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De stoommachine van de voormalige steen- en buizenfabriek Dumoulin te Mesen (B)

In memoriam Reinier Geerlof 1922-2015
Op 22 maart 2015 is onze oud-voorzitter Reinier Geerlof - lid van de orde van Oranje
Nassau in goud - op 92 jarige leeftijd overleden.
Reinier was een vergaderman bij uitstek. Hij werd in 1995 voorzitter van ons bestuur en
heeft deze functie tot 2008 op bijzondere wijze waargenomen. Hij wist de verschillende
meningen zodanig samen te brengen dat er toch steeds een unaniem standpunt kon
worden ingenomen. Zijn mensenkennis was hierbij geweldig groot. Het voorzitterschap
van de Stichting Historie Grofkeramiek was slechts één aspect van zijn activiteiten.
Naast zijn werkzaamheden als verkoopdirecteur bij de voormalige dakpannenfabriek
van Van Oordt in Alphen aan den Rijn was hij bijvoorbeeld zeer actief in de
Gereformeerde kerk. Als diaken was hij de vertegenwoordiger bij de landelijke Generale
Synode van deze kerk en heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de
totstandkoming c.q. samenvoeging van de Protestantse Kerken Nederland (PKN). Niet
de dogma’s van de kerk speelde de hoofdrol maar de onderlinge band van mensen was
hierbij zijn inspiratie.
Tot op hoge leeftijd heeft hij met belangstelling de ontwikkelingen in het
maatschappelijk leven, waaronder die van onze stichting, gevolgd.
De samenleving is een geëngageerd en betrokken man armer geworden, maar zijn
grote wijsheid zal ons ook in de toekomst van aanzienlijke waarde blijken te zijn.

Ingezonden
Viavia ben ik op uw site terecht gekomen, ik ben een geboren en
getogen Nijmegenaar. Ik heb als manneke van 12 jaar tot aan mijn
21ste gewerkt bij Tappij-Gielen op de Parkweg in Nijmegen, dit was
naast het voormalige pand van het Belgisch consulaat en de latere
discotheek Lord Nelson. Toen ik daar werkte kreeg ik een emaillen
bord van de firma Antoon Geldens v/h N.V. Metselsteen, dat aan de
gevel van een van deze twee panden heeft moeten gehangen, het
pand waar Tappij-Gielen in zat was namelijk de garage/werkplaats
van het consulaat. Nadat het jaren op mijn tienerkamer heeft
gehangen tussen meerdere (verkeers)borden en het vervolgens op
zolder is verdwenen, kwam ik het laatst weer tegen en ben ik me er
in gaan verdiepen. Ik weet inmiddels wat meer van de geschiedenis
(nog niet alles), maar zou het leuk vinden wanneer ik afbeeldingen of
foto's van het pand met het bord zo kunnen zien. Ik zag dat er bij
artikel 3977 (in het archief, red.) veel foto's zijn en heb dan ook de
stille hoop dat er wat foto's zijn van het bord of pand.
Danny Schoep

SHG excursie 2015 aan weerszijde van de grens

Dit jaar voerde de jaarlijkse excursie naar
steenfabriek van Deppe in Uelsen, niet ver
over de grens bij Tubbergen. Op een van de
weinige fraaie voorjaarsdagen die we dit
jaar gehad hebben troffen een kleine 40
deelnemers elkaar in het restaurantgedeelte van de soort zorgboerderij in
Uelsen. Van daaruit vertrok men naar
Deppe Backstein-Keramik waar ons de heer
Kolja Hack ons ontving. Omdat zijn
compagnon het even liet afweten moest hij
de groep in zijn geheel de fabriek laten zien,
hetgeen hem goed is gelukt.

Reeds op een landkaart van 1645 is de
huidige locatie van de steenfabriek
aangegeven met het woord ´Tegeldrie’.
Zoals bij vele andere steenfabrieken
verloopt de ontwikkeling van het stoken via
meilers,
veldovens,
kamerovens
en
zigzagovens die in dit geval hier gestookt
werden met zwarte turf tot ringovens die
vanaf
1879
werden
gebruikt.
August Deppe begon in 1888 weer met de
oprichting van Ziegelei Deppe op de huidige
locatie in Lemke tussen Uelsen en

