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20ste Arbeitstagung Ziegeleigeschichte/Ziegeleimuseen in Flintsbach 

 
Het vierde lustrum van de Arbeitstagung 
Ziegeleigeschichte/Ziegeleimuseen dat van 
oorsprong werd georganiseerd door het 
Bundesverband der Deutsche 
Ziegelindustrie, werd in het Ziegel- und 
Kalkmuseum te Flintsbach aan de Donau 
gehouden. Zo’n honderd congresgangers 
vonden de weg naar dit bijzondere museum 
dat reeds in 1997 een dergelijk congres had 
georganiseerd. Het weer werkte eveneens 

mee zodat dit het eerste congres was dat 
geheel in de buitenlucht onder de 
overkapping van de ringoven kon worden 
gehouden. 
Zoals gebruikelijk werd de Tagung 
voorafgegaan door een interessante 
excursie die ons dit keer voerde naar de 
stad Regensburg. Een stadswandeling gaf 
de deelnemers een indruk van deze stad die 
op de werelderfgoedlijst staat. Daarna werd 
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het Walhalla Kalkwerk even buiten de stad 
bezocht. Een enorme afgraving met annex 
een verwerkingsinstallatie. In Neufahrn werd 
een van de grootste dakpannenfabrieken 
van Europa bezocht, nl. het Dachziegelwerk 
Erlus. 
 

Ziegel- und Kalkmuseum Flintsbach 
 
De eerste congresdag werd gebruikt om de 
regio nader te belichten. Lezingen over de 
ontwikkeling van het kalkbranden alsmede 
de historie van deze bedrijven werden onder 
de loep genomen. Ook over de toepassingen 
werd ruim aandacht geschonken.  
De tweede helft van de dag werd gebruikt 
om terug te kijken naar twintig jaren 
Arbeitstagung. Verschillende musea en 
organisaties hielden een referaat over de 
ontwikkelingen die ze in de zelfde 

tijdsspanne hebben doorgemaakt. Ook de 
Stichting Historie Grofkeramiek heeft hier 
een bijdrage geleverd. 
 
De tweede dag bevatte een aantal speciale 
onderwerpen. Zo werd een overzicht 
gegeven over 175 jaar tunneloven, de 
baksteenarchitectuur en de baksteen als 
Hightechproduct. Verder kwamen nog 
onderwerpen aan de orde als de 
‘Wanderziegler’ van Italianen in deze regio 
en de de Zieglerdichter Friedrich Wienke, 
een Lipsker uit de regio Westfalen. 

Ruud Stoffels geeft een overzicht van de 
ontwikkelingen bij de SHG 

 
Tot slot werd een dankwoord uitgebracht 
aan dr. Wolfgang Müller, voorheen 
werkzaam bij het Bundesverband der 
Deutsche Ziegelindustrie, die vanaf het 
begin deze bijeenkomsten heeft 
georganiseerd. Zoals eerder reeds bekend 
was geworden zou dit zijn laatste congres 
zijn. Dr. Andreas Immenkamp van het 
Westfälisches Industriemuseum zal deze 
taak overnemen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal de volgende Tagung in 
Cham (Zwitserland) plaatsvinden. 
 
Aansluitend werd door een bescheiden 
groep ‘achterblijvers’ nog een bezoek 
gebracht aan de stad Landshut, waar de 
hoogste baksteentoren van de wereld staat. 
Hier werd het gezelschap vooral over de 
zolders van de St. Martinskerk gevoerd.
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Vier plekken ‘Langs (Maas) en Waal’ 
 
‘Langs (Maas) en Waal’ was het motto 
waaronder de SHG excursie 2013 
plaatsvond. Zo’n zestig deelnemers kwamen 
bijeen in de kantine van Steenfabriek 
Rossum onderdeel van Rodruza baksteen. 

Het gezelschap werd ontvangen door de 
heren Ivo Würzner, Gijs van Heugten en  
Harrie van den Bighelaar Vervolgens werd 
de groep opgedeeld in twee delen. Ondanks 
de malaise in de bouw kon men toch een 
draaiende fabriek zien. Men had de 
productie aangepast door een van de twee 
tunnelovens voor onderhoud te doven. 
Hopelijk kan men het bedrijf redelijk door de 
crisis halen.  

Zoals gewoonlijk was de interesse van de 
deelnemers weer groot en werden vele 
vragen gesteld.  
Rond het middaguur vertrok men naar het 
dorphuis ‘De Drie Linden’ te Alem waar ons 
bestuurslid Huub Mombers de scepter 
zwaait. Men zijn medewerker serveerde hij 
het gezelschap een voortreffelijke lunch, 
waarna Remy Kroese en Monique van den 
Berg een uitleg hielden over het project 
Steenoven Deest. Deze oven is reeds lang 
een ruïne in de uiterwaarden van Deest 
waarvoor plannen worden ontwikkeld. 

Aansluitend werd natuurlijk een bezoek 
gebracht aan het Nederlands 
Dakpannenmuseum waarbij Huub weer op 
zijn onnavolgbare wijze een interessante 
inleiding hield. 

