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Aanvullend historisch document van de locatie gro 335 

 

STEENFABRIEK LABOR te Middelstum 

(1914 – 1968):  
 

 

 
In 1914 stichtte JACOB HESSEL DETHMERS de Steenfabriek 
"LABOR" op een stuk grond van 5 ha aan het Boterdiep te 
Middelstum. Van 1914 tot 1918 verrezen hier de ringoven met 20 
kamers (cap. 7 milj. metselstenen wf), de 35m hoge schoorsteen, 
diverse bedrijfsgebouwen en werd er in 1915 gestart met 31 
werknemers. De fabriek heeft de bovengrond van de eigen 
boerderij te Toornwerd en van de omliggende plaatsen 
afgegraven. JH was landbouwer en lid van de Provinciale Staten 
van Groningen (vanaf 1909). Het ambt van burgemeester van de 
gemeente Kantens vervulde hij van 1918 – 1925. 
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Groninger steenfabrikanten 1922 

In 1916 werd de Bond van Nederlandse Baksteen-fabrikanten 
opgericht. Van de Groninger afdeling werden 37 steenfabrikanten 
lid; JH Dethmers werd namens de Groninger afdeling in het 
landelijke bestuur gekozen en was hiervan de vice-voorzitter.  
In 1924 werd de Bond weer opgeheven.  
Jacob Hessel was steenfabrikant van 1914 tot 1930. 
Het bedrijf werd na zijn dood voortgezet door zijn weduwe, 
Bouwina Dethmers-Venhuis, tot aan haar overlijden eind 1936. 
 
De productie over de periode 1938 - 1948 heeft volgens de 
jaarcijfers totaal ca. 35.400.000 stenen wf bedragen.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er gedurende de jaren 1943 en 
1944 een productiestop geweest.  
In het tweede halve jaar van 1945 kon de oven weer worden 
opgestart met een productie van zo’n 300.000 gebrande st. wf. 
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   Stf. Labor, situatie 1914  

 
Stf. Labor 1933, machineploeg  

  
                                                        Stf. Labor 1933, ovenploeg  
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Vanaf 1937 kreeg de fabriek de naam:  
ELECTRISCHE STEENFABRIEK "LABOR" v/h J.H. Dethmers.  
De drie zonen Willem Jacob, Popko Alje en Piet kregen de leiding. 
Toen de Duitsers op vrijdag 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, 
werd Willem ingezet als reserve-kapitein bij het 14e Regiment 
Veldartillerie, waarbij hij als "batterijcommandant van de 1e 
batterij" die dag nog is gevallen op het Eiland van Dordrecht en 
op 25 mei 1940 in het hospitaal daar is overleden.  
Sindsdien werd de fabriek door de broers Koos en Piet, en met 
schoonzus Aaltje Dethmers-Brouwer voortgezet; 
Koos had het dagelijks beheer als directeur. 
 
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd door de directie in 
eerste fase een aantal vernieuwingen doorgevoerd: 
1953 aanschaf exhauster/kunstmatige rookgas aftrek,   
uitbreiding droogloodsen, nieuwbouw schaftlokaal en woningen; 
1954: nieuwe dieselloc en uitbreiding smalspoormateriaal; 
1955: bouw pakloods aan het ovengebouw/brandschuur, nieuw 
pershuis/machinekamer, aanschaf nieuwe kleimachines en een 
hoog-spanningsaansluiting voor een transformatorvermogen van 
300 kVA. 

 
Op 4 maart 1955 werd het 40 jarig jubileum van Steenfabriek Labor met directie en 
personeel feestelijk gevierd in café De Valk te Middelstum. Bij deze gelegenheid 
werden, in aanwezigheid van de leden van het college van B. & W. van Middelstum, 
door de directie een aantal werknemers in het bijzonder herdacht en gehuldigd. Het 
betrof in de eerste plaats de oud-brandmeester "baas" K. Lanting, die van aanvang 
aan zijn beste krachten had gegeven en "Labor" door de moeilijke oorlogsjaren heen 
had geholpen; zo had Lanting het steeds weer klaar gespeeld om brandstof machtig 
te worden, zodat de oven kon blijven doorbranden. Door zijn toedoen was de 
jaarproductie verdubbeld en hij was het geweest, die had klaargespeeld om het 
product – de stenen – aan de spits te brengen in de bouwwereld. Voorts de volgende 
personen: S. Brink en W. Lanting (40jr.), Jac. Huizing ("baas" v.a. 1947), A. 
Waalker, R. v. d. Laan en Jac. Lanting (35jr.). Ook de inzet van de machine, 
pakzetters- en ovenploeg, alsmede die van de kleilandploeg, met mannen als H. 
Buiring , Postema, P. Schollema en M. Lanting, werd in de hulde betrokken.   
Burgemeester F. Eringa verleende namens H.M. de Koningin aan S. Brink en W. 
Lanting voor hun 40 jarige dienst op het bedrijf de eremedaille in brons, verbonden 
aan de orde van Oranje-Nassau.  
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Door het gezamenlijke personeel werd toen aan de directie een gebrandschilderde 
koperen ets aangeboden, voorstellend oven- werkzaamheden in de fabriek. 