Neuenhaus. Waarschijnlijk zijn de Lipsker
tradities de reden tot de vestiging bij
Uelsen de reden geweest, dicht bij de
Nederlandse grens. Verder zal uiteraard de
vindplaats van klei een reden van zijn keuze
zijn geweest. Lipskers zijn seizoenarbeiders
die in het voorjaar vanuit het Duitse Lippe
naar Nederland trokken om hier gedurende
de zomerperiode op steenfabrieken te
werken. Dit duurde doorgaans vanaf april
tot oktober. Vooral in Groningen en in het
Rheiderland waren zij actief. Vaak was er
een Lipsker brandmeester die ieder jaar
weer een aantal mensen om zich heen
verzamelde en meenam. Ook was hij
verantwoordelijk
voor
de
productie.
Simon August Deppe stierf op 14 augustus
1911 in Lemke. Zijn zoon Friedrich Wilhelm
Deppe (geb. 5 februari 1877) nam de
leiding over gevolgd door zijn zoon Bernhard
Deppe na het overlijden van zijn vader op
23 mei 1937. In 1942 werd de fabriek
stilgelegd in verband met de oproep naar
de Wehrmacht. Bernard stierf op 18 juli
1945 als Amerikaans krijgsgevangene. In
1946 nam zijn oudere broer August Deppe
de zaak over. Reeds in 1961 nam Wilhelm
Deppe, zoon van Bernard Deppe, na zijn
studie tot ingenieur in Essen op 21 jarige
leeftijd de leiding van de fabriek over.
Zoals reeds generatie voor hem trad Dirk
Deppe, achterkleinzoon van Simon August
Deppe, ook relatief jong in de voetsporen
van zijn vader. Na zijn studie en zijn
promotie kwam hij als bedrijfsleider in
2007 in dienst. Ook de jongste zoon Bernd
Deppe is thans in het managementteam
actief.
Men kon ruim de tijd nemen om alles te

reden twee treinstellen met onze
deelnemers door een fraai bostraject naar
het eindstationnetje waar het materiaal
stond opgesteld en waar ook restauratie
en onderhoud wordt gepleegd. Het
materieelpark bestaat uit o.a. een
stoomlocomotief,
diverse
diesellocomotieven, personen-, goederen- en
werktreinen.

zien en eveneens de vakgerichte vragen te
kunnen stellen.

We waren die middag getuige van de
aankomst van een diesellocomotiefje uit
België dat vanuit een vrachtwagen op de
rails werd gezet.
Aansluitend werd een bezoek gebracht aan
het nieuwe Tichelwaark museum in
Markelo. Hier in dit museum annex

Zoals gewoonlijk liep het dan ook weer uit
en vertrok het gezelschap wat later dan de
planning richting Rijssen, een autorit van
een klein uurtje. Nadat de lunch werd
gebruikt in ’t Witte Hoes kon men plaats
nemen voor een smalspoorritje met het
Rijssens Leemspoor.

theeschenkerij is een begin gemaakt met
het zichtbaar maken van de steenhistorie
van deze locatie.

Aan de voet van de Rijsserberg, ligt een
traject van een smalspoor waar zo'n 100
jaar geleden
de steenfabrieken hun
grondstof
op
vervoerden.
Het
vertrekstation was “De Koerbelt”. Vandaar

Een groep geïnteresseerden trok nog even
het bos in om de door afgraving ontstane
leemkuilen te zien. Het Tichelmuseum in
Markelo brengt de herinnering terug aan
een bloeiende leemverwerkende industrie.
De Stichting Tichelwaark 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 KerkepadenTichelroutes, 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.
In het museum kan kennis gemaakt
worden met de rijke historie van de
leemverwerkende industrie in Markelo. Er
zijn vele voorbeelden van stenen en
dakpannen te bezichtigen, waaronder ook
een aantal misbaksels. De theeschenkerij is
een uitstekende plek om tijdens een
wandel- of fietstocht even tot rust te
komen. De theeschenkerij wordt gerund
door mensen van Zorgboerderij Rohaan.
Een deel van de groep bleef nog wat langer
in Markelo om te eten bij restaurant De
Haverkamp. We kunnen weer terugkijken
op een bijzonder geslaagde dag en willen
dan ook iedereen die hier aan heeft
meegewerkt bedanken voor hun inzet.

Wisseling van bestuursleden
Na jarenlang lid te zijn van het bestuur heeft Huub Mombers besloten
hiermee te stoppen. Vanaf de oprichting in 1991 is hij bij onze
stichting betrokken geweest. Zijn enorme kennis en verzameling
omtrent de dakpannenproductie in met name Nederland is voor ons
van grote waarde geweest. Deze waarde zal blijven voortbestaan,
want hij zal zijn kennis blijven delen in zijn Mombers
dakpannencollectie. Velen hebben al de weg naar zijn museum
gevonden. Dit museum gaat zeker nog een goede toekomst
tegemoet!
Als afscheidscadeau heeft het bestuur hem een reisje aangeboden
naar Kortrijk in Belgie, waar wel een van de grootste
dakpannenfabrieken van West Europa staat. Het betreft hier de vestiging van Wienerberger
v/h beter bekend onder de naam Pottelberg. Elders in dit blad leest u hier meer over. Wij
danken Huub voor zijn grote inbreng. Hij zal ook in de toekomst nog met ons verbonden
blijven.
Het bestuur is vervolgens versterkt met Eelco
Koning (39), werkzaam bij diezelfde
Wienerberger maar dan in Doorwerth. Wij zijn
blij met zijn toetreding die gelijktijdig een
verjonging van het
bestuur betekend. Zijn
eerste inbreng heeft hij
inmiddels al gerealiseerd.
Er is nl. een facebook
pagina geopend.
We kunnen nu dus nog
meer contact houden
met elkaar.

