
 
No 43 
 
Jan. 2015 
 
 
 

 

 
Jan Battjes tijdens de SHG-najaaarsbijeenkomst n de tuin van Museum St. Bernardushof in Aduard 



SHG najaarsbijeenkomst 2014 op de grens van Groningen en Drenthe 
 

Het had niet veel gescheeld of we hadden 
deze bijeenkomst moeten annuleren. Twee 
van de drie sprekers leken af te moeten 
haken om gezondheidsredenen. Gelukkig 
kon Jan Battjes toch het ziekenhuis op tijd 
verlaten en konden we een alternatief 
vinden voor Ada van Dijk in de persoon van 
Reint Wobbes. 
Op vrijdag 24 oktober verzamelden zich 
ruim dertig deelnemers in het museum 
Bernardushof in Aduard. Dit dorp kent een 
bijzondere geschiedenis. Hier stond ooit een 
enorm Cisterciënzer klooster die 
verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de ontginning van een groot deel van 

het Groningerland. De heer Izebrand de 
Boer gaf in passende kleding blijk van een 
grote passie voor het onderwerp en hield 
een interessant betoog over het ontstaan 
van het gebied rond Aduard  in relatie tot de 
kloosterlingen.  

Jan Battjes in de tuin van het museum geeft hier 
toelichting op de verzameling. 

 
De laatsten hebben daarbij de techniek van 
het stenen bakken hier geïntroduceerd. 
Daartoe zette de abdij drie steenbakkerijen 
op die in hoog tempo kloostermoppen 

produceerden, maar ook talrijke afwijkende 
steenvormen, geglazuurde tegels en 
ornamenten. Deze werden in periodieke 

ovens gestookt. Een 
replica van zo’n oven is 
een aantal jaren in de tuin 
van het museum 
opgericht door Holger 
Bönisch uit Magdeburg 
die expert kan worden 
genoemd op het gebied 
van de ontwikkeling van 
keramisch ovens voor de 

grofkeramiek. We kennen hem van de 
Arbeitstagung voor Ziegeleigeschichte/ 
Ziegeleimuseen dat elk jaar gehouden 
wordt.  

Aansluitend werd een bezoek gebracht aan 
het enige restant dat overgebleven is van 
de immense abdij: de ziekenzaal. Thans is 
deze in gebruik als hervormde kerk en 
daarnaast worden hier verscheidene 
culturele activiteiten gehouden zoals 
concerten. 

Na de boeiende lezing en rondleiding van 
Izebrand de Boer werd het tijd voor de lunch 
in Hotel Restaurant Aduard. Tijdens een 
goed verzorgde lunch hield Jan Battjes zijn 



verhaal over de ontwikkeling en introductie 
van de Hildesheimer pan in het 
Groningerland. Met name wordt deze vrij 
zeldzame pan aangetroffen op een klein 
aantal kerkdaken in de provincie alsmede 
op een deel van het dak van het klooster in 
Ter Apel. De discussie ontwikkelde zich 
rond de vraag: zijn deze pannen 

geïmporteerd of lokaal 
geproduceerd. Nader 
onderzoek zal dit nog eens 
duidelijk moeten maken. 
 
Reint Wobbes (foto links) 
nam vervolgens het stokje 
over en gaf uitleg over de 
kerk van Leegkerk alsmede 

de kleiafgravingen in de Kleibosch tussen 
Foxwolde en Roderwolde. Ook hier 
speelden de monniken van Aduard de 
hoofdrol. 
Ondanks het druilerige weer trok het 
gezelschap achtereenvolgens naar 
Leegkerk om hier een rondje om de kerk te 
lopen en vervolgens naar de Kleibosch. Hier 
kon men goed vaststellen dat er enkele 
honderden jaren geleden klei gegraven was. 

Zowel Jan Battjes als Reint Wobbes gaven 
hierbij de toelichting. 

De deelnemers in Leegkerk. 

 
Tot slot werd een afsluitende ‘borrel’ 
genoten in het prachtige café van Maarten 
Scheepstra waar de tijd minstens vijftig jaar 
heeft stilgestaan. Al met al weer een 
bijzondere en leerzame dag waarbij we alle 
medewerkers weer hartelijk willen 
bedanken.  
 

Luchtfoto van het gebied De Kleibosch waar Aduarder monniken klei groeven. 

 



Opening Tichelmuseum Rohaan 

 
Op donderdag 6 
november vond de 
opening van 
Tichelmuseum 
Rohaan plaats aan de 
Tichelweg te Markelo. 
Vooraf werd de 
totstandkoming van 
het huidige museum 
voor de aanwezigen 
uiteengezet door 
initiatiefnemer Henk 
Noteboom, waarna 
wethouder Pieter van 
Zwanenburg de 
openingshandeling verrichte.  
Noteboom liep al jaren met het idee om op 
de plek waar een eeuw geleden een 
bloeiende leemverwerkende industrie 
gevestigd was een herinnering aan deze 
historie terug te brengen. Deels is dit tot 
uitvoer gebracht in de in 2008 opgeleverde 
wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes, 
maar het museum op de plek van de 
voormalige droogschuur van Tichelwaark 
Rohaan stond al voor de start van de aanleg 
van deze wandelroute in de planning. Hier is 
een ruimte gecreëerd die plek geeft aan 
een tichelmuseum, een theeschenkerij en 
een winkel.  

