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Voorzitter Martien Mol in actie tijdens de 
 18de Arbeitstagung in Bad Windsheim    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Memoriam dr. Ben Janssen 
1931 - 2011 

 
 

Historicus Ben Janssen is op 21 april 2011 in zijn huis te Zevenaar onverwacht overleden.  

De in Tolkamer geboren Ben Janssen (1931) schreef tal van boeken over verschillende 

historische onderwerpen zoals de geschiedenis van het Gelders Eiland en de Nederlandse 

baksteenindustrie. Hij promoveerde in 1987 op zijn doctoraalscriptie onder de titel: De 

Baksteenfabricage in Nederland 1850-1920. Vooraf publiceerde hij reeds het boek ‘100 jaar 

georganiseerde baksteenindustrie’, een uitgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan 

van het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten. Naast een grote reeks 

publicaties verschenen omvangrijke boeken als ‘Een krans van steenovens - Vijf eeuwen 

baksteenfabricage rondom Arnhem’ en ‘Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de 19e en 20e 

eeuw’. In 2008 verscheen zijn laatste boek onder de titel: ‘Twee Eeuwen Gelderse Bakstenen – 

De baksteenfabricage in Gelderland in de negentiende en twintigste eeuw’ is het resultaat van 

al zijn verworven kennis omtrent deze bedrijfstak. Hij heeft kans gezien om dit boek, naast zijn 

drukke bezigheden als mantelzorger van zijn enkele jaren geleden overleden vrouw, in drie 

jaren samen te stellen. 

Wij als bestuur van de Stichting Historie Grofkeramiek verliezen met zijn overlijden een zeer  

deskundig man die met grote kennis en betrokkenheid diepgaand historisch onderzoek deed.  

In 2009 ontving hij uit handen van burgemeester Jan de Ruiter voor al zijn verdiensten een 

koninklijke onderscheiding. Dr. Ben Janssen werd 79 jaar. 

 
 

2

http://www.liemerslantaren.nl/upload/7/Janssen, ben.jpg


18de Arbeitstagung in Bad Windsheim 
 

De jaarlijkse Arbeitstagung Ziegelei-
geschichte/Ziegeleimuseen, georganiseerd 
door het Bundesverband der Deutschen 
Ziegelindustrie, werd dit jaar gehouden in 
het Fränkisches Freilandmuseum van Bad 
Windsheim (Mittelfranken). Voorafgaand 
aan het feitelijke programma konden de 
deelnemers een bezoek brengen aan de 
Museumsnacht die zaterdagavond 25 juni 
gehouden werd. Vele activiteiten, 
voorstellingen en muziekoptredens konden 
tot middernacht worden bezocht.  

Zondagmorgen 26 juni startte de excursie 
met een bustocht naar Nürnberg waar het 
gezelschap bij de burcht midden in de stad 
werd gebracht.  

Onder leiding van de heer Herbert May, 
directeur van het 
Fränkisches 
Freilandmuseum, werd 
een rondleiding door 
de stad gemaakt. 
Diverse fraaie panden 
werden bezocht 
waaronder het 
Albrecht Dürerhaus. 
Dürer is hier geboren 
als de derde zoon van 
een Hongaarse 
goudsmid en Barbara 

Holpe. Het bekendst is 
hij geworden door zijn 
houtsnedes. Hij profi-
teerde van de tamelijk 
jonge techniek in zijn tijd 
om zijn werk over heel 
Europa te kunnen 
verspreiden. 
Na het bezoek aan deze 
fraai herbouwde stad 
trok het gezelschap naar 

het Dachziegelwerk van Walther/Jacobi in 
Langenzenn. De groep werd met ‘Kaffee und 
Kuchen’ ontvangen waarna de heer Helmuth 
Jacobi, van de bekende Dachziegelwerke in 
Bilshausen en tevens ‘Präsident des 
Bundesverbandes der Deutschen 
Ziegelindustrie e.V.’ een inleiding hield over 
dit bedrijf Walther Dachziegelwerke, dat 
door Jacobi Dachziegelwerke in 2005 is 
overgenomen. 

In groepen werd een rondleiding begonnen 
in de  eigen kleiafgraving gelegen achter de 
fabriek. Een indrukwekkend landschap 
waarbij de lagen klei duidelijk kon worden 
waargenomen. Vervolgens werd de 
productie bezocht. Ondanks het feit dat het 
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zondag was, kon men ons een van de 
dakpannenlijnen in werking laten zien. 
Naast een conventionele tunneloven bezit 
men ook een snelbrandoven waarbij de 
doorlooptijd tot wel drie uur kan worden 
beperkt.  

 een 

(rechts) 

woorden van de heer Martin Roth, 

 
bekende Feierabend-

stand van zaken te 

en weergegeven Het bezoek werd in de dakpannenshowtuin 
afgesloten met een drankje en een 
dankwoord van dr. Wolfgang Müller 
(Bundesverband)  aan Helmuth Jacobi. 
Weer terug in het Freilandmuseum werd
gezamenlijke maaltijd geserveerd in het 
museumrestaurant Zur Krone. Aansluitend 
kon een bezoek worden gebracht aan de 
Alte Ziegelei die op het terrein van dit 
museum is opgesteld. Hier werd een 
periodieke oven gestookt waarbij de 
deelnemers zich niet onbetuigd lieten en 
een handje meehielpen. Onvermoede 

kwaliteiten werden getoond! Op de foto: Jan 
Haneman (links) en Jacques Wetzels 

Maandag 27 juni begon de Tagung met 
openings
Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes 
der Deutschen Ziegelindustrie e.V. en de 
heer Herbert May, Museumsleiter 

Fränkisches Freilandmuseum 
Bad Windsheim. Het thema 
van deze Tagung vormde 
vooral de dakpan. In deze 
streek van Duitsland is de 
zogenaamde Biberschwanz 
veelvuldig toegepast. Ze zijn 
zelfs in meerdere geglazuurde 
kleuren te vinden om een groot 
aantal kerktorens waaronder 
die van 

