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Presentatie van het boek ‘Een andere kijk op grofkeramiek’ en de
overdracht van de SHG documentatiearchieven
Na lange tijd van voorbereiding is
uit het verleden, in het heden en
tijdens Open Monumentendag op
voor de toekomst", waarmee de
vrijdag 14 september j.l. het
KNB-directeur een relatie legt
nieuwe boek van de Stichting
tussen de bewezen successen uit
Historie
Grofkeramiek
het verleden en de actuele
gepresenteerd met de titel: Een
maatschappelijke discussie over de
andere kijk op grofkeramiek. Het
duurzaamheid van materialen.
eerste exemplaar is daartoe
uitgereikt aan KNB-directeur Ewald
Voorafgaand aan de overhandiging
van Hal
- die eveneens het
van het nieuwe boek, zijn de SHG
voorwoord voor dit boek schreef - in
archieven overgedragen aan het
de voormalige steenfabriek De Voorzitter Martien Mol Regionaal Historisch Centrum
Bosscherwaarden te Wijk bij
Zuidoost Utrecht. Hier is mevr. Ria
Duurstede. Het boek geeft veel informatie
van der Eerden een van de grote initiators
over de historie, formaten en toepassingen
die tijdens haar inleiding het SHG archief
van een groot scale aan keramische
omschreef in verschillende deelarchieven.
bouwproducten. Doel is om dit vooral onder
Reeds meer dan een jaar geleden is het
de aandacht te brengen van een breed
archief dat tot dan toe in de voormalige
publiek.
steenfabriek
van
Delfzijl
verbleef,
getransporteerd naar Wijk bij Duurstede.
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worden
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het
Duurstede
het
waarom van de prominente KNB Directeur van Hal ontvangt het eerste
archief geregistreerd en
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van
dit exemplaar uit handen van Rob Vermeulen
toegankelijk
gemaakt
materiaal in, aan, op, naast
c.q.
naar
behoren
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opgeborgen. Het archief kan nu worden
Volgens de directeur van KNB is de
geraadpleegd op de goed bereikbare locatie
maatschappij gewend geraakt aan en
met
dito
verwend met grofkeramiek maar weet het
voorzieningen.
niet -meer- waarom. Daarmee legt Van Hal
Het archief is
een verbinding met het centrale thema van
te vinden aan
de Open Monumentendag 2013: Macht en
de Karel de
Pracht.
Grotestraat 30
Stadspaleizen,
grachtenpanden,
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buitenplaatsen van gegoede burgerij en ook
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monumentale publieke gebouwen kúnnen
Symbolisch
imponeren dankzij architectuur met grofwerd een oude
oftewel bouwkeramiek. Baksteen en
koker waarin
andere bouwproducten uit Nederlandse klei
blauwdrukken
hebben door de eeuwen heen de macht en
verpakt zaten
pracht van deze gebouwen probleemloos
van ovenbouw
bevestigd, en dat niet zonder reden.
tussen mevr.
"Bouwkeramiek biedt goede argumenten,
Van der Eerden

en onze voorzitter
de heer Martien
Mol
uitgewisseld
voor een nieuwe
waarin
dergelijk
materiaal volgens
de archiefwet moet
worden bewaard.
Voorwaar een grote
inspanning van de
mensen in Wijk bij
Duurstede
waar
alle onderzoekers
baat bij zullen
hebben. Een aantal
van hen hebben de
weg naar het RHC
reeds gevonden.
Hoewel de weersomstandigheden niet echt
bijzonder waren konden we toch enige

die rond 15.00 uur
plaatsvonden. Ook
de speciale prijsactie
van
ons
nieuwe boek is goed
aangeslagen.
Daarnaast was er
veel belangstelling
voor de boekenstand en de kleitafel
waar kinderen hun
creativiteit konden
laten zien. Vooral
het laatste trok veel
belangstelling. Rob
Vermeulen gaf op
gezette tijden een
demonstratie steen-vormen waarbij hij
gelijktijdig naast het technische ook het
historische verhaal over steenmaken
vertelde.

honderden mensen ontvangen. Zij waren
deels getuige van de officiële handelingen

Ruud Stoffels 2013

Afscheid van Frans Landzaat als SHG bestuurslid
Frans Landzaat – wie kent
hem niet – is vanaf het
oprichting betrokken bij het
bestuur van de SHG.
Daarvoor was hij reeds lid
van de Werkgroep voor
Industriële Archeologie voor
de
Steenen
Pannenbakkerijen (WIASP)
waarin ook anderen als
Peter Rutten en Fred
Ouwerkerk zitting hadden.
Laatstgenoemde heeft de
SHG
dan
ook
zijn
omvangrijke
verzamelde
documentatie omtrent de
baksteen-fabrieken in met
namen
Gelderland
nagelaten.
Onze initiator destijds was Jan Timmer, een
bouwondernemer met een hart voor
historie. Hem viel in een dagblad een artikel
op waarin Eugène Huijgen en Frans
Landzaat met passie hun verzamelingen
dakpannen en bakstenen presenteerden.
Jan organiseerde een bijeenkomst met hen
aangevuld met andere kenners op dit
gebied om nieuw leven in te blazen in een
werkgroep die onderzoek zou gaan doen in
het verleden van grofkeramisch Nederland
om vervolgens een draagvlak te creëren
onder een breed publiek. Hoewel hem dat
gelukt is, heeft hij er zelf helaas niet veel
van
meegekregen.
Hij overleed niet
veel later aan
een
hersentumor.
Frans en Eugène
echter
wel.
Eugène
hanteerde in de
eerste jaren de
voorzittershamer
en Frans was
immer actief als
historicus,
ondersteund
door zijn vrouw Dinie. Vele publicaties van
zijn hand zijn terug te vinden in boeken en
periodieken. Als bestuurslid kon hij
voortdurend zijn expertise omtrent de
historie van ons grofkeramisch erfgoed.
Frans heeft te kennen gegeven zijn
bestuursfunctie ter beschikking te stellen.
Zijn interesse in de materie zal echter zeker
worden gecontinueerd. Daarnaast heeft hij

nog een tweede passie,
namelijk
tegels.
Sinds
mensen-heugenis
is
hij
donateur van de Stichting
Vrienden van het Nederlands
Tegelmuseum te Otterlo, een
organisatie die feitelijk in het
verlengde ligt van de onze.
Ook hiervoor heeft hij diverse
artikelen geschreven die in
het blad Tegel gepubliceerd
zijn.
Tijdens
de
laatste
bestuursvergadering
van
2013 hebben we op passende
wijze afscheid van hem
genomen. Voorzitter Martien
Mol overhandigde hem een
envelop met inhoud en
bloemen voor zijn vrouw Dinie.

