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Afscheid van ons bestuurslid Jan Hijlkema
Na bijna 10 jaar bestuurslid te zijn geweest van
onze stichting heeft Jan Hijlkema, mede om
gezondheidsredenen, besloten te stoppen met
zijn werkzaamheden in ons bestuur. Hij heeft
een der laatste bestuursvergaderingen zeer
gastvrij in Delfzijl laten plaatsvinden. Onlangs
heeft hij de jaarlijkse SHG-najaarsbijeekomst in

Groningen georganiseerd. Het bestuur heeft jarenlang veel steun gehad aan zijn zeer
waardevolle inbreng. We hebben dit willen onderstrepen met de aanbieding van een
Makkumer bord waarop zijn fabriek is geschilderd. Het bestuur dank hem bij deze voor zijn
werk bij de SHG en wenst hem en zijn vrouw nog alle goeds voor de toekomst!
Het bestuur

Energie voor de keramische industrie
Onder deze titel werd op vrijdag 14 oktober
j.l. de SHG najaarsbijeenkomst gehouden in
de provincie Groningen. Een select
gezelschap meldde zich aan de poort van de
Gas-cavernes Zuidwending bij Veendam. Na
legitimatie werd men in de kantine
ontvangen waar de heer Adriaan den Herder
een lezing hield over de gasopslag in deze
onlangs aangelegde cavernes.
Het Groningen veld in Slochteren is nog
altijd de grootste gasvondst die ooit in WestEuropa is gedaan. Ook zijn er vele kleinere
gasvelden in Nederland ontdekt en in
gebruik
genomen.
De
bewezen
aardgasreserves bedroegen in 2008 circa
1400 miljard m3, waarvan ongeveer
driekwart in het Groningen veld. De rest van
het aardgas is verdeeld over circa 200
zogenaamde "kleine velden" die veelal te
vinden zijn op het continentaal plat.
Om de Nederlandse bodemschatten
behoedzaam te gebruiken is door de
Nederlandse overheid jarenlang met groot
succes het "kleine velden"-beleid gevoerd.
De kleine velden worden hierdoor zo veel
mogelijk eerst gebruikt waardoor het
Groningen veld wordt gespaard. Dit veld
wordt voornamelijk aangesproken om aan
piekvraag te kunnen voldoen of voor
bijmenging ten behoeve van een constante
gaskwaliteit. In dit verband wordt gesproken
over de zogenaamde "balansfunctie" van het
Groningen gasveld. In 2005 kwam bijna de
helft van de totale aardgasproductie in
Nederland uit kleine velden. De laatste jaren
neemt het aanbod van gas uit kleine velden
echter significant af. Er wordt in
toenemende mate in de vraag voorzien door
import, bijvoorbeeld vanuit Noorwegen en
Rusland of als LNG.
Gasunie en Nuon realiseren elk een eigen
aardgasopslag
in
de
ondergrondse
zoutlagen nabij Zuidwending. Ze werken
hierbij nauw samen met AkzeNobel omdat
dit bedrijk de vergunning voor het uitlogen
van de holtes (de zoutwinning) in haar bezit
heeft.
Een ondergrondse aardgasbuffer is een
tijdelijke gasvoorraad. Het kan hierbij gaan
om gasopslag in lege gasvelden, maar ook
om opslag in zoutcavernes (holtes) zoals in
Zuidwending. Essentiëel verschil is dat
gasvelden bestaan uit poreus gesteente,
waarin het gas in de micro-poriën is
opgeslagen, terwijl het bij zoutcavernes
grote holtes betreft. Bij opslag in gasvelden
gaat het dan meestal om grote
hoeveelheden gas, orde van grootte enkele

miljarden m3, waaruit vele weken tot zelfs
enkele maanden kan worden geput.
Zoutcavernes
daarentegen
bevatten
kleinere hoeveelheden gas, orde van grootte
honderden miljoenen m3. Bij opslag in
zoutcavernes kan sneller worden geleverd,
omdat er geen weerstand voor stroming in
de cavernes bestaat.

Het opslaan van aardgas in cavernes is
bedoeld om kortdurende verschillen tussen
vraag en aanbod van aardgas op te vangen
zodat de leveringszekerheid wordt vergroot.
Vervolgens kon men zich omkleden om deel
te kunnen nemen aan de rondleiding over

het terrein. De voorzorgsmaatregelen zijn
uiteraard omvangrijk. Men laat niets aan het
toeval over.
Aansluitend werd een lunch aangeboden
door de Gasunie Zuidwending.

Tegen half twee vertrok het
gezelschap naar Veendam om
een bezoek te brengen aan het
Veenkoloniaal
museum.
Conservator Hendrik Hachmer
hield hier een inleiding over de
winning van turf in deze streek,
een grondstof waarmee in het
verleden vele ovens in de
keramische industrie gestookt
werden. Thans bestaat er nog
één steenfabriek in Nenndorf

(Duitsland) waar nog een ringoven met turf
gestookt wordt. Een aantal jaren geleden
werd deze fabriek tijdens een SHG excursie
bezocht.

Het "turflandschap" of anders gezegd het
heide- en moeraslandschap in de provincie
Groningen is geschiedenis. Al vòòr het jaar
1600 deed men hier aan turfwinning voor
locaal verbruik. Voor huishoudelijk verbruik
maar ook voor de productie van metselsteen
en later voor de industrie in de
veenkolonieën. In de periode 1600-1950
werd het veen grootschalig afgegraven,
vervoerd en opgestookt en ontstonden de
veenkoloniale dorpen.
De hoeveelheid afgegraven turf was enorm:
schatting: 100.000.000 m2 x 5 m1 = 500
mln m3 = 50 mln scheepsladingen van 10
ton. Om nog iets van de turfwinning kan men

naast het museum in
Veendam, terecht bij
het
veenmuseum
Vriezenveen of het
veenmuseum
in
Barger-Compascuum.
Als afsluiting werd een bezoek gebracht aan
de gereconstrueerde vesting van Bourtange.
Een sfeervolle plek om in de late najaarszon
de dag te laten uitlopen.

Wederom een bijzondere dag met dit keer
veel informatie over ‘toeleveringsbedrijven’
van de keramische industrie.

Dag van de regionale geschiedenis en streekcultuur in de Bovenkerk in Kampen.
Onder deze noemer waren op
zaterdag 29 oktober een
meer dan 45 historische en
heemkunde
verenigingen,
archieven
en
andere
instellingen uit Overijssel,
Gelderland en de Veluwe met
informatie aanwezig. Ook het
Centraal
Bureau
voor
Genealogie
en
de
Nederlandse Genealogische Vereniging
gaven acte de présence. Hierdoor was op
nagenoeg elk erfgoedgebied informatie te
vinden. Wie maar enigszins geïnteresseerd
is in lokale historie kwam hier goed aan zijn
trekken Parallel werden er een aantal
lezingen gehouden over de veenontginning
in de kop van Overijssel, Genealogie 200
jaar burgerlijke stand en Wie Was Wie,
Theologie in Kampen, rondleiding langs
religieus erfgoed en Rouwen en begraven.

Gemeentearchief Kampen en
het
Gemeentearchief
Steenwijkerland zijn er in
geslaagd hier een interessant
evenement van te maken. Het
de bedoeling is dat het
evenement in de toekomst
opnieuw georganiseerd
zal
worden.

SHG excursie 2012
Zoals u van ons gewend bent melden wij
hier reeds de datum van onze SHG excursie
2012. Deze zal plaatsvinden op:
Vrijdag 15 juni 2012
in Bemmel en Elst (Gelderland)
Uiteraard ontvangen de donateurs t.z.t.
meer info
Het bestuur

Baksteendomino 2011 in Losser

Daarnaast werd het geheel opgefleurd door
enkele klederdracht groepen en het gilde
van stadsomroepers. Buiten de kerk
demonstreerde de stichting Vischrookerij
Brunnepe het ouderwets visroken.
Mede door de gevarieerde opzet van de
beurs en de voorafgaande publiciteit in de
regionale pers werd het een goed bezocht
evenement.
Wat opviel was dat de
bezoekers vaak vanuit de wijde omgeving
kwamen.
Ook onze stichting was hier met een stand
vertegenwoordigd en had over belangstelling
niet te klagen. Een geslaagde dag die weer
de nodige informatie opleverde over
voormalige tichelwerken in deze omgeving.
Informatie welke verwerkt zal worden op
onze
website
www.encyclopediegrofkeramiek.nl.
De organistoren, de Vereniging tot
beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis, het Historisch Centrum
Overijssel, de Historische vereniging voor de
IJsseldelta
"Jan
van
Arkel",
het

Op een steenfabriek treft men uiteraard
stenen aan. Van stenen kun je huizen
bouwen. De Werklust wil de steen eens op
een andere manier gaan inzetten. Op 30
oktober 2011 werd een fantastisch
evenement met bakstenen georganiseerd!
Om het baksteendomino mogelijk te maken
moesten er wel meer dan 8000 stenen
worden opgezet. Zowel vrijwilligers als
leerlingen van het Twents Carmel College uit
Losser
en
een
groepje leerlingen
uit Gronau waren
aanwezig om de
mooie figuren neer
te zetten. 7546
stenen
vielen
daadwerkelijk om!

Het tweede baksteencongres in België
In 2009 werd in Boom gelegen onder
Antwerpen aan de rivier de Rupel, het eerste
baksteencongres gehouden onder de titel ‘In
vuur
en
vlam’
–
Omgaan
met
baksteenerfgoed in Vlaanderen. Een
delegatie van het SHG bestuur heeft dit
congres destijds bijgewoond. Daarbij vonden
zij een zeer gastvrij onderdak bij Paul de
Niel, conservator van het EcoMuseum voor
de Boomse Baksteenindustrie en zijn vrouw
Annie de Bie, kunstenares.
Onlangs in oktober van 2011 werd een
tweede editie van dit congres georganiseerd
onder de titel ‘Vrouwen en kinderen eerst!’ –
Sociale aspecten van de baksteennijverheid,
in congrescentrum De Pitte - dialect voor ‘de
(klei)put - gelegen in De Schorre te Boom,
een gecultiveerde kleiput in Boom.