Bad 
Ook de 

ziegeln kwamen aan 
bod. De dag werd in 
stijl afgesloten in de 
Alte Ziegelei op het 
museumsterrein met 
de bekende Ziegleraben
gebruikt voor o.m. een 
geven omtrent de zeer uitvoerige website 
van Siegfried Müller uit Buchholz die een 
Dachziegelarchief weergeeft in de vorm van 
o.a. catalogi en brochures. Een bezoek aan 
deze site is werkelijk een must voor alle 
grofkeramisch geïnteresseerden:  
http://dachziegelarchiv.de 
Aansluitend werden nog verschillende 
meldingen en stand van zak

Windsheim.

d. De dinsdag werd 

vanuit de Ziegeleimuseen en werd de 
aankondiging gedaan dat de 19de 
Arbeitstagung 2012 in Lüneburg zal 

plaatsvinden. Een bijzonder fraaie 
(baksteen) stad! Helaas wordt de vestiging 
Berlijn van het Bundesverband der 
Deutschen Ziegelindustrie opgeheven, 
hetgeen leidt tot het vertrek van Frau Evelyn 
Schulte, de motor achter dit congres. Er 
werd op passende wijze afscheid van haar 
genomen. 
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SHG excursie 2011 
Ovenstenen en steenovens rond de Hollandse IJssel 

 
De SHG excursie 2011 voerde ons dit jaar 
met zo’n 45 deelnemers naar de provincie 
Zuid-Holland, In Gouda werden wij gastvrij 
ontvangen door de medewerkers van Gouda 
Refractories v/h beter bekend als Gouda 

Vuurvast. Behalve vuurvaste stenen, beton 
en prefab materialen levert Gouda 
Refractories vooral klantspecifieke 
totaaloplossingen. Met name voor afnemers 
in de industriegroepen Non-Ferro, 
Petrochemie en Milieu & Energie, maar ook 
andere segmenten. De productie vindt 
plaats in Nederland. Stenen en prefab 
elementen komen uit Gouda, beton uit 
Geldermalsen.  
De twee broers Gerhard en Arie Jacob 
Nagtegaal starten in 1901 in Gouda een 
fabriek voor de productie van vuurvast 
materiaal onder de naam Firma Gebrs. 
Nagtegaal. In 1959 leidt de samenwerking 
onder de directie van E.C. van den 
Bovenkamp met De Porceleyne Fles tot een 
nieuwe naam: NV Gouda Vuurvast, 
Verenigde Vuurvaste-Steenfabrieken. In de 
fabriek wordt al gewerkt met een 
tunneloven. Vaste klanten voor de vuurvaste 
stenen en beton zijn inmiddels Shell, Esso, 
Stork, Philips, Ketjen, Werkspoor,  
Koninklijke Mosa, de Koninklijke van Gouda 
Feuerfest in Duitsland. 
Gouda Vuurvast wordt in 2008 opgenomen 
in de RijnDijk Groep, die begin 2009 de 
naam Andus Group aanneemt. Deze groep 
telt vier divisies werkzaam in respectievelijk 

de olie- en gasindustrie, staalconstructie, 
vuurvast en procesindustrie. Andus 
Refractories telt vier zelfstandige 
werkmaatschappijen: Gouda Refractories, 
Gouda Vuurvast Services, Gouda Vuurvast 
Belgium en Gouda Feuerfest. Na de inleiding 
van direkteur Marcus Schuchmann werd de 
groep in vieren gedeeld en ging men de 
fabriek in. Opvallend was de nauwkeurigheid 
waarmee gewerkt werd alsmede de 
diversiteit van ovenstenen voor de 
verschillende takken van industrie. 

Na deze zeer interessante rondleiding 
vertrok men richting Nieuwerkerk aan den 
IJssel om de lunch te gebruiken bij 

beeldhouwer Wilco van Hoodalem, die zijn 
werkplaats heeft ingericht in een der 
turfschuren van de voormalige ovens van 
Klein Hitland. Het weer bepaalde dat Adri 
den Boer het gezelschap eerst mee naar 
buiten voor de rondleiding. De eerste oven 
met brandschuren was reeds begin jaren 
negentig van de vorige eeuw gerestaureerd. 
De overige drie waren toen al behoorlijk 
overwoekerd met stuikgewas en bomen. 
Thans heeft de gemeente Nieuwerkerk aan 
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den IJssel alle steenovens gerestaureerd en 
willen zij deze bouwwerken ontwikkelen tot 
een belangrijk historisch recreatief element 

langs de Hollandsche IJssel. Langs deze 
IJssel werden al in de 14e eeuw stenen 
gemaakt. De steenovens bij klein Hitland 
waren tot 1964 in gebruik. Van klei die 
gewonnen werd uit de IJssel werden de 
bekende IJsselsteentjes gemaakt. De 
werkomstandigheden bij het complex waren 
bijzonder zwaar. In vorige eeuwen waren er 
meer dan dertig steenbakkerijen langs de 
Hollandsche IJssel.  

Adri den Boer 

De Steenovens in Nieuwerkerk aan den 
IJssel zijn een van de weinige overgebleven 
ovens. Het feit dat alle vier de ovens nog 
aanwezig zijn, maakt de Steenovens Klein 
Hitland tot een uniek complex in Nederland. 
Twee dagen voorafgaand aan ons bezoek 
werd het restauratieproject opgeleverd!  

