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Hendrik Bedrijven Brunssum

SHG excursie 2014 in Limburg

De jaarlijkse SHG excursie vond dit keer
plaats in Zuid Limburg. Het gezelschap
werd op bijzondere wijze ontvangen op het
dakterras van Hendrik Bedrijven in
Brunssum waardoor reeds een soort
panoramaview over de groeve kreeg.

Pierre Swelsen en zijn mensen ontvingen de
groep traditioneel met koffie en vlaai. Na
een korte inleiding togen de in twee
groepen verdeelde mensen de groeve in.

Hendrik Bedrijven Brunssum is
actief op het gebied van
delfstofwinning
en
grondstofbereiding. Hierbij moet
men denken aan breken, zeven
en mengen van de grondstoffen.
Vanuit
Brunssum
worden
verschillende
grondstoffen
waaronder klei, zand, grind,
leisteen en breuksteen aan de
industrie geleverd. Belangrijke
afnemers zijn bedrijven in de
keramische
industrie,
de
betonwarenindustrie en in de
infrastructuur.
De
tachtig
hectare grote groeve, volgestort
met mijnsteen uit de mijnen Hendrik en
Emma, wordt afgegraven tot twee meter
boven het grondwaterpeil. Onder de
mijnsteen bevindt zich Brunssummerklei,
die gebruikt wordt in de baksteenindustrie.
Naast de klei komen ook grind en zand vrij.
Zodra de klei, het zand en grind uit de
groeve zijn verwijderd, wordt de mijnsteen
teruggestort. De mijnsteen wordt afgewerkt
met een grondlaag van 2 meter, zodat er
een leeflaag ontstaat.
Na de lunch op de annex gelegen golfbaan
vertrok
het
gezelschap
naar
de
zilverzandgroeve
van
Beaujean
in
Heerlerheide. Het schitterende miocene
zand dat in Nederland uitsluitend in en rond
Heerlen op winbare diepte voorkomt heeft
door zijn gehalte aan glimmer een
zilverglans, vandaar de naam zilverzand.

Het is een zuiver kwartszand met een
uitzonderlijke minerale- en chemische
zuiverheid en zeer hoog SiO2 gehalte van
ca. 99.7%.

fabriek waarbij de familie Joosten ooit
betrokken was. De fabriek maakt
zogenaamde
handvormsteen,
een

Zilverzand Exploitatie Beaujean B.V. is sinds
ca. 1914 actief in het ontgronden van
terreinen in Heerlerheide met als doel het
winnen en exploiteren van zilverzand. De
klanten in de beginjaren waren met name
actief in de porseleinindustrie (Mosa,
Sphinx en Céramique te Maastricht) de
glasfabricage (Philips gloeilampen in
Eindhoven)
en de Kristalindustrie
(kristalunie en Val Saint Lambert België).

bijzondere steen die vele variaties toont. De
steen wordt met demontabele vormbakken
gemaakt zodat wisseling van formaten
mogelijk is. De producten worden na
droging in een tunneloven afgestookt.

Tot slot werd in Thorn de steenfabriek van
Wienerberger bezocht. Marcel Dings hield
hier een inleiding over de historie van de

Aansluitend werd door de aanwezigen nog
een kort bezoek gebracht aan het ´witte
stadje´ Thorn waarna het afsluitend diner in
restaurant Aod Thoear de dag compleet
maakte.
Wederom kunnen we terugkijken op een
bijzondere excursie. Wij willen iedereen
bedanken die hieraan een bijdrage heeft
geleverd.
Ruud Stoffels, SHG

Historisch grofkeramiek in Noord Nederland
Een bijzondere vormsteen
In het oude cultuurlandschap van Groningen en Noord-Drenthe worden regelmatig bijzondere
grofkeramische producten gevonden die verwijzen naar een productieproces uit het verleden.
Bij bouwhistorisch onderzoek in de omgeving van Thesinge werden profielstenen aangetroffen in een
fundering van het vooreind van een boerderij. De vorm en de
toepassing van de vormsteen lieten zich niet gemakkelijk
determineren. Het is een zogenaamde roodbakkende
kloostermop (middeleeuwse afmeting lang 33 x br. 15 x dik
8,5-9 cm ) met een half afgeronde kopzijde en diagonaal aan
de andere kopzijde een uitholling over de halve kopzijde.
Hoogstwaarschijnlijk is de vormsteen gebruikt als vloersteen.
Een andere mogelijkheid is dat de steen gebruikt is voor een
patroon van siermetselwerk in een blindnis in de
romanogotiek van de kerken in het Groningerland. Hoe het
ook geweest is, de randafwerking gaf veel kapwerk voor de
afsluiting van het veld.
De vormstenen in een legpatroon getekend.