Aan de Goorseweg waren aan het eind van 
de 19e eeuw een aantal zogenaamde 
“Tichelwerken”. Het waren steen- en 
dakpannenfabrieken die daarvoor de 
benodigde leem op verschillende plekken 
op de Herikerberg haalden. Deze 
Tichelwerken waren actief tot voor de 2e 
Wereldoorlog. Een aantal bewoners van de 
Goorseweg vond het jammer dat er niets 
meer verwees naar deze historie van hun 
buurt. Zij initieerden het wandelrouteproject 
Kerkepaden-Tichelroutes. In de afgelopen 

jaren zijn langs deze 
route steeds meer 

elementen 
teruggebracht die 
verwijzen naar de 

Tichelwerken.  
Voorbeelden hiervan 
zijn een nagebouwde 
veldoven, een 
nagebouwde schuilhut 
voor leemarbeiders (die 
nu door wandelaars 
gebruikt kan worden!) 
en een leemtreintje. En 
daar nu de droogschuur 

met museum, theeschenkerij en 
plattelandswinkel aan toegevoegd. Hierbij 
zijn zinvolle werkplekken vrijgemaakt voor 
de bewoners van Zorgboerderij Rohaan in 
Markelo. Initiatiefnemer van dit museum is 
Stichting Tichelwaark Theeschenkerij 
Rohaan in samenwerking met Stichting 
Aveleijn. De Stichting Historie Grofkeramiek 
en Rob Vermeulen verzorgden met hun 
collecties een groot deel van de invulling 
van de museumruimte. 
De term ‘droogschuur’ stamt uit de tijd 
waarin het bakken van zogenaamde 
tichelstenen gewoon was. In deze schuur 
werden de uit leem gevormde bakstenen 

opgeslagen alvorens gebakken te worden. 
Het museum stelt allerlei soorten stenen 
dakpannen en keramiek tentoon waarbij 
het proces van stenen bakken wordt 
uitgelegd. In de winkel worden door 
bewoners van zorgboerderij Rohaan 
eigengemaakte producten verkocht zoals 
vogelhuisjes, alsook zelf geteelde 
producten. Langs de droogschuur lopen 
verschillende kerkepaden-Tichelroutes die 
verwijzen naar de oude historie van de 
leemverwerkende industrie van Markelo, 



Markelo als bedevaartsoord en Markelo in 
de Tweede Wereldoorlog. Deze 
wandelroutes zijn geschikt voor fietsers en 
wandelaars en bieden uitstekend de 
mogelijkheid om onderweg de droogschuur 

aan te doen om meer te leren van de 
geschiedenis van de streek, producten te 
kopen in de winkel of gewoon even te 
genieten van een kop koffie of thee met 
iets lekkers in de theeschenkerij. 

Voor meer informatie: www.tichelwaarkrohaan.nl 

 

Baksteen uit Beegden 
 

Onlangs is door de Stichting Werkgroep 

Heemkunde Beegden (SWHB) een 

boekwerkje uitgegeven onder de titel De 

Sjteinfabriek, 140 jaar kleiwaren in 

Beegden. Er worden al lang geen stenen 

meer gebakken in Beegden. De markante 

scoorsteen van steenfabriek St. Joseph is 

afgebroken en de loodsen en gebouwen 

doen nu dienst als bedrijventerrein. Tot in 

de jaren ´80 van de vorige eeuw bood de 

Steenfabriek St. Joseph werkgelegenheid 

aan tientallen medewerkers waaronder 

natuurlijk veel Beegdenaren. Met dit boek 

wil de Stichting werkgroep heemkunde 

Beegden de herinnering aan een tijdperk in 

Beegden bewaren. Uitgave SWHB Beegden oktober 2014, ISBN 

978-90-73806-16-0

file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/V74ZC7FE/www.tichelwaarkrohaan.nl


Op het verkeerde been gezet 
Muizenrooster in de RSG Ter Apel 

Bij ons bouwhistorisch 
onderzoek in de 
Regionale 
Scholengemeenschap 
in Ter Apel kwamen 
wij een type 
muizenrooster tegen 
dat voor ons 
onbekend was. 
De Regionale 
Scholengemeenschap 
is de huidige naam 
voor de Rijks Hoogere 
Burgerschool die in 
1924 in Ter Apel gebouwd is. Omdat het 
een rijksgebouw betrof, was de 
rijksgebouwendienst verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de bouw. Op het bureau van 
de rijksbouwmeester werkte de architect 
Gart Westerhout op de afdeling 
Onderwijsgebouwen, die de school 
ontworpen heeft. 

