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Ziegelei Cathrinesminde in Broager Denemarken

23ste Internationale Tagung Ziegeleigeschichte/Ziegeleimuseen
in Denemarken
hier
een
rondleiding
gegeven en aansluitend
de
avondmaaltijd
gebruikt. Het gebouw is
800
jaar
geleden
gebouwd als ‘Königsburg
und herzogliches Schloss’
en heeft in de loop der
tijd
vele
wijzigingen
gekend. Het was ooit de
residence van Hertog
Johann des Jüngeren,
stamvader van de huidige
Deense koningsfamilie.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar een
internationaal congres gehouden over
historische aspecten van de grofkeramische
industrie waarbij de locatie als hoofdthema
gebruikt wordt. Dit keer vormde de
voormalige steenfabriek Cathrinesminde in
Broager aan de Flensborger Förde het
fantastische decor van deze Tagung.
Een 50 tal deelnemers waaronder 12
Nederlanders troffen elkaar reeds voor de
gebruikelijke excursie op de vroege
zondagmorgen in de haven van het stadje
Sonderborg naast het slot om per bus te
vertrekken naar Ziegelei Matzen in
Egernsund. Hier werden we ontvangen door
de familie Matzen die het personeel zo ver
had gekregen om voor de deelnemers op
zondag een paar uur te produceren zodat
de fabriek in werking kon worden bezocht.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan
het industriemuseum Kupfermühle in
Harrislee. Van oudsher bracht met stenen
per schip naar Noorwegen en nam men
koper mee op de terugreis. Gevolg was een
bloeiende industrie van koperwerken.
Als bijzonderheid werd een bezoek gebracht
aan het stadje Christiansfeld dat thans
onder UNESCO werelderfgoed staat. In
1773 werd deze stad gesticht onder de
naam van koning Christians VII en is een
van de best bewaarde Hernhutterbroedergemeentestad ter wereld waarbij de
architectuur en materiaalkeuze een
belangrijk thema vormde in de planning.
Nadat de bus het gezelschap weer bij het
slot van Sonderborg had afgeleverd, werd

De eerste congresdag in
de voormalige Ziegelei
Cathrinusminde
in
Broager werd geopend
door
Andreas
Christensen, voorzitter van de ‘Dänischen
Kalk- und Ziegelwerkvereinigung’ gevolgd
door burgemeester Erik Lauritzen van
Sonderborg. De dagvoorzitter was dr.
Andreas
Immenkamp
(LWLIndustriemuseum/Dortmund).
De eerste lezing handelde over de locale
situatie waarbij Torben Vestergaard van het
Museum Sonderjylland Cathrinesminde de
historie belichtte van de steenfabrieken die
rond de Flensburger Förde hebben gestaan
met uiteraard als hoofdthema de
geschiedenis
van
de
voormalige
steenfabriek Cathrinusminde zelf. De
bijgaande foto’s tonen een fraai ensemble
met een goed ingericht museum waarbij de
maquettes een bijzondere plaats innemen.
Aansluitend werden verschillende lezingen
gehouden
over
de
grofkeramische
activiteiten in Denemarken en SchleswigHolstein, met vele voorbeelden in de
architectuur.
Het thema voor de tweede dag vormde de
ontwikkeling en technologie van de
baksteenindustrie. Aansluitend werden nog
een aantal nieuwtjes uitgewisseld van de
verschillende musea waarna het congres
werd afgesloten. We kunnen wederom
terugzien op een zeer geslaagde Tagung
met een geweldige gastvrijheid.
Volgende jaar wordt deze Tagung in het
LWL – Industriemuseum – Ziegelei Lage
gehouden van 2 – 4 juli. Het ligt in de
bedoeling om een jaar later het congres
weer
in
Nederland
te
houden.
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Tagung in Ziegelei Cathrinesminde te Broager

Grafkelder steenfabrikanten nu gemeentemonument Zuidplas
zandlopers benadrukken dat de levenstijd
eindig is. De beker met draperie of urn plus
lijkwade zijn een symbool voor de dood.
Zeker in de zomer zijn deze onderdelen wat
minder zichtbaar door drie treursophora’s,
Chinese treurwilgen.