Verslag bestuursexcursie naar België
Op 7 en 8 mei bracht het bestuur van de
stichting een bezoek aan een aantal
interessante grofkeramische locaties in het
zuid-westen van België.

Allereerst werd de voormalige steen- en
buizenfabriek Dumoulin bezocht. Het
bestuur werd hartelijk ontvangen door de
eigenaar,
Jan
Dumoulin en zijn
vrouw,
die
nog
steeds langs de
begin jaren tachtig
stilgelegde fabriek
wonen. Jan trok
vervolgens enkele
uren uit om het
bestuur door het
complex te loodsen.
Van tevoren was
aangekondigd om
laarzen aan te trekken en dat bleek
achteraf geen overbodige luxe, want het
hele terrein lag bezaaid met de keutels van
schapen, die vrij over het terrein zwierven.
Al direct na de sluiting van de fabriek
werden er plannen gemaakt er een
museum van te maken, plannen die tot op

moment dat de fabriek is stilgelegd. Alsof
er een neutronenbom op het terrein is
losgelaten, staat alles nog op de plaats van
ruim dertig jaar geleden en is langzaam aan
het vergaan of onder een dikke laag stof
verdwenen. Bijgaande foto’s maken veel

duidelijk. We zwierven van de gigantische
droogkamers naar de pershal en naar de
ovens. Het hele complex werd aangedreven

door een stoommachine, die er nog zo goed
uitzag dat deze zo gestart kon worden.
In het complex bleek ook nog een bunker
uit de eerste wereldoorlog aanwezig, want
de fabriek lag midden op het slagveld van
Ieper, waar honderdduizenden soldaten
gesneuveld zijn.

de dag van vandaag plannen zijn gebleven
en – naar de mening van het bestuur – ook
maar beter plannen kunnen blijven. Het
complex is werkelijk van een fabelachtige
schoonheid, de tijd is er bevroren vanaf het

hallen met klei, de kleivoorbereiding, de
persen, de drogerijen en de ovens. Zeer
interessant waren de tegels die als duo uit
de strengpers kwamen en daarna gesplitst
werden. Kwaliteit staat bij deze fabriek
hoog in het vaandel, alle pannen werden
handmatig ‘aangetikt’ om te kunnen horen
of er geen breuk was opgetreden.
Na een boeiend bezoek ten huize van

Op vrijdagmorgen 8 mei werd de moderne
Koramic dakpannenfabriek Pottelberg in
Aalbeke bezocht. Met een productie van
zestig miljoen pannen en hulpstukken per
jaar en 240 medewerkers, is deze fabriek

één van de grote spelers op de Europese
markt. Keramische fabrieken van deze
schaal komen in Nederland niet voor. Het
bestuur keek zijn ogen uit in de gigantische

Brickdokter Jan Vanthuyne bezocht het
bestuur
die
middag
de
oude
pannenbakkerij Pottelberg in Kortrijk. Deze
stopte haar activiteiten in 1988 en is
volledig verbouwd tot winkels, kantoren,
een fitnesscentrum en horeca. In deze
geslaagde herbestemming is op enkele
plaatsen nog duidelijk te zien hoe de oude
fabriek er vroeger uitzag. De oude
stoommachine staat nog midden in het
restaurant te pronken.
Tenslotte werd de showroom van
Koramic/Wienerberger bezocht en de
ertegenover
liggende
voormalige
dakpannenfabriek Littoral, die ook een
nieuwe bestemming heeft gekregen en
waarin onder meer het Belgische

hoofdkantoor
van
Wienerberger
is
gevestigd. Al met al een interessante
bestuursexcursie die voor herhaling vatbaar
is.
Joep Jansen

23ste Arbeitstagung in Hundisburg
Meer dan twintig jaar geleden werd na een
verkennende
vergadering
bij
het
Bundesverband
der
Deutschen
Ziegelindustrie te Bonn, de eerste
Arbeitstagung gehouden in de voormalige
steenfabriek van Hundisburg niet ver van
Magdeburg. Destijds was deze locatie nog
in een vervallen en overwoekerde staat,
maar er is in de laatste decennia veel
gebeurd. Tijd dus voor een hernieuwde
kennismaking.

Ruim 60 deelnemers uit Duitsland,
Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk en
Nederland vonden de weg naar het
‘Technisches Denkmal Hundisburg’. Het
congres
werd
zoals
gebruikelijk
voorafgegaan door een excursie die dit keer
naar Dessau voerde. Hier werd de

beroemde Bauhaus school bezocht. Een
gebouw dat voor die tijd revolutionair was
en doet denken aan het Van Nellegebouw in
Rotterdam. Aansluitend werd een bezoek
gebracht
aan
het
bekende
slot
Oranienbaum bij Wörlitz, een gebouw dat
nog alle sporen van gebruik laat zien
voordat een totale restauratie deze teniet
maakt.
Bijzonder
is
hier
de
Sommerspeisesaal
waarin
honderden
nederlandse
tegels
verwerkt
zijn.
Tegelkenner Wilhelm Joliet heeft hier een
interessant artikel over geschreven dat te
lezen is op: http://www.geschichte-derfliese.de/oranienbaum.html.