Het schoolgebouw is vanbinnen en 
vanbuiten helemaal in de stijl van de 
Amsterdamse School uitgevoerd. Tot in de 
kleinste details is dit doorgezet. Het is nog 
steeds voor het grootste deel origineel.  
Tot die kleine 
details behoren 
ook de 
muizenroosters. 
Ze zijn vericaal 
geplaatst en in 
vormgeving 
afwijkend van 
de gebruikelijke 
roosters. Op het 
eerste gezicht 
was er geen 
twijfel over het 
materiaal 
waarvan ze 

vervaardigd zijn. Zowel 
de kleur als de klank 
lieten ons zonder enige 
aarzeling voor gietijzer 
kiezen. Totdat er vlak 
na het onderzoek een 
reparatie moest 
plaatsvinden en een 
rooster daarvoor 
verwijderd moest 
worden. Het brak 
daarbij in stukken en 
bleek tot ieders 
verbazing uit keramisch 

materiaal te bestaan.  
Aan de school is vrij veel travertin en 
bouwkeramiek verwerkt. De bouwkeramiek 
is ontworpen door de beeldhouwer Adriaan 
(‘Janus’/’Adriano’) Remiëns (1890-1972), 
die het vak heeft geleerd op de ateliers van 
Mendes da Costa te Amsterdam. Het werd 
geproduceerd bij de Eerste Steenwijker 
Kunst-Aardewerk Fabriek (ESKAF).  
De muizenroosters zijn gelijk aan het 
metselwerk verticaal geplaatst. Gezien de 
kwetsbare plaats en de weersinvloeden 
werden de muizenroosters in gres, een 
hardere en minder poreuze klei, uitgevoerd.  
Ze zijn behandeld met een roestbruine 
halfmat/halfglanzende glazuur. De 
rechthoekige opengewerkte tegel (11,5 x 
21 cm), een ajourtegel, werd in een mal 
met open vorm gegoten of gedrukt.  De 
tegel is 1 cm dik, ter plaatse van het 
naarvoren liggende vlak 1½ cm dik. De 
omgezette licht geribbelde rand is 3 cm 
breed en werd met een voegmortel in de 
sparing vastgezet.  
 
In het ontwerp van de school is veel 
symboliek verwerkt dat doet denken aan de 
zee en scheepvaart. 
Het muizenroostertje 
heeft een schuine 
perforatie die doet 
denken aan golfjes, 
rechtsboven is 
waarschijnlijk een 
gestileerde zeester. 
Het vooruitstekende vlakje linksonder moet 
mogelijk pootafdrukken van een krab 
verbeelden. In sommige gevallen moet het 
misschien gedraaid worden, zodat het 
vlakje linksonder boven komt. De roosters 
zijn namelijk niet consequent op dezelfde 
wijze geplaatst.    



A.M. de Jong heeft in 1929 een essay 
geschreven over het werk van Remiëns met 
foto’s van een aantal van diens 
kunstwerken.  
Van de bekende beeldhouwer Hildo Krop is 
bekend dat hij grès ajour tegels heeft 
toegepast  in een school aan de Jozef 
Israëlskade in Amsterdam. De vader van 
Hildo krop was een van de oprichters van de 
E.S.K.A.F. Adriaan Remiëns en Hildo Krop 
hebben ook samengewerkt. 

De betegelde gang, de wandtegels (plavuizen) 
zijn vervaardigd bij Tiglia stoomfabriek van 
kleiwaren te Tegelen. De vloertegels zijn 
vervaardigd bij Mosaikenplattenfabrik Fr. (Fritz) 
Pabs Homburg Pfalz. 

Detail van de wandtegels 

Detail van de vloertegels 
 

Gebruikte literatuur: 
Bouwkundig Weekblad, 13 juni 1925 nummer 24. 
De beeldhouwer Adrianus Remiëns, A. M. de Jong, 
uitgever J. Emmering-Amsterdam-1929. 
Hildo Krop en zijn ontwerpen voor de ESKAF, Wim 
Spitzen en Antoine Verschuuren, een uitgave van de 
Stichting Instituut Collectie Krop Steenwijk 2009. 

 
December 2014 Jan Battjes bouwhistoricus. 

 

 

 

De jaarlijkse SHG excursie zal dit jaar 

naar verwachting plaatsvinden op  

vrijdag 12 juni a.s. 

De bedoeling is om locaties in 

Overijssel te bezoeken.  

Uiteraard ontvangt u t.z.t. meer 

informatie hierover.  

Ook kunt u natuurlijk de website in de 

gaten houden 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/A.M._de_Jong


Kort nieuws 
 
Wijk bij Duurstede - Zonnepanelen op de 
Bosscherwaarden 
Op het dak van de voormalige steenfabriek 
willen initiatiefnemers zonnepanelen 
monteren. Het dak met een lengte van 69 
meter en een breedte van 13 meter zou 
ruimte geven aan zo’n vijfhonderd panelen. 
Het project is een idee van onder andere 
eigenaar het Utrechts Landschap. Geld voor 
de panelen moet komen uit een 
crowdfundingproject waarbij de inwoners 
van Wijk bij Duurstede een paneel kunnen 
kopen voor €350.- per stuk. 
 