Hopelijk zien we beiden nog vaak terug op
onze excursies en bijeenkomsten.
Wij wensen hem nog een fraaie en
interessante toekomst samen met zijn
vrouw Dinie.

De STIF studiedag in Amersfoort
door Arjen Barnard
Voor de tweede keer in het bestaan van de
stichting Fabrieksschoorstenen werd er een
studiedag georganiseerd. De eerste keer
was op 31 oktober 1997. In feite dus de
oprichtingsbijeenkomst van de stichting die
in december 1997 officieel een feit werd.
Ruim 15 jaar later werd opnieuw een
studiedag gehouden, met deze keer
aandacht voor allerlei aspecten rond het
behoud van de schoorsteen zelf. In 1997
was het nog meer een kwestie van vragen
van aandacht voor het idee om oude
schoorstenen te behouden.. Sloop was tot
dan toe nog gebruikelijk als de schoorsteen
niet meer werd gebruikt.. Wat dat betreft is
er sprake van een ware omslag in het
denken vergeleken met
nu. Op de
studiedag, waar 75 belangstellenden
aanwezig waren, werd aandacht besteed
aan de verschillende facetten van de
behoudsproblematiek . Het belang van deze
dag werd ook onderstreept in het
welkomstwoord dat de heer Jos Bazelmans
als hoofd Sector Kennis van de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed sprak.

v.l.n.r. Harm Meijer, Arjen Barnard en Peter Nijhof

Voor hen die niet aanwezig waren een korte
samenvatting van de dag: De dag werd door
de dagvoorzitter Peter Nijhof geleid en hij
introduceerde
de
verschillende
onderwerpen:
Een
tijdslijn
in
de
ontwikkeling
in
het
gebruik
van
schoorstenen door Arjan Barnard, met een
verwijzing naar de culturele waarde gevolgd
door een uiteenzetting van Harm Meijer
over de problemen welke bij het onderhoud
zich voor kunnen doen en welke leiden tot
een gefundeerd restauratieplan. De heer
Bram van der Linden sprak over risico’s als
blikseminslag , en welke gevolgen dat kan
hebben voor schoorsteen en de naaste
omgeving.
Hoe
een
juridische
onderbouwing van een reddende stichting
vormgegeven zou kunnen worden werd
door Rieks Bulthuis
uiteengezet. Hoe
mogelijke subsidies kunnen worden

verkregen werd door Marcel Willemsen in
een schematische vorm weergegeven.

De Stichting Historie Grofkeramiek bij
monde van Rob Vermeulen (zie foto) gaf als
zustervereniging aan hoe beide stichtingen
elkaar inhoudelijk kunnen ondersteunen.
Namens de stichting BOEI gaf Ron Spaan
aan dat de schoorsteen als klein onderdeel
van vaak omvangrijke restauratieprojecten
toch een wezenlijke plaats heeft in het
behoud, aanzicht en karakter van een
industrieel complex. De heer Simon Kadijk
van Donatus Verzekeringen
gaf een
toelichting op het verzekeren van
schoorstenen na een financiële investering.
In korte uiteenzettingen
werd de diversiteit van
vijf
behoudsacties
gepresenteerd. Aan bod
kwamen schoorstenen
te Uitgeest, Lutten, IJlst
(foto) en Haarlem. Met
name het behoud en de
toevoeging van “sfeerverlichting”
van de
laatste pijp in Groningen
werd
door
Bart
Kampinga weergegeven.
Ook
een
technisch
probleem
bij
de
schoorsteen van het
gemaal De Tuut te
Appeltern werd door
Henk
Buiterman
toegelicht.
Tenslotte liet bestuurslid
Geert de Weger een aantal voorbeelden
zien van geslaagde en minder geslaagde
behoudsacties. Na afloop was er een
informeel samenzijn waarbij over en weer
veel vragen gesteld werden en ideeën voor
toekomstige STIF initiatieven aangedragen.

Regen weerhoudt vriendenleden niet
van interessante najaarsbijeenkomst

Meer dan dertig vriendenleden melden zich
op vrijdag 11 oktober voor een bezoek
aan het Technisch Centrum voor de
Keramische Industrie in Velp.
Na de koffie en het openingswoord van
voorzitter Martien Mol schetste directeur
Hans van Wijck het ontstaan en het doel
van het TCKI. Het TCKI is op dit moment
nog het enige technisch centrum op dit
terrein in Nederland en ze hebben ook
Duitse en Belgische klanten. De hoofdtaken
zijn het geven van advies over het
optimaliseren van het productieproces, het
maken van tekeningen voor nieuw- en
verbouw, het analyseren van klei-monsters
en het testen van klei producten of ze
voldoen aan allerlei normen. Na deze
inleiding splitste de groep zich in tweeën
om een uitvoerige toelichting te krijgen op
alles wat er in het laboratorium
gebeurt. Iedereen kwam ogen te kort om
alles goed te kunnen zien en anderhalf uur
was amper voldoende om alles goed
te kunnen bekijken.