Nischwitz werd naar Henriëtte Catharina's
familie vernoemd: in 1673 verscheen voor
het eerst de nieuwe naam Oranienbaum en
zo heet het stadje nog steeds. In 1683 liet
Henriëtte Catharina de Nederlandse
architect Cornelis
Ryckwaert overkomen,
die de stad op barokke wijze nieuw vorm
gaf, Slot Oranienbaum bouwde en een circa
28 hectare groot park in Nederlandse stijl
aanlegde.
De eerste congresdag
had als thema de
Ziegelei
Hundisburg
zelf. Marion Nier hield
een
interessante
inleiding over deze
steenfabriek die als
bijzonderheid naast de
zigzagoven
een
vierkante naar boven
toe
verjongende
schoorsteen heeft. De
fabriek werd in 1882 opgericht met een
ronde ringoven. In 1903 werd het handwerk
gemechaniseerd door o.a. de installatie van
een stoommachine. In 1937 wordt dan een
kamerdrogerij gebouwd en een jaar later
wordt de ringoven vervangen door een
zigzagoven in 1938. Vanaf die tijd is het een
continubedrijf. In 1958 wordt een
excavateur ingezet om de klei af te graven.
De kleiputten liggen direct naast de fabriek.
De jaarproductie ligt dan rond 3.2 miljoen
stenen. In 1990 komt hier een einde aan
waarna een jaar later het complex opnieuw
wordt geopend, maar dan als Technische
Museum. Naast het museumdeel compleet
met smalspoor etc. wordt hier voor
restauratiedoeleinden nog steen gemaakt
en vooral gipsmortels in de vorm van
Hochbrandgips en Marmercement. Deze

bouwstoffen worden o.a. thans gebruikt bij
de restauratie van de Dom in Magdeburg.

Als tweede onderwerp werd natuurlijk link
gelegd van Bauhaus (Gropius, Meyer en
Mies
van
der
Rohe)
met
de
baksteencultuur.
Ons
bestuurslid
Rob
Vermeulen hield hier
een interessante lezing
over met betrekking tot
de invloeden van Theo
van Doesburg (de Stijl).
In navolging hiervan
werden nog dergelijke
baksteenexpressies behandeld, zoals in het
Ruhrgebiet en in Wenen
(Werkbundmustersiedlung).

Het gezelschap tijdens
de rondleiding bij de
gipsbrandoven.

Volgend jaar zijn we te gast in de
steenfabriek van Carthrinesminde in
Broager (Denemarken).

Teglvaerk Cathrinesminde

De tweede dag stond in het teken van de
verschillende opleidingsinstituten, zoals de
studie
‘Werkstofftechnik’
aan
de
Technische Hochschule in Nürnberg.
Aansluitend werden door de verschillende
aanwezigen nog melding gemaakt van de
vorderingen in de verschillende musea die
men vertegenwoordigde.
We kunnen weer terugzien op een geslaagd
congres dat omlijst werd door aangename
‘Zieglerabende’ op een fraaie locatie.

SHG najaarsbijeenkomst 2015
Dit keer willen we een
bezoek brengen aan de
Kathedrale Basiliek St. Bavo
die momenteel
gerestaureerd wordt. Als
datum is zaterdag
10 oktober a.s. vastgesteld.

Literatuursignalering
Twintig Gelderse steenfabrieken – door Henri Th. M. Burgers

In ‘Twintig Gelderse steenfabrieken’ wordt
de geschiedenis van 20 steenfabrieken aan
de hand van advertenties in de dagbladen
en notariële akten beschreven. De
beschreven fabrieken hebben met elkaar
gemeen dat zij voor langere of korte tijd
door een lid van de familie Burgers werden
geëxploiteerd.
Voorafgaand aan de beschrijving van de
afzonderlijke
fabrieken
wordt
een
hoofdstuk gewijd aan de verwantschap aan
het einde van de 18eeuw tussen de
steenbakkersgeslachten van Geijn, Arntz en
Burgers, en voorts wordt een hoofdstuk
besteed aan de Gelderse baksteenindustrie
in het algemeen vanaf 1850 tot 2014. Het
is interessant te lezen hoe enkele
steenbakkersbazen de sprong naar een
zelfstandig
ondernemerschap
hebben
gewaagd en ook hoe het hen verging in de
twee grote crises van 1880 - 1890 en 1929
– 1945.
Darwins gezegde ‘Het zin niet de sterkste
soorten die overleven en ook niet de meest
intelligente. Het is de soort die het beste
reageert op veranderingen’ geldt ook voor
de Steenbakkers. De een gaat ten onder en
de ander weet zich door de crisis heen te