De gerestaureerde steenovens langs de 
Hollandse IJssel werden in het 
Pinksterweekeinde officieel in gebruik 
worden genomen. In samenwerking met het 
traditionele Pinkst’art werd er bij de 
steenovens een kunstmanifestatie 
gehouden. Zoals hierboven gemeld is in één 
van de turfschuren is kunstenaar Wilco van 
Hoogdalem al langer actief. In de tweede 
turfschuur gaat zoetwater visser Wilkin de 
Boer een kennis- en expositieruimte voor de 
binnenvisserij opzetten. In de 
gerestaureerde steenovens kunnen 
activiteiten georganiseerd worden. Bij het 
complex zijn eenvoudige voorzieningen voor 
stroom en water aangebracht. 

Dat de volgorde rondleiding/powerpoint-
presentatie van belang was, bleek wel toen 
de groep op de zolder van de turfschuur het 
verhaal van Adri den Boer aanhoorde. Hij 
werd bijna overstemd door de stromende 
regen buiten. 

7



Gelukkig was het slechts een bui en kon het 
gezelschap haar weg vervolgen naar de 
verbouwde steenoven ‘De Olifant’ van Groot 
Hitland.  
Onder langs de IJsseldijk, bij de 
karakteristieke werkhaven van Ver Hitland 
tegen de grens van Capelle aan den IJssel 
aan, ligt een monumentale villa met 
bijgebouwen, deze voormalige steenplaats 
De Olifant.  ‘Ons leefgoed’ noemen de 
bewoonsters Ariann Kraayeveld en Ahja 
Sipkema hun historische optrek nu.  

Ahja Marijn Sipkema en Ariann Kraaijeveld 
 
Zij ontvingen de groep zeer hartelijk. Hun 
villa was eens een van de vele op turf 
gestookte veldsteenovens die in de 18e 
eeuw langs de IJsseldijk werden gebouwd. 
Vanwege z'n enorme omvang werd de 
steenoven 'De Olifant' gedoopt. De oven 

deed dienst tot de Eerste Wereldoorlog. 
Begin zeventiger jaren kocht aannemer 
Sipkema de ruïne met schuren om het met 
respect voor de historische achtergrond te 
verbouwen tot een monumentale villa waar 
hij zelf zijn intrek nam. Het ontwerp uit 1972 
is van architect Gunnar Daan. Zijn oeuvre 
bestaat vooral uit woningen. Hij staat 
bekend als een eigenzinnig architect die zich 
niet conformeert aan de smaak van het 
publiek en meer waarde hecht aan het 
oordeel van collega’s. De steenoven zelf, 
een open ruimte, werd een binnentuin. De 
schuren aan de buitenkant van de oven 
werden woonhuis. Op het terrein staan nog 
in oude stijl tuinschuur ‘De Beer’ en 
wagenschuur ‘De Plaets’ en oorspronkelijk 
voor opslag en stalling werden gebruikt. Het 
tuin rond de villa werd stijlvol ingericht.  
Reeds eerder waren de donateurs van de 
SHG hier welkom. Tijdens de tweede SHG 
excursie die gehouden werd in 1995 bracht 
men hier ook een bezoek, toen ontvangen 
door gastheer ir. S.J. Sipkema. 
Aansluitend aan dit bezoek werd voor het 
diner nog even halt gehouden bij het beeldje 

van de Stenenkruister in Nieuwerkerk aan 
den IJssel, waarover in een eerdere editie 
een artikel is verschenen. Ook hier hield Adri 
den Boer een uitvoerige toelichting. 
We kunnen terugzien op een zeer fraaie dag 
welke niet tot stand zou zijn gekomen 
zonder de medewerking van het personeel 
van Gouda Refractories, Wilco van 
Hoogdalem, Ahja Marijn Sipkema, Ariann 
Kraaijeveld en natuurlijk Adri den Boer. 
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De deelnemers van de SHG excursie 2011 voor de voormalige steenoven 'De Olifant' 
bij Groot Hitland te Nieuwerkerk aan den IJssel                                                   Foto: Ruud Stoffels 
 
 

Opmerkelijk 

 
Een BMW Z4 sportauto gemaakt van bakstenen ontworpen door de Chinese kunstenaar Dai Geng
 

http://www.nrcnext.nl/beeld/2011/01/12/
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Gootstenen  
 

Door Jan Battjes - Hoogezand, Bouwhistoricus 
 

Een onbekende profielsteen is de 
gootsteen, in de ommelanden van 
Groningen bekend als”geutstain”. 
Op de plaats waar deze gebakken 
steen hoort, wordt hij niet meer 
aangetroffen in de boerderijen 
met een Friese veestalling1. Het is 
een steen waarmee een goot 
gemaakt kon worden. Voordat 
metalen drinkbakjes werden 
aangebracht, konden de koeien 
drinken krijgen uit een bakemmer 
die voor de dieren werd neergezet. 
Om deze arbeidsintensieve manier 
van verzorging te verlichten werd 
tegen de buitenmuur van de 
koeienstal een drinkgoot 
gemetseld van de afgebeelde 
stenen. De stenen hebben een 
afmeting van 30 cm lang, 14,5 cm 
breed en 5,5 cm dik, de diepte 
van de holte bedraagt 7 cm en de 
breedte 25cm. De goot werd van 

water voorzien door middel van een pomp die op een welput was aangesloten. Of de drinkgoot 
verhoogd of gelijk met de  plat bestrate stenen stalbevloering was aangebracht, is niet bekend.  
In het boek ”200 jaar Lutjebosch” die de geschiedenis vertelt van een boerderij in de omgeving 
van Usquert, staat ‘voor de koeien liep een grupje voor drinkwater’ . Op de bijbehorende 
tekening is de goot niet aangegeven. Ook K, ter Laan geeft het aan in het Nieuwe Groninger 
Woordenboek onder het lemma Geude, geut = 4º de stenen waterloop in de koestal voor de 
koeien langs om te drenken.  
Ongetwijfeld zal de 
gootsteen ook dienst 
hebben gedaan voor een 
open afvoergoot van het 
water van de wasplaats in 
en bij het karnhuis. 
De stenen zijn aangetroffen 
in een boerderij in de 
omgeving van Eenrum. In 
Oostfriesland kwam de 
steen voor onder de naam 
Grüppsteine ( rinnsteine) om 
onder andere ook het 
hemelwater van de gootloze 
daken van de boerderijen op 
te vangen en af te voeren.2 
Of de stenen in het 
Groningerland deze functie 
hebben gehad, is mij niet bekend. 
 