 
 

 
 
De geplande noodzakelijke, maar niet doorgevoerde, volgende 
fase van modernisering bestond hierin, dat omgeschakeld moest 
worden van seizoen- (apr./okt.) naar volcontinubedrijf; resp. 
vervanging van de arbeidsintensieve natuur droogloodsen door 
een  weers onafhankelijke kunstmatige drooginrichting. 
Voorts aanpassing en uitbreiding van de ringoven naar een 
capaciteit van toen ca. 10 -12 milj. gebrande stenen wf p.jr., dan 
wel vervanging door een tunneloven.  
Ook de bouw van een klei voorraadschuur was nodig, om een 
continu productieproces te garanderen. 

(
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De jaarproductie in 1957 van ca. 6.800.000 stenen, begon 
vanaf toen gestaag terug te lopen naar zelfs ca. 4.200.000 
gebrande stenen in 1964, daarna weer oplopend naar 5.800.000 
stuks wf in 1967; oorzaken waren o.a., toenemende  arbeids-
problemen (zoals personeelsverloop, ziekte, arbeidskrapte, cao-
perikelen) en de afzet van metselstenen.  
De productie over de periode 1948-1968 heeft volgens de 
jaarcijfers totaal ca. 118.500.000 stenen wf bedragen.  

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                        

 

 

                                                            Luchtfoto Aviodrome                                                

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
De "Vereniging Sanering Metselbaksteen- industrie" werd op        
5 april 1968 opgericht, ter uitvoering van het (eerste) landelijke 
saneringsplan, als gevolg van een structureel overschot aan 
productiecapaciteit.  
De fabrieken die meededen, verbonden zich contractueel om 
gedurende tien jaar geen metselstenen meer te produceren en de 
sociale zekerheid van de af te vloeien werknemers te garanderen.  
In het kader van deze "warme" sanering werd in 1968, na een 

productieperiode van ca. 53 jaar, door de directie besloten 
"Labor" stil te leggen! 
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Ook achteraf bezien was                                stoppen als familiebedrijf   
jammer, maar…., gelet op de onzekere bouwmarkt en 
de grote financiële consequenties van investering in 
een nieuwe fabriek,….wel een verstandig besluit! 

 
 

 
   Stf. LABOR, juli 1967,                                                                                                             Luchtfoto Aviodrome. 

 

 
 

Lectuur:  
- "Baksteengids" 1,2 en 3 /van Ver. "De Nederlandse Baksteenindustrie" - 1965; 

- "Middelstum – Kantens" bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis, met een  

    beschrijving van de boerderijen en hun bewoners pag. 322, 323, 324;         
- "Middelstum door de eeuwen heen"/Geert de Boer, pag. 190, 191; 

- "Lipsker op de Groninger Tichelwerken"/Piet Lourens en Jan Lucassen; 
- "Een Bak'stenen tijdperk", Steenfabricage in de Eemsmondregio/Maartje  

    Fontani en Geurt Collenteur; 
- "Versteende tichelwerken"/Tichelwerken in beeld gebracht, Jan Hijlkema; 

- "Versteende Welvaart", Amsterdamse School op het Groninger Hoogeland /Anja  
    Reenders, pag. 113. 
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PRODUCTIEWIJZE van Steenfabriek Labor.  

 
De KLEIWINNING en TRANSPORT (april - oktober) 
Afgraving van bovengrond met excavateur/graafmachine 60-80cm diep; 
vooraf wordt 15-20cm teelgrond verplaatst en later teruggezet, waarna het 
afgegraven perceel dan alleen geschikt is als groenland! 
Kleitransport in 8 muldenkipkarren met elk een inhoud van ca. 1,5 m3 
klei, getrokken door een Diema DS16 dieselloc, via 70cm b. smalspoor 
naar de fabriek. Steeds worden 8 kipkarren geleegd in de fabriek, terwijl 
weer 8 kipkarren worden gevuld door de excavateur. 
De aanvoer van afgegraven kleigrond bedraagt ongeveer 2 ha. p. jaar x 
gem. 70cm diepte = ca. 14.000 m3 klei p. jaar. Het is daarbij van belang, 
om d.m.v. tijdige aankoop van bovengrond bij omliggende boerderijen, de 
kleivoorraad voor toekomstige jaren veilig te stellen! 
                                                                      . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 Stf. LABOR, achteraanzicht 
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Het VORMEN (april-oktober) 
De aangevoerde klei wordt direct verwerkt en gestort in een zgn. 
Kastenbeschikker, een kuip met lopende bodem voor de kleimenging en 
gaat vervolgens via transportbanden door voorwalsen en fijnwalsen, elk 
met ongelijke omloopsnelheid, waardoor de klei wordt geplet, gekneed en 
gewreven. 
Ten slotte komt de bewerkte klei via het Händle-vacuümaggregaat, 
bestaande uit dubbele menger, vacuümkamer en strengpers met 
mondstuk voor gaatjessteen, door het Keller-afsnijapparaat als "rauwe" 
steen beschikbaar voor verder transport naar de droogloodsen. 
Kleimachines sinds 1955:  
Karl Händle & Sohne, Maschinen und Eisengieserei, Mühlacker 
- Vacuümaggregaat PZVA 45a met differentiaal fijnwalswerk 1000 x 