worstelen. Niet alleen financiële en
economische crises bepaalden het lot van
de fabrikanten. Bijna jaarlijks moesten zij
het hoofd bieden aan de hoge
waterstanden, hetgeen na de verwoestende
overstromingen in 1919 en 1926 enkelen
teveel werd, met as gevolg dat zij al hun
bezittingen moesten verkopen om hun
schuldeisers te betalen.
De fabrieken in dit boek bevonden zich te
Lobith-Spijk,
Gendt,
Erlecom,
Ooij,
Nijmegen, Weurt, Beuningen, Winssen,
Afferden, Druten, IJzendoorn-Echteld, Beesd
en Kerkdriel. Slechts twee van de
beschreven fabrieken bestaan anno 2015
nog. Te Bovenspijk bij Lobith produceert
VanderSanden
Group
geheel
gemoderniseerd
tientallen
miljoenen
stenen per jaar in een procesindustrie. Te
Kerkdriel worden op Steenfabriek Biezeveld
nog volledig met de hand stenen in alle
vormen, maten en kleuren vervaardigd met
ouderwets vakmanschap.
‘Twintig Gelderse steenfabrieken’ poogt de
geschiedenis van de steennijverheid levend
te houden, niet alleen voor hen die er
gewerkt hebben, maar ook om de volgende
generaties te laten weten, dat hetgeen
bereikt is in Nederland, door zware arbeid
van de werknemers en met grote financiële
risico’s voor de ondernemers totstand
gekomen is.
Curaçao, mei/juni 2015

Het boek is rechtstreeks te bestellen bij
tattwa.nl of zelfjeboekuitgeven.nl
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Literatuursignalering
Oldambtster tichelwerken nu in boekvorm – K.B. Haan
WINSCHOTEN – Er ligt vanaf

deze week (begin juni, red.)
een unieke publicatie bij de
boekhandel
waarin
de
geschiedenis
van
de
Oldambster
tichelwerken
(steenfabrieken) uit de
doeken wordt gedaan.
Auteur van het boekwerk is
Klaas Haan uit Heiligerlee
die de historie van alle
steen-,
dakpannenen
draineerbuizenfabrieken in
de periode van 1571 tot
1981 in Oost-Groningen
onder de loep heeft
genomen.
Tichelwerken, arbeiders en
stakingen
De auteur kijkt verder dan alleen de
pannenfabrieken en hun eigenaren. Hij
houdt
zich
ook
bezig
met
de
brandmeesters,
leidinggevenden,
opzichters, branders, machinisten en
monteurs dat de fabrieken bevolkte en kijkt
tevens naar hun sociale achtergrond en de
sociale omstandigheden. Dit betekent dat
ook de fabrieksstakingen aan het begin van
de 20e eeuw voorkwamen in het boek niet
onbesproken blijven.
Over de auteur
Klaas Haan is altijd al in de weer geweest
met de historie van zijn woonplaats
Heiligerlee. Bij onderzoek stuitte hij op het
tichelwerk De Concurrent. Dat was het
startsein om zich in deze materie te
verdiepen en via het klokkengieterij- en
brandspuitenarchief van Van Bergen in
Heiligerlee werd ook steenfabriek Werklust
zichtbaar. De beide steenfabrieken lagen
vlak bij elkaar in Heiligerlee en Haan
besloot de historie van de beide bedrijven
aan het papier toe te vertrouwen.
Door contact met de historici Piet Lourens
en Jan Lucassen, die zich al in de jaren ’80
met de Duitse trekarbeiders en specifiek
met de Lipsker tichelarbeiders hadden
beziggehouden, werd Haans onderzoek
uitgebreid.
Archieven doorspitten
In 2008 pakte hij de draad weer op en
besloot hij ook het archief van de gemeente
Scheemda door te spitten. Dat leverde ook
gegevens op van Westerlee en Scheemda
en de aldaar gevestigde steenfabrieken.
Door het opgaan van de gemeente
Scheemda, met Winschoten en Reiderland
in de nieuw in het leven geroepen
gemeente Oldambt per 1 januari 2010,
werd uiteindelijk besloten het onderzoek te
verbreden en te kijken naar alle
tichelwerken in deze regio.