Materieel terug op de Bosscherwaarden 

Met een grote vrachtwagen is donderdag 
27 november materieel getransporteerd 
van het smalspoor spoorwegmuseum 
Decauville naar Steenfabriek 
Bosscherwaarden te Wijk bij Duurstede. Het 
gaat om o.a. een traversewagen, 
stenenwagen en rekkenwagen met de 
bijbehorende rails en draaischijf. Het 
materieel stond opgeslagen in grote 
loodsen bij het smalspoormuseum 
Decauville op de Harskamp. Utrechts 
Landschap heeft in overleg met het 
museum een langdurig contract afgesloten 
om het materieel op te stellen in 
Steenfabriek Bosscherwaarden. Op deze 
locatie verzorgen vrijwilligers regelmatig 
presentaties en rondleidingen. Hiervoor 
maakt men gebruik van authentieke privé-
filmpjes van voormalige personeelsleden en 
van materieel dat de laatste jaren 
verzameld is. Cees van Beek van het 

transportbedrijf A.C. van Beek wilde graag 
een bijdrage leveren door gratis het 
transport te regelen. Hij verzorgde het 
vervoer van 6 verschillende soorten wagens 
en de daarbij behorende rails en materieel. 
De vrijwilligers van Utrechts Landschap 
gaan het materieel opstellen, waardoor het 
vanaf april volgend jaar iedere tweede 
zaterdag van de maand tijdens de 
rondleiding te bezichtigen is. Kijk voor meer 
informatie over Steenfabriek 
Bosscherwaarden op 
www.utrechtslandschap.nl/bosscherwaarden. 
 
Werkzaamheden schoorsteen steenfabriek 
De Lage Waard te Hurwenen 

Rijkswaterstaat heeft in de week van 27 
oktober twee dagen onderhouds-
werkzaamheden laten uitvoeren aan de 
schoorsteen van de voormalige 
steenfabriek De Lage Waard te Hurwenen. 
De werkzaamheden bestonden uit het 
aanspannen en vernieuwen van 
spanbanden rond de schoorsteen. 
Daarnaast werd de schoorsteen 
geïnspecteerd. Afgelopen zomer heeft 
Rijkswaterstaat in verband met veiligheid 
rond de schoorsteen bouwhekken 
geplaatst. De schoorsteen staat op het 



terrein van de voormalige steenfabriek De 
Lage Waard, dat langs de Waaldijk in 
Hurwenen ligt. Rijkswaterstaat heeft 
dit terrein in 2000 aangekocht ten 
behoeve de dijkverzwaring en het 
project Ruimte voor de Rivier. In 
2002 zijn de gebouwen gesloopt 
met uitzondering van de markante 
schoorsteen. De schoorsteen is 
opnieuw gevoegd en er is een 
ooievaarsnest op geplaatst. Verder 
is er destijds een monument op de 
Waaldijk geplaatst ter herinnering 
aan de steenfabriek. 
Aangezien op de top van de 
schoorsteen een ooievaarsnest zit, 
heeft Rijkswaterstaat overlegd met 
Stichting Ooievaarsstation “Ons 
Genoegen” te Rossum. Op advies 
van het station is met de 
werkzaamheden gewacht totdat de 
ooievaren waren vertrokken. Harm 

Meijer BV Schoorsteen en Ovenbouw heeft 
de werkzaamheden uitgevoerd.  

Het voormalige steenfabrieksterrein 
wordt binnenkort deels opgehoogd 
vanuit het project Herinrichting 
Hurwenense Uiterwaard. De 
werkzaamheden aan de schoorsteen 
staan los van dit project.  
 
Spijk – Schoorsteen gerestaureerd.  
Onlangs is de 62 meter hoge 
schoorsteen (foto links) van de 
voormalige steenfabriek Terwindt & 
Arntz afgesloten met een afdekplaat 
zodat de pijp van binnen droog blijft. 
Deze afsluiting is het slot van de 
restauratie van het voegwerk. De 
Schoorsteen is een monument en 
eigendom van de Swanenberg 
IJzergroep. Na voltooiing wordt de 
schoorsteen overgedragen aan de 
gemeente Rijnwaarden over. 

