1900 start de discussie of Deventer een eigen elektriciteitsfabriek moet hebben. In 1911 besluit Deventer samen
met Zwolle en Zutphen de N.V. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale op te richten. De centrale wordt na beraad en
onderzoek in Zwolle gebouwd. In 1915 wordt er voor het eerst in Deventer stroom geleverd. Voorafgaand hieraan
wordt er in 1914 een elektriciteitstentoonstelling gehouden. In 1921 neemt de gemeente Deventer het gemeentelijk
elektriciteitsdistributiebedrijf in eigen beheer.
In de jaren '30 t/m '50 heeft de gasfabriek een showroom op het gebied van huishoudelijk gebruik van gas, water en
electriciteit, 'de Gemeentewinkel' in de Nieuwstraat (huidige nummer 79).
In 1963 brandde de laatste gasverlichting.
De gebouwen aan de Zutphenseweg zijn tot 1998 in gebruik bij de NUON. In 1972 valt de laatste schoorsteen.
In 1968 zetten de gezamenlijke erkende Deventer gasistallateurs in samenwerking met de GEWB de AGAS op (Aardgas
Apparaten Servicedienst).

Gerrevink, Van (drogisterij) Deventer
Engestraat, Deventer; Grote Overstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma G.J. van Gerrevink was tevens agent van de Rijksverzekeringsbank.
De kruidenier in de Grote Overstraat was hofleverancier.

Gerrevink, Van (kruidenier) Deventer
Brink, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma L. Van Gerrevink had een zaak in koloniale waren op de Brink, Deventer in een pand wat omstreeks 1845 als
koopmanshuis gebouwd is voor G. Brascamp Wz.

Geurtsen, J.G.A. (Metaalwarenfabriek) Deventer
Molenbelt 31, Deventer; Brinkgreverweg 50, Deventer; Smyrnastraat 3, Deventer

Eigenaars

J.G.A. Geurtsen

vanaf_jaar 1926

tot_jaar ±1965

Producten Tractoren, machines, textielmachines.
Merknamen GeDe
Historie
De
firma J.G.A. Geurtsen is in 1926 als haardensmederij annex constructiewerkplaats ontstaan. Destijds was de fabriek
gevestigd aan de Molenbelt in Deventer. In 1945 wordt het onderhoud en engineering van de Ankersmit
Textielfabrieken ter hand genomen. Na sluiting van de KVT is het familiebedrijf in 1978 verhuisd naar de voormalige
fabriekspanden van deze tapijtfabriek aan de Smyrnastraat in Deventer.
Een bijzonder product dat bij Geurtsen gemaakt is zijn de Gede-tractoren geweest, die er in het begin van de vijftiger
jaren geassembleerd zijn. Er zijn 150 Gede-tractoren gemaakt, luchtgekoeld en met een Deutz-motor. Zo'n 20 Gede-11
tractoren en 130 Gede-20 tractoren. Rond 1950 kreeg de fabriek van het ministerie van landbouw de vraag of ze
bereid waren met financiële steun een Nederlandse landbouwtrekker te produceren met Deutzmotoren. De trekkers
werden 'confectietrekkers' genoemd, omdat de meeste onderdelen aangekocht werden en in Deventer
geassembleerd werden. De eerste prototypes verschenen in 1955, de serieproductie startte in 1956. Doordat de
subsidie niet verstrekt werd was het project financieel niet succesvol.
Tegenwoordig maakt de fabriek installaties voor de chemische, farmaceutische, grafische, textiel-, en voor de
vleesverwerkende industrie.
De firma Geurtsen maakt en repareert ook textielmachines en legt centrale verwarming aan.

Globe (handelsmaatschappij) Diepenveen
Boxbergerweg B 20, Diepenveen; Laan van Borgele 70, 7415 DK Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1919

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Industrieële en Handels-Maatschappij Globe in Diepenveen was een dochteronderneming van Auping. Ze was
in 1950 gevestigd aan de Boxbergeweg B 20.
In de jaren '60 werden de activiteiten van Globe gestaakt. De Globe-producten werden als B-merk door
moedermaatschappij Auping geproduceerd en verkocht.
De lege Globe b.v. werd rond 1980 gebruikt om het onroerend goed van Auping onder te brengen.

Goede, de (scheepswerf) Deventer
De Hoven, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Goede was gevestigd aan de IJssel nabij de Bolwerksmolen.
Men repareerde houten schepen, o.a. van de schipbrug. In 1892 werden 3 houten schepen van de brug vervangen
door ijzeren schepen.

Golbach (mosterdfabriek) Deventer
Walstraat 62, Deventer

Eigenaars

Paalman Eigenaar

vanaf_jaar 1850

tot_jaar 1960

Producten
Merknamen
Historie
De
mosterdfabriek van J. Golbach was gevestigd aan de Smedenstraat 283, Deventer. Het fabriekje stond in de
Walstraat 62, Deventer. Golbach nam de mosterdmakerij over van de heer Paalman. Deze heeft op zijn beurt
(vermoedelijk) de mosterdmakerij die in de rosmolen gevestigd was (midden negentiende eeuw) overgenomen.
Na sluiting van de fabriek is veel van het interieur overgenomen door de mosterdmakerij uit Doesburg en zijn
momenteel in het mosterdmuseum opgenomen.
Zie ook Kookstudio en mosterdmakerij Guillaume.

Golden Wonder (chipsfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
fusie in 1965 van Noury & Van der Lande met de Koninklijke Zwanenberg-Organon groep (KZO) leidt tot het einde
van Nourypharma in Deventer. De panden worden vervolgens gebruikt voor de fabriek van Golden Wonder, een jointventure van KZO en een Engelse onderneming. In 1968 trekt KZO zich terug, maar Golden Wonder blijft.

Goldstein (Stoommaalderij) Harfsen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
Harfsen was in de jaren dertig de stoommaalderij van Goldstein gevestigd.

Gompers (kofferfabriek) Deventer

Eigenaars

L. Gompers mede-eigenaar; W. de Jong mede-eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
kofferfabriek van L. Gompers en W. de Jong stond (vermoedelijk) aan de St Olafstraat, Deventer. Het pand werd
gebouwd in 1947. Er is ook sprake van Scheepvaartstraat 7 (?)

Goossens (sigarenfabriek) Deventer
Tabakswal, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Goossens was gevestigd aan de Tabakswal, Deventer.

Goot, R. v. d. (drukkerij)
Brink 72, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

GOSM (tramlijn) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1884 werd de tramlijn naar Borculo geopend van de Gelders-Overijsselsche Stoomtram Maatschappij (GOSM). Het
tramlijntje had op het Pothoofd in Deventer een eindstation. Later werd ook de lijn naar Zutphen aangelegd. En werd
de lijn naar Borculo verlengd tot Emmerik.
Van 1887 tot 1894 liep er vanaf het Pothoofd een paardentram over de Brink naar de beide stations.
In 1926 werd er een nieuw stationsgebouw geopend aan het Pothoofd.
De Geldersch-Overijsselsche Stoomtram-Maatschappij (GOSM) exploiteerde o.a. de tramlijn Deventer-Emmerik.
De GOSM had een aantal trams in gebruik. De no. 6 'Gorssel' was in 1902 door Henschel gebouwd.

Gosschalk S. (Slagerij)
Noordenbergstraat 134, Deventer

Eigenaars

Samuel Gosschalk (1836-1910) oprichter-eigenaar; Heiman Gosschalk (1866-1943); Louis Gosschalk
(1868-1934); Bernard Gosschalk (1875-; Jaap Gosschalk (1870-; Sam Gosschalk

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Noordenbergstraat
134 (nu 7) Deventer
De exportslagerij Fa. S. Gosschalk zat op de Noordenbergstraat 134 (nu 7). Het betrof een slagerij (Noordenbergstraat)
en een slachterij in de vestingstoren Achter de Muren Vispoort. Het vee werd gekocht op de grote veemarkten
Leeuwarden, Zwolle, enz. De vijf broers werkten dag en nacht en hadden zo'n 8 mensen in dienst. Er werden zo'n 200
tot 250 stukken vee per week geslacht en uitgebeend; vlees werd verkocht aan de vleeswarenfabrieken in en om
Deventer. De exportslagerij is al voor de oorlog naar Epe verhuisd en bestaat nog steeds onder de naam
Exportslachterij J. Gosschalk & Zn. BV.

Groene Ster, De (graanbedrijf) Deventer
Dordrechtweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Grolleman en Nierdt (Terracottafabriek) Deventer
Korte Zandstraat, Deventer; Lagestraat, Deventer; Bergpoortstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1878

tot_jaar 1911

Producten tuin- en salonbeelden, bouwornamenten, grof aardewerk en
bloempotten
Merknamen
Historie Johannes Grolleman (1851-????) bouwt in 1878 voor de firma Grolleman en Nierdt een oven in een huis
Lumbertus
aan de Korte Zandstraat, Deventer en richt daar een bakkerij voor terralyth artikelen in.
In 1881 wordt in de Lagestraat een terracottafabriek geopend. Het fabriekje werd in de jaren daarop uitgebreid. In
1886 was het vloeroppervlak verdubbeld.
Er werden tuin- en salonbeelden, bouwornamenten maar ook grof aardewerk en bloempotten gemaakt.
In 1886 brak er brand uit in de fabriek, die toen overgegaan was in handen van N. Vos.
In 1883 maakt G&N pyrogènes voor de luciferfabriek De Ooievaar.
Voor die overgang had de firma Grolleman en Nierdt in 1885 een fabrieksgebouw in gebruik genomen aan de
Bergpoortstraat.
In de jaren '90 van de 19de eeuw is de firma echter weer aan de Lagestraat gevestigd, waar ze in 1892 een
stoommachine in gebruik genomen wordt.
Begin 1911 wordt de fabriek opgeheven.
In 1883 maakt G&N pyrogènes voor de luciferfabriek De Ooievaar.

Grolsch (koelcel) Deventer
Zutphenseweg 3, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1954 bouwde de Grolsch bierbrouwerij aan de Zutphenseweg 3, Deventer een koelcel.

Groot, De (Machinefabriek) Deventer
Borgelerstraat 47, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar 1965

Producten haarden, kachels, olieverwarming
Merknamen
Historie
De
machinefabriek, haarden, kachels en olieverwarming.

Haasje, 't (steenfabriek) Olst

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Hamelberg, H.F. (aardenbuizenfabriek) Deventer

Eigenaars

H.F. Hamelberg Eigenaar

vanaf_jaar 1872

tot_jaar

Producten Er werden ondermeer alle soorten ijzeraarden of Engelse buizen en
hulpstukken gemaakt, dubbel of enkel en onverglansd. in de maten van
Merknamen
Historie
De
Deventer aardebuizenfabriek van defirma H.F. Hamelberg & co. was gevestigd aan de Lagestraat. De fabriek is in
1872 opgericht. In deze fabriek werden verschillende stoommachines gebruikt. Bij inzendingen voor tentoonstellingen
is de fabriek met goud bekroond. De directeur is geinterviewd door de Staatscommissie in 1892. Er werden
ondermeer alle soorten ijzeraarden of Engelse buizen en hulpstukken gemaakt, dubbel of enkelen onverglansd. in
dematen van 3 tot 21 Engelse duimen en in alle gewenste lengten. Verder werden er schoorsteenpotten en
kappengemaakt, monumentale schoolsteenpotten, ventilatiekappen, privaattrechters met en zonder stankafsluiting.
Verder ook bloempotten en zaadpannen.
De fabriek werkte in 1906 nauw samen met andere buizenfabrikanten: Canoy in Tegelen, Laurillard in Deventer,
Hillebrand in Utrecht, Houben & Steegh in Venlo, Janssen & Willemsen in Reuver, Oostveen in Utrecht en Teeuwen in
Tegelen.
Een oud gezegde over de fabriek en/of de produkten van de fabriek: Hamelberg zonder erf, zonder ziel, ik wou dat HIJ
in de IJssel viel'.

Hamer, G.I. (Gresbuizenfabriek) Deventer

Eigenaars

G.I. Hamer Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Deventer IJzeraardenbuizen- en Terracottafabriek, v.h. firma G.I. Hamer was oorspronkelijk gevestigd aan de
huidige Gibsonstraat in Deventer, in het voormalige Hardonk-Meelbrug complex. Dit terrein is in 1997 opgegraven
door de AWN. Vondsten zijn op het AWN-depot te vinden. De fabriek is in 1826 gesticht door de Deventer koopman
G.I. Hamer samen met de Duitse pottenbakker Berger.
Hamer bouwt in 1867/'8 een nieuwe fabriek aan de latere Zwolseweg, ter hoogte van de vroegere Ford garage. Het
adresboek Deventer 1883/84 vermeldt: Buiten den Noordenberg B3. Op de kaart uit c. 1889 staat de fabriek gemeld
als 'fabriek van verglaasde buizen'.
De firma maakte zeer hardgebakken gresbuizen, hulpstukken voor riolering en vuurvaste stenen ketel- en
ovenbemetselingen. Sinds 1862 ook terracotta bouwornamenten.
Later gaat de fabriek over in handen van Ir. I.C.F. Laurillard. Deze ging zich toeleggen op de fabricage van gresbuizen.
Zie verder: Laurillard

Hamer, G.I. (Tapijtfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1877

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
G.I.
Hamer (van de Terracottafabriek aan de Zwolseweg, Deventer) had circa 1889 aan de overzijde van de straat ook
een Tapijtfabriek. (Is althans ingetekend op de plattegrond van c. 1889). Op de kaart staat het jaartal 1877 gemeld.

Hardonk, Johs. (Automobielhandel, garage) Deventer
Zwolschestraat 31, Deventer

Eigenaars

Joh. Hardonk

vanaf_jaar ±1912

tot_jaar 1988

Producten
Merknamen

Hardonk

Historie
De
N.V. Automobiel- en rijwielhandel v/h Firma Joh's Hardonk was gevestigd aan de Zwolschestraat in Deventer. Het
was in 1917 ook een automobielverhuurinrichting. Verder verkocht men rijwielen, o.a. van Gazelle.
In 1903 start Hardonk zijn garagebedrijf op de hoek Smedenstraat / Gibsonstraat Deventer. Vermoedelijk was het
eerder gevestigd in de Lange Bisschopstraat. Later wordt ook aan de overzijde (Meelbrug) gebouwd.
Het bedrijf was in handen van Ankersmit en Werle. Het is gestopt en de panden zijn in 1988 gesloopt.

Harms ten Harmsen Hzn. (tabaks- en sigarenfabriek) Deventer
Noordenbergstraat 160, Deventer; Bruynssteeg 9, Deventer; Rielerweg 108, Deventer

Eigenaars

Gebr. van Nieuwland 1859 1929 Eigenaar; Harms ten Harmsen 1934 1945 Eigenaar;

vanaf_jaar 1758

tot_jaar ±1950

Producten tabak, sigaren
Merknamen Friesche Heerenbaai, Portorico en Varinas
Historie
De
firma Harms ten Harmsen Hzn. stond ook bekend als de Stoomtabaksfabriek 'Het Wapen van Sneek'. Dit bedrijf
stamt uit 1758 en stond destijds bekend als tabakskerverij.
In 1876 is het bekend als tabakskerverij met 7 man personeel.
Aan de gebroeders van Nieuwland gaat in 1895 de firma over.
In 1929 neemt het bedrijf de tabakskerverij van de heren Meuter, gedreven onder de fa. de Wed. H. J. Varenbrink,
Keizerstraat te Deventer over. In datzelfde jaar volgt de overname van de tabakskerverij van de firma G.J. Dwars
Opvolger (16-9-1929), waarin opgenomen de tabakszaken der firma"s R. & J.W. Hulscher, A.J. Verwey & Zn, en J. H. de
Vries & Zn.
In die tijd is G.O. Nieuwland vennoot van 17-5-1921 tot 15-4-1929, J.P.W. Nieuwland van 17-5-1921 tot 13-10-1944.
J.P. Peet is procuratiehouder van 11-11-1939 tot 1-9-1942. J. M. Nieuwland is vennoot van 13-4-1944 tot 15-12-1944
en J.G. Overbeek van 13-4-1944 tot 20-1-1945.
Vanaf 20-1-1945 is F. Koster eigenaar van het bedrijf.
Voor dit bedrijf zijn verschillende locaties achterhaald: Noordenbergstraat 125 Deventer, Bruynssteeg 9 Deventer,
Rielerweg 108 Deventer, Brink? Deventer.

Harmsen & Vervoort , ten() Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1943

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Ten Harmsen & Vervoort (Centra).

Harmsen, G. ten (koloniale waren) Deventer
Brink 40, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
G.Historie
ten Harmsen was gevestigd aan de Brink in Deventer. Het pand had een uithangbord "Het Blauwe Kruis". Het pand
werd in 1945 gebombardeerd (ook de nummers 39 en 41). Later werd er een gebouw voor het ziekenfonds gebouwd.

Harte, H. van (tabaksfabriek) Deventer
Bruynssteeg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1916

tot_jaar 1931

Producten
Merknamen
Historie
De
Tabaksfabriek van H. van Harte startte in 1916 en werd beëindigd in 1931. Voor deze fabriek zijn verschillende
adressen achterhaald: Bruynssteeg, Zwolsestraat 28-30, Keizerstraat 10, Nieuwstraat.
In 1918 is in de Bruynssteeg aanwezig een 6pk elektromachine.

Have, Ten (koffiebranderij en tabaksfabriek) Deventer
Brink 30-31, Deventer; Rostockstraat 6, 7418 AB Deventer

Eigenaars

K. ten Have Eigenaar; J. Th. Broekhuis directeur (1953); Berend Knol eigenaar/directeur

vanaf_jaar 1828

tot_jaar

Producten Gebrande koffie, verpakte thee, tabaksproducten als kerftabak
Merknamen Ten Have koffie
Historie
De
N.V. v/h Fa. K.ten Have was een koffiebranderij. In 1828 werd aan de Brink 30-31 in Deventer door Klaas ten Have
de kruidenierswinkel, annex tabakskerverij en koffiebranderij "Het Wapen van Antwerpen" opgericht. Het bedrijf van
Ten Have is nog steeds in Deventer gevestigd. Tegenwoordig, na 1993, is het bedrijf op het industrieterrein
Kloosterlanden gevestigd.
Ten Have heeft ook "om de hoek" in de Menstraat (5/5A) een pakhuis in gebruik gehad. (architect H. van Harte 1880).
In 1876 was de firma bekend als tabakskerverij met 8 mannelijke werknemers en 22 kinderen in dienst (leeftijd 12-16
jaar).
K. ten Have en E. Broekhuis Jtzn. Waren in 1883-1884 bekend als "patentplichtige" tabakskervers.
Ten Have werkte samen met de winkel van Jansen a/d Brink.
In de oorlog, maar ook er nog (net) na wordt de fabriek genoemd als fabriek waarvan inlandse tabak kerftabak
gemaakt kan worden. Ten Have werkt in die tijd samen met de Diepenveensche Tabakcentrale.

Hebe (essence- en limonadefabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1895

tot_jaar 1906

Producten limonade, likeuren, dranken, borstplaat, sausen, ijs
Merknamen
Historie
Hebe
Essences is een fabriek geweest waar limonade, likeuren, dranken en borstplaat gemaakt is. De firma is in 1906
naar Nijmegen verhuisd.

Heemhorst (Machinefabriek) Deventer
Sluisstraat 6, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1971

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Machinefabriek Heemhorst was gevestigd aan de Sluisstraat in Deventer, in het pand dat bekend staat als het
voormalige automuseum. Men maakte onder andere molenwerken, transportinrichtingen, constructies.

Heijden, Van der (vleeswarenfabriek) Deventer
Raamstraat 2, Deventer

Eigenaars

A. van der Heijden Eigenaar

vanaf_jaar 1914

tot_jaar 1950

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek Erica Brand van A. van der Heijden was een vleesconservenfabriek . De firma was in 1937 gevestigd aan de
Raamstraat 2, Deventer.

Heineken' s Bierbrouwerijen Oost Nederland, Deventer
Maagdenburgstraat 5, 7421 ZA Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 2000

tot_jaar

Producten bier, frisdrank, wijn
Merknamen Heineken, Amstel, Brand, Vrumona, Murphys, Wieckse Witte
Historie 2000 werd op industrieterrein "De Weteringen", Deventer een vestiging van Heineken geopend. Vanuit
Omstreeks
deze vestiging wordt oost-Nederland bevoorraad.
Maar al eerder was Heineken in Deventer actief, getuige een geveltekst in de Waterstraat waar omstreeks 1900 de
Heineken's Bierbottelarij was gevestigd. Het bier werd per schip uit Amsterdam aangevoerd, in de bottelarij in flessen
gedaan en met paard en wagen uitgevent.
Zie ook Inpijn Bierhandel!
Op een oude foto (Deventer in Beeld) staat op de gevel van het pand "De Drie Haringen" een muurreclame voor
Heineken Bier dat wordt aangeprezen door de bierhandelaren Floors en Jeukens. Floors bestaat nog steeds als café/restaurant op de hoek van de Brink/Menstraat, waar in de Menstraat een fraaie gevelreclame "Het Wapen van
Overijssel" te zien is. (zie Floors)

Hekkers, A. B. A. (Doodkistenfabriek)
Polstraat 23, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Vuren-, Eiken-, Sier- en Crematiekisten.
Merknamen
Historie

Hekkert & Van 't Spijker (timmerfabriek) Deventer
Walstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
timmerfabriek van Hekkert & Van 't Spijker was gevestigd in de Walstraat, Deventer.

Hekkert (limonadefabriek) Deventer
Bruynsteeg 64, Deventer

Eigenaars

Hekkert Eigenaar

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Limonades en limonadesiropen, wijn- en koolzuurhandel. Van
Vollenhoven's bieren.
Merknamen
Historiewas eigenaar van een limonadefabriek.
Hekkert

Helms (electrotechnische groothandel) Deventer
Walstraat 17-19, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1952

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
electrotechnische groothandel van W. Helms was gevestigd in Amersfoort. Ze hadden een dependance in de
Walstraat 17-19 te Deventer.

Hengforden (steenfabriek) Olst
Hengforden E 12

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten straatstenen
Merknamen
Historie
De
steenfabriek Hengforden, ten noordwesten van De Haere stamt uit 1843 toen de Olstenaren J. Brouwer en E.
Middelburg startten met de fabriek. In 1875 komt de fabriek in handen van R. Stegeman uit Deventer, die haar ook
opnam in de Overijsselsche Steenfabrieken. De N.V. Overijsselsche Steenfabrieken Hengforden maakte straatstenen
dik formaat.
De fabriek is in 1966 gesloten.
Van deze fabriek resteert nog het sterk overgroeide ovenlichaam.

Herny (Lijmfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Van
de stad af gezien stond er achter de Bolwerksmolen rond 1889 de lijmfabriek van C.A. Herny (????). De fabriek
staat ingetekend op de kaart uit circa 1889.

Hes van Zweeden (chemische industrie) Deventer
Zwolschestraat 19-21, Deventer; Molenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

F. Hes van Zweeden

tot_jaar

Producten chemicaliën, drogerijen, specerijen, glas, vernis, oliën, e.d.
Merknamen Hesdeline verf
Historie
De
firma F. Hes van Zweeden was gevestigd aan de Zwolschestraat 19-21 (Gibsonstraat) en de Molenstraat 36,
Deventer.

Heuvelman & Zn (brandstofhandel) Deventer
Bathmen

Eigenaars

G. Heuvelman Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
G.Historie
Heuvelman & Zn hadden in 1947 een brandstofhandel in Bathmen.

Hipo (metaalwarenindustrie) Deventer
Molenstraat 6, Deventer; Eendrachtstraat 59, Deventer; Bergenvaarderstraat, Deventer

Eigenaars

A. Poelakker eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar 1954

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Hipo, metaalwarenfabriek was in 1954 gevestigd aan de Bergenvaarderstraat, Deventer. In 1950 was deze
fabriek van A. Poelakker & Zn. gevestigd aan de Molenstraat 6 en Eendrachtstraat 59.

Hissink (koekbakkerij) Deventer
Duimpoort hoek Grote Kerkhof, Deventer

Eigenaars

Hissink (Teunis) 1839 ; Hissink N.A. 1960

vanaf_jaar 1839

tot_jaar 1960

Producten koek
Merknamen
Historie
De
koekbakkerij van Hissink was gevestigd rechts van de Duimpoort op het Grote Kerkhof, Deventer in het pand "De
Gekroonde Allemansgading". De bakkerij is in 1960 opgeheven. Het pand is aan de Gemeente verkocht.

Hissink (koekbakkerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
koekbakkerij van Hissink stond aan het Grote Kerkhof, Deventer.

Hoefman (carrosserie en wagenbouw) Deventer
Bolwerksweg 9, Deventer

Eigenaars

G.J. Hoefman Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
carrosserie- en wagenbouwbedrijf van Hoefman was gevestigd aan de Bolwerksweg in Deventer.

Hoekman (Houtbedrijf Olst)
Rijksstraatweg 50, Den Nul

Eigenaars

F.J. Hoekman

vanaf_jaar 1925

tot_jaar

Producten bestek-, plaat- en meubelhout
Merknamen
Historie Olst, v/h F.J. Hoekman was gevestigd aan de Rijksstraatweg in Den Nul. Het was een houthandel en Houtbedrijf
zagerij. Het is in 1925 opgericht. In 1971 werkten er 15 personen. Het hout werd gezaagd voor o.a. waterwerken,
meubel- en grafkistenindustrie, de restauratie van oude gebouwen. Veel houtsoorten werden geïmporteerd uit
Frankrijk, België, Luxemburg en Duitsland. Houtleveranties geschiedden door het hele land.

Hoevers, H. (sigarenfabriek) Diepenveen
Riele 109, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Hofman & Zn. (Machinefabriek) Deventer
Waterstraat 30, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1963

tot_jaar 1964

Producten
Merknamen
Historie
De
machinefabriek Hofman & Zn. was gevestigd aan de Waterstraat, Deventer. Bijzonderheden de geproduceerde
GEJA metaal- en houtdraaibanken.

Hogeslag & Zn. (Exportslachterij) Den Nul

Eigenaars

J.G. Hogeslag Eigenaar

vanaf_jaar 1921

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1921 richtte J.G. Hogeslag een slachterij op. Tot 1935 was het een éénmansbedrijf en sindsdien heet het de fa. J.G.
Hogeslag & Zn. Omstreeks 1950 is men begonnen met de export naar verschillende Europese landen. Men slachtte
uitsluitend runderen en vette kalveren. Rond 1971 was de slachtcapaciteit ca. 300 runderen en ca. 800 vette kalveren
per week. Er werkten toen zo'n 40 man.

Holder, Ten (drankenhandel) Deventer
Brink 27, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1949

tot_jaar

Producten Oude jenever
Merknamen Davo
Historie
De
wijnhandelW. Th. Ten Holder was gevestigd aan de Brink, Deventer.

Holterman & Ten Hove (grutterij, meel- en veevoederfabriek) Deventer
Korte Bischopstraat 16, Deventer; Rivierstraat 5, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1734

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
vml. Holtermansmolen was een olie- en pelmolen en stond aan de Klinkenbeltsweg op de enk in Deventer. In 1734
hadden Schepenen en Raad aan Hendrik van Hengelair en Gerrit Jan Geesink vergunning gegeven deze molen als
lijmbereiderswindmolen te bouwen.
Later kwam ze in bezit van Jan Holterman, die haar als oliemolen gebruikte. Na een brand in 1813 werd de molen
herbouwd en in 1826 werd de molen overgedaan aan zwager H. W. ten Hove uit Raalte. De molen in Raalte is toen
gesloopt. Ten Hove startte toen ook een gruttersbedrijf.
Na diens overlijden in 1848 werd het gruttersbedrijf afzonderlijk voortgezet onder de naam Holterman en ten Hove en
de olieslagerij door de familie Ten Hove. Dit bedrijf kreeg in 1881 de naam Gebroeders ten Hove.
De gebroeders Ten Hove zetten hun stoomolieslagerij voort in het in 1881 gebouwde fabriekspand aan de
Bergpoortstraat, Deventer.
De molen kwam in 1881 in handen van de firma Kreeftenberg die haar helaas in verminkte staat, de molen werd in
1926 ontwiekt, aan de Klinkenbeltsweg als meelfabriek in gebruik had.
De firma Holterman & Ten Hove had van 1799 tot 1919 in de Korte Bisschopstraat 16 (pand Zijlstra) een rosmolen
voor boekweit.
In 1856 werden de paarden daar vervangen door een stoommachine. Die werd gestookt o.a. op doppen, die echter
zwarte stippen op het wasgoed veroorzaakte, dat op de bleek te drogen lag. De firma kreeg een verbod van de
gemeente op het stoken van doppen. In 1906 is de stoommachine vervangen door een zuiggasmotor.
In 1920 is de fabriek in gebruik genomen op het Hartenaasje. In 1942 is daar brand gesticht, waarna de silo van
Lammers opgekocht werd.
De firma Wijers werd overgenomen. De bedrijfspanden van Wijers werden vervolgens overgedaan aan Gebroeders
Ten Hove.
In 1948 wordt de firmanaam Wijers, Holterman & Ten Hove.

Holtkamp (beddenfabriek) Deventer
Rijstenborgherweg 23-40, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1900

tot_jaar 1962

Producten bedden, ziekenhuismeubelen, matrassen
Merknamen
Historie
De
N.V. Deventer matrassen- en ledikantenfabriek en IJzerhandel v/h A.J.Holtkamp was gevestigd aan de
Rijstenborgherweg, Deventer. Er werden stalen gezondheidsmatrassen, stalen ledikanten, stalen meubelen,
ziekenhuisledikanten en ziekenhuismeubelen gemaakt. In 1900 werd de fabriek van gezondheidsmatrassen Holtkamp
opgericht.
In de Bruynsteeg 20, Deventer is de grondsteen van de fabriek AJH-1904 nog te lezen.
In 1904 werkten er al 25 man personeel. In 1904 heeft Holtkamp in de Nieuwstraat 22 (huidige nr 79), Deventer een
showroom-winkel in ijzerwaren en matrassen (het pand waar later de 'Gemeentewinkel' gevestigd was.
Later nam Holtkamp aan de Rijsterborgherweg, Deventer een nieuw gebouw in gebruik.
In 1944 is de fabriek tot twee keer toe getroffen bij bombardementen.
Het bedrijf sluit in 1962/3. Er komen 65 man op straat. In 1965 worden de fabrieksgebouwen overgenomen worden
door Noury-Baker / Baker chemicals.
Holtkamp heeft ook in de Menstraat, Deventer gezeten. (Ook weer bij Auping in de buurt).

Hooijer (sigarenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van Hooijer was gevestigd aan de Tabakswal, Deventer.

Hoopen, Ten en Ten Zijthoff (graanhandel) Deventer
Bokkingshang 1-3, Deventer; Haven 1, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1871

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
oudste pakhuis, Bokkingshang 3, Deventer werd in 1871 gebouwd.
Ernaast liet de firma Ten Hoopen en Ten Zijthoff in 1880 aan de Bokkingshang nog twee graanpakhuizen bouwen,
gelegen aan de Haven.
Een van de panden is op 6 februari 1945 weggebombardeerd en na de oorlog (1951) weer opgebouwd.

Horst en Maas (sigarenfabriek) Deventer
St. Jurriënstraat 42, Deventer

Eigenaars

W. Horst 0000 1906 oprichter; Johan Maas sr 0000 1957 eigenaar; Johan Maas jr 1942 0000
mede-vennoot; Willem Maas 1942 0000 mede-vennoot

vanaf_jaar 1904

tot_jaar 1953

Producten sigaren
Merknamen Horma, Nederlandsche Munt
Historie
De
sigarenfabriek van Horst en Maaswerd vanuit Wijhe (1904) in 1917 naar Deventer overgeplaatst. Aanvankelijk is
het bedrijf gestart in de oude boter- / melkfabriek (Oranjelaan) in Wijhe. Daar is in 1907 sprake van een staking in het
bedrijf.
In 1911 verhuist men naar Utrecht, maar daar zijn niet genoeg vaklui. En er is onvoldoende medewerking van de
gemeente, waarna men in 1917 in Deventer terecht komt (Sint Jurrienstraat 42, hoek Jac. Reviusstraat). Architect van
de fabriek was Knuttel.
Johan Maas sr. was eigenaar tot 2-9-1957. Beide zonen (Johan en Willem) Maas waren op 23-12-1942 medevennoot
in het bedrijf.
De heer W. Horst trad reeds in 1906 uit de firma.
Willem Maas heeft in Duitsland in sigarenfabrieken stage gelopen. Daar is het idee opgedaan dat vrouwen in de
sigarenindustrie ingezet konden worden. Vrouwen bleken iets sneller in het vullen van de dekbladen.
Het sorteren van de bladen, het op smaak- en kleur uitzoeken was gespecialiseerd werk en werd uitsluitend door de
mannen gedaan, door zogenaamde melangeurs.
Verkoop geschiedde door vertegenwoordigers. Er was ook veel export via Rotterdam, vooral naar Indonesië.
Colijn was een fervent Horma-sigarenroker Hij vroeg er naar tijdens zijn internering. Verder was het merk
Nederlandsche Munt een bekend merk. De merknamen zijn in 1952/3 doorverkocht.
De fabriek kende op de begane grond een aparte stripkamer, vochtkamer, droogmagazijn, pak- en plakkamer en op de
verdieping een binnengoedkamer, sorteerderszaal, natmagazijn, deksorteerders zal melangekamer en (het grootste)
de sigarenmakerszaal.
Op 22-12-1942 is de firma omgezet in een CV (Horst & Maas Cv)
Tengevolge van de per 1 april 1943 doorgevoerde concentratie van tabaksverwerkende industrieën is Horst & Maas
de enige Deventer sigarenfabriek (van de 42 sigarenfabrieken en de 12 kerftabaksfabrieken en de 5
cigarettenfabrieken in het land), die nog in bedrijf kon blijven.
Tabak werd ingekocht op de Tabaksbeurs in Amsterdam, bijv. Frascati aan de Nes. In Rotterdam belangrijkste
Tabaksvemen. De meeste tabak werd ingevoerd vanuit Sumatra.
Het werk was laag gemechaniseerd. Alleen voor het snijden van tabak was een eenvoudige machine aanwezig.
Houten kistjes werden gemaakt door de timmerman van de fabriek en de blikken dozen werden door Thomassen &
Drijver geleverd.
In 1953 sloot de fabriek aan de Sint Jurriënstraat haar poorten.

Houtbereiding van 1855, Deventer
St. Olafstraat 7, Deventer; Grote Wittenburgerstraat 110, Amsterdam

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten inlands bewerkt rondhout
Merknamen
Historie
Houtbereiding
van 1855, Deventer, leverde inlands bewerkt rondhout.

Houten, Van F. Firma (bouwmaterialen-, brandstofhandel) Deventer
Verlengde Kazernestraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
bouwmaterialen en brandstoffenhandel van Van Houten was gevestigd op de hoek Verlengde Kazernestraat / Mr.
de Boerlaan, Deventer.

Hove, Gebr. ten (stoomolieslagerij) Deventer
Bergpoortstraat 17/25-31, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1881

tot_jaar 1987

Producten lijnolie, raapolie, sesamolie, kapokolie, lijnkoek, raapkoek, sesamkoek,
kapokpitkoek, samengestelde veevoeders
Merknamen
Historie
De
n.v. Stoomolieslagerij v/h Gebroeders ten Hove was gevestigd aan de Berpoortstraat in Deventer. De fabriek stond
ook bekend als de stoomolieslagerij en zeepziederij Davo. In 1881 koopt H.A.W. ten Hove op de voormalige
vestingwerken grond en laat architect M. van Harte de tekening voor een fabriek maken.
De broers H.A.W. ten Hove en J. Holterman-ten Hove starten in 1891 een fabriek. De windoliemolen uit 1734 aan de
Klinkenbeltsweg in Deventer, de Holtermansmolen - herbouwd in 1814 - voldeed niet meer.
Het hoofdbedrijf fabriceert raap- en lijnolie en produceert raap- en lijnkoeken en lijnmeel. Verder is er ook sprake van
een zeepziederij. In 1898 had de firma een pakhuis op Brink 47 in Deventer.
In 1914 wordt de firma omgevormd tot een N.V.
In 1924 ontstaat er brand bij Ten Hove.
De zaak wordt omgezet in een N.V., die inmiddels ook in Duitsland in Emmerich de Dampfoelfabrik bezit.
Zeeschepen voeren de zaden aan uit Argentinië, Noord-Amerika en Canada, waarna ze met binnenschepen verder
getransporteerd worden naar Deventer.
De fabriek loopt in de Tweede Wereldoorlog ernstige schade op.
In 1965 wordt de naam veranderd: Olie- en Mengvoederindustrie Gebroeders Ten Hove N.V.
Als er een dam in de Bergsingel in Deventer gelegd wordt kunnen alleen spoorwagons en vrachtwagens nog het bedrijf
van grondstoffen voorzien. In 1972 neemt Golden Wonder de aandelen Ten Hove op. Kort daarop stopt de productie
van olie.
In 1987 neemt de Deventer Mengvoeder Centrale de productie van mengvoeders over en wordt de bedrijfsvoering in
de panden van TenHove gestopt.