Via
de
Stichting
Oud
Winschoten
kon
Haan
gebruik maken van het
archief van de steenfabriek
van Klaas de Grooth (later
Strating) in Winschoten.
Aldus kwamen de gegevens
boven water die nu de kern
van het boek vullen: de
beschrijving van de ruim 20
tichelwerken in het Oldambt
en hun eigenaren.
Kadasterkaarten
Wanneer je meer dan 400
jaar geschiedenis van de
steenfabrieken op schrift
stelt is het onvermijdelijk dat
in zo’n lange periode de
fabrieken nog wel eens van
eigenaar wisselden. Dat betekende voor de
auteur veel extra puzzelwerk. Daar waar
mogelijk zijn oude kadasterkaarten bij de
verschillende tichelwerken geplaatst om de
ligging te verduidelijken. Daar waar dat niet
mogelijk was heeft Haan zelf oude
kadastrale kaarten bij de hoofdstukken
geplaatst, geprojecteerd op de situatie van
2012. Zo komen de complete tichelwerken
aan de Langestraat en later aan het
Omsnijdingskanaal tot leven in een
kadastrale minuutkaart uit 1832 waarin
rond het huidige Oldambtplein de situatie
uit de periode 1654 tot 1967 is
weergegeven. Dat levert een fantastisch
plaatje op waarin precies is ingetekend hoe
de tichelwerken langzamerhand van de
Langestraat richting Omsnijdingskanaal zijn
opgeschoven.
20 Verhalen over tichelwerken
Zo schetst ieder van de twintig verhalen
rond de tichelwerken een nieuw tafereel
beginnend in de tweede helft van de 16e
eeuw met de tichelwerken aan de Dollard in
Finsterwolde tot en met steenfabriek OostGroningen richting Blijham tot in 1981. En
iedere keer kiest de auteur weer een
verrassende invalshoek om per plaats het
geheel eigen karakter van de verschillende
steenfabrieken en hun eigenaren voor het
voetlicht te brengen.
De publicatie is ingekleurd met tal van
foto’s, illustraties, rekeningen van fabrieken
en kaarten die het verhaal verder
verlevendigen. Met het boek is een uniek
stukje sociale geschiedenis van het
Oldambt ontsloten.

K.B. Haan, “Oldambster tichelwerken. Steen-,
dakpannen- en draineer-buizenfabrieken in OostGroningen”. Uitgave in eigen beheer, Heiligerlee
2015. Prijs: € 35,Karin Weijs.10-6-2015
http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/59282/oldamb
tster-tichelwerken-nu-inboekvorm/#sthash.b5XECvCP.dpuf

Een bijzonder metselverband
Een niet alledaags metselverband troffen
wij aan in de voormalige Chr. LTS Prins
Bernhard aan de Heinsiusstraat in
Groningen. De beide wanden van de gang
waar de praktijklokalen aan grensden,
heeft muurvlakken van rode Groninger
gevelsteen. Ieder vlak heeft zijn eigen
metselverband. Het had ongetwijfeld een
educatieve functie voor de leerlingen die de
bouwrichting hadden gekozen.
De
volgende
metselverbanden
zijn
aangetroffen:
halfsteens
verband,
kruisverband,
staand
verband,
klezoorverband met staande en vallende
tand, noords- of kettingverband, Vlaams
verband, kops- of patijtsverband, wild
verband en een variant op het Kropholler- of
Deltrapverband.

Aanzicht van een deel van het muurvlak in de variant
van het Kropholler-Deltrapverband. Om het visueel
goed weer te geven zijn de koppen ingekleurd.

Het Kropholler metselverband begint met
een kop-twee strekken-kop-enz. Bij de
opvolgende ligt de kop midden boven de
eerste strek van de onderste laag. Het
verband herhaalt zich om de acht laag en
de koppen kunnen zowel rechts als links
trapsgewijs zijn aangebracht.

Het muurvlak met het laatst genoemde
metselverband oogt regelmatig met vrij
veel aangebrachte koppen. Bij nadere
analyse blijkt het een variant te zijn op het
Kropholler- of Deltrapverband.
Het vlak is in aanleg gemetseld
overeenkomstig het metselverband van
Kropholler. Maar na drie lagen waar de
koppen trapsgewijs naar rechts oplopen,
vindt een wisseling plaats: nu gaan de
koppen trapsgewijs naar links oplopen. De
eerste kop wordt nu gelegd op de stootvoeg
van de twee strekken van de onderliggende
laag. Bij de twee opvolgende lagen komt de
kop te liggen op de eerste strek na de kop
van de onderliggende laag. Vervolgens
wordt dit herhaald, maar dan weer met een
trapje naar rechts.
Een voordeel van de wisseling om de drie
lagen is dat er
geen trapjes van
meer dan vijf
ontstaan.
Een
nadeel is dat er
een
enigszins
onrus-tig,
niet
ritmisch
beeld
ontstaat. Bij een
hoek-oplossing
zal
behoorlijk
geïm-proviseerd
moe-ten worden;
een
logische
oplos-sing
ligt
niet
voor
de
hand.
Kropholler was
een
bekende
architect en een
voorman in de
stroming van de
traditionalisten.
Zijn bekendste werken zijn kerken en
raadhuizen. Ook architect Deltrap was een
traditionalist en werkte als regionale
architect in Deurne.
Het is mij niet bekend hoe deze variant op
de Kropholler- of Deltrapverband is
ontstaan en ook niet waar het in de praktijk
is toegepast.
07-05-2015/Jan Battjes