Onder de bezielende leiding van Sabine
Denissen en congresvoorzitter Tony Oost
werd het congres op vrijdag 21 oktober
geopend door burgemeester Patrick Marnef,
die een boeiende inleiding hield over het
verleden en heden van ‘zijn’ gemeente aan
de Rupel.
Vervolgens kon Paul
de Niel van EMABB
het woord nemen
over het personeelsbeleid in de 19de
eeuw onder de titel:
‘Verhuringen’ van het
werkvolk.
Arbeidsvoorwaarden
op Vertrepens steenen pannenbakkerijen
in de tweede helft
van de negentiende
eeuw. Ondanks de
geringe bronnen die bewaard zijn gebleven
kon hij een goed beeld schetsen van de
arbeidsverhoudingen in die tijd.

Het historisch onderzoek omtrent de
steenbakkerijnijverheid in de Rupelstreek
wordt zwaar gehinderd door een gebrek aan
archiefmateriaal. Hierbij denken we aan
bedrijfsarchieven. Op enkele uitzonderingen
na zijn de studies over de dagelijkse handel
en wandel op de 'gelegen' gebaseerd op
mondelinge overlevering. Deze oral history
levert wel veel op. Het beschrijven van een
'handgeleeg' in de periode net voor het
begin van onze mondelinge overlevering,
wordt mogelijk door het openbreken van het,
bij wonder bewaard gebleven, bedrijfsarchief
van de steenbakkerijen Verstrepen te Boom,
Niel en Rumst. Dit archief wordt bewaard in
het museum "t Geleeg' te Rumst.
Zowel
gegevens
over
tewerkstelling,
uitbetalingen, bedrijfsstructuur, productie en
verkoop vinden we erin terug. We maken
hiervan dan ook gebruik om de
tewerkstelling te bekijken. Zo 'huurt'
Verstrepen zijn arbeiders in of, bekeken
vanuit het andere standpunt, 'verhurende
arbeiders zich. Verstrepen begint met het
optekenen van de werkovereenkomsten
vanaf 1873-1874. Verstrepen onderhandelt
over de contracten en maakt stipulaties die
erg gelijken op de pachtcontracten. De
gemaakte afspraken zijn in de beginperiode
niet stereotiep, maar aan de persoon
aangepast, als het ware op het lijf
geschreven. Hij weet van elke arbeider welk
vlees hij in de kuip heeft en bouwt sancties
in, naarmate zij zich schuldig maken aan
wat hij verstaat onder overtredingen. Vaak
gaat het hier om dronkenschap, soms ook
om de kwaliteit van de geproduceerde
goederen. Opvallend hierbij zijn de
mondelinge afspraken. De werkman, die na
de ontvangst van een gedeelte van zijn loon
- al dan niet dronken - aan de meestergast
belooft dat zijn dochter of zoon tijdens het
volgende jaar zou meewerken op het bedrijf,
neemt zonder veel overwegingen een
beslissing, die het verdere leven zijn kind
zou bepalen. Deze, vaak niet in overleg met
de echtgenote gedane uitspraak, wordt
doorgebriefd aan de patroon, die hiervan
notitie neemt in zijn handboekje.
Manifest overgenomen uit de landbouw is
de termijn waarop de contracten vervallen
en de arbeiders betaald worden. Het zijn
jaarcontracten afgesloten in de loop van het
jaar met indiensttreding vanaf half oktober.
Centraal hierbij staat Bamis, het feest van
de H. Bavo. In deze jaarcontracten treffen
we de term 'werdet' aan, wat staat voor het

bedrag waarvoor men zich verhuurt om een
jaar te werken, naast een stukloon.
Voor de uitbetaling van het loon gebruikt
men een 'kerfstok, in de jaarlijkse
afrekening 'kerf genoemd. Naar het einde
toe van de 19de eeuw wordt de 'werdet'
minder en minder belangrijk ten opzichte
van het stukloon. Arbeiders worden tegen
elkaar uitgespeeld. Hoe meer men
produceert, hoe meer men verdient.
Vanaf 1895 wordt het aan de arbeider
aangepaste contract vervangen door een
universele werkovereenkomst. Misschien
niet verwonderlijk dat dit dateert van
onmiddellijk na de grote staking van 1894.
Meerdere lezingen
volgden
hierna
waaronder die van
Karin Stadhouders
die de volgende titel
aan haar voordracht
meegaf:
Ambivalente
beelden.
Beeldvorming over
vrouwenen
kinderarbeid in de
steenbakkerij rond
1900.
Door de eeuwen
heen was gezinsarbeid een belangrijke pijler
in de ambachtelijke steenbakkerij. Vrouwen
en kinderen waren onmisbare, want
goedkope,en flexibele arbeidskrachten in dit
traditionele productieproces. De arbeid en
het leven van vrouwen en kinderen op en
rond steenbakkerijen is in allerlei bronnen
verbeeld en beschreven.
Dergelijke
representaties zijn uiteraard niet alleen
informatief over de beschreven of
afgebeelde objecten, maar tonen vooral ook
het
maatschappelijke
of
individuele
perspectief van een auteur, beeldend
kunstenaar of fotograaf.
Het historisch bronmateriaal over de
steenbakkerij in Nederland en Vlaanderen in
de late negentiende en vroege twintigste
eeuw is weliswaar niet overvloedig, maar
ruim voldoende om een indruk te krijgen van
de opvattingen en percepties die bij
tijdgenoten leefden over de mensen die de
steenovens bevolkten. In deze lezing laat
Karin Stadhouders aan de hand van
uiteenlopende beelden en citaten zien, hoe
verschillend de invalshoeken zijn. Dat leidt
tot een meer genuanceerd beeld dan soms
gebruikelijk is.
Bekende stereotiepe
representaties
van
zware
leefomstandigheden, uitsluiting en dedain
voeren de boventoon, maar er zijn ook

andere invalhoeken herkenbaar, zoals
(beroeps)trots en sociaal mededogen. De
gekozen voorbeelden variëren van verslagen
van de arbeidsinspectie tot de belevenissen
van Suske en Wiske, van de stenenkruister
op de nationale tentoonstelling voor
vrouwenarbeid in 1898 tot de schooiplaten
van Cornelis Jetses.
Na de serie lezingen konden de deelnemers
de eerste versie gaan zien van de verfilming
van het bekende boek De Klinkaert van Piet
van Aken in de wat verderop gelegen St.
Annakapel. De film handelt over de eerste
werkdag van een meisje op een
steenbakkerij in de Rupelstreek.

Het bekende Café ‘De Koophandel’

Om
overgebleven
sporen
van
steenbakkersnijverheid na te gaan, werd
een bustocht ondernomen door de streek
zodat de deelnemers een beeld konden
krijgen van de ‘site’. De tocht eindigde bij de
museum EMABB en ’t Geleeg/steenbakkerij
Frateur in Noeveren. Annex werd nog een
klein
uitstapje
gemaakt
naar
de
zogenaamde Averechtse straat. Een straat
waarbij de voordeuren niet aan de
straatkant doch aan de achterzijde
gesitueerd zijn zodat de werknemers direct
het werkterrein van de steenbakkerij konden
oplopen.

Wij troffen hier een zeer
vitale 96-jarige bewoner
aan die als pannenmaker
ruim 35 jaar gewerkt heeft
bij de pannenbakkerij van
Frateur.
Aansluitend werd een
bezoek gebracht aan werf
‘De Steenschuit’ vzw waar een replica van
de Belgica zal worden gebouwd middels een
werklozenproject. Het is te vergelijken met
destijds de bouw van het VOC schip de
Amsterdam.

De Belgica-expeditie was de eerste die in
Antarctica overwinterde. Het was ook de
eerste expeditie waarbij wetenschappelijk
onderzoek centraal stond. De resultaten
logen er dan ook niet om. Of om het met de
woorden van Georges Lecointe te
zeggen: "Wij hebben ook nog wat anders
meegebracht dan een overwintering en twee
doden."