In Thesinge heeft een klooster gestaan, waarschijnlijk gesticht
in 1283. Naast de boerderij waar de stenen zijn aangetroffen,
heeft een borg gestaan, de Tackenborg, in 1738 is de borg op
afbraak verkocht. De vormstenen kunnen afkomstig zijn van
het voormalige klooster of de borg. Een andere mogelijkheid is
dat vormstenen een probeersel of misbaksel zijn van een
steenbakker en in de fundering zijn beland. De stenen zijn
aangetroffen door Harry Haak, restauratiearchitect te Kantens.
De vormsteen in een patroon gelegd.

Een netverzwaarder
Op de oevers van het Peizerdiep nabij Foxwolde zijn
klokvormige roodbakkende keramische netverzwaarders
aangetroffen door dhr. Jan Ensing te Peize. De afmetingen
zijn gemiddeld 11 tot 12 cm hoog en aan de onderzijde 7,5
à 8 cm breed, dik gemiddeld 2 cm met boven in een rondgat
met een diameter van 1 cm. In het verleden had je in de
omgeving van Foxwolde en Roderwolde pannenbakkers, wat
teruggaat tot zeker in de zestiende eeuw. De
pannenbakkers zullen naast hun hoofdbestaan ook andere
kleine gebruiksvoorwerpen hebben gemaakt, zoals deze
verzwaarders van de visnetten.
Een dakpan met een bevestigingspunt op de achterzijde.
Een ander bijzonder product uit de omgeving van Foxwolde is een oud holle dakpan met op ongeveer
een derde van de onderkant een nokje met een gaatje erin.
De pan heeft een afmeting van lang 35 en breed 23,5
cm. De pan ligt op een boerderij nabij een voormalige
pannenbakkerij. De pannen zijn waarschijnlijk
gebakken in de tweede helft van de negentiende eeuw,
wat bij de leeftijd van de boerderij past. Het is een vrij
klein formaat voor het gebied.
Door het nokje ging een ijzerdraadje. Het had een
tweeledige functie: ten eerste verbond het ijzerdraadje
een hele rij pannen en hield het de strodokken op hun
plaats om het uitwaaieren tegen te gaan, ten tweede
konden de pannen worden vastgezet aan de
onderliggende panlat. Het was een ongebruikelijke
borging voor de strodokken en de pannen. De pan is
aangetroffen bij de woonboerderij van dhr. Jan Ensing
en op aanwijs van mevr. Ada van Dijk te Foxwolde.
De achterzijde van de dakpan met het bevestigingspunt.

Jan Battjes juni 2014

In memoriam Wim Pastoors
Vrijdag 30 mei 2014, is Wim Pastoors overleden. Nederland verliest
een groot deskundig man op het keramisch vlak, Wim hebben we leren
kennen als een uiterst vriendelijke en markante man.
Naast zijn donateurschap binnen onze Stichting Historie Grofkeramiek
was hij bestuurslid bij de Nederlandse Keramische Vereniging.
Daarnaast maakte hij deel uit van de redactieraad van Klei Glas en
Kermiek (KGK). Tot 2011 was hij docent aan de Fontys Hogescholen,
en nam de opleiding van de Post-HBO-opleiding Keramiek voor zijn
rekening. Hij werd voor dit educatieve werk onderscheiden met de Ir. J.
van Thiel de Vries-prijs. In de laatste jaren was Wim - samen met
anderen - actief voor projecten in de derde wereld.
Als donateur van onze stichting heeft hij alle activiteiten steeds met veel belangstelling
gevolgd. Tijdens excursies en bijeenkomsten was hij vaak present waarbij hij een ieder op
onnavolgbare wijze kon inspireren op keramisch gebied.
Wim is 69 jaar geworden.
Het bestuur

