
De Stichting Historie Grofkeramiek, kortweg SHG, 
verenigt mensen die zich betrokken voelen bij het 
verleden van de dakpannen- en baksteenindustrie 
in Nederland. Een oerhollandse bedrijfstak met 
een zeer rijk en bewogen verleden. Een verleden 
dat lange tijd in de vergetelheid dreigde te raken, 
maar zich de laatste jaren mag verheugen in een 
toenemende belangstelling. 
Het grote aantal publicaties over deze industrie én 
de oprichting van meerdere permanente 
exposities op voormalige productielocaties 
getuigt hiervan. 
 
Reeds voor onze jaartelling werden er stenen 
gebakken in Mesopotamië en vinden we 
dakpannen op Griekse daken. De Romeinen introduceerden de grofkeramiek in ons 
land, maar de techniek van het vormen en bakken ging met de ondergang van het 
Romeinse Rijk in ons land weer verloren. Pas in de 13e eeuw, met de komst van 
kloosterorden, begon het gebruik van bakstenen en dakpannen gemeen goed te 
worden en dat is tot de dag van vandaag zo gebleven. 
 

Het productieproces is - ondanks 
verregaande mechanisatie en 
automatisering - in essentie steeds 
hetzelfde gebleven: klei wordt 
gewonnen, ondergaat een 
voorbewerking, wordt gevormd, 
gedroogd en daarna gebakken. Zo ging 
dat in de Romeinse tijd en zo gaat dat nu 
nog. Het samenspel van aarde en vuur 
vormt de kern van deze fascinerende 
industrie. 
 

De SHG onderzoekt en vergaart kennis over de grofkeramische industrie. 
Aangestuurd door een enthousiast bestuur, met vriendenleden die allen een nauwe 
relatie met de bedrijfstak hebben of hadden. We beschikken over een grote collectie 
historische bakstenen, dakpannen en vloertegels, grotendeels in een eigen depot op 
de voormalige steenfabriek Hijlkema in Delfzijl. Ook hebben wij een omvangrijk 
archief aangelegd met tijdsdocumenten en foto's, dat eveneens - op afspraak - te 
bezoeken is in Delfzijl.  Dat doen wij niet als doel op zich. We ondersteunen 
publicaties en exposities van derden en geven voorlichting aan een ieder die 
interesse toont. 

We hebben een eigen website www.grofkeramiek.nl waarop veel interessante 
informatie over alle ontwikkelingen is te vinden. Daarnaast hebben we een website 
waarop we alle productielocaties uit heden en verleden laten zien, 
www.encyclopedie-grofkeramiek.nl, een groeimodel, want we zijn nog lang niet 
compleet. 
Ook zijn wij actief betrokken bij verschillende locale en regionale museale 
initiatieven op grofkeramisch terrein. 
 
Bekend bij velen zijn 
ook onze jaarlijkse 
excursies, waar wij 
steeds een verband 
tussen verleden én 
heden weten te leggen: 
oud en nieuw gaan 
broederlijk samen. In 
de zomer staan 
bezoeken aan 
productielocaties 
centraal, in de herfst een themabijeenkomst. Veel vriendenleden zijn frequent 
bezoeker van deze bijeenkomsten, die daardoor een sterk reüniekarakter in zich 
dragen. 
Last but not least geven wij een “Nieuwsbrief” uit, waarin wij tweemaal per jaar 
naast interessante artikelen, onze vriendenleden informeren over alle activiteiten.  
 
De SHG is lid van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) en neemt 
jaarlijks deel aan het internationaal symposium dat met buitenlandse 
zusterverenigingen wordt gehouden. 
 
Al deze activiteiten zijn slechts mogelijk dankzij de steun van een groot aantal 
vrienden. Dat zijn mensen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de 
grofkeramische industrie. Daar zitten zowel liefhebbers bij, maar ook veel mensen 
uit de industrie en aanverwante sectoren. Wij nodigen u uit (ook) vriendenlid van 
onze stichting te worden. De bijdrage voor particulieren is minimaal € 25, - per jaar 
en voor bedrijven en instellingen is dit € 75,- per jaar. Velen gingen u voor, mogen 
wij binnenkort ook op u rekenen? 
Meer informatie kunt u krijgen bij ons secretariaat, telefonisch te bereiken op 
nummer 0515 - 232281 of per email: shg@tiscalimail.nl
 
Uw bijdrage kunt u overmaken aan: 
Stichting Historie Grofkeramiek - Trasmolen 19 - 8754 GL Makkum 
Bankrekening: 43.76.44.480 

http://www.grofkeramiek.nl/
http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl/