Hove, Ten (sigarenfabriek) Deventer
Achter de Muren Zandpoort, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1911

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van Ten Hove aan Achter de Muren Zandpoort.

Hoy (exportslachterij) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1900
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Spiegel & Zn, Van.

tot_jaar

HOY (Handelsonderneming IJsselstreek) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
HOY,
zie: Twellosche exportslachterij.

Hubers & Co (tapijtfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie van de Eerste Nederlandse Cocosfabriek in Diepenveen.
Voorloper

Hulscher & Zn., W. (stoomgrutterij) Deventer
Zwolschestraat, Deventer; later Gibsonstraat 8-10, Deventer (gesloopt in 1900)

Eigenaars

Willem Hulscher ; G.J. Hulscher ; G. Denekamp 1897

vanaf_jaar 1840

tot_jaar 1890

Producten meel
Merknamen
Historie
De
olie-, cement en stoommolen (stoomgrutterij) van W. (Willem) Hulscher & Zn. Heeft sinds de tweede kwart van de
negentiende eeuw bestaan. In 1865 gaat het bedrijf van Willem Hulscher (17??-18??) over in de handen van zijn zoon
G.J. Hulscher Wz.(1812-1881). In 1851 wordt er een stoommachine van Nering Bögel in gebruik genomen. In 1865
wordt er een woonhuis gebouwd op de hoek Smedenstraat / Zwolschestraat, Deventer.
In 1876 staat het bedrijf bekend als meelfabriek, olie- en korenmolen. Er werken dan 25 volwassenen en er is een
stoommachine van 114 pk in gebruik.
Het bedrijf wordt in 1897 verkocht aan G. Denekamp. In 1900 zijn de fabrieksgebouwen aan de Zwolschestraat
(Gibsonstraat) afgebroken. Een klein stukje van het pand nr. 8 werd opgenomen in de nieuwbouw van J.D. Gantvoort.
Daar ontwikkelde zich later het garagebedrijf Hardonk. In 1959 werd het pand met de poort gesloopt. De rest in 1988.
nb. In 2003 is er het schilderij 'gezicht op de stoom-, olie- en pelsmolen van de familie Hulscher op de wallen door J.
Ankersmit geschonken aan het Historisch Museum Deventer.

Hulscher, R. & J.W. (sigarenfabriek) Deventer
Sijzenbaan, Deventer; Lange Bisschopstraat 61, Deventer

Eigenaars

R.A. Hulscher sr.; J.W. Hulscher sr.; R.A. Hulscher jr.; J. van Laar; C. Pohlmann

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van R. & J.W. Hulscher was gevestigd aan de Sijzenbaan in Deventer. R. en J.W. Hulscher richtten in
1882 aan het Sijzenbaan 9 een sigarenfabriek op.
In de Lange Bisschopstraat nummer 64 (architect J.D. Gantvoort) hadden ze een sigarenmagazijn (destijds 52A).
De stichters van de fabriek waren kleinzonen van W. Hulscher van de Olie-, pel- en cementmolen en meelfabriek aan
de Zwolschestraat.
R.A. Hulscher sr. was commissaris van 8-6-1921 tot 12-5-1922)
J.W. Hulscher (broer van R.A. jr of sr?) was ook mede-eigenaar.
R.A. Hulscher jr was directeur van 8-6-1921 tot 15-4-1922 en commissaris 15-4-1922 tot 12-5-1922.
Nadien was J. van Laar directeur 24-6-1922 en C. Pohlmann produratiehouder (24-12-1922).
De firma was hofleverancier en had o.a. in de Passage in Den Haag een eigen winkel.
In 1892 komt er een gasmotor, in 1893 wordt een zwaardere motor geplaatst.
In 1892 verscheen directeur R.A. Hulscher, oud 33 jaar, voor de Rijks / Staatscommissie, belast met het instellen van
een arbeidsenqu&ecirc;te naar de maatschappelijke toestand der arbeiders, de verhoudingen werkgever -werknemers
en de werkomstandigheden van de arbeiders. Hij verklaarde heel openhartig dat hij zijn arbeiders op straffe van
ontslag had verboden lid te zijn van de tabakswerkersbond. 'Die bond heeft de mijns inziens zeer onzedelijke
gewoonte, alle werklieden-leden tot werkstaking te verplichten, als er op eene fabriek een werkman op zijn inziens
ongegronde motieven wordt weggezonden.' Ook het streven naar de achturige werkdag kon zijn goedkeuring niet
wegdragen. De mensen waren niet ontwikkeld genoeg om hun vrije tijd goed te besteden.'
n 1905 wordt de firma genoemd in jaarboekje van Ned. Tabakscourant en in 1917 als lid van het verbond van
verenigingen van Sigarenfabriekanten in Nederland.
Het Deventer Dagblad van 22-9-1923 meldt dat de toestand in de sigarenindustrie steeds ernstiger wordt. In de
fabriek wordt er maar gedeeltelijk gewerkt.
Op 27 okt. 1924 worden de fabrieksgebouwen van de firma Hulscher publiekelijk verkocht.
Op 16-9-1929 wordt de tabakskerverij van de fa. G.J. Dwars Opvolger, waarin opgenomen de tabakszaken van de
firma"s A.J. Verwey & Zn., J.H. de Vries & Zn., en R. & J.W. Hulscher, overgenomen door de fa. Harm" ten Harmsen
Hzn.
Th. J. Blom heeft de fa. overgenomen Vennoot 22-3-1926 tot 1-1-1932) Th. J. Blom v/h N.V. R. & J.W. Hulscher
Het bedrijf heeft in 1921 verschillende filialen onder de naam: N.V. R. & J.W. Hulschers Sigaren, zoals in Arnhem, "s
Gravenhage, Leeuwarden, Nijmegen en Utrecht (NB voor deze datum kunnen er andere filialen bestaan hebben)

Hunink, A. (ijsfabriek) Deventer
Nieuwe Markt 33, Deventer

Eigenaars

Hunink, A.L.

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten ijs
Merknamen
Historie
De
Eerste Deventer Electrische IJsfabriek 'De IJsbeer' van banketbakker A.L. (Anton) Hunink was rond 1920 gevestigd
op de Nieuwe Markt, naast de Hofstraat, Deventer. Later was deze gevestigd in de Smedenstraat. Tegenover Hotel De
Wereld had de fabriek een ijssalon. A.L. Hunink was familie van de Huninks van de vleeswarenindustrie.
Anton Hunink werkte in 1913 in Den Haag als banketbakker-patissier.

Hunink, Anton (vleeswarenfabriek) Deventer.
Broederenstraat 40, Deventer; Bruynssteeg, Deventer; Zwolschestraat (Gibsonstraat), Deventer; Boxbergerweg
145, Deventer

Eigenaars

Hunink, Anton

vanaf_jaar 1884

tot_jaar

Producten fijne vleeswaren, vleesconserven, bacon, soepen in blik en vaste vorm,
gemengde spijzen
Merknamen
Historie
Een
van de grootste vleesverwerkende industrieën in de stad was de n.v. Fijne Vleeschwaren- en Conservenfabrieken
van Anton Hunink Deventer.
Deze fabriek ontstond vanuit een in 1884 aan de Broederenstraat in Deventer gevestigde spekslagerij. Van 1894-1898
was er ook een vestiging in de Nieuwstraat 87, Deventer. Het was de eerste uitbreiding vanuit het oorspronkelijke
bedrijf in de Broederenstraat in Deventer.
In 1898 start men aan Bruynssteeg (?), Deventer een rokerij en slachterij.
In 1900 verhuist de fabriek naar de Zwolschestraat (Gibsonstraat), Deventer. In 1907 heeft het bedrijf maar liefst 174
artikelen op de markt, waaronder pasteien, soepen en sauzen.
In 1909 wordt de fabriek van de oude Davo bierbrouwerij gekocht en verhuist de fabriek naar de Boxbergerweg,
Deventer, 'De Heuvel'
Anton Hunink was hofleverancier. Voorafgaand aan deze verhuizing was er ooit sprake dat de fabriek gebouwd zou
worden aan de Kolkweg, Deventer.
In 1907 werkten er 100 man personeel in de fabriek, 15 man op kantoor en heeft men 16 vertegenwoordigers.
In 1949 telde de fabriek 400 man personeel. Dat aantal groeide in de jaren '50 en '60 tot zo'n 700-800 man.
De fabriek is overgenomen door Koninklijke Zwanenberg-Organon
Naast de fabriek had Anton Hunink ook verschillende winkels in de stad: Broederenstraat 40, Deventer (1884),
Nieuwstraat, Deventer (1895), Zwolseweg 47, Deventer (1900), Hogestraat, Deventer (1903) (?), Tweede
Pauwenlandstraat 1, Deventer, Boxbergerweg 133 (1912), Deventer, Spaarpotstraat, Deventer, Zandpoort 14,
Deventer en Riele in Schalkhaar.
Anton Hunink had een eigen blikfabriek, ondanks de aanwezigheid van Thomassen & Drijver in de stad. Er werd veel
geëxporteerd.
De fabriek had een groot assortiment. In 1907 worden maar liefst 164 artikelen genoemd.
Hunink heeft een fabriek in België gehad en nam in de jaren '50 de fabriek Steenkamp in Uithoorn over.
In 1966 treedt Hunink toe tot de n.v. Slachterij Salland in Olst, waar het gespecialiseerde slachtwerk uitgevoerd wordt.
Dat duurt maar kort, want in 1968 (?) wordt Anton Hunink overgenomen door Koninklijke Zwanenburg /-berg (?)/
Organon(Unilever) en wordt de samenwerking in de n.v. Salland weer beëindigd.
Gerrit Hunink was de oudste zoon van Anton Hunink. Hij startte een vleesfabriek in Wijhe.

Hunink, Gerrit (Vleeswarenfabriek) Wijhe
Langstraat 75-83, Wijhe

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten vleeswaren, vleesconserven
Merknamen
Historie
De
vleeswaren & conservenfabriek van Gerrit Hunink was gevestigd in Wijhe.
Gerrit was de oudste zoon van Anton Hunink, de fabrikant die in Deventer een vleesfabriek had.
In 1963 wordt de fabriek in Wijhe overgenomen door het Homburg-concern. In 1982 sluit deze vestiging.

IJsel, De (boek- en steendrukkerij) Deventer
Molenstraat 33/68, Deventer; Schurenplein 1, Deventer; Hoge Hondstraat 1, Deventer

Eigenaars

R. Borst 1899 eigenaar; C. Diepsmeer 1903 vennoot

vanaf_jaar 1899

tot_jaar ±1965

Producten kalenders, showcards, folders, catalogi, verpakkingen voor diverse
consumptieartikelen
Merknamen
InHistorie
1899 wordt door Rens Borst (??-??), een goede vriend en aangetrouwd familielid van AEbele Everts Kluwer, de
Boek- en handelsdrukkerij "De IJsel" aan de Molenstraat (huidige nummer 33) in Deventer opgericht. In 1903 wordt
zwager C. Diepsmeer (??-1928)vennoot.
Er is ook sprake van de locatie: Lindenstraat 5, Deventer (advertentie in het Deventer Dagblad 1909).
Drukkerij "De IJsel" is in het begin van de twintigste eeuw min of meer de vaste drukker voor Kluwer.
In 1900 was een steendrukkerij geannexeerd. In 1908 heeft de firma al 50 mensen in dienst. In 1912 verhuist het
bedrijf naar een nieuw fabrieksgebouw aan de Hoge Hondstraat, hoek Schurenstraat in Deventer. In 1915 wordt een
stoommachine van 40(!) Pk opgesteld in het nieuwe gebouw.
In 1948 gaat de laatste steendrukpers de deur uit.

Na 84 jaar viel het doek voor De IJsel. Het bedrijf ging in 1983 failliet, maar de befaamde kleur- en staalkaarten
worden nog steeds door Multicolor in Deventer gedrukt.

IJsel, De (timmerfabriek) Deventer
Ravenstraat 1, Deventer; Zaagmolenstraat 2, Deventer

Eigenaars

H. Mulder directeur

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten kozijnen, deuren, ramen, trappen, betimmeringen
Merknamen
Historie
De
Electrische Timmerfabriek De IJsel, aan de Zaagmolenstraat 2 in Deventer, maakte kozijnen, deuren, ramen,
trappen, betimmeringen, e.e.a. voor de bouwnijverheid.

IJsselcentrale (elektriciteitsfabriek) Zwolle
Zwolle

Eigenaars

vanaf_jaar 1911

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1911 besluit Deventer samen met Zwolle en Zutphen de N.V. IJsselcentrale op te richten. In 1914 wordt er een
elektriciteitstentoonstelling in de stad gehouden. Overal in de stad worden er elektriciteitshuisjes gebouwd. In 1915
wordt de eerste stroom geleverd. Pas in 1951 wordt in Deventer besloten de openbare straatverlichting te
elektrificeren. Pas op 16 december 1963 wordt op het Bergschild de laatste gaslantaarn plechtig gedoofd.

IJsseldal (Coöperatieve Zuivelfabriek De Weteringen) Colmschate
Colmschate

Eigenaars

vanaf_jaar 1915

tot_jaar

Producten boter, consumptiemelkproducten
Merknamen
Historie
De
Verenigde Coöperatieve Zuivelfabriek IJsseldal in Colmschate maakte boter en consumptiemelkproducten.In 1947
besluiten de zuivelfabrieken in Wesepe, Bathmen, Terwolde, Colmschate en Wilp te gaan samenwerken. De
jaarproductie bedroeg toen 6 miljoen liter melk. In 1950 gingen de bedrijven over tot een volledige fusie, tot de
Verenigde Coöperatieve Fabrieken IJsseldal. In 1954 wordt de verbruiksvereniging Ons Belang in Deventer
overgenomen. De productie in Wesepe steeg hierdoor tot 10 miljoen liter melk. In 1970 is IJsseldal opnieuw een fusie
aangegaan en wel met de Coberco in Zutphen. De fabriek in Colmschate sluit in 1971.

IJsseldal (Coöperatieve Zuivelfabriek Nieuw Leven) Wesepe

Eigenaars

vanaf_jaar 1914

tot_jaar

Producten melk
Merknamen
InHistorie
1914 wordt in Wesepe de Coöperatieve Zuivelfabriek Nieuw Leven opgericht als een actie van een aantal
landbouwers. De reeds bestaande zuivelfabriek van het klooster Sion werd hierdoor overbodig, zodat de Abt van het
klooster besloot de productie over te brengen naar de nieuwe fabriek. De totale productie bedroeg toen al 1,5 miljoen
liter melk.
In 1947 besluiten de zuivelfabrieken in Wesepe, Bathmen, Terwolde, Colmschate en Wilp te gaan samenwerken. De
jaarproductie bedroeg toen 6 miljoen liter melk.
In 1950 gingen de bedrijven over tot een volledige fusie, tot de Verenigde Coöperatieve Fabrieken IJsseldal. In 1954
wordt de verbruiksvereniging Ons Belang in Deventer overgenomen. De productie in Wesepe steeg hierdoor tot 10
miljoen liter melk.
In 1970 is IJsseldal opnieuw een fusie aangegaan en wel met de Coberco in Zutphen. Bij deze fusie bleef de naam
IJsseldal gehandhaafd. De productie in de fabriek in Wesepe bedroeg in 1971 ca. 21 miljoen liter melk. Er werkten
toen 65 personeelsleden.

IJsseldal (cooperatieve zuivelfabriek) Bathmen
Dorp 188, Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten boter, kaas
Merknamen
Historie
De
Coöperatieve Zuivelfabriekin Bathmen.
In 1947 besluiten de zuivelfabrieken in Wesepe, Bathmen, Terwolde, Colmschate en Wilp te gaan samenwerken. De
jaarproductie bedroeg toen 6 miljoen liter melk.
In 1950 gingen de bedrijven over tot een volledige fusie, tot de Verenigde Coöperatieve Fabrieken IJsseldal. In 1954
wordt de verbruiksvereniging Ons Belang in Deventer overgenomen. De productie in Wesepe steeg hierdoor tot 10
miljoen liter melk.
In 1970 is IJsseldal opnieuw een fusie aangegaan en wel met de Coberco in Zutphen.

IJsseldal (Verenigde Coöperatieve fabrieken) Deventer
Boxbergerweg 125, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1950 sluiten de zuivelfabrieken in Wesepe, Bathmen en Colmschate zich aan een tot de Verenigde Coöperatieve
Fabrieken "IJsseldal". Aan de Boxbergerweg 125 in Deventer wordt het hoofdkantoor gevestigd. De vestigingen gingen
zich specialiseren: de fabriek in Bathmen werd ingericht voor de kaasbereiding. De fabriek in Colmschate voor de
ontvangst van melk uit de omgeving en de fabriek in Wesepe werd ingericht voor de bereiding van consumptiemelk en
melkproducten. Aan de Boxbergerweg bevonden zich de koelcellen voor de bevoorrading van de stad.
In 1954 werd ook Ons Belang in Deventer opgekocht.

IJsseldijk & Zn. (Vleeswarenfabriek) Twello
oude Rijksstraatweg, Twello

Eigenaars

Gradus IJsseldijk eigenaar

vanaf_jaar 1895

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Fijne Vleeswaren- en Conservenfabriek, de firma G. IJsseldijk & Zonen was gevestigd in Twello. De fabriek is
rond 1856 gesticht. In 1905 is de fabriek verbouwd en vergroot. De firma exporteerde ook en werd te Semarang in
1914 bekroond. Verder was de fabriek hofleverancier.
De fabriek is uitgebreid en gemoderniseerd en biedt onderdak aan de bedrijven L.I. Frank, Fa. Wed. W. Miedendorp en
Farmadiëtica B.V.
De villa van de familie IJsseldijk is in 1992 afgebroken.

IJzergieterij Deventer
Hanzeweg 12, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Inpijn H.A. (bierhandel) Deventer
Grote Kerkhof 16 , Deventer

Eigenaars

H.A. Inpijn

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
ADVERTENTIE
in het Deventer Dagblad van 26 maart 1897:
HEINEKEN's BIERBROUWERIJ-MAATSCHAPPIJ
Amsterdam-Rotterdam.
Bekroond met Eere-Diploma's
(Eenigste hoogste onderscheidingen voor Nederlandsche Bieren), te Amsterdam 1883, Parijs 1889 en verschillende
GOUDEN MEDAILLES.
Heineken's Beijersch, Pilsener en Gerste Bieren, Bass & Co's Extra Stout en Pale-Ale, Van Vollenhoven's Extra-Stout,
Maastrichtsen (Oud Bruin).
Bovengenoemde BIEREN zijn per font en flesch verkrijgbaar in de Heineken's bierhandel van
H. A. INPIJN. Groote Kerkhof 16,
Uit een advertentie van 19-11-1898 blijkt dat het een bierbottelarij is, gevestigd Polstraat 9-11 in Deventer.

Isala (metaalwarenfabriek) Deventer
Lagestraat 10, Deventer; Veenweg 6, Deventer

Eigenaars

T. Ravensberg; S. Hoekstra

vanaf_jaar 1910

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
n.v. metaalwarenfabriek Isala is in 1910 opgericht door de heer T. Ravensberg aan de Lagestraat in Deventer als
koperwerkfabriek. De fabriek werd in 1912 in een N.V. en ondergebracht aan de Veenweg in Deventer. Daar werkten
al gauw zo'n 40 tot 50 medewerkers. Dit aantal groeide uit tot 110 in 1917. In 1913 koopt de firma 925 m2 naast de
fabriek aan.
In 1917 werd het gebouw uitgebreid. De fabriek heeft zich toegelegd op het vervaardigen in koperuitvoering van alle
in de electrische-, gas-, sanitaire branche voorkomende benodigdheden.

Jacova (bedrijfskledingindustrie) Deventer
Pontsteeg 4, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten bedrijfskleding
Merknamen
Historie
Jocova
Bedrijfskleding Industrie was gevestigd aan de Pontsteeg in Deventer.

Jade (kussens, dekbedden) Deventer
Boxbergerweg, Deventer; Lübeckstraat 12, 7418 EC Deventer

Eigenaars

Jan Achtereekte 1953 eigenaar; Henk Achtereekte 1970 directeur; Marco Achtereekte directeur

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten hoofdkussens, dekbedden
Merknamen Silvana, Fysioform
InHistorie
1936 startte Henk Achtereekte in Deventer de Kapok- en Wolmatrassenfabriek Henk Achtereekte Deventer,
kortweg HAD. In 1970 werd HAD overgenomen door de vooraanstaande schuimleverancier Euroform uit Brussel.
Eigenaar Henk Achtereekte sr. had geen zin om niets te gaan doen en besloot de handelsmaatschappij Jade, die door
zijn oudste zoon Jan in 1953 was opgezet, nieuw leven in te blazen. De naam Jade is een samentrekking van Jan
Achtereekte Deventer.
Zie ook ACHTEREEKTE

Jansen (Markiezen- en Rolluikenfabriek) Deventer
Assenstraat 31, Deventer

Eigenaars

A. Zanen 1976 eigenaar

vanaf_jaar 1828

tot_jaar 1976

Producten markiezen en rolluiken
Merknamen
Historie
De
Markiezen en Rolluikenfabriek van W. Th. Jansen was in 1950 gevestigd in de Assenstraat 31, Deventer.

Jansen Jr. (emailleer- en nikkelfabriek) Deventer
Molenbelt 31, Deventer

Eigenaars

W. Jansen Jr.

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Emailleer- en Nikkelfabriek W. Jansen Jr. was in 1928 gevestigd aan de Molenbelt 31, Deventer.

Jansen Sonnenberg (slachthuis) Deventer
Snippelingsdijk, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1929

tot_jaar 1975

Producten
Merknamen
InHistorie
1929 werd aan de Snippelingsdijk in Deventer het Gemeentelijk Abattoir gevestigd. Later was hier de firma Jansen
Sonnenberg gevestigd.

Jansen, Gebr. (Exportslachterij) Wesepe
Boxbergerweg 63, Wesepe

Eigenaars

Jansen Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
exportslachterij N.V. Gebr. Jansen omvat een zeer modern ingerichte varkensslachterij. Zo beschikt het o.a. over
een eigen waterzuiveringsinstallatie. De productie is voornamelijk op het buitenland gericht. Export vindt plaats naar
alle Europese landen; deels met eigen koelwagens. Het bedrijf is goedgekeurd voor export naar de EEG-landen en als
toeleveringsbedrijf voor export naar de VS. Rond 1970 werkten er 100 man.

Janssen, J.W.A. (Kleiwarenfabriek) Deventer
Ooievaarstraat 5 Deventer (fabriek), Nieuwstraat 32a Deventer (winkel), Hoge Hondstraat 12 Deventer (kantoor)

Eigenaars

Dré Jansen 1893 eigenaar

vanaf_jaar ±1893

tot_jaar 1983

Producten schoorsteenpotten en -kappen, ruwe bloempotten, grof-aardewerk
voor duivensport en andere grof-aardewerkartikelen.
Merknamen

Jan Janssen

Historie
De
kleiwarenfabriek van aardewerk van J.W.A. Janssen was gevestigd in de Ooievaarstraat 5a, Deventer.
De fabriek had rond 1917 een winkel in de Nieuwstraat 32a, Deventer (het latere GEWB-pand). Daar werden
kristalwaren, glas, porselein en aardewerk verkocht. De fabriek sloot in 1983. De pottenbakkerij van de firma J.
Janssen gebruikte grove klei, die in de uiterwaarden in Terwolde gedolven werd.
De fabriek is in 1893 gesticht door een voormalig meesterknecht van de fabriek van Laurillard, Drede- Janssen. Deze
was daar in 1890 komen werken.

Java (stoomkoffiebranderij) Deventer
Achter de Muren-Zandpoort, Deventer

Eigenaars

B. Alberts mede-eigenaar; G. Alberts mede-eigenaar

vanaf_jaar 1907

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
stoomkoffiebranderij van de firma B. en G. Alberts heette Java.

Jeukens & Zn., Fa. Th. (Bierbrouwerij) Deventer
Menstraat 12/16, Deventer

Eigenaars

Theodor Jeukens

vanaf_jaar 1914

tot_jaar

Producten bier, wijnhandel en limonadefabriek
Merknamen
Historie
Op
een foto van "De Drie Haringen" (Deventer in Beeld) staat een muurreclame afgebeeld van Floors en Jeukens
bierbottelaars voor de Heineken Brouwerij.

ZIEOOK: Floors, Deventer

Jong & Co., Firma de, Jocova (bedrijfskleding)
Nieuwstraat 67, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Jong, De (Auto- en trailerbouw) Deventer
Zutphenseweg 1, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten trailers, aanhangwagens, pneumatische luchtzadels.
Merknamen
Historie
De
N.V. De Jong's Automobiel- en Trailerbouw Maatschappij was gevestigd aan de Zutphenseweg 1 (of 9-11) in
Deventer. Er werden trailers, aanhangwagens, pneumatische luchtzadels voor fietsen, bromfietsen, etc. gemaakt.

Jong, W. J. de (Confectiefabriek)
Pontsteeg 4, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Jonge Banden, De B.V. (vulcaniseer- en coverinrichting) Deventer
Handelskade 29-31, Deventer

Eigenaars

M. de Jonge

vanaf_jaar 1944

tot_jaar 1976

Producten
Merknamen
Historie
De
firma M. de Jonge Banden was gevestigd op de hoek van de Handelskade en Berkelweg in Deventer. Het was een
vulcaniseer- en cover-inrichting.

Jovade (chocoladefabriek)
Beestenmarkt 2a, Deventer

Eigenaars

J. van Delden eigenaar

vanaf_jaar 1948

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
chocoladefabriek was gevestigd in een steegje van de Brinkgreverweg, Deventer.

Kado (drukkerij)
Nieuwstraat 4, Deventer

Eigenaars

J. J. Oltheten

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Kaiser, Paul C. (biscuitfabriek) Deventer
Veenenstraat, Deventer; Scheepvaartstraat hoek Zeilstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten biscuit, beschuit
Merknamen Paula beschuit
Historie
De
dependance van de Rotterdamse biscuitfabriek van Paul C. Kaiser was gevestigd aan de Veenenstraat (Parallelweg),
Deventer.

Kamp, Hans (vleeswarenfabriek)
Kleine Overstraat 77 , Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1934

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Na
de verbouw van het pand Kleine Overstraat 77 in Deventer vestigde daar H.A. Bultman De Geldersche Slagerij. In
de jaren zestig zet H.J. Wagemans hier de slagerij voort en na hem Wilgenhagen. Wagemans had meerdere filialen o.a.
aan de Maasstraat en de Nieuwstraat. Later begon hij op het industrieterrein een vleswarenfabriek. Deze firma heet
nu Hans Kamp Vers Vlees.

Kamp, Van de (zandzuigbedrijf, grint- en wegenmateriaal) Deventer
Scheepvaartstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
L.Historie
v.d. Kamp, zandzuigbedrijf, grint en wegenmateriaal was in 1950 gevestigd aan de Mr. H.F. de Boerlaan 104a,
Deventer.

Kappelle (graanhandel) Deventer
Walstraat 61-63, Deventer; Pothoofd 41, Deventer

Eigenaars

G. Kappelle

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten granen, koeken, meel, veevoeder, bakkerij-grondstoffen,
levensmiddelen en andere kruidenierswaren.
Merknamen
Historie
De
graanhandel van de firma Jan. D. Kappelle was in de Walstraat 61-63 in Deventer gevestigd. De stichter van de
grutterij was Derk van Capellen, die zich in 1816 vanuit Warnsveld in Deventer had gevestigd.
In 1982 moest het pand aan de Walstraat wegens verzakking worden gesloopt. Daarbij kwam te voorschijn: "De eerste
steen gelegd door D.W. Kapelle op 26 maart 1874"
In 1912 koopt de firma Kappelle het graanpakhuis van Noury & Van der Lande aan het Pothoofd.
G. Kappelle had een graanpakhuis aan het Pothoofd. Het graanpakhuis van Kappelle werd in 1887 gebouwd voor A.L.
Van der Lande. In 1973 is het pakhuis afgebroken.
Het pakhuis aan het Pothoofd droeg tal van namen van landen als Californië, Polen, Canada.

Keijzer (vleeshouwerij) Deventer
Graven, Deventer

Eigenaars

Keijzer

vanaf_jaar 1869

tot_jaar 1944

Producten vleesproducten
Merknamen
Historie
Het
pand aan de Graven in Deventer werd bij het bombardement van 15 december 1944 vernield.

Kemper J.A. (koek- en broodbakkerij) Deventer
Graven 22, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
koek- en broodbakkerij van Kemper was gevestigd op de Graven hoek Stromarkt, Deventer.

Kepro
Maagdenburgstraat, Deventer

Eigenaars

Mark Slotman

vanaf_jaar 1972

tot_jaar

Producten producten tegen gezondheidsproblemen van boerderijdieren.
Merknamen Kepro
InHistorie
Deventer is Kepro nog geen begrip en dat is opmerkelijk. Het bedrijf exporteert naar maar liefst 85 landen en hoopt
vóór 2020 de grens van honderd landen te bereiken. Dit streven staat in de strategische visie, maar de leiding staart
zich hier niet blind op.
Het aan de Maagdenburgstraat op Handelspark Weteringen gevestigde Kepro richt zich wereldwijd op de markt van
boerderijdieren. Het bedrijf exporteert producten die gezondheidsproblemen bij onder meer kippen, koeien, varkens,
schapen en geiten voorkomen en genezen. Zestig procent hiervan is bestemd voor pluimvee dat wordt gehouden voor
de commerciële leg of slacht.
Kepro produceert niet op locatie in Deventer, maar ontwikkelt hier wel nieuwe concepten. Zo wordt continu gekeken
naar betere verpakkingen en efficiëntere toepassingen. Naast vitamines, mineralen en etherische oliën die bijdragen
aan het optimaal functioneren van het maagdarmsysteem, brengt Kepro zoals gezegd ook geneesmiddelen voor
boerderijdieren op de markt.
Kepro - een samentrekking van de woorden 'kern' en 'producten' - verhuisde tien jaar geleden van Barneveld naar
Deventer. Bij de start in 1972 was het een dochteronderneming van Twilmij in Stroe. In 1998 ging het zelfstandig
verder. De afgelopen jaren is het aantal werknemers flink gegroeid. De teller staat nu op 33 werknemers onder wie
drie dierenartsen.

Keurst, Gebr. Ter (kroonlichtenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1905

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Kroonlichtenfabriek van de Gebr. Ter Keurst.

Kiewiet de Jonge, J.R.C. (ijzerhandel) Deventer
Brink 103-104, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1897

tot_jaar ±1919

Producten agent van Fongers rijwielen, huishoudelijke artikelen, fornuizen (Junker
& Ru), Haarden en kachels (Jaarsma), wielrijschool, ijskisten
Merknamen
Historie
De
firma J.R.C. Kiewiet de Jonge was een magazijn van huishoudelijke artikelen en leverde onder andere kookkisten en
eigen fabrikaat Engelse tuinmeubelen. Was tot 1919 gevestigd aan de Brink (huidige pand van Vroom & Dreesmann) in
Deventer. In 1920 wordt de firma overgenomen door L. Dullaert.

Klaver, De (bierbrouwerij) Deventer
Zandpoort, Deventer

Eigenaars

Bussemaker

vanaf_jaar 1729

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
bierbrouwerij De Klaver van de firma Bussemaker was aan het eind van de negentiende eeuw gevestigd aan de
Zandpoort, Deventer.
Na sluiting van de brouwerij werd het pand in gebruik genomen door de vleesfabriek van Stegeman.

Klein Beernink (kantoorbenodigdheden) Deventer
Grote Overstraat 19, Deventer; Antwerpenweg 2, Deventer; Bergweidedijk 2, 7418 AD Deventer

Eigenaars

Jan Klein Beernink (1852-1929) 1882 1920 eigenaar/directeur; Johannes Jacobus Klein Beernink
(1882-1974) 1920 1955 eigenaar/directeur; Johannes Wilhelmus Jozef Klein Beernink (1922-1994)
1955 1989 eigenaar/directeur; Johannes Antonius Jozef (1956- ) 1

vanaf_jaar 1882

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie

1. VAN BELTRUM TOT DEVENTER
Erve Beernink in Beltrum

1378-1882

Klein Beernink Kantoorspecialisten B.V. in Deventer is een echt familiebedrijf. De bedrijfshistorie begint bijna
vanzelfsprekend bij de geschiedenis van de familie Klein Beernink. Hoewel de jongste vijf generaties in Deventer zijn
geboren, is de familie Klein Beernink oorspronkelijk afkomstig uit Beltrum (Gelderland).
Gelegen in de Graafschap was Beltrum aanvankelijk een buurtschap, behorende bij het ‘richterambt’ Borculo. Later
werd Beltrum een zelfstandige gemeente, totdat zij in 1819 bij de gemeente Eibergen werd gevoegd. De hoofdzakelijk
katholieke bewoners behoorden kerkelijk bij het naburige Groenlo.
In de zuidoosthoek van de kruising tussen de huidige Haneveldsweg (vroeger Haneveldsesteeg) en de Ringweg in
Beltrum is van oudsher de erve Beernink gelegen, met als huidig adres Ringweg 5. Uit het leenregister van het kwartier
Zutphen blijkt dat Claes Bernyngh al in 1378 met een eedsaflegging de Zutphense rechten erkent van ‘het Goet te
Bernynck, gelegen in het kerspel van Groenlo, in der heerschap van Borckel’.
Vele nazaten zullen hem dat nadoen, waaronder Johan Berninck op 22 januari 1611. Na diens vroege dood trouwt zijn
weduwe Anna Geverdincks met ene Geurt uit Lievelde, die ook Goert Beerken wordt genoemd. Volgens een oud
gebruik in Oost-Nederland neemt hij de naam aan van de boerderij, waarop hij door zijn huwelijk komt te wonen.
Groot Beernink
Een dochter van Johan Berninck, Fenneken, erft de erve Beernink. Zij trouwt met Coene Coenkens, wiens kleinzoon in
1716 als Cuene Beernink de eedsaflegging doet. Zijn zoon Gerhard is vermoedelijk de bouwer van een grotere
boerderij, schuin aan de overkant van de Ringweg (met huidig adres Ringweg 8). Deze erve wordt Groot Beernink
genoemd, evenals de nazaten van Gerhard. Zijn zoon Coene Groot Beernink doet in 1787 als laatste de eedsaflegging
voor de erkenning van de Zutphense rechten op erve Beernink, die dan nog steeds in handen is van de familie.
Klein Beernink
Een van de mannelijke afstammelingen van Geurt uit Lievelde bouwt een kleinere boerderij aan de nabijgelegen
Zieuwentseweg, die hij Klein Beernink noemt. De bewoners van deze erve heten Beernink of Klein Beernink. In het
rechterlijk archief heerlijkheid Borculo, volontaire rechtspraak, afdeling landgericht, wordt de naam Kleine Berninck al
vermeld als cavenstede (kleine boerderij) in een akte uit 1628. Het huidige adres van de erve is Zieuwentseweg 12,
waar de naam Klein Beernink nog met grote letters op de gevel van het woonhuis is te zien.
Na zijn huwelijk met Aaltjen Haefkens of Hofckens op 23 juni 1726 wordt deze naam gebruikt bij de geboorte van de
kinderen van Jan Kleijn Beerninck. De naam wordt dan nog op vele manieren gespeld, zoals Kleijn Beerninck, Kleijne
Beerninck, Klein Beerninck en Klijn Beernink. Zoon Henricus Klein Beerninck trouwt op 23 april 1758 met Gerarda
IJkink, uit welk huwelijk vier kinderen worden geboren, waaronder Johannes op 14 mei 1769. Gerarda overlijdt op 30
april 1771, waarna Henricus een huwelijk aangaat met Christina Bergmans, ook wel Stiene te Barge genoemd. Deze
Christina schenkt Henricus nog vijf kinderen.
Beltrum > Harderwijk > Deventer
Johannes Klein Beerninck komt omstreeks 1800 in Harderwijk terecht, waar hij op 16 augustus 1801 in het huwelijk

Klein Klouwenberg, Fa. Gebr. (Metaaldr., fijnbankw.)
Walstraat 74, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Kloekhorst, L. (IJzerwarenhandel) Deventer
Brink 46, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
L.Historie
Kloekhorst was een ijzerwarenkoopman, gevestigd aan de Brink in Deventer.

Kloezeman (kwekerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
kwekerij van Kloezeman was gevestigd op de Rivierenwijk bij het Deventer woonwagenkamp.

Kloezeman (zadelmakerij) Deventer
Smedenstraat 12, Deventer

Eigenaars

J.H. Kloezeman Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
zadelmakerij van J.H. Kloezeman was gevestigd in de Smedenstraat in Deventer.