Oude bouwmaterialenhandel Hegeman
In 1908 begon mijn grootvader
Hendrik Hegeman met een
metselbedrijf
aan
de
Oostkanaalweg 44 te Ter Aar. Na
de loods voor opslag gebouwd te
hebben, werd het woonhuis
eigenhandig gemetseld.
Na de oorlog trouwde mijn vader
en ging, zoals wel meer
gebeurde, inwonen bij zijn
ouders. Mijn vader nam het metselbedrijf over
en bouwde toen de derde nakomeling zich
aankondigde, een huisje achter het huis van zijn
vader.
Na mijn opleiding aan de U.T.S., kwam
ondergetekende in de zaak en rolden we via de
restauratie van onze dorpskerk in de wereld van
de restauratie. We mochten meewerken aan de
restauratie van een donjon met muren van 2
meter dik, een oude kerk waarin nog voor een
gedeelte tufsteen was verwerkt en een aantal
hofjes voor studentenhuisvesting in Leiden.
Door deze restauratiewerkzaamheden gingen
we ook oude bouwmaterialen verzamelen,
vooral veel oude dakpannen en hulpstukken.
Toen mijn vader kwam te overlijden in 1994
ben ik zelfstandig doorgegaan met het
metselbedrijf
en
handel
in
oude
bouwmaterialen. Vooral het restaureren van
ronde watermolens was mijn specialiteit, hierbij

gebruikte
ik
de
kleine
ijsselstenen. Vanaf 2008 ben ik
gestopt met het metselwerk
en ben alleen nog met de
handel doorgegaan. De opslag
huurde ik van mijn oude
moeder,
maar
die
moest wegens haar gezondheid
opgenomen worden in een
verzorgingstehuis.
Daar de eigen bijdrage de laatste tijd flink
verhoogd is en ik het perceel niet kan en wil
overnemen, gezien mijn leeftijd van 65 jaar is
het perceel van 2 huizen, loods, opslagterrrein
‘evt. inclusief oude bouwmaterialen’ en nog een
stuk weiland te koop. Op Funda kunt u hierover
meer vernemen, het perceel is door
makelaarskantoor Drieman te Nieuwkoop te
koop gezet. Misschien is er onder de lezers van
dit blad interesse m.b.t dit perceel en ook de
handel
in
oude
bouwmaterialen.
De
vestigingsplaats Ter Aar ligt in het groene hart,
centraal tussen de grote steden Leiden, Gouda
en Amsterdam, waar zich veel monumenten
bevinden. Op de website van Drieman
makelaardij kunt u meer informatie vinden over
het perceel.
Teun Hegeman - Tel. 0172/605479 of
06/50681534

De internationale Arbeitstagung dit jaar in Zwitserland

Werden tot dusver locaties gekozen in
Duitsland en Nederland, dit jaar was Cham in
Zwitserland het ‘decor’ van de internationale
Arbeitstagung. Het betrof hier een originele
oude
pannenschuur
met
ingebouwde
periodieke oven, een woning en een
nieuwgebouwde pannenschuur waarin thans
een interessante dakpannenverzameliing te
vinden is en annex daaraan de nodige caterings
voorzieningen. In het souterrain werd het
feitelijke congres gehouden.
Alvorens het congres van start ging werd een
bijzondere excursie gehouden. Dit keer niet
zozeer met als thema grofkeramiek maar wel
een fantastisch treinrit naar de top van de Rigi
Kulm vanwaar men een bijzonder uitzicht had
over de vierwoudstedenmeren. Aansluitend
werd met een heus stoomschip op deze meren
de tocht voortgezet naar Luzern. Een prachtige
oude stad met de beroemde romantische
houten brug.
Het congres begon met de verwelkoming van
ca. 100 deelnemers door Regierungsgrätin
Manuele Weichelt-Picard gevolgd door Martin
Roth, voorzitter van het Bundesverband der
Deutschen Ziegelindustrie.

Regierungsgrätin Manuele Weichelt-Picard

Huub Mombers tijdens zijn interessante referaat
over zijn museum in Alem.

Na afloop van het congres werd door een
bescheiden aantal deelnemers nog een bezoek
gebracht aan de Keller Ziegelei Paradies in
Sschlatt bij Schaffhausen. Een steenfabriek
met een productie van ‘Hohlblocken’ waar
tevens een bijzondere collectie oude machines
voor de keramische industrie te zien was.