500mm en Heemaf elektromotoren, met totaalvermogen van 221 pk .  
Vormcapaciteit afsnijapparaat: Max. 6000 stenen p. Uur = Max. Ca. 
240.000 stuks rauwe stenen per week. 
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Het DROGEN (april-oktober) 
Het droogproces vindt plaats door natuurdroging, in de periode april – 
oktober, waarin een groot deel van de jaarproductie gevormd en gedroogd 
moet worden in loodsen (met 4,5m nokhoogte), waarvan de 2m hoge 
zijwanden betaan uit verticaal draaibare kleppen voor de luchtventilatie. 
De droogschuur capaciteit, met een totale lengte van 650m x 11m breedte, 
is berekend op het drogen van ruim 1.200.000 rauwe stenen per maand. 
Elke rauwe steen van ca. 4kg bevat ca. 20-25% water = ca. 0,8 – 1 liter 
water, dat door natuurdroging per steen per maand verdampt moet 
worden.  
Vervolgens wordt de gedroogde maandvoorraad met raillorries naar de 
pakloods en de permanente ringoven getransporteerd, waarbij resp. de 
ene helft in pak en de andere helft in de oven wordt gezet. 
De pakloods heeft een opslagcapaciteit van ca. 3 miljoen rauwe stenen en 
is bedoeld om gedurende de wintermaanden de oven van stenen te 
voorzien. 
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Het BAKKEN (het gehele jaar) 
Het bakproces vindt plaats in de met kolen gestookte rondhoekige 
Hoffmann ringoven met 20 kamers, bij een baktemperatuur van ongeveer 
1100 graden Celsius.  
De buitenafmeting van de oven is 50m l. x 12m b. x 3m h. en 
de maat van het ovenkanaal is ca. 97m l. x 2,6m b. x 2,4m h. 
De oven bestaat uit een voorverwarmingzone, een stookzone (om de ca. 
20 minuten een schepje kolen "gesmeten" = ca. 600 ton kolen p. jaar) en 
een afkoelzone. Een rondgang beloopt ca. 10 dagen.  
De ovenkamers zijn niet door muren gescheiden, maar worden na inzet 
bij de ovenpoorten luchtdicht afgesloten met pakpapier, stenen en 
leemafstrijksel. De aftrek van rookgassen en waterdamp (desgewenst 
kunstmatig) vindt bovenlangs plaats via verplaatsbare ijzeren kokers 
tussen de stookgaten en het schoorsteenkanaal, en via de 11,5m h.o.h. 
buiten de ringoven centraal geplaatste schoorsteen van 35m. 
De ovencapaciteit is berekend op ca. 11.500 stenen p. kamer x 20 kamers 
= 230.000 stenen p. rondgang x 30,5 rondgangen = 7 miljoen stenen p. jr. 
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De SORTERING (het gehele jaar) 
Nadat de al voorgesorteerde gebakken stenen van de oven naar het 
tasveld zijn uitgekruid, volgt sortering van de stenen naar hardheid 
(klank), vorm en kleur. 
Zo valt te onderscheiden: 1e, 2e en genuanceerde trasraamklinker, 
kelderklinker en kleurige gevelklinker (rode klinker 1e rood, scherp 
hardgrauw 2e rood en hardgrauw 3e rood), kleurig boerengrauw, bleek, 2e 
mondsteen, vuilwerk klinker en kromme klinker. 
Dan volgt het per heftruck in pakketten zetten van de stenen d.m.v. het 
zgn. "Hulo"systeem, gereed voor transport affabriek. 
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PERSONEEL 

De bezetting is 
ca. 32 man 
(april– oktober) 
en ca. 20 man 
(oktober- april) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              Middelstum, met a/h Boterdiep Stf. LABOR, juni 1969,                    Aerophoto Eelde. 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                           
                                                                                                                      
                                                                         

                                                                     
AFZET 
De afzet van 

metselstenen 
vindt plaats via 
de Steenhandel 
Groningen N.V. 
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
------------------------  
 

 

 

 

Stf. LABOR, mei 1971, 

Luchtfoto Aviodrome.  

 

 