Klopman Baerselman (koekfabriek) Deventer
Nieuwstraat 51, Deventer; Grote Poot 1, Deventer; Lange Bisschopstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Antonij
Klopman legde in 1682 de gildeneed af als koekbakker. Zijn bakkerij groeide uit tot de koekfabriek Klopman
Baerselman. De naam Klopman Baerselman stamt uit 1820. De firma behoorde tot de oudste koekbakkers in de stad.
Haar producten, o.m. de 'klopmannetjes' waren zowel binnen de stad als ver daarbuiten zeer bekend.
In 1877 kocht Steven Klopman Baerselman het pand en startte er een koekfabriek. In 1881 werd de firma
hofleverancier. De fabriek was tot 1954 gevestigd op de hoek van de Lange Bisschopstraat en de Grote Poot,
Deventer. Het pand is in 1968 afgebroken.
In 1879 haalt de firma een zilveren medaille in Arnhem, in 1884 in Nizza en Antwerpen (1885), een eerste prijs van
verdienste in 1890 in Melbourne en in 1883 in Amsterdam. Een gouden medaille in Bolsward in 1889.
Men exporteerde onder andere naar Oost- en West-Indië.

Klosters (groothandel in bouwmaterialen) Deventer
Snippeling R 164, Deventer; Snipperlingsdijk 54, 7417 BK Deventer

Eigenaars

H. Kruissink 1896 1908 eigenaar; Jac. Trip 1908 1953 eigenaar; Gebr. Klosters 1953 2009
eigenaar; Filippo 2009

vanaf_jaar 1896

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1896 begint Hendrik Kruisinga bij het Overijssels kanaal (toen nog Diepenveen) een kalkbranderij. Er worden twee
kalkovens, een leshuis voor het blussen van gebrande kalk gebouwd.
Al snel wordt een derde oven bijgebouwd.
In het Deventer Dagblad van 4-11-1903 wordt gemeld : "Burgemeester en Wethouders van Diepenveen maken
bekend, dat door hen aan HENDRIK KRUISSINK,
kalkfabrikant alhier, vergunning is geweigerd, om op het perceel, gelegen aan de Snippeling in de buurtschap Riele
alhier, en kadastraal bekend in
sectie H no. 1571, een derden kalkoven op te richten. (Deze beslissing werd bij Koninklijk Besluit van 26-08-1903
vernietigd). Op 14 mei 1904 werd bekend dat door de Raad van State als nog een voorlopige vergunning werd
verleend."
In 1908 komt de kalkbranderij in handen van de gebroeders Trip. In 1955 nemen de gebroeders Klosters de firma over.
De schelpkalkproductie wordt in 1964 gestaakt. Na een brand in 1974 worden de ovens gesloopt voor nieuwbouw van
de bouwmaterialenhandel.
In 2009 wordt Klosters overgenomen door Filippo.
De volgende tekst is overgenomen van "Herinner je Deventer"
Kalkovens in Deventer deel 1
Op zoek naar een plek om een schelpkalkfabriek te beginnen vond Hendrik Kruissink ongeveer een eeuw geleden een
stuk grond aan het Overijssels Kanaal ten zuiden van de Snipperlingsdijk bij Deventer. Een ideale plek: goed over het
water te bereiken met de schelpen en de turf, gelegen aan de grote weg van Deventer naar Holten en Twente, veel
bouwactiviteiten in de buurt, geen concurrentie binnen een straal van tientallen kilometers en dankzij de heersende
wind ook weinig stankoverlast voor de mensen in de buurt. In januari 1896 vroeg Kruissink het gemeentebestuur van
Diepenveen, waar buurtschap de Snipperling en het dorp Colmschate indertijd onder vielen, toestemming een
kalkbranderij te mogen oprichten. Hij kocht de grond van Hindrik Gijmink, smid in Colmschate; tien are voor een
bedrag van f 650,-.
Op vrijdag 6 maart 1896 liet Kruissink in de Deventer Courant de volgende advertentie zetten:
“AANBESTEDING KALKFABRIEK - 0p Dinsdag den 17 maart aanstaande des middags te 3 uur, zal door den Heer H.
Kruissink in het Koffijhuis bij Bloemendal aan den Snipperling worden aanbesteed: Het bouwen van een Schelpkalk
fabriek met Leschhuis tegen den dijk aldaar. Bestek en teekeningen liggen vanaf den 7 dezer in genoemd koffijhuis ter
visie. Aanwijzing in loco op den dag der besteding des morgens te 10 uur. Informatiën zijn op franco aanvrage te
bekomen bij den architect G. te Riele Wzn”.
Kruissink liet er geen gras over groeien, want nauwelijks drie maanden later waren zijn ovens al in vol bedrijf, zo blijkt
uit de advertentie in de Deventer Courant van 12 juni 1896:
“KALKFABRIEK - Ondergeteekende maakt bekend, dat zijne kalkfabriek aan de Snipperling in volle werking is en thans
dagelijks aan de fabriek kalk is te verkrijgen, hetzij bij kleine of groote partijen. Onder minzame aanbeveling,
hoogachtend, UEd. Dv. dienaar, H. Kruissink. Snipperling, 11 juni 1896”.
Dat het goed ging met de kalkbranderij aan de Snipperling moge blijken uit het feit dat Kruissink kort na de opening
van zijn fabriek een derde oven liet bouwen.
De gouden jaren van de schelpkalk
Het eind van de vorige eeuw was een goede tijd voor de schelpkalk-fabrikanten. De aanvoer van schelpen - tot dan toe

Klunder (Transportbedrijf) Deventer
Walstraat (89(87)) 104, Deventer

Eigenaars

Dames Klunder

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Dames
Klunder is de grondlegger van het transportbedrijf Klunder. Hij was een wortelboer in de Walstraat en verkocht
o.a. melk, aardappels en wit zand voor vloeren.
Onderstaande tekst overgenomen uit Facebook van Norman Boekhout
Familie Klunder (Walstraat)
Van ’t platteland naar de stad.
De Klunders woonden en werkten in Diepenveen op een vrij kleine boerderij achter ’t Wetermans. Omstreeks 1860
verhuisden ze naar de Moespot, ook in Diepenveen, en in de jaren zestig trokken ze naar de stad. Daar vonden ze
eerst domicilie in de Papenstraat en verhuisden omstreeks 1870 naar de Smedenstraat. Daar woonde de familie een
jaar of dertig en in 1902 vestigde men zich aan de Walstraat 104. Dat pand wordt door de Klunders beschouwd als het
ouderlijk huis. De familie woonde er tot 1964. Toen waren alle kinderen volwassen en stonden op eigen benen. Het
bedrijf was ook uit z’n voegen gegroeid en men keek uit naar een groter perceel. Dat vond men op het industrieterrein
en het bedrijf werd overgebracht naar de Staverenstraat. Inmiddels is het historisch pand gerestaureerd en zodoende
behouden voor het nageslacht.
Begin 1900 hadden de Klunders te maken met een nu wel haast ondenkbare klus, namelijk het in de vroege morgen
overeind helpen van de paarden. Alleen de grote slepersbedrijven konden zich sterke jonge paarden veroorloven. De
kleinere, zoals dat van Klunder, moesten het doen met de oudere dieren. Het was dan ook de taak van de jongelui om
die stramme paarden 's morgens „op te beure”. Het was overigens handig om die slag beet te hebben, want ook
tijdens het werken gebeurde het wel dat de paarden uitgleden en vielen waarbij ze weer overeind geholpen moesten
worden.
Concurrent Zunnenbarg
In de beginjaren van de onderneming waren de Klunders bepaald niet de enigen die transportwerk deden in Deventer
en de Sallandse regio. Een bekende collega-concurrent in die dagen was Sonnenberg, in de volksmond „Zunnenbarg”
geheten. De Klunders verrichtten geregeld hand- en spandiensten voor Sonnenberg; vooral op zondagen, want dan
was het in de regel nog drukker dan door de week. De paarden van Willem Klunder en zijn zoons waren dan welkom
als aanvullende trekkracht. Aan deze samenwerking kwam omstreeks 1872 een eind. De zoon van Willem Klunder
verongelukte toen hij van de bok van een „kuupers wagen” viel en onder de wielen kwam. De zondag daarop
weigerde broer Dames voor Sonnenberg uit te rijden. Dat werd de Klunders zeer kwalijk genomen en dit gebrek aan
begrip was voor hen aanleiding verder geen zaken meer met Sonnenberg te doen. Gelukkig zaten ze om werk niet
verlegen. Grote klanten waren in die tijd Ankersmit, Van der Lande, Stoffel en F. ten Zuythof. Voor deze relaties
werden onder meer vervoerd: kolen, grote stoomketels, molenwieken, molenstenen en bomen. Verder maakten ze
veel ritten voor de St. Jozefgezellen, een katholieke werknemersorganisatie uit die dagen.
Een heel avontuur voor Dames Klunder senior: het afleveren van een luxe rijtuigje in Amsterdam. Hij was nog nooit
voorbij Apeldoorn geweest. Voor dit karwei werd een goedkoop paard aangewezen, een scharminkel dat maar f 17,50
had gekost en dat het lichte voertuigje nog net kon trekken. In Amsterdam had Dames de hulp van een bakkersknecht
nodig om op het goede adres te arriveren en ook op de terugweg, die op de paardenrug werd afgelegd, had hij de
nodige moeite om de juiste route te vinden. Na vier dagen kwam hij tenslotte behouden thuis. De kapelaan
informeerde belangstellend naar zijn wedervaren en zei dat het hem wel aardig leek zo'n ritje te paard van
Amsterdam naar Deventer. Waarop Dames, zuur lachend: „Nou, dat valt nog behoorlijk tegen, eerwaarde. Dat paard
was zo mager dat je er eigenlijk eerst een zak haksel op moet leggen”.
Bij het ruimen van de beerput bij Gaitman Voortman, die in het Bergkwartier een herberg exploiteerde, hielp de
caféhouder eigenhandig mee want Dames Klunder was alleen gekomen. „Drie tellen en dan kiepen”, waarschuwde
Klunder. Maar Hendrik was te laat en kreeg de inhoud van de ton over zich heen. Een kwalijk riekende ervaring voor
de arme café-houder. Als Klunder hem later weer vroeg, mee te helpen dan was ook steevast zijn antwoord: „Verrek

Kluwer (uitgeverij, drukkerij) Deventer
Singel 19, Deventer; Polstraat 7, Deventer; Polstraat 10, Deventer; Polstraat 31, Deventer; Stromarkt 8, Deventer;
Staverenstraat 15, Deventer

Eigenaars

AE. E. Kluwer, Eigenaar; Evert Kluwer, Eigenaar; Nico Kluwer; Aebele Kluwer jr. ; N.V. Kluwer 1929;
N.V. Wolters Kluwer 1987

vanaf_jaar 1889

tot_jaar

Producten Drukwerk, kranten, boeken, tijdschriften
Merknamen Vraag en Aanbod,Technische woordenboeken, Autotechnisch handboe
Historie
De
basis voor de drukkerij en uitgeverij wordt gelegd in 1889 als de onderwijzer en uitgever Aebele Everts Kluwer
(1861-1933) uit Veendam naar Deventer komt en er een drukkerij start. Hij vestigt zich aan de Singel 19. In 1894
verhuist gezin en uitgeverij naar de Polstraat 8. In de begintijd geeft Kluwer veel onderwijsboeken uit, zoals het
advertentieblad voor onderwijzers "De Sollicitant", het tijdschrift "De Hoofdakte", de leesmethode van de Deventer
onderwijzer Colenbrander en educatieve boeken met uitvouwbare modellen. Op 11 mei1898 verschijnt het gratis
nieuws- en advertentieblad voor de Industrie: "Vraag en Aanbod".Daarmee richt Kluwer zich ook op het bedrijfsleven.
Het had in 1917 een garandeerde oplage van 16.000 exemplaren.
Kluwer is in 1899 nauw betrokken bij de oprichting van drukkerij De IJsel.
In eerste instantie wordt het drukken uitbesteed, maar in 1910 koopt Kluwer de eerste handpers voor het kleine
drukwerk;. spoedig volgt een snelpers.
In 1914-1915 vinden er grote verbouwingen en uitbreidingen aan de Polstraat plaats. In 1914 komt de oudste zoon
Evert Kluwer in de zaak, later gevolgd door zoon Nico Kluwer. Deze laatste ontwikkelt een eigen fonds dat uiteindelijk
leidt tot de oprichting van een aparte uitgeverij Ankh-Hermes. Zoon &AElig;bele jr. zet in het begin van de jaren "20
een aparte drukkerij op voor het blad "Salland" aan de Polstraat 7,de N.V. Drukkerij Salland. Er ontstaat een grote
drukkerij tussen de Polstraat en de Assenstraat. In 1935 komt ook het drukken van het Deventer Dagblad in handen
van Kluwer. Eind jaren "30 zal de Maatschappij Deventer Dagblad N.V. ook het advertentieblad "Salland" gaan
uitgeven.
In de loop der jaren werden de activiteiten verder uitgebreid met onder meer technische, fiscale en economische
uitgaven. Ook drukte Kluwer o.a. het Deventer Dagblad en het Zutphens Dagblad.

Knoop Hennigveld (Constructiebedrijf) Deventer
Lange Bisschopstraat 38, Deventer

Eigenaars

E.H. Knoop Hennigveld Eigenaar

vanaf_jaar 1916

tot_jaar 1917

Producten
Merknamen
Historie
E.H.
Knoop Hennigveld was werktuigkundige, constructeur en scheikundige. Hij is eigenaar van het electrotechnisch
bureau en de mechanische werkplaats Davo.

Koersen (vleesfabriek) Bathmen
Koersenweg, Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen

Logo Koersen Bathmen

Historie
De
hammen van Koersen rond 1850
Vleesfabriek in Bathmen
Tijd van burgers en stoommachines
goed plan
Rond 1850 kreeg de familie Koersen uit Dortherhoek een goed idee: ze wilden een vleesfabriek beginnen. In de fabriek
zouden ze hammen en worsten gaan maken van varkens. Zo gezegd, zo gedaan: aan de Zandweg (nu Koersenweg)
tussen de Gorsselseweg en Steginksweg werd een fabriek gebouwd.
Worst en ham op reis
Boeren uit de omgeving brachten hun geslachte varkens met paard en wagen naar de fabriek. Daar werden de varkens
verwerkt tot worsten en hammen. Deze vleeswaren werden ingeblikt, in jute (ruwe stof) of linnen verpakt. Daarna
ging alles in grote kisten. Die werden per trein naar de haven van Rotterdam gebracht. Vervolgens gingen de worsten
en hammen op transport naar Amerika en Nederlands-Indië.
Veel werk
De vleesfabriek van Koersen zorgde voor veel werk in Bathmen. Een groot aantal mannen en jongens uit het dorp
werkte in de fabriek. Boerenzoons werkten er in de wintermaanden. Dan was er op de boerderij weinig te doen.
Op 4 februari 1931 brak er brand uit in de fabriek. Het vuur was op één van de zolders ontstaan en breidde zich snel
uit. De Bathmense brandweer had slecht blusmateriaal en kon weinig doen. Daardoor brandde de hele fabriek uit.
Gelukkig was de fabriek verzekerd, en kon er snel een nieuwe fabriek gebouwd worden.
Samen
In de jaren '30 ging het niet goed met de economie. Mensen hadden weinig geld te besteden. Alleen de rijkere
mensen konden nog vlees kopen. Hierdoor kochten steeds minder mensen de hammen en worsten van Koersten. Om
de fabriek te laten bestaan, ging Koersen samen met vleesfabriek Buijvoets uit Almelo.
Einde
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het niet meer mogelijk om vlees naar Amerika en Nederlands-Indië te sturen.
Ook werd het steeds lastiger om aan varkens te komen. De fabriek in Almelo bleef wel draaien. Maar de Duitsers
hielden alles goed in de gaten. Na de oorlog bleef de productie van de worsten en hammen in Almelo. De fabriek van
Koersen staat er niet meer. Het gebouw moest plaatsmaken voor de snelweg A1.
(Brton: De Canon van Bathmen)

Köler en Ankersmit (conservenfabriek) Deventer
Kleine Overstraat, Deventer

Eigenaars

J.H. Ankersmit

vanaf_jaar 1892

tot_jaar 1957

Producten
Merknamen K&A
Historie
De
exportfirma Köler en Ankersmit aan de Kleine Overstraat exporteerde veel conserven naar Nederlands-Indië.
Johan Hendrik Ankersmit (????-1940), zoon van de stichter van de Ankersmit textielfabriek H.J. Ankersmit, nam in
1892, samen met Köler het initiatief om een exportbedrijf naar Oost-Indië op te zetten. Ook A.J. Schoemaker was
betrokken bij de start van dit bedrijf.
Köler & Ankersmit's conservenfabriek exporteerde o.a. boter, kaas en vleesconserven, als ook cacao en
huishoudgroenten conserven (o.a. doperwten, erwtensoep). K&A was gevestigd aan de Kleine Overstraat en had een
pakhuis op de Brink: het oude pand nu deeluitmakend van de bibliotheek. K&A was hofleverancier. De firma moest in
1957 het bedrijf sluiten na de inbeslagname van haar goederen in Indonesië.

Koning (oliehandel) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
oliehandel van Koning was gevestigd aan de oude Haven, Deventer.

Koninklijke Deventer Tapijtfabriek (KVT) Deventer
Nieuwstraat, Deventer; Smyrnastraat 3, Deventer

Eigenaars

George Birnie (1803-1848) 1799 eigenaar; Ph. A. Saurat 1799 eigenaar; Popko van Calcar (17591838) 1832 directeur; Martinus van Doorninck (1775-1837) 1817 ; Willem Frederik Kroonenberg
(1816-1892) 1848 1892 Directeur; Johan Willem Birnie

vanaf_jaar 1797

tot_jaar 1978

Producten
Merknamen
Historie grote armoede schreef het stadsbestuur van Deventer in 1776 een prijsvraag uit voor het oprichten van een
Vanwege
fabriek, met als doel daarin armlastigen te werk te kunnen stellen. Van de negen ingezonden plannen werd dat van de
in 's-Gravenhage wonende Zwitser Gautier Zindel met 250 gulden beloond. Met een geleend bedrag ad. fl. 6.000,-werd de katoenfabriek opgericht. De fabriek kreeg de naam "Stads Catoen Fabricq" . Waarschijnlijk is het deze fabriek
financieel niet goed gegaan want in februari 1789 was men van mening dat er een nieuwe fabriek opgericht moest
worden. In juli 1790 kregen Peter en Willem Boers vergunning een Dweilfabriek op te richten met als voorwaarde dat
het werkvolk uit Deventer moest komen. Een jaar later is er een nieuwe tak toegevoegd: fabricage van katoenen
stoffen en tapijten. In 1799 werd het tapijtfabriekje overgenomen door Birnie en Sauret, met de verplichting aan 50
behoeftigen werk te bieden. Al spoedig verloor deze fabriek zijn filantropische karakter en groeide uit tot de
"Koninklijke Deventer Tapijtfabriek".
Er werden in eerste instantie eenvoudige gonjevloerkleden vervaardigd. De fabriek werd gevestigd op het terrein van
de Oude Eesterhof, toen stadstimmerplaats, op de hoek Nieuwstraat / Smedenstraat, Deventer.
Een aantal jaren later werden de heren van Popko Calcar en Martinus van Doorninck mede-compagnons.
In 1813 had de echtgenote van de voormalige raadspensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck een gat gebrand in een
kostbaar smyrnatapijt. Aan de fabriek werd gevraagd het tapijt te herstellen. Dit lukte niet alleen, maar bracht
Gerhard David Birnie ook op het idee een speciaal weefgetouw te bouwen. Zo legde hij de grondslag voor de Deventer
smyrnatapijtindustrie. In 1829 start men met het weven van (Smyrna)tapijten.
In 1819 werken er ruim 200 mensen, voor die tijd was het dan ook een zeer grote fabriek.
Johan Willem Birnie was een geïnspireerd ontwerper en een gedreven leider. Hij had oog voor bedrijfsvernieuwing,
sociale zorg en opleiding voor zijn arbeiders.
In 1838 nam hij enige jacquardmachines en wevers over van de geliquideerde Baarnse Tapijtfabriek, waarmee hij
Doornikse en Schotse tapijten kon vervaardigen. Hij stichtte een school voor mannelijke en vrouwelijke werklieden
onder de 16 jaar.
In 1837 werd het predikaat Koninklijk verleend.
Op de tentoonstelling in 1842 in Deventer ontving Johan Birnie de versierselen van de Orde van de Nederlandse
Leeuw.
Met de Smyrna-tapijten kreeg de fabriek grotere bekendheid en werd de fabriek vele malen onderscheiden,
waaronder op de Wereldtentoonstelling in Londen in 1851.
Van 1848 tot 1892 was W.F. Kroonenberg directeur.
In 1901 vond de fusie plaats met de Amersfoortsche Tapijtfabriek.
In 1904 verhuisde de fabriek naar de Smyrnastraat. Na totale sloop verrees op het terrein van het oude gebouw aan
de Smedenstraat/Nieuwstraat in 1909 een postkantoor gebouwd.

Kookstudio-Mosterdmakerij Guillaume
Rielerweg, Deventer

Eigenaars

Willem de Witte 15-2-1949

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten mosterd
Merknamen Deventer Stadsmosterd
Historie
Willem
de Witte runt samen met zijn partner, Corrie, de kookstudio annex mosterdmakerij "Kookstudio Guillaume".
Toen Willem in 2005 problemen met zijn ogen kreeg (hij raakte van de ene op de andere dag vrijwel zijn hele
gezichtsvermogen kwijt) werd er een stichting opgericht die er voor moest zorgen dat het bedrijf voortgang kon
vinden. Vanaf het moment dat Willem dankzij verschillende hulpmiddelen weer in staat was zijn bedrijf te runnen,
werd de stichting opgeheven, al bleven de leden van de stichting actief als vrijwilliger. Het bedrijf produceert Deventer
Stadsmosterd in diverse smaken.

Koot & Zn. (beddenfabriek) Deventer
Industrieweg 19-21, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar 1958

Producten Staaldraadmatrassen, ledikanten, opklapbedden, kantelbedden,
divanbedden, ziekenhuisledikanten, stalen meubelen,
Merknamen
Historie
De
firma F.J. Koot & Zonen was gevestigd aan de Industrieweg in Deventer. Er werden staaldraadmatrassen,
ledikanten, opklapbedden, kantelbedden, divanbedden, ziekenhuisledikanten, stalen meubelen, dubbeldivanbedden.
In 1959 werd het pand aangekocht door de NDI die hier wilde uitbreiden.

Koppen G.W. (transportmiddelenfabriek) Deventer
Industrieweg 26, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten transportwagens, steekwagens, hefwagens, stalen kruiwagens,
ballonkippers, vatenheffers, stapelliften, rolbanen, bandtransporteurs,
Merknamen
Historie
De
Speciale Fabriek van Interne Transportmiddelen v/h Koppen was gevestigd aan de Industrieweg 26 in Deventer. Er
werden transportwagens, steekwagens, hefwagens (voor handkracht), stalen kruiwagens, ballonkippers, vatenheffers,
stapelliften, rolbanen, bandtransporteurs, wielen, magazijnstellingen, constructiewerk gefabriceerd.

Korteling Wzn., Gebr. (Aannemer, marmerbewerking) Deventer
Diepenveenseweg 43, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten meubelbladen, wastafelopzetten, nachtkastblaadjes, schakelborden,
marmerwerken
Merknamen
Historie
De
Gebr. Korteling Wzn was gericht op machinale marmerbewerking. De firma had in 1917 een filiaal in Waddinxveen.

Koster, F. (theehandel, koffiebranderij en tabaksfabriek) Deventer
Bruynssteeg 9, Deventer; Walstraat, Deventer; Handelskade 17, Deventer

Eigenaars

F. Koster Eigenaar

vanaf_jaar 1930

tot_jaar 1988

Producten thee, koffie, tabak
Merknamen Efko, Roemar
Historie
De
heer Frits Koster had een thee-import-handel, theepakkerij en koffiebranderij, de N.V. Roemar,
Handelsonderneming en koffie-, thee- en tabaksfabriek. Hij begon in 1930 aan de Bruynssteeg in Deventer. Op de
begane grond stond de koffiebrander, de koffieinpakmachine, vier elektrische koffiemolens, een
koffiemonsterbrander en een hele rij reservoirs met gebrande koffiebonen van allerlei soorten. Ook was er een
kantoor. Op de eerste verdieping was de opslag van ruwe koffie, balen van 70 kilo. Ook was er een afdeling voor de
bereiding van surrogaat. Verder werden er de orders klaar gemaakt. De tweede verdieping was bestemd voor thee. Er
was een opslag en een theeinpakmachine, een theemengtrommel en een theebreekmachine. Op de derde etage
stond de sigarettenmachine. Die in 1956 echter niet meer in gebruik was. Ook was er een theeballmachine. Theeballs
zijn de voorlopers van de theezakjes.
Koster woonde zelf aan de Van der Keeselstraat, Deventer.
In de oorlog ging de koffiebranderij Roemar uit Zutphen over in zijn handen. Daarna gebruikte hij deze merknaam. De
firma neemt rond 1948 ook het pand Handelskade 17 in gebruik, in een oude fabriek van Van der Lande.
Men droeg voor de thee de merknaam Efko (van Frits Koster).
De koffie kwam uit Sierra Leone, (Belgisch) Kongo, Kenia en o.a. uit Guatemala, Columbia, San Domingo, San Salvador,
Matagalpa en Peru. De koffie werd besteld bij de importfirma Matagalpa in Amsterdam.
Roemar had midden jaren vijftig een pakhuis in de Walstraat.

Krehalon
Dordrechtweg 31019-31025, Deventer; Londenstraat 10, 7418 EE Deventer

Eigenaars

Kureha Corporation 1973

vanaf_jaar 1973

tot_jaar

Producten hoog barriere krimpfolie, zakken en darmen
Merknamen
Historie
Kureha
Corporation is een Japanse multinational met een hoofdkantoor in Tokyo, Japan. De firma werd in 1944
opgericht en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldspeler met meer dan 1,5 miljard dollar omzet. Binnen de divisie
voedselverpakkingen heeft Kureha een holding opgezet in Nederland onder de naam Kureha Europe B.V. De
technologie van Kureha Japan werd vervolgens overgedragen aan Krehalon Industrie B.V. in Deventer. Dat laatste
bedrijf komt voort uit het in 1973 overgenomen deel van Vaessen-Schoemaker (zie aldaar) en werkt nog steeds nauw
samen met Kureha. De producten zijn o.a. hoog barriere krimpfolie, zakken en (kunst)darmen voor verschillende
sectoren in de voedingsmiddelenindustrie (vlees, kaas, vis, gevogelte, etc.). Het bedrijf exporteert naar markten in
heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Oceanie en Midden- en Zuid-Amerika. Het heeft een extrusie afdeling die 24
uur per dag draait, een drukkerij en een verwerkingsafdeling waar zakken worden gemaakt.

Kreijmborg's Ververij N.V.
Lange Bisschopstraat 35, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Kroon, de (drukkerij)
H. Droststraat 52, Olst

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Krudde, W.J. (Eierhandel) Deventer
Papenstraat, Deventer; Veenweg 69, Deventer; Londen

Eigenaars

W. J. Krudde 19?? eigenaar; Familie Hoogstraten 1925 1984 (mede)aandeelhouder; Familie.
Stegeman 1925 1951 mede-aandeelhouder; Fam. van den Beld 1925 1951 mede-aandeelhouder

vanaf_jaar 1900

tot_jaar 1984

Producten eiproducten, koelhuis- en kalkeieren.
Merknamen
Historie
De
n.v. Eierhandel W.J. Krudde was een eierhandel en eiproducten-verwerkende industrie. Krudde had van 1944-1947
een dochteronderneming Krudde Ltd in Londen. In 1982 is door een boze werknemer brand gesticht waarbij het
bedrijf volledig is afgebrand.

Kutterink (Wasserij en Strijkinrichting) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
wasserij en strijkinrichting van Kutterink was gevestigd in de Raamstraat, Deventer.

Lammers (Graanhandel, molen) Deventer
Boxbergerweg 140, Deventer; Nieuwe Haven, Deventer; Zuiderzeestraat, Deventer

Eigenaars

Lammers, A.J.

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
graanpakhuis van de firma A.J. Lammers wordt tegenwoordig in de volksmond 'de zwarte silo' genoemd. Hij staat
ter hoogte van de brug over de Mr. de Boerlaan, Deventer.
Lammers had aan de Boxbergerweg een molen. Deze is ca. 1880 gebouwd. In 1935 is de molen ontwiekt en in 1961
afgebroken, waarna er de BMW-garage gebouwd is.
Lammers liet in 1924 de 'zwarte' silo aan de Mr. de Boer laan bouwen. Architect was M. van Harte, hoogte van de silo:
30 meter, inhoud 1500 ton, verdeeld over 30 cellen, waaronder 14 grote, zeshoekige cellen.
CDL (Cooperatieve op- en overslagbedrijf combinatie Deventer.

Lange, Jan de (drukkerij) Deventer
Grote Overstraat, Deventer; Brink, Deventer; Sluisstraat 23-25, Deventer

Eigenaars

J. de Lange 1751 Eigenaar; J. H.de Lange 1787 Eigenaar; J. de Lange 1823 Eigenaar; A.H. de
Lange 1849 1885 Eigenaar; W.H. Wilterdink 1885 Directeur

vanaf_jaar 1751

tot_jaar

Producten etiketten, boeken, handelsdrukwerk, grafisch verniswerk, Deventer
Courant, Deventer Almanak
Merknamen
InHistorie
1738 treedt Jan de Lange (1717-1815) in dienst als meesterknecht bij de vrouw van de (overleden) stadsdrukker
Enoch de Vries. Zij werken aan het Bergschild in Deventer.
In 1753 verschijnt er een boek van Jan de Lange in de Grote Overstraat. Hij is dan waarschijnlijk vanaf 1751 al een
zelfstandig drukker.
In 1759 koopt de Lange een huis aan de Brink (huidige nr. 74), tussen de Grote en Kleine Overstraat.
In 1761 verwerft de Lange het octrooi om de Deventer Almanak te drukken en wordt hij drukker van de Gedeputeerde
Staten van Overijssel. In 1779 wordt de Lange benoemd tot stadsdrukker. In datzelfde jaar drukt hij het oude en
nieuwe Testament en de Heidelbergse catechismus en gebeden.
Zoon Jan Hendrik de Lange heeft de leiding van de drukkerij in 1787 al overgenomen. Bij zijn vaste klanten horen ook
het Atheneum en de Maatschappij tot nut van "t Algemeen.
In 1823 neemt zoon Jan de leiding over. In 1833 breidt hij uit met een steendrukkerij en wordt vanaf 1837 het
weekblad, de Deventer Courant, gedrukt. In 1841 wordt de drukkerij inclusief winkel verplaatst naar het pand ernaast
(nr. 73) en diende nummer 74 verder als woonhuis. Men beschikte ook nog over een pakhuis in de Grote Overstraat.
In 1842 drukt hij de Deventer Courant op een drukpers die gemaakt is door Nering Bögel.
Antonie Hugo de Lange zet vervolgens vanaf 1849 tot 1885 het bedrijf voort. In 1878 werd een stoommachine
geplaatst van 3 pk.
In 1885 werd de firma de N.V. De Deventer Boek- en Steendrukkerij, v.h. firma J. de Lange. W.H. Wilterdink (geb.
1861) werd de eerste directeur.
In 1894 betrok men het nieuwe pand aan de Sluisstraat, onder architectuur van Mulock Houwer. Opvallend is de in de
gevel aangebrachte spreuk ' Saxa loquuntur' (De stenen spreken), een verwijzing naar de steendruk. In 1918 krijgt het
bedrijf elektriciteit.
In 1965 vindt er een fusie plaats met de N.V. H. Tulp uit Zwolle en de N.V. L. van Leer en Co. uit Amsterdam (LTL) . De
Deventer vestiging veranderde van naam en heette vanaf dat moment N.V. drukkerij de Lange / van Leer. In 1968
werd LTL opgenomen in de Kluwergroep.
In 1989 wordt het pand aan de Sluisstraat van De Lange / Van Leer verkocht aan Senzora bv.
De naam leeft nog voort in drukkerij Salland De Lange en De Lange van Leer.

Langkat (sigarenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten sigaren
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek Langkat/Langcatt: firma v. Zaaijen en Zuurveen sf / Zuurveen & Zur Kleinsmiede / H. Zuurveen aan
de Tabakswal 1, Deventer is in 1907 gebouwd door architect J.D. Gantvoort voor de heer G.B. Hooyer te Ede. De
fabriek bestaat dan al, want er is sprake van een staking in 1902-'03 vanwege slechte kwaliteit tabak. In die tijd zijn er
13 sigarenmakers in dienst.
De heren J. Goossens en P.E. Alberts zijn in 1916 eigenaar als de fabriek aan de achterzijde uitbreid, achter het
bestaande gebouw door architect Albers. Nu duikt de naam "Langkat" op. In 1917 is er brand in de sigarenfabriek
Langkat van de firma J. Goossens.
De naam Langkat wordt in 1926 gebruikt door de sigarenfabriek aan de Veenenstraat. In 1922 wordt de fabriek aan de
Tabakswal gebruikt door de chemische fabriek Carbonia. De fabriekspanden zullen dan door de sigarenfabriek verlaten
zijn.
J. van Zaaijen is vennoot van voor 1-9-1922 tot 1-5-1924. H. Zuurveen is vennoot op 1-9-1922 en eigenaar van 22-71929 tot 1-1-1931. H. Frey (wed. van J. van Zaaijen) is in deze periode ook (mede-)eigenaar. Van de heer H. Zur
Kleinsmiede weten we dat hij op 15-9-1924 vennoot is.
Langcatt wordt als merk genoemd in 1928 in het merkenboek.
Op 22-7-1929 wordt de vennootschap ontbonden. De zaken worden voortgezet door de ex-vennoot H. Zuurveen
onder de naam H. Zuurveen, sigarenfabriek Langkat.
Op 31-12-1931 wordt de zaak overgenomen door Langkat, H. v.d. Sluis, Kampen en verplaatst naar Kampen.
In jaren '50 is er brand in het pand aan de Tabakswal. Dan is er de firma Gekade gevestigd.

Last (smederij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Laurillard (IJzeraardebuizen en Terracottafabriek) Deventer
Zwolsestraat / Gibsonstraat, Deventer; Zwolseweg 99, Deventer

Eigenaars

G.I. Hamer Eigenaar; Ir. I.C.F. Laurillard Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten hardgebakken gresbuizen, hulpstukken voor riolering en vuurvaste
stenen ketel- en ovenbemetselingen.
Merknamen
Historie
De
n.v. Deventer IJzeraardenbuizen- en Terracottafabriek, v.h. firma G.I. Hamer was oorspronkelijk gevestigd aan de
huidige Gibsonstraat, in het voormalige Hardonk-Meelbrug complex. Dit terrein is in 1997 opgegraven door de AWN.
Vondsten zijn op het AWN-depot te vinden. De fabriek is in 1826 gesticht door G.I. Hamer samen met de Duitse
pottenbakker Berger.
Hamer bouwt in 1867/'8 een nieuwe fabriek aan de latere Zwolseweg, ter hoogte van de vroegere Ford-garage. Het
adresboek Deventer 1883/84 vermeldt: Buiten den Noordenberg B3. Op de kaart uit ca. 1889 staat de fabriek gemeld
als 'fabriek van verglaasde buizen'.
De firma maakte zeer hardgebakken gresbuizen, hulpstukken voor riolering en vuurvaste stenen ketel- en
ovenbemetselingen.
In 1899 gaat deze fabriek over in handen van ir. I.C.F. Laurillard, die er in 1908 een nv van maakte.
In 1922 kocht de gemeente de grond en opstallen aan voor woningbouw.

Ledertrust v/h Lammers & Wagenvoorde N.V.
Brinkpoortstraat 36, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie
Lederwarenfabriek.

tot_jaar

Leeuw, De (Brood- en banketbakkerij) Deventer
Nieuwstraat 40, Deventer; Nieuwstraat 25, 7411LG Deventer

Eigenaars

Levie (Louis) de Leeuw (1900-1944) oprichter-eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Louis
was, voordat hij een eigen bakkerij had overgenomen van Härtz, bakkersknecht bij Benninga. De Brood- en
Banketbakkerij De Leeuw was tot ca. 1930 gevestigd in de Nieuwstraat 40 en later op nr. 25 (oude nummering 74) in
Deventer. Het reclameontwerp van de bakkerij is gemaakt door Ph. van Praag. Voordat L. de Leeuw een bakkerij
begon was in het pand slagerij Meijer van Spiegel gevestigd. Na 1945 was Th. Boerkamp in het pand gevestigd. Na
Boerkamp is er een bakkersfamilie gekomen die de bakkerij en het logement weer De Leeuw hebben genoemd, ter
eerbetoon aan de joodse bakkerij die er voor de oorlog zat.