Daarna kon Dr.Phil. Jörg Goll (oto), leider van
het Ziegelei-Museum Cham en gastheer, zijn
referaaat houden over de middeleeuwse
daktegels./dakpannen. Het museum heeft een
bijzondere
verzameling
zogenaamde
Feierabendziegel. Dakpannen die versierd zijn
als afsluiting van de werkdag. Verscheidene
lezing
behandelden
de
producties
in
verschillende streken van Zwitserland waarbij
vooral de werkwijzen werden belicht.
Na de middag kwamen andere onderwerpen
aan
bod
zoals
toepassingen
van
grofkeramische producten in Aachen (Dom),
Michelstadt (Eindhards Basilika) en de
Bernward Ziegel in Hildesheim.
Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het
Prüfungs- und Forschungszeentrum Sursee. Hier
test men baksteen en dakpannen op
breuksterkte, vorst- en stormschade etc.
Verschillende demonstraties werden de
deelnemers getoond.
De tweede dag bevatte nog diverse thema’s
waarbij ook de rubriek nieuws uit de musea een
vast onderdeel is. Ons bestuurslid Huub
Mombers gaf een bijzondere update van zijn
museum in een met foto’s gelardeerde lezing.

De verzameling keramische machines bij Keller
Ziegelei Paradies in Schlatt.

Een wederom geslaagde Tagung was hiermee
ten einde gekomen. Volgend jaar is het de
bedoeling om het congres weer te houden in
Ziegelei Hundisburg bij Magdenburg. Hier werd
begin jaren negentig van de vorige eeuw al eens
een Tagung gehouden. Toen nog als museum in
opbouw. Thans is het een werkend museum op
een prachtige locatie.
Ruud Stoffels

IJsselstenen: ook uit de Noord
Inleiding
IJsselsteen is zelfs een straatnaam in Wijk
bij Duurstede, maar wat was zijn herkomst?
‘De ijsselsteen moest afkomstig zijn uit
steenovens langs de IJssel.’ Dat was een eis
bij de bouw van de Stolwijkersluis bij Gouda
in 1800. Het kon ook anders. De rivier De
Noord
voldeed
aan
dezelfde
karakteristieken als de Hollandsche IJssel.
Ook daar was ‘ebbeslijk’ te winnen. De
stookturf kwam daar al direct van elders,
terwijl het ‘bruine goud’ in Schieland
eeuwenlang ter plaatse werd gestoken en
gebaggerd.

Fragment tekening van L. de Koningh van rond 1830
van de steenplaats in de Noord - IJsselsteenscherf
1330

Relaties met Ouderkerk
F. Jorissen schreef in 1994 in het blad
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden over
de toen al 75 jaar verdwenen twee
steenplaatsen in Hendrik Ido Ambacht. Aan
de Rietbaan daar werden van rond 1580 tot
1917 stenen gebakken. De start had ermee
te maken dat aan de IJssel de capaciteit al
benut was. De eerste in ’t Ambacht moet de
ondernemende steenbakker Jan Baes
Joriszoon uit Ouderkerk zijn geweest. Al
snel ging dat bedrijf de Oude Plaats heten
en kwam er een Nieuwe Plaats bij van de
ooit ook Ouderkerkse familie Trouborst.
Fraai is bij Jorissen het memoreren van de
bijnaam ‘oude stinkerd’ voor de Oude
Plaats. Hij rookte natuurlijk als een
steenoven. Ook daar zagen bomen en
planten in de buurt er uit of ze dood waren,
maar kwam het voor dat de vruchtbomen in
de herfst weer gingen bloeien! (Verstopte
neuzen genazen ook spontaan van de
zwaveldampen!) Ook in het Ambacht waren
de heren rijk en de arbeiders arm, maar een
stof- en vezelrijk verschilletje was wel dat
de laatsten daar in de winter bij
vlasverwerkers wat bij konden doen. Daar
stierf men dus eerder! In verslagen van de