 
 

 
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 
 
 

 

mailto:info@grofkeramiek.nl
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Boek over de Steenovens aan de Hollandse IJssel 
door Rob Stolk 

 
De kleine gele ijsselstenen die langs de 
Hollandsche IJssel werden gebakken, waren 
zes eeuwen lang geliefd voor huizen, 
vestingwerken, molens, schoorstenen, 
putten of als bestratingsmateriaaL Ze 
werden als ballast meegenomen door 
koopvaardijschepen van de VOC en WIC.  
De tientallen ijsselsteenfabrieken waren 
bepalend voor de lokale economie en het 
gezicht van de IJsseL  
De auteur nam als voorbeeld de 
steenplaats die Arij Lans bouwde op Ver-
Hitland, tegenover het dorp Ouderkerk.  
Waarom vestigden steenfabrikanten zich 
langs de getijrivier? Hoe raakten de 
steenbaronnen uit Moordrecht, 
Nieuwerkerk, Capelle, Gouderak, Ouderkerk 
en Krimpen met elkaar verweven?  
Waarom was deze industrietak ten dode 
opgeschreven en werden alle steenovens 
afgebroken, op de vijf ovens op Hitland na?  
Hoe kreeg de Capelse herenboer Gerrit van 
Lange van de 's-Gravenweg de steenfabriek 
op Ver-Hitland in handen? Wat had zijn 
broer Dirk daarmee te maken, die 
burgemeester was van Nieuwerkerk, de 
kastelein van herberg De Roode 
Leeuwentolgaarder van de 's-Gravenweg?  
Na de dood van Dirk Bloot, de laatste 
steenfabrikant van de Olifant, woonden zijn 
kinderen als renteniers bij de gedoofde 
oven. Hun Ouderkerkselaan was de enige 
wegverbinding met het buurtschap, waar de 
dames Bloot tol voor vroegen.  
Sytse Sipkema, een directe nazaat van 
Gerrit van Lange, gaf de laatste oven een 
woonbestemming. Dochter Ahja Marijn 
Sipkema maakte van het domein Leefgoed 
de Olifant.  
Dit gaat over ontginning, inpoldering, 
vervening, droogmakerijen, dijkdoorbraken, 
natuurrampen, kanalisering, 
milieuvervuiling en natuurhersteL Je leest 
over de gevolgen van automatisering op het 

fabricageproces en op de infrastructuur, 
over sociale misstanden, religies en 
invasies door geuzen, Fransen en Duitsers.  
 
Rob Stolk (1954) is schrijver, grafisch 
vormgever en maakt toegepaste kunst. Hij 
en zijn vrouw Fiet gaven tussen 1979 en 
2003 lokale huis- aan-huisbladen uit langs 
de benedenloop van de Hollandsche IJssel, 
waaronder Het Kanaal, De Stroom, De Dijk, 
De Brug en De Moordrechtse Koerier.                   
www.robstolkconcepts.nl  
 

Het boek, de Olifant en de Dames Bloot kost  

€ 17,50 en is te bestellen via de website 

www.olifantendedamesbloot.jouwweb.nl 

 

http://www.robstolkconcepts.nl/


De laatste steenoven van Steenplaats van Van Vliet te Gouderak 
 

De ijsselstenen van de tot voor kort 

bestaande steenoven op de steenplaats van 

Willem van Vliet zijn gekocht door de heer 

Bras uit Reeuwijk. 

De heer Bras heeft de 120 duizend 

ijsselstenen van deze oven in zijn nieuw 

gebouwde huis in Reeuwijk verwerkt en wel 

in een muur en in de liftschacht, welke 

loopt vanuit de kelder naar de bovenste 

verdieping. Via Jan Baas is de heer Bras 

met mij in contact getreden om in het bezit 

te komen van oude foto’s van de 

steenplaats van Vliet, vanwege zijn grote 

interesse van de herkomst van de 

ijsselstenen door hem verkregen. Ik heb 

hem de afbeeldingen van de foto’s van de 

steenplaats gemaild. Hij heeft mij gebeld 

om te bedanken, waarbij hij mij vertelde 

dat hij ter plaatse van de oven een grote 

steen met het volgende opschrift had 

gevonden: 

“Dezen oven is gebouwd in den Jare 1852 

door Pieter Molenaar Pz oud 48 jaar”. 

Deze steen heeft hij in de tuinmuur gemetseld. 

 

Voorts vertelde hij mij dat hij van de foto’s 

er zestien heeft uitgezocht, waarvan hij 

zestien schilderijen laat maken via print op 

doek met een afmeting van 1200x700 mm. 

Daar hangt hij er acht in de kelder en acht 

aan de liftschacht, zodat je in de glazen lift 

van beneden naar boven langs de 

schilderijen komt. Ook toon ik een foto van 

de gemetselde tuitgevel met vlechtwerk 

uitgevoerd in ijsselsteentjes. 

 

De op de steen genoemde naam van Piet 

Molenaar Pz is geboren op 23 januari 1804 

in IJsselmonde en overleden op 8 mei 1873 

in Gouderak. Hij is dus 69 jaar geworden. 

