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Voorwoord 
 
Door Eelco Koning, 22020 stond in het teken 
van Corona. Helaas hebben we van deze 
bijzondere situatie nog altijd geen afstand 
kunnen nemen. Gelukkig is er een lichtpuntje 
en hopelijk komen we 
allemaal deze moeilijke 
periode gezond door.  
 
De bouw heeft niet tot 
nauwelijks geleden onder 
de crisis. Althans: de vraag 
is niet afgenomen. Het 
kunnen voldoen aan de 
vraag was een heel ander 
verhaal. Uitdagingen die we 
niet gewend waren te krijgen hebben we 
moeten oppakken. Tot nu toe zijn we er zonder 
al te veel kleerscheuren doorgekomen.  
 
Ook de planning van de SHG stond bol van de 
afspraken, afzeggingen, nieuwe afspraken 
wederom afzeggingen, en voor het eerst 
digitale vergaderingen. Helaas heeft ook de al 
geplande Najaarsbijeenkomst geen doorgang 
kunnen vinden. Om deze nu digitaal te doen 
ging ons iets te ver. De bijeenkomst schuift 
natuurlijk gewoon door naar een volgend 
geschikt moment, maar om toch nog een 
extraatje te hebben hebben we, in 
samenwerking met Huub Mombers, een 
speciale uitgave over de Gillardoni kruispan 
gemaakt en toegevoegd bij deze nieuwsbrief. 
 
 

Rectificatie 
 
Bij deze mijn waardering voor de inhoud van 
Nieuwsbrief nummer 54. De geschiedenis van 
keramiek in het algemeen, maar vooral de 
artikelen over de keramische dakpan. De 
dakpannen wandeling is een topper. 
 
Ik heb een opmerking en dat betreft het artikel van 
Rob Vermeulen, in het bijzonder over de 
tempelmuur Van Uruk. Deze stenen zijn van een 
zachte kwaliteit vermoedelijk bij ca 600 graden C 

gebakken. Dat lijkt mij wel erg lage temperatuur 
omdat klei pas bij ca 750 graden kristalliseert. 
Overigens is het Pergamon Museum in Berlijn zeer 
de moeite waard om te bezoeken.  
 
Hartelijke groet, 
Ad Dekker, Dordrecht 
 
Ad heeft gelijk dat hem die temperatuur wel erg 
laag lijkt omdat klei pas bij 750 graden 
kristalliseert. 
 
We stonden voor de keuze de tekst te volgen welke 
in het Pergamon Museum bij het betreffende stuk 
stond aangegeven of dit aan te passen door de 
zinsnede: 
“Deze stenen zijn van een zachte kwaliteit 
vermoedelijk bij een lage temperatuur gebakken”. 
We hebben voor het eerste gekozen om de tekst 
van het museum geen geweld aan de doen maar 
de tweede optie was zeker beter geweest. 
 

Bijzondere kaft 
 
Plaat 1.57 van Vetusta Monumenta toont een 
Romeinse hypocaust tegelvloer die werd 
gevonden onder de proosdij nabij de westkant 
van de kathedraal van Lincoln. Deze is voor het 
eerst gezien en beschreven door Thomas 
Sympson op 10 februari 1740. De prent bevat 
materiaal uit de originele brief en het plan van 
Sympson. Gravure door George Vertue naar 
zijn eigen tekeningen. Uitgegeven door de 
Society of Antiquaries of London in 1740. 
Huidige locatie: Het bouwwerk werd dertien 
meter onder de grond ontdekt en behoort tot 
het enige overgebleven particuliere Romeinse 
herenhuis in Lincoln, VK. De plaat hoort bij het 
verhaal “het heden ligt in ons verleden” 
 

Agenda 
 
18-06-2021, SHG Excursie naar Strating, Oude 
Pekela en Ziegeleimuseum Midlum (D) 
 
3/4-09-2021, Ziegeltagung in Zwitserland 
(www.ballenberg.ch) 
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Nieuwsgierig naar de inhoud van deze prachtige afbeelding? Lees dan onze volgende nieuwsbrief. 