Arbeidsinspectie over zwaar vrouwenwerk
van kort na 1900 staat Hendrik-IdoAmbacht ook bij de ijsselsteengemeenten.
Door Jorissen geraadpleegde notitieboekjes
bewijzen ook dat de naam IJsselsteen daar
gebruikt werd. Maar een procent of vijftien
was in het Dordtse formaat, de rest in
IJsselsteenformaat.
Schrijver
Jorissen
benutte
bedrijfsgegevens
van
het
Nieuwerkerkse Hitland om te berekenen
dat er aan de Noord 4600 kubieke meter
turf nodig was om de 5,5 miljoen stenen
per jaar te bakken. Toen de klad in de
steenbakkerij aan de Noord kwam vertrok
een eigenaar Arie Anton van
Elk trouwens tegen 1900 naar
een
betere
Ouderkerkse
steenplaats. Hij legde daarvoor
ook zijn bijbaantje van
burgemeester neer van wat
kortweg ’t Ambacht heet! Er
kwamen
wel
nieuwe
eigenaren,
waaronder
de
Jongenburgers
uit
de
IJsselstreek, die er maar een
paar keer per week gingen kijken. Tegen
1920 was het echt afgelopen. Buitendijks
kwam het grootste schepenkerkhof van
Europa
en
binnendijks
kwamen
woonwijkjes. Alle bouwsporen zijn daar op
een koetshuis na helemaal uitgewist. Daar
is men wel zuinig op. ’Veersedijk 275. Als
koets/karnhuis
gebouwd
in
1767.
Gemeentelijk
monument’,
aldus
de
gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl.
Drie prenten
Van de steenfabriek van toen de
gebroeders ’t Hooft zijn uit de 19de eeuw
drie tekeningen bewaard gebleven in de
collectie Dordracum Illustratum. Het gaat
om een tekening in kleur door L. de
Koningh van rond 1830 en om twee
potloodtekeningen van J. Rutten van rond
1850. Een fragment van de oudste is hierbij
afgebeeld.
Als tweede plaatje prijkt
hierbij een foto van een
IJsselsteenscherf
uit
1330, afkomstig van het
Rotterdamse
Slot
Bulgersteyn. Dit object
van Museum Rotterdam
is in een houten houder
gevat en voorzien van
tekstplaatje.
Adri den Boer

Reacties van onze lezers op de Violonpan uit Frankrijk.
Naar aanleiding van mijn oproep en foto
van een dak gedekt met Violonpannen uit
Frankrijk kwamen 3 interessante reacties
van onze vriendenleden.
De heer Jan Vos van Wienerberger
(technisch
adviseur)
stuurde
een
interessante link naar een site met
historisch overzicht en foto’s van een
Tuilerie in Frankrijk. Guus Gazenbeek
stuurde een foto uit de Lorrainestreek van
een oude dakbedekking met Violonpannen,
incl. het adres waar zich het huis bevindt.

Van
de
hr.
Jan
Vanthuyne
van
Europeanbrick uit België ontving ik ook
diverse verwijzingen en adressen van de
Tuile Violon. Al deze gegevens gaan in de
documentatiemap van het museum en de
collectie. Het model van de pan blijkt al te
dateren uit ca. 1850 (Frankrijk) en werd
toen al machinaal geperst. Zo kort al na de
eerste persingen van de Gebrs. Gilardoni
(1841) in de Elzas. Alle inzenders bedankt
voor hun interessante bijdragen.
Huub Mombers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SHG najaarsbijeenkomst in Aduard Leegkerk Roderwolde
Op vrijdag 24 oktober a.s. zal de
SHG najaarsbijeenkomst 2014 plaatsvinden in
de provincie Groningen. In Aduard, bekend van
de voormalige Bernardusabdij zal men in het
plaatselijk museum worden ontvangen. Ons
vriendenlid en historicus, Jan Battjes, zal een
interessante lezing houden over de
Hildesheimer dakpan.
Na de lunch zullen we vertrekken naar
Leegkerk en ‘de Kleibosch’ te Roderwolde
T.z.t. ontvangt u uiteraard nadere informatie
hierover.
Het bestuur

Korte berichten
Steenfabriek Elst
Het terrein van de
voormalige
steenfabriek in Elst
wordt
momenteel
afgegraven om de Rijn
de vrije loop te geven.
In juni werd een begin
gemaakt
met
de
restauratie van de uit
1877
stammende
schoorsteen van de
steenfabriek.
32
meter van de pijp blijft
behouden,
het
bovenste stuk van 18
meter
wordt
uit
kostenoverwegingen
verwijderd.

Kerkenpaden Tichelroutes in Markelo
Markelo is omgeven door uitzonderlijk fraai
natuurschoon. Aan het landschap is
bovendien een boeiende cultuurhistorie
verbonden. In de 19e eeuw waren er talloze
steenbakkerijen en tichelwerken actief. Het
plaatsje zelf kan bogen op een pittoresk
centrum.
Om de kwaliteiten van Markelo beter voor
het voetlicht te krijgen, zijn enige bewoners
aan de Goorseweg en de Stichting Maarkels
Landschap aan de slag gegaan met een
informatieve
wandelroute.
De
aantrekkelijkheid van de wandeling wordt
nog eens vergroot door de bouw van een
historische leemhut, een steenoven, een
droogschuur en de aanleg van een kort
smalspoorlijntje met leemkarretjes. Op een
leuke en uitnodigende wijze wordt de
wandelaar zo vertrouwd gemaakt met

Alem Dakpannenmuseum

Tijdens een werkbezoek voorafgaand aan
de algemene vergadering die B&W van
Maasdriel in het dorpshuis Drie Linden te
Alem hield, werd door het college het
Nederlands Dakpannenmuseum bezocht.