                                                 
1 In een Friese stal staan de koeien  met de kop naar de buitenmuur en het voer wordt van de achterkant voor de 
koeien geworpen, in tegenstelling tot een Hollandse stal waar de  koeien van voren worden gevoerd. 
2 Wessels, Paul. Ziegeleien an der Ems. Blz. 208. 
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Gezonken als een baksteen  
 

    Onderzoek naar het wrak van een Friese vrachtvaarder uit 1752 voor de kust van Hoorn.  
 

Het Hoornse Hop is in de Gouden Eeuw en 
de eeuwen hierna een van de drukst 
bevaren stukken van de Zuiderzee. 
Handelsschepen, oorlogsbodems, vracht-
vaarders en vissers voeren duizenden malen 
per jaar naar of van Hoorn. Vele schepen 
vergingen in het ondiepe Hoornse Hop. 
In 2002 verrichtte een schip van 
Rijkswaterstaat een controlemeting. Op 
enige afstand van de oude haven van Hoorn 
werd het complete silhouet van een 
middelgroot schip zichtbaar op de 
meetapparatuur. Het bleek 18 m lang en 
redelijk gaaf in de zachte zeebodem vast te 
zitten. Duikende amateur-archeologen uit 
West-Friesland werd gevraagd het wrak te 
inspecteren. 
Het wrak bleek tjokvol te liggen met gele 
baksteentjes, dakpannen, plavuizen en een 
groot aantal fraaie witte borden met de tekst 
‘Makkum 1752’. Na een aantal succesvolle 
duiken en aanvullende studie, 
liep het onderzoek vast. Het 
schip bleef op de bodem van 
het Hoornse Hop liggen. 
In 2010 vond Christiaan 
Schrickx een belangrijk 
historisch document dat alle 
puzzelstukken op zijn plaats 
liet vallen. Het vrachtschip was 
de tjalk van de Friese schipper 
Karsten Hoytes, komend van 
Makkum. Het verging onder 

mysterieuze omstan-
digheden in de nacht 
van 2 op 3 november 
1752 in het zicht van 
de Hoornse haven. 
Archeologen, maritiem 
historici en materiaal-
specialisten besloten 
hier een fraai boek aan 
te wijden. "Gezonken 
als een baksteen" is 
veelzijdig omdat het 
zowel de Fries-
Westfriese maritieme 

handelsbetrekkingen 
als de productie en het 
gebruik van Fries 
aardewerk en bouw-
materiaal illustreert. 
Tevens belicht het de 
functie van de tjalk als 
werkpaard van de 

Zuiderzee. Tenslotte wijst het op het nut van 
archeologisch onderzoek in de voormalige 
Zuiderzee. In de komende jaren hebben de 
provincies Noord-Holland en Flevoland 
verstrekkende voornemens om de bodem 
van het Markermeer te gebruiken voor 
allerlei ontwikkelingen. Niet alleen de 
historische scheepswrakken, ook de 
verdronken dorpen als Dampten en 
Etersheim en het verdwenen kasteel van 
graaf Floris V bij Wijdenes lopen hierbij 
risico. Het boek verhaalt niet alleen over een 
goed bewaarde tjalk maar bespreekt tevens 
de hele cultuurhistorie onder water. 
Dr. Pieter Tichelaar was in - verband met de 
vondst van gedateerde schotels - nauw bij 
dit project betrokken en heeft hierover twee 
maal een lezing gegeven in het Hidde 
Nijlandmuseum te Hindeloopen (red.) 
Het boek wordt uitgegeven door de Stichting 
Archeologie West-Friesland te Hoorn. De 

auteurs zijn onder andere 
scheeps-archeoloog Seger van 
den Brenk, stadsarcheoloog 
Michiel Bartels, maritiem 
historicus Henk Dessens en 
archeoloog en historicus 
Christiaan Schrickx. Het is fraai 
vormgegeven en voorzien van 
veel historische illustraties. 
 

http://www.oudhoorn.nl/ 
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De steenbakkers van Vianen 
 

Geert Tieman is de schrijver van het 93 pagina’s 
tellende boek dat - mede door een financiële 
bijdrage van de SHG - in april is verschenen. Hij 
beschrijft hierin het leven van de grootouders van 
zijn moeder. Deze Klaas Marinus Meijdam en Sjaan 
Krouwel leefden met hun veertien kinderen eind 
negentiende, begin twintigste eeuw op De Buurt 
(ook wel: De Twaalf Apostelen). Dit was een clubje 
arbeiderswoningen bij de steenbakkerij De Hooge 
Waard die toen aan het Zederikkanaal in Vianen 
stond. Daar waar nu bedrijventerrein De Hagen is 
gevestigd. Tieman geeft niet alleen een schets van 
de familie Meijdam, maar ook van Vianen in die tijd 
en het werk op de bakkerij. Zo beschrijft hij de 
hechte gemeenschap die de arbeiders onderling 
vormden. En het dagelijkse leven van de broers 
Meijdam waarvan er één handarbeider was en de 
ander fabrieksbaas. Vooral de familie van Klaas 
Meijdam - de handarbeider - licht hij eruit. 
U kunt het boek bestellen door € 15,95 + € 2,30 
verzendkosten (TNT-tarief tot max. 3 exemplaren) 
over te maken op rekeningnummer 39.30.55.205 
t.n.v. G. Tieman, onder vermelding van 
"Steenbakkers" en natuurlijk uw naam- en 

adresgegevens. Omwille van de snelheid is het handig om uw bestelling daarnaast ook even te 
mailen aan:  g.tieman@hetnet.nl   -        Uitgeverij Optima Vianen – ISBN 978 90 76940 94 6 
 

 
 

Gezamenlijk archief en bibliotheek voor Industrieel Erfgoed? 
 