De expeditie bracht een deel van het
Antarctisch schiereiland in kaart. Voor het
eerst vaarde een schip in de Gerlache
Straat. Ook de ontdekte eilanden en
gebieden kregen "Belgische" namen:
Brabant Island, Anvers Island, Liège Island,

Vlaanderen Baai. De twee expeditieleden die
de reis niet overleefden werden herdacht
met Danco Land en Wiencke Island.
De expeditie deed de eerste betrouwbare
metingen
van
het aardmagnetisme in
Antarctica.
Er
werden
ongeveer
700 rotsmonsters verzameld. Het waren
bijna allemaal magmatische gesteenten; ze
vormden het bewijs van de vulkanische
oorsprong van de eilanden rond de Gerlache
Straat. Belangrijk was ook de ontdekking
van de verbinding tussen Zuid-Amerika en
het Antarctische schiereiland.
De tweede dag begon weer in het
congrescentrum De Pitte met verschillende
lezingen. Opvallend hierbij was de lezing van
Mario Baeck, bekend van zijn onderzoek
naar keramiekbedrijven rond 1900. Hij hield
een fraai verhaal met vele afbeeldingen van
de grootste tegelfabriek van Europa, de
fabriek van Gilliot & Cie te Hemiksem. In het
kader van het congresthema viel op dat men
hier reeds in die tijd zeer veel aandacht
besteedde
aan
secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Bij de snelle industriële ontwikkeling van
België
tijdens
de,negentiende
eeuw
investeerden heel wat ondernemers in
fabrieken voor innovatieve producten. Zo
kwam in de Boomse regio, naast de aloude
baksteennijverheid, al snel een bloeiende
cementnijverheid tot stand.
Ook de
keramieknijverheid diversifieerde zich.
Vanaf 1897 ontwikkelde zich in Hemiksem
een gespecialiseerde keramische vloer- en
wandtegelfabriek die na enkele moeilijke
jaren uitgroeide tot zowat de grootste en
modernste op het Europese vasteland. De
productie steeg daarbij geleidelijk naar niet
minder dan 250.000 tegels per dag in 1914
met een belangrijk exportaandeel. In het
interbellum genoot het bedrijf onder de
benaming SA. Manufactures Céramiques
d’Hémixem, Gilliot & Cie dan ook
wereldfaam. In deze periode stelde men tot
1500 personeelsleden te werk. Vanaf begin
jaren
1960
werd
de
groeiende
internationale concurrentie vanuit lagere
loonlanden sterk voelbaar.
Dit leidde
uiteindelijk tot de stopzetting van de
tegelproductie in 1978.
Het werk in deze fabriek was veel minder
seizoengebonden
dan
in
de
baksteennijverheid, sterker gediversifieerd
en ook meer gespecialiseerd. Op basis van
het bewaard gebleven bedrijfsarchief
worden aspecten als de concrete
arbeidsorganisatie,
de
herkomst
en
samenstelling van de arbeidersgroep, de

specifieke gezondheidsrisico's en de sociale
initiatieven van de bedrijfsleiding verkend.

Na een bijzondere lunch toog
men
naar
de
huidige
steenfabriek van Wienerberger
te Rumst. Naast een enorme
investering
van
een
aangepaste rookgasinstallatie
kon men ons een nieuwe
steenpers laten zien met
innovatieve vernieuwingen.

Met een Belgisch biertje werd het congres in
Rumst afgesloten. We kunnen terugzien op
interessant congres dat over twee jaar een
vervolg zal krijgen. Dan zal het
thema transport over water
t.b.v. de steenbakkerijen zijn.
Het congres kwam mede tot
stand door De Universiteit van
Antwerpen,
Wienerberger,
Cultureel centrum De Schorre
en de Provicie Antwerpen.

Het raadsel van de dakpanbeschoeiingen in de Vechtstreek
Steven de Clercq1 & Hans van Bemmel2

Introductie

In 2006 liet de gemeente Maarssen een inspectie uitvoeren naar de staat van onderhoud van de
beschoeiing3 langs de Vecht, in het bijzonder langs het Zandpad en de Zandweg – het tracé van het
voormalige jaagpad: na vele jaren onvoldoende aandacht aan onderhoud te hebben besteed, dreigt de
constructie het op veel plaatsen te begeven. Hier en daar komt de sloof waarop de pannen zijn
gestapeld boven water uit, die derhalve inrot; maar ook door wortels van op de oever groeiende bomen
en struiken en vooral ook door overbelasting van de oever heeft de beschoeiing veel te lijden (Afb. 1).
De dakpanbeschoeiing is doeltreffend en geeft ruimte aan de biotoop; maar hoewel de levensduur vele
malen groter is dan de goedkopere en voor de hand liggende alternatieven (vlechtschermen, palen met
dekplaten, of met opgeklapte houten
schotten), wil de betreffende afdeling de
pannen het liefste vervangen door zo’n
goedkopere oplossing. Ondanks deze
bezwaren heeft de gemeente Maarssen
recent op twee plaatsen (Wilhelminaweg en
in
Oud
Zuilen)
de
oorspronkelijke
pannenbeschoeiing door een nieuwe
vervangen. Een zeer te prijzen initiatief, maar
vraagtekens waarom de houten sloof boven
waterpeil is aangelegd terwijl bekend is dat
de levensduur daarmee ernstig wordt bekort.
Afb. 1.beschoeiing langs jaagpad Maarssen (ter
hoogte van Doornburgh)

Een en ander bracht ons er toe dit onderwerp nader te onderzoeken. Dit initiatief past in een breder
onderzoek naar de geschiedenis van het jaagpad4 en wordt mede ondersteund door het
Cultuurplatform Vechtstreek. Wij nodigen lezers van harte uit hun informatie over dit onderwerp met
ons te delen. Wij presenteren hier de eerste resultaten van ons onderzoek. Dat leverde de volgende
gegevens en vragen op:

Karakteristiek voor de Vechtstreek?

Indien beschoeiingen met op hun kant geplaatste, gestapelde dakpannen inderdaad karakteristiek zijn
voor de (zuidelijke?) Vechtstreek, zijn zij het behouden waard. Om dat goed te onderbouwen, willen we
meer weten over het hoe en waarom van deze vorm van oeverbekleding; wat is hun nut en oorsprong,
komen ze inderdaad vooral in de zuidelijke Vechtstreek voor en wat is hun cultuurhistorische
betekenis?

Waar komen dakpanbeschoeiingen voor?

Onze indruk is dat beschoeiingen met gestapelde dakpannen vooral voorkomen langs steile oevers, in
het bijzonder langs de oostoever van de zuidelijke Vecht tussen Fort de Klop en Nieuwersluis, in
mindere mate tussen Nieuwersluis en Vreeland en incidenteel langs de westoever, waar de Straatweg
aan de Vecht grenst, bij bruggen e.a. waterwerken en langs waterpartijen op buitenplaatsen (Slot
Zuylen) en langs scheisloten (de Vliet, bij Herteveld). Buiten de Vechtstreek zijn ons geen
dakpanbeschoeiingen bekend.

1

Vechtplassencommissie en Venster op de Vecht declercq@vecht.nl
Historische Kring Maarssen en Museum Maarssen h.bemmel@wanadoo.nl
3
een steile, kunstmatige keerwand die de oevers verstevigt en beschermt tegen afkalven door golfslag en oeverbelasting
4
Het project ‘Vechtoevers, zien en gezien worden!’ (AVP-2009 Utrechtse Vecht en Weiden) richt zich op het herstel
van de visuele en fysieke relatie tussen de Vecht en de Vechtoever. Dit project wordt getrokken door de
Vechtplassencommissie en ondersteund door het Cultuurplatform Vechtstreek
2

Constructie en aantallen

De pannenbeschoeiing bestaat uit een fundering van een op palen rustende sloof of dekbalk waarop
doorgaans 3 tot 5 lagen pannen op hun kant zijn gestapeld, veelal afgedekt met cement of door een
deksloof. Uitgaande van de meest gangbare, Oud-Hollandse pan gaan er per laag ca 35 pannen in een
strekkende meter, dus gemiddeld ruim 100 pannen per meter. Op het traject van Oud Zuilen naar
Nieuwersluis zijn dan 1,5 à 2 miljoen dakpannen gebruikt. Met de andere voorkomens zijn dus ca 2
miljoen dakpannen verwerkt. De sloof ligt nu op
veel plaatsen boven water en is sterk ingerot,
waardoor de constructie het begeeft. Aangezien
de houdbaarheid van een houten sloof onder
water vele malen groter is dan boven water, ligt
het voor de hand dat deze oorspronkelijk onder
water heeft gelegen en dat het Vechtpeil
sindsdien met 25 à 30 cm is verlaagd.

Afb. 2. Cromwijck, huis en steenfabriek liggen aan
het jaagpad (let op de rolpalen).
Op deze litho van Lutgers (1857) is geen spoor van
een beschoeiing met dakpannen te bekennen.

Voorkomen steen- en pannenbakkerijen

Omdat de belangrijkste grondstoffen (klei en turf) op korte afstand in ruime mate aanwezig waren, had
de zuidelijke Vechtstreek vanaf de 16e eeuw een groot aantal steen- en pannenbakkerijen5 (Afb. 2). Een
relatie tussen deze industrie en het gebruik van dakpannen in beschoeiingen ligt dus voor de hand. De
vraag is of voor de verwerking in beschoeiingen nieuwe, speciaal gebakte pannen werden gebruikt of de
2e keus, misbaksels?

Misbaksels, hergebruik of nieuw?

Het gangbare verhaal is dat de beschoeiingen zijn gemaakt van afgekeurde pannen6. Maar de
pannenindustrie was kleinschalig, de marge klein en de maatvoering van Oud-Hollandse pan luisterde
niet erg nauw. Het is onwaarschijnlijk dat 2 miljoen misbaksels zijn geproduceerd: daarmee zou die
industrie niet levensvatbaar zijn geweest.
Als de beschoeiingen werkelijk gemaakt zijn van ‘tweede keus’, kunnen ook pannen zijn hergebruikt die
vrijkwamen bij het vervangen van een bestaand pannendak. Dan is het de vraag of 2e hands pannen
wel lang genoeg meegaan om zo’n kostbare investering te rechtvaardigen. Ze worden immers niet voor
niets vervangen – en leveren als puin ook nog wat op (zie hieronder). Hergebruik vooronderstelt ook dat
in de Vechtstreek op grote schaal pannen als dakbedekking zijn gebruik. Maar in tegenstelling tot de
stad – waar rond 1600 vanwege brandgevaar een einde kwam aan het gebruik van riet of ander
organisch, brandbaar materiaal als dakbedekking – bleef riet op het platteland nog lang – tot wanneer?
- de belangrijkste dakbedekking.
Het meest voor de hand liggende is dat vooral nieuwe dakpannen zijn gebruikt; een beeld dat door
inspectie in het veld wordt bevestigd. Om in de zuidelijke Vechtstreek zo’n kostbare beschoeiing langs
het hele jaagpad aan te leggen, moeten zwaarwegende motieven hebben gegolden. Maar waarom dan
niet ook in de noordelijke Vechtstreek? De eeuwige strijd tussen Holland en Utrecht?