Markelo’s
tichelverleden.
Voorts
is
samenwerking gevonden met Zorgboerderij
Rohaan (Stichting Avelijn), diehet beheer en
onderhoud van de route met de aangelegde
cultuurhistorische
voorwerpen
heeft
toegezegd. Voor de bewoners van
zorgboerderij Rohaan een buitenkansje om
betrokken te raken bij de Markelose
samenleving!
De projectkosten
worden voor 40%
gedekt door de
Europese
Unie,
voor 15% door de
Provincie
Overijssel,
voor
15% door de
Gemeente
Hof
van Twente en
voor 30% door
sponsoring en de
plaatselijke
bevolking.
De
OVKK heeft de
initiatiefgroep ondersteund bij de aanvraag
van overheidssubsidies via LEADER+.

Aan de Goorseweg waren aan het eind van
de negentiende 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
Tweede Wereldoorlog. Een aantal bewoners
van de Goorseweg vond het jammer dat er
niets meer verwees naar deze historie van
hun buurt. Dit is de eigenlijke oorsprong van
het
wandelrouteproject
KerkepadenTichelroutes.
De wandelroute Kerkepaden-Tichelroutes in
Markelo is onlangs feestelijk geopend nabij
de schuilhut (achter Goorseweg 45). In iets
meer dan een jaar tijd is er hard gewerkt
om de wandelroute van ongeveer 23
kilometer te realiseren, deels over
bestaande wegen en paden en deels over
nieuw aangelegde paden. Langs de
thematische route zijn een aantal cultuur
historische elementen teruggebracht in het
zo aantrekkelijk gebied voor wandelaars.
Met deze cultuur historische elementen
wordt verwezen naar de historie van de
leemverwerkende industrie van Markelo,
Markelo als bedevaartsoord en Markelo in
de Tweede Wereldoorlog. In het kader van
deze wandelroute zijn op diverse locaties
langs
de
Goorseweg
elementen
Nieuw smalspoortracé in Heteren
Op het terrein van steenbakkerij Randwijk
te Heteren is onlangs een nieuw stuk
smalspoortracé geopend voor publiek.
Tijdens Hemelvaartsdag hebben zo’n 1000
belangstellenden hier een ritje gemaakt
over het fabrieksterrein. Aanvankelijk betrof
het stuk smalspoor slechts een 150 meter.
Thans kan een rit worden gemaakt over
twee kilometer smalspoor zodat ook langs
de rivier en door natuurgebied kan worden
gereden.

Op zaterdag en zondag 13 en 14 september
a.s. is dat wederom mogelijk. De Gelderse
Smalspoorstichting bestaat dan 30 jaar en
organiseert een historisch weekeinde.

teruggebracht die verwijzen naar de
tichelwerken. Dit zijn bijvoorbeeld een
nagebouwde veldoven, een nagebouwde
schuilhut voor leemarbeiders (nu voor
wandelaars, zie foto hierboven) en een
leemtreintje. In een vervolgtraject op dit
wandelrouteproject
staat
nog
een
droogschuur
in
de
planning
in
samenwerking met de zorgboerderij
Rohaan van Aveleijn SDT op de plek van het
voormalige tichelwerk Rohaan.
In een deel van de oude droogschuur wil
men nu een museum inrichten over de
geschiedenis van de tichelwerken. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van de aanwezige
faciliteiten op de zorgboerderij.
Spijk restauratie schoorsteen
De
enig
overgebleven
fabrieksschoorsteen van de
fa. Terwindt & Artntz in
Spijk blijft behouden. De
60 meter hoge schoorsteen
staat aan de Spijksedijk
schuin
tegenover
de
zandwininstallatie.
Eigenaar ‘De Swamenberg
IJzergroep’ heeft ondanks
de aanvraag voor een
sloopvergunning
toch
besloten de schoorsteen in
ere te herstellen en daarna over te dragen
aan de gemeente Rijnwaarden.
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Inleiding o.a.: Jan Battjes
Locatie’s:
Aduard Leegkerk Roderwolde