Net als veel andere 
industrieel 

erfgoedorganisaties 
hebben wij, de Stichting 
Historie Grofkeramiek, 
in de loop der jaren een 
omvangrijke en uniek 
collectie documenten 
verzameld, in ons geval 
over de geschiedenis 
van de baksteen- en 

dakpannenindustrie. Boeken, tijdschriften, foto’s, 
tekeningen, archiefstukken en dergelijke, 
ongetwijfeld de meest omvangrijke in Nederland. Deze collectie staat momenteel op de 
voormalige steenfabriek Hijlkema in Delfzijl, maar zal daar over niet te lange termijn gaan 
verdwijnen. Dat betekent dat wij op zoek zijn naar een nieuwe locatie voor onze bibliotheek en 
archief, liefst meer het midden van het land en zoveel mogelijk toegankelijk voor 
geïnteresseerden. 
Wij vragen ons af of er niet meer organisaties op zoek zijn naar een geschikte plek voor hun 
bibliotheek en archief zodat we de krachten kunnen bundelen. 
Ook zou het kunnen dat een andere organisatie al een goede plek heeft waar nog plaats is 
voor andere collecties. 
Indien u geïnteresseerd bent in een gezamenlijk optrekken in deze óf juist plaats heeft voor 
ons, dan kunt u contact opnemen met: Joep Jansen, secretaris SHG, e-mailadres  
jwm.jansen@kpnplanet.nl. 

12

mailto:g.tieman@hetnet.nl


Stenen uit de Rauwbraken 
 
Presentatie:  
Op 16 juni jongstleden vond 
de officiële presentatie plaats 
van het boek ‘Stenen uit de 
Rauwbraken’ van schrijvers 
en samenstellers Theo van 
Etten en Peter van der Put. 
Dit boek gaat over de 
geschiedenis van de 
baksteenfabricage in Tilburg, 
waarbij de steenfabriek van 
Stevens een centrale plaats 
inneemt. Aan de hand van dit 
bedrijf wordt de historie van 
deze vergeten industrietak in 
Tilburg belicht.  Maar veel 
meer nog gaat het over de 
verhalen van de mensen die 
er werkten: rauw volk, volk van ‘laag allooi’, 
zo werd gezegd. In feite waren het hard 
werkende mensen die al op jonge leeftijd 
versleten waren door de zware arbeid die in 
een ongezonde omgeving werd verricht. Aan 
de hand van hun anekdotes komt de sfeer 
van de oude steenfabriek opnieuw tot leven. 
De presentatie vond plaats bij 
Heemkundekring Tilborch waar een vijftigtal 
aanwezigen aandachtig luisterden en keken 
naar de presentatie waarin een bijna 
vergeten bedrijfstak in deze stad nader werd 
toegelicht. Ook het verhaal over de ‘Witte 
Wieven van de steenoven’, een 
jeugdherinnering van Peter van der Put die 
ook in het boek is opgenomen, kreeg veel 
lof. 
 
Over de aanleiding van dit boek: 
Nadat de vuren in de oude 
steenfabriek van Stevens & 
Co in 1965 definitief doofden 
zou het zeker nog vijftien jaar 
duren voordat het gebouw 
volledig verdwenen was. En 
tot die tijd zou de jeugd uit de 
nabije omgeving hier nog vele 
uren doorbrengen. Van die 
jeugd maakten wij deel uit. 
Wij waren het, en met ons 
vele anderen, die de mooiste 
tijd van hun leven hebben 
doorgebracht in de restanten 
van dit bedrijf. Tot het aan het 
eind van de jaren zeventig 
van de vorige eeuw definitief 
verdween en het terrein een 
andere bestemming kreeg. 
Wij hebben die periode lange 
tijd geromantiseerd, zoals 

velen dat doen met hun 
jeugdherinneringen. Die ruïne 
van wat ooit een van de 
modernste steenfabrieken van 
Nederland was, hebben wij 
vele jaren gekoesterd. Een 
bijna magische werking ging er 
voor ons van uit. Van heinde en 
verre kwam de jeugd van ‘over 
het kanaal’ naar deze plek om 
hun avonturen te beleven in 
het geheimzinnige gebouw dat 
wij steevast ‘d’n stinoove’ 
noemden…. 
 
Over de inhoud van dit boek: 
De situatie in Tilburg heeft zich 
ten aanzien van de 

baksteenindustrie rondom de grote rivieren 
vooral onderscheiden door haar 
kleinschaligheid. Aanvankelijk werd in ter 
plaatse opgerichte veldovens gebakken, 
later verschenen er ook permanente 
veldovens. 
In de 19e eeuw kreeg de productie een 
impuls door de opkomst van de 
ringovenbedrijven, waarvan we er in Tilburg 
drie gekend hebben: Claesen & Co, Stevens 
& Co en Smulders & Teurlings. Stevens & Co 
was het laatste bedrijf in Tilburg. 
Verder komen in het boek (uiteraard) het 
productieproces aan de orde, de 
geschiedenis van de baksteen in Nederland 
en de intrede daarvan in Tilburg. Aan de 
hand van de lotgevallen van de firma 
Stevens & Co zal de sfeer rondom een 
baksteenbedrijf duidelijk worden.  

Naast de feitelijke gegevens is 
er veel ruimte voor ‘human 
interest: mensen die op 
enigerlei wijze betrokken zijn 
geweest bij de fabriek 
vertellen hun verhalen. 
Waarschijnlijk niet altijd 
feitelijk juist maar wel 
bijzonder sfeerbepalend.  
 