Wanneer werd de dakpanbeschoeiing langs het jaagpad aangelegd en waarom?

Kennelijk werden – en worden - naast elkaar verschillende vormen van oeverbescherming gebruikt.
Indien de interpretatie van de prenten uit de Zegepralende Vecht juist is (zie hieronder), kwam in de 18e
eeuw dakpanstapeling voor in ongeveer hetzelfde deel van de Vecht als nu, zij het dat in de 18e eeuw
herkenbare dakpanbeschoeiingen vrijwel niet langs het jaagpad voorkwamen. Het feit dat zij daar nu
juist wel over grote lengtes voorkomen, duidt er op dat het massale gebruik van later datum, mogelijk
tweede helft 19e eeuw stamt.

5

Zie bijv. F.H. Landzaat, 1987, Steen- en pannenbakkerijen langs de Vecht, Jaarboekje Niftarlake, 1986, pp 13-24.
De bron van deze verklaring - die wij zonder uitzondering van ieder kregen met wie wij over deze vorm van
beschoeiing spraken – is ons niet bekend.
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Misschien moeten we de verklaring zoeken in het voordeel van een dakpanbeschoeiing boven de tot
dan toe gangbare niet-verharde oever, namelijk een veel betere bescherming tegen afkalven door
golfslag, terwijl de oever tevens geschikt is voor een zwaardere belasting. Deze voordelen passen
naadloos bij de ontwikkelingen van het transport over zowel water als de weg zoals zich dat vanaf die
periode ontwikkelde. Met name de opkomst van de gemotoriseerde scheepvaart – rond 1870 voeren
jaarlijks zo’n 10.000 schepen over de
Vecht7 – en de opkomst van het
wegverkeer zullen versteviging van de
oevers noodzakelijk gemaakt hebben. De
aanleg van dakpanbeschoeiingen komt
tegemoet aan die noodzaak. Uit de
prentbriefkaart van Raadhoven (Afb. 3)
blijkt dat de nu gemetselde kadewand van
Maarssen tot in de dertigers jaren met
pannen was beschoeid.
Afb. 3. Rond 1930 was de oever voor
Raadhoven, Herengracht 20 in Maarssen nog
met pannen beschoeid. Foto part. collectie

Eigendom oevers en onderhoud

Daterend uit de periode van de ontginning (vanaf het jaar 1000) zijn de ondergrond van het jaagpad, de
oever – vaak tot ca 1 m in de Vecht – in eigendom van de direct aanwonende grondeigenaar. Rond
1600 legden de Staten van Utrecht het jaagpad tussen Utrecht en Breukelen aan, dat in 1626 werd
doorgetrokken tot Nieuwersluis en in 1628 tot de Hinderdam8. Vanaf de aanleg van het jaagpad
berustte het onderhoud bij enigerlei vorm van ‘overheid’; oorspronkelijk door middel van de
verhoefslaging9, later bij Rijkswaterstaat en vanaf 1996 bij het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en
Vecht.

Beschoeiingen op beeldmateriaal

De beste min of meer systematische afbeeldingen van de Vecht vinden we in Stoopendaal’s
‘Zegepralende Vecht’ (1719) en bij Lutgers’ ‘Gezigten aan de Rivier de Vecht’10 (tussen ca 1831 en
1870). Op Stoopendaal’s etsen zijn veel oevers afgebeeld, vaak in vrij groot detail. Ons beperkend tot
de oevers van de Vecht, zien we – naast ‘natuurlijke’ oevers bij weilanden - vooral twee soorten oevers:
voor buitens en langs de openbare weg/het jaagpad. Deze laatste bestaat uit een opmerkelijk lage, vrij
strakke, niet-verstevigde oever met ogenschijnlijk goed onderhouden beplanting (Afb. 4). Voor buitens
en bij bruggen en waterstoepen enz. zien we damwanden. Doorgaans bestaan deze uit op geregelde
afstand geslagen palen waarachter horizontale stroken zijn te herkennen. Soms zijn deze ‘blank’ en als
planken te interpreteren, in andere gevallen zijn
deze horizontale stroken zorgvuldig vertikaal
gearceerd.
Hiermee
kunnen
zeer
wel
dakpanbeschoeiingen zijn aangegeven (Afb. 5). De
noordelijkste afbeelding is bij Sterreschans, de
zuidelijkste bij Sydebalen, net buiten Utrecht. Ook
Lutgers beeldt veel oevers af, meestal globaal
weergegeven; als zodanig zijn dakpanbeschoeiingen
bij hem niet herkenbaar.
Afb. 4. De oever van Zandpad en jaagpad voor Otterspoor.
Zegepralende Vecht, 1719. Let op de opmerkelijk lage,
strakke, niet-verstevigde, goed onderhouden oever; de
brug links is verstevigd gestapelde pannen.

7

Steven de Clercq en Luuc Mur, 2008, Het Water van de Vecht, Cascade 17 (2008) pp 33-42
J.H. van den Hoek Ostende, 1963, Het Gemenelandshuis te Nieuwersluis, Jaarboekje Niftarlake (1963), pp 1-19
9
Verhoefslaging verwijst naar de onderhoudsplicht voor een gedeelte van een weg of een dijk, Zie ons artikel enders in
dit Jaarboekje, pp. : ‘Hoefslagpalen en een verkenning naar het onderhoud van de Vechtdijk’,
10
Petrus Josephus Lutgens/Lutgers, Gezigten aan de Rivier de Vecht, 2001, Samengesteld door A.J.A.M. Lisman, E.
Munnig Schmidt en H.W.M. van der Wyck, Canaletto, Alphen aan den Rijn
8

Afb. 5

Literatuur- en archiefonderzoek

Over het jaagpad als zodanig is vrij veel geschreven; daarin wordt echter geen aandacht geschonken
aan de beschoeiing door dakpannen. Op de vele nog openstaande vragen zal archiefonderzoek een
antwoord moeten geven. Een eerste bezoek aan het Streekarchief Vecht en Venen leverde een aantal
rekeningen op waarin sprake is van pannen. Het gaat kennelijk om de hoefslag bij Zuilen waarvoor de
gemeente Loenen (en Loenersloot) in de jaren 1833-1848 betaalt voor ‘... de opmaking en verhoging
van den zandweg en het jaagpad langs de Vecht’ ‘... op het Slag van het Zandpad langs de Vecht in de
nabijheid van Zuilen’. Naast arbeidsloon: Een dag op het zandpad gewerk (ƒ 0,70), wordt ook materiaal
in rekening gebracht zoals nege last puyn (ƒ 18,-), een halve ligter kegel zand; verder: Een vragt
Vrakken Pannen (ƒ 3,15)(Afb. 6); 15 honderd vraken pannen (ƒ 7,50) en 3 schouwen panpuin (ƒ
3,75)11
Het is niet uitgesloten dat deze
pannen zijn verwerkt in de
beschoeiing, maar dat is
minder waarschijnlijk omdat
het werk aan zowel zandpad
als jaagpad expliciet wordt
genoemd,
terwijl
nergens
sprake is van werk aan de
beschoeiing.
Afb. 6. Kwitantie waaruit blijkt dat
het gemeentebestuur van Loenen
op 27 november 1848 ƒ 3,15
betaalde voor een vracht vrakke
pannen voor het Slag bij Zuilen.
Bron: Streekarchief Vecht en
Venen

Samenvattend en Cultuurhistorische betekenis

Hoewel nog veel vragen onbeantwoord zijn, is het duidelijk dat de gestapelde dakpanbeschoeiing al
meer dan 3 eeuwen in de zuidelijke Vechtstreek wordt toegepast. Eerst vooral door particulieren als
bescherming van hun aan de Vecht grenzende buitens, of bij kunstwerken als waterstoepen, bruggen
en sluizen. Vanaf de 19e eeuw zijn beschoeiingen van gestapelde dakpannen over grote lengtes van de
zuidelijke Vecht aangelegd. In ieder geval langs het jaagpad, de ‘publieke oever’ tussen Utrecht en
Loenen; maar incidenteel ook door particulieren langs de overliggende oever.
De karakteristieke beschoeiing van gestapelde dakpannen is een uniek kenmerk voor de zuidelijke
Vechtstreek, omdat dit type daarbuiten niet of nauwelijks voorkomt. Deze vorm van beschoeiing is

11

Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, map.

daarmee een integraal onderdeel geworden van de geschiedenis van het zandpad en het jaagpad, dat
bij onderhoud en herstel alle zorg en aandacht verdient.

Vragen

Veel vragen blijven vooralsnog onbeantwoord:
- waarom werd juist langs de oever van het jaagpad een pannenbeschoeiing aangebracht?
- wanneer is begonnen met de aanleg daarvan?
- als de aanleg van de gestapelde panbeschoeiing inderdaad samenvalt met de opkomst van de
gemotoriseerde scheepvaart, waarom beperkt die beschoeiing zich dan tot de zuidelijke
Vechtstreek en waarom komt deze beschoeiing niet of nauwelijks voor in de noordelijke
Vechtstreek?
- zijn buiten de Vechtstreek andere locaties bekend waar deze vorm van beschoeiing voorkomt
- bent u in het bezit van oude prentbriefkaarten waarop een beschoeiing met dakpannen is te
herkennen? Cq heeft u oude afbeeldingen van de Vechtoever waarop nog geen
dakpanbeschoeiing zichtbaar is, terwijl die er nu wel is?
- welke kwaliteit pannen is gebuikt en waar komen die pannen vandaan?
- waarom is nu regelmatig de sloof te zien waarop de pannen zijn gestapeld?
- Is dat te verklaren uit peilverlaging en zo ja wanneer vond die plaats?
- verklaart die peilverlaging tevens dat de oevers bij zowel de Zegepralende Vecht, als bij Lutgers
zo veel lager lijken?