‘Framed’ in Steenovens Klein Hitland
Stichting Steenovens Klein Hitland bestaat
precies een jaar, maar dat is nog geen
reden voor een feest. Een echt feest wordt
het pas als de gebruikersovereenkomst met
de Gemeente Zuidplas tot een goed
resultaat leidt en de stichting kan gaan
werken aan een bezoekerscentrum in de
linker turfschuur. Ondertussen zitten de
bestuursleden niet stil. Voor de open
veldovens wordt gezocht naar kunstenaars,
vormgevers,
architecten
en
andere
creatievelingen die grote kunstwerken of
installaties ten toon willen stellen in de
‘IJsselsalon’. Voor bepaalde tijd, het jaar
door, zal de aandacht dan zowel naar de
Steenovens als de kunstenaar gaan. De
IJsselsalon
verwijst
naar
de
kunsttentoonstelling
die
vier
IJsselgemeenten eind jaren negentig
organiseerden voor hun kunstenaars. In het
weekend van 23/25 mei werd de aanzet
gegeven voor de IJsselsalon. Als eerste laat
Roboodt Kleij zijn creaties zien die uit lood
en glas zijn gemaakt. Zeer de moeite waard
om te zien. In de laatste steenoven worden
‘frames’ opgehangen aan voorgespannen
draden, bevestigd tot een installatie. De
frames kunnen ter plaatse door de
bezoekers worden op- of ingevuld met
beschikbaar materiaal. Zelf thuis frames
maken kan ook. Als ze maar licht van
gewicht zijn. Neem ze mee of geef ze op

zaterdag morgen af
bij Wilco van
Hoogdalem. Tijdens Open Monumentendag
het 2e weekend in september, zullen ook
de Steenovens in het teken staan van het
centrale thema ‘Kunst & Ambacht’.
Hiervoor roepen wij mensen op die onder
dit thema demonstraties willen geven. Zo
zullen er o.a. ijsselsteentjes in miniatuur
worden gemaakt. Onder de noemer
bakken, smeden, smelten en roken zoeken
we mensen die paardenhoeven beslaan,
glas in lood werken, raku stoken, brons
gieten, palingroken en pizza bakken willen
demonstreren. Ook muzikale en theatrale
demonstaties zijn meer dan welkom.
Aanmeldingen en informatie bij Theo de
Vlaming,
via
email
St.Steenovens.Klein.Hitland@gmail.com

Info panelen bij de voormalige steenfabriek De Liesbosch

Op 20 maart zijn twee infopanelen
geplaatst op de ommuring van de kamerringoven van De Liesbosch. Op één paneel
wordt inzichtelijk gemaakt hoe dit type
oven heeft gewerkt. Het andere paneel
betreft de steenfabricage en het principe
van de veldovens waarvan er tientallen
hebben gestaan langs de Vaartsche Rijn in
de loop der eeuwen.

zwaar weer en zouden pas in de tweede
helft van de 19e eeuw weer een opleving
beleven. De vraag nam enorm toe vanwege
de
nieuwe
infrastructuur
van
de
spoorwegen, de groei van de bevolking en
van de (met name agrarische) welvaart.
Nieuwe vestingen en forten werden
aangelegd en Utrecht ging steeds meer
mensen buiten de wallen huisvesten.
Na de introductie van de stoommachine
omstreeks 1865 kreeg deze nijverheid
industriële trekken. De mechanisatie kwam
tamelijk laat omdat de arbeid zo goedkoop
was. Daarna kwamen er een reeks
innovaties aan de ovens. Omstreeks 1870
telde
men
drietot
vierhonderd
werknemers, inclusief vrouwen, jongens en
meisjes.

Steen- dakpan- en vloertegelbakkerijen
Al in de middeleeuwen waren in Tolsteeg
steen- dakpan- en vloertegelbakkerijen
actief. Brandgevaar binnen de stads- wallen
en de aanwezigheid van geschikte klei
waren achterliggende redenen. Deze
nijverheid concentreert zich later meer naar
het zuiden en westen langs de Vaartse
Rijn.De bakkerijen zaten regelmatig in
Om indruk te krijgen van de geweldige capaciteit van deze nijverheid/ industrie langs de
Vaartse Rijn alleen al in de 19e eeuw noemen we de bedrijfsnamen vanaf de binnenstad.
(van noord naar zuid tot de huidige A-12)
01.De Heul, Jutfaseweg: dakpannen.
02.Rotsenburg, Rotsoord: vloertegels en dakpannen(tot 1888).
03.Rotswijk, Rotsoord: baksteen (tot 1820).
04.Zonnebloem 2, Jutfaseweg: vloertegels en dakpannen(vanaf 1861).
05.De ‘Nieuwe oven’ (Nieuw Raven),Jutfaseweg: baksteen (vanaf 1860).
06.De Oude Keizer,Jutfaseweg: vloertegels en dakpannen (vanaf 1878).
07.Rhijn en Veldzicht, Hoograven: baksteen (per 1867 ook dakpannen).
08.Westraven, Jutfaseweg: vloertegels en dakpannen (tot 1877)
09.Jacatra, Jutfaseweg: baksteen (vanaf 1845).
10.De Nijverheid, Jutfaseweg: vloertegels en dakpannen (vanaf 1836).
11.Rhijnhoven, Hoograven: baksteen, dakpannen en vuurvaste stenen.
12.Ruimzicht, Hoograven: baksteen.
13.Oog in ’t zeil, Hoograven: dakpannen (vanaf 1876).
14.Liesbosch, Laagraven: baksteen.
15. Zonnebloem 1: Jutfaseweg: baksteen (vanaf 1846)
(In de 19e eeuw werd de Jutfaseweg: Straatweg naar Vreeswijk genoemd). (Zonnebloem 1 bevond
zich naast zwembad De Liesbosch).