Na een eenvoudige doch voedzame
broodjeslunch hield Hans van Wijck een
'college' over kleisoorten en wingebieden
van klei. Het was een onderdeel van de
opleiding die jaarlijks op Fontys hogeschool
voor zowel studenten als medewerkers van
keramische bedrijven wordt gegeven. De
tijd was tekort om alles te kunnen vertellen.
Onder een hartelijk applaus overhandigde
voorzitter Martien Mol aan de TCKI directeur
het nieuwe boek van de stichting 'Een
andere kijk op grofkeramiek'.
Daarna verplaatste
het
gezelschap zich door de
regen naar Oosterbeek,
waar een van de oudste
kerkjes van Nederland
werd bezocht. Niet van
baksteen, maar in de
tiende
eeuw
door
monniken gebouwd met
tufsteen
van de
nabijgelegen ruïne van een
Romeins Castellum. De
aanwezigen waren onder de indruk van het
verhaal van de rondleidster. Niet alleen
kende
de
kerk
een
interessante
architectonische historie, van de rol van de
kerk tijdens de slag om Arnhem werd
iedereen stil. De kerk was een van de
laatste bolwerken van de Geallieerden voor
de terugtocht over de rivier in september
1944 en veel veteranen bezoeken het
kerkje nog jaarlijks.

Tenslotte werd een bezoek gebracht aan
Camping Oosterbeeks Rijnoever, die in het
bezit bleek te zijn van de restanten van een
experimentele zigzagoven uit de eerste
helft van de vorige eeuw. Eigenaar Brantjes
vertelde enthousiast over de plannen tot
behoud van de oven, hij wil daar een
stichting voor oprichten en de oven weer
toegankelijk maken.

Overwoekerd of niet, de vriendenleden zijn
wel wat gewend en de zigzagoven bleek
ook in zijn huidige staat al de moeite van
het bezichtigen waard. Na een afsluitende
drankje werd de bijeenkomst beëindigd en
toog iedereen moe maar voldaan
huiswaarts.
Joep Jansen

Ontwikkelingen in Losser
Dick van Lohuizen stopt per 1
januari 2014 met het
voorzitterschap
van
de
Stichting Steenfabriek de
Werklust is Losser. Hij wordt
voorlopig opgevolgd door
vice-voorzitter en secretaris
Anita Evering.
Zij meld ons dat momenteel de activiteiten
rond de steenfabriek op een laag niveau
staan. Wel kon zij melden dat de aanbouw
van het Nationaal landschap intussen
goeddeels gerealiseerd is. Nu moet de
inrichting nog worden gecompleteerd met
een informatiepunt waarbij de organisatie
van het Nationaal Landschap Noord Oost
Twente als overkoepelende organisatie het
nodige in gang moet zetten. Wel is door de
Stichting een kerstmannen-verzameling
overgenomen die in de expositieruimte een
permanent onderdak heeft gevonden.
Voor het jaar 2014 staat weer een
oldtimerdag gepland op 15 juni a.s. De
vraag is daarbij eveneens gesteld om
machines te laten lopen en vooral om nog
eens stenen te maken die thuis hoort in het

vroeg-industriële tijdperk waarbij te denken
valt aan de handvormsteen (Osse) zoals die
destijds hier gemaakt werden.

Archieffoto: Dick van Lohuizen in gesprek met
Jan Hijlkema en Jacques Wetzels

Stichting Steenfabriek De Werklust
053-5361329 of 06-22172649
(reserveringen)
Adres: Smuddeweg 3 7581 PN LOSSER
www.dewerklust.n

Het laatste veenarbeidershuisje van een steenfabrikant in De Krim

inleiding
Nabij Coevorden aan de Nieuwe Krim staat
een veenarbeidershuisje als laatste van
zeven “nette arbeiderswoninkjes” die in
1917 gebouwd zijn. De heren Colenbrander,
fabrikanten
van
baksteen
in
de
uiterwaarden
bij
Arnhem,
kochten
omstreeks 1910 zestig hectare hoogveen in
Nieuwe Krim. De hier gewonnen turf
gebruikten ze als brandstof voor hun ovens.
In 1916 voerden zij vandaar enkele
bootladingen bakstenen aan, waarmee de
woningen werden gebouwd. Keurig op een
rij aan de Dommersewijk en allemaal naar
de eisen van de tijd ingericht. Het begin van
een veenkoloniaal bebouwingslint.
Aan de zuidwestzijde werden bomen gepoot
om in de zomer enige verkoeling te geven.
Achter het huis was ruimte voor een
moestuin en een grasveldje voor de bleek
en de geit. Aan het begin van de twintigste
eeuw was het de gewoonte dat
veenarbeiders (seizoenarbeiders) hun eigen
keten en hutten optrokken waarin ze met
hun gezinnen onder (voor ons nu)
erbarmelijke omstandigheden leefden. De
realisatie van deze woningen vormt daarom

een belangrijke vooruitgang in de sociale
ontwikkeling voor de veenarbeider. De
overheid kwam een jaar later in 1918 met
de landarbeiderswet. Die bood de
landarbeiders de mogelijkheid om op
voordelige voorwaarden geld van het rijk te
lenen om een eigen woning op een stuk
grond te bouwen.
Na de ontginning konden de veenarbeiders
in de woningen als landarbeider blijven
wonen. Voor de verveners en de boeren gaf
het het voordeel dat zij het personeel onder
handbereik hadden.
Na de tweede wereldoorlog kreeg de
weduwe van een van de heren
Colenbrander, vrouwe J.C. Baronnesse van
Sytzama, de zeggenschap over het
inmiddels
grotendeels
ontgonnen
veengebied in de Nieuwe Krim. Zij liet
hiervoor haar zoon Maurits Pico Diederick
baron van Sytzama Colenbrander een grote
boerderij bouwen, precies tussen de
arbeidershuisjes
in.
In 1953 werd nog een grote woning
erachter gebouwd en een woonhuis voor de
opperknecht,
gekoppeld
aan
de
bedrijfsschuur. De baron ging wonen in de