Oproep

Lezers die menen ons te kunnen helpen bij het oplossen van deze vragen, nodigen wij van harte uit hun
kennis en inzichten met ons te delen.
Maarssen, 31 december 2008
Onlangs is op 8 oktober 2011 een publicatie verschenen van Steven de Clerq onder de titel:
Vechtoevers - zien en gezien worden
Auteurs: Steven de Clercq / Juliette Jonker-Duijnstee
Uitgever: Vechtplassencommissie ISBN 9789062622832 Prijs: € 15.00
Bestellen kan ook via de link: http://www.belboek.com/wiki/index.php/Vrienden-van-de-Vecht

Huub Mombers (Ned. Dakpannenmuseum) meldde dat hij weer een fraai
gevelornament aan zijn immense collectie kon toevoegen.
Dit is een gesmoord exemplaar afkomstig uit Japan en meet 70 x 55 cm.

Kort nieuws
Reünie Bosscherwaarden is een succes
Ruim 45 werknemers zijn zaterdag 15 oktober 2011 op bezoek geweest bij hun oude werkplek,
steenfabriek Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede. De bijeenkomst is georganiseerd door de
vrijwilligersgroep van Het Utrechts Landschap. De verhalen van vroeger kwamen tijdens de reünie weer
tot leven. De gidsen van Het Utrechts Landschap die nu publiek ontvangen tijdens excursies bij de
steenfabriek, zijn erg blij met de informatie van de oud-werknemers. De geschiedenis van de
steenfabriek krijgt kleur door de persoonlijke verhalen.
http://www.utrechtslandschap.nl/p3.php?RubriekID=4181

Onthulling sledepers als industrieel monument in Thorn
Wethouder Lalieu van de gemeente Maasgouw heeft op vrijdag 25
november een sledepers onthuld in Thorn. Op 1 maart 2009 werd de
Dakpannen fabriek in Thorn gesloten. De heer Van de Boel - laatste
directeur van het familiebedrijf - heeft toen een sledepers van de sloop
kunnen redden. De heer Van de Boel was van plan de pers in de
omgeving van de vroegere productieplaats een plek te geven als
industrieel monument.
De gemeente Maasgouw stemde ermee in om dit object een plaats te
geven bij de parkeerplaats de Meers, grenzend aan het vroegere
fabrieksterrein.
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2011/11/29/R122.htm
http://www.gemeentemaasgouw.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=179&stukid=
17207&fromrss&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
De wereld van van Arkel’s pan- en steenovens
De Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven bracht op zaterdag 29 oktober j.l. na jaren van onder
zoek de meest complete historie ooit verteld of gedocumenteerd van de Van Arkel bedrijven te
Hoograven. De Van Arkels waren 150 jaar experts in de fabricage van vooral bakstenen en dakpannen.
Ze voerden de scepter over bedrijven die hun oorsprong vonden ruim vóór 1700. De helft van bebouwd
Hoograven was op zeker moment in hun handen. Uit ondermeer honderden aktes en documenten
ondermeer uit het Utrechts Archief over een periode van 300 jaar, diverse luchtfoto’s, bouwtekeningen
en een zeer uitgebreide fotoreportage op locatie uit ca. 1930 is de reconstructie opgebouwd.
De (bij-)namen van het personeel, hun behuizing, de arbeidsomstandigheden, de verdienste, hun
ontspanning, de scholing, gezondheidsperikelen, de kinderarbeid, en de specialisaties op het bedrijf
kwamen ter sprake.
Voor het eerst werd in detail verklaard hoe waarheidsgetrouw het schilderij is van steenfabriek
Ruimzicht (gemaakt door de vriend van Vincent van Gogh, Anthony van Rappard).
Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven - Peter Sprangers

Schetsplan terrein IJsseloord gereed
De bewoners/belangengroep IJsseloord
heeft een schetsplan voor het terrein tussen
de Jan Snel Group en Krekenburg gemaakt.
Het schetsplan is onlangs besproken met
omwonenden,
Jan Snel en
gemeente
Montfoort. Ook is het plan financieel
doorgerekend
op
haalbaarheid.
De
conclusie van dit moment: het plan is nog
niet klaar, maar bevat veel goede
ingrediënten.

Drie hoekstenen
Het
plan
kent
drie
hoekstenen:
cultuurhistorie, landschap en economie. De
belangrijkste elementen in het schetsplan
komen daar uit voort. Ten eerste restauratie
en herbestemming van de steenovenschuur
en bazenwoning van de oude steenfabriek
IJsseloord. Ten tweede het creëren van een
streekeigen landschap met boomgaarden en
natuurelementen. Ten derde een gedeelte
bedrijventerrein voor de uitbreiding van de
activiteiten van de Jan Snel Group. In de
schets is ook een kleine haven getekend.
Restauratieplan
De bewoners/belangengroep heeft in
november opdracht gegeven om een
restauratieplan te maken voor de
steenovenschuur en woning. Dit is medio
december gereed. Duidelijk is dan wat het
kost om de gebouwen in oude staat te
herstellen.
In de bewoners/belangengroep werken
direct omwonenden samen met de
Werkgroep Behoud Lopikerwaard, Stichting
Hugo
Kotestein,
de
gemeentelijk
landschapscoördinator,
de
Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) en
de Kamer van Koophandel.

Geschiedenis
In 1876 werkten in de steenfabriek veertig
werklieden en werden er drie miljoen stenen
per
jaar
geproduceerd¹.
Andere
steenfabrieken in Willeskop waren van
Splinter, Muller en de gebroeders
Wiegerinck.
In 1902 werd IJsseloord gekocht door G.J.W.
Koolemans Beijnen. In 1906 was Anton van
Leeuwen voorman en stoker van de fabriek.
Hij liet een huis bouwen nabij de fabriek, te
weten Willeskop 72. De fabriek is inmiddels
verdwenen. In 1944 is de fabriek
grotendeels gesloopt en in 1976 zijn
overblijfselen, zoals de bijvoorbeeld de
droogrekken, verwijderd.
Thans herinneren de schuur en de
directeurswoning nog aan de fabriek. De
schuur
heeft
nog
een
originele
balkenconstructie
met
spanveren
in
de dakconstructie.
De grond en de daarop staande gebouwen
zijn gekocht door Jan Snel, directeur van het
ernaast gelegen container-verhuurbedrijf
van Jan Snel B.V.
De voormalige steenfabriek is het enige
overgebleven erfgoed in Willeskop dat
herinnert aan de industriële voorspoed aan
het begin van de 20e eeuw.

Foto: de steenfabriek in 1936

De
steenoven
van
de
voormalige
steenfabriek is samen met de bijbehorende
directeurswoning
in
2008
door
burgemeester en wethouders aangewezen
als gemeentelijk monument.
Bron: bewoners/belangengroep ‘herontwikkeling
steenfabriekterrein
http://www.radiostadmontfoort.nl/cms/00006026.h
tml
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenfabriek_IJsseloord

Boeken nieuws

Het nieuwe boek 'In vuur en vlam! over
omgaan
met
baksteenerfgoed
in
Vlaanderen' presenteert nieuwe informatie
over de baksteenproductie vroeger maar
ook over het hedendaagse baksteen maken.
Het is een monografie van het eerste
Baksteencongres tijdens de cultuurbiënnale
Vuur!Werk 2009. Zowel duurzaamheid,
milieu en erfgoedbehoud in Europese
context kwamen tijdens dit tweedaagse
congres aan bod voor een divers publiek van
producenten,
aannemers,
(industrieel)
archeologen, monumentenzorgers, historici,
heemkundigen en andere geïnteresseerden.
Het boek van 247 pagina's is een neerslag
van deze lezingen. Het boek te verkrijgen in
het infokantoor van Toerisme RupelstreekVaartland in het Sashuis, in het ELAH Rupel
in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre
of te bestellen via het mailadres:
elah@provant.be Kostprijs: 15 EUR (+
eventuele verzendingskosten)
http://www.bouwenwonen.net/news/boekennieuwsr
ead.asp?id=29157

Intussen is heeft op 21 en 22 oktober j.l.
een tweede editie van het congres in Boom
plaatsgevonden onder de titel: Vrouwen en
kinderen eerst! Sociale aspecten van de
baksteennijverheid. Meer hierover elders in
dit blad.
Vechtoevers, zien en gezien worden
Tijdens het symposium van de VPC op
Nijenrode op 8 oktober j.l. werd onder
meer het boek ‘Vechtoevers, zien en
gezien worden, hoe houden we onze
Vechtoevers mooi?’ gepresenteerd. Het
boek is een logisch vervolg op de
werkzaamheden van de VPC-werkgroep
‘Vechtoevers, zien en gezien worden’, die
zich inzet voor het herstel van de visuele
relatie tussen de Vecht en de oevers.