In de gemeente Zuidplas (2010) vond in
2015 harmonisatie van de gemeentelijke
monumentenlijst plaats. (Voor de fusie had
alleen Zevenhuizen-Moerkapelle zo’n lijst.)
Topper in het selectieproces – uiteraard
exclusief
de
al
aangewezen
rijksmonumenten – was de grafkelder van
de familie Drost-IJserman in Moordrecht.
De Encyclopedie Grofkeramiek noemt
onder
Moordrecht
de
buitendijkse
ijsselsteen-fabrikanten Willem IJserman
(1781-1855) en Johannes Drost (18121871) al én dat de laatste de schoonzoon
van de eerste was. Dochter Cornelia
Johanna IJserman van 1818 werd in 1852
als eerste in de grafkelder op eigen terrein
begraven. Er zouden nog vier mensen
volgen: de beide steenfabrikanten en hun
ega’s. De grafkelder staat tussen de
huisnummers Westeinde 26 en 28. De
particuliere begraafplaats is afgesloten
door een muur van ijsselsteen met
postamenten, afgedekt met hardsteen, en
een
gietijzeren
toegangshek.
De
redengevende omschrijving zegt van dit
neo-klassicistisch object: ‘Gave grafkelder
bestaande uit een hardstenen plateau,
waarop een zeer grote zerk. Op de hoeken
van het plateau
hardstenen waarop
gietijzeren toortsen.
Middenop de zerk
een
hardstenen
console waarop een
gietijzeren
beker
met draperie. Tegen
de zijden van de zerk
gietijzeren
gevleugelde
zandlopers,
omgeven door een
slang met de staart
in de bek.’ De slangen zijn een symbool
voor de eeuwigheid en de gevleugelde

Langs de Hollandsche IJssel behoren
grafstenen van steenfabrikantenfamilies op
de diverse oude begraafplaatsen tot de
oudste en meest luxe exemplaren. Op het
voormalig
kerkhof bij de
Oude Kerk in
Nieuwerkerk aan
den
IJssel
prijken
zelfs
alleen
twee
grafstenen van
de
steenfabrikantenfamilie
Mijnlieff,
één
ook als dek van
een
ijsselstenen
keldertje.
De
steenfabrikantenfamilie
IJserman
in
Moordrecht oversteeg hen allen met de
eigen grafkelder op eigen grond. Met het
overlijden van vrouwe Drost-IJserman
(1808-1876) werd er uit haar bezit
tegenover de grafkelder wel een fors
weeshuis
gebouwd,
nu
ook
een
gemeentelijk monument!
Adri den Boer

SHG Najaarsbijeenkomst 2016
Dit jaar zal de Spaarndammerbuurt van
Amsterdam ons doel zijn.
De datum kunt u alvast in
uw agenda noteren:

vrijdag 14 oktober 2016!
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Verslag SHG excursie 2016

Onder een dreigende wolkenhemel werden
45 vriendenleden allerhartelijkst ontvangen
op Steenfabriek De Volharding in Azewijn
door de heer A. van Zadelhoff van Daas
Baksteen. Hij schetste de ontwikkeling van
het bedrijf, inmiddels meer dan 125 jaar
oud, en de innovaties zoals de ‘ClickBrick’,
waarmee
het concern zich kon
onderscheiden in de markt. Ook het accent
op duurzaamheid – nadrukkelijk gevraagd
door de markt – bleef niet onaangeroerd.
Daas Baksteen is een van de eerste ‘cradle
to cradle’ gecertificeerde bedrijven.

Na zijn inleiding spitste het gezelschap zich
in drie groepen om een uitvoerige
rondleiding te krijgen. Daas Baksteen
maakt op twee locaties ca 125 miljoen
stenen per jaar, zowel handvorm, Revito
vormbak,
Wasserstrichen
strengpersstenen, voor de gevel en voor op
straat.

De regen verdween en het zonnetje
verscheen toen het gezelschap zich later
dan gepland begaf naar café de Gracht in ’s
Heerenberg, alwaar van de lunch werd
genoten. Veel tijd was er niet om het mooie
plaatsje te bekijken, dus begaf iedereen
zich naar Zevenaar, naar Buitengoed De
Panoven.