grote woning. De boerderij noemde hij
Sebastopol naar de gelijknamige hoofdstad
van het Russische schiereiland De Krim.
De baron was een groot voorstander van
mechanische landbouw. Hij kocht al vroeg
een maaidorser. Zijn enthousiasme hierover
was zo groot dat hij de eerste jaren op de
56 hectare bijna uitsluitend graan
verbouwde. In 1963 besloot de familie
Sytzama Colenbrander in te grijpen, want
de bedrijfskosten rezen de pan uit. De
boerderij Sebastopol werd met de
bijbehorende landerijen, de woningen en de
7 arbeiderswoningen verkocht en de baron
kreeg een nieuwe boerderij in een van de
Flevopolders. Na 1963 zijn zes van de zeven
arbeiderswoningen afgebroken. De ene
overgebleven veenarbeiderswoning is sinds
enkele jaren een provinciaal monument.
Ook
voor
deze
woning
is
een
sloopvergunning aangevraagd.
De omschrijving van de woning
De uit één bouwlaag bestaande en op
rechthoekige
plattegrond
gebouwde
veenarbeiderswoning is opgetrokken in een
bruinrode baksteen, aan de voorzijde op
een gepleisterde plint, en wordt gedekt door
een dak met een wolfseind op de voorgevel,
belegd met een gesmoorde gegolfde Friese
pan. De overige dakvlakken zijn belegd met
een gesmoorde muldenpan.
De voorgevel wordt geleed door twee
staande vensters met een drie-ruits
bovenlicht voorzien van een hanenkam en
houten onderdorpel. Op de zolderverdieping
twee ronde gietijzeren vensters met een
indeling van een vierpas.
De plaats van de vensters in de zijgevels
van het woongedeelte zijn waarschijnlijk
origineel. De woning had geen voordeur. De
toegang tot de woning vond plaats via de
deur in de schuur die zich in de achtergevel
bevond. Ook de plaats van het raampje van
het privaat is nog aanwezig met daaronder
een rollaag van een laag deurtje.
De buitenwerkse maat van de woning
bedraagt 7.55 x 10.00 meter, en is
opgedeeld in een woon- en schuurgedeelte.
Het woongedeelte bestaat uit een
woonkamer (3.63 x 4.55 meter) met aan de
westzijde twee bedsteden waar zich een
kast tussen bevindt.
De keuken lag aan de koele noord-oostkant
en was bereikbaar vanuit de woonkamer.
Waarschijnlijk heeft de keuken dienst
gedaan als provisiekelder voor de
wintervoorraad zoals aardappelen, de
inmaak van groenten en het geslachte. De
steensmuur tussen de woonkamer en de
keuken maakt dit aannemelijk.

Boven het woongedeelte was een
beloopbare zoldering voor opslag en
waarschijnlijk zal er ook een ledikant
hebben gestaan. De schoorsteen is
geplaatst tegen de scheidingsmuur die het
woongedeelte scheidt van het schuurdeel.
Ter plaatse van de schoorsteenmantel is
het metselwerk anderhalve steen dik aan
de schuurzijde. Waarschijnlijk is dit gebeurd
om er een kookpot aan te bevestigen voor
het bereiden van varkensvoer. In de
noordelijke deel van ons land is het
gebruikelijk om de schoorsteen tegen de
voorgevel te plaatsen, waarschijnlijk is het
ontwerp gemaakt door iemand uit het
Gelderse.
In het schuurgedeelte stond een gebint om
de kapconstructie op te vangen. Het was
één open ruimte met stalruimte voor een
geit en een varkenshok. In de schuur
bevond zich ook de pomp die aangesloten
was op een put of regenbak, het wassen en
de afwas in de nabijheid van de pomp.
Ook de poepdoos was in de schuur
aanwezig. In de achtergevel is de rollaag
van het luik aanwezig om de bakemmer te
legen.
Bij de bouw was er nog geen elektriciteit.
De woonkamer zal voorzien zijn van een
hangende petroleumlamp en in de schuur
van een blaker of stormlantaarn. Het koken
gebeurde op de kachel die gestookt werd
op turf en een petroleumstel.
Het product turf
De steen- en pannenbakkerij waren door de
eeuwen heen belangrijke afnemers van

turf, vooral van de in het hoogveen
gestoken grote zwarte turf, die sinds de
negentiende eeuw ook wel fabrieksturf
genoemd werd. Eeuwenlang vormde turf
vrijwel de enige brandstof in de
steenbakkerijen. Turf had in het gebruik van
de toen in gebruik zijnde ovens veel
voordelen: het brandde gelijkmatig en gaf
weinig as, zodat het vuur in de oven door de
stoker goed gereguleerd kon worden.
Bovendien vergde turf weinig aandacht en
het leverde een zuiver egaal gekleurd
product. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werd er op enige schaal
steenkool toegepast, hoewel turf verreweg
het belangrijkste bleef.
Brandstof en de lonen waren de grootste
financiële posten voor een steenfabrikant.
Het prijsverloop van de brandstof en de
transportkosten waren geen constante op
de kostprijs van baksteen. De calorische
waarde van de brandstoffen varieerde nogal
per soort brandstof. Turf geeft per kilo een
warmte van 3950 kilocalorieën en magere
kolen geven 8000 kilocalorieën. Maar elke
brandstof had haar eigen kwaliteiten.
Steenkool had bijvoorbeeld meer aandacht
nodig door een snellere hitteontwikkeling
en gaf meer kleurnuances.
Rond de Eerste Wereldoorlog gingen enkele
steenfabrikanten ertoe over om zelf
veenderijen te exploiteren om niet
geconfronteerd
te
worden
met
prijsverhogingen in die sector. De prijzen
van turf gingen tijdens de Eerste
Wereldoorlog omhoog en veroorzaakten in
de baksteenwereld door hun invloed op de
kostprijs grote commotie. In 1915 benutten
de verveners hun kans, door de grote vraag,
en verhoogden hun prijzen met f 0,50 tot f
1,00 per duizend stuks turf en de
tussenhandel legde daar nog eens f1,00 à f
1,50 bovenop. Deze verhoging gaf
aanleiding tot verhoogde arbeidslonen, met
de klacht dat de veenderij nauwelijks
lonend was geweest. Het leidde in 1915 tot
een prijsverhoging van de turf van ruim
60% ten opzichte van 1910.
Uit de verslagen van het verkoopkantoor
van fabrieksturf blijkt dat steenfabrieken
substantiële afnemer van turf bleven. Zo
ging bijvoorbeeld in 1935 60.500 m3
(1.300 dagwerk) naar de steenfabrieken,
dat is 25% van de totaal aangeleverde
fabrieksturf. Een dagwerk is 14.000 stuks
of 4 m3 geperst turf. Het transport van de
turf naar de steenfabrieken van de heren
Colenbrander, in de omgeving van Deest en
Millingen, gebeurde in eerste instantie met
een zeilschip, na een aantal jaren met
ondersteuning van een dieselmotor. In