De auteurs, Theo van Etten en 
Peter van de Put, hebben zich 
grondig verdiept in de 
materie. Zij beschrijven niet 
alleen de vele facetten van 
het productieproces; er is ook 
oog voor sociaal-economische 
factoren en ‘human interest’. 
Zij doen dat in een prettige, 
informele schrijfstijl, die 
uitnodigt om verder te lezen.  
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Steenfabrieken in de Ooijpolder 
 

Dagblad de Gelderlander had in maart een 
artikel over de steenfabrieken in de 
Ooijpolder. Ooit stonden er vanaf Nijmegen 
tot Millingen aan de Rijn diverse 
steenfabrieken, maar daarvan is momenteel 
nog maar één in werking zijnde 
steenfabriek over. Wienerberger 
in Erlecom.Deze laatste 
produceert  nu meer stenen dan 
alle andere steenfabrieken 
vroeger samen. De gemeente 
Ubbergen wil nu, als de fa. De 
Beijer vertrekt, omdat ze plaats 
moet maken voor "ruimte voor 
de rivier", de oude steenfabriek, 
waar het bedrijf in gevestigd 
was, aanwijzen als monument.  
 
OOIJ/ERLECOM (bron De 
Gelderlander) – Van de ooit zo 
bloeiende steenindustrie langs 
de grote rivieren is tussen Nijmegen en 
Millingen welgeteld één echte steenfabriek 
overgebleven. Alleen bij Wienerberger in 
Erlecom staan de tassen bakstenen nog 
hoop opgestapeld. 
Nog tot lang in de vorige eeuw stonden hier 
de fabrieken met hun traditionele, hoge 
schoorsteenpijpen, flank aan flank. Het 
waren er meer dan tien in de Ooijpolder 
Klaverland, R. Janssen, Bouwkamp 1 en 2, 

de Vlietberg (foto hierboven): het zijn namen 
die in het collectieve geheugen van de 
polderbewoners zijn gegrift. De zeer 
bruikbare rivierklei en de industriële 
revolutie zorgden enkele eeuwen voor veel 

werkgelegenheid. Een groot deel van de 
polderbevolking werkte op de steenfabriek. 
Enkele monumenten zijn er nog maar 
overgebleven, zoals de veldoven in de 
Groenlanden (foto hierboven) en het 

bruggat, een viaduct voor kleitreintjes onder 
de Spruitenkamp door. En dan zijn er nog 
her en der restanten van de fabrieken en 
hun hoge pijpen. Was er decennialang ook 
andere industrie op die terreinen te vinden, 
langzamerhand verdwijnt die nieuwe 
bedrijvigheid om plaats te maken voor 
natuur of waterberging om hoogwater op te 
vangen. Zo is van de Vlietberg, onder de 
rook van Nijmegen, nu alleen nog die ene 

hoge pijp over. De milieu-
beweging, gesteund door het 
provinciebestuur, heeft ervoor 
gezorgd dat de puinbreker van 
de firma Van Wijk die op het 
voormalige steenfabriekterrein 
was gevestigd, is ontmanteld. 
Ook van Klaverland, helemaal 
aan de andere kant van de dijk 
in de Millingerwaard, staat 
alleen die pijp er nog. Een 
enclave van enkele woningen 
is gebleven, waaronder ook de 
populaire Millinger Theetuin. 
Op een ander fabrieksterrein is 
sinds jaar en dag de 
legerdump Reomie gevestigd. 
Ook hier staat de 
schoorsteenpijp nog steeds op 

het terrein. De Stichting Van Steen en 
Natuur heeft die in 2006 laten restaureren. 
De stichting wil herinneringen aan de 
bloeiende steenindustrie levend houden en 
industriële monumenten bewaren. 
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Nieuw monument, geen geld 
De oude steenfabriek in Kekerdom, op het 
terrein van De Beijer, moet bewaard blijven. 
Maar wie betaalt straks het onderhoud van 
het nieuwe monument? De oude 
schoorsteen en een overkapping van een 
oven van steenfabriek Terwindt en Arntz in 
Kekerdom worden monument. Een groot 
probleem is echter wel dat het bijzonder 
lastig is er een nieuwe 
bestemming aan te 
geven. Daarmee 
zouden het beheer en 
onderhoud verzekerd 
zijn. Burgemeester en 
wethouders van de 
gemeente Ubbergen 
hebben een procedure 
in gang gezet om dit 
industrieel erfgoed in 
de Kekerdomsewaard, 
op het terrein van 
steenhandel De Beijer, 
te behoeden voor 
sloop door er een ge-
meentelijk monument 
van te maken (zie foto 
hiernaast). De 
eigenaar – die binnen 
enkele jaren vertrekt – krijgt eerst nog de 
kans er zijn licht over te laten schijnen; 
daarna wordt de knoop pas echt 
doorgehakt. Het monument in spe ligt in de 
Millingerwaard, een gebied dat in het kader 
van Ruimte voor de Rivier op de schop gaat. 
Om de Waal bij hoogwater makkelijker te 
laten doorstromen, wat zorgt voor een 
verlaging van de waterstand, worden de 
uiterwaarden afgegraven. Dat op zich is 
geen bedreiging, constateert projectleider 
René Tank van Dienst Landelijk Gebied, 
want de gebouwen liggen op een hoog 
terrein. „Wat het graven van de nevengeul 
betreft hoeven we niet in de buurt te komen. 
En behoud ervan heeft ook geen invloed op 
de planontwikkeling.” Het probleem is dat 
het monument straks op een schiereiland 
ligt en daarmee moeilijk bereikbaar is. 
„Daardoor kunnen we geen goede 
beheersafspraken hierover maken.” 
Staatsbosbeheer is de ‘beoogd eind-
beheerder’ voor het hele gebied, zoals Tank 
het formuleert. Maar deze instantie, 
constateren B en W, wil niet de zorg voor de 
schoorsteen en de ovenoverkapping op zich 
nemen. „Een belangrijke reden”, stelt Gerrit 
van Scherrenburg van Staatsbosbeheer, „is 
dat je er wel een monument van kunt 
maken, maar de vraag is wie dat gaat 

onderhouden en betalen.” Staatsbosbeheer, 
dat het financieel toch al zwaar heeft, dus 
niet. „En er een bestemming aan geven ligt 
niet voo