Leeuw, Gebr. de, (tapijthandel) Deventer
Graven 11, Deventer

Eigenaars

Gebroeders De Leeuw

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
gebroeders de Leeuw hadden aan de Graven 11 in Deventer een tapijthandel. In 1942 werden families weggevoerd
door de Duitsers.

Lemmo N.V. (Bieren, limonade, likeuren, enz.)
Molenstraat 16, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten Bieren, limonades, likeuren, enz.
Merknamen
Historie

Lemmo-De Vries (limonadefabriek) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
limonadefabriek Lemmo-De Vries had rond 1969 haar kantoorpand in de oude villa van de familie IJsseldijk aan de
Oude Rijksstraatweg in Twello.

Lemstra (Machinefabriek) Deventer
Mr. de Boerlaan 58, Deventer; Pothoofd 43, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Stoom-koelmachines, motoren en andere werktuigen.
Merknamen
Historie
De
N.V. Machinefabriek Lemstra was gevestigd aan het Pothoofd 43, Deventer. Naast het maken van machines en
werktuigen was het ook een reparatieinrichting voor zuivelwerktuigen.

Liesker, Wed. C. (wijnhandel) Deventer
Brink 97, Deventer

Eigenaars

C. Liesker ; J.J.C. Liesker medefirmant

vanaf_jaar 1898

tot_jaar 1932

Producten wijn
Merknamen Moselblümchen
Historie
De
firma Wed. C. Liesker had een handel in wijnen en gedestilleerd aan de Brink in Deventer. J.J.C. Liesker (geb. rond
1870) was medefirmant.
Het pand is in 1932 gekocht door Vroom & Dreesmann.

Lindeman en gebr. Van Delden (zeepziederij) Deventer
Polstraat 38, Deventer

Eigenaars

H. Lindeman Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
HistorieLindeman (geboren in 1696) had voordat hij de ijzergieterij oprichtte vanaf 1744 een zeepziederij, annex olie-,
Hendrik
pel- en cementmolen in de Polstraat in Deventer. Op de waltoren aan de Polstraat (38) stond een molen, waar de
zeepziederij gedreven werd. De molen werd later voortgezet doorde gebroeders Steven en Pieter van Delden. In 1837
was de ziederij een grootverbruiker van turf. Er werd dat jaar maar liefst 1000 ton turf gebruikt voor de productie van
150630 pond zeep.

Linoflax (Chem. Bastvezel bewerking)
Dortherhoek 6, Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
is er nog niets naders bekend van dit bedrijf.

Linschoten, J.A. (Timmerfabriek) Deventer
Molenbelt 33, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1915

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
J.A.
Linschoten bouwt in 1915 zijn timmerfabriek, na aan de Molenbelt, Deventer enkele huizen gesloopt te hebben.
Het pand Molenbelt 33 is nog steeds aanwezig. Linschoten woonde daarvoor aan de Van Suchtelenstraat 38.
In het pand zit een gevelsteen ingemetseld met de tekst: Gebr. H.W. en J.C. Maaldrink 2-6-1855.
Vermoedelijk is deze afkomstig van de vroegere molen waaraan de straat nu nog zijn naam ontleend. De fam.
Maaldrink waren leerlooiers aan de Geert Grotestraat in Deventer.
In 1933 was in dit gebouw G. Diekman en J. Groenenberg, aannemers gevestigd en in 1962 de Chocoladefabriek
"Reko" van K. van Egmond.

Linthorst & Zonen, B. (Vleeswarenfabriek) Wilp
Wilp

Eigenaars

B. Linthorst; vijf zonen Linthorst

vanaf_jaar 1866

tot_jaar

Producten Gerookte en gekookte fijne vleeswaren, rookworst
Merknamen
Historie
De
Koninklijke Stoom-vleeschwarenfabriek B. Linthorst& Zonen was gevestigd in de Molenstraat in Twello / Wilp. In
1866 is de fabriek opgericht door Bernardus Linthorst en voortgezet, na zijn dood, door zijn vijf zonen. Op de
Wereldtentoonstelling in Parijs van 1878, de Internationale Tentoonstelling in 1883 in Amsterdam en in 1923 in
Zaandam zijn producten van Linthorst bekroond. In 1896 kreeg de firma het voorrecht het wapen van H.M. Koninginmoeder te mogen dragen, in 1905 kwam daarbij het recht om het wapen van H.M. de Koningin te dragen en zich
Koninklijk te mogen noemen. Linthorst exporteerde haar producten naar diverse landen in de tropen.

Linthorst, A.L. (Koelhuis en ijsfabriek) Deventer
Lagestraat 50-71, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1935

tot_jaar 1960

Producten bevroren eiproducten
Merknamen
Historie
De
n.v. Linthorst Koelhuis en IJsfabrieken was oorspronkelijk aan het Pothoofd, Deventer gevestigd, later buiten
Noordenberg, Deventer aan de Lagestraat 50, Deventer.
De firma maakte ijs en zorgde voor koelwagons voor de exportslachterijen en boterfabrieken in de omstreken van
Deventer. Ook werden er producten opgeslagen, zoals eieren.
Het pakhuis heeft in de oorlog schade opgelopen.

Lohse (apotheek) Deventer
Brink hoek Grote Overstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar 1922

Producten
Merknamen
Historie
Later
Middelburg. In 1928 werd het pand verbouwd tot fruitwinkel eigenaar B. Kruithof. In 1980 veranderde de
bestemming in cafe restaurant De Waagschaal.

Lokin & Zn, Wed. G. (vleeswaren- en conservenfabriek)
Wilp

Eigenaars

vanaf_jaar 1796

tot_jaar

Producten saucisse de boulogne, vleeswaren
Merknamen
Historie
N.V.
Vleeschw. en Conservenfabriek Wed. G.

Looman (Molenwerken) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiewas een fabriekje voor molenwerken.
Looman

Lugard (Zuivelfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Lugard, H. H., Koninklijke fabriek van zuivelproducten was in 1890 gesticht. De fabriek was gevestigd in Terwolde
en vanaf 1907 in Deventer op het Pothoofd 53. De fabriek had daar een eigen blikslagerij.

Lurvink (Borstelfabriek) Wijhe

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Maalderink (Leerlooierij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
leerlooierij van Maalderink bestond reeds in 1853. Het bedrijf was gevestigd in de molen aan de Molenbelt in de
voorstad in Deventer. Die molen brandde in 1854 af. Later wordt ook het adres Geert Grotestraat 2888 (10?)
Deventer gebruikt.

Maassen F.W.E. (stoomsteendrukkerij) Deventer
Nieuwe Markt 15-16, Deventer

Eigenaars

F.W.E. Maassen eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Op
de Nieuwe Markt in Deventer was in het in 1891 opgetrokken pand (architect G. te Riele) de stoomsteendrukkerij
F.W.E. Maassen gevestigd.

Maatman (Beschuitfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
beschuitfabriek van G.J. Maatman was gevestigd aan de Nieuwe Markt, Deventer.

Maats (hoefsmid) Bathmen
Bathmen

Eigenaars

J. Maats Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
J.Historie
Maats was kort na de oorlog als hoefsmid gevestigd in Bathmen.

Markiezen en Rolluikenfabriek A. van der Molen
Noordenbergstraat 114, Deventer; Graven 22-24, Deventer; Holterweg 8A, 7418 EB Deventer

Eigenaars

? van der Molen 1930 ? oprichter-eigenaar; A. van der Molen 1952 1973 eigenaar; H.J. Nijenhuis
1973 ? directeur; A.A.R. van der Molen eigenaar

vanaf_jaar 1930

tot_jaar

Producten Buitenzonwering, binnenzonwering, zonwering voor de tuin, rolluiken,
jaloezieën, luiken, markiezen, horren
Merknamen
Historie
De
familie Van der Molen kent inmiddels een vrij lange geschiedenis in de zonwering- en rolluikenbranche. Grootvader
Van der Molen startte rond 1930 zijn bedrijf in Zwolle (dit bedrijf is in andere handen overgegaan). Diens zoon, A. van
der Molen, vestigde zich, samen met zijn vrouw, R.A. Bloemendal, op 1 april 1952 aan de Noordenbergstraat met zijn
bedrijf in Deventer. Rond 1955 verhuisde het bedrijf naar de Graven 22-24, en vanaf 1965 zit het bedrijf aan de
Holterweg 8a op de Snippeling te Colmschate (nu Deventer). Vanwege andere bezigheden droeg de heer A. van der
Molen in 1973 de direktie over aan de heer H.J. Nijenhuis, die op zijn beurt, i.v.m. de VUT-gerechtigde leeftijd, de
dagelijkse leiding weer overdroeg aan A.A.R. van der Molen. A. van der Molen b.v. is erkend ROMAZO-lid en heeft 5
medewerkers in dienst, waarvan 2 monteurs vanaf 1968 resp. 1971, dus "door de wol geverfd".

Meer, J. van der (hoeden-petten en pelterijenfabriek) Deventer
Lange Bisschopstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1900

tot_jaar

Producten hoeden, petten, pelterijen
Merknamen
Historie
De
hoeden-, petten-, en pelterijenfabriek van J. van der Meer was gevestigd in de Lange Bisschopsstraat, Deventer. Er
was ook een vestiging in de Dorpsstraat in Apeldoorn.

Meester (vleesfabriek) Wijhe
Stationsweg 47, Wijhe

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten vleeswaren, vleesconserven, groente- en fruitconserven, soepen in blik
Merknamen
Historie
De
N.V. Vleeswarenfabriek J. Meester was gevestigd in Wijhe.
In 1957 werd samen met de concurrerende bedrijven Bakhuis (Olst) en Zendijk (Olst) de slachterij N.V. Salland
opgericht.
In 1966 wordt Meester overgenomen door Albert Heijn.

Mensen, H. J. (koffiebranderij)
Papenstraat 110-112, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Boterhandel,
Stoom- Koffiebranderij

Mentink (bierhandel en limonadefabriek) Deventer
Pikeursbaan 25, Deventer

Eigenaars

Mentink, G.

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
bierhandel en Limonadefabriek Mentink was in 1950 gevestigd aan de Pikeursbaan 25, Deventer tegenover de
veiling. G. Mentink maakte tot 1965 zelf siropen en likeuren.

Mercurius, drukkerij
Kleine Overstraat 7, Deventer; Pikeursbaan, Deventer

Eigenaars

Feberwee en Velders

vanaf_jaar 1920

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Vanaf
ongeveer 1932 is de drukkerij naar de Pikeursbaan in Deventer verhuisd.

Meuter (tabaksfabriek) Deventer
Geert Grotestraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten tabaksproducten
Merknamen
Historierunde een tabaksfabriek in Deventer
Meuter

MID (Moquette Industrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Moquette Industrie Deventer (M.I.D.) was in 1950 gevestigd aan de Zutphenselaan 10, Deventer.
De N.V. Moquette Industrie Deventer (MID) was gevestigd aan de Industrieweg 23. Men maakte Uni: effen moquettetapijt, Uni: effen wollen Epinglede-tapijt, Wellmid: Bouclede-tapijtgoed.

Misset (Dagbladpers) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Misset,
C, (Doetinchem) Maatschappij De Ned. Dagbladpers was gevestigd aan de Brink te Deventer.

Molen (molen) Okkenbroek

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
Okkenbroek aan de Oerdijk stond een molen. Deze is in 1930 afgebrand.

Molen Binkhorst Deventer
Molenbelt, Deventer

Eigenaars

A. Binkhorst Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar 1854

Producten
Merknamen
InHistorie
de voorstad, buiten de Brinkpoort, ter hoogte van de huidige Molenbelt in Deventer, stond de molen van Antonie
Binkhorst. De molen werd in 1813 in brand geschoten, maar daarna herbouwd. De molen is vereeuwigd op een
aquarel uit 1820 van G.H. Gobell. In het begin van de negentiende eeuw ging de molen over in handen van de
gebroeders Maaldrink, olieslagers en leerlooiers. De molen is in 1854 weer afgebrand.

Molen Bolwerksmolen (houtzagerij Gebr. Eijrink) Deventer
Bolwerksweg, Deventer

Eigenaars

Elferink Eigenaar

vanaf_jaar 1863

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1863 wordt de Bolwerksmolen gebouwd voor de houthandel en -zagerij van de Gebr. Elferink. Later is de molen
eigendom van de N.V. Wilpsche Dijk Stoomzagerij en Houthandel.

Molen De Hoop (molen) Riele - Schalkhaar

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
molen De Hoop in Riele (Schalkhaar) was een korenmolen. De molen brandde af op 8 april 1945 bij de bevrijding.

Molen De Leeuw (molen) Diepenveen
Molenweg, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
molen De Leeuw is de oude molen van Noury & Van der Lande, die in 1868 de brand in de fabriek op de Teuge
overleefde. De molen werd verplaatst naar Diepenveen, waar hij in 1933 alsnog afbrandde.

Molen De Leeuw, (molen) Oude Molen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
de buurtschap 'Oude Molen' bij Bathmen aan de rijksweg Deventer-Holten staat korenmolen "De Leeuw", een
molen die in 1964 gerestaureerd is. In 1925 was de heer Te Winkel er molenaar.
Later was T.W. Moes de molenaar.

Molen De Werklust (molen) Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Werklust was een molen in Bathmen. In 1935 is de molen afgebrand. Bij de molen was het elektriciteitsbedrijf van
de Gemeente Bathmen gevestigd.

Molen De Zandbeltermolen (molen) Schalkhaar
Spanjaardsdijk, Schalkhaar

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Aan
de Spanjaardsdijk bij het Overijsselskanaal staat de Zandbeltermolen. Deze molen werd in 1923 ontwiekt.

Molen Diepenveen, molenaar Bussink
Molenweg, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Johan
Bussink was de molenaar in de korenmolen, annex bakkerij aan de Molenweg in Diepenveen. De molen is in
1933 afgebrand.

Molen Holtermanmolen (molen) Deventer
Klinkenbeltsweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1734

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1734 verlenen Schepenen en Raad toestemming aan Hendrik van Hengelair en Gerrit Jan Geesink om deze molen
als lijmberijderswindmolen te bouwen. Later komt de molen in bezit van Jan Holterman. in 1813 wordt de molen bij
het beleg van de stad in brand gestoken en daarna herbouwd. De molen wordt in 1826 overgedaan aan zwager H.W.
ten Hove. Zie verder Ten Hove en Kreeftenberg.

Molen Kreeftenberg (molen-meelfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1734 verlenen Schepenen en Raad toestemming aan Hendrik van Hengelair en Gerrit Jan Geesink om deze molen
als lijmberijderswindmolen te bouwen. Later komt de molen in bezit van Jan Holterman. in 1813 wordt de molen bij
het beleg van de stad in brand gestoken en daarna herbouwd. De molen wordt in 1826 overgedaan aan zwager H.W.
ten Hove. De Holtermanmolen komt in 1881 in handen van de firma Kreeftenberg, die haar in verminkte staat, de
molen werd in 1926 ontwiekt, aan de Klinkenbeltsweg als meelfabriek in gebruik had.
Een telg van de familie Kreeftenberg was zaakvoerder van de molen die in 1823 in Gorssel (hoek Molenweg /
Nijverheidsstraat) werd gebouwd.

Molen van Dorth, Dorther molen (molen) Dorth

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Dorther molen was een van de drie Bathmense molens. Bij de molen was een slijterij, bakkerij en kruidenierswinkel
van de familie Te Winkel. In 1960 is het bovenste deel na een blikseminslag afgebroken.

Molen van Lammers, molen van Dieperink (maalderij-molen) Wesepe

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
windkorenmolen van Wesepe, de beltmolen, werd in 1837 gebouwd voor H.D. Lammers. Deze verkocht de molen
aan de familie Van Beek en die in 1902 aan J.A. Dieperink sr. In april 1945 werd de molen in brand gestoken.

Moquette Industrie Deventer N.V.
Veenenstraat 9, Deventer; Industrieweg 23, Deventer (11021); Bergweidedijk, Deventer

Eigenaars

Jo Diettrich 1932 ? oprichter-eigenaar; C.J. Diettrich 1986 ; H. Desseaux 1986 1997 ; Bernard
Assink 1997 2002 direkteur-eigenaar; Mannes Geltink 1997 2002 direkteur-eigenaar; Robusta
Genemuiden 2002

vanaf_jaar 1932

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Moquette Industrie Deventer (M.I.D.)was sinds 1978 de enige tapijtfabriek in Deventer.
Eerst in 1932 gevestigd aan de Industrieweg, oprichter Jo Dietrich. Hij was bedrijfsleider bij de KDT. In 1999 verhuisde
het bedrijf naar een hypermodern gebouw aan de Bergweidedijk.
De M.I.D richtte zich op het hoogste segment, een nichemarkt, en trad daarmee in de sporen van de KDT. Ook nu
weer prominente klanten, nationaal bij banken als de ABN/Amro en Rabobank. Maarnog meerde nieuwe
internationale elite in Amerika, de oliesjeiks in het Midden-Oosten en horlogefabrikanten in Zwitserland. Het tapijt
werd naar de wens van de klant gemaakt. In 1986 werd het bedrijf van 2e generatie Diettrich overgenomen door
H.Desseaux (DESSO) te Oss. In 1997 werd het weer een echt Deventer bedrijf. Eigenaren werden Bernard Assink en
Mannes Geltink. In 2002 werd het bedrijf voortgezet onder de naam M.I.D Carpets door Robusta Genemuiden. In
2005 verhuisde het bedrijf naar Genemuiden. Men richt zich daar nog steeds op hetzelfde marktsegment.

Morhée (zadelmakerij) Deventer
Rielerweg 25-27, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1949

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
zadelmakerij van Morhée was gevestigd op de Stromarkt, Deventer.

Muller & Co. (sigarenfabriek) Deventer
Brink 41, Deventer; Lage Hondstraat/ Schurenstraat, Deventer; Hoek Brink/Boterstraat, Deventer

Eigenaars

Ernest (Ernst) Adolf Muller 1903 1943; Florie (F.T) Pieterse-Muller 1946 1948

vanaf_jaar 1903

tot_jaar 1947

Producten Sigaren
Merknamen Mulco, Adonis en Asta
Historie
De
sigarenfabriek van E. A. Muller & Co. was gevestigd aan de Lage Hondstraat, later Schurenstraat 13A / 14, Deventer
(waar nu de Apostolische Kerk staat).
In 1903 begon Muller in Deventer als sigarenfabrikant. In 1905 had de firma ook een sigarenfabriek in Emmerich. Er
waren toen in Deventer 50 mensen werkzaam en in 1907 al 115.
In 1907 volgde de nieuwbouw aan de Lage Hondstraat, later Schurenstraat 13A / 14, Deventer.
In 1917 wordt de fabriek genoemd als lid van het verbond van verenigingen van Sigarenfabrikanten in Nederland.
Muller, E.A. was vennoot v.a. 2-5-1921 en eigenaar op 12-5-1926. Hij is in de oorlog overleden.
H. Buhrs was vennoot van 2-5-1921 tot 6-3-1925; F.T. Muller, echtgenote van C.E. Pieterse en dochter van E.A. Muller,
was bestuurster van 22-1-1946 tot 1-1-1949 en eigenaar van 24-3-1949 tot 15-3-1950.
Muller had ook in Emmerich een vestiging.
Muller exploiteerde ook winkels onder de naam M.E.S. (Maatschappij tot Exploitatie van Sigarenmagazijnen). MES
bezit in 1921 filialen in Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Deventer, Groningen, 's Gravenhage, Hengelo,'s
Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Venlo, Winterswijk, Zeist en Zwolle
Het Deventer Dagblad van 22-9-1923 maakt melding van het feit dat voor het grootste gedeelte van het personeel
ontslag aangevraagd is.
Muller heeft zich ook op de sigarettenmarkt begeven met het merk "Joka"- cigarettenfabriek en in 1932 (?) met het
merk Sidi Muda, N.V. Egypt. Cigaret nieuwe bestuurder 9-6-1938. In de jaren '30 heette de sigarettenafdeling ATB
Egyptian Cigarettes Import (Imp. E.A. Muller & Co)
Op 2-4-1943 werd, op grond van paragraaf 7 van de verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandse gebied van 12 maart 1941, no. 48 betreffende de verwijdering van Joden uit het bedrijfsleven, Omnia
Treuhandgesellschaft m.b.H., Utrechtsestraat 1 te Arnhem, met ingang van 3 maart 1943 benoemd tot
bewindvoerder, met de opdracht om de onderneming volgens aanwijzingen van de Commissaris-Generaal van
Financiën en Economische Zaken te liquideren. Deze liquidatie volgde vervolgens op 17-6-1943. Op 1-4-1944 werd de
handelszaak opgeheven.
De heer Muller is opgepakt en in Kamp Westerbork overleden.
Op 22-1-1946 heeft mevrouw F.T. Pieterse-Muller, dochter van E.A. Muller, als nieuwe bestuurder, een poging gedaan
de fabriek weer op te starten. Uiteindelijk lukte dat niet. Muller is daarna overgenomen door Panter sigaren uit
Veenendaal.
In 1949 brandt de fabriek uit 1907 af. Toen was de kleur- en staalkaartenfabriek van Multicolor er gevestigd.

Müller (vleeswaren- en conservenfabriek)

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Jac. Müller Vleeschwaren-, conservenfabriek was in 1937 gevestigd in Twello.

Multicolor (kleur-en staalkaartenfabriek) Deventer
Schurenstraat, Deventer, Tabakswal 1, Deventer, Jac. Reviusstraat 14, Deventer, Londenstraat 16 7418 EE Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1927

tot_jaar 2012

Producten Staalkaarten, speelgoed
Merknamen
Historie
De
N.V. Multicolor v/h R. Borst & Co. maakte kleur-staalkaarten voor de verf- en textielindustrie, pluche Teddyberen,
grafisch speelgoed. In 1927 werd Multicolor een zelfstandige onderneming. Het kwam voort uit drukkerij De IJsel.
Multicolor was gevestigd aan de Hoge Hondstraat, waar tegenwoordig het gebouw van de Apostolische Gemeente. De
fabriek is in 1949 door brand verwoest.
Vervolgens is Multicolor gevestigd geweest in de oude sigarenfabriek aan de Tabakswal.
Daarna is Multicolor gevestigd geweest in de voormalige fabriek van Bijdendijk & Ten Hove aan de Reviusstraat.
Tegenwoordig is de firma gevestigd op het industrieterrein Kloosterlanden.
Multicolor ging op 12 maart 2012 failliet. Er waren geen overnamekandidaten zodat 97 mensen op straat kwamen te
staan.
Het bedrijf Colour in Display uit Wapenveld neemt een deel van het personeel van het failliete Multicolor in Deventer
over. Ook het gebouw aan de Londenstraat en de aanwezige machines zijn door het Wapenveldse bedrijf gekocht.
Volgens de woordvoerder van Colour in Display, kunnen ongeveer dertig oud-medewerkers van Multicolor een baan
krijgen bij het bedrijf. Zij komen te werken in Deventer.Op de lange termijn zal Colour in Display al haar activiteiten
overbrengen naar Deventer.

Münnighoff, X.F.L. (Drukkerij) Deventer
Nieuwstraat 37, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Stoom-Steendrukkerij en kartonnagefabriek Xeno F.L. Münninghoff was tot 1893 gevestigd in de Nieuwstraat 37,
Deventer. De firma had de bijnaam 'de deuskesfabriek'.

Mus Verpakkingen
Herfordstraat 9, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1986

tot_jaar

Producten blikverpakking; Kunststofsluitingen.
Merknamen
Historie
Mus
Verpakkingen is een gespecialiseerde groothandel in blikverpakkingen en kunststofsluitingen. In blikverpakking
hebben wij een compleet assortiment verfblikken dat begint bij het kleinste modelbouwblikje van 14 ml en doorloopt
tot vaten met een inhoud van 220 liter. Daarnaast bieden wij ook een uitgebreid pakket blikken die geschikt zijn voor
voedingsmiddelen, voor zowel droge als natte producten.

MVH produkten (technische Handel Maatschappij) Deventer
Menstraat 23-29, Deventer

Eigenaars

F. Muus ; W. van Huijstee

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten gieterijproducten, technisch adviesbureau voor gietwerkverbruikers,
zeef- en filtertechniek, groot keukengereedschappen,
Merknamen
Historie
De
technische handel maatschappij MVH produkten was gevestigd aan de Menstraat 23-29, Deventer.

NDI (drukkerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
zie:
Diepdruk

tot_jaar

NEAF (Ned. Electrische apparatenfabriek) Deventer
Burg. Dumbarstraat 1, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten laagspannings-schakelmateriaal, schakelkasten, zekeringskasten,
verdeelkasten voor kracht en licht, volledige kastenbatterijen,
Merknamen
Historie
De
Nederlandse Electrotechnische Apparaten Fabriek (NEAF) was gevestigd aan de Burg. Dumbarstraat in Deventer, in
de voormalige fabrieksgebouwen van de N.V. Deventer Kantfabriek Rielerenk.
Het bedrijf was eigendom van twee zusters, de dames Janssen, die aan de Brinkgreverweg 242 in Deventer woonden.
De fabriek heeft ook aan de Parallelweg gezeten.
Er werden gemaakt: laagspannings-schakelmateriaal, schakelkasten, zekeringskasten, verdeelkasten voor kracht en
licht, volledige kastenbatterijen, huisaansluitingen, installatiekasten, sectiekasten, schakellessenaars,
laagspanningskabelverdeelkasten, hoogspanningsschakelinrichtingen.

Nederlandse Gresbuizen-industrie (gresbuizenindustrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten gresbuizen voor riolering en waterafvoer, schoorsteenpotten,
ventilatoren, vuurvaste stenen, vuurcement, zuurvast aardewerk
Merknamen
Historie
De
N.V. Nederlandse Gresbuizen-industrie had fabrieken in Deventer, Tegelen en Belfeld. Daar werkten in 1917
gezamenlijk 250 arbeiders.

Nefit (Fittingfabriek) Deventer
Zweedsestraat 1, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten fittings, cv-ketels
Merknamen

Luchtfoto

Historie
De
N.V. Nederlands-Amerikaanse Fittingfabriek (Nefit) is gevestigd aan de Zweedstraat. Er werd wit smeedbaar
gietijzeren rijwielfittings, smeedbaar gietijzer, massa-gietwerk voor handel en industrie gemaakt. In 1947 neemt de
firma Ubbink & Co uit Doesburg en de heer J.H.M. Visser het initiatief tot de N.V. Nederlands-Amerikaanse
Fittingfabriek opgericht met financiën van het Marshallplan. Er wordt nauw samengewerkt met Crane Comp. uit
Chicago en een fittingfabriek in Engeland.
De nieuwe fabriek van 5000 m2 werd in 1948/1950 geopend. In 1966 is men hier C.V. ketels gaan maken (Nefit-Fasto).
In 1993 en 1994 werden de aandelen van Nefit Fasto verkocht aan Buderus Heiztechnik GmbH.
In 2004 werd Buderus overgenomen door de Bosch Group. Hieruit ontstond het bedrijf Bosch Thermotechnik GmbH.

Nering Bögel (IJzergieterij en machinefabriek) Deventer

Eigenaars

H. Lindeman 30-06-1756 1758 eigenaar; Rutgers 1756 ( medeeigenaar geldschieter); Jordens
1758 eigenaar; J.F. Hoffman 1819 (mede-)eigenaar; H.A. Nederburgh 1826 mede-eigenaar;
Johan Laurents Nering Bögel (1795-1865) 1826 mede-eigenaar; Johan

vanaf_jaar 1756

tot_jaar 1932

Producten putranden, motoren, walsen, raderwerken, molenassen, kranen, gas- en
waterleidingbuizen, baggermachines, stoommachines, rasterwerk,
Merknamen
Historie was een voortvarend ondernemer. Hij begon in 1726 aan de Polstraat een olie-, pel- en cementmolen met
Lindeman
zeepziederij, opende een postwagendienst op Munster, Dusseldorf en Dortmund en bouwde in 1745 ten zuiden van
de stad Deventer de molen De Hoop. Hij kreeg de bijnaam Möllen Lindeman toen hij in 1755 de stadswatermolen in
erfpacht kreeg en er een ijzergieterij begon. In 1826 werd dit de bekende ijzergieterij Nering Bögel.
Hendrik Lindeman ('Möllen Lindeman' 1696-1758) sticht in 1755-'56 een ijzermolen in en bij de voormalige
stadswatermolen onder aan de Bergkerk - Vetkolk -, waar destijds de Schipbeek in de Haven uitmondt. De watermolen
wordt al in 1378 als korenmolen genoemd. Lindeman, zoals zijn bijnaam was breidde de watermolen uit met een op
houtskool gestookte hoogoven, gieterij, werkplaatsen en voorraadschuren. De blaasbalg werd aangedreven door de
watermolen. Als de Schipbeek te weinig water levert voor de aandrijving van de watermolen wordt er gebruik
gemaakt van een rosmolen met acht paarden. De watermolen heeft tot 1908 gedraaid.
Na het overlijden van Lindeman wordt de ijzergieterij voortgezet onder de naam Jordens & Co. Lindeman ligt begraven
in de Bergkerk.
In 1829 schakelt het bedrijf over van water- op stoomkracht. Het bedrijf neemt in dat jaar de eerste (tweedehands)
stoommachine in Deventer in gebruik. Het ijzeroer wordt eerst uit de regio Bathmen-Gorssel gehaald, het houtskool
per schip over de Schipbeek uit de Achterhoek en soms uit het Ruhr- en Lippegebied aangevoerd. Rond 1870 waren er
115 arbeiders in dienst van de gieterij.Tot ongeveer 1873 verwerkt de 'iesermolle' het in de omgeving aanwezige
ijzeroer tot gietijzeren producten. Daarna wordt (ook) van elders ijzer aangevoerd. Al vroeg wordt de gieterij
uitgebreid met een hoogoven. In 1810 wordt er zo'n 500 ton ijzer verwerkt, in 1836 al 1000 ton en in 1907 al 6000 ton.
Rond 1819 voert het bedrijf de naam J.F. Hoffman & Zonen.
In 1826 kopen H.A. Nederburgh en zijn schoonzoon J.L. Nering Bögel de gieterij. De laatste kende het vakomdat er al
een aantal geslachten Nering Bögel ijzergieters waren geweest. Zijn overgrootvader Johan Hendrik Bögel, kwam als
eerste met gietijzer in aanraking. Als ede-ede-n van de oprichters van de ijzermolen in het Gelderse Ulft voerde hij
daar enige jaren het beleid. De vader van Johan Laurents heeft later ook daarbij een ijzergieterij opgezet in het Duitse
Isselburg.
Johan Laurents Nering Bögel werd bedrijfsleider in Deventer en pakte de zaken groots aan. Al spoedig, in 1829, kwam
er een stoommachine, de eerste in Deventer, en werden luchtpompen in plaats van blaasbalgen bij de ovens
geplaatst. Zo werden ook andere moderniseringen uitgevoerd door Johan Laurents.
De ijzergieterij werd hierdoor tien jaar na de overname tot de grootste van ons land gerekend. De eigenaars zetten de
productie van siergietwerk als hekken, monumenten, lantaarns en kandelaars op naar Duits voorbeeld. In Nederland
was Nering Bögel jarenlang de enige producent daarvan. De afzet van het bedrijf bleef niet alleen tot ons land beperkt,
want ook in Nederlands-Indië kreeg Nering Bögel voet aan de grond. De vele contacten tussen Deventer en dat
rijksdeel hebben daarbij zeker een rol gespeeld.
Rond de eeuwwisseling produceerde men naast potten, dakgoten, papiercilinders, hydraulische persen, roosterstaven,
spoorwielen en wissels ook stoommachines, zuiveringstoestellen voor de gemeentelijk gasfabriek, papiermachines en
strokokers voor de kartonfabricage. Daarnaast bleef het sierwerk in de productie. Het belangrijkste voorbeeld in
Deventer is de Wilhelminafontein op de Brink uit 1898.

Nierdt (Stoombleek-, wasch- en strijkinrichting) Deventer

Eigenaars

G.W.S. Nierdt; G. Wijckerheld Bisdom (1901)

vanaf_jaar 1884

tot_jaar 1930

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Stoomwasch-, bleek- en strijkinrichting van G.W.S. Nierdt was gevestigd op het Prinsenbolwerk, 'buiten
het Pothoofd', aan de Bergsingel in Deventer. Het gebouw werd in 1884 gebouwd naar een ontwerp van de
stadsbouwmeester Mulock Houwer. Het gebouw maakt nu deel uit van het Senzoracomplex.
De eigenaar is in 1892 geinterviewd door de Staatscommissie.

Nieuwenhuis (Brood- en banketbakkerij) Deventer
Nieuwstraat 58, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1877

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Brood- en Banketbakkerij van de firma Nieuwenhuis was gevestigd in de Nieuwstraat 58-60 (Nieuwe nummering,
oude nummering: 35), Deventer.
Filialen: Brinkgreverweg 22, Spijkerboorsteeg 8, Boxbergerweg 8

Nieuwlaat (beschuithoning en Cremefabriek) Deventer
Handelskade 19, Deventer

Eigenaars

G. Nieuwlaat

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten Beschuithoning, suikerwaren, specerijen
Merknamen
Historie
De
Deventer machinale beschuithoning- en Crèmefabriek, specerijmalerij en suikerwalserij van G. Nieuwlaat was
gevestigd aan de Handelskade 19. De firma heeft bekroningen gehaald in Parijs, Londen, Brussel, Antwerpen,
Rotterdam en Amsterdam. En in Enschede een hoogste onderscheiding.

Nieuwlaat, G. (Eestfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1895

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
eestfabriek van G. Nieuwlaat werd in 1895 opgericht voor de bewerking van snippers. Het was gevestigd aan de
Handelskade 19, Deventer, kadastraal no. E 7744.
In 1895 wordt het pakhuis met woonhuis, perceel E7582 aan de Handelskade gebouwd. Een jaar later begin op
perceel E 7744 de bewerking van snippers. In 1897 wordt een gasmotor van 4 pk geplaatst voor het drijven van een
kerfbank, eene roerkuip en een specerijmolentje.
In 1903 wordt er verbouwd en breidt men uit met een gasmotor.
In 1953 was het bedrijf nog aan de Handelskade gevestigd.

Nieweg & Banis (Meubelfabriek)
Brink, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Meubelfabriek
en toonkamers waren gevestigd in het Witte Huis aan de Brink in Deventer.

Nijbroek, J.W. (Borstelfabriek) Deventer
Menstraat 7, Deventer

Eigenaars

J.W. Nijbroek; A. (Dolf) Nijbroek ( -2002); C.H. (To) Nijbroek-Klopman Baerselman (1929-2011) 2002
2011

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten verf-, wit- en teerkwasten, straatbezems, boenders, stoffers,
schuiers,haardoeken
Merknamen
Historie
J.W.
Nijbroek had een fabriek in allerlei soorten verf-, wit- en teerkwasten, straatbezems, boenders, stoffers, schuiers,
enz. De fabriek was tevens een haardoekweverij ( +/-1915) en kuiperij en een groothandel in alle soorten kar- en
wagenraden, wannen, schoppen, harken, zichtsnaden enz. Ook werden er alle soorten koperen, ijzeren, leren, haren
en zijden zeven gemaakt. Tevens werden er verkocht alle soorten machinaal touw, sponsen, zeemleer, dweilen,
houten potlepels, bakken, steelnappen, enz.
In een advertentie in het Deventer Dagblad van 16 april 1908 staat de volgende tekst: "Het voordeeligst adres voor
degelijk en net SCHOENWERK is het Lichtenvoordsche Schoenmagazijn van J. W. Nijbroek, Menstraat 5." (let op het
huisnummer!)
Het pand aan de Menstraat 7 Deventer heeft een winkelpui die in 1898 ontworpen is door architect G. te Riele.
G. J. Smeenk had aan de Korte Bisschopstraat 15-17 Deventer een kuiperij. Dit bedrijf is overgenomen door J.W.
Nijbroek.
De fabriek stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In 1915 werd een ambachtelijke tak aan de fabriek
toegevoegd, nl. een haardoekweverij.
De winkeljuffrouw rond 1915 heette mej. J. de Vries. In die tijd was er links in de winkel een schoenenafdeling en
rechts een borstelafdeling.

Nijenhuis (wasserij) Deventer
Twijgstraat 7-9, Deventer

Eigenaars

E. Nijenhuis Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Geldersche Wasserij van E. Nijenhuis was gevestigd in de Twijgstraat 7-9, Deventer.

Nijkamp, firma A. (Aardewerkfabriek)
Dernhorstlaan J 347, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Nijlando (Betonfabriek) Deventer
Twijgstraat 2-8, Deventer

Eigenaars

Nijland eigenaar; Anton Krosse eigenaar

vanaf_jaar ±1954

tot_jaar

Producten betontegels, -banden, -dakpannen
Merknamen
Historie
De
Nijlando Betonfabriek maakte betontegels, -banden, -dakpannen en andere lichte betonartikelen,
bedrijfsvloertegels.