1903-1904 hadden de heren Colenbrander
een zeilschiponderneming Johanna Anna
Jacoba opgericht. Na een lange tocht door
kanalen met hun sluizen kwam men op de
IJssel om stroomopwaarts te varen richting
Arnhem.
Het laden en lossen van de schepen was
een arbeidsintensieve bezigheid.
(Zie ook het artikel uit het weekblad
Schuttevaer van 12 februari 1898, elders in
dit nummer).
Met de komst van de ringoven, in de jaren
twintig van de vorige eeuw, werd het
aandeel in het gebruik van steenkool groter.
Na de Tweede Wereldoorlog en met de
komst van aardgas was het stoken van een
oven met turf verleden tijd. Na een kleine
honderd jaar is er een eind gekomen aan
een veenkoloniale lintbebouwing die niet
gegroeid is tot een dorpslint.
De volgende bronnen zijn gebruikt:
Minderhoud, Huib D. Mo(nu)mentjes in Streek en
Stad. deel 3.
Gerding, M.A.W., Vier eeuwen turfwinning.
Janssen, G.B., Baksteenfabrikage in Nederland.
http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/toegangen/0
210.pdf

Jan Battjes/2013

OPROEP!!
Zoals u elders in dit blad kunt lezen wordt
er steeds hard gewerkt aan update’s van de
encyclopedie. Rob Vermeulen is hier de
beheerder van. Hij kan echter wel wat hulp
gebruiken. Heeft u tijd en ambitie om hem
terzijde te staan, mail hem dan:
mail@rajvermeulen.nl
Hij zal uw hulp waarderen.

SHG excursie 2014
Voor allen die al bezig zijn met hun planning
voor het lopende jaar:
de SHG excursie 2014 zal plaatsvinden op

vrijdag 13 juni a.s.
Uiteraard brengen wij u
tijdig op de hoogte van ons programma
door middel van een uitnodiging.

De klacht van een turfschipper over het lossen bij
steenfabrieken aan de Waal beneden Tiel
Uit het weekblad Schuttevaer van 12 februari 1898 (negende jaargang).
Bij het lossen van turf, heeft de schipper te
betalen: vuldersgeld en tondersgeld; de
schipper zelf is verplicht op den wal de
geloste turf netjes op te loegen of stapelen;
de knecht moet behulpzaam zijn bij het
tonnen. De kluiten (gebroken turfen) zijn
bestemd voor de turfdragers, en de laatste
ton turf voor den tonder. Voor die brandstof
ontvangt de schipper geenerlei betaling. Volgt
nu nog de mooiste van de manieren. Telkens
als er 50 ton turf is gelost, is de schipper
verplicht om het werkvolk dat met lossen
bezig is een borrel te schenken. Aan het eind
van de middag, wanneer het werkvolk liever
bier dan jenever verkiest, wordt voor rekening
van den schipper een vaatje bier
aangeslagen. Schoone manieren nietwaar,
aan zoo’n steenfabriek!
De turf, meestal koopwaar van den schipper,
wordt getond, gemeten door een van den
steenbakker aan gesteld persoon; een
belanghebber voor mijnheer dus. De schipper
daarentegen wordt een baantje aan den wal
gegeven tijdens de lossing, zoodat hij geen
controle kan houden voor het tonnen. De
tonder moet niettemin door den schipper
worden beloond.
De kluiten van den bovenlast zijn voor het
volk. Dat het volk nu zorgt dat er kluiten
komen, ook ten koste van heele turven, ligt
voor de hand. En de schipper laat gedwee zijn
eigendom aan land dragen, het is immers
manier. Bovendien, hij durft zich niet te
ergeren, hij loopt dan de kans dat er te
zwaarder zal worden getond. En het pruven,
het is of er een boeren bruiloft word
gehouden bij zoo’n turf losserij. Stelt u voor
dat bij zomersche dagen 900 ton word
gelost. Niet minder dan 18 maal zoo’n dag
moet er dan worden gepruufd, jenever of bier
gedronken worden al naar men verkiest.
Prachtige manieren aan zoo’n steenfabriek!
Er zijn echter enkele steenfabrieken, welke
die drinkgelagen aan hunne fabrieken
hebben afgeschaft en er iets anders op
bedacht hebben. In plaats van om de 50 ton
een borrel te geven, geeft men dan een stuk
geld. Men kan dat pruven afkoopen voor 3, 4,
5 of 6 gulden. Wee evenwel den schipper die
aan zoo’n fabriek terecht komt! Het werkvolk
zoo door en door aan sterken drank gewoon
geraakt bij turflossen, is onvoldaan met die
ruiling, en lang is er nog niet gewerkt of het
volk begint den schipper te vertellen: dat het
zoo warm is, of zoo koud, dat het zoo stuift,
of dat hun keel zoo droog wordt, en de