In het boek worden 35 ‘streefbeelden’
aangaande landschappelijke, cultuurhistorische en karakteristieke waarden op
en rond de oevers van de Vecht
besproken en toegelicht met veel actueel
en
historisch
beeldmateriaal.
De
onderwerpen variëren van jaagpaden,
zichtlijnen of de waterbank bij de
Hinderdam tot forten, dakpan-oevers of
gaande ontwikkelingen als Opbuuren en
fort Uitermeer. Van ieder onderwerp
wordt
de
historische
achtergrond
geschetst, waarna de kansen en
bedreigingen aan de orde komen. Het
boek is hiermee een ‘Vechtvisie’ op de
Vechtoevers, dat als doel heeft een
inspiratiebron te zijn voor overheden en
particulieren om zelf aan behoud en
ontwikkeling van de waarden van de
Vechtoevers te werken.
Auteurs: Steven de Clercq (kansen en
bedreigingen) en Juliette Jonker-Duynstee
(historie). Landschappelijke ontwerpschetsen: Luc van Dam i.s.m. Jorn
Copijn.
Prijs: € 15,- - ISBN:
9789062622832 Ingenaaid,
89
pagina's
www.boek.nl/bekijkboek/9789062622832

Een artikel over dit onderwerp vind u elders
in dit blad onder de titel: ‘ Het raadsel van
de dakpanbeschoeiingen in de Vechtstreek’
Dakpannenfabrikanten
Van het bekende boek: Historisch overzicht
van
de
voormalige
Nederlandse
dakpannenfabrikanten, een uitgave van Ed
van der Veen en
Huub Mombers is
onlangs een update
verschenen.
Dit
keer is het boek
eveneens voorzien
van
een
groot
aantal historische
afbeeldingen. Het
boek is te verkrijgen
in het Nederlands
Dakpannenmuseum
voor € 16,- . Zie
voor meer info:
www.dakpannenmuseum.nl

Toon Bogers en steenfabriek De Bremberg te Etten-Leur
ETTEN-LEUR - Langs de A58 richting Breda
ligt een stuk Etten-Leurse historie. Huizen,
kerken en scholen werden gebouwd met
bakstenen, vaak afkomstig van De
Bremberg. Vele duizenden auto's razen elke
dag voorbij Machinehandel Jansen.
Waar nu Machinehandel Jansen staat en
daarvoor De Bremberg, de steenfabriek van
Van Iersel, liepen 35.000 jaar geleden
Neanderthalers rond.
Dat valt af te leiden uit de vondst van een
oude speerpunt in 1948. Het vijf centimeter
lange steentje wordt bewaard in het depot
van het Rijksmuseum voor Oudheden (RMO)
in Leiden. Volgens archeologen is het een
bijzondere ontdekking. Nooit eerder werd in
West-Brabant iets gevonden uit de vroege
steentijd. Een paar jaar geleden, tijdens de
Open Monumentendag van 2008, konden
de Etten-Leurenaren hun vroegste verleden
voor één keertje komen bekijken. Daarna
ging de speerpunt weer naar het RMO.
De meeste passanten weten waarschijnlijk
niet dat op die plek, nu de parallelweg van
de A58, een stuk (Leurse) historie ligt. Vóór
Anton Jansen er zijn bedrijf begon, was tot
begin jaren tachtig van de vorige eeuw
steenfabriek De Bremberg er in bedrijf.

Willebrord. En in Alphen, Rijen, Hoogerheide,
Wouwse Plantage."
Niet elke fabriek produceerde dezelfde soort
stenen. "Aan de Roosendaalseweg maakten
ze 'gatjessteen'. Da's precies wat het woord
zegt, bakstenen met gaatjes erin. Het
voordeel was dat je daarvoor minder leem
nodig had. Maar het nadeel was dat als ze
niet vakkundig werden gemetseld, ze erg
gemakkelijk uiteen vielen."
Bij De Bremberg werden twee soorten
stenen gemaakt, herinnert Bogers zich. "Wij
maakten alleen vólle stenen. Strengstenen
en vormbak. Strengstenen werden in een
lange sliert gemaakt en dan met staaldraad
op lengte gesneden. Voor binnenmuren was
er de vormbak, een handgemaakte steen.
Die gingen met zes of acht stuks in een
bak."

Foto: Arbeiders bij de toenmalige steenfabriek aan de
Bredaseweg. Nu is daar Machinehandel Jansen
gevestigd. foto Regionaal Archief West-Brabant

Toon Bogers werkte van halverwege de jaren ’60 tot
aan de sluiting als stoker bij steenfabriek Bremberg.
Foto: Jeannine Hermans

Toon Bogers weet er alles van. De 76-jarige
Etten-Leurenaar was van in de jaren zestig
tot aan de sluiting stoker bij steenfabriek De
Bremberg.
"Alles werd in die tijd met bakstenen
gebouwd,
huizen,
kerken,
scholen...
Steenfabrieken te over. Hier, maar ook aan
de Roosendaalseweg, en verderop in

De stenen werden gebakken in een
ringoven, die tot dertienhonderd graden
werd opgestookt. "Het was mooi om te zien
hoe zo'n oven werkte. Maar ja, dat bestaat
allemaal niet meer. In de jaren tachtig was
er net zo'n economische crisis als nu.
Bovendien werd er steeds minder met
bakstenen gewerkt. En dus sloot de
fabriek."
Toon Bogers moest op zoek naar ander
werk. "Heel vroeger had ik een
tuinbouwbedrijf, maar ik werd longpatiënt.
Dus stopte ik met mijn bedrijf en ging tien
jaar werken in een kunstmestfabriek in
Vlaardingen. Maar ja, vier kinderen, dat was
voor mijn vrouw erg zwaar en daarom ben ik
halverwege de jaren zestig naar de
steenfabriek hier gekomen. Was ik wat
dichter bij huis."

Nadat de steenfabriek sloot, kwam Bogers
vanwege
zijn
stoflongen
bij
het
werkvoorzieningschap terecht, vanwaaruit
hij bij Vliegveld Seppe ging werken. "Ik deed
daar al het onderhoud, behalve aan de
vliegtuigen", aldus de man die ondanks zijn
leeftijd nog dagelijks op Seppe is te vinden.
Tot dat onderhoud behoort ook het vangen
van mollen en konijnen. "Ja, dat kan Toon
goed", weet Anton Jansen van de
gelijknamige machinehandel. Hij kocht de
toen al gesloten steenfabriek omdat hij in
zijn woonplaats Rijsbergen niet kon
uitbreiden. "Ik was tuinder, maar als de sla
eenmaal in de grond zat, maakte ik
landbouwwagens. Dat was het begin van

ons bedrijf." Nu staan er een paar enorme
bedrijfshallen langs de rijksweg. Aan de
wand hangen foto's van de oude
steenfabriek. En ingeklemd tussen de twee
hallen staat, helemaal verborgen, nog een
stukje muur, een stukje Leurse historie.
Arbeiders bij de toenmalige steenfabriek
aan de Bredaseweg. Nu is daar
Machinehandel
Jansen
gevestigd.foto
Regionaal Archief West-Brabant
http://www.bndestem.nl/regio/ettenleur/9794750/
Wij-maakten-volle-stenen-geen-gatjessteen.ece

Ontwikkelingen bij de voormalige steenfabriek de Plasserwaard in Wageningen
zeilen bij moest zetten om met de
Plasserwaard te overleven.
Na afscheid van deze aannemer is het tij
vrijwel onmiddellijk
gekeerd en de
bedoeling is dat bij het verschijnen van dit
nummer Harm Meijer weer aan de gang is
met de ovengewelven en dat aannemer de

Ondanks het feit dat in de winter van 2010
naar 2011 veel restauratiewerk aan de oven
is verricht, was de beoogde hoofdaannemer
niet vooruit te branden. Waar dit aan lag,
zullen we mogelijk nooit weten, feit is, dat
deze onvermoede trainage bij de Jonge
beslist niet ingepland was, en dat deze alle
Bonth van Hulten in de rol van
hoofdaannemer zijn voorbereidingen treft,
dan wel aan de gang is.
Wat betreft animo van kopers zit het al
lange tijd goed. Op moment van schrijven
zijn er op alle 8 woningen opties die einde
jaar of in januari hopelijk omgezet gaan
worden
in
definitieve
koopovereenkomsten. Eerste helft van 2013 zal
de Plasserwaard in haar nieuwe functie
opgeleverd worden.
Henri de Jonge 2011

Maatschappij v/h de Erven Trip Utrecht
Eerder dit jaar ontving onze secretaris Ruud
Stoffels een mail van de heer Leo Mulder te
IJsselmuiden. Hij vraagt daarin opheldering
betreffende een koperen naamplaatje met
de tekst MAATIJ V/H DE ERVEN H.TRIP
CEMENTSTEEN-WERKEN UTRECHT. Echter
het is niet een alledaagse vraag maar is
firma Trip voor mij ook weer geen
onbekende dus is er al gauw iets over deze
firma gevonden wat gemeld kan worden en
……mogelijk ook voor u interessant is.

Het koperen naamplaatje meet 14,6 cm x
9,7 cm met hoog-reliëfletters Leo Mulder
meldt inzake de vindplaats het volgende: Ik
denk zelf dat het plaatje van de Oudegracht
komt, de reden is als volgt; Er wordt volgens
mijn informatie baggerwerkzaamheden in
Utrecht uitgevoerd, het vrijkomende puin
met ijzerresten wordt naar Kampen afgevoerd. Hier wordt het puin ontdaan van hout,
plastic en andere vreemde bestanddelen en
daarna gebroken en weer hergebruikt in de
wegenbouw. Wij zijn werkzaam met
betreffende puinbreker en hebben het
plaatje gevonden nadat het dus meegegaan
was met het productieproces. Het plaatje
heeft dus heel wat meegemaakt, het is
diverse malen met een kraan opgeschept en
verplaatst, en het heeft een breekinstallatie
van de binnenzijde mogen zien, hierdoor is
het helaas niet geheel onbeschadigd
gebleven……
Mijn belangstelling voor grofkeramiek en
dus ook bouwmaterialen hebben mij vaak in
aanraking gebracht van de Utrechtse
Bouwmaterialenhandel v/h. de Erven H.Trip
(werd later de Bouwmaterialenhandel De
Boo) en tot voor kort gevestigd aan de
Briljantlaan 5 Utrecht (eens Helling 110).
Ook mede mijn grote belangstelling van de
er daar naast gevestigde Faïence-en Tegelfabriek Westraven (eens genoemd de
Helling 112) die er eens naast gevestigd
was zorgde er voor dat ik zeker jaarlijks daar

weleens bezoekje bracht en mij hevig ging
interesseren voor hun geschiedenis. Dit
geschiedde na eerst een blik geworpen in
het Utrechts telefoonboek van 1915 waaruit
bleek dat de firma toen al voorkwam onder
Trip v/h. De Erven H. Mij tot verv. en levering
v.bouwmaterialen Oudegracht WZ 108. Hier
was toen het telefoonnummer 38 (in 1915)
Vervolgens keek ik in het Utrechts
telefoonboek van 1950 en vond de firma
weer terug aan de Oudegracht maar met
huis nr. 79 en met het telefoonnummer
10038. Helaas was ik niet in de gelegenheid
in Utrechts Archief de vernummering na te
gaan. Maar ik ga er van uit dat huisnummer
108 later 79 is worden (1) Dit kon bevestigd
worden door een afbeelding van het pand
aan
de
Oudegracht
W.Z.108
(zie:
Utr.Nijverheid en Handel in Woord en Beeld
1913) en een recentere afbeelding naast
elkaar te leggen. Het blijkt dan een en het
zelfde pand te zijn.