Nijverheid, De (Machinefabriek) Deventer
Veenweg 65, Deventer; Pothoofd 53, Deventer

Eigenaars

Jansen mede-eigenaar; Scholten mede-eigenaar; J.J.J. Jansen Eigenaar

vanaf_jaar 1926

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Machinefabriek en herstelplaats De Nijverheid is gesticht voor 1931. Er zijn verschillende locaties genoemd:
Veenweg 65 en Pothoofd 53 in Deventer.
De fabriek adverteert ook met de naam "De Nijverheid", machine- en trottoirtegelfabriek. Eigenaar is de heer J.J.J.
Jansen.

Nikkels (verfhandel) Deventer
Achter de Muren Vispoort, Deventer

Eigenaars

G.W. Nikkels Gzn

vanaf_jaar 1873

tot_jaar

Producten verf,koloniale waren, gedistilleerd, sigaren
Merknamen
Historie
Bakker
Gerrit Nikkels liet twee huizen bouwen (architect van Harte) op de plaats van de in 1873 gesloopte BinnenVispoort in Deventer. Zijn zoon G.W. Nikkels betrok het huis aan de Welle-Zijde en startte er een winkel in koloniale
waren, verf, gedistilleerd en sigaren. Het winkelpand werd in 1968 gesloopt ten begoeve van de verbreding van de
Welle.
Uit een advertentie van 21-10-1889 in het Deventer Dagblad (de Koerier):
Extra Medicinale Loffoilinsclie Levertraan, zonder reuk of smaak, per i/i flacon 40 ets., per 1/2 flacon 22 ets.
Aromatische Koffie-Levertraan. Voorkomt het oprispen.
Echt Deensch BOTERKLEUR, hetwelk meer dan 90 malen bekroond is en door de Frieselic Maatschappij voor
Landbouw is aangewezen als de beste van alle bestaande en het meest in het belang der landbouwers.
Het ECHTE DROP uit den Blikken Trommel, bereid volgens het aloud recept, per doos 35 cent.
Vischpoort. G. W. NIKKELS Gz
Wederverkoopers rabat.

Nikkels G.H. (grutterswaren, schors,hout) Deventer
Brink, Deventer

Eigenaars

G.H. Nikkels

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
een pand op de Brink in Deventer, op de hoek van de Golstraat en Roggestraat (later Luxor-bioscoop) opende op 4
november 1858 G.H. Nikkel een zaak in grutterswaren, granen, koloniale waren, schors en hout. Het pand is in 1918
gesloopt.

Nikkels W. (Graanhandelaar)
Bergschild 9, Deventer

Eigenaars

W. Nikkels

vanaf_jaar

tot_jaar 1900

Producten
Merknamen
Historie 9, Deventer, winkelpand van graankoopman en winkelier W. Nikkels. Op Bergschild 15 was zijn pakhuis
Bergschild
gevestigd.

Noach (groothandel in lompen, huiden, metalen, zakken) Deventer
Noordenbergstraat 121, Deventer; Industrieweg hoek St Olafstraat, Deventer

Eigenaars

Amsel Salomon Noach (1857-1915) ; Salomon Amsel Noach (1885-1958)

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Noach was een groothandel in huiden, metalen, lompen, zakken en oude metalen. Tot 1970 gevestigd aan de
Noordenbergstraat, Deventer (nu Stadsarchief).
In 1970 verhuisde het bedrijf naar de Industrieweg.

Noteboom H. (Spuitwater en limonades)
Papenstraat 54, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Noury & Van der Lande (Industriële Maatschappij) Deventer
Bergstraat 19, Deventer; Brink 13, Deventer; Pothoofd 41, Deventer; Handelskade 13, Deventer; Zutphenseweg
10, 7418 AJ Deventer

Eigenaars

G.J.L. van der Lande (1792-1854) 1838 1854 eigenaar; J.P. Noury 1838 1879 eigenaar; Antonius
Lebuïnus van der Lande (1829-1896) 1854 1888 eigenaar; J.C.L. van der Lande (1866-1943) 1888
1935 directeur; Jan (J.A.L.) van der Lande (1896-1949) 1

vanaf_jaar 1838

tot_jaar

Producten koolzaad, lijnzaad, plantaardige olien, gerst, tras, tarwe, gist,
tarwebloem, tarwemeel, griesmeel, bakkerijgrondstoffen,
Merknamen Nourical B, Vecutin, Lekasin
Historie
De
N.V. Koninklijke Industriële Maatschappij, v/h Noury & Van der Lande is op 6 september 1838 opgericht en
uitgegroeid tot een multinational. Noury & Van der Lande had 25 dochterondernemingen: meelfabrieken,
oliefabrieken, chemische fabrieken, gist- en spiritusfabriek, fabrieken voor bakkerijgrondstoffen en fabriek van
bestrijdingsmiddelen voor land- en tuinbouw.
In 1834 koopt Gerrit Jan Lebuïnus Van der Lande (1792-1854), zoon van Willem van der Lande en Berendina Olthof, in
de Bergstraat 19 een pakhuis met erf en woonhuisjes waar hij met een paardenmolen raap- en lijnzaden verwerkt tot
raapolie en veevoederkoek.
In 1838 nemen Antonius (A.J.) Noury en G.J.L. van der Lande de olie-, pel- en cementmolens "de Eendragt" en "de
Hoop" van P. van Delden over, die buiten het Pothoofd aan de stadsweide stonden, aan de weg naar Zutphen. De
Eendragt wordt verkocht aan een firma in Dordrecht.
De molens werden in 1745 door H. Lindeman gebouwd. In eerste instantie wordt er in hoofdzaak koolzaad tot raapolie
en raapkoek gemaakt.
In 1838 wordt het pand De Drie Haringen uit 1575 aangekocht en ingericht als kantoor. De molen "de Eendragt" werd
dadelijk doorverkocht. De eerste jaren wordt er voornamelijk koolzaad (raapzaad) tot raapolie en raapkoeken voor
het vee gemaakt. Verder wordt er gerst gepeld. In 1839 wordt bij notariele akte de Fa. Noury & Van der Lande
opgericht.
In 1848 wordt de eerste stoommachine in gebruik genomen, een tweedehandsje van 19 pk uit Aken.De machine werd
met paard-en-wagen naar Deventer getransporteerd.
In 1854 neemt Antonius Lebuïnus Van der Lande (1829-1896) de taken van zijn vader over. Als de accijnzen op
gemalen producten in 1855 afgeschaft worden, begint de firma met de productie van tarwemeel.
De meelfabriek wordt in 1868 door brand verwoest. De molen wordt in dat jaar verkocht, afgebroken en in
Diepenveen herbouwd.
In 1879 sterft de laatste telg van de familie Noury. A.L. Van der Lande zet het bedrijf voort onder de oude naam Noury
& Van der Lande, samen met zijn zoon J.C.L. van der Lande, die in 1888 medefirmant wordt.
In 1887 wordt aan het Pothoofd een enorm pakhuis gebouwd door huisarchitect G. te Riele. Dit pakhuis wordt later
verkocht aan G. Kappelle's graanhandel en in 1973 gesloopt.
In 1888 wordt de fabriek weer door brand verwoest, maar groter herbouwd.
De bovenbouw van de molen wordt verkocht en herbouwd in Diepenveen. Daar brandt de molen in 1933 af.
Om een directe verbinding met de IJssel te krijgen werd in1898 een kanaal gegraven wat in 1909 werd verbreed.
Dan wordt ook in Cleve de oliefabriek Hollandia gebouwd. De Duitsers beschermen in die tijd hun eigen oliemarkt met
invoerbepalingen, die zo ontdoken kunnen worden. Deze fabriek wordt in 1907 verkocht, omdat de fabriek slecht via
het kanaal bereikbaar is. In Emmerich wordt dan een nieuwe fabriek gebouwd, de Oelwerke Noury & Van der Lande
GmbH.
1894 wordt J.C.L. (Jan) Van der Lande medevennoot.
In 1898 wordt een eigen haven in gebruik genomen. Er werken dan 42 arbeiders bij de fabriek. Op de Brink wordt een
nieuw kantoor gebouwd.
Noury en van der Lande bouwt in 1892 aan de Handelskade no. 13. In 1892 komt daar een stoommachine van 35 pk.
In dit pand is in 1951 brand.
Het graanpakhuis aan het Pothoofd wordt in 1912 verkocht aan de firma Kappelle.
Aan de Handelskade in Deventer wordt een veevoederbedrijf gestart.
In 1913 begint Van der Lande naast de meelfabriek de Overijsselsche IJzergieterij. Het is geen succes. In 1926 wordt de

Nova Zembla (ijsfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Novadel (internationale oxygenium maatschappij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiewas een dochteronderneming van Noury & Van der Lande.
Novadel

Nuy (meubelfabriek) Deventer
Boxbergerweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Nuy
vestigde zich in het oude pand van Anton Hunink aan de Boxbergerweg, Deventer. De fabriek is in 19?? door
brand zwaar beschadigd.

Oceaan, De (Luciferfabriek) Deventer
Schurenakkers, Deventer

Eigenaars

F. de Leeuw; Bastiaans & Coldewij

vanaf_jaar 1881
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Olba (Vleeswaren- en groentenconservenfabriek) Olst

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Olba:
zie Bakhuis

tot_jaar

Olster Asphaltfabriek (asphalt) Olst
Rijksstraatweg 37, Olst

Eigenaars

Geist 1903 1913 oprichter eigenaar; Philip Zendijk 1913 1963 mede-eigenaar; Mozes Aron Zendijk
1913 mede-eigenaar; Fred Zendijk 1963 1989 directeur

vanaf_jaar 1903

tot_jaar 1989

Producten bitumineuze dakbedekkingsmaterialen, wegenteer, teeroliën,
carbolineum, pek, bestrijdingsmiddelen voor land- en tuinbouw,
Merknamen Olasfa
Historie
De
N.V. Olster Asphaltfabriek was gevestigd aan de Benedendijk / Rijksstraatweg in Olst. De firma is in 1903 gesticht
door de heer Geist. In 1913 is de firma overgenomen door de vleeswarenfabriek van Zendijk. In 1949 werkte er maar
liefst 150 man. Er werd asfalt en mastiek gemaakt.
Een dochteronderneming N.V. Olasfa-Werken houdt zich bezig met de aanneming en uitvoering van
dakbedekkingswerkzaamheden en het leggen van Olasfa-vloeren: naadloze, drainerende vloeren voor terrassen,
galerijen, enz.
De N.V. V.Z. Chemie is een dochteronderneming van de N.V. Olster Asphaltfabriek en van N.V. Veldhoen te Twello en
exploiteert de Cronolin verffabriek te Wijhe, terwijl een in Twello gevestigde afdeling de verkoop van
betonreparatiemortels en kunststofbedrijfsvloeren verzorgt. Het kantoor van beide ondernemingen was gevestigd in
Olst. Het totaal aantal werknemers bedroeg rond 1971 ca. 325.

Olthof (Steenhouwerij)
Bolwerksweide, Deventer. Arnhemstraat, Deventer

Eigenaars

A. Olthof

vanaf_jaar 1913
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Olthof, Firma J. P. (Doodkistenfabriek)
Noordenbergstraat 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Alle soorten lijkkisten in metaal, eiken, Pitch Pine en vurenhout.Praalen sierkisten voor crematie te Driehuizen (Westerveld).
Merknamen
Historie

Ons Belang (coöperatieve vereniging) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zie
Coöperatie Ons Belang.

Ooievaar (Luciferfabriek) Deventer

Eigenaars

F. de Leeuw 1881 1882 eigenaar; R.A. van Otterbeek Bastiaans 1882 1883 medeeigenaar; H.W.J.
van Otterbeek Bastiaans 1882 1887 medeeigenaar; J.A. Coldeweij 1883 1887 medeeigenaar

vanaf_jaar 1881

tot_jaar 1889

Producten lucifers
Merknamen De Ooievaar
InHistorie
???? werd een fabriek van "Zweedsche lucifers" gesticht door F. de Leeuw op "de schurenakkers", perceel no. 149a
buiten de Brinkpoort in Deventer.
In 1882 waren R. A. van Otterbeek Bastiaans en zijn broer H.W.J. eigenaar van de fabriek, die toen de firma R. van
Otterbeek Bastiaans & Co. heette. Onder hun beheer werd de fabriek uitgebreid. (sectie B no 1752, gelegen in de
voorstad).
Spoedig daarna (1883) stapte R.A. echter uit het management en vond men in J.A. Coldeweij een opvolger. De fabriek
kreeg een andere naam: Bastiaans & Coldeweij. Uit deze tijd stamt de nieuwe naam van de fabriek "De Ooievaar".
Er zijn uit deze periode etiketten bekend met de (Zweedse) tekst "Sallands Tändsticksfabriks". Het produkt werd
ingezonden naar de wereldtentoonstelling in 1883 in Amsterdam. Daar werden ze echter niet bekroond. Ook in 1883
is er een bouwvergunning te vinden voor verdere uitbreiding (een gesloten houten loods). Het betreft sectie B no
2698 aan de Grindweg naar Diepenveen in de Voorstad van Deventer.
De fabriek is in 1887 opgegaan in de V.N.L.F. (De Vereenigde Nederlandsche Lucifers Fabriek).
De Ooievaar is in 1889 gesloten. In dat jaar bouwt W.A. Korteling vijf arbeiderswoningen op het terrein van de
voormalige Lucifersfabriek, perceel B 3031. En in 1890 worden er nog eens zes woningen bijgebouwd.

Ooievaar, de (stoom-, wasch-, en strijkinrichting)
Weseperstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Ooievaar, de. Deventer Vijlenfabriek
Graven 3; Korte Assenstraat 11-13; Grote Overstraat 7

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Helaas
zijn er over dit bedrijf geen nadere gegevens bekend.

Oonk (Chocolade- en suikerwerkfabriek) Deventer
Molenbelt 33, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten sigaren en sigaretten, hol- en platfiguren van chocolade en suiker
Merknamen
Historie
De
Chocolade- en Suikerwerkenfabriek W. Oonk & Co. was gevestigd aan de Molenbelt 33, Deventer.

Oordt, Van (steenfabriek) Olst

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenfabriek Van Oordt stond 500 meter ten noorden van de veerdam Olst-Welsum op de linkeroever. De fabriek
heeft gefunctioneerd vanaf 1874. In 1880 gaat de fabriek op in de N.V. De Olster Steenfabrieken.

Opijnen Van
Gorssel; Bochumstraat 6, 7418 EK Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1946

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Van
Opijnen BV Internationaal Transportbedrijf is opgericht in 1946 te Gorssel. Na een aantal jaren binnenlands
vervoer te hebben gedaan werd eind jaren 50 met het internationale transport begonnen. Door een gestage groei
werd het eind jaren 80 noodzakelijk een andere locatie te zoeken en werd het bedrijf gevestigd op het industrieterrein
Kloosterlanden te Deventer. Hier was ook al het zusterbedrijf Industriele Diensten Deventer gevestigd sinds 1979. Op
het terrein bevindt zich het kantoorpand, een opslagcomplex van 40.000 m2, een crossdockingsruimte met
laadperrons, een tankeiland en de parkeerplaats. Tevens is op het bedrijf een goed geoutilleerd garagebedrijf
aanwezig waarin het onderhoud van het eigen materiaal en het onderhoud voor derden geschiedt. Zie ook
www.zwierveldhoen.nl

Oppenheim & Co. (huidenzouterij) Deventer
Smedenstraat, Deventer

Eigenaars

M.L. Oppenheim Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
huidenzouterij van M.L. Oppenheim & Co. was gevestigd in de Smedenstraat, Deventer.

Oppenheim (Groothandel in lompen) Deventer
Smedenstraat , Deventer

Eigenaars

Maurits Oppenheim; Philip Gelder (1918-1994)

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
groothandel in oud ijzer, metalen, lompen van Oppenheim was gevestigd in de Smedenstraat, Deventer. (Later is in
dit pand muziekhandel Meibergen gevestigd).

Ordelman en Budde (houtsnijwerk) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Ordelman en Budde was een atelier voor houtsnijwerk, gevestigd aan de Pikeursbaan, Deventer tegenover
het veilinggebouw.

Orden, W. Van (zagerij en houthandel) Deventer
Zutphenseweg 1, Deventer; St. Olafstraat, Deventer

Eigenaars

Van Orden

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten hout, geschaafd en ongeschaafd
Merknamen
Historie
De
zagerij van W. van Orden was gevestigd aan de Sint Olafstraat in Deventer. De N.V. Houthandel v/h W. van Orden
leverde hout, geschaafd en ongeschaafd.
Blijkens een lijst van opgeleverde werken heeft architect J.D. Postma een gebouw voor Houthandel v.h. W. van Orden
ontworpen aan de Mr. H.F. de Boerlaan in Deventer.
Later overgenomen door PontMeyer.

Os & Co., Van (sigarenfabriek) Deventer

Eigenaars

Van Os Eigenaar

vanaf_jaar 1895

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van Van Os & Co. werd in 1895 vanwege stakingen overgeplaatst van Amsterdam naar Deventer.

Oude Bakkerij, De (bakkerij) Deventer
Brink 58, Deventer

Eigenaars

J. Broekhuizen 1858 eigenaar; A. ten Hoopen 1949 eigenaar

vanaf_jaar 1858

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Oude Bakkerij is het pand wat tegen "De Drie Haringen" aan de Brink, Deventer is aangebouwd.

Overeem W. (drukkerij en papierhandel)
Brink 47, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Overijsselsche (IJzergieterij en Machinefabriek) Deventer
Zutphenseweg 22, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1913

tot_jaar

Producten machine gietwerk
Merknamen
Historie
De
'Overijselsche' was een ijzergieterij en machinefabriek. In 1913 begint J.C.L. Van der Lande naast de meelfabriek
aan de Zutphenseweg 22 Deventer, tussen de Teugscheweg en de Fennenoordsweg, naast de gasfabriek de
Overijselsche IJzergieterij. Zoon Bernard wordt er directeur. Het gebouwencomplex had een oppervlakte van 4830
vierkante meter op een terrein van 17460 vierkante meter. Het bestond uit een hoofdhal van18, twee zijhallen van 8
en 1 van 12 m breed, allen 80 m lang. Verder speciale afdelingen voor machinefabriek, modelmakerij, smederij,
poetskamer, modellenbewaarplaats en expeditie, enz. De hoofdhal is verdeeld in zandvormerij en leemvormerij.
Direct hieraan grenzen de afdelingen waar de smeltovens zijn ondergebracht, die een gezamelijke capaciteit hebben
van 15 ton gesmolten ijzer per uur; verder de afdeling kernmakerij, voorzien van diverse speciale machines en ovens
op dit gebied. De 6 grote droogstoven zijn ook in deze zijhal ondergebracht. De fabriek is geen groot succes. In 1926
wordt het stilgelegd. Het gebouw wordt vervolgens gebruikt voor de citroenzuurfabriek. De fabriek is gesloopt in 1978.

Overijsselsche Kanalisatie Maatschappij

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Deze
maatschappij werd in 1851 opgericht.

Overijsselsche steenfabrieken (Steenfabrieken) Deventer, Terwolde, Olst
Hengforden 12, Olst

Eigenaars

P. Stegeman

vanaf_jaar 1907

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zes
Overijsselsche steenfabrieken waren verenigd in de Overijsselsche steenfabrieken: de Petra op Hartenaasje /
Fennennoord, de fabriek Scherpenhof in Terwolde, de steenfabriek De Vooruitgang, de fabriek Hengforden te Olst, de
fabriek Fortmond ook in Olst.
De Overijsselse steenfabrieken zijn gesloten in november 1966.
Kantoor Muggeplein 1, Deventer (1937)

Ovimex (drukkerij) Deventer
Gieterijstraat, Deventer; Hallenstraat 6-10, Deventer; Herfordstraat 3, 7418 EX Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten boekdrukwerk
Merknamen
Historie Ovimex vestigt zich in 1934 in het voormalige ketelhuis van Nering Bögel op de hoek van de Hallenstraat en
Drukkerij
Raamstraat in Deventer.
Henne Veldwachter verhandelt in het begin onder de vleugels van de fabriek van Van Son lakstiften in binnen- en
buitenland. Als de firma Van Son in 1920 naar Hilversum verhuist, begint hij met Derk Slot een drukkerij.
In 1922 werd de drukkerij Ovimex (Overijsselse Im- en Exportmaatschappij) opgericht.
De firma was (ook) gevestigd aan het Muggepein, Deventer.
In 1933 koopt Veldwachter een deel van de panden van Nering Bögel aan de Hallenstraat op.
Het bedrijf was tot 1997 gevestigd aan de Raamstraat, hoek Hallenstraat Deventer in het voormalige ketelhuis (de
energiecentrale) van Nering Bögel. Het bedrijf verhuisde in 1989 naar de Herfordstraat 3 Deventer. Het pand in de
Hallenstraat is in 1998 afgebroken.

Paalman (Limonadefabriek) Deventer
t Bijltje 43, Deventer

Eigenaars

Paalman; Teunissen

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie was een limonadefabriekje.
Paalman

Paalman (mosterdfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
mosterdfabriek van J. Golbach was gevestigd aan de Smedenstraat 283. Het fabriekje stond in de Walstraat 62.
Golbach nam de mosterdmakerij over van de heer Paalman.
Na sluiting van de fabriek is veel van het interieur overgenomen door de mosterdmakerij uit Doesburg en zijn
momenteel in het mosterdmuseum opgenomen.

Paalman's Noord-Holl. Brood- en Banketbakkerijen
Brink 56, Deventer; Groote Poot 7, Deventer; Noordenbergstraat 19, Deventer; ;

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Pafraet, Richard (drukkerij) Deventer
Lange Bisschopstraat 29, Deventer; Grote Poot, Deventer

Eigenaars

Richard Pafraet 1477 1511 eigenaar; Albert Pafraet1511 (ongeveer 1550) eigenaar; Richard Pafraet
(ongeveer 1550) eigenaar;

vanaf_jaar 1477

tot_jaar

Producten tussen 1512 en 1541 drukte Albert 327 boeken
Merknamen
HistoriePafraet was de eerste drukkerij in Deventer. Het bedrijf was in 1477 gestart en verhuisde in 1494 naar het
Richard
pand "De Marienborch" op de Grote Poot hoek Lange Bisschopstraat in Deventer.
Nadat Richard Pafraet in 1477 de eerste Bijbel in Deventer had gedrukt, nam het boekenvak hier een hoge vlucht;
zozeer zelfs dat aan het einde van de eeuw maar liefst de helft van alle boeken in Europa in Deventer werd gedrukt!
Sindsdien is Deventer altijd een drukkersstad gebleven.
Watermerk van Richard Pafraet: in de vorm van de gotische letter P
In 1511 werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon Albert Pafraet. Albert werd beschouwd als ketter omdat hij het
gedachtegoed van David Joris drukte. Hij vluchtte naar Doetinchem werd gepakt en voor het Hof in Arnhem gesleept.
In 1545 keerde hij terug naar Deventer. Hij ging weer in de fout en werd verbannen uit Deventer. Uit 1550 zijn nog een
paar drukwerken van hem bekend. Zijn zoon nam daarna het bedrijf over.

Paloma, La N.V. (meubelfabriek)
Duisetrvoordscheweg J. 25, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Pavoordt, Van de (lampenkappenfabriek) Deventer

Eigenaars

G.W. van de Pavoordt Directeur; Mevr. M.E. van de Pavoordt-Peters Directeur

vanaf_jaar 1911

tot_jaar

Producten zijden lampenkappen
Merknamen
InHistorie
1911 werd door de heer G.W. van de Pavoordt in Den Haag een atelier opgericht voor het vervaardigen van zijden
lampenkappen. In februari 1914 werd de firma de N.V. Kunstateliers, v/h G.W. van de Pavoordt en overgebracht naar
Deventer. In 1917 werkten er al 45 personen. De firma specialiseert zich op het fijnere en artistieke genre. Men
bouwde gedecoreerde vazen om tot elektrische staande lampen en maakte daarbij beschilderde zijden kappen.

Peet, Gebr. (Limonadefabriek) Deventer
Ankersmitlaan 13, Deventer; Menstraat 26-28, Deventer

Eigenaars

A.C. Peet

vanaf_jaar 1916

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
limonadefabriek van Peet was gevestigd aan de Ankersmitlaan. In 1946 is er sprake van herbouw aan de
Ankersmitlaan 13, Deventer.
Blijkens een advertentie in het Deventer Dagblad van 14 oktober 1916 was de Fa. Peet in 1916 gevestigd in de
Menstraat, Deventer.

Peja (bakproductenfabriek) Deventer

Eigenaars

P. Burgers; J. Stenfert

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten bakkerijgrondstoffen en verpakte levensmiddelen.
Merknamen Panko
Historie
Peja
werd voor de oorlog opgericht door Peter Burgers en Jaap Stenfert (vandaar Peja). Zij maakten houten
gebruiksvoorwerpen: naaiboxen, kinderbedjes etc. In het begin van de oorlog kregen beide heren ruzie. Er volgde een
juridisch gevecht over het gebruik van de naam Peja. Peter vertrok naar Deventer. Daar stopte hij met hout en begon
in voedingschemie, waar hij ook kennis van bezat. Hij startte er de productie van een poeder, dat het mogelijk maakte
te bakken en te braden zonder gebruik van vet of boter terwijl de producten niet aankoekten. Het werd een groot
succes, mede mogelijk gemaakt door goed doordachte reclame. Deze bestond uit kleine advertenties op voorpagina's
van veel kranten. Er stond een tekeningetje van een vrouw die pannenkoeken bakte. Het bijschrift luidde: 'Mina
Bakgraag. Ze vliegen de pan uit'.
Peja verkocht twee producten: Panko, een soort bakpoeder voor pannenkoeken, en Roer-om, dat werd gebruikt voor
cakes en ovengebak. Mina Bakgraag debuteerde in nummer 21 van 1942 van de Libelle. ,,Mina is in de advertentie
afgebeeld met schort en bonnet, die kordaat een pannenkoek de lucht in gooit. 't Is kolossaal', roept ze daarbij uit, 'ze
vliegen de pan uit! Had ik dát nu maar eerder geweten! Dan had ik veel eerder zoo'n pakje PANKO gekocht!' '' Een
andere lezer vond Mina in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 1 augustus 1942, onder het kopje 'Belevenissen van
Mina Bakgraag'.

Perfecto (bleekwaterfabriek) Deventer
Papenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiewas een bleekwaterfabriek in de Papenstraat, Deventer.
Perfecto

Perfectos (Chemische industrie) Deventer
Berkelweg 10, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1941

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
chemische industrie Perfectos was gevestigd aan de Berkelweg in Deventer.

Peteri (schoenmakerij) Deventer
Lange Bisschopstraat 37, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten schoenen
Merknamen

Schoenmakerij

Historie
De
luxe- en orthopaedische schoenmakerij van H. Peteri was gevestigd aan de Lange Bisschopstraat 37, Deventer.

Peteri Cz., G. (aannemersbedrijf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
aannemersbedrijf Peteri Cz. bouwde de watertoren.

Peters, H.J. (tapijtweverij) Deventer
Zandweerdsweg 17, Deventer

Eigenaars

H.J. Peters

vanaf_jaar 1907

tot_jaar

Producten kleedjes, karpetten, lopers, tapijt
Merknamen
Historie
De
N.V. Mechanische Tapijtweverij van H. J. (L.) Peters was sinds 1907 gevestigd aan de Zandweerdsweg. Peters was
onderdirecteur bij de KVT, maar begon voor zichzelf.
Er werden wollen slaapkamerkleedjes, Moesjik, Kalif chenille karpetten (wollen), velvet- en bouclede- lopers en tapijt,
Wilton-karpetten, bouclede-karpetten.
Sinds 1986 is er een specialisatie doorgevoerd die gericht is op projecttapijt, kunstgras en tapijt voor bijzondere
toepassingen.

Petra, De (steenfabriek) Deventer
Fennenoordsweg, Deventer

Eigenaars

Stegeman jr., B.J. 1876 ; Schoemaker, H.J. 1876 ; Brouwer 1876

vanaf_jaar 1876

tot_jaar

Producten stenen
Merknamen
InHistorie
1876 richten B.J. Stegeman Jr. en H.J. Schoemaker en Brouwer De Petra op voor het vervaardigen van
waalvormstenen op 't Hartenaasje, onder de rook van de stad en gelegen achter Noury & Van der Lande bij de
Koerhuisbeek in Deventer. Brouwer trekt zich al snel terug.
De fabriek wordt in 1895 ondergebracht in de N.V. Overijsselsche Steenfabrieken met als directeur B.J. Stegeman.
'De Petra' had een ringoven.
In 1903 werd er een stoommachine in gebruik genomen. De Petra was de enige fabriek met een spoorwegaansluiting.
Zij gebruikten steenkolen uit Limburg.
De panden zijn in 1947 afgebroken.

Pieterman (koekbakkerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer Koekfabriek van Pieterman is in 19?? overgenomen door Jb. Bussink

Piethaan (Leerlooierij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
leerlooierij Piethaan.

PKD (Bleekwater- en Ammoniakfabriek) Deventer
Verlengde Kazernestraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1952

tot_jaar

Producten bleekwater, ammoniak
Merknamen
Historie
De
Bleekwater- en Ammoniakfabriek PKD was gevestigd aan de Verlengde Kazernestraat 2 te Deventer.

Poel, S.P. van de (smederij) Deventer
Walstraat/Damstraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1874
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Polychema (Chemische industrie) Deventer
Emmaplein 68, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1951

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. chemische industrie en handelmaatschappij Polychema was gevestigd in Deventer aan het Emmaplein 68.

Poorten, Van (touwslagerij) Deventer
Rozengaarderweg, Deventer; Brink 99, Deventer

Eigenaars

J.T. van Poorten

vanaf_jaar 1898

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
touwslagerij van Van Poorten lag achter het spoor bij de Rozengaarderweg, Deventer.
J.T. van Poorten (geb. rond 1838) was tevens koffiehuishouder aan de Brink, Deventer.

Postma J.D. (architect) Deventer

Eigenaars

Jan Diederik Postma jr (1922-1999) 19

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
J.D.
Postma sr. had zijn bureau in 1919 opgericht. Hij had in Deventer al in 1913 meegewerkt aan de bouw van een
bedrijfspand voor de firma van zijn schoonvader AE.E. Kluwer in de Polstraat, Deventer. Ook J.D. Postma sr. vestigde
zich in deze straat, op nummer 74. In de eerste jaren werkte hij hier samen met architect B. Hoogstraten (Bergschild
4, Deventer). Vanaf 1935 was het bureau gevestigd aan de Assenstraat 10.
Postma verkeerde al snel in de kringen van ondernemersfamilies. Hij specialiseerde zich in het ontwerpen van
fabrieks- en kantoorgebouwen en ontwikkelde een grote kennis op het gebied van nieuwe constructiemethoden en
materialen. Ook had hij een goed zakelijk inzicht, waardoor hij landelijk een grote klantenkring wist te verwerven. Zo
bouwde hij kantoren voor verschillende elektriciteitsbedrijven. Verder werkte hij in het buitenland, onder ander in
Duitsland, België, Frankrijk en Ierland. In dit laatste land bouwde hij staatsalcoholfabrieken. Mede dankzij zijn
contacten met industriëlen ontwikkelde Postma een tweede specialisme, het ontwerpen van landhuizen.(2) Een fraai
voorbeeld is het landhuis met rieten kap dat hij voor de familie Kluwer in Epse ontwierp.
Acht woningen Voorst
Acht woonhuizen Amstelveenseweg Amsterdam
Ankersmit's Textielfabrieken N.V. Deventer
Ankersmits Chemische Fabrieken N.V. Borgharen
Autogarage EDEMR Engestraat 17 Deventer
Bakkerij A. Stegeman Hogestraat 52 Deventer
Bakkerij Delta 2 Deventer
Bakkerij Ons Belang Smyrnastraat Deventer
Bandenfabriek Vredestein Doetinchem
Bandenfabriek Vredestein Enschede
Bandenfabriek Vredestein Loosduinen
Bankgebouw Stadskanaal
Bannink Lochem
Barakken vliegveld Ypenburg
Barakkengebouw CONBA
Bebouwing Stationsplein Deventer
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Alkmaar
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Amersfoort
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Amsterdam
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Apeldoorn
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Arnhem
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Bergen op Zoom
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Breda
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Den Bosch
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Den Haag
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Den Helder
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Deventer
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Doetinchem
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Dokkum
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Dordrecht
Bedrijfscomplex Bataafsche Import-Maatschappij (BIM) Drachten

Pouwels Coelingh (Glasmaatschappij) Deventer
Veenweg, Deventer; Overtoom, Amsterdam; Den Haag

Eigenaars

J. Pouwels Coelingh; A.G. de Boer

vanaf_jaar 1905

tot_jaar

Producten glaswerk voor electrische- en gasverlichting.
Merknamen
Historie
De
N.V. Deventer Glas-Maatschappij v/h J. Pouwels Coelingh werd in 1905 opgericht door de heer J. Pouwels Coelingh.
Het bedrijf werd in oktober 1907 omgezet in een naamloze vennootschap. Het bedrijf was gespecialiseerd in de
verkoop van glaswerk voor electrische- en gasverlichting en glaswerk voor verpakkingsdoeleinden. In 1917 exporteert
het bedrijf over de hele wereld (Afrika, Zuid-Amerika, Indië en alle landen van Europa). Het bedrijf was gevestigd aan
de Veenweg in Deventer.

Pouwels, J. & Coelingh (glasmaatschappij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Prins, Maurits (Deventer tapijtfabriek) Deventer
Pothoofd, Deventer;

Eigenaars

Dinxperlo

Maurits Prins (1840-1898) 1875 1882 oprichter/eigenaar; Benjamin Prins (1871-1939) 1912
directeur; Philip Prins ( -1942) 1912 directeur; Maurits Philip Prins (kleine Mau) 1898-1943 1920
1943 mede-vennoot; Maurits Benjamin Prins (lange Mau) 189

vanaf_jaar 1868

tot_jaar 1987

Producten tapijt, zeildoek, cocosmatten, lopers, buitenlandse gordijnstoffen.
Merknamen
Historie
De
vader van Maurits Prins dreef in Arnhem al een fabriek die door 3 zonen werd voortgezet in Arnhem, Amsterdam
en Deventer.
In juli 1868 staat er een advertentie in de Koerier Dat Maurits Prins een Tapijtweeverij heeft opgerigt in Deventer.
Deze heeft hij overgenomen van de Wed. L.J. Prins. Hij woonde ook aan het Pothoofd. Hij had 88 werknemers. Vanaf
ca. 1870 heeft hij een winkel en showroom aan de Brink (nu nr. 80) tot ca. 1912. Hij kocht een stuk land in 1880 bij
Dinxperlo/Suderwick en liet daar een fabriek bouwen, mede omdat daar van oudsher vele thuis(linnen)wevers te
vinden waren. In dat jaar werden de ververij en droogloodsen verplaatst naar Dinxperlo, waar hij ook naar toe
verhuisde in 1882 met zijn gezin. Arbeiders uit Deventer gingen mee om daar te werken en kregen daar woningen.
In 1875 stichtte Maurits Prins een filiaal van de "Deventer Tapijtfabriek Maurits Prins" in Dinxperlo/Suderwick.
In 1882 verhuisde hij met zijn gezin naar Dinxperlo. Vermoedelijk is toen ook de tapijtfabriek in Deventer gesloten.
Een artikel uit het Provinciaal Dagblad voor Noord Brabant van 2 december 1870:
"Alle koek uit Deventer is nog geen Deventer koek.
De Deventer tapijtfabriek Maurits Prins deelt mede:
dat hij door de heer W.F. Kronenberg, Directeur van de Koninklijke Tapijtfabriek te Deventer in herhaalde annonces
wordt benadeeld en in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Hij hoopt toch op een goede begunstiging van de Heeren
winkeliers."

Prinsen & Van Dijk (Advocaatfabriek) Deventer
Papenstraat 45, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1948

tot_jaar ±1965

Producten advocaat,
Merknamen De Gele Rijder
Historie& Van Dijk was een advocaatfabriek. Ze droegen de naam De Gele Rijder.
Prinsen

Puthaar, J. (boekbinderij)
Nieuwstraat 52, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Uitgebreide sortering tabellarische kantoorboeken, school-, schrijf- en
tekenbehoeften.
Merknamen
Historie

Raadt, Van de (bouw- en grond- en waterkundige werken) Deventer
Korte Schoolstraat 10, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma P.A. v.d. Raadt aan de Korte Schoolstraat, Deventer verzorgde bouw-, grond- en waterbouwkundige werken.

Rademaker (Limonadefabriek en bierhandel) Deventer
Nieuwe Markt 36, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1920

tot_jaar

Producten limonade
Merknamen
Historie
De
limonadefabriek en bierhandel van W.J. Rademaker was rond 1920 gevestigd aan de Nieuwe Markt - Hofstraat in
Deventer.

Randerwaard (Steenfabriek) Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar 1856

tot_jaar 1976

Producten
Merknamen
Historie
Ter
hoogte van de Randerstraat in Diepenveen stond steenfabriek de Randerwaard. Deze fabriek produceerde van
1856 tot ca. 1976. Eigenaar was de heer Brouwer.