schipper die dat bargoensch zeer goed
verstaat, komt al schielijk te voorschijn met
de citroen-jenever-flesch. Hij durft immers
niet doof te blijven voor de zinspelingen, hij
vreest dat er dan zwaarder om zal worden
getond. Nette manieren aan zoo’n
steenfabriek! Ik vermoed, dat al die
manieren door de schippers zelven geleidelijk
zijn ingevoerd. Ik vermoed dat zij die
drinkgelagen gegeven hebben in den beginne
als Judas-penningen, om omkooperij te
bevorderen, om veel turf uit te lossen. Eerst
enkelen zijn er mee begonnen, later
meerderen, en nu is het reeds wet geworden.
Te meer moeten daarom die manieren
worden afgekeurd; de oorsprong, het doel en
de strekking deugen niet. Misschien konden
vroeger dergelijke misbruiken er op door,
maar thans gaat dat niet meer, en ik ben
overtuigd dat de meeste schippers thans met
tegenzin zooveel jenever uitschenken aan de
steenfabrieken.
En waar het dan vroeger de schippers zelven
geweest zijn welke die gebruiken invoerden,
laten het daar dan ook thans weer de
schippers wezen die het weigeren om meer
met die gebruiken mee te gaan. Indien alle
turfschippers overeenkomen om niet meer
met die citroen-jenever bij het lossen te
werken, dan gaat er stellig weer een misbruik
van vroeger de wereld uit.
En moge er, wanneer er sprake is van
inzetgeld-afschaffing,
verzet
ontstaan
vanwege de steenfabrikanten, wellicht
ondervindt men bij weigering van borrels te
geven, van die zijde niet zooveel
tegenwerking, voor zoover althans, wanneer
de fabrikant nog niet in plaats van
jeneverdrinken, geld geven heeft ingevoerd;
want dan komen er weer bedenkingen. Het
werkvolk zou eens bij hem kunnen
aankloppen om dat vroeger door den
schipper betaalde jenever en biergeld. Hoe
het ook zij, het zou voor de schipperij
wenschelijk zijn dat al die misbruiken werden
afgeschaft; en zij kunnen worden afgeschaft,
indien de schippers dit werkelijk willen. Maar
om het te willen, zal het noodig zijn zich te
vereenigen en dat schijnen de schippers, de
meesten althans, nog minder noodig te
achten: daarvan word het nut nog te weinig
ingezien, en toch is de eenige weg om tot
betere toestanden te komen, niet anders
dan: Vereenigen.
Getekend: Een schipper.

Belangrijke update van de Encyclopedie Grofkeramiek
Er is een omvangrijke update doorgevoerd. 38
nieuwe locaties zijn ingevoerd en 64 locaties
zijn bijgewerkt of gecompleteerd. Voor de
provincie Gelderland is met 30 nieuwe locaties
nu een serieus begin gemaakt. Ook het gebied
van de IJssel heeft zijn aandacht gekregen. In
het Overijsselse en Gelderse deel van deze rivier
zijn veel locaties nader uitgewerkt of
toegevoegd. Op dit ogenblik wordt de laatste
hand gelegd aan het deel tussen Westervoort en
Doesburg. Daarnaast worden nu de fabrieken
en steenovens rond het Gelderse Etten onder de
loep genomen. Mogelijk volgt nog deze winter
de tweede aanvullende update.
In samenwerking met Henri Burgers wordt de historie onderzocht van die steenfabrieken
waar de familie Burgers in enige vorm bij betrokken waren. Hier blijkt dat verschillende
onderzoekers in het verleden wat familieleden op de verkeerde locaties hebben geplaatst.
Daar dit nader notarieel en kadastraal onderzoek vergt zal het nog wel even duren voor ook
hier al deze locaties geplaatst kunnen worden.
Hebt u nog historische beschrijvingen van een al ingebrachte locatie dan verwerken wij die
graag in een gekoppelde historische pagina. Ook zij gedateerde foto's altijd welkom. Zo
mochten wij van Hens Dekker in Rhenen leuke informatie en een foto ontvangen voor de
locatie utr 113 Steenfabriek De Overbetuwe te Remmerden, welke is uitgewerkt tot de hierna
afgebeelde historische pagina.
Rob Vermeulen

Steenfabriek De Over-Betuwe
Merkwaardig genoeg was de steenfabriek met de naam Over-Betuwe lange tijd aan beide
zijden van de Utrechtsestraatweg gebouwd. Daar liep tevens een tramlijn. In 1898 toen men
met de bouw begon vond al een eerste ongeluk plaats: een paard werd aangereden door een
tram van de OSM. Vier jaar later viel een muur om. Twee werknemers kwamen om het leven,
die raakten gewond waarvan een later stierf.
De familie Costerus uit Wageningen was het bedrijf in 1898 met een veldoven begonnen. Het
personeelsbestand bestond in 1914 uit 43 mannen, 5 vrouwen,7 meisjes en 9 jongens. In
1923 werd veldoven door een ringoven vervangen. Vijf jaar later wordt een vergunning
verkregen tot het bouwen van een 176 meter lange droogloods. Midden in de baksteencrisis,
in 1931, wordt een trafohuisje gebouwd in art-deco stijl.

In 1964 werd de productie door de nieuwe eigenaar Sigmond gemechaniseerd. Vijf jaar later
werd het gedeelte aan de Rijnkant gesloopt. Via een kleine loswal werd klei en zand
aangevoerd en met paard en wagens naar de overkant van de weg getransporteerd. Vanaf
1950 gebruikte men hier tractors. Er zijn nog plannen geweest om een tunnel aan te leggen,
maar dat stond Rijkswaterstaat niet toe.
De fabriek werd in1985 overgenomen door Baksteengroep Amstelland. Nieuwe machines
werden geïnstalleerd en de productie werd opgevoerd naar 50 miljoen stenen per jaar, in een
hypermoderne tunneloven van 200 meter lengte, waar de temperatuur van het bakproces de
1050 graden Celsius bereikte. Na in 1990 toch nog eerst door Koramic uit Arnhem
overgenomen te zijn, sluit de fabriek drie jaren later.

