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NN. De geslaagde dag werd besloten
Inhoudsopgave
met een borrel.
- Bedrijfserfgoed als cultureel
Deze eerste samenwerking tussen SBG,
erfgoed
VBH en ETWIE was bijzonder succesvol
- Wie is Ronald van der Heijden?
getuige de grote opkomst uit Nederland
- Bezoek aan Suiker Unie
en Vlaanderen. Het is zeker voor
- Van Oord wordt koninklijk
herhaling vatbaar.
- Recente publicaties
- Heropening Heineken Collection
- Nieuwjaarsbijeenkomst
- Facebook
Bedrijfserfgoed als cultureel erfgoed
In het kader van het Europees Jaar van
het Cultureel Erfgoed organiseerden de
Vereniging Bedrijf & Historie (VBH) in
samenwerking
met
de
Stichting
Bedrijfsgeschiedenis (SBG) en ETWIE
(het Vlaams Expertisecentrum voor
Technisch,
Wetenschappelijk
en
Industrieel Erfgoed) op vrijdag 16
november 2018 een studiedag met als
titel
‘Bedrijfserfgoed
als
cultureel
erfgoed’.
De
dag
vond
plaats
in
het
Textielmuseum in Tilburg. ‘s-Ochtends
presenteerden Erik Nijhoff (SBG), Ton de
Graaf (VBH), Joeri Januarius (ETWIE)
hun
organisaties.
Guus
Boekhorst
(Textielmuseum) en Giel van Hooff
(FIEN) gaven daarna een voordracht
over
collectiewaardering
bij
het
Textielmuseum. Daarna volgde een
rondleiding door het Textielmuseum.
’s-Middags waren er drie inspirerende
voordrachten.
Het
gebruik
van
bedrijfshistorische
bronnen
in
bedrijfsgeschiedenis werd belicht door
prof.dr. Joost Jonker (IISG/UvA). Dr.
Johan
Dambruyne
(rijksarchivaris
Antwerpen-Beveren) hield een boeiend
betoog over het Boelwerf-archief. Het
programma werd afgesloten door Ingrid
Elferink (conservator bedrijfshistorische
collectie NN). Zij hield een interessant
verhaal over de historische collectie van

Even voorstellen…. Ronald van der
Heijden, nieuw bestuurslid VBH
Wie ben je, waar kom je vandaan?
Ik
groeide
op
in
een
Brabants
ondernemersgezin en heb Bedrijfskunde
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit,
met een keuzevak bedrijfsgeschiedenis
bij dr. Hugo van Driel.
Wat doe je voor werk?
Ik ben gevestigd in Rotterdam als
zelfstandig bedrijfshistoricus en curator.
Wat doe je precies?
Ik help bedrijven en instellingen om hun
bedrijfshistorie
in
verhalen
en
voorwerpen vast te leggen
Wat doe je bij VBH?
In oktober 2018 ben ik benoemd tot
bestuurslid. Daarnaast ben ik voorzitter
van de jubileumcommissie ‘Symposium
2020’.
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Wat is het leukst aan je werk?
Mijn bijnaam is ‘De Verhalenjager'. Ik
vond dat zo’n mooie bijnaam dat er ik
ook mijn bedrijfsnaam van heb gemaakt.
Je ziet steeds vaker bedrijven gebruik
maken van hun historie. Heritage
branding heet dat dan met een chic
woord. Volgens mij is het gewoon
snappen waar je vandaan komt, en die
zelfkennis benutten.
Jan van Meer en zijn collega-vrijwilligers
werden hartelijk bedankt voor de
ontvangst, het programma en de
gastvrijheid.

Najaarsbijeenkomst woensdag 10
oktober 2018 bij Suiker Unie in
Dinteloord
Jan van Meer was namens Suiker Unie/
Stoomclub Suiker Unie onze gastheer. Er
was een goede opkomst bij prachtig
weer.
Jan hield in de bestuurszaal van het
directiegebouw, een rijksmonument uit
1920, een boeiende inleiding over de
geschiedenis van de suiker in Nederland.
Daarna werden we in groepen door de
fabriek
rondgeleid
waar
de
bietencampagne in volle gang was. Het
bezoek aan de fabriek werd afgesloten
met
een
bezoek
aan
het
stoommachinepark,
in
feite
het
bedrijfsmuseum van Suiker Unie. Alle
machines waren in werking, dank aan de
vrijwilligers van de stoomclub die
hiervoor hadden gezorgd.
De
zeer
geslaagde
middag
werd
afgesloten met een drankje en hapje en
een goodybag met een bus met suiker.