Randoe (Kapokfabriek) Deventer
Zeilstraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Deventer kapokfabriek Randoe N.V. was gevestigd aan de Zeilstraat 2, Deventer, nieuwe naam Noordzeestraat 2.

Ravelijn, 't (cacao- en chocoladefabriek) Deventer
Handelskade 17, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Cacao- en chocoladefabriek van J.P. Coelingh 't Ravelijn' was gevestigd aan de Handelskade 17, Deventer. De
directeur was G.W.F. v.d. Saag. De N.V. is in 1920 opgericht en heeft zich toegelegd op het fabriceren van Chocolade,
Drops, Fondantartikelen, Pepermunt en Dragedé.
Vanaf 1930 werd er ook koek gemaakt.

Regterschot (slagerij)
Bergschild 14-16, Deventer

Eigenaars

Regterschot

vanaf_jaar 1900
Producten
Merknamen
Historie
Slagerij.

tot_jaar

Reinders, W. en Co. (kleiwaren) Deventer
Brink 24, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten porselein, glas- en aardewerk
Merknamen
Historie

Reko (Chocoladefabriek) Deventer
Molenbelt 33, Deventer

Eigenaars

K. van Egmond Eigenaar

vanaf_jaar 1960

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1962 was de Chocoladefabriek "Reko" van K. van Egmond gevestigd aan de Molenbelt 33, Deventer.

Rieffe (Transportbedrijf) Deventer
Smedenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
Transportbedrijf Rieffe was gevestigd aan de Smedenstraat, Deventer.

Riele, Te (Brandstoffenhandel), Oude Molen
Holterweg 119, 7434 PA Lettele

Eigenaars

Anton Te Riele sr 1936 1964 eigenaar; Anton Te Riele jr 1964 1988 eigenaar; Paul Te Riele 1999
mede-eigenaar; René Te Riele 1999 mede-eigenaar

vanaf_jaar 1936

tot_jaar

Producten Kolen, turf, gasolie, diesel, benzine, smeermiddelen
Merknamen
Historie
Anton
te Riele was geboren en getogen in de Smedenstraat in Deventer. In 1928 kocht hij aan de Holterweg in Oude
Molen een boerderij. De bosgrond was echter niet erg vruchtbaar. In 1936, midden in de crisisjaren, begon hij als
bijverdienste met een handel in kolen en turf. Te Riele jr nam in 1964 het bedrijf van zijn vader over. De laatste koeien
werden weggedaan en hij ging al snel helemaal over op turf, kolen en gasolie. Dat ging goed, totdat er in 1970 aardgas
kwam. In Deventer zaten toen twintig brandstoffenhandelaren, maar anderhalf jaar na de komst van het aardgas
waren er nog één of twee over. Pas toen er meer tractoren kwamen en Te Riele hiervoor de diesel mocht leveren ging
het weer beter. In 1988 kwam zoon Paul in het bedrijf. Samen met neef René opende hij in 1999 een nieuw
tankstation. Sinds die tijd is ook de bestaande groothandel in brandstoffen en smeermiddelen behoorlijk uitgebreid
met leveringen aan andere tankstations, grote transportbedrijven, weg- en spoorbouwers en industrie.

Riele, te (molenaar) Schalkhaar

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
J.L.
te Riele was eigenaar van de molen in Schalkhaar. De molen is in april 1945 verwoest. Zie Molen De Hoop.

Riele, te (Transportbedrijf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
transportbedrijf is ontstaan uit de stadsboerderij van Te Riele uit de Walstraat, Deventer.

Rielerenk (kantfabriek) Deventer
Dumbarstraat, Deventer; Kerkstraat 12, Deventer

Eigenaars

Wolf Zwartz (1890-1943) directeur

vanaf_jaar 1916

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Deventer Kantfabriek "Rielerenk" was gevestigd tussen de Smyrnastraat en Dumbarstraat. Naast een weverij
had de fabriek een afdeling voor het maken van jacquardkaarten (een soort ponskaarten voor het inweven van
patronen), een spoelerij, een voorbereidingsafdeling, een opmaakzaal, een grote monsterafdeling, een
reparatieinrichting en een confectieafdeling, speciaal voor de gordijnindustrie. Op 20-1-1940 was het adres van zaak
en eigenaar Kerkstraat 12, Deventer. Het bedrijf is geliquideerd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog (Dossier
nr 2878 OMNIA-Treuhandgesellschaft).
In het gebouw zat later het confectieatelier Adelaar en daarna de apparatenfabriek NEAF.
In 1974 afgebroken en vervangen door twaalf huizen.

Rietman (brandstoffenhandel) Deventer
Papenstraat 33, Deventer

Eigenaars

G.J. Rietman Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
brandstoffenhandel van G.J. Rietman was gevestigd in de Papenstraat, Deventer.

Rietman (Transportbedrijf) Deventer
Papenstraat 39, Deventer

Eigenaars

L.J. Rietman Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
transportbedrijf Rietman was gevestigd in de Papenstraat, Deventer.

Roburo (ijzergieterij) Deventer
Hanzeweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
IJzergieterij Roburo was gevestigd aan de Hanzeweg, Deventer.

Roelofsen A.J. (meesterbakker en winkelier)
Bergschild 9, Deventer

Eigenaars

A.J. Roelofsen

vanaf_jaar 1906

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1906 liet meesterbakker en winkelier A.J. Roelofsen de nog bestaande winkelpui aanbrengen. De vorige eigenaar
van het pand was W. Nikkels, graankoopman en winkelier.

Roemar (handelsonderneming) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
HistorieZie Koster, F.,
Roemar:

tot_jaar

Rommenie P. (Tabak en sigarenfabriek)
Bergkerkplein 5, Deventer

Eigenaars

D.J. Rommenie

vanaf_jaar 1882

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1882 werd door D.J. Rommenie de tabaksfabriek P. Rommenie in tabak en sigaren opgericht. Rommenie plaatste er
een machine "van twee paardekrachten met staanden ketel en liggende cylinder". Ze moesten dienen tot het in
beweging brengen van een kerfband, een slijpsteen en nog andere mechanieken.

Roos, De & Zn (brandstofhandel) Deventer
Rozenstraat 13, Deventer ; Mr. De Boerlaan, Deventer

Eigenaars

W. de Roos Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
brandstofhandel van W. de Roos & Zn. was gevestigd aan de Rozenstraat op de Worp in Deventer.
DEVENTER - Het pand naast Blokvoort heeft een lange historie. In 1886 vestigde brandstoffenhandel W. de Roos, in de
volksmond beter bekend als ‘de kolenboer’, zich er.
Eén van de nazaten, Gerrit de Roos, herinnert zich nog als de dag van gisteren de levering van kolen; eerst per schip en
later per trein. Achter het pand liep toen nog het Overijssels Kanaal en op de plek van het huidige Saxion was toen de
plek waar de goederentrein stopte.
Gerrit de Roos, nu woonachtig in Holten, weet dat er op een zeker moment een stuk of vier kolenboeren werkzaam
waren, allemaal bij elkaar in de buurt. In de jaren zestig, toen het belang van kolen in rap tempo afnam, is het bedrijf
van De Roos gefuseerd met een andere onderneming. De vader van Gerrit is vervolgens ook vrij snel uit het bedrijf
gestapt. De grote schuur rechts op de foto staat er al lang niet meer.
Nadat de kolenboer er definitief mee moest stoppen doordat er domweg geen vraag meer was, vestigde keukenzaak
Hadeg zich in het pand. Daarna kwam houthandel Douma.
Dat pand is al jaren geleden gesloopt en sindsdien zit Blokvoort er moederziel alleen.
Gerrit de Roos wordt wel een beetje weemoedig bij de gedachte dat de woning eerdaags tegen de vlakte zal gaan. ‘Je
hebt er toch heel lang gewoond en je hebt er veel herinneringen aan. Maar ik wist dat het er een keer van zou komen.
De vraag was natuurlijk: wanneer. Nou, binnenkort dus. Het is nu eenmaal niet anders.’

Roskam Jzn., J. (carosseriefabriek)
Papenstraat 85-87, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Carrosseriefabriek,
plaatwerkerij en bekleederij. Autogenische lasinrichting.

Roskam, Willem (Carrosserie- en wagenbouw)
Roggestraat 4, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar 1953

Producten
Merknamen
Historie en wagenbouw. reparatie-inrichting. Plaatwerkerij. Autolak- en spuitinrichting.
Carrosserie-

Roto Smeets

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie
Diepdruk

tot_jaar

Roto Smeets (drukkerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
zie:
Diepdruk

tot_jaar

Rouwenhorst & Co. (olie- en vettenhandel) Deventer
Haven 21, Deventer; Raamdwarsstraat, Deventer; Raamstraat 10, Deventer; Bergsingel 3-6, Deventer;
Hamburgweg, Deventer

Eigenaars

Rouwenhorst 1922 ; Rouwenhorst ; J. P. Rouwenhorst 1984

vanaf_jaar 1922

tot_jaar 1984

Producten uiervasiline, DDT, technische oliën, vetten en teerproducten.
Merknamen RoCo
Historie
De
oliehandel Rouwenhorst & Co. was oorspronkelijk gevestigd aan de Haven, ter hoogte van de Gasbrug in Deventer.
Vanaf 1931 was men gevestigd aan de Bergsingel, hoek Raamdwarsstraat. Het pand is gebouwd in 1889 door E. van
der Woerd. Het was een groot- en kleinhandel in alsmede de im- en export van olien, technische vetten, poetskatoen,
teerproducten, bedrijfsolien, reinigingsmiddelen, uiervasiline en DDT. Bekend is dat het witte DDT-poeder opgeslagen
werd in de achtertuin. 1 september 1984 is het bedrijf naadloos overgegaan in Roco B.V. en gevestigd aan de
Hamburgweg te Deventer.
Tot 1937 was de bedrijfsvorm een eenmanszaak, van 1931 tot 1968 een CV, daarna een Vof. Tot 1984 was het een
eenmanszaak met Fa. en Co.

Roxane (chemische industrie) Olst

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiezie Duphar (Olst).
Roxane:

Rubberwarenfabriek (rubberwarenfabriek) Deventer
Bergkerkplein 9, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten rubberwaren
Merknamen
Historie
De
N.V. Rubberwarenfabriek was een dochter van de DAIM aan het Bergkerkplein nr. 9, Deventer.

Ruimzicht (steenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenfabriek Ruimzigt stond ten zuiden van de veerdam Olst-Welsum op de linkeroever. De fabriek heeft
gefunctioneerd van 1834 tot 1885. In 1880 gaat de fabriek op in de N.V. De Olster Steenfabrieken.

Salari, C. A. & Co (meubelfabriek)
Nieuwstraat 33, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten meubelmakerij/fabriek
Merknamen
Historie

Salland (autobusonderneming) Deventer
Hallenstraat 21, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Autobusdienstonderneming Salland had het hoofdkantoor aan de Hallenstraat 21 Deventer en de garage in de
Gieterijstraat 42 Deventer.

Salland (drukkerij) Deventer
Polstraat 3/10, Deventer, 1967 Staverenstraat 13, Deventer (boedrukkerij),
1982 Zutphenseweg (rotatiedrukkerij), 25-04-1996 Salland de Lange betrekt een nieuw pand aan de Hamburgweg
14, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten boeken, couranten, tijdschriften, handelsdrukwerk
Merknamen

kantoor Assenstraat

Historie Salland in Deventer was decennialang de imposante huisdrukkerij van Uitgeversmaatschappij Kluwer. Op het
Drukkerij
hoogtepunt werkten er zeshonderd mensen op twee vestigingen. Met de modernste grafische machinerieën
produceerden die jaarlijks miljoenen kranten, boeken, tijdschriften en andersoortig drukwerk, allemaal van zeer hoge
kwaliteit. Als oudste dochter van het gerenommeerde Kluwer concern was Drukkerij Salland een bedrijf met allure en
met een bijzondere cultuur. De werknemers, stuk voor stuk vaklui, vormden een hechte gemeenschap. Een aantal
maakte met gemak een halve eeuw bij Drukkerij Salland vol.
AEbele Kluwer jr. zet in het begin van de jaren '20 een aparte drukkerij op voor het blad "Salland" aan de Polstraat, de
N.V. Drukkerij Salland. In de jaren '30 zal daar ook het Deventer Dagblad gedrukt worden. Eind jaren '30 zal de
Maatschappij Deventer Dagblad N.V. ook het advertentieblad "Salland" gaan uitgeven.

1920 Polstraat 31, Deventer
1967 Staverenstraat 13, Deventer (boedrukkerij)
1982 Zutphenseweg (rotatiedrukkerij)
01-01-1983 oprichting Drukkerij Salland Offset B.V. en Salland Rotatiedrukkerij B.V.
Rotatiedrukkerij:
01-04-1990 Salland Rotatiedrukkerij en 'Deventer Dagblad' naar Oostelijke Dagbladen Combinatie (ODC)
1992 Wegener koopt ODC
1997 Wegener sluit Salland Rotatiedrukkerij
26-09-1997 laatste krant van de rotatiepers
Boekdrukkerij:
1988 Integratie drukkerij De Lange van Leer met Salland Offset tot Salland de Lange (SdL)
15-08-1990 ODH groep koopt Salland de Lange (SdL)
27-05-1993 ODH Groep en Salland de Lange failliet. Ontslag voor 610 mensen.
01-06-1993 Doorstart afgelankt Salland de Lange met De Plantijn Groep/Senefelder Groep
25-04-1996 Salland de Lange betrekt een nieuw pand aan de Hamburgweg 14, Deventer
20-01-1998 Management buy-out drukkerij Salland de Lange
05-11-2007 Tweede faillissement Salland de Lange
06-11-2007 Afgeslankt Salland de Lange naar Giethoorn Media Groep
01-07-2008 Drukkerij Salland de Lange, drukkerij Hooiberg uit Epe en Boekbinderij Erven Kramer uit Nieuw-Vennep
fuseren onder de naam Hooiberg Salland
23-06-2009 Faillissement drukkerij Hooiberg Salland

Salland (lasbedrijf) Deventer
Bergenvaarderstraat, Deventer

Eigenaars

A. Wezenberg

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten ketels voor centrale verwarming
Merknamen
Historie
De
firma A. Wezenberg en Electrisch lasbedrijf Salland was gevestigd aan de Bergenvaardersstraat. Men maakte ketels
voor centrale verwarming.

Salland (limonadefabriek) Deventer
Veenenstraat 9, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1937 is de limonadefabriek Salland gevestigd in de voormalige sigarenfabriek Borneo en Langcat aan de
Veenenstraat, Deventer.

Salland (slachterij en baconfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1957

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1957 besluiten de drie vleesfabrieken Meester, Zendijk en Bakhuis tot de oprichting van de slachterij en
baconfabriek Salland in Olst. Het bedrijf fungeert als centrale slachtplaats voor de drie genoemde bedrijven. Men
wilde het gespecialiseerde slachten gezamenlijk gaan doen en bovendien bacon fabriceren voor Engeland. De fabriek
werd daardoor in de volksmond de 'beekon' genoemd. Toen Bakhuis in 1963 overgenomen werd door Unilever bleven
er twee moederbedrijven over. Toen Meester in 1966 Albert Heijn werd, bleef er nog maar een moederbedrijf over en
stapte Anton Hunink uit Deventer in, totdat ook dit bedrijf door Unilever (Zwanenburg) overgenomen werd en de
samenwerking ophield. Een korte tijd beheerde Zendijk & Zn. het slachthuis Salland alleen. Sinds 1970 behoorden
Zendijk & Zn. en Salland tot de N.V. Homburg. Een verbouwing leidde ertoe dat de slachtcapaciteit vergroot werd tot
zo'n 5000-7000 varkens per week. De halffabricaten werden verder werwerkt bij Zendijk & Zn. in Olst en bij Meester in
Wijhe. Rond 1971 werkten er ca. 130 man. De N.V. Homburg bouwde in deze periode ook een opvangcentrum voor
buitenlandse werknemers, waar zo'n 100 Spanjaarden gewoond hebben.

Salland (stoombootdienst) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1877 werd de stoombootdienst Salland opgericht.

Sallandsche Bank (bank) Deventer
Hofstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Sallandse Beton Industrie (betonfabriek) Deventer
Hunneperkade - hoek Mr. de Boerlaan 104d, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1949

tot_jaar ±1954

Producten
Merknamen
Historie
De
Sallandse Betonindustrie van Th. D. Wildeboer was in 1950 gevestigd aan de Oudegoedstraat 39,in 1950 gevestigd
aan de Mr. De Boerlaan 104. Ook wordtde Hunneperkade genoemd.
De Sallandse Beton Industrie maakte betonwaren, machinaal gestampt, trilbeton.

Samenwerking, De (timmerfabriek) Deventer
Kazernestraat h. Mr. de Boerlaan, Deventer

Eigenaars

G.J.L. Marskamp

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten kozijnen, ramen, deuren, trappen, hout- en timmerwerken voor de
bouw, winkel- en bedrijfsbetimmeringen, huishoudelijke goederen
Merknamen
Historie
De
timmerfabriek De Samenwerking van G.J.L. Marskamp maakte verschillende producten.

Schaap & Zn. (Installatiebedrijf) Deventer
Grote Poot 10/12, Deventer; Assenstraat 2, Deventer; Korte Assenstraat 9, Deventer; Achter de Muren 2,
Deventer; Hanzeweg 50, 7418 AT Deventer

Eigenaars

H.J. Helderman 1779 Eigenaar; P.O. Schaap Eigenaar; J.O. Schaap 1830 Eigenaar; Otto Schaap
Eigenaar; Koster 1944 Eigenaar; J.H. Hartmann Eigenaar; M.H. Hartmann 1981 Eigenaar

vanaf_jaar 1779

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma P.O. Schaap & Zn. was een metaalfabriek en een installatiebedrijf voor gas, water en electriciteit, speciaal
gericht op gas- en badkachels, verlichtingstoestellen, metalen keukenartikelen. Men specialiseerde zich op het
anbrengen van bliksembeveiliging op gebouwen.
In 1779 vestigde meesterkoperslager Hendrik Jan Helderman uit Diepenveen zich aan de Rijkmanstraat, Deventer. Zijn
neef Philip Otto Schaap neemt de zaak over en vestigt zich in 1807 aan de Groote Poot 10/12, Deventer.
Daarnaast wordt in 1901 het pand Korte Assenstraat 9, Deventer in gebruik genomen en in 1926 ook Achter de Muren
2, Deventer.
In 1914 brandt in de etalage bij Schaap als een van de eersten in Nederland elektrisch licht.
In 1951 neemt J.H. Hartman de firma over en zet hem voort onder dezelfde naam.

Schaap, A.C. (autobekleding)
Bergschild 28-30, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Radiateurhoezen en radiateurschilden, hoezen voor binnenbekleding,
bandenhoezen, kappen- en deurenbekleding
Merknamen
Historie

Scheperboer (limonadefabriek en bierhandel) Deventer
Pothoofd 15, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1927

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
B.W.
Scheperboer was in 1950 een handel in Amstelbieren, limonade, wijnen en likeuren. Het bedrijf was in 1950
gevestigd aan het Pothoofd 13-15, Deventer.

Schepers (maalderij, graanhandel) Deventer
Raamstraat, Deventer

Eigenaars

G.H. Schepers Deventer

vanaf_jaar 1933

tot_jaar 1947

Producten
Merknamen
Historie
De
maalderij van G.H. Schepers werd in 1933 gevestigd in de voormalige modelmakerij van Nering Bogel aan de
Raamstraat in Deventer. Het in 1905 gebouwde modellenpakhuis van Nering Bögel aan de Raamstraat werd in 1933
overgenomen en verbouwd voor maalderij "De IJzermolen" van G.H. Schepers.

Scherpenhof (Steenfabriek) Terwolde

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenfabriek Scherpenhof stond in Terwolde, ten noorden van De Vooruitgang. De oven is verbouwd en maakt
momenteel deel uit van de camping. Ook de Scherpenhof maakte deel uit van de N.V. Overijsselsche Steenfabrieken.
De fabriek is in 1966 gesloten.

Scheuter (machinefabriek) Deventer
Borgele B 51, Diepenveen; Ankersmitcomplex, Deventer; Parallelweg, Deventer

Eigenaars

M.G. Scheuter

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten hoge-druk hammmenpers, volautomatische dekselnummermachines,
vul- en doseermachines, felskoppen rond en ovaal, matrijzen voor blik,
Merknamen
Historie
De
Machinefabriek M.G. Scheuter maakte verschillende producten onder andere voor de conservenfabrieken. Verder
werden er ook reparaties uitgevoerd aan bedrijfsmachines.
De fabriek van Scheuter is op verschillende plaatsen in Deventer gevestigd geweest. Genoemd worden: Laan van
Borgele, het terrein van de voormalige fabriek van Ankersmit en het TDV-complex aan de Parallelweg.

Scheuter (smid) Deventer
Diepenveenseweg 106, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
smid Scheuter is gevestigd aan de Diepenveenseweg, hoek Ooievaarstraat in Deventer. Na de oorlog was de
smederij met winkel bekend onder de naam Wed. J.H. Scheuter.

Schie, Van (eierhandel) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten eieren en eiproducten
Merknamen
Historie
De
eierhandel A. van Schie was gevestigd aan het Emmaplein 29, Deventer. Het pakhuis was gevestigd aan de
Kerksteeg 14, Deventer.

Schimmelpenninck (wijnhandel) Deventer >zie DAIM

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie
DAIM.

tot_jaar

Schiphorst B.V. (kunststof ladingdragers) Deventer

Eigenaars

J.J. Schiphorst oprichter/eigenaar; Mark Schiphorst; Jaap Schiphorst

vanaf_jaar 1960

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Op
1 april 1960 richt de heer J.J. Schiphorst de gelijknamige firma op. Vanuit zijn kantoor aan huis begint Jan Jaap
Schiphorst met de verkoop van kunststof bakken van onder andere de merken Oudoul en Curver.
Eind jaren 80 nemen Jaap en Mark Schiphorst het bloeiende bedrijf over van hun vader. Schiphorst groeit uit tot een
toonaangevende organisatie over het toepassen van kunststof ladingdragers in de industrie en food branche.
In 1999 verhuist Schiphorst naar een nieuw bedrijfspand aan de Solingenstraat in Deventer. Hier krijgt het bedrijf in
2001 een grote tegenslag te verwerken, een enorme brand legt het gehele bedrijfspand in as. Dit mocht echter het
succes van de firma niet in de weg staan.
In 2002 slaat de familie Schiphorst een andere weg in en wordt het bedrijf toegevoegd aan de Bekuplast groep in
Ringe (Duitsland). Bekuplast is producent van o.a. kunststof bakken, kunststof pallets en kunststof palletboxen.
Schiphorst Transport- en Opslagtechniek BV
De overname is een logische keuze, gezien de vele overeenkomsten tussen Bekuplast en Schiphorst en de
ontwikkelingen in de markt. Hierdoor profileert Schiphorst zich momenteel als producent en distributeur van
kunststof ladingdragers, zowel voor standaard als klantspecifieke producten met de slogan "logistieke oplossingen in
kunststof". Dit in combinatie met gemotiveerde en vakkundige medewerkersresulteert ineen verdere ontwikkeling
van de klantgerichte organisatie ensluit aanop de nieuwe behoefte vanuit de markt.

Schoemaker, Paul (Chemische Industrie) Deventer
Bergsingel 6, Deventer; Zandpoort 10, Deventer

Eigenaars

Paul Schoemaker

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten hulpstoffen voor de vleesindustrie.
Merknamen
Historie
De
Chemische Industrie Paul Schoemaker maakte hulpstoffen voor de vleesindustrie: Accoline, B.V.B., Epiderma,
plastic-draadglas. De firma zal onderdeel uitgemaakt hebben van Senzora.

Schoonoord (vleeswarenfabriek) Terwolde/Twello
Rijksstraatweg, Twello

Eigenaars

B.J. Scholten Eigenaar

vanaf_jaar 1885

tot_jaar 1910

Producten
Merknamen
InHistorie
1885 richt Bernard Jan Scholten uit Terwolde de Stoomvleeschwarenfabriek Schoonoord op. Rond 1910 brandt
deze af en wordt niet meer herbouwd.
De firma heeft een filiaal in Deventer in de Nieuwstraat 10.

Schuitemaker (rietmeubels, stoelen- en mandenindustrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Schuppen (sigarenfabriek) Veenendaal / Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1961

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1961 probeerde de Panterfabrieken (H. en J. van Schuppen) in het gebouw Het Klooster-Zuid, Deventer, een
dependance te starten. Er werkten 35 ervaren sigarenmakers.

Schurink (Zakkenstopperij) Deventer
Goldenbeltstraatje, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Schutte (koek- en broodbakkerij) Deventer
Molenbolwerk, Deventer

Eigenaars

Jan Schutte Wzn eigenaar; A.W.M. Resius 1886 eigenaar

vanaf_jaar 1592

tot_jaar 1886

Producten
Merknamen
Historie
Op
het molenbolwerk stond windkorenmolen "De Drie Gebroeders" van koekbakkersfirma Jan Schutte. De laatste
eigenaar A.W.M. Resius (neef en pleegzoon van Jan Schutte liet in 1882 de molen afbreken. De firma Schutte werd in
1886 overgenomen door Jb Bussink.

Schutte, Wed. S. (mineraalwater- en limonadefabriek, apotheek) Deventer
Nieuwstraat 52, Deventer; Rijkmanstraat 27, Deventer; Menstraat 32, Deventer; Nieuwstraat 47, Deventer;
Leusdersteeg, Deventer

Eigenaars

Sijbrand Schutte

vanaf_jaar 1850

tot_jaar 1968

Producten vruchtensiropen, limonadesiropen, vruchtenlimonade, gazeuse,
mineraalwater, sodawater, likeuren, medicinale en minerale wateren
Merknamen Orange S.S.
Historie
De
Deventer Limonadefabriek N.V. v/h Fa. Wed. S. Schutte had haar kantoor aan de Rijkmanstraat en de fabriek in de
Menstraat.
De apotheek en mineraalwaterfabriek van Wed. S. Schutte, waar kogelflesjes met koolzuurhoudend water werden
gemaakt, was gevestigd in de Nieuwstraat 52, op de hoek van de Kuiperstraat. De firma startte in 1878. Het pand in de
Nieuwstraat werd in 1887 gebouwd. Aanvankelijk maakte de apotheker ook mineraalwater en limonatesiroop, maar
dit is later een zelfstandig bedrijf geworden.
In 1950 heette de fabriek de N.V. Deventer Limonadefabriek (v.h. Fa. Wed. S. Schutte) Rijkmanstraat 27 Deventer.
Knikkeren: met de glazen afsluitkogels uit de kogelflesjes van de mineraalwater- en limonadefabriek van Schutte werd
geknikkerd. De kinderen noemden deze "knikkers" winnekes.

Schuyt v.d.Boom, v.d. (rederij) S.B.S. Deventer
Nieuwe Haven, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
rederij van Van de Schuyt van de Boom was gevestigd aan de Nieuwe Haven/Scheepvaartstraat, Deventer. Bedrijf
opgevolgd door Van de Schuyt, van de Boom & Stanfries (SBS) en Rederij van Swieten.

Selbeck & Zn. (slachtproductenhandel) Deventer
Snippelingsdijk 8, Deventer

Eigenaars

E.F. Selbeck eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma E.F. Selbeck & Zn, de Eerste Deventer Slachtproductenhandel, was gevestigd aan de Snippelingsdijk 8. Import
en export darmen en slachtafvallen.

Senior (melkleidingfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Senzora (zeep- en snoepfabriek) Deventer
Graven - hoek Papenstraat, Deventer; Bruynssteeg 10, Deventer; Bergsingel 2, Deventer; Pothoofd, Deventer;
Noorwegenstraat, Deventer

Eigenaars

Antonie Joannes Schoemaker

vanaf_jaar 1876

tot_jaar

Producten koffie, zeepproducten, reinigingsmiddelen, kristalsoda, pepermunt, verf
Merknamen Spierwit (zeep), Extra (zeep), Kwak (zeep), Tricel (wasmiddel)

hartjes van Senzora

Historie
De
N.V. Industriële - en Handelsmaatschappij Senzora v/h A.J. Schoemaker en Zonen (Schoemaker EN ZOnen
RAambuurt) gaat terug naar Joannes Bernardus Schoemaker, die in 1811 naar Deventer komt en een bedrijfje start in
kruidenierswaren. Joannes' kleinzoon Antonie Joannes (1852-1927)huurt in 1876 het winkelpand met het er
tegenover gelegen pakhuis op de Graven van wed. J.A. Spijker & Comp. en neemt 'de winkelaffaire' en de boter- en
eierhandel over.Het kruideniersbedrijf en grossierderij wordt uitgebreid. Schoemaker verkoopt petroleum, importeert
cognac en wijnen en exporteert eendeneieren naar Engeland.
Omstreeks 1901 gaat hij zelf produceren. Dan heeft hij aan de Hogestraat 31 een korte tijd een fabriekje voor
vleeswaren en worst. Een paar jaar later heeft hij een koffiebranderij.
In 1908 start hij aan de Diefsteeg (nu Bruynssteeg 10) een koffiebranderij en een zeepfabriek. De zeepmerken
"Spierwit" en "Extra" worden gedeponeerd. Uiteindelijk groeit het bedrijf onder de leiding van de zonen Hein en Jan
Schoemaker uit tot een fabriek waar wasmiddelen en suikerwerk (pepermunt) gemaakt wordt.
In 1916 wordt er een fabrieksgebouw aan de Raamstraat gebouwd. In 1917 wordt de firma de N.V. Industriële - en
Handelsmaatschappij v/h Senzora.
In 1927 wordt een fabriek voor de fabricage van zachte zeep aan de Bergsingel 6 gebouwd. In 1929 wordt Bergsingel 24 aangekocht, waar in 1932 een nieuwe verffabriek wordt gevestigd. In 1946 wordt de fabricage van verf voortgezet
aan Pothoofd 17. Uiteindelijk wordt er in 1960 gestopt met de fabricage van verf.
In 1936 wordt Senzora de eerste soda-producent van Nederland: "Zilversoda".
Na de oorlog wordt er synthetische zeep gemaakt. Bekende merknamen van consumentenwasmiddelen zijn: "kwak",
"FEP-vloeibaar wasmiddel, het fosfaatvrije "tricel", "star"en "senso sensitive" Veel suikerwerk en pepermunt wordt
verkocht onder de merknaam "Tiger".
De fabriek adverteert dan als zijnde een fabrikant van zepen, was- en reinigingsmiddelen, verven, lakken en vernissen
en suikerwerken.
In 1989 wordt het pand van de oude drukkerij van De Lange/Van Leer aan de Sluisstraat aangekocht.
In 1996 wordt de locatie op de Zandweerd verruild voor een nieuwe fabriek aan de Noorwegenstraat.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft Senzora in het pand Pothoofd 17 (later omgenummerd naar 117)een verffabriek
gehad.(zie Senzora Verf- en Vernisfabriek)
In 1996 betrok het bedrijf een nieuw pand aan de Noorwegenstraat voor de productie van wasmiddelen.
Eind 2016 kondigt het bedrijf aan dat de productie van soda wordt verplaatst naar De Noorwegenstraat.
In januari 2017 wordt bekendgemaakt dat de productie van suikerwerk, waaronder de beroemde hartjes, verkocht is
aan Fortuin, Dokkum, de producent van Wilhelmina pepermunt. Uiteindelijk zullen ook de kqantoren verhuizen naar
de Noorwegenstraat waarmee een einde komt aan de vestiging in de Raamstraat.

Senzora Verf- en Vernisfabriek N.V. (verffabriek) Deventer
Pothoofd, Deventer; Raamstraat 6, Deventer

Eigenaars

Senzora N.V. ; Hr. Dashorst Directeur

vanaf_jaar 1952

tot_jaar ±1963

Producten verf, vernis
Merknamen
Historie
Zie
ook SENZORA
Op 13 september 1952 wordt de verffabriek van Senzora N.V. een zelfstandige onderneming.

Sigtenhorst en zoon, Wed. van den (loodgieters) Deventer
Brink 88, Deventer

Eigenaars

Andries van den Stigtenhorst (1814-1890) 1845 1879 eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
loodgietersbedrijf van de weduwe Sigtenhorst en zoon was gevestigd aan het pand (links) grenzend aan het
Penninckshuis in Deventer.

Slot Kleverkamp (wijnhandel en koloniale waren)
Zwolseweg, Deventer; Holterweg, Deventer

Eigenaars

Frank Slot 2010 directeur; Léon van Oudenallen 2010 directeur

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten koloniale waren, comestibles, wijn
Merknamen
Historie

Sluis (Biscuitfabriek) Deventer
Venenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1923

tot_jaar

Producten frou-frou, biskwie
Merknamen
Historie
De
koekjesfabriek van Sluis begon in 1923 aan de Venenstraat, Deventer. Daarna is de fabriek gevestigd aan de
Veenweg-Oude Holterweg. Deze fabrieksgebouwen worden in 1934 overgenomen door Thomassen & Drijver.
Later zijn de fabrieksgebouwen opgenomen in het complex "Centrum" van TDV.
Bij Sluis maakten ze o.a. frou-frou en biskwie.

Sluis J. v. d.
Veenweg 101, Deventer; Boxbergerweg 104, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Aan
de Veenweg, Deventer, ter hoogte van de Rozengaarderweg was de touwslagerij en dekkledenfabriek annex
verhuurinrichting van J. v. d. Sluis gevestigd.

Smeenk, G.J. (kuiperij) Deventer
Korte Bisschopstraat 15-17, Deventer

Eigenaars

G. J. Smeenk

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historiehad in de Korte Bisschopstraat in Deventer een kuiperij. Zijn zaak werd overgenomen door H.J. Nijbroek die
Smeenk
later naar de Menstraat verhuisde.

Smies (bakkerij) Deventer
Grote Kerkhof 10, Deventer

Eigenaars

W.J. Smies 1848

vanaf_jaar 1848

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1848 nam bakker W.J. Smies de bakkerij van J.D. Kok over. Smies was destijds bekend om zijn lekkernij
"Smiesterkes".

Smit, H.J. (Pettenfabriek en confectie-industrie) Deventer
Lange Bisschopstraat 26, Deventer; Lange Bisschopstraat 32, Deventer; Mr. H.F. de Boerlaan 36, Deventer

Eigenaars

H.J. Smit

vanaf_jaar 1842

tot_jaar

Producten jongensblouses, jongensoverhemden, dames-, fantasie- en jasschorten,
heren- en jongenspetten, pijama's.
Merknamen

voormalige pettenfabriek

Historie
De
N.V. H.J. Smit's Confectie Industrie was gevestigd aan de Mr. H.F. de Boerlaan 36 in Deventer.
De pettenfabriek van H.J. Smit ontstond in 1842 (?). De fabriek was in 1883-'84 gevestigd aan de Lange Bisschopsstraat
1673? In Deventer. In 1909 was er sprake van de locatie: Lange Bisschopsstraat 26. In 1937 was er sprake van nr. 32.
Vermoedelijk gaat het dan nog steeds om dezelfde locatie. (In een advertentie in het Deventer Dagblad van 16-111904 laat H.J. Smit weten dat, wegens een verbouwing, hij tijdelijk gevestigd is in de Lange Bischopstraat 28 ("naast
mijn eigen winkel")
Later is de fabriek gevestigd aan de Mr. de Boerlaan 36 (151) / hoek Noordzeestraat in Deventer, de gevelsteen daarin
vermeldt: "20-10-1930 Gerard Jan Smit". Later is in dit pand de firma DAVO gevestigd geweest, waar o.a.
postzegelalbums gemaakt werden.
De gevelsteen is bij een verbouwing verwijderd, maar nog wel in het bezit van de familie Smit.

Smits en zoon, J. (brandkasten en kluisdeuren)
Kleine Overstraat 10, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten brand- en inbraakvrije brandkasten, kluisdeuren, geldkisten, sloten,
kachels, fornuiuzen, vulemmers, tegelplaten.
Merknamen
Historie

Smurfit Kappa Zedek (kartonnagefabriek) Deventer
Groningerstraat 4, Deventer; Maagdenburgstraat 9, 7421 ZA Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1956

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Kappa
Zedek (De Zeeuw Deventer Kartonnage), Z. de Zeeuw & ?; Deventer, N.V. Golfcarton- en cartonagefabriek is
ontstaan uit een handelsboekbinderij die in 1956 door J.D. Franken & Zn. opgezet is. Er worden displays en
verpakkingen gemaakt.
De firma is gestart aan de Bergenvaarderstraat 4.
In 1958 verhuist de kartonnage-afdeling naar de Finsestraat.
In 1960 wordt de eerste golfkartonnen verpakking gemaakt. Het golfkarton wordt geleverd door De Zeeuw Eerbeek.
Uit deze contacten ontstaat Z. de Zeeuw & ?; Deventer N.V. Golfcarton- en cartonagefabriek. De Zeeuw meer dan 50%
van de aandelen verwerft.
In 1973 wordt de Zeeuw Deventer een onderdeel van Bührmann Tetterode. In 1980 wordt de naam van het bedrijf
gewijzigd in Zedek B.V. en wordt een jaar later het nieuwe kantoor in gebruik genomen. In 1983 wordt een nieuwe
bedrijfshal gebouwd. In 1984 werken er 150 mensen bij Zedek.
In 1988 wordt aan de Groningerstraat een nieuwe productiehal gebouwd.
In 1998 wordt Zedek een onderdeel van Kappa Packaging. De naam wordt gewijzigd in Kappa Zedek.
In 1999 wordt de fabriek verwoest door een brand. In 2000 wordt een gloednieuwe locatie op het Handelsparkt de
Weteringen in Deventer in gebruik genomen.