Historisch dieptepunt in de baksteenindustrie
Een van de redenen hiervoor is de crisis in
de bouw. In Nederland wordt bij nieuwbouw
vaak gekozen voor bakstenen gevels. Door
de crisis is er minder nieuwbouw en
daardoor minder vraag naar baksteen. Het
aantal verleende bouwvergunningen daalde
al enkele jaren, maar vooral in 2012 en in
het eerste kwartaal van 2013 viel het
aantal bouwvergunningen sterk terug. In
het eerste kwartaal van 2013 zijn voor nog
geen 2,9 duizend koopwoningen een
bouwvergunning verleend. Dat is nog geen
kwart van het aantal waarvoor een
vergunning was afgegeven in hetzelfde
kwartaal van 2008.
Het jaar 2012 kentekende zich door minder
afzet van bakstenen. De afzet voor
metselbaksteen daalde met 17% en de
afzet van straatbakstenen met 6%. Ten
opzichte van 2008 verkocht de branche
ruim 42 procent minder metselbakstenen
in Nederland. Ook in 2013 zette deze daling
zich voort.
Helaas moesten onder druk van de
economische omstandigheden in 2013
weer een aantal fabriek hun poorten
sluiten. Bij CRH Clay Soulutions werd
december
de
productie
van
de
steenfabrieken
Joosten
Wessem,
Buggenum en Nuth definitief stilgelegd.













Steenfabriek Biezeveld BV
Caprice Holding BV
o BV Steenfabriek Huissenswaard
(Kerkdriel en Aalst)
Bylandt Straatbaksteen
o CRH De Bylandt BV (Tolkamer)
o CRH Joosten Kessel BV
Façade Beek
o CRH Façade Beek BV
Daas Baksteen Zeddam bv
o Daas Baksteen, Steenfabriek De
Nijverheid BV
o Daas Baksteen, Steenfabriek De
Vlijt BV
o Daas Baksteen, Steenfabriek De
Volharding BV
Baksteen Helden BV
o Steenfabriek Engels Helden BV
o Steenfabriek Engels Oeffelt BV
St. Joris Keramische Industrie BV (Beesel)
Steenfabriek Klinkers BV (Maastricht)
Steenfabriek Linssen BV (Kerkrade)
Steenfabriek De Rijswaard BV

Tevens werd het verkoopkantoor in Neer
gesloten.
CRH Clay Solutions zal haar activiteiten voor
de productie en verkoop van baksteen
voortzetten onder een andere naam. De
business unit straatbaksteen zal haar
activiteiten voortzetten onder de naam
Bylandt Straatbaksteen vanuit de productie
locaties in Kessel en Tolkamer. De business
unit gevelbaksteen zal haar activiteiten
voortzetten onder de merknaam Façade
Beek vanuit de productie locatie in Beek.Er
blijven nu in 2014 nog 32 steenfabrieken
over in Nederland.

Afb. Nieuwe Tilburgse Courant 31-12-1931








Rodruza BV
o Rodruza Steenfabriek Rossum BV
o Rodruza BV Steenfabriek De
Zandberg
Steenindustrie Strating BV
Vandersanden BV
o BV Steenfabriek Hedikhuizen
o BV Steenfabriek Spijk
Steenfabriek Vogelensangh
Wienerberger BV
o Steenfabriek Bemmel
o Steenfabriek Doorwerth
o Steenfabriek Erlecom
o Steenfabriek Haaften
o Steenfabriek Heteren
o Steenfabriek Kijfwaard Oost
o Steenfabriek Kijfwaard West
o Steenfabriek Nuance (Afferden)
o Poriso Brunssum
o Steenfabriek Schipperswaard
o Steenfabriek Thorn
o Steenfabriek Wolfswaard
o Steenfabriek Zennewijnen

Kort nieuws
Schoorsteen Rusthoven plat
In verband met het toenemende gevaar van
aardbevingen in het noordoostelijk deel van
Groningen, is de schoorsteen van de
voormalige steenfabriek Rusthoven in
Eekwerderdraai bij Wirdum gesloopt. De
Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM)
constateerde dat de dertig meter hoge pijp
niet bestand zal zijn tegen dergelijke
aardbevingen die in de toekomst nog in
hevigheid wellicht zullen toenemen. Daarop
heeft de gemeente Loppersum in overleg
met de eigenaar (Wim Liewes) besloten tot
het neerhalen van het rookkanaal. Vooral
het bovenste deel verkeerde in slechte
staat. Na vijftig jaar verwaarlozing was
restauratie niet meer mogelijk. Ook de hoge
kosten die hiermee gemoeid zouden zijn
alsmede het feit dat de schoorsteen geen
monumentenstatus heeft spelen hierbij een
rol. De ringoven, waar de schoorsteen op
stond, is sinds 1985 bekend als
winterverblijf van zowel algemene als
zeldzame soorten vleermuizen. Bij de sloop
blijkt volgens de vleermuiswerkgroep ook
een muur teveel gesloopt te zijn waardoor
er een probleem ontstaat (tocht) voor de
overwintering
van
de
aanwezige
vleermuizen.

Grupsteen blijkt knieboomsteen
In ons vorige nummer plaatste Frans
Landzaat een bericht over de vondst van
een door hem genoemde grupsteen. Deze
grupsteen blijkt nu een knieboomsteen te
zijn. Ons vriendenlid Rene van Vondelen
maakte ons hierop attent middels
onderstaande link via een vriend van hem
met een melkveebedrijf die hem dit wist te
vertellen. Enig speuren op
internet (knieboom / steen)
leverde hem het onderstaand
resultaat op:
Knie(boom)steen
Een bijzondere geprofileerde
steen was de ‘knieboomsteen’;
deze was circa 30 centimeter
hoog en had een doorsnede van
circa 5,5 x 10 centimeter.
Aanvankelijk was deze steen in
naturel rood uitgevoerd en werd

hij toegepast in Zuid-Hollandse en Utrechtse
veestallen als afscheiding tussen de
‘plating’, waarop de koeien stonden of
lagen, en de voergang. Later werden
dergelijke stenen gesmoord en tevens werd
deze aan de voorzijde van een inkeping
voorzien, waar de plavuizen van de
voergang op aansloten. Deze stenen
werden volgens de catalogus
van de in 1866 gehouden
Algemeene Tentoonstelling van
Nederlandsche Nijverheid en
Kunst, in het Paleis voor
Volksvlijt
te
Amsterdam,
‘knieboomstenen’ genoemd. De
inzender
met
catalogusnummer 369, was de
firma V. Josson, waar onder
meer de ‘Oegstgeester’ of
‘Josson’
dakpan
werd
geproduceerd.