Vanuit de SHG wordt al decennia met dit
project samengewerkt. Onder het genot van
koffie met kruidkoek vertelde eigenaresse
Erna
Kruitwagen
over
de
ontstaansgeschiedenis van de fabriek. De
Panoven is nog de enige ronde zigzagoven
in Nederland die tot 1983 bakstenen heeft
geproduceerd. In 1983 doofde het vuur en
werd het terrein door de familie
doorontwikkeld tot het huidige buitengoed,
een combinatie van industrieel erfgoed en
verblijfsrecreatie.

Vrijwilliger Jan Logtenberg nam de
vriendenleden mee op ontdekkingstocht
over het terrein: eerst naar de kleiput, nu
een klein meertje, waar een nog werkende
excavateur te zien was en waar iedereen –
in kleine groepjes –
met een
smalspoortreintje om het meertje heen kon

rijden. Daarna na de voorbereidings- en
pershal, waar een volledig gerestaureerde
Aberson vormbakpers uit 1921 in werking
werd gesteld. De stenen werden daarna in

de buitenlucht in droogloodsen gedroogd.
Een aantal droogloodsen is omgebouwd tot
conferentiecentrum en tot restaurant.
Tenslotte werd de oven zelf bezocht: op de
ovenzolder was een expositie ingericht en
waren veel authentieke materialen te
vinden die in het verleden voor de productie
werden gebruikt. Ook een lading kolen lag
al meer dan 30 jaar
klaar voor gebruik.
Een barbecue in de
buitenlucht was de
afsluiting van deze
opnieuw geslaagde
zomerexcursie.

Herbestemming collectie Landzaat
“Al geruime tijd probeer ik, gezien mijn leeftijd, het een en ander
aan documentatie en verzamelingen af te bouwen en op
verantwoorde wijze ergens onder te brengen. Natuurlijk gaat het
aan mijn hart maar het moet nu eenmaal. Het is wel vreemd hoor.
Iets wat zo’n 40 jaar op de zelfde plek stond of lag is nu weg voor
altijd. Dat gold ook voor mijn bakstenen- en dakpannen- en
vloertegelarchief. Het is gelukkig niet helemaal weg. Het is in
goede handen van Mijndert van de steenfabriek De
Bosscherwaarden. Mocht iemand het beschreven voorwerp willen
komen bekijken of fotograferen dan is dat zeker mogelijk”, aldus
Frans Landzaat.
Alle hier
voorkomende
voorwerpen, uitgezonderd die met het kenmerk
“BW”, zijn afkomstig uit de verzameling van Frans
(F.H.) Landzaat, Schalkwijk, advieslid van de
Commissie Bosscherwaarden (Stichting Het
Utrechts Landschap).
Ons voormalig SHG-bestuurslid Frans Landzaat is
eveneens lid van de Archeologische Werkgroep
Houten.
Frans is naast grofkeramiek ook gespecialiseerd in wand-, vloer- en haardtegels.
Door de eeuwen heen hebben van klei gebakken tegels tot de verbeelding gesproken.
Culturen in grote delen van de wereld brachten keramische tegels voort. Dat zal te maken hebben
met de decoratieve mogelijkheden, maar ook met de praktische toepassing van tegels.
En het feit dat de basisgrondstof - klei- overal wel te vinden is. Het woord tegel is afgeleid van
tichel of tegel. (De tichelbakkerijen in het oude Babylonië en Egypte).
Volgens archeologen en bouwhistorici onthullen wandtegels, vloertegels en haardtegels veel over
aard en ouderdom van de gebouwde omgeving. Tegels vertellen bovendien iets over de
economische ontwikkeling van een land.
Tegels vertellen
vaak een verhaal.
Inderdaad: tegels
spreken.