In 1886 namen de gebroeders Van Arkel het bedrijf ‘Rhijn en Veldzicht’ over. Deze hield het
met de uitbreiding van ‘Rhijnhoven’ nog vol tot 1965 ondanks alle concurrentie van de uiterst
moderne bedrijven aan de grote rivieren.
Peter Sprangers secretaris Stichting Historische Kring Tolsteeg-Hoograven / Utrecht

Steengoed! Gebakken in Gelderland.
Vanaf april tot eind september 2015 wordt
in Nijmegen, de Ooijpolder en Zevenaar een
programma
georganiseerd
over
de
baksteenindustrie in Gelderland. Onder de
noemer
Steengoed.
Gebakken
in
Gelderland zijn vier – in Nijmegen twee –
tentoonstellingen te bezoeken en vinden er
tal van activiteiten plaats.

In het Natuurmuseum Nijmegen is de
expositie ‘Gebakken in Gelderland’ te zien.
Deze tentoonstelling is opgezet door het
nieuwe Museum De Bastei.
De Romeinen deden het al. Middeleeuwse
kloosterlingen ook. In de 19de eeuw werden
sommige mensen er steenrijk van – door
vele anderen arm te houden. En ook
vandaag nog wordt er in het Gelderse
rivierengebied een enorme hoeveelheid
baksteen geproduceerd.
Geschiedenis, natuur en landschap komen
samen in de tentoonstelling. Er komen ook
leuke doe-activiteiten voor kinderen. Voor
wie nog meer gedetailleerde informatie wil,
is er een boek uitgegeven over stenen
bakken in Gelderland. Deze tentoonstelling
is te zien tot eind september 2015. Adres:
Gerard Noodtstraat 121, 6511 ST
Nijmegen.
In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
is de tentoonstelling ‘Rond Nijmegen
bakken ze er al eeuwen wat van! Van
ambachtelijke bedrijvigheid tot de aller
modernste baksteenfabricage’ te zien. De
expositie laat zien hoe zich in ruim 2000
jaar de baksteenindustrie ontwikkelde. Van
een ambachtelijk bedrijf in de tijd van de
Romeinen
tot
een
hoogmoderne,
kapitaalintensieve
en
duurzame
procesindustrie nu. De expositie toont de
verschillende
stappen
in
het
fabricageproces. Ook overblijfselen van de
steenindustrie komen aan bod: veldovens,
steenfabrieksterreinen,
spoordijkjes,
tichelgaten
en
arbeidershuisjes.
En
natuurlijk heeft de expositie ook oog voor

de arbeiders, die een onzeker en hard
bestaan hadden. En… waar knechten zijn,
daar heb je ook heren, de eigenaren van de
steenfabrieken, die in de stad woonden in
monumentale panden. De tentoonstelling
eveneens te zien tot eind september 2015.
Adres: Mariënburg 26, 6511 PS Nijmegen.
Buitengoed de Panoven, de culturele locatie
die in 1982 het vuur
gedoofd heeft, is gelegen
in de buurt van Arnhem
en is rijk aan natuur en
geschiedenis.
Ontdek
daarom het verhaal van
klei tot baksteen op
Buitengoed de Panoven,
de voormalige dakpanen steenfabriek en maak
een eigen steen of maak
een ritje met de historische locomotief uit
1920 (€4,00pp). Rondleidingen met een
gids (€8,00 pp) graag op afspraak voor
groepen vanaf 10 personen. Adres:
Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar.

Ook het landschap, de steenindustrie en de
cultuurhistorie van de regio Maas en Waal
met de nog operationele authentieke
steenfabriek de Vogelensangh,in Deest is
zeker een bezoek per fiets of ander
vervoermiddel waard.
Het programma Steengoed. Gebakken in
Gelderland is opgezet door STIENEO
(Stichting Industrieel Erfgoed Nijmegen en
Omgeving), Museum De Bastei, het Huis
van de Nijmeegse Geschiedenis, de
Stichting Van Steen en Natuur en het
Nederlands Baksteen- en Dakpanmuseum
De Panoven in Zevenaar. Voor het behoud
van het Industrieel erfgoed in en om
Nijmegen zet STIENEO zich sinds 2010 in
en sluit aan bij het Europees jaar van het
industrieel erfgoed 2015 en het festival
Gemaakt in Gelderland.