Archeologen leggen veldoven bloot in Winterswijk
WINTERSWIJK - Archeologen van RAAP hebben
onlangs de 19e eeuwse veldoven in het Woold
vrijgemaakt van overwoekeringen die hier in de
jaren vrij spel hadden. Het bouwwerk met een
lengte van 9 meter en een breedte van 6 meter
heeft muren van 1 meter dik. Eigenaresse Joke
Obbink-Tenkink uit Warnsveld wil deze veldoven
herstellen en heeft daartoe een plan
ontwikkeld.
De oven is onder leiding van archeoloog Martin
Schabbink
van
RAAP
archeologisch
adviesbureau blootgelegd. De oven zelf is

tussen 1832 en 1860 gebouwd en tot ongeveer
1910 in gebruik geweest. Op de vloer van de
oven werden rijen met bakstenen aangetroffen,
die nooit zijn gebruikt.
Het plan is vervolgens om deze veldoven voor
bezoekers zichtbaar te houden. Daartoe wordt
waarschijnlijk dit jaar een overkapping gemaakt
om de oven voor verdere weersinvloeden de
beschermen.
Meer info hierover in een volgend nummer van
de Nieuwsbrief.
Bron: De Gelderlander

De gresbuis als bouwornament

De gresbuis is haast een archeologisch relict
geworden. In het boek “Een andere kijk op
grofkeramiek” wordt de teloorgang van de
gresbuis in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw geschetst.
In de jaren tussen de beide wereldoorlogen
werd in het Groningerland veel gebouwd in het
baksteen-expressionisme naar voorbeeld van
de Amsterdamse school. In een aantal gevallen
is aan de eenvoudige hoofdvorm een moderne
expressie gegeven in het detail en door
bijzonder materiaalgebruik.

Een voorbeeld hiervan is een woning te
Veendam. Op de rond gevormde erker is het
balkon aangebracht. De balustrade is van
gresbuizen met een dubbel spie-eind. De
gresbuizen zijn geplaatst in het betondek van
de erker en in mortel verankerd. De bovenkant
is afgewerkt met een rollaag. Het kwalitatief
goede product gresbuis straalt hier als een
bijzonder bouwornament. Het huis verdient
daardoor de status van gemeentelijk
monument.
Jan Battjes - Foto: Karel Geijzendorffe

Uit de oude doos - verblendsteen
Rond 1900 werd in Duitsland
de verblendsteen als volgt
gedefinieerd: Verblendstenen of
verblenders
noemt
men
gegladde
of
nageperste
bakstenen, die men voor de
vervaardiging van gevelvlakken
in
de
zogenaamde
verblendbouw of baksteenbouw
met
zuivere
uitvoeging
gebruikt.i
Als verblender omschrijft men
tegenwoordig een steen voor de
buitenste schil (voorwerker) van
tweeschalig metselwerk. Het
verblendmetselwerk
(de
blindeerschaal) wordt meestal uitgevoerd
als zichtbaar metselwerk. De verblender
moet bestand zijn tegen vorstinwerking. De
classificatie als vorstbestendige steen
wordt uitgevoerd volgens DIN EN 772-18
(test met 25 of 50 vries/dooi wisselingen).
Als
een
generieke
term
voor
vorstbestendige stenen (verblender en
voorwerkers) wordt alleen de naam
verblender
nog
algemeen
gebruikt.
Opgemerkt moet worden dat aan
verblendstenen
verhoogde
eisen
(vorstbestendigheid,
maatvastheid,
grondstoffen) gesteld worden. Bij bijzonder
hoge eisen aan het visuele ontwerp zijn
vanwege hogere
maatnauwkeurigheid
verblendstenen aan te bevelen.

gevelsteen als verblender toegepast. Hierbij
zijn ook de voegen bijzonder smal en
precies uitgevoerd. In de moderne gevels
deze wordt deze mate van precisering in de
regel niet meer gehaald.
In München vervaardigde men vroeger nog
fijnere
verblenders
de
zogenaamde
snijstenen. De in 1832-1843 door Friedrich
von
Gärtner
vervaardigde
Hof
en
Staatsbibliotheek in de Ludwigstrasse
getuigt van deze thans ingeslapen
behandeling van het baksteenmateriaal.
Het langwerpige, twee binnenplaatsen rond
de bouw aan de Ludwigstraat is 152 meter
lang, 78 meter diep en 24 meter hoog is
het grootste in Blankziegelbauii uitgevoerde
gebouw in Duitsland.
De
stenen
werden
namelijk zo gelijkmatig en
scherpkantig aan hun
zichtzijde vervaardicht dat
voegen in het geheel niet
te zien waren. De stenen
veelmeer
naar
buiten
scherpkantig op elkaar
pasten terwijl ze naar
achter
toe
voor
mortelopname wigvormig
of enigszins uitgehold
gevormd
werden.
Het
snijden van de stenen
geschiede
voor
het
bakken.
Rob Vermeulen

In veel gevallen, in het bijzonder voor gevels
uit de periode 1870-1914, werd ter
onderscheiding van de metselwerkklinker,
een bijzonder nauwkeurige vervaardigde

i

Hans Issel - Ilustriertes Lexikon der Baustoffe 1902.
Blankziegelbau: In bakstenen gebouw opgetrokken
gebouw dat echter niet is afgepleisterd. De stenen
blijven zichtbaar
ii

Een andere kijk op grofkeramiek

Auteurs: J. Battjes, R.A.J. Vermeulen en J.C. Wetzels
Uitgave: Stichting Historie Grofkeramiek
Dit boek betreedt niet alleen de gebaande wegen zoals de historie en
productie van bakstenen en dakpannen door de eeuwen heen, maar wil de
vele varianten van dergelijk bouwkeramiek behandelen.
Begrippen als drainage, vloertegels, radiaalstenen en zelfs steengaas
worden onder de loep genomen.
Aantal pagina's: 208 geheel in kleur - ISBN 978-90-820852-0-4.
Prijs: € 23,50 (excl. € 5,10 verzendkosten) Meer info: info@grofkeramiek.nl
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