Snippeling (Klompenfabriek) Snippeling

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Bij
de spoorbrug over het Overijssels kanaal op de Snippeling was de klompenfabriek "Snippeling" gevestigd.

Snippeling, De (kalkbranderij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma J. Trip had een kalkbranderij 'De Snippeling' aan het Overijsselskanaal. Er waren daar drie kalkovens.

Somer N.V. (drukkerij en uitgeverij)
Rijksstraatweg K 7, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
HistorieNieuwsblad gemeente Voorst
Uitgave

Son & Co, Van (inktfabriek) Deventer
Bergsingel 17, Deventer; Rijkmanstraat 2736, Deventer; Raamstraat 15, Deventer; Kleine Drift 41 1221 JX
Hilversum

Eigenaars

Hartog Philip van Son (1816-1898) 1872 oprichter-eigenaar; Philip (Uri) van Son (1850-1936)
1918 directeur-eigenaar; Maurits (Mosje) van Son (1890-1945) 1918 directeur-eigenaar; Philip van
Son (1919-1981) ; Maurits van Son

vanaf_jaar ±1872

tot_jaar

Producten inkt, zegellak, kantoorlijm, schrijfwaren, schrijfmachinelinten
Merknamen Sona, Hollandia, Hercules
P.Historie
van Son & Co was de eerste inktfabriek van Nederland gevestigd aan de Bergsingel 17 in Deventer. Het pand is
gebouwd in 1889, de architect is Gerhard te Riele. Daarvoor kwam de inkt uit het buitenland of men maakte hem zelf.
Nadat Van Son een paar jaar alleen zegellak had geproduceerd, begon hij in 1878 ook inkten te maken; in 1907 waren
er 35 mensen werkzaam.
Er werden vele soorten inkt gemaakt: Davo-inkt en Hollandia-inkt waren beide galnoteninkten.
Daarnaast maakte men telegraafinkten voor het Rijk en de beide spoorwegmaatschappijen en sinds 1901 ook
boekdrukinkt.
Voor over-zee werd poederinkt gemaakt, die met water moest worden aangelengd.
Daarnaast maakte het bedrijf kantoorlijm. De fabriek was in 1883/4 gevestigd aan de Rijkmanstraat 2736 in Deventer.
In 1889 werd de in neo-renaissance stijl gebouwde fabriek aan de Raamstraat ontworpen door Gerhard te Riele.
In het Deventer Dagblad van 6-1-1916 wordt door de burgemeester bekend gemaakt dat zij een aanvraag hebben
ontvangen van de firma P. van Son tot het oprichten van een verffabriek buiten het Pothoofd bij de Buitengracht in
Deventer. Op 15-02-1916 wordt bekend gemaakt dat B&W de vergunning hebben verleend.
De eigenaar, P. van Son, behoorde tot de vooraanstaande joodse families in Deventer. De fabriek is in 1921 verhuisd
naar Hilversum.
Zegellak ontstaat door een combinatie van schellak, gom, hars, olie en kleurstoffen. Het werd veel gebruikt door
notarissen.
Het bedrijf exporteerde veel naar Nederlands-Indië, Brits-Indië en Zuid-Afrika.

Sonnenberg (brood- en banketbakkerij) Deventer
Bierstraat 8, Deventer

Eigenaars

A.J. Sonnenberg Eigenaar

vanaf_jaar 1947
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Sonnenberg (Slachterij) Deventer
Snippelingsdijk, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
slachterij Sonnenberg was tot in de jaren '90 gevestigd aan de Snippelingsdijk, Deventer. De firma is ontstaan uit
het gemeentelijk abattoir.

Sonnenberg (Transportbedrijf) Deventer
Smedenstraat 34, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen

Sonnenberg vrachtauto

Historie
Voor
de opkomst van het gemotoriseerde verkeer bezat men ruim 100 paarden die als taxi (met koets) voor de
arresleeen en voor begrafenis- en trouwstoeten werden gebruikt. Uit de stalhouderij Sonnenberg in de Smedenstraat
ontstond een sleep- en vrachtvervoersbedrijf.

Spiegel & Zn, Van (exportslachterij) Twello
Stationsstraat, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1899 richt Mozes van Spiegel de Geldersche Vleeschhouwerij op. Zijn (vermoedelijke) vrouw Sara Esther van Spiegelde Horst sticht in 1909 de Twellosche Exportslachterij Van Spiegel & Zn. Na moeilijkheden met de uitvoer van vlees,
vooral bacon, naar Engeland gedurende de Eerste Wereldoorlog werd de Export overgenomen door Zendijk uit Olst,
achterneven van de Van Spiegels. De naam werd veranderd in Twellosche Exportslachterij Zendijk en Zonen. De Export
had een eigen spooraansluiting op de spoorlijn Apeldoorn-Deventer en vervoerde haar producten met eigen
koelwagens. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kreeg de heer Lohrengel de leiding. De slachterij werd als joodse
onderneming niet opgeheven omdat ze van belang was voor de voedselvoorziening. De joodse directie keerde na de
oorlog terug en het bedrijf ging verder onder de naam Handelsonderneming IJsselstreek (HOY). Eind jaren vijftig is
HOY overgenomen door de Vleescentrale uit Assen, die op haar beurt fuseerde met Saveco waaruit Coveco
voortkwam. Hiermee eindigden de activiteiten in Deventer. In 1999 gaat Coveco na een fusie over in Dumeco.

Spoel, Van der (Timmerfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
timmerfabriek van Van der Spoel was gevestigd aan de Lagestraat, Deventer, tegenover de ijsfabriek van Linthorst.

Spoelstra, R. (Mineraalwaterfabriek) Deventer
Kleine Overstraat 67, Deventer; Assenstraat 13, Deventer

Eigenaars

R. Spoelstra Eigenaar

vanaf_jaar 1920

tot_jaar 1947

Producten
Merknamen
Historie
De
mineraalwaterfabriek R. Spoelstra was gevestigd aan de Kleine Overstraat 67, Deventer. Later is het fabriekje naar
de Assenstraat nr 13 verhuisd. Dit pand staat er nu nog. In de gevel is de tekst te lezen: Mineraalwaterfabriek. De
firma verkocht ook Z.H.B. Bieren.

Spoor (Brood- en banketbakkerij) Deventer
Lange Zandstraat, Deventer

Eigenaars

H. Spoor Eigenaar

vanaf_jaar 1947
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Starink, B.J. (maalderij, voederart.h.) Bathmen
Rijksstraatweg C96, Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Station HIJSM

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Stedelijke spin- en breifabriek 'De Armenfabriek'
Noordenbergschild, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1806 richt het Gemeentebestuur van Deventer een spin- en breifabriek op, bijgenaamd "De Armenfabriek". De
fabriek was gevestigd aan de Noordenbergschild, hoek Meelbrug. Er werden wollen sokken en handschoenen van leer
gemaakt. Er werd ook gewerkt met thuiswerkers.
In 1841 werkten er 17 volwassenen en 10 kinderen. De fabriek werd in 1892 gesloten. De laatste fabrieksdirectrice
was mevrouw Klaasen-Berendsen.

Steenbruggen & Vosmeijer (installatiemaatschappij) Diepenveen
Borgele B 119, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten installaties voor graanmaalderijen en meelfabrieken
Merknamen
Historie
De
firma Steenbruggen & Vosmeijer was een machinefabriek van molenwerken in Diepenveen (Platvoet) en maakte
o.a. installaties voor graanmaalderijen en meelfabrieken.

Steengaasfabriek, N.V. Nieuwe Nederlandsche, Twello
Duistervoordseweg J 30, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Stegeman & Co. (Vleeswarenfabriek) Deventer
Korte Bisschopstraat 31, Deventer; Polstraat 76-78, Deventer; Laan van Borgele 66 / Diepenveenscheweg 1,
Deventer; Rigastraat 17, 7418 EW Deventer

Eigenaars

J. Stegeman eigenaar; Wed. Stegeman-te Riele; L.J.P. Stegeman; Van de Belt; J. Hoogstraten
Directeur

vanaf_jaar 1885

tot_jaar

Producten vleeswaren, vleesconserven, groentenconserven, vruchtenconserven,
jams, soepen
Merknamen
Historie
De
vleesverwerkende fabriek van N.V. L.J.P. Stegeman & Co. is nog steeds in de stad gevestigd en ontstaan uit de
spekslagerij van J. Stegeman in de Korte Bisschopstraat.
In de Polstraat 76-78 Deventer begon J. Stegeman in 1858 met een kleine vleesverwerkende fabriek, die doorliep naar
de Zandpoort. In die tijd is er ook sprake van de vleesfabriek De Klaver.
Een tijdlang is ook G.J. van de Belt (mede)eigenaar geweest.
Stegeman heeft een aanvraag gedaan voor een fabriek in de Walstraat 8-10 Deventer. Onduidelijk is of de fabriek daar
gevestigd is geweest.
De firma vestigt zich in 1916 in een oude conservenfabriek aan de Laan van Borgele, Deventer en wordt een N.V. Het
assortiment wordt uitgebreid met soep. J. Hoogstraten (1892-1960) werd als directeur aangesteld. In 1962 wordt het
familiebedrijf Stegeman N.V. omgezet in Stegeman B.V. Om aan de veranderende vraag uit de markt te kunnen blijven
voldoen gaat Stegeman in 1968 samenwerken met vleesverwerkend bedrijf Hendrix fabrieken N.V uit Boxmeer. Dit
bedrijf neemt de slacht voor haar rekening, terwijl Stegeman blijft zorgen voor het produceren en verpakken van het
met zorg samengestelde assortiment. In 1981 verhuist het bedrijf naar het industrieterrein Kloosterlanden in Deventer.
Stegeman wordt in 1994 gekocht door het Amerikaanse concern Sara Lee Inc.. Sara Lee heeft een eigen
voedingsmiddelentak in Europa waarin meerdere vleesverwerkende bedrijven ondergebracht zijn. Stegeman fuseert
in de negentiger jaren met Boers Meat Products uit St. Michielsgestel.
Sara Lee Foods Europe neemt in 1999 het bedrijf Meester uit Wijhe over van Ahold. Meester is een oud familiebedrijf
dat in 1847 werd opgericht en eind jaren "60 in handen kwam van Ahold. Nagenoeg alle vleeswarenproducten die
Meester produceerde, inclusief snacks en maaltijdcomponenten, werden onder private label door Albert Heijn
verkocht.
Na de overname van Meester door Sara Lee worden de bedrijven Meester en Stegeman in 2000 samengevoegd onder
de naam Meester Stegeman.
Het Amerikaanse concern Smithfield Foods Inc. koopt in 2006 Meester Stegeman van Sara Lee Foods Europe. Meester
Stegeman wordt Stegeman, ede-ede-n naam voor organisatie en merk. Stegeman heeft vestigingen in Deventer, Wijhe
en St. Michielsgestel waar in totaal circa 750 mensen werken.
Smithfield Foods is "s werelds grootste producent van fokvarkens en varkensvlees. De gehele Europese vleeswarentak
van Sara Lee Foods Europe gaat over in Groupe Smithfield Foods, waarvan het Europese hoofdkantoor is gevestigd in
Parijs.

Stegeman is sinds 2008 onderdeel van Campofrio Food Group.<a target="http://www.campofriofoodgroup.com/"
href="http://www.campofriofoodgroup.com/">Campofrio Food Group</a>, het bedrijf dat is ontstaan uit de fusie van
Groupe Smithfield en Campofrio, is het meest vooraanstaande vleesverwerkende bedrijf in Europa, en ede-ede-n van
de vijf grootste vleesverwerkende bedrijven in de wereld. Heden, zijn er zeven onderling afhankelijk functionerende

Stegeman (brood- en banketbakkerij) Deventer
Hogestraat 47, Deventer

Eigenaars

H. Stegeman Deventer

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten Dubbelgebakken roggebrood
Merknamen
Historie
de
brood- en banketbakkerij van Stegeman was gevestigd in de Hogestraat 52? in Deventer.

Stempher & Zn, W. (Papierwarenfabriek)
Smedenstraat 57-59, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Papierwarenfabriek
en Drukkerij W. Stempher & Zn. C.V. was gevestigd aan de Smedenstraat, Deventer. De firma
maakte papieren zakken, voor kleinverpakking en voor producten als: cement, kunstmest, veevoeders, enz.;
toonbankrollen en wikkels, bedrukt en onbedrukt, papieren verpakkingen.

Stenvert, Gebr. (lood- en zinkwerk) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Gebrs. Stenvert lood- en zinkwerkers waren gevestigd aan de Schoutenweg 78, Deventer.

Sterken & Sadelaar ( limonadefabriek)
Molenstraat 16, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten Specialiteit in Schilletjes
Merknamen
Historie
Limonadesiropen
en gazeuses.

Stobbenwaard (Steenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Op
de Stobbenweerd, achter de rioolzuiveringsinstallatie in Diepenveen werd in 1895 de Deventer Stoomsteenfabriek
gevestigd. De fabriek is tot 1916 in productie geweest. Onder de oprichters kunnen de heren L.G. en A.J. Roetert
Steenbruggen en J.A. Coldewey genoemd worden.
Resten van deze fabriek zijn nog te vinden achter de boerderij. De bij de fabriek behorende steenbakkershuisjes aan
de Platvoet staan er nog.

Stoffel (Houthandel en houtzagerij De Vriendschap) Deventer
Lagestraat 6, Deventer; Duurstedeweg 33002, Deventer

Eigenaars

Pieter Cornelis Stoffel (1819-1869) 1844 eigenaar

vanaf_jaar 1844

tot_jaar 1962

Producten hout, triplex, board
Merknamen

fabriek Lagestraat

Historie
De
N.V. Deventer Houthandel van P. Stoffel Czn. maakte hout, triplex en board. In 1844 kocht Pieter Stoffel (18191869), afkomstig uit een molenmakers-familie uit de Zaanstreek, na een tip van zijn oude meesterknecht Jan ten
Zijthoff, die zich al voor 1831 in Deventer gevestigd had, de houtzaak van Wed. G. Beekman aan de Polstraat, hoek
Boterstraat 2 te Deventer.
Advertentie in de Deventer Courant 19-7-1844:
De ondergetekende T.E.Beekman geb. Werneke de negotie in houtwaren van wijlen haren man G. Beekman hebbende
overgedaan aan den Heer P. Stoffel Czn heeft bij dezen de eer haren dank te betuigen voor het vertrouwen en de
begunstiging, die de overledene heeft mogen ondervinden en neemt tevens de vrijheid, ook in haar belang, den Heer
P. Stoffel in gemelde zaak ten dringenste aan te bevelen.
Deventer 19 juli 1844. T.E.Beekman geb. Werneke.
In 1847 nam hij van de gebroeders Kronenberg de wind-houtzaagmolen "De Vriendschap" over, een molen die buiten
de Noordenbergpoort lag, die Pieter's opa in 1805 gebouwd had. Ook kocht hij een pakhuis op de Brink, hoek
Boterstraat in Deventer.
In 1868 werd een stoommachine geplaatst.
De molen brandde in 1870 af, waarna alleen de stoomzagerij herbouwd werd. Pieter Stoffel jr. breidde daarna uit o.a.
met zaag- en schaafmachines, spoorrails over de werf en een balkenhaven.
In 1878 nam Stoffel een houtloods aan het Bokkingshang over van de failliet gegane werf van Thijssen. Ter plaatse
werd in 1938 een nieuw pand gebouwd voor fa. H. Struik gebouwd.
In 1895 werd een tweede stoommachine geplaatst. Na de eeuwwisseling werd vooral hout uit de Oostzeelanden, de
Oeral en Noord-Amerika gehaald. De houthandel had een eigen loswal in een haven aan de IJsel.
Voor de Tweede Wereldoorlog waren er veel werknemers "s zomers in dienst, die "s winters bij Hunink, Stegeman of
de olieslagerij van de firma Ten Hove werkten.
In 1958 fuseert Stoffel met de firma Horsting in Doetinchem.
In 1973 ging Stoffel over in de Drentsch-Overijsselsche Houthandel (DOH).
Thans kennen we het bedrijf nog als PontMeyer.
Aan de IJsel staat nog een monument ter nagedachtenis aan de firma Stoffel (cirkelzaag).

Stokfleth (Machinehandel en ingenieursbureau) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek van Stokfleth was in 1950 gevestigd aan de Assenstraat, in 1956 aan de Industrieweg 27, Deventer.

Stokking C.V. (meubelfabriek)
Twelloseweg R 18, Terwolde

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Stokvis & Zn. (handelsmaatschappij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
handelsmaatschappij R. S. Stokvis & Zn. was gevestigd aan de Industrieweg 2, Deventer.

Stoombootrederij Deventer-Amsterdam (rederij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Stoombootrederij Deventer-Amsterdam

Struik & Zn. (dekkleden) Deventer
Emmaplein 69, Deventer
Diepenveenseweg, Deventer; Maagdenburgstraat 28, 7421 ZD Deventer
Roermondstraat 5, 7418 CP Deventer

Eigenaars

H. Struik

vanaf_jaar 1876

tot_jaar

Producten Scheepsbehoeften: teerproducten, staaldraad, takels en hijsblokken,
touwwerk, ijzerwaren
Merknamen
Historie
De
firma H. Struik & Zn. was gevestigd aan het Emmaplein 69. Er werd gehandeld in lasbenodigdheden,
scheepsartikelen en dekkleden.
Uit het Deventer Dagblad van 29 april 1904:
"Aanbesteding:
Maandag 2 Mei, des middags 12 uur, op de zaal der BOUWKUNDIGE VEREENIGING:
Het af breken van en het bouwen van een PAKHUIS met
BOVENWONINGEN aan de Bokkingshang voor H. Struik & ZOON.
Teekenlngen en bestek zijn á fl 1 verkrijgbaar zoolang de voorraad
strekt bij F. TEN ZIJTHOF & ZOON."

Stuurman (banketbakkerij) Deventer
Brink, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Electrische Bakkerij De Waag van R. Stuurman was gevestigd aan de Brink 83, Deventer.

Tauw (ingenieursbureau) Deventer
Handelskade 11, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1928

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Tauw
werd in 1928 opgericht in Haarlem als technisch bureau van de Unie van Waterschappen. De firma Tauw is sinds
1975 gevestigd aan de Handelskade te Deventer. Door de overgang van met stoom aangedreven pompen naar de op
electriciteit werkende pompstations ontstond de behoefte aan onafhankelijk en technisch hoogstaand advies. De drie
belangrijkste divisies werden: civiel engineering, electrische en mechanische engineering en constructie. Vanwege de
vorming van een nieuwe polder werd de eerste tak van het bedrijf eind jaren '30 gevestigd in de provincie Groningen.
Vanaf 1947 haalde Tauw een heel aantal herstelorders binnen voor pompstations. De activiteiten werden uitgebreid
met landmeetkundige diensten. In 1954 startte Tauw zijn activiteiten op het gebied van milieubeheer:
afvalwaterbeheer en laboratoriumfaciliteiten. In 1955 werd de partnerstructuur omgezet in een N.V. In 1967 werd een
dochtermaatschappij opgericht onder de naam Infra Consult. Vanaf het begin werd Tauw betrokken bij projecten met
betrekking tot vervuilde grond (Lekkerkerk, 1980). Dit leidde tot een fikse groei van 120-650 medewerkers. Er werden
nieuwe diensten opgezet aangaande afval-, lucht- en milieumanagement. Tauw groeide in de jaren '90 vanwege een
groot aantal overnames. Op internationaal gebied ging Tauw een samenwerking aan met COWI ( Denemarken) en
Enviros (Groot Britannie). Deze samenwerking is sindsdien uitgebreid tot een wereldwijd netwerk.

Technische Unie ( ) Deventer
Snippelingsdijk, Deventer; Hanzeweg 19034, 7418 AT Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
grondslag voor de Technische Unie werd in 1888 door H.C. Heybroek gelegd aan de Warmoesgracht, Amsterdam
met de oprichting van een Magazijn voor Boheems Glas en Lampenartikelen. De Technische Unie, Deventer was
gevestigd aan de Snippelingsdijk. Nadat het bedrijf was verhuisd naar de Hanzeweg werd het gebouw aan de
Snippelingsdijk na 1990 gesloopt.

Tedeco (verpakkingsmaterialenindustrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek in verpakkingsmaterialen Tedeco (Gizeh)

Tepro (confectiebedrijf) Deventer
Singel 4, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Tesko (klompenfabriek) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1915

tot_jaar 1921

Producten
Merknamen
InHistorie
1915 wordt de Twellose Eerste Stoom Klompen Onderneming (TESKO) opgericht door Veldhoen, Gosker en
Kooyman. De firma wordt gevestigd aan de Duistervoordseweg. Er worden klompen machinaal gefabriceerd. In 1921
gaat de heer Veldhoen voor zichzelf beginnen. Zie A. J. Veldhoen & Zn. Klompenfabriek Twello.

Tesor (fietsenfabriek) Deventer
Kleine Overstraat 59, Deventer; Smedenstraat 175, Deventer; Smedenstraat 5, Deventer

Eigenaars

Mozes Joseph (Moos) Polak oprichter-eigenaar; Ies de Leeuwe

vanaf_jaar 1930

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
fietsenfabriek Tesor was eigendom van Moos Polak, een bekende rijwielhandelaar. Moos begon samen met zijn
vrouw Roos een fietsenzaak in de voorkamer van een pand aan de Grote Overstraat, Deventer. Moos kocht fietsen
van een schroothandelaar en maakte van de bruikbare onderdelen 'nieuwe' fietsen. Roos gaf het product een likje
verf. Moos nam later een pand in de Kleine Overstraat en de Smedenstraat in gebruik. Achter het station had hij zijn
fabriek. De fietsenfabriek zat vanaf 1939 in de Smedenstraat 80 (nu nr. 5) in een hoog pakhuis op de eerste etage.
In 1933 schonk hij de elf spelers van Go Ahead bij het kampioenschap een fiets. Het merk 'Tesor' wasvernoemd naar
zijn dochter Roset.
Na de oorlog heeft de familie Ies de Leeuwe de fietsenhandel genaamd ''Tesor Cycle-Deventer, M.J. Polak"
overgenomen.

Teunissen (limonadefabriek en bierbottelarij) Deventer
Bijltje 43, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten De Leeuw's bieren en limonade
Merknamen
Historie
De
limonadefabriek en bierbottelarij van H.J. Teunissen was gevestigd aan Het Bijltje 43, Deventer.

Themans (Hang- en Sluitwerk) Deventer
Hunneperkade 62, 7418 BT Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1935

tot_jaar

Producten sloten, scharnieren
Merknamen
Historie
Het
bedrijf is begonnen omstreeks 1935 in Deventer. Het levert hang- en sluitwerk op maat.

Thieme (Drukkerij) Deventer
Schonenvaardersstraat 6, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 2004

tot_jaar

Producten
Merknamen
HistorieDeventer is een jonge drukkerij in Deventer. De firma is gevestigd aan de Schonenvaardersstraat. De firma
Thieme
maakt deel uit van de Thieme GrafiMedia Groep.

Thijssen, C.J.F. (kuiphoutzagerij en scheepstimmerwerf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1869

tot_jaar 1877

Producten
Merknamen
Historiewas gevestigd aan de haven nabij de gasfabriek in Deventer. Na Thijssens faillissement in 1877 werd op die
Thijssen
plek de molenmakerij van de Firma ten Zijthof gevestigd.

Thomassen & Drijver (blikfabriek) Deventer
Molenstraat 33, Deventer; Venenstraat 23, Deventer; Zweedsestraat, Deventer; Zutphenseweg 51051, Deventer
(Hoofdkantoor)

Eigenaars

J.H. Ankersmit( ) 1919 firmant; Thomas Thomassen (1893- ) 19191953 firmant; Frits Drijver(18971983) 19191963 firmant/ president directeur; Thomassen & Drijver Verblifa 1965 1991; Impress
1991 2010; Ardagh 2010

vanaf_jaar 1919

tot_jaar

Producten Blikverpakking
Merknamen

Molenstraat

Historie
Johan
Hendrik Ankersmit, zoon van de stichter van de Ankersmit textielfabriek H.J. Ankersmit, nam in 1919 het
initiatief tot het oprichten van een blikfabriek. Ankersmit was mede-eigenaar van het exportbedrijf Köler & Ankersmit
dat veel conservenproducten exporteerde naar Oost-Indië. In eerste instantie werd het inblikken uitbesteed aan het
Deventer bedrijf Wiegerink. Ankersmit besloot echter zelf een blikfabriek te starten.
Zijn schoonzonen Thomas Thomassen (1893-????) en Frits Albert Drijver (1897-1983) werden de firmanten. In 1953
verlaat Thomassen het bedrijf wegens persoonlijke en zakelijke meningsverschillen.
Later produceerde T&D voor veel conservenfabrieken, zoals Stegeman, Meester, Zendijk, IJsseldijk en Linthorst. In de
regio, maar ook aan fabrieken daarbuiten. Ook Bussink kocht blikken bij T&D.
In 1928 verhuist het bedrijf in Deventer van de Molenstraat naar de Veenweg. In de jaren dertig verwerft de fabriek
grote percelen aan de Veenweg, Rielerweg en Oude Holterweg in Deventer.
In 1934 ging T&D samenwerken met de grootste blikemballagefabrieken ter wereld, de Amerikaanse Continental Can
Company en Metal Box Company. Deze bedrijven nemen ook een belang in de N.V. De modernste technologie kwam
hierdoor binnen handbereik. Mede hierdoor kan het bedrijf doorgroeien tot een blikfabrikant van formaat.
Na de Tweede Wereldoorlog kan T&D haar bedrijfsvoering weer snel opstarten dankzij deze vooroorlogse contacten.
De productie komt traag op gang, doordat blik lange tijd schaars blijft.
T&D bouwt ook in Oss (1952) een fabriek en neemt in datzelfde jaar de N.V. Metaalwarenfabriek Drenthina in
Hoogeveen over. In 1953 wordt aan de Veenweg een nieuw laboratorium gebouwd. In dat jaar werken er 1.550
mensen bij T&D.
In 1955 wordt op het industrieterrein Deventer II (Deventer-Zuid) geopend, waarna de oude fabriek Deventer I
(Deventer-Centrum) genoemd gaat worden.
In 1958 wordt het nieuwe hoofdkantoor aan de Zutphenseweg geopend door Koningin Juliana.
Vanaf 1965 verandert er veel in de blikindustrie. Er is sprake van een enorme schaalvergroting, terwijl de productie
verder geautomatiseerd wordt. Eerst fuseert T&D in 1965 met de Verenigde Blikfabrieken (Verblifa), een grote
Amsterdamse blikdrukkerij oorspronkelijk afkomstig uit de Zaanstreek.. De fabriek draagt daarna de naam Thomassen
& Drijver Verblifa (TDV). In 1966 richt TDV samen met een aantal andere (internationale) partners Tedeco B.V. op, een
fabriek voor kunststof bekers en verpakkingsmaterialen met een vestiging in Deventer en in Hamburg. De fabriek in
Deventer werd in 1969 geteisterd door een grote brand. In 1969 wordt het bedrijf geherstructureerd. Een aantal
vestigingen wordt gesloten. Daarna wordt er verdere samenwerking met andere Europese (o.a. J.A. Schmalbach in
Duitsland) en Amerikaanse bedrijven gezocht. TDV gaat in 1970 deel uit maken van het concern Continental Can
Company.
In 1980 werken er nog 5.700 personen bij de verschillende TDV-vestigingen. Dat vermindert daarna in ras tempo. In de
reorganisatieperiode 1987-1990 moeten er maar liefst 1.500 mensen uit, waarvan er maar liefst 600 in Deventer.
In Deventer-Centrum is plaats voor CSW, de Centrale Servicewerkplaatsen voor machines en gereedschappen, de

Tieskens, Gebr. (Molenwerken) Deventer
Veenweg 61-63, Deventer; Handelskade 13, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar 1964

Producten Drijfwerken, Riemschijven, Drijfassen, Lagers, Molenwerken,
Zakuitklopmachines,elevatoren, builmachines, graanzuiverings- ebn
Merknamen
Historie
De
Gebr. Tieskens was een fabriek voor molenwerken en machinefabriek en was gevestigd aan de Veenweg in
Deventer. De fabriek was al voor 1931 bekend. Later waren de gebroeders Tieskens aan de Handelskade in Deventer
gevestigd.

Timan, Gebr. (IJzerhandel) Deventer
Korte Bisschopstraat 30, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1824

tot_jaar 1956

Producten
Merknamen
Historie
De
N.V. Gebr. Timan hadden een ijzerhandel in Deventer aan de Korte Bisschopstraat 30 (later een vestiging van Albert
Heijn).

Touwslagerij 1

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Op
de kaart van ca. 1889 staat aan de Diepenveenseweg, Deventer, achter het station een touwslagerij ingetekend.
Verdere informatie ontbreekt nog.

Touwslagerij 2

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Op
de kaart van ca. 1889 staat aan de Brinkgreverweg, Deventer, tegenover de Rielerweg een touwslagerij
ingetekend. Verdere informatie ontbreekt vooralsnog.

Touwslagerij 4

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Aan
de Bolwerksweg was een touwslagerij gevestigd. Nadere informatie ontbreekt.

Trio (Drukkerij) Deventer
Graven 6, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Aan
de Graven 19? Deventer was de stoomdrukkerij Trio gevestigd.

Tubal (ijzergieterij en machinefabriek) Deventer
Hanzeweg 12, Deventer (fabriek); Twelloseweg 4, Deventer (kantoor)

Eigenaars

vanaf_jaar 1954

tot_jaar

Producten V-snaarschijven, gietijzeren riemschijven, machine- en handvorm
gietwerk.
Merknamen
Historie
De
Deventer IJzergieterij en Machinefabriek Tubal was gevestigd aan de Hanzeweg in Deventer.

Twellosche exportslachterij (vleeswarenfabriek) Twello

Eigenaars

M. A. Zendijk 1953 Directeur; K. Stroosma 1953 Directeur

vanaf_jaar 1909
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Spiegel & Zn, Van.

tot_jaar

Twellose Stoomwasscherij en Bleekerij (wasserij en blekerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1880

tot_jaar 1950

Producten
Merknamen
Historie
Rond
1880 neemt mevr. A.C. baronesse van der Feltz-jkvr. Van Swinderen het initiatief door de familie Meeuwsse de
Twellose Stoomwasscherij en Bleekerij gesticht. Omstreeks 1950 wordt het bedrijf beëindigd na een brand.

Twentol (Smeerolie- en teerindustrie) Deventer
Mr. de Boerlaan, Deventer; Zutphenseweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie de Twentse oliehandel verzorgde import en fabricage en handel in olie en olieproducten als smeeroliën,
Twentol,
vetten en teerproducten. De firma is in 1917 opgericht door J.B. Huizink in een magazijn aan de Kleine Poot, Deventer.
Later verhuisde de handel naar Brink 47, Deventer.
Fabriek en magazijnen zijn ook gevestigd geweest op Achter de Muren, Deventer.
De nieuwe fabriek werd in 1929 in gebruik genomen aan het begin van de Zutphenseweg in Deventer (Hartenaasje),
op het terrein net over de sluizen.
In 1937 wordt de firma een N.V..
Twentol Deventer was onder meer verkoopkantoor voor de producten van de Canfield Oil Company te Cleveland
U.S.A. (William.Penn Motoroils).
De fabriek is op de laatste oorlogsdag bekend geworden om het "Twentol-drama", waarbij jonge Deventenaren bij
een verzetsdaad om het leven gekomen zijn.
In 1949 is Twentol herbouwd.

Uenk Bouw en Sloopmaterialen B.V.
Lochemsestraat 13, Terwolde

Eigenaars

Marten Uenk; Michael Uenk

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten gebruikte dakpannen, deuren, balken.
Merknamen
Historie
Rond
1991 werd het beeld van de boerderij beheerst door de slachtkuikenhouderij. Toen Marten Uenk het bedrijf
overnam ging hij er sloopwerk bij doen. Hij nam handel mee naar huis en begon kleinschalig. Hij had ook nog een
bouwbedrijf, maar dat inmiddels door een oom voortgezet. In 1990 kwam Michael van de MTS bouwkunde en kon
meteen in de zaak van zijn vader stappen. In 2000 werden de slachtkuikens afgestoten. In 2005 kwam het bedrijf
definitief op naam van Michael en werd het een BV.

Urbach (kippenslachterij) Deventer
Raambuurt, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1930

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
kippenslachterij van Moos Urbach was gevestigd in de Raambuurt in Deventer.

Vaessen (Darmenindustrie) Deventer
Zandpoort 10, Deventer; Singel, Deventer; Dordrechtweg, Deventer; Munsterstraat 22, 7418 EV Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten Nalo-darmen, patent vet-darmen, geplakte darmen, Oxipuur
Merknamen Nalo
Historie
De
Darmenindustrie H. J. Vaessen was gevestigd aan de Zandpoort, Deventer. Er werden o.a. darmen gemaakt met de
merknaam Nalo (Naadloos).
In de voormalige verffabriek van Schoemaker (Senzora) was de firma Vaessen(-Schoemaker) gevestigd. Er werden o.a.
kunstdarmen voor m.n. de worstindustrie gemaakt met de merknaam Nalo.
Ook wordt genoemd als adres Zandpoort 10, Deventer. Voor de productie van kunstdarmen gebruikte Vaessen
Schoemaker o.a. halffabricaten van Kureha. De fabricage en bewerking van kunstdarmen is in 1973 overgenomen
door Kureha Corporation, een Japanse multinational en draait verder onder de naam Krehalon. Zie aldaar.
De firma Vaessen-Schoemaker is nu een groothandel in levensmiddelen en levensmiddelenfabrikant.

Van Dissel en ten Hove (sigarenfabriek)
St. Jansteeg, Deventer; Venenstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1913
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Van Veen Plaatwerk BV
Hanzeweg 11, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1976

tot_jaar

Producten Allerlei metalen voorwerpen op maat gemaakt.
Merknamen
Historie metalen voorwerpen op maat gemaakt. Tevens 3D-printen. Heeft (2016) conflict met de Gemeente
Produceert
Deventer over verplaatsing bedrijf i.v.m. verbreding Hanzeweg.

Varenbrink (kruideniersbedrijf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Meuter-Varenbrink had een kruidenierszaak in de Keizerstraat, Deventer.

VDR
Deventer

Eigenaars

P.A. van de Raadt; Luc Baltus (directeur)

vanaf_jaar 1950

tot_jaar

Producten bouwen
Merknamen
AlHistorie
in 1902 begint onze geschiedenis. De heer Jan Berends vestigde zich als zelfstandig aannemer in Deventer. In de
daarop volgende jaren bouwde de firma Berends, later geleid door de zoon en schoonzoon van de heer Berends, vele
woningen en bedrijfspanden in Deventer en wijde omgeving.
In 1950 werd het bedrijf overgenomen door de heer P.A. – Piet – van de Raadt. Hij gaf zijn bedrijf de naam P.A. van de
Raadt Bouwbedrijf en bouwde het uit tot een bloeiende, landelijk actieve onderneming. De heer Van de Raadt was
een man met een groot commercieel inzicht en een ijzeren werkkracht. Hij zag zijn ondernemerschap als een
maatschappelijke opdracht. Dat betekende dat hij absolute loyaliteit en inzet van zijn medewerkers eiste, maar dat hij
omgekeerd zijn medewerkers ook trouw was.
In 1973 werd het bedrijf uitgebreid met Metabouw Formulebouw. Door de unieke geïntegreerde aanpak van het
bouwproces groeide Metabouw uit tot een bekende naam in Nederland. Vanuit zijn idealisme richtte de heer Van de
Raadt in 1983 een stichting op, welke eigenaar werd van de aandelen van het bedrijf, in die tijd zeer bijzonder.
Daarmee schonk de heer Van de Raadt zijn bedrijf aan zijn medewerkers, die tot op de dag van vandaag de
zeggenschap van deze Stichting P.A. van de Raadt Verenigde Bedrijven in handen hebben. Deze collectieve wijze
waarop werknemersparticipatie is vormgegeven bij VDR Bouwgroep is een constructie, die niet het persoonlijk gewin
van individuen als doel heeft, maar de continuïteit van het bedrijf.

VeDe (melkinrichting) Deventer
Achter de Broederen 10, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten melkproducten
Merknamen
Historie
De
VeDe melkinrichting was gevestigd Achter de Broederen, Deventer.