De steenplaats is 1872 aan de heer J.C, van 

Vliet verkocht. Deze Pieter Molenaar blijkt 

ook 25 jaar zitting te hebben gehad in de 

gemeenteraad van Gouderak. Zo zaten er 

blijkens informatie in 1842, toen het 

gemeentehuis van Gouderak werd 

gebouwd, in de gemeenteraad: Pieter 

Molenaar (steenfabrikant), Johannes Smits 

(steenfabrikant), Francois van Langen 

Dzn.(steenfabrikant) en Jan van Luyk. Pieter 

Molenaar is drie keer getrouwd geweest, 

waarbij hij uit het eerste huwelijk acht en 

uit het tweede huwelijk zeven kinderen 

kreeg. Uit het laatste huwelijk zijn geen 

kinderen geboren.De stoelen en meubels 

van de raadzaal van het gemeentehuis in 

Gouderak zijn door de dochter van Pieter 

Molenaar en Grietje Vergunst  -mevr. 

Donker – aan de gemeente Gouderak 

geschonken. Deze hebben daar tot het 

tijdstip dat het gemeentehuis zijn functie 

verloor daar gestaan. Deze laatste 

gegevens zijn ontleend aan een artikel 

geplaatst in Bulletin nr 53. Pieter Molenaar 

heeft de steenplaats in 1830 gekocht van 

Jan Streefland. 

Zoals reeds vermeld heeft Pieter Molenaar 

de steenplaats in 1872 verkocht aan 

J.C.(Jan) van Vliet, welke in 1908 door zijn 

zoon Willem is overgenomen. Vandaar dat 

wij spreken van de steenplaats van Van 

Vliet. 

Bram Baas, Krimpen 



De historie van boerderijen, molens 

en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl 

 
Sinds 2005 wordt "De historie van boerde-
rijen, steenfabrieken en molens rond Delf-
zijl" onderzocht door Jan E. Emmelkamp te 
Groningen. Hij is de auteur van "De historie 
van Boerderijen en Molens in de gemeente 
Appingedam", gepubliceerd in november 
2005. 
Dit onderzoek betreft de oorspronkelijke 
gemeente Delfzijl, waarvan de grenzen om-
streeks 1811 zijn vastgesteld. Het gaat om 
de regio's rond het kerspel Uitwierde met 
Biessum, het kerspel Farmsum met Tuik-
werd, Amsweer, Geefsweer en Ideweer, het 
kerspel Meedhuizen met Schaapbulten, het 
kerspel Weiwerd en omstreken, het kerspel 
Heveskes met Heveskesklooster of Ooster-
wierum, het kerspel Oterdum met de 
Oterdummerwarven en een deel van het 
gebied aan de Zomerdijk, wat tot de ge-
meente Delfzijl behoort. 
Op dit moment is er al erg veel belangrijke 
informatie in kaart gebracht en is het on-
derzoek dus al een eind op weg. 

Steenfabriek Nijverheid 

 
Het boek zal onder meer het volgende be-
vatten: 
a. Een aantal inleidende artikelen van zgn. 
gastauteurs over aanverwante onderwer-
pen, zoals archeologie, bezitsverhoudingen 
van eigenerfde boeren, beklemde meiers 
en eigenaars in beklemrechtelijke zin; het 
onroerend goed van de kerken, water-
schappen, sociale-culturele ontwikkelingen, 
topografische/geografische verkenningen, 
enz. 
b. De beschrijvingen van de bestaande en 
verdwenen boerderijen, molens en steenfa-
brieken. 
c. Diverse bijlagen, o.a. verpondingslijsten 
uit 1630 en 1721, alle oudste kadastrale 
kaarten van omstreeks 1830 (minuutplans) 

met de situering van de gebouwen en het 
gebruik van de landerijen in die tijd, enz. 
d. Uitgebreide bronvermeldingen en anno-
taties (tot 1811). 
e. Historisch en hedendaags kaartmate-
riaal, veel foto's, ook luchtfoto's, zoveel mo-
gelijk in kleur. 
f. Een index op persoonsnamen en een in-
dex op rechtspersonen. 
g. Een toelichting en verantwoording van 
het hele onderzoek. 

Steenfabriek Hijlkema 

 
Heeft U relevante informatie? Meld het 
middels telefoon, per post of via e-mail bij: 
Jan E. Emmelkamp, Onderduikersstraat 86, 
9727 CZ Groningen, tel. 050 5266993 / 
mobiel 06 20335325. E-mail: 
JE.Emmelkamp@hetnet.nl 
of bij: 
Derk K. Visser, De Meeuwenstaart 5,  
9931 BZ Delfzijl, tel. 06 40730949. E-mail: 
d.k.visser@live.nl 
 
Rond 2015/2016 verwacht met het onder-
zoek te publiceren. 
 

 
COLOFON 

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 vrien- 
denlid middels overmaking van min. € 25,- voor par-
ticulieren 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'. 
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Tentoonstelling:  Nederland bouwt in baksteen 
23/01 – 06/04/2015 

Verrassende vondsten uit de collectie 
 

W. Kromhout. Villa Ruys, Noordwijk aan Zee. 
Fotograaf onbekend. 
 
Vanaf 23 januari 2015 presenteert Het 
Nieuwe Instituut Nederland bouwt in 
baksteen, een tentoonstelling die de 
veronderstelde zegetocht van het 
modernisme in de periode tussen de twee 
wereldoorlogen nuanceert. Aan de hand van 
twee fotocollecties uit het archief laat de 
derde aflevering van Verrassende Vondsten 
uit de Collectie zien dat baksteen nog altijd 
een geliefd bouwmateriaal was, ook voor 
experiment. 
 