Baggeraar Van Oord wordt
koninklijk
Het Rotterdamse bedrijf vierde in
november zijn 150-jarige bestaan en
kreeg het predicaat koninklijk uitgereikt.
In anderhalve eeuw ontwikkelde de
‘natte
aannemerij’
zich
van
een
ambachtelijk vak met kruiwagen en
schop tot een kennisintensieve sector
met geavanceerde werktuigen. In het
boek
Grondleggers
beschrijft
Joke
Korteweg het spannende verhaal van
een oer-Nederlandse sector, die niet weg
valt te denken uit de geschiedenis van
ons land.
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Rijke geschiedenis Van Heek & Co.
In 1959 bestond de firma Van Heek &
Co. een eeuw. Om dit te vieren liet zij
een jubileumboek schrijven door Wim
van Nimwegen. Het werd een boeiend
verhaal over de oprichting en de
ontwikkelingen die zij in de honderd jaar
die daarop volgde doormaakte. Het
bevat veel nieuwe, tot de verbeelding
sprekende
feiten.
Om
onbekende
redenen
is
het
manuscript
nooit
uitgegeven.
Stichting
Textielhistorie
Twente deed dit 60 jaar na data alsnog.
De Gruyter
Ter gelegenheid van het 200-jarig
bestaan van de Gruyterfabriek werd het
boek De fabriek in de etalage opnieuw
uitgegeven. Het vertelt de bijzondere
geschiedenis
van
grootgrutter De
Gruyter, ooit de grootste werkgever van
’s-Hertogenbosch. In 1982 werd de
fabriek aan de Veemarktkade gesloten.
De fabriek biedt sinds 2012 huisvesting
aan meer dan 185 bedrijven en
kunstenaars. Het is een voorbeeld van
industrieel erfgoed dat een nieuwe
bestemming heeft gevonden.
Bij Stork
In 1868 opende Charles Theodorus Stork
de poorten van Machinefabriek Gebr.
Stork & Co. in Hengelo. Het bedrijf
groeide uit tot een wereldconglomeraat.
Stork kende een eigen systeem van
sociale voorzieningen en vakscholing.
Nu, 150 jaar na de oprichting, is Stork
nagenoeg uit Hengelo verdwenen. Dit
boek laat de betekenis zien van Stork als
vooruitstrevend en betrokken werkgever.
Naast de integrale bedrijfshistorische
ontwikkelingen zijn boeiende thema’s
beschreven en in beeld gebracht.
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200 jaar Nutsspaarbank
Tweehonderd jaar geleden, in 1818,
werd de Nutsspaarbank in Den Haag
opgericht. De bank maakte sparen voor
‘de gewone burger’ mogelijk. In 1992
verdween de bank. Het vermogen en het
gebouw gingen over in een stichting:
Fonds
1818.
Besloten
werd
om
initiatieven van maatschappelijk belang
te steunen. Wil je meer weten over de
rijke historie van de Nutsspaarbank en
Fonds 1818? Lees dan het boek Goed
Geld van Wim Willems en Henk
Looijesteijn.

Heineken Heritage Quarter
Op 27 november werd het nieuwe depot
en expositieruimte van de Heineken
Collection aan de Stadhouderskade in
Amsterdam
feestelijk
geopend.
Bezoekers van de Heineken Experience
met een VIP-arrangement kunnen door
de
historische
collectie
worden
rondgeleid.

Nieuwjaarsborrel VBH
Voor de Nieuwjaarsborrel is VBH op
vrijdagmiddag 11 januari 2019 te gast
bij AEGON in Den Haag. Ontvangst door
Pierre Don. Zie verder de VBH-website.
Trouw 75 jaar
Op 17 februari 2018 bestond dagblad
Trouw 75 jaar: een tijd waarin de
gereformeerde krant evolueerde naar
een dagblad voor een breed publiek. Een
boeiend boek door Peter Bootsma over
veranderende tijden en worstelende
journalisten.
Facebook
Heb jij je al aangemeld voor onze
Facebookpagina? https://www.facebook.
com/verenigingbedrijfenhistorie
Op onze pagina blijf je op de hoogte van
het laatste nieuws over onze leden en
ons vakgebied. Ook leuk om te delen
binnen je eigen community.

Mocht je nieuws hebben voor onze
Facebookpagina? Mail ons dan op
info@vbh-bedrijfshistorie.nl.

