
Ackermans, Hendrik Wilhelmus. - Oprichter van de
S.A. Entreprises Ackermans & van Haaren te Antwerpen.
- Op 6 Apr. 1855 te Kerkdriel geboren als zoon van Chris-
tine Belle en den industrieel Jan Ackermans. Hij huwde

op 6 Mei 1890
met Elisabeth
Maria Adriana
van Haaren,
geb. 7 Sept.
1869. - Kinde-
ren: Jan, geb.
18 Aug. 1891;
Maria, geb. 20
Dec. 1893, wed.
van Aug. Smul-
ders; Christina,
geb. 25 Apr.
1897, geh. m.
Nico van Haa-
ren. - A. door-

HHpJ i lieP de lagere

school en werd
vervolgens in
den handel op-
geleid. In 1875
trad hij in dienst
bij de fa. van
Haaren te Kerk-
driel. - Dit aan-
nemersbedrijf,
dat den grond-

slag vormde voor de tegenwoordige omvangrijke onder-
neming Ackermans & van Haaren, bewoog zich in het
begin van zijn bestaan hoofdzakelijk op het gebied van het
construeeren van bruggen en vestingwerken, den aanleg
van spoorwegen, grondwerken. Tijdens het bouwen vaneen
der door van Haaren aangenomen forten, werd door A.,
toen jonge uitvoerder van het werk, ingezien welke winst-
gevende resultaten er met bagger materieel konden wor-
den bereikt. In het begin kon alleen klein materieel wor-
den aangeschaft. Het aannemen van grootere baggerwer-
ken en in 't bijzonder van de verbeteringswerken op de
Schelde in België, gaf A. de gelegenheid een gradueele
ontwikkeling van baggermaterieel te verwezenlijken. Om
de int. werken beter te kunnen leiden werd door hem wen-
schelijk geacht de kantoren over te brengen naar Ant-
werpen, terwijl het techn. en administratief personeel
grootendeels van Hollandsche origine bleef. Met klaar en
helder doorzicht wist hij de uitvoering der baggerwerken
steeds te verbeteren en noch moeite, noch geld werd ge-
spaard om de opbrengst van de baggermolens en zuigers
steeds te verhoogen. Nooit heeft hij zich door welke
moeilijkheden ook laten ontmoedigen. Op zijn initiatief en
dank zij de menigvuldige en trouwe zakenrelaties, werden
in het buitenland verscheidene groote werken aangenomen
en met gunstige resultaten uitgevoerd. Persoonlijk vroe-
gen deze tütvoeringen groote inspanning en maanden van
elk jaar werden er aan besteed om ter plaatse alles na te
zien en te bespreken. Dank zij A.'s onvermoeibaar werken,



zuinig beheer en scherp doorzicht, is de firma door hem op
een pijl gebracht, dat door weinige baggeraannemers is
bereikt. Niet alleen zijn eigen firma, maar ook andere
Maatschappijen maken gaarne van zijn. kennis en ervaring
gebruik en hebben hem als commissaris, enkele zelfs als
President in hun beheer opgenomen. Ook hebben vei'sch.
landen, waar werken werden uitgevoerd, hun waardeering
publiek willen doen kennen en aan A. onderscheidingen
overhandigd. Hij is officier in de Orde van Oranje-Nassau;
ridder en commandeur in de Leopold-Orde van België en
officier van het Legioen van Eer.