 

r de hand vanwege de plek die het 

‘uniek 

Steenfabriek Ooij na de uitbreiding van de ringoven 

krijgt.” 
De gemeente heeft besloten de gebouwen 
versneld aan te wijzen als monument om 
sloop te voorkomen nu een nieuwe 
bestemming ‘haast onmogelijk’ lijkt. Daar 

wordt echter wel naar gezocht, ook in 
contacten met onder andere de stichting 
Van Steen en Natuur, maar dat heeft tijd 
nodig, aldus B en W. De schoorsteen en de 
ovenoverkapping behouden is volgens het 
college ook zeer gewenst omdat ze deel 
uitmaken van een ‘snoer van restanten van 
steenfabrieken’. Deskundigen 
constateerden in 2002 al dat langs deWaal 
in de Ooijpolder sprake is van een 
geworden steenfabricagelandschap’. 

 
http://www.henkbaron.nl/website/voorgaand-

nieuws-mainmenu-43/3663-steenfabrieken-in-de-
ooijpolder
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Driel - De 
voormalige 
steenfabriek 
Korevaar aan de 
Rijn tussen Driel en 
Heteren wordt 
gemeentelijk 
monument, zo heeft 
de gemeente 
Overbetuwe 
besloten. Het 
grootste deel van 
het complex is in de 
Tweede 
Wereldoorlog 
verwoest, de meest 
nadrukkelijke 
restanten zijn nog 
een deel van de 
schoorsteenpijp en 
een stukje oven.  

21-4-2011 http://www.gelderlander.nl/voorpagina/betuwe/8553751/Steenfabriek-Korevaar-gemeentelijk-monument.ece

 
Heteren - Steenbakkerij Randwijk wordt gerestaureerd 
In december is een aanvang gemaakt met de 
restauratie van de oven. Of liever gezegd; het 
opknappen van de schoorsteen. Als die gereed  is, 
begint de aannemer met het herstel  van de rest. Dit 
vormt de eerste fase van een naar ik hoop algehele 
opknapbeurt van Steenfabriek Randwijk. 
In oktober 2010 heeft het Rijk uiteindelijk het lang 
verwachte besluit genomen en ons een subsidie van € 
700.000 toebedeeld. Dit uit een stimuleringsmaatregel 
 voor de bouw. (met dank aan het kabinet Balkenende) 
Dit was de ontbrekende schakel in het subsidieverhaal. 
Zoals bekend hadden provincie en gemeente al eerder 
toezeggingen gedaan. Deze waren echter gelinkt aan 
de nog af te geven rijkssubsidie. 
Voor de eerste fase is een herbestemming  met 
bijbehorende exploitatieopzet opgesteld die de 
goedkeuring van de subsidieverstrekkers heeft 
verkregen. De oven gaat gebruikt worden door Dick 
Zilverschoon of liever gezegd diens zoon Derck. Er 
komt een periodieke oven in en ook een droogkamer 
en andere gebruiksruimtes (opslag) t.b.v. het productie 
proces. De oude zigzagoven komt dus niet meer in 
gebruik zoals aanvankelijk de bedoeling was. Dit is gebleken niet meer haalbaar te zijn. 
Geprobeerd zal worden om de in te bouwen oven ook van bovenaf via de bestaande stook 
potten van kooltjes te kunnen voorzien. Dit vanwege het museale karakter.  
Voor de tweede fase moeten nog herbestemmingen worden gevonden en vastgesteld. De 
provincie heeft daar wel ideeën over die in hun beleidsterreinen passen zoals opleidingen voor 
de (restauratie) bouw. Maar dat heeft nog even tijd. De gelden zijn wel al beschikbaar. De oven 
komt eerst aan bod en dat zal al zo'n jaar in beslag nemen. Een en ander zal door TV 
Gelderland in een aantal uitzendingen worden gevolgd.  
Het bestuur hoopt dat de restauratieactiviteiten de nodige spin off zullen hebben en de nodige 
belangstelling van mogelijke toekomstige gebruikers zal kweken met goede ideeën.  
 

Frans van Hardeveld 
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De dakpannenfabriek van Ulbe Piers Draisma te Achlum 
 

Nu Achlum door het bezoek van Bill Clinton 
weer op de kaart is gezet is het wellicht nog 
eens interessant om het panwerk van 
dezelfde Ulbe Piers Draisma uit te lichten. 
Omrôp Fryslân besteedde hier in 1997 
aandacht aan in het programma De 
Prinsentûn waarin Historicus Peter Karstkarel 
een inleiding hield. 

 
ACHLUM EN ULBE PIERS DRAISMA 
Het friese dorp Achlum, gelegen tussen 
Bolsward en Franeker, is het enige oude dorp 
op de lange Slachtedyk. Deze Slachtedyk is 
42 kilometer lang. Er liggen slechts twee 
dorpen op deze dijk, want de dijk loopt het 
meest tussen de dorpen door. Het andere en 
veel later ontstane dorp Roodhuis, dat in de 
17e eeuw werd gesticht en in de 19e eeuw 
pas een echt dorp werd, is eveneens op deze 
dijk gebouwd. Achlum is een van de mooiste 
dorpen van Friesland. De Achlumer vaart die 
er doorheen loopt met aan beide zijden de 
brede renteniershuizen geven een bijzonder 
fraai beeld aan het dorp. Tussen deze huizen 
staat één neo-renaissance pand, met een 
bijzondere pan op het dak. Een oranje-rode 
pan die wel op een lei lijkt, met schubben en 
dat is de zogenaamde Lucas IJbrandszpan. 
De toepassing van deze pan komt zo nu en 