'Elisabeth' Marie Hendrika Hovy De opslagplaats van
de Bouwmaterialenhandel De Erven Trip gelegen aan
de Vaartse Rijn(adres Helling 110) Je weet dat na
1920 Westraven gevestigd was op huis-nr. 112

In De Architect van 1902 afd.III trof ik
vervolgens een advertentie aan welke ik u
niet wil onthouden met de volgende tekst;
Maatij.voorheen DE ERVEN H.TRIP UTRECHT
–ROTTERDAM Fabriek van Machinale
Utrechtse Steen. Waal-Utrechtsche- en
Drieling vorm. CEMENTSTEENFABRIEK.
Engelsche, Duitsche en Belgisch PortlandCement . Amerikaansche, Fransche,
Belgische, Duitsche en Engelsche Dakleien.
Bazalt – Straatkeien – Hardsteen. WANDVLOER –EN TROTTOIR-TEGELS.
Helaas word in bovenstaande advertentie
geen adres genoemd. Men ging er blijkbaar
van uit toenmalige PTT hun wel terug kon
vinden. Een firma die zich reeds in 1820 te
Utrecht had gevestigd had zeker het recht zo

te denken. Naar aanleiding hiervan werd het
tegeltableau 1820-1940 aangeboden door
het transport- en fabriekspersoneel op 22
januari 1940. Het adres Oudegracht 79
wordt nog meer in verband gebracht met de
Erven H.Trip in b.v. in de Utrechts Prov.
Almanak van 1926 met fraaie foto’s van de
fabriek van betonwaren en uitvoering van
werken in gewapend beton. Ook zijn zij dan
leverancier
van
vuurvasten
stenen,
vloertegels
en
wandtegels.
Hun
monsterkamers waren toen te bezoeken aan
de Oudegracht 92 aan de overzijde. Wat een
zeer fraai betegeld pand is.

1820-1890 geschreven door Mr.J.W.C.van
Campen.

(1)Naast het adres Oudegracht 79 wordt ook gemeld
dat het kantoor zich dan bevindt op de Oudegracht
79 maar de betonfabriek aan de Groeneweg 52 (zie
foto 2) en de expeditie aan de Helling 110. Echter in
latere jaren (plm.1975) was de firma Trip alleen nog
gevestigd aan de Helling 110 wat dan vervolgens
wordt Heuveloord 110 en nog wat later de ingang
krijgt aan de dan nieuw aangelegde Briljantlaan.

Frans Landzaat, Schalkwijk 2011

COLOFON
Op de vraag “hoe oud is het koperen
naambordje” kan ik niet precies een datum
noemen. Gezien de advertentie uit 1902 in
De Architect zou ik bijna zeggen “meer dan
100 jaar!” Ik zou daar toch meer studie van
moeten en in dien mogelijk het met anderen
moeten kunnen gaan vergelijken. Er zal
zeker wel iets dergelijks aanwezig zijn wat
ook goed valt te dateren en te vergelijken.
In ieder geval heeft het koperen naambordje
weer eens een tipje van sluier opgelicht van
ons interessante grofkeramisch verleden!
Voor de geïnteresseerden onder u is het
goed te weten dat in het jaarboekje van de
vereniging Oud-Utrecht van 1958 een artikel
verscheen betreffende De Handelsfirma Trip

Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek.
Verschijnt twee maal per jaar.
Eindredaktie: R.P. Stoffels, Trasmolen 19,
8754 GL Makkum, tel: 0515-232281.
(secretariaat)
website: www.grofkeramiek.nl
E-mail: info@grofkeramiek.nl
Abonnement te verkrijgen door aanmelding
als vriendenlid middels overmaking van
min. € 25,- voor particulieren
en € 75,- voor bedrijven en instellingen, op
ABN/AMRO bankrekening nr.: 43.76.44.480
t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek
te Makkum o.v.v. 'nieuwe donateur'.

Bakhuizen gedenkt evacués van 1914-1918 uit België
Op de begraafplaats van de Sint
Odulphuskerk in Bakhuizen is op 9
september
2011
een
herinneringsmonument voor Belgische
vluchtelingen
uit
de
Eerste
Wereldoorlog onthuld. Het monument,
een gedenksteen van beeldhouwer
Roelie Woudwijk uit Opeinde, staat
ongeveer op de plaats waar diverse
Belgische vluchtelingen begraven zijn.
In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
werden zo’n honderdduizend Belgen
geëvacueerd
naar
het
neutrale
Nederland. Een aantal van hen kwam in
Gaasterland terecht. In Gaasterland
kon een eiland gecreëerd worden door
de bruggen bij Sloten, Woudsend, Galamadammen, Warns en Lemmer af te sluiten. Die
bruggen kregen permanente bewaking. De Belgische vluchtelingen werden gehuisvest in de
steenfabriek in Rijs, in een oude school en diverse schuren in Sondel en in gastgezinnen in
Nijemirdum en Oudemirdum.
In Bakhuizen werden zeshonderd
personen geplaatst. Vierhonderd van
hen vonden onderdak in gastgezinnen.
Tweehonderd werden ondergebracht
in de katholieke kerk. De gaarkeuken
voor de Belgen was verderop in de St.
Odulphusstraat gevestigd.
Miljoen Belgen
Aan het begin van de Eerste
Wereldoorlog vluchtten een miljoen
Belgische
burgers
en
40.000
militairen naar Nederland. Begin 1919
keerden de laatsten terug.
Kamp Gaasterland
Na de Duitse inval in België op 4 augustus
1914
stroomden
honderdduizenden
Belgische vluchtelingen de Nederlandse
grens over om daar bescherming te vinden
tegen het oorlogsgeweld. Onder hen waren
ook 40.000 Belgische militairen. Ongeveer
7.000 van hen wisten aan internering te
ontkomen door zich voor te doen als
burgers. De overblijvende groep militairen
werd, in overeenstemming met de
internationale afspraken vastgelegd tijdens
de 2e Vredesconferentie van Den Haag in
1907, ontwapend en voor de duur van de
oorlog geïnterneerd.
Aanvankelijk werden zij ondergebracht in
provisorische kampen en kazernes die
leegstonden als gevolg van de mobilisatie
van Nederlandse militairen die de
landsgrenzen bewaakten. Eén groep Belgen
werd overgebracht naar de kazerne van
Alkmaar waar echter ook Duitse militairen

waren ondergebracht. Dit leidde uiteraard
tot problemen en er werd naarstig gezocht
naar een oplossing die werd gevonden door
een interneringskamp (men sprak in die tijd
over interneringsdepot) in te richten in
Gaasterland in de zuidwest hoek van de
provincie Friesland

Overzicht steenfabriek te Rijs (Kamp Gaasterland)

Op 26 augustus werden de in Alkmaar
ondergebrachte Belgen overgebracht naar
Gaasterland. Aanvankelijk werden ze
gehuisvest in een inderhaast opgericht
tentenkamp. Op 8 en 9 oktober werd nog
een groep Belgen overgebracht naar Kamp
Gaasterland die onderdak kreeg in de
steenfabriek van Rijs en verder in de school
en diverse schuren in het dorp Sondel. In de
dorpen Nijemirdum, Oudemirdum en
Bakhuizen werd plaats gevonden bij
particulieren.

in de oude steenfabriek van Rijs. In de
ovens en turfhokken werd ruimte gemaakt
voor de militairen die waren verenigd met
hun gezin. De vrijgezellen woonden in de
voormalige
droogschuren
die
waren
dichtgetimmerd en verbouwd tot barakken.
In 1915 werden daar nog twee barakken
bijgebouwd bestemd voor gezinnen; in juli
1916 woonden 307 geïnterneerden bij hun
gezin.