Dakpannenfabriek Ermelo

het voormalige dakpannenfabriekje later
smederij van Knevel aan de Hamburgerweg
in Ermelo is in mei j.l. door brand volledig
verwoest. Het uit 1910 daterende pand
stond
op
de
gemeentelijke
monumentenlijst. Wat resteert is de 'eerste
steen', gelegd door Evert Knevel op 19 januari
1910.
Wirdum - Steenfabriek Rusthoven
De unieke ringoven van steenfabriek
Rusthoven bij Wirdum moet worden
behouden en het liefst in oude luister
worden hersteld. Dat schrijft de Stichting
Historie Grofkeramiek in
een brief aan
de gemeente
Loppersum.
Letterlijk
wordt
de
gemeente
gevraagd ‘de
huidige
ontwikkelingen op het
terrein van de
voormalige
steenfabriek
Rusthoven te
Wirdum
bij
Appingedam
te herzien.’
De steenfabriek in betere dagen.
In 1965 is de fabriek stilgelegd.

Dit vanwege het feit dat Rusthoven één van
de grootste ringovens is ooit in het noorden
van ons land gebouwd, aldus Hendrik Jan
Oterdoom.
‘Tot nu toe is het behoud van de ringoven te
danken aan de Dienst Regelingen (intussen
omgedoopt
tot
Rijksdienst
voor
Ondernemend Nederland), die de ringoven
onder volledige bescherming heeft gezet
vanwege de vleermuizen in de oven. De
ringoven is nog in redelijke staat, ondanks
de jarenlange verwaarlozing. Hij is niet
monumentaal beschermd. De Provincie
Groningen telde in de gloriejaren rond 1890

zo’n 60 steenfabrieken, waarvan er 14
langs het Damsterdiep stonden. Er zijn nog
slechts twee ovens langs het Damsterdiep
intact, de zigzagoven van Hijlkema in
Delfzijl en de ringoven in Wirdum.
Voor
de
hele
fabriek
was
een
monumentenstatus niet weggelegd, maar
het zou volgens de Stichting Historie
Grofkeramiek in elk geval voor de ringoven
moeten gelden.
Dakpannen Museum Alem
Onlangs heeft het dakpannenmuseum 2
interessante dakpannen in de collectie
opgenomen. Het betreft 2 handvorm
dakpannen van het model Oud Holle
gedateerd 1746. De afmetingen zijn : 40,3
x 24 cm. en 40 x 25,9 cm. de ene pan is
verzien van de initialen W K de andere H K.
vermoedelijk betreft het hier de kinderen
van de pannenmaker die mogelijk als 5 of 6
jarige een bezoek brachten aan hun vader
tijdens het werk. Het kan ook een tweeling
zijn geweest of broertje/zusje, vul het zelf
maar in. De lengte van de handafdrukken
zijn 14 en 13 cm. en de lengte van de
middelvinger resp. 5,5 en 6 cm. De beide

pannen zijn afkomstig van een dak uit
Dokkum.
Note: nu kan het jaartal wat op de pannen
(1x) staat vermeld ook gelezen worden als
1796. op zich is dit interessant als we
inmiddels weten dat de dakpannen
afkomstig zijn van het dak van het hofje
“Acht Zaligheden”bij Woudpoort. Als we de
site raadplegen op internet was er rond het
jaar 1796 nogal wat te doen daar in
Friesland tussen de Doopsgezinden en de
Remonstrantse Broederschap. Het kan dus
ook zijn dat een van de twee
geloofsgemeenschappen
een
nieuw
gebouw hebben laten zetten in dat jaar.
Helaas ontbreekt mij de tijd om mij er in te
verdiepen, mogelijk vind ik die tijd als ik
met pensioen ga.
Huub Mombers

‘The Ballast Project’ met ijsselstenen
Overheden gaan verschillend om met
percentageregelingen voor kunst bij hun
bouwwerken. Terwijl de gemeente Zuidplas
bédelde om zelfs geld voor informatieborden bij
de ijsselsteenovens van Klein Hitland liet het
rijk een ijsselstenen kunstwerk maken in het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het
resultaat van de eerste actie zagen SHGdonateurs op hun excursie van mei 2011 (zie
nieuwsbrief 36). Het Amsterdamse gebeuren
bleef nog buiten beeld.