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

Groot , groter, grootst!
door Rob A.J. Vermeulen

Vaak wordt gedacht dat de vroege kloostermop met zijn afmetingen van rond de 30x14x
10 cm de grootste hier in ons land gebakken stenen waren. Een recente vondst in het
dijkvak bij "De Val" van Zierikzee werpt echter daar echter een geheel ander licht op. Hier
werden dijkglooingsstenen uit gebakken klei aangetroffen die het formaat van de grootse
ooit in ons land aangetroffen kloostermoppen doen verschrompelen
Abraham Calland 1789-1869
In 1826 werd Abraham Calland benoemd tot
district ingenieur van de Waterstaat in
Schouwen en Duiveland. De
scheidingsperikelen tussen Nederland en België
in 1830 zullen Calland er toe gebracht hebben
te experimenteren met gebakken stenen voor
de dijkbekleding. Door moeilijkheden die de
afscheiding gepaard gingen was de gebruikelijk
Vilvoordse natuursteen die men gewoonlijk
hiertoe gebruikte nauwelijks meer verkrijgbaar.
Hij nam proeven met o.a. gebakken stenen
dijkbekleding van dijken. De eerste
proefglooiing legde Calland in 1831 aan op de
dijk van de Vierbannense Polder. Zo werden er
op diverse plaatsen langs de Schouwense kust
gebakken stenen toegepast afkomstig van de
Steenfabrikant J.J Corman in Gent te
Gelderland en steenfabrikant Terwindt in
Pannerden.
Dat er nog van deze stenen in de dijkglooiing
voorkomen is vrij uniek. Slechts op enkele
andere plaatsen in Zeeland zijn deze stenen
aangetroffen De stenen in de dijk bij de haven
'de Val"blijven daar zitten en zijn bedekt met
breuksteen en bitumen. Deze blijven daardoor
bewaard voor het nageslacht.

Afb. 1. Foto van gebakken Corman stenen in de
zeedijk van de haven "deVal". Foto: Bas
Chamuleau
in een afmeting van 40x30x20 cm. Uitdagend
grote formaten welke menige hedendaagse
steenbakker nog eens flink achter de oren zou
doen krabben alvorens hij aan de productie van
zulke giganten zou beginnen. Alleen het
gewicht al zou hem voor talloze problemen
plaatsen, los nog van de problemen van hen
vormen, drogen en bakken. Toch was men in
1831 al in staat om zulke monsters te
vervaardigen.
In 1825 word in de Rotterdamse Courant
vermelding gedaan van een toegekend octrooi
aan J.J. Corman uit Bemmel

Dank zij de optekeningen van Colijn, Wilderom
en Kool-Blokland is er wat meer bekend over de
perikelen en kosten van deze gebakken stenen.
De in het dijkvak aangetroffen stenen van
Corman hadden een afmeting van 40x40x20 cm
met een overlappende lip en een gewicht van
ca. 68 kg. De stenen van Terwindt waren iets
bescheidener van formaat en rechthoekig

Afb. 2 Vermelding in de Rotterdanmse Courant in 1825

Twee jaar later , op 25 augustus 1827 plaatst
Coreman trots een advertentie in de krant dat

hij een octrooi heeft verkregen op het
werktuigelijk vervaardigen van allerhande
soorten van zware ineensluitende ZEDIJKGLOOIINGSTENEN en verder AARDEWERK

Afb. 3 Advertentie in de Arnhemse Courant van 1837

Waar dit werktuig uit bestond en hoe dit
werkte is helaas (nog) niet achterhaald.
Om de vorm van de stenen te kunnen maken is
wel iets simpels te bedenken getuige een
uitgedachte aanname waarop replica's op
schaal zijn vervaardigd door de auteur.

Afb. 5. Replica's schaal 1: 5

Afb. 6 Rivierkaart 1830

Afb. 4. Mal en droogborden replicas'

Maar dat zou verschrikkelijk veel materiaal aan
droogplanken (met klampen) en
ondersteunende klampen voor de lippen
hebben gekost. Bovendien zouden twee man
de stenen hebben moeten wegdragen gezien
het gewicht.
Zou het "werktuig" bestaan kunnen hebben uit
een verrijdbare en zelflossende vulinstallatie?
Voer voor de machinebouwers onder ons.

Afb.7. Prijsvergelijking uit Bouwkundige Leercursus ten
gebruike der Koninklijke Akademie Handleiding tot de
kennis der Waterbouwkund voor de kadetten van den
waterstaat en der Genie door J.J. Storm Buysing, Ingenieur
1e klasse van 's Rijks Waterstaat- 1844

Een groot succes zin de stenen van Corman
nooit geworden. De stenen waren te gevoelig
voor erosie als gevolg van golfslag en stroming.
Bovendien was de kwaliteit sterk wisselend.

Hier is nog ruimte
voor uw advertentie!