Kantine voor geïnterneerden in steenfabriek van Rijs
Interneringskamp

te

Rijs

(Kamp

Gaasterland)

De grootste groep militairen werd
ondergebracht
Rijs.
Sommigen
bij
particulieren maar merendeel, 1.200 man,

www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/kampgaasterland/index.htm
www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=56128

Ingezonden reactie
van de heer Frank Jansen (DGA DEKO)

In uw NIEUWSBRIEF no 36 van juli 2011 stond een stuk “Steenfabrieken in de Ooijpolder”. Hierbij
was een foto afgebeeld van de Vlietberg en geschreven stond “De milieu beweging, gesteund door
het provinciebestuur, heeft ervoor gezorgd dat de puinbreker van de firma Van Wijk die op het
voormalige steenfabriekterrein was gevestigd is ontmanteld”. Ik vind toch dat dit stukje niet
geheel recht doet aan de gehele situatie en ben ik van mening dat enige nadere toelichting
gewenst is.
Het is juist, de Vlietberg en de puinbreker van “Van Wijk”, is ontmanteld, maar dat was zoals ook
aangeven op de geplaatste foto maar een klein gedeelte van het volledige terrein. 70 tot 80% van
het industrieterrein was in gebruik door DEKO. DEKO was en is de grootste steenveredelaar van
Europa en daarbuiten. Wij zagen strippen, hoeken,
rockfacen, vervaardigen monsterpanelen en
zagen/verlijmen vormstenen, we zagen/verlijmen
dakpannen en raamdorpelelementen. Alle leden
van KNB zijn relaties van DEKO en ook nagenoeg
alle grofkeramiek producenten van Europa. Zie onze
website www.deko.nu voor nadere gegevens. Zoals
Hans (Knipping red.) wel eens gezegd heeft wij zijn
een UNIEK bedrijf. Ook wij dienden in 2005 te
kiezen of “vechten tot het bittere einde” milieu en
overheden. Of te kiezen voor een gezamenlijke
oplossing. Wij kozen destijds voor de gezamenlijke
toekomst. In goede samenwerking met deze
overheden, Gemeente Ubbergen, Gemeente
Overbetuwe en de Provincie Gelderland hebben we in 2006 afspraken gemaakt tot een gehele
bedrijfsverplaatsing van Ooij naar Elst (Gelderland). Van een terrein in de uiterwaarden naar een
terrein op prima gelegen industriegebied. Van oude gebouwen op een terrein met wateroverlast
zie 1994 en 1995, naar een terrein dat hoog en droog ligt, uitstekend bereikbaar is en nieuwe
terreinen en gebouwen. Hans Knipping onze “Bouwpastor” heeft hieraan tijdens de uiteindelijke
bouw in 2007 een zeer voorname, daadkrachtige, motiveren en inspirerende positie ingenomen.
(Zie eindresultaat op website).
Natuurlijk waren wij, eigenaar van terrein,
aandeelhouders, directie, medewerkers en relaties
en opdrachtgevers in 2005 niet vrolijk toen we te
uiteindelijk toch te horen kregen dat we dienden te
sluiten of verkassen, maar al snel in samenwerking
met provincie sloeg dat gevoel om “Yes we gaan
ervoor”. Nu eind 2011 zijn er alleen maar winnaars.
Zeker niet in de laatste plaats de natuur in
Ooijpolder. Gebouwen en locaties worden
aangepast aan de huidige wensen en normen,
milieu vraagstukken, ARBO blijven constant vragen
om oplossingen. Deze konden wij als DEKO nooit
meer realiseren op de Vlietberg maar wel op de
nieuwe locatie in Elst (zie foto’s ).
N.B. Het ligt in de bedoeling om dit bedrijf te bezoeken tijdens onze SHG excursie 2012 zie de
aankondiging elders in dit blad (red.)

Mijmeringen bij een oude steenvormbak.
Eens waren de houten steenvormbakken bij de vleet te koop (zie foto 1). Een
ieder had wel op den duur zo iets aan de wand in hun woonkamer hangen.
Vooral leuke kleine voorwerpen werden daarin bewaard. Dat kon verschillen
tussen een hele verzameling kleine olifantjes tot kleine pasfotootjes van de
kinderen en kleinkinderen. Het was ook een periode dat afstoffen geen
probleem bleek te zijn en vooral die kleine koperen voorwerpjes kregen nog
eens een extra poetsbeurt. Of hierbij altijd nostalgisch gedacht werd aan de
vele oude steenfabrieken aan de rivieren die nog kort daar vóór in werking
waren en nu stil liggen valt te betwijfelen. Nu, vele jaren later en omdat we in
een andere tijd leven, zijn we bezig te redden wat te redden valt van deze
oude steenfabrieken. Al was het alleen maar om een gezichtsbepalend rivier
landschap en misschien om “hergebruik”daarvan in een of andere vorm. Een
kronkelende rivier door het fraaie landschap moet zo hier en daar (liefst!) in
een bocht een schoorsteenpijp van een steenfabriek laten zien. Het doet er
niet toe of die fabriek nog werkt of niet. Zij behoren bij elkaar en zijn samen met het uitgestrekte
landschap één. Een hedendaagse windmolen past daar zeker niet bij.. We zijn er nu(vaak te laat!)
achter dat zo’n steenfabriek ook geschikt is(was) voor “hergebruik”. Andere steenfabrieken werden snel
met de grond gelijk gemaakt en weer andere raakte volledig in verval en werden opgenomen in de
natuur en kunnen nu slechts met veel moeite herkend worden.
Na het stil leggen van de productie werd de inboedel van de fabriek door verkocht aan een andere
fabriek of raakte van zelf op een of andere manier verloren. Zo was b.v. vanaf de begin jaren zeventig
van de twintigste eeuw, toen de steenfabriek De Ossenwaard bij Hagenstein/Vianen werd stil gelegd,
nog jaren lang de machinekamer bedrijfsklaar en kon men zo overgaan tot het vormen van stenen. Nu
staan de machines van De Ossenwaard weg te roesten op de steenfabriek Randwijk te Heteren. Eens
werden (wanneer?) de machines voor een prikkie gekocht met de bedoeling geschikt te maken voor
“hergebruik”. Helaas zoals bij velen elders liep dit uit op een mislukking. Zo is ook de Wijkse (van de
steenfabriek De Bosscherwaarden) locomobiel helemaal in het hoge Drenthe terecht gekomen bij het
Veenkoloniemuseum Erica en staat daar weg te roesten ondanks dat er nu weer een plek voor is op de
thuisbasis de nu weer in “hergebruik” genomen steenfabriek De Bosscherwaarden. De Stichting
Historie Grofkeramiek zal zeker niet nalaten belanghebbenden te stimuleren om t.z.t. deze loc te laten
verhuizen naar Wijk bij Duurstede. Dat zal nog heel veel voeten in de aarde hebben. Ook daar is eens
in de negentiger jaren van de vorige eeuw een oud-ijzerhandelaar namelijk geweest.
Kleinere zaken als de diverse in loop der jaren (zeg maar eeuwen!) gevormde stenen hebben naar het
oude machinepark ook heel veel belangstelling bij velen. Dikwijls hadden en hebben nog de
steenvormbak en de baksteen een innige band. Sommige steenvormbakken hebben in spiegelschrift
de initialen van de fabriek en deze stenen voorzien met zo’n
initiaal is nu zowaar geworden een gewild verzamelobject. Zo
heeft bestuurslid Rob Vermeulen (en mijn persoontje!) er vele
vergaard. Rob gaat zelfs zo ver dat hij ook de historische
gegevens hiervan in de diverse archieven verzameld. Dat is nog
eens wat anders dan kleine koperen voorwerpjes verzamelen,
oppoetsen
en
plaatsen
in
een
steenvormbak!
Ook Culemborg had ook ooit eens een steenfabriek. Deze lag
prima aan de rivier de Lek, maar te dicht bij de stad. Dit en de in
de zeventiger jaren van de vorige eeuw opkomende gewoonte
om oude steenfabrieken te sluiten, raakte hierdoor velen hun
baan op de steenfabriek kwijt. Als herinnering daaraan namen zij dan de dan nog volop verkrijgbare
steenvormbakken mee, want die hingen namelijk “zo leuk” thuis in de knusse huiskamer. Een van deze
“hergebruik” steenvormbakken die een eigen leven ging leiden, trof ik aan in de Galerie De Oude Vishal
te Culemborg (Kleine exposities – Oude en modern kunst – Antiek en Curiosa voor iedere beurs (zie;
foto 2). De galeriehoudster mw. Budde-Burgers kon mij garanderen dat deze steenvormbak afkomstig
was van de Culemborgse steenfabriek. Ook kon zij mij vertellen dat er eigenlijk al een nieuwe eigenaar
hier voor was en dat deze aan het einde van de middag langs zou komen. Ik heb het hierbij maar
gelaten. Ik heb aan mijn “ vele herinneringen” wel genoeg !
Frans Landzaat – Schalkwijk 2012

OPROEP!
De verkiezing van de winnaar van de Geschiedenis Online Prijs 2011 is vandaag begonnen. Via
deze site kan iedereen stemmen op een van de meer dan 300 websites over geschiedenis, die de
afgelopen maand door gebruikers zijn genomineerd. De sites zijn afkomstig van onder meer
musea, historische verenigingen, archiefdiensten en particulieren.
Uiteraard willen wij onze donateurs en begunstigers aanmoedigen om op onze site te gaan
stemmen: www.grofkeramiek.nl of http://www.encyclopedie-grofkeramiek.nl

De prijs wordt jaarlijks toegekend aan de
beste Nederlandse website over
geschiedenis. De winnaar van de
publieksprijs krijgt 2500 euro.
Naast het publiek wijst ook een vakjury
een winnaar aan. De jury beoordeelt
geschiedeniswebsites in drie categorieën:
Archiefdiensten; Verenigingen en
particulieren; Musea en Themasites.
Gekeken wordt onder andere naar
toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid,
betrouwbaarheid en originaliteit.
De Geschiedenis Online Prijs 2011 wordt
uitgereikt in februari 2012. Nadere
informatie over datum, tijdstip en locatie
volgt.
De Geschiedenis Online Prijs is een
initiatief van Archieven.nl en Historisch
Nieuwsblad en wordt nu voor de zesde
keer uitgeloofd. Eerdere winnaars waren
het Anne Frank Huis (2010), het
Scholtenhuis (2009) en het Rijksmuseum
van Oudheden (2008).
Dus onze oproep is:

Ga naar: www.grofkeramiek.nl en stem op onze site!!!
Doe het wel voor 10 februari a.s.!!!