dan voor in Friesland, maar erg veel treffen 
we ze niet aan want het was 
verhoudingsgewijs een dure pan. De 
eigenschappen van deze dakpan was dat hij 
zeer windvast is en een aanzicht had van lei-
schubben. Meestal zijn ze geglazuurd. De 
pannen op het dak van dit neo-renaissance 
huis zijn oranje-rood-bruin verglaasd. Dat 
laatste is vrij zeldzaam. Meestal zijn ze zwart 
geglazuurd. De andere huizen aan de 
Achlumervaart zijn allemaal gedekt met de 
gewone golfpan of de geglazuurde friese 
golfpan, met kleine golven. Het zeldzaam dat 
je die Lucas IJsbrandszpan nu op dit type 
pand kunt zien. Verderop in het dorp, meer in 
oostelijke richting zijn een aantal huizen ook 
zowel met zwart geglazuurde als (blauw)ge-
smoorde (grijs/zwart) Lucas 
IJsbrandszpannen gedekt. Bij een gesmoorde 
pan is, wanneer de temperatuur in de oven op 
zijn hoogst is, de luchttoevoer afgesloten, 
zodat de brandstof zijn verbranding verkrijgt 
door de zuurstof uit met name de 
ijzermoleculen te halen. Dit laatste noemen 
we reducerend stoken en levert een zwart-
grijze kleur van de scherf op. 

Een van de mooiste daken, die gedekt zijn met de 
originele Lucas IJbrandszpan vindt men in Makkum 
aan de Voorstraat, waar het woonhuis staat dat 
destijds bewoond werd door de familie Britzel. Deze 
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familie was eigenaar van het toemalige panwerk dat 
op dezelfde plaats te vinden was waar het huidige 
panwerk van de firma Tichelaar staat, en waar Lucas 
IJbrandsz Britzel deze dakpan ontwierp. Het betreft 
hier een der eerste 'machinaal' geperste dakpan-
nen.Hier liggen rode gesmoorde en verglaasde 
pannen in een patroon op het dak. 
 
Hoewel het ontwerp van de Lucas 
IJsbrandszpan niet uit Achlum afkomstig is, 
zijn deze hier wel veel gebakken. In 1829 
hebben Ulbe Piers Draisma (bekend 
geworden van de in 1811 opgerichte 
Onderlinge Brandwaarborg Achlum) en zijn 
schoonzoon, Draisma de Vries hier een 
panwerk opgericht voor de werkverschaffing. 
Die zijn toen allerlei pannen, ook die friese 
golfpan gaan maken. De Lucas IJsbrandszpan 
hebben ze later van Makkum overgenomen. 

In Makkum werd die 
gemaakt door Britzel, 
Lucas IJsbrandsz 
Britzel heeft de naam 
aan die pan gegeven. 
Die van Achlum die 
was wat kleiner met 
een paar kleine 

wijzigingen en ook goedkoper waardoor je die 
in Friesland waarschijnlijk meer ziet. We 
noemen echter al deze dakpannen 
gemakshalve allemaal de Lucas IJs-
brandszpan. Wanneer aan Achlum een 
bezoek wordt gebracht, dan moet men eens 
op de dakpannen letten, want door de hele 
19e eeuw heeft dat panwerk, dat ten oosten 
van het dorp lag, doorgewerkt en heeft allerlei 
soorten pannen gemaakt waaronder dus met 
name de goedkopere en bijzonder fraaie 
Lucas IJsbrandszpan. Ulbe Piers Draisma 
overleed in 1830, een jaar nadat hij het 
panwerk had gesticht.  
 

Historisch overzicht: 
1811 Oprichting door Ulbe Piers Draisma 
(1785-1830), burgemeester en boer te 
Achlum inzake werkverschaffing voor de 
locale bevolking 

1829 Foppe Arjens Draisma de Vries neemt 
het panwerk over 
1851 Arjen Foppe Ulbers Draisma de Vries 
doet dat weer op zijn beurt en produceert 
baksteen, dakpannen vloertegels en 
drainagebuizen. 
1877 is het de beurt aan Auke Draisma de 
Vries om de leiding over te nemen 
1886 komen een stoommachine en een 
strengpers in het bedrijf. De productie van 
dakpannen gebeurt met een 
handspindelpers. Er wordt een begin 
gemaakt met de ‘Achlumer L.Y. dakpan’ in 
een kleinere maat als de originele Lucas 
IJsbrandsz pannen uit Makkum. In 1890 zijn 
32 arbeiders werkzaam in het bedrijf. 
1920 De productie van dakpannen en 
vloertegels wordt stopgezet. Alleen de 
drainagebuizen en bakstenen worden nog 
gemaakt. 
1930 wordt een moderne drooginrichting 
geïnstalleerd die echter niet voldeed waarna 
met teruggreep op de traditionele open 
droogschuren. 
1951 in de nacht van 19 op 20 november 
wordt de dakpannenfabriek door brand 
volledig verwoest. Het betekende het einde 
van het bedrijf. 

 
Uitzending Omrôp Fryslân, 29 december 1997 
Programma: De Prinsentûn (educatief programma) 
rubriek: Friesland Wonderland 
Samensteller: Peter Karstkarel (historicus) 
Weergave bewerkt en vertaald uit het fries door Ruud 
Stoffels. Historisch overzicht: Ed van der Veen - 
www.achlum.info
 

 
 

SHG najaarsbijeenkomst 2011 
 
De SHG najaarsbijeenkomst zal dit keer 
worden gehouden in de provincie Groningen 
op vrijdag 14 oktober 2011. Noteert u 
alvast deze datum in uw agenda! Uiteraard 
volgt later meer info die u bij de uitnodiging 
tegemoet kunt zien. 
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