EXPRESSIEF GEBRUIK 
Het gangbare beeld van de Nederlandse 
architectuur tussen beide wereldoorlogen is 
die van het Nieuwe Bouwen. Moderne, 
functionalistische ontwerpen in glas en beton 
zouden gedurende het interbellum op 
radicale wijze hebben afgerekend met de 
traditionele baksteenarchitectuur van 
Berlage, Kropholler of de Amsterdamse 
School. Nederland bouwt in baksteen laat 
echter zien dat de traditionele en 
vernieuwende bouwkunst in baksteen zich 
naast het modernisme bleef ontwikkelen. 
Zoals het expressieve gebruik van baksteen in 
het Scheepvaarthuis van Joan van der Mey 
laat zien. Of de robuuste, ongenaakbare 
kwaliteit van een door Willem Kromhout 
ontworpen woonhuis in Noordwijk aan Zee, 
dat als een fort oprijst uit het duinzand. 
 
HENRY MOORE 
Buitenbeentje op de tentoonstelling zijn foto’s 
van het bakstenen wandreliëf dat de Britse 
beeldhouwer Henry Moore voor Het 
Bouwcentrum van architect Joost Boks in 

Rotterdam ontwierp. Dit werk werd na de 
tweede wereldoorlog gerealiseerd in opdracht 
van de baksteenindustrie. Vandaar de keuze 
voor baksteen, een vreemd materiaal voor de 
normaal gesproken in brons of natuursteen 
werkende Moore. Noemenswaard is ten 
slotte de verzameling Anker bouwstenen: 
bakstenen op speelgoedformaat die vanaf 
1895 als alternatief voor houten bouwblokken 
op de markt kwamen. Dit uitzonderlijke 
collectiestuk completeert het overzicht van 
Nederland bouwt in baksteen. 
 
NEDERLAND BOUWT IN BAKSTEEN (1800-
1940) 
De basis van deze derde aflevering van 
Verrassende vondsten uit de collectie wordt 
gevormd door twee belangrijke fotocollecties 
uit het archief van Het Nieuwe Instituut, die 
de afgelopen jaren werden gedigitaliseerd. De 
ene komt van de Tentoonstellingsraad, een 
samenwerkingsverband van enkele 
beroepsverenigingen uit die tijd, waaronder 
die van Nederlandse Architecten (BNA). De 
andere bestaat uit fotopanelen van Nederland 
bouwt in Baksteen (1800-1940), een 
tentoonstelling die in 1941 in Museum 
Boijmans Van Beuningen te zien was. De 
verzamelingen tonen sterk uiteenlopende 
werken van architecten als Michel de Klerk 
(De Dageraad, Amsterdam), Jan Wils 
(Olympisch Stadion, Amsterdam) en George 
van Heukelom (Administratiegebouw 
Staatsspoorwegen, Utrecht). In 2015 worden 
beide collecties ontsloten via de website van 
Het Nieuwe Instituut, zodat de beelden 
toegankelijk worden voor het publiek. 
 

http://www.hetnieuweinstituut.nl/nederland-bouwt-

baksteen 

 
In 1941 
verscheen deze 
catalogus onder 
de zelfde titel in 
museum 
Boijmans van 
Beuningen te 
Rotterdam 1800-
1940 van Dr. D 
Hannema (red.) 



De Panoven in Zevenaar 

 
Zevenaar ligt in de 
Liemers en is omgeven 
door rivieren. De klei is 
hier geschikt om stenen 
en pannen te bakken. 
Bij het verlenen van de 
stadsrechten in 1487 
was er al een 
stadsoven. 
In 1865 is op de huidige 
plek (de Kievitsdel)  een 
steen- en 
pannenbakkerij gesticht. Deze wordt in 
1926 gesloopt en de huidige zigzagoven 
werd gebouwd. Tot 1985 werden hier nog 
op ambachtelijke manier stenen gebakken.  
Thans zijn de Panoven en de achterliggende 
loods op de Rijksmonumentenlijst geplaatst 
en heeft de functie van baksteenmuseum 
en streekinformatie. In de volksmond wordt 
hier de steenoven ook wel panoven 
genoemd, omdat er lang geleden ook 
pannen maar ook estrikken (vloertegels) 
werden vervaardigd. 
De kleigaten zijn ongeveer 2.80  meter 
diep. Deze leemputten liggen in de directe 
omgeving van de oven. Na de kleiafgraving 
stootte men op een laag turf, die ongeveer 
10 cm dik was. Het graven gebeurde tot 
1932 met de schop. Hierna werd een 
excavateur (baggermachine) aangeschaft. 