Veelen Van (tabakshandel) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Veenendaal. Fa. Gebr. (metaalgieterij) Deventer
Bergsingel 19, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten modelmakerij
Merknamen
Historie
Zie
Alliage ijzergieterij.

Veerman (Machine- en apparatenfabriek) Olst
Nieuwe weg 5-7, Olst; ds. K. Terpstraat 5, Olst

Eigenaars

G.R. Veerman

vanaf_jaar 1915

tot_jaar

Producten las- en snijbranders, reduceerventielen voor zuurstof, dissousgas, enz.
machines en gereedschappen voor: vleeswaren- conservenfabrieken en
Merknamen
Historie G.R. Veerman staat in 1915 aan de basis van de machinefabriek Veerman voor het maken van machines
Dorpssmid
voor de vleesindustrie. Het bedrijf is gevestigd aan de Ds. K. Terpstraat in Olst. Veerman begon met het fabriceren van
autogene lasapparaten, las- en snijbranders die hij later rechtstreeks aan de verbruikers verkocht.
De machine- en Apparatenfabriek G.R. Veerman in Olst maakte machines en gereedschappen voor vleeswaren,
textiel- en de zuivelindustrie in ijzer, aluminium en roestvrijstaal. Later is de fabriek vooral hoogwaardige apparatuur
gaan ontwikkelen voor de chemische industrie.
Rond 1971 werkten er ca. 35 personen.

Velders Fa. H. W. (drukkerij)
Nieuwstraat 43, Deventer; Assenstraat 29, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1900

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Ondertrouwkaarten,
visitekaarten, rouwkaarten, rouwcirculaires, rekeningen, nota's, wissels, kwitantiën,
reglementen, circulaires, enveloppen.

Velders J. & Zn. (drukkerij)
Nieuwe Markt 18, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Velders, H. W. (drukkerij)

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Veldhoen (klompenfabriek) Twello
Stationsstraat J 433, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1905

tot_jaar 1955

Producten
Merknamen
Historie
De
klompenfabriek van A.J. Veldhoen was gevestigd aan de Rijksstraatweg in Twello. Omstreeks 1905 vestigt de
familie Veldhoen-Boveredé in het rechterdeel van de boerderij 'De Eikenboom' een klompenmakerij.
Veldhoen is ook betrokken bij de oprichting van de TESKO, maar gaat vervolgens voor zichzelf werken. De
klompenfabriek van Veldhoen was gevestigd aan de Stationsstraat.
In 1946 begint men ook met de fabrikage van geperste dakplaten, gemaakt van afvalhout. In 1955 wordt de productie
van klompen gestopt en legt men zich verder toe op het maken van bouwelementen. Zie Veldhoen Mevriet
Bouwplatenfabriek N.V. In 1965 wordt ook in Raalte een fabriek gestart. Na een brand in Twello wordt de gehele
productie naar Raalte verplaatst.
Het complex is in 1994 gesloopt.
zie ook: TESKO.

Veldhoen (sigarenfabriek) Deventer
Brink 51, Deventer

Eigenaars

H.J. Veldhoen; J. Veldhoen 1936 eigenaar

vanaf_jaar
Producten Sigaren
Merknamen
Historie
Zie:
De Arend

tot_jaar

Veldhoen N.V. (Mevrietbouwplatenfabriek)
Stationsstraat J 443, Twello

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Veldhoen, Fa. T. ATB (transportbedrijf) Deventer
Lindenstraat hoek Molenstraat, Deventer; Achter de Muren 23, Deventer; Emdenstraat 7, 7418 BR Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1870
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Veldhuis (drukkerij en uitgeverij) Deventer
Geert Grotestraat 10a, Deventer, Pikeursbaan, Deventer

Eigenaars

Gerard Veldhuis (1919-1963) 1942-1963

vanaf_jaar ±1953

tot_jaar

Producten boekdrukwerk, couranten, periodieken
Merknamen
Historie
Gerard
Veldhuis is in 1942 een drukkerij begonnen. In de oorlogsjaren werd het bedrijf opgeblazen door de Duitsers
omdat Veldhuis illegaal drukwerk maakte. Na de oorlog verhuisden drukkerij en het gezin Veldhuis naar Ommen. In
1955 werd de drukkerij gevestigd in Deventer. Eerst aan de Geert Grootestraat 10, later in het voormalige
veilinggebouw aan de Pikeursbaan. Naast de Deventer Post (sinds 1957) werden ook o.a. het Nieuwsblad voor Salland
en de Ommer Courant uitgegeven. Drukkerij en uitgeverij G. Veldhuis drukte ook loonbelastingstaten en -registers,
administratieformulieren voor zuivelfabrieken, aannemers, hotelbedrijven, kleermakers, boekhandel, bakkers,
arbeidsinspectie etc. Na zijn dood in 1963 werd drukkerij en uitgeverij Veldhuis verkocht aan Kluwer.

Veldwachter (bakkerij en molen) Colmschate
Snippeling, Deventer

Eigenaars

Lammers Eigenaar; Veldwachter Eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
korenmolen van bakker Veldwachter aan de Snippeling hoorde oorspronkelijk bij het klooster Ter Hunnepe. De
molen wordt daarom ook de Hunnepermolen genoemd. De allereerste molen werd al in 1566 gesticht. In 1883 werd
de molen verplaatst. Hij was toen in eigendom van Lammers. In 1889 brandde de molen af en werd in 1903 door
Veldwachter herbouwd. In 1945 werd de molen verwoest. Alleen de romp staat er tegenwoordig nog.

Veldwachter (smederij) Bathmen
Traasterdijk, Bathmen; Koekendijk, Bathmen

Eigenaars

Weduwe Maats eigenaresse; E.J. Veldwachter pachter/eigenaar; Willem Teunis Veldwachter
(1929- ) 19631994 mede-eigenaar; A. Veldwachter (1924- ) 19631994 mede-eigenaar; Rudie
Veldwachter ( ) 1994 mede-eigenaar; Jan Veldwachter ( ) 1994 mede-ei

vanaf_jaar ±1928

tot_jaar

Producten hekwerken, landbouwmachines, constructiewerk
Merknamen
Historie
E.J.
Veldwachter werkte als smidsknecht in Olst. Toen hij naar Bathmen verhuisde huurde hij aanvankelijk een
smederij aan de Traasterdijk van de weduwe Maats.
In 1938 laat hij een nieuwe smederij bouwen aan de Koekendijk. Een jaar later laat hij naast zijn nieuwe werkplaats
een woning bouwen die op 10 maart 1940 werd betrokken. Zoon Wim volgt een metaalopleiding aan de
Ambachtschool in Deventer. Net als zijn broer Ap werkt Wim vaak in de smederij van zijn vader.
In april 1954 wordt voor fl. 12.000 het schuin tegenover de smederij gelegen winkel/woonhuis (van de in een
concentratiekamp omgekomen familie Polak ) overgenomen.
In 1963 neemt Wim samen met zijn broer Ap de smederij van hun vader over.
Het bedrijf specialeert zich meer op constructiewerk, daarom laat men 1980 een nieuwe bedrijfshal bouwen naast de
smederij.

Velner (loodgietersbedrijf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
loodgietersbedrijf Velner was in de jaren zestig gevestigd aan de Smedenstraat 90, Deventer.

Veltkamp, J. (boekbinderij) Deventer
Grote Overstraat 22, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Veluwe, De (Handelsmaatschappij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
handelsmaatschappij 'De Veluwe' was gevestigd ter hoogte van de Rielerweg, Deventer.

Venco (biscuitfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Venco
was een biscuitfabriek in Deventer.

Verheijen (Brood- en koekbakkerij) Deventer
Noordenbergschild, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1864

tot_jaar 1914

Producten
Merknamen
Historie
De
brood- en koekbakkerij op de hoek van het Noordenbergschild, Deventer, was vanaf 1864 in bezit van W.J.
Verheijen. In 1914 is het pand verkocht aan de Gemeente. Die heeft het afgebroken om de Zwolschestraat
(Gibsonstraat) te kunnen verbreden. In de zeventiende eeuw werd het pand genoemd 'het hoeckhuis van de
Noorenberch poorte'.

Vermeer (bankier) Deventer
Grote Kerkhof 9, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1880 liet Vermeer aan het Grote Kerkhof nr. 9, Deventer een pand met een trapgevel bouwen (architect W.C.
Metzelaar). In de gevel werd de tekst: "DEVUS AVXIT MDCCCLXXX" (God VERMEERdert 1880).

Verwey, A.J. & Zn. (Sigarenfabriek) Deventer
Brink 41, Deventer

Eigenaars

A.J. Verwey eigenaar

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van A.J. Verwey & Zn. was de oudste sigarenfabriek van Deventer aan de Brink 41. Het bedrijf had in
1853 al 20 man in dienst. Het is in 1929 opgenomen in de sinds 1758 bestaande tabaksfabriek Harms ten Harmsen Hzn.
In 1892 werd Verwey verhoord door de enquêtecommissie.
Het pand Brink 41 is in 1945 gebombardeerd (samen met de nummers 39 en 40 maakte het plaats voor een gebouw
van het ziekenfonds)

Vink (Parapluiefabriek) Deventer
Lange Bisschopstraat 53, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen

Lange B.

Historie
De
Deventer-Parapluiefabriek van de heer A. Vink jr. was gevestigd aan de Lange Bisschopsstraat 53, Deventer.

Visser & Zn., Jac., (suikerwerkfabriek) Deventer
Papenstraat 126, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Suikerwerkfabriek
en specerijen, malerij.

Visser (Geweermakerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
geweermakerij van Jan Visser was hofleverancier. De firma had een eigen schietterrein (Standhurst) in Epse en een
eigen jacht-schietschool.

Visser (Wasserij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
wasserij van Visser was rond 1910 gevestigd aan de 'Lange Lane', Deventer. Het was een voortzetting van wasserij
Brinkgeve.

Visser, Gert Jan
Engestraat 5, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten Geweermaker, schaatsenmaker, klompenmakersgereedschap
Merknamen

De afgebeelde schaatsen van Koningin Wilhelmina zijn in bezit van het Eerste Friese S

Historie
Gerrit
Jan Visser, geboren in Deventer op 10 oktober 1832, is geweermaker en maker van schaatsen- en
klompenmakersgereedschappen. Hij had zijn bedrijf aan de Engestraat 5 in Deventer. Zijn vader Jan Visser (geb. 1804)
was smid in Terwolde / Wilp. Zijn grootvader Gerrit Visser was smidsbaas. Hij is overleden op 23 juni 1910.
Zijn zoon Jan Visser , eveneens geboren in Deventer en wel op 11 januari 1862, volgt zijn vader op 1 februari 1895 op
als geweermaker in de Engestraat 5. Jan verblijft een tijd in Luik, waar een grote wapenindustrie is gevestigd. De kogelen geweermakerij van Jan Visser was hofleverancier.
In 1910 koopt Jan Visser een perceel bosgrond in Epse (gemeente Gorssel), waar de firma een eigen jacht-schietschool
(Standhurst) had en waar gelegenheid is voor het inschieten van jachtgeweren. De schietschool was tot 1960 in
gebruik.
Na 1935 woont hij in de Lagestraat 73 in Deventer. Hij is overleden op 89-jarige leeftijd op 16 juli 1951.
Zijn zoon Peter Ernst Visser, geb. 1891, volgt Jan in 1934 op als geweermaker. Hij leidt de firma waarschijnlijk tot 1954.

Vlietberg, De (Steenfabriek) Wilp
Bolwerksweg, Wilp

Eigenaars

vanaf_jaar 1880

tot_jaar 1945

Producten
Merknamen
Historie
De
steenfabriek 'De Vlietberg' is in 1880 gestart op de westoever van de IJssel (gemeente Wilp). De steenfabriek De
Vlietberg lag in de uiterwaarden van de linker-IJsseloever in de gemeente Wilp, tussen de Bolwerksweg en de rivier en
was vernoemd naar het erve De Vlietberg, ter hoogte van de oude stadsboerderij Yperenberg. Op deze plek stond in
1787 al een ticheloven van vader en zoon Hasselo.
De steenfabriek werd door drie fabrikanten Ankersmit in 1881 opgericht. In 1881 werd al gebruik gemaakt van een
stoommachine. De eerste directeur was Jonas van Poelgeest.
Deventer Dagblad 4 maart 1909: "WILP, 4 Maart. Naar wij vernemen zal aan de voormalige steenfabriek "De
Vlietberg" een andere bestemming gegeven worden en ingericht worden voor een kalkoven."
In 1945 verwoestten de Canadezen de fabriek, omdat zij vermoedden dat er een Duitse uitkijkpost in de schoorsteen
van de fabriek was. De fabriek is nadien niet meer hersteld.

Volharding (Coöperatieve melkproductenfabriek C.M.V.D.)
Parallelweg, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1922

tot_jaar

Producten roomboter, roomkarnemelk, gestoomde karnemelk met gort
(gortepap), gepasteuriseerde flessenmelk
Merknamen
Historie

Vooren & Co. (kunstledematen- en corsettenfabriek) Deventer
Leusensteeg 3-5, Deventer; Nieuwstraat 18, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten kunstledematen, corsetten en bandages
Merknamen
Historie
Firma
F. v.d. Vooren & Co. was gevestigd in de Leusensteeg, Deventer. Men maakte er kunstledematen, corsetten en
bangages.

Voortman (stoelenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1880

tot_jaar

Producten stoelen
Merknamen Deventer stoelen
Historie
De
Deventer stoelenfabriek van Voortman

Vooruitgang, De (Steenfabriek) Terwolde

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Op
de linkeroever van de IJssel zijn nog resten van N.V. Stoomwaalsteenfabriek De Vooruitgang te vinden, op het
terrein van de Betonindustrie Terwolde B.V.
De Deventenaar C. Slichtenbree start in 1854 op deze locatie een steenfabriek. In 1898-'99 wordt er een nieuwe
fabriek gebouwd. De fabriek maakt in 1945 deel uit van N.V. Overijsselsche Steenfabrieken.
In 1965 wordt de fabriek gesloten.

Vorden, Van (Electrische schoenmakerij) Deventer
Noordenbergstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1917

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
electrische schoenmakerij van Van Vorden was gevestigd in de Noordenbergstraat in Deventer. Het stond bekend
als het Lichtenvoordsch en Noord-Brabantsch Schoenmagazijn.

Vosmeijer (transportbedrijf) Deventer
Molenstraat 26, Deventer

Eigenaars

A. J. Vosmeijer Eigenaar; F. Vosmeijer Eigenaar

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
firma Vosmeijer was gevestigd in de Molenstraat, Deventer.

Vries, De & Co. (Sigarenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van J.H. de Vries & Co.

Vrieze, J. de het IJzermagazijn (kachels, brandkasten, bedden) Deventer
Kleine Poot 18, Deventer

Eigenaars

J. de Vrieze eigenaar

vanaf_jaar 1880

tot_jaar 1901

Producten
Merknamen
Historie
De
fabriek en magazijn "Het IJzermagazijn" waar kachels, brandkasten en bedden werden vervaardigd was vanaf 1880
gevestigd aan de Kleine Poot nr. 18 in Deventer. In 1901 werd dit pand gesloopt om plaats te maken voor een kantoor
met woonhuis van de Nederlandse Bank. Het natuurstenen poortje, wat thans aan de achterzijde in de Sandrasteeg
staat, behoorde vroeger tot de voorgevel.

Vroemisse & Zn., D. (Machinefabriek) Deventer
Rielerstraat 1-3, Deventer; Industrieweg 11031, 7418 CD Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar 1954

Producten Conservenmachines, transportsystemen, kettingbandenen,
transportwerktuigen, constructiewerken
Merknamen
Historie
Machinefabriek
D. Vroemisse & Zoon was gevestigd aan de Rielerstraat 1-3, Deventer. Er zijn conservenmachines,
transportwerktuigen, constructiewerken gemaakt en ook machinie-reparaties gedaan. Men ondersteunde onder
andere TDV.
Later is de fabriek verhuisd naar de Industrieweg 11031, Deventer. Sinds 2005 is Vroemisse B.V. een onderdeel van de
WinAr groep.

Vuco N.V. (bandengroothandel), Deventer
Brink 51, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Vulcaniseeren Coverinr., Bandengroothandel.

W.F.K. Stalen Meubelen Industrie
Bergenvaardersstraat 8, Deventer

Eigenaars

W.F. Koot

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten ledikanten, matrassen
Merknamen
Historie

Wagenvoort (Technisch bureau) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
technisch bureau van H. en W. Wagenvoort was in ieder geval tussen 1954 en 1967 gevestigd aan de Kleine
Overstraat 30 en Brink 81 (74/76), Deventer.

Walcon (Conservenfabriek) Diepenveen
Rande 5, Diepenveen; Oranjelaan, Diepenveen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten groentenconserven, vruchtenconserven, jams
Merknamen
Historie
De
N.V. Walcon Conservenfabrieken, gevestigd aan de Oranjelaan (Huidige locatie Welkoop) te Diepenveen maakte
onder andere groentenconserven, vruchtenconserven en jams. Walcon was een dochteronderneming van de firma
Stegeman. Walcon stond voor Van de Wal Conserven.
Zie ook : G(h)eijst.

Wapen van Rotterdam, het (koloniale waren) Deventer
Nieuwe Markt, Deventer

Eigenaars

K. Kobus eigenaar

vanaf_jaar 1855

tot_jaar

Producten koloniale waren, zaden
Merknamen
InHistorie
1855 vestigde K. Kobus een zaak in koloniale waren en zaden in de voormalige Sacramentskapel van de, in de 17e
eeuw, grotendeels gesloopte Mariakerk in Deventer.

Weerstra (Papierhandel PWD) Deventer
2e Weerdsweg 4, Deventer; Binnensingel 42, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
handel in papier, pakpapier, papierwaren en kartonnages van Weerstra was in de jaren zestig van de twintigste
eeuw gevestigd aan de Binnensingel 42 in Deventer.

Weertjes & Hazelaar (chemische industrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zie
chemische industrie Boy.

Wells & Co. (kleding) Deventer
Lindenstraat 6, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten herencostuums, pantalons, sportcolberts, lederen kleding voor dames
en heren
Merknamen
Historie
De
firma Wells & Co., manufacturers of motorclothing and waterproofs had in ieder geval tussen 1935 en 1953 een
kantoor in de Lindenstraat 6 in Deventer

Welsum (Poetslappenfabriek) Deventer
Geert Grotestraat 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1955

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
de voormalige grossierderij en koffiebranderij aan de Geert Grotestraat, Deventer was in het pakhuis de
poetslappenfabriek Welsum B.V. gevestigd.
Het gehele pand was daarna verhuurd aan de RABO-bank, die een klein gedeelte op de begane grond gebruikte als
fietsenstalling.
Het gebouw bevat nog een gave grote handtakelinrichting, vanaf de begane grond -achter de grote deuren- tot op de
bovenste verdieping.

Werle & Zn. (IJzergroothandel) Deventer
Menstraat, Deventer; Rijkmanstraat, Deventer; Handelskade 1-3, Deventer; Noorwegenstraat, Deventer

Eigenaars

J.S. Werle oprichter/eigenaar; J.H. Werle (1809-1883) eigenaar; J.S. Werle (1837-1906)
eigenaar; W. Werle (1876- ) eigenaar; J.S. Werle (1902- ) eigenaar

vanaf_jaar 1826

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
geschiedenis van Werle & Zn. gaat terug tot 21 januari 1826. J.S. Werle vestigde zich in dat jaar in Deventer als
handelaar in ijzer en ijzerwaren, pijpen en fittingen, gereedschappen, enz.
In 1883/84 vestigde Werle zich aan de (nieuwe) Handelskade 1, Deventer. Het complex werd ontworpen door G. te
Riele. In de gevel een steen met de tekst: "De eerste steen gelegd door J.C. Werle en W. Werle 18-16/4-90"
Tegenwoordig is de firma gevestigd op het industrieterrein. De panden aan de Handelskade zijn in 1981 gesloopt.

Wernink, A.L.J. (glasslijperij en spiegelfabriek) Deventer
Pothoofd 41-43, Deventer; Grote Overstraat 73, 38 en 40, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1917

tot_jaar

Producten Fabriek voor spiegels, spiegels in lijst, geslepen glas, glas in lood,
gebrand gla, glas in koper, geëtst glas
Merknamen
Historie
De
electrische glasslijperij en spiegelfabriek van Wernink was gevestigd aan de Grote Overstraat 73, 38 en 40,
Deventer en aan het Pothoofd 43, Deventer. Men leverde geslepen en ongeslepen blank spiegelglas, verzilverde
spiegels, glazen deurplaten enz..
De glashandel van A.L.J. Wernink N.V. was gevestigd in het voor A.L. van der Lande in 1887 gebouwde graanpakhuis
aan het Pothoofd, Deventer. Nadien was hier G. Kappelle gevestigd.
De firma had in Twello ook een vestiging aan de Duistervoordseweg.

Westhoff & Co. (Steenfabriek) Den Nul

Eigenaars

vanaf_jaar 1826

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
steenfabriek Westhoff & Co. stond tussen Olst en Den Nul, ten noorden van het huidige zwembad. De fabriek heeft
gefunctioneerd van 1826 tot 1884. In 1880 gaat de fabriek op in de N.V. De Olster Steenfabrieken. Er zijn geen
overblijfselen zichtbaar.

Wévë (radiateurenfabriek)
Hogestraat 50, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Wezenberg, A. (machinefabriek) Deventer
Smedenstraat 211, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

WFK (Stalen meubelindustrie) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1949

tot_jaar

Producten `
Merknamen
Historie
De
WFK, stalen meubelindustrie was gevestigd aan de Bergenvaardersstraat 8, Deventer

Wiegerink (Blikslagerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar 1925

Producten
Merknamen
Historie had een blikfabriekje. De blikslager van de firma Wed. J. W. Wiegerink startte in 1912 aan het
Wiegerink
Noordenbergschild, Deventer. De firma moest in 1925 sluiten, toen bleek dat Thomassen & Drijver de
concurrentieslag won.

Wielinga, B. (lijstenfabriek)
Engestraat 10, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historievan lijsten van de eenvoudigste tot de fijnste voor platen en foto's.
Levering

Wientjen (Nederlandse Rietgipsplatenindustrie) Deventer
Ceintuurbaan 7, Deventer

Eigenaars

J. Wientjen

vanaf_jaar ±1954

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Nederlandse Rietgipsindustrie maakte rietgips plafondplaten en wandplaten.

Wiggers (Transportbedrijf) Deventer
Bergstraat 19, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
transportbedrijf Wiggers is ontstaan uit de stadsboerderij van Wiggers.

Wiggers, Fa. D. (suikerwerk- en bakkersart.) Deventer
Brink 19, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Fabr.
van suikerwerken en bakkersart., specerijenmalerij, kol. w.

Wijers (autobusbedrijf) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
autobusbedrijf van de eerste Deventer busdienst van Wijers was gevestigd aan de Pikeursbaan, Deventer.

Wijers (Stoomgrutterij, e.d.) Deventer
Bergpoortstraat, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten boekweit, meel, lijnkoeken, veevoer
Merknamen
G.Historie
Wijers, Stoomgrutterij, lijnkoekenbrekerij, boekweitpellerij, meel- en veevoerfabriek en lijnmeelfabriek (Wijers &
Ten Zeldam) begon zijn bedrijf ca. 1800 eerst in de Menstraat in Deventer. Het hoofdkantoor bleef in de binnenstad,
toen in 1890/91 de firma Wijers & Ten Zeldam zich aan de Bergpoortstraat 19-21 vestigde. Na 1908 werd deze silo
overgenomen door de olie- en lijnkoekenfabriek Ten Hove. De fabriek wordt gerestaureerd.
De Stoomgrutterij en lijnmeelbrekerij G. Wijers bouwde in 1899 een silo aan de Bergpoortstraat. Deze werd gebouwd
door J. Beltman JWzn. Het complex van Wijers is later door Gebr. Ten Hove overgenomen. Trekstangen moeten
ervoor zorgen dat de druk van de acht gevulde cellen opgevangen wordt. De silo kon 700 last graan bevatten,
ongeveer 2100 ton. In het pakhuis kon 1500 ton graan worden opgeslagen. In 1907 werd er achter de silo een fabriek
bijgebouwd.
Na 1930 werden ook maïsmeel, roggemeel en mengvoeders gemaakt.
In 1937 is Wijers opgekocht door de firma Holterman-Ten Hove. In 1939 zijn beide gebouwen vervolgens verkocht aan
de gebroeders Ten Hove. In 1956/"57 is er nog bijgebouwd.
De fabrieksschoorsteen, die naast het gebouw stond, is eerder afgebroken.
De silo is tot 1987 in gebruik geweest. Nu is de silo van Wijers in gebruik als archeologische opslagplaats.

Wijhe (asfaltfabriek) Wijhe

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Asphaltfabriek Wijhe.

Wijhe (Vloerzeilfabriek) Wijhe
Enkweg, Wijhe

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie

tot_jaar

Wijnfeldt (Sigarenfabriek) Deventer
Borgelerstraat, Deventer

Eigenaars

Wijnfeldt Eigenaar

vanaf_jaar 1896

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van Wijnfeldt is opgericht in 1896. De fabriek was gevestigd in de Borgelerstraat, Deventer. De
fabriek bestond in ieder geval nog in 1925.

Wijtenhorst G.A. (magazijn van ijzerwaren en Kramerijen) Deventer
Korte Assenstraat 15, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1830

tot_jaar 1931

Producten
Merknamen
Historie
Het
bedrijf was gevestigd aan de Korte Assenstraat, hoek Vleeshouwerstraat in Deventer. In 1901 liet Wijtenhorst het
pand slopen om er een geheel nieuw pand te laten bouwen.

Wilhelm (kagchelfabriek) Deventer
Engestraat, Deventer

Eigenaars

A.J. Wilhelm Eigenaar

vanaf_jaar 1840

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1840 krijgt de smid A.J. Wilhelm toestemming om in de Engestraat in Deventer een kagchelfabriek op te richten.
Later wordt deze zaak overgenomen door A.F. van Zwet en voortgezet als Van Zwet's Davo haardenfabriek, later de
N.V. Davo haardenfabriek. Zie verder Van Zwet en Davo haardenfabriek.

Willemsen (zadel-, koffermakerij en stoffeerderij) Deventer
Smedenstraat, Deventer

Eigenaars

J. Willemsen

vanaf_jaar 1928

tot_jaar 1931

Producten zadels, koffers
Merknamen
J.Historie
Willemsen had een zadelmakerij, koffermakerij en stoffeerderij aan de Smedenstraat, Deventer.

Wilp (Stoomzuivelfabriek en melkinrichting) Wilp

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
Coöperatieve Stoomzuivelfabriek en melkinrichting "Wilp" was gevestigd in Wilp. Directeur was P. van der Veer. De
fabriek was hofleverancier.

Wilpse Dijk (Stoomzagerij en Houthandel) Wilp

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1863 werd de Bolwerksmolen gebouwd voor de houthandel en zagerij van de gebroeders Elferink. Later was de
molen eigendom van de N.V. Wilpsche Dijk Stoomzagerij en Houthandel.

Wilterdink, D.J. (boekhandel en boekdrukkerij) Deventer
Grote Poot, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
D.J.
Wilterdink was gevestigd aan de Grote Poot 12(?) in Deventer van 1850-1858. Daarna verhuisde het bedrijf naar
de overzijde van de Grote Poot in het pand "De Yseren Hoet", waar het bedrijf van 1858 tot 1925 gevestigd was.
Bovendien werd "muziekhandel" aan de activiteiten toegevoegd.

Wiltink (brood- en banketbakkerij) Deventer

Eigenaars

G.J. Wiltink Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
brood- en banketbakkerij van G.J. Wiltink.

Winkel, J. W. (Zeil- en vlaggenmakerij)
Emmaplein 78, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Zeilen vlaggenmakerij, scheepsvictualiën

Witteveen (Roggebroodbakkerij) Deventer
Grote Kerkhof 17, Deventer; Nieuwstraat 33, Deventer

Eigenaars

B. Witteveen Eigenaar

vanaf_jaar 1947

tot_jaar 1970

Producten
Merknamen
Historie
De
Roggebroodbakkerij van B. Witteveen was gevestigd in de Nieuwstraat 33, Deventer in het pand van de voormalige
beschuitbakkerij van Boersma.

Witteveen en Bos (ingenieursbedrijf) Deventer
Van Twickelostraat 2, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1946

tot_jaar

Producten
Merknamen
InHistorie
1946 hebben ir. W.G. Witteveen en ir. G.S. Bos het Stedebouwkundig Advies- en Ingenieursbureau Witteveen en
Bos opgericht.

Woerd, Gebr. van der (Bouwmaterialen)
Boterstraat 8, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1890

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
Het
bedrijf is begonnen als tras- en kalkhandel. De firma Gebr. van der Woerd handelt in bouwmaterialen.

Woertman & Zn. (drukkerij) Deventer
Striksteeg 1, Deventer; Pontsteeg 14, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1937

tot_jaar 2005

Producten
Merknamen
Historie
De
drukkerij A. Woertman & Zonen was gevestigd aan de Pontsteeg 14, Deventer.

Wolff (vleeswarenfabriek) Twello
Oude Rijksstraatweg, Twello

Eigenaars

Wolff

vanaf_jaar

tot_jaar 1995

Producten glas
Merknamen
Historie
De
Wolff vlees Nederland B.V. was gevestigd in Twello aan de Oude Rijksstraatweg.

Zandhuis & Zwart (Machinefabriek) Deventer
Rielerweg 24, Deventer; Veenweg 71, Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar 1920

tot_jaar

Producten Machine- en constructiebouw, plaatwerken, pijpleidingen
Merknamen
Historie
De
machinefabriek van Zandhuis en Zwart is voor 1931 opgericht. De fabriek bestaat nog steeds en is gesitueerd op de
hoek Veenweg / Parallelweg, Deventer. Aanleg van Centrale Verwarming, Oliestookinrichtingen,
Warmwatervoorziening, enz.

Zandweerd, De (katoenspinnerij) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
katoenspinnerij De Zandweerd was een dochteronderneming van Ankersmit. Zie: Ankersmit.

Zant, Wed. van 't & Zn. (touwslagerij) Deventer
Lange Bisschopstraat 37, Deventer

Eigenaars

Wed J van 't Zant Eigenaar

vanaf_jaar 1798

tot_jaar

Producten Vervaardigt en levert alle soorten touw. Handel in borstelwerk, enz.
Merknamen
Historie
De
firma Wed. J. van 't Zant & Zn. had een touwslagerij. De firma is in 1798 opgericht. Er werden alle soorten touw
vervaardigd en men handelde in borstelwerk, enz.

Zeeuw, de Z. Deventer B.V. (Golfkarton & Kartonnagefabriek)
Groningerstraat 4 , Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
zie
Smurfit Kappa Zedek

Zendijk & Zn. (exportslachterij) Twello

Eigenaars

vanaf_jaar
Producten
Merknamen
Historie
Zie:
Spiegel & Zn., Van.

tot_jaar

Zendijk (Vleeswaren- en Conservenfabriek) Olst
Benedendijk 72, Olst

Eigenaars

Zendijk; Zendijk; S Zendijk locatiedirecteur

vanaf_jaar 1835

tot_jaar

Producten vleeswaren, vleesconcerven
Merknamen
Historie
De
N.V. Zendijk's Vleeswaren- en Conservenfabriek was gevestigd in Olst. Het bedrijf bestond reeds in 1835. Toen
werden er runderen geslacht en uitgebeend. Rond 1880 wordt de firma uitgebreid tot een worstenfabriekje met een
koelcel. Ook werden er in die tijd varkens geslacht. Het verwerken van varkensvlees werd steeds belangrijker. Tijdens
de Eerste Wereldoorlog werd veel naar Duitsland geëxporteerd. Daarna gingen er veel lichte varkens (40 à 50 kilo)
naar Engeland, de zgn. Londense varkens.
De oorlog van 1940-'45 legde het bedrijf geheel stil. Na de oorlog moest Zendijk weer geheel van voren af beginnen.
De goede exportmogelijkheden van voornamelijk hammen naar de VS en Engeland werden benut om het bedrijf weer
op te bouwen.
In 1957 werd op unieke wijze samen met de concurrerende bedrijven Bakhuis (Olst), Meester (Wijhe), de slachterij
N.V. Salland opgericht.
In 1970 wordt het familiebedrijf Zendijk overgenomen door N.V. Homburg. Directeur in Olst bleef S. Zendijk. Er
werkten toen ca. 180 man, waarvan ca. 60 Spanjaarden en ca. 15 Turken.

Zendijk, J.A. & Zn. (vleeswarenfabriek en exportslachterij) Olst

Eigenaars

D. L. Zendijk Directeur

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
J.A.
Zendijk & Zn., Vleeswarenfabriek en exportslachterijen was gevestigd in Olst. In 1882 werd de fabriek opgericht
door David Zendijk.
Het bedrijf sloot in 1974 haar deuren.

Zijthoff & Zn, F. ten (Molenmakerij) Deventer
Pothoofd 2128, Deventer; Sluisstraat 4, Deventer

Eigenaars

F. ten Zijthoff Eigenaar

vanaf_jaar 1787

tot_jaar

Producten machines voor maalderijen
Merknamen
Historie
De
molenmakerij F. ten Zijthoff & Zn. stamt uit 1787 en was gevestigd aan de Sluisstraat 2-4, Deventer. Later is de
fabriek ook bekend als machinefabriek. Er werd naast metaalbewerking ook houtbewerking gedaan.
In de fabriekspanden zijn nadien de firma Heemhorst en de firma Bloemendal gevestigd geweest.
De machinefabriek firma F. ten Zijthoff & Zn. was een fabriek waar gemaakt werden: machinerie voor veevoeder- en
meelfabrieken, transportschroeven, elevatoren, graanlosinrichtingen, complete transportinstallaties voor granen,
meel enz. complete siloinstallaties, inrichting van complete veevoederfabrieken, hamermoleninstallaties,
reinigingsmachines, sorteermachines, inrichting van complete veevoederfabrieken, kamermoleninstallaties,
reinigingsmachines, sorteermachines.
De firma werd voortgezet door H. en J. Bloemendal.
In 2014 vestigde zich in het linkerpand een bierbrouwerij genaamd DAVO.
In de bibliotheek van de SIED bevindt zich een uitgebreide beschrijving van de gebouwen van ten Zijthof.

Zuivelfabriek Almen

Eigenaars

vanaf_jaar 1926

tot_jaar 1951

Producten
Merknamen
InHistorie
Almen was een zuivelfabriek.

Zuivelfabriek Bathmen
Dorp 188, Bathmen

Eigenaars

vanaf_jaar 1953

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie Coöperatieve Stoom Zuivelfabriek.
Bathmense

Zur Kleinsmiede (Sigarenfabriek) Deventer

Eigenaars

Zur Kleinsmiede, H.

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten sigaren
Merknamen H.K.D.
Historiezur Kleinsmiede had een sigarenfabriek. Hij maakte sigaren van het merk H.K.D. Al snel werd deze afkorting in
Herman
de volksmond tot Het Kleine Doosje. H.K.D.-sigaren waren geen sigaren uit het 'top'-segment. Al gauw werd daarom
'vuile H.K.D.'er' als scheldwoord gebruikt.

Zuurveen en Zur Kleinsmiede (sigarenfabriek) Deventer
Veenenstraat 9, Deventer

Eigenaars

Zuurveen Eigenaar; H. Zur Kleinsmiede Eigenaar

vanaf_jaar 1924

tot_jaar

Producten
Merknamen
Historie
De
sigarenfabriek van Zuurveen en Zur Kleinsmiede startte in 1924 aan de fabriek in de Venenstraat 9, Deventer. Op
dit adres was eerder (1919) de sigarenfabriek van Dissel en ten Hove gevestigd.

Zwaka (elektrische koffiebranderij en theehandel) Deventer

Eigenaars

H.J. ten Kate Deventer

vanaf_jaar 1893

tot_jaar 1945

Producten
Merknamen
Historie
De
electrische koffiebranderij en theehandel en handel in koloniale waren Zwaka van de firma H.J. ten Kate.

Zwet's Van (Haardenfabriek) Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar ±1910

tot_jaar

Producten vulhaarden
Merknamen
Historie
Uit
de smederij van A.J. Wilhelm, gevestigd aan de Engestraat, ontstond rond 1910 de Deventer fabriek van Kachels en
IJzerwaren van A.F. van Zwet. Daaruit is de Davo haardenfabriek ontstaan. Zie verder: de Davo haardenfabriek.

Zwier Veldhoen
Brunswijkstraat 10, 7418 EM Deventer

Eigenaars

vanaf_jaar

tot_jaar

Producten
Merknamen

Vrachtauto van Zwier Veldhoen

Historie
Zwier
Veldhoen is onderdeel van Opijnen en als zelfstandig transportbedrijf aangesloten bij Trans Mission. TM biedt
routevervoer en netwerkdistributie. Zie ook: www.vanopijnentransport.nl