B&w van Zuidplas en hun voorgangers kochten
liever (te)veel bouwgrond en hadden bij de
restauratie van de steenovens van Klein Hitland
in 2010 geen geld voor informatiepaneeltjes.
Ze vroegen dat aan de Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den IJssel. Die wilde en kon in
2011 € 5000 sponsorgeld van de Rabobank
doorgeven: je ziet het nog aan de vignetten op
het laatste paneel. Op het vierde van de zes
panelen is er aandacht voor dat zeeschepen op
hun heenreizen naar de tropen ijsselstenen als
ballast meenamen, waarvan daar dan forten en
kerken werden gebouwd. (In 2013 zijn de
panelen vernield en door de gemeente Zuidplas
hersteld.) Aan een percentage kunst bij deze
restauratie dachten b&w heel niet.
Ook net in 2010-2011 restaureerde de
Rijksgebouwendienst
het
monumentale
Scheepvaartmuseum, ’s Lands Zeemagazijn uit
1656. Daarbij werd een percentageregeling
voor kunst wel toegepast. Het kunstbudget was
niet niks. De Britse kunstenaar Nathan Coley
(Glasgow, 1967) realiseerde een kunstwerk met
allicht een Engelse naam: ‘Bringing Back the
Ballast’. Ook hij stuitte op het feit dat de van
het Zeemagazijn vertrekkende schepen door de
binnenvaart aangevoerde ijsselstenen als
ballast gebruikten. Voor Coley transformeerde
de ijsselsteen in een metafoor voor de wijze
waarop werd omgegaan met de reizen naar de
Oost en de West: niets werd iets. Hij wilde de

antieke stenen verschepen naar waar vandaan
ze ooit vertrokken: de plek van het
Scheepvaartmuseum (en niet terug naar de
IJsselregio waar ze gebakken werden!). Tekst
op de website van de Rijksgebouwendienst zegt
het nog zo: ‘De stenen zijn vaak verwerkt in
forten en paleizen. Ze maken nu alweer zo’n
400 jaar deel uit van een andere cultuur. We
raakten aan politiek gevoelige kwesties door ze
te willen recupereren. Coley’s project kan
gemakkelijk worden uitgelegd als een
Wiedergutmachung van het koloniale verleden,
maar ook andersom worden geïnterpreteerd.
Met aanbevelingsbrieven van Wim Eggenkamp,
rijksadviseur voor het cultureel erfgoed, Job
Cohen, burgemeester van Amsterdam en
minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen in de maak, waarin de goede
bedoelingen van Bringing Back the Ballast
worden geformuleerd, onderhandelen we met
verschillende ambassades. Door middel van
een constructie die voorziet in een langdurige
bruikleen van de stenen, komen we tot
overeenkomsten.’
Door hulp van het
Rotterdamse
bedrijf
Mothership,
dat
kunstenaars gráág ondersteunt in de productie
van hun werken, kwam er schot in de zaak.
Uiteindelijk hield men vier locaties over
waarvan de stenen mochten worden gebruikt:
Jakarta (Indonesië), Perth (Australië) waar zich
de opgedoken resten van een scheepswrak
bevinden, Paramaribo (Suriname) en Sint
Eustatius.’ In een opvallende Delftsblauwe
container, ontworpen door Studio Loes&Léon,
voeren de 17e-eeuwse ijsselstenen mee op een
schip langs al deze plaatsen, leuk! Vervolgens
bouwde Coley er een muur van in het noordelijk

trappenhuis van het Scheepvaartmuseum in
Amsterdam. Ook in de IJsselstreek kreeg dit
kunstproject in de hoofdstad nog geen
aandacht. Er was minstens één man die wel
van beide projecten wist: Ronald Plasterk.
Immers hij startte ook de restauratie van de
steenovens persoonlijk (Nieuwsbrief 33).

Bronnen o.a.:
- www.enterthemothership.com/projecten/the-ballast-project/
- www.rgd.nl/onderwerpen/themas/beeldende-kunst/kunstwerken/nathan-coley-bouwt-kunstwerk-voorscheepvaartmuseum/
Adri den Boer

Hobéon organiseert een Ambachtsdag in samenwerking met
Van Hoogevest Architecten en de Kathedrale Basiliek St. Bavo.

Voor meer info kijk op onze website www.grofkeramiek.nl
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