De Panoven is het enig overgebleven 
exemplaar van een ‘ronde’ zigzagoven in 
ons land. De afstand tussen het station en 
de Panoven was mede bepalend voor een 
steenfabriek alhier in verband met de 
aanvoer per spoor van kolen, vanuit het 
Ruhrgebied. Het authentieke oude 
steenbakkersbedrijf is nog volledig in tact 
gebleven. Middels de ruime droogloodsen, 
de baggermachine, de originele historische 
Aberson persmachine en de tasvelden kan 

men het hele proces van 
steenfabricage van stap 
tot stap volgen. 
De oven is een groot 
achtkantig gebouw met 
een overstekend 
schildvormig pannendak 
rond een 32 meter hoge 
schoorsteen die in 1985 
opnieuw is gevoegd, 
terwijl de ijzeren 
ringbanden werden 

vernieuwd. Eveneens is de lange houten 
loopbrug naar de stookzolder 
gerestaureerd. 
De steenoven bestaat uit een massief 
bakstenen onderbouw waar paarsgewijs 20 
segment-vormige ingangen met deels 
afgeronde hoeken zijn te zien. In iedere 
‘kamer’ kunnen ongeveer 9000 stenen 
gebakken worden. De ingangen leiden naar 
20 halfronde overwelfde ‘steenkamers’, die 
rond de centraal geplaatste schoorsteen 
staan. Ze zijn zigzagsgewijs met elkaar 
verbonden met een totale lengte van 150 
meter. Boven enkele ingangen zijn de 
nummers van de steenkamers nog te zien. 

In de steenkamers 
zijn de opstaande 
muren en de 
gewelven gemetseld 
van chamottesteen. 
De schoorsteen staat 
vrij van de 
dakconstructie.  
 
Een dubbele houten 
deur in het dakvlak 
vormt de enige 
toegang tot de 
stookzolder. Binnen 

is de eenvoudige dakconstructie te zien. In 
de vloer zijn over het oppervlak verspreid, 
de met deksels afgesloten kanalen te zien, 
waar de dosering van kolen naar de 
steenkamer plaatsvond. De kleurverschillen 
in de stenen geven de onderliggende loop 
van de stookkamers weer. Rond de 
schoorsteen is een mechanisme aanwezig, 
waarmee de afsluitkanalen van de 
steenkamer naar de schoorsteen, geopend 
of gesloten werden. Er staan ook nog AUCO 
stookapparaten met een compressor, 
waardoor het stookproces mechanisch 
beheerst kon worden.  

www.panoven.com 
Bron:  http://oud-zevenaar.nl/het-dorp/geschiedenis.html 



Steenfabriek de Werklust in Losser 

 
In en om Losser 
werden al eeuwenlang 
stenen gebakken. 
Hetzelfde gold 
vermoedelijk voor de 
plek waar nu De 
Werklust staat. We 
weten echter niet 
precies sinds wanneer 
hier steenbakkers 
werkzaam waren. Wel 
is bekend dat in 1895 
een aantal mannen op 
dit perceel een 
veldoven bouwde. In 
1898 werd de N.V. 
steen- en 
pannenfabriek 
Werklust opgericht.  
Begin twintigste eeuw 
kwam het bedrijf in 
handen van de Duitse 
steenfabrikant Lindenbaum uit Gronau.  

Hij verkocht in 1923 het bedrijf aan de 
gebroeders Osse die de belangrijkste 
innovaties in het bedrijf doorvoerden en ook 
hun naam aan de hier vervaardigde steen 
gaven: de Osse-steen. 
De nabijheid van de kleigroeve was de 
belangrijkste reden voor de vestiging van 
De Werklust op deze plek. Dat is 
karakteristiek voor de vroeg-industriële 
steenfabrieken. De hedendaagse 
steenfabrieken vestigen zich niet meer in 
de buurt van de grondstof, noch in de buurt 
van het afzetgebied, maar nabij goede 
(wegen)infrastructuur. 
In vergelijking met andere hedendaagse 
steenfabrieken was De Werklust geen 
kapitaalintensief bedrijf, maar daarentegen 
wel arbeidsintensief.  

Er werkten, afhankelijk van het seizoen, 
circa tien personen. In april, of zo gauw de 
vorst uit de grond was verdwenen, 
begonnen zij met het afgraven van de klei 
en het vormen van de stenen. Dit ging door 
tot eind oktober. In de winter werden de 
inmiddels aan de lucht gedroogde stenen in 
de ringoven gebakken. 
De belangrijkste productiemiddelen waren 
het smalspoor met de diesellocomotief en 
kipkarren, de mengmachine, de strengpers 
en de ringoven. Hun illustratieve waarde in 
combinatie met de aanwezige kennis van 
historische productieprocessen, geven het 
bedrijf zijn cultuurhistorische waarde. 

http://www.123website.nl/Steenfabriek/ 

 

De ringoven voor de restauratie eind jaren '90 



 

 
 

 
 

 

  

 

 

 