Hoewel de eerdergenoemde steenoven in 
Deest wat moeilijk te bereiken was werd 
deze terloops bezocht alvorens naar 
Beuningen te rijden. In de uiterwaarden 
staat nog een vlamoven zonder overkapping 
waar bijvoorbeeld de scouting iets mee zou 
kunnen doen als restauratie/ 
conserveringsplannen tot uitvoer zouden 

Rond vier uur i

kunnen komen. 

n de middag kwamen de 

Beuningen.  

deelnemers aan op het terrein van de 
voormalige steenfabriek De Bunswaard in 
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Hier werd men eerst ontvangen door Huub’s 
mobiele catering voor een verfrissing. 
Vervolgens hield Toon Iding, medewerker 
van BOEi een toelichting op de restauratie 
en herbestemming van deze voormalige 

oven. Per 1 juni jl. is een modelwoning 
gereedgekomen en is de verkoop van 
appartementen in deze oven gestart. De 
deelnemers kregen dus een aardig beeld 
van de ontwikkelingen van dit project, dat 
vergelijkbaar is met de vorig jaar bezochte 

steenfabriek De Plasserwaard van Henri de 
Jonge in Wageningen. 

Na deze bezichtiging werd de SHG excursie 
afgesloten. Een deel van de aanwezigen had 
zich eveneens aangemeld voor het 
avondeten dat dit keer plaatsvond in een 
Wok-restaurant te Ewijk. 
We kunnen weer terugkijken op een 
bijzondere dag waarbij ook het weer zich van 
de goede kant liet zien. 

Makkum Ruud Stoffels 
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Schoorsteen van de steenfabriek in Elst blijft behouden 
 

Markant herkenningspunt ook in de toekomst van verre te zien 

De schoorsteen van de steenfabriek in Elst blijft behouden. Hiermee gaat een lang 
gekoesterde wens van veel Elstenaren, gemeente Rhenen en het Utrechts Landschap in 
vervulling. De schoorsteen geldt als een markant herkenningspunt met cultuurhistorische 
waarde. Het herinnert van verre aan de steenfabriek waar veel bewoners hun leven lang 
hebben gewerkt. 
In verband met torenhoge restauratiekosten wordt alleen de onderste 32 meter van de 50 
meter hoge schoorsteen opgeknapt. De bovenste 18 meter wordt gesloopt. Restauratie 
daarvan en toekomstig beheer en onderhoud zijn te duur. 
Lange tijd was de toekomst van de steenfabriek onzeker. De publieksactie van Het Utrechts 
Landschap en lokale groepen leverde helaas niet veel op. Rijkswaterstaat heeft de kosten en 
baten van diverse opties tegen elkaar afgewogen. De kosten van sloop, afvoer en verwerking 
van vrijkomend materiaal zijn vergeleken met kosten voor gehele en gedeeltelijke restauratie 
en behoud van de schoorsteen. 
De vergunningaanvragen voor de aanpassing zijn inmiddels in voorbereiding. Het opknappen 
van de schoorsteen vindt naar verwachting plaats vanaf september. Na afronding van het werk 
verkeert de schoorsteen weer in een goede en toekomstbestendige staat. 
Samen met de oude olietank en het relict van de oorspronkelijke vloerplaat van de fabriek, die 
ook behouden zijn, vormt de schoorsteen een fraai ensemble voor de kleinschalige uitspanning 
die voorzien is in het natuurgebied. 
De werkzaamheden aan de schoorsteen vinden plaats in het kader van het project 4 
maatregelen Nederrijn. Dit project maakt deel uit van Ruimte voor de Rivier, een programma 
van 34 projecten dat zorgt voor droge voeten in het rivierengebied. Naast veiliger wordt het 
rivierengebied aantrekkelijker. Met ruimte voor natuur en recreatiemogelijkheden. 
 

http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2013/mei2013/ 
schoorsteen_van_de_steenfabriek_in_elst_blijft_behoude.aspx
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Nederlands Dakpannenmuseum te Alem ontvangt Kroningsdakpan 
 
 

Het dakpannenmuseum 
te Alem ontving uit 
handen van Monier 
dakpannenfabriek 
te Woerden een 
Kroningsdakpan naar 
aanleiding van de 
inhuldiging van Zijne 
Majesteit  Koning Willem 
Alexander en het 200 
jarig bestaan van ons 
Koninkrijk. De dakpan is 
blauwgrijs gesmoord en 
voorzien van datum, 

kroon en het silhouet van de nieuwe koning.  
Het model is Opnieuw Verbeterde Holle 
(OVH) dakpan. Er zijn slechts 500 
exemplaren gefabriceerd, waarbij aan 
Koning Willem Alexander dakpan nr. 1 is 
overhandigd en het dakpannenmuseum 
dakpan nr. 376 heeft ontvangen. Historisch 
gezien is deze dakpan nu al 
geschiedenis zij het nog wel jong. Eigenaar 
en verzamelaar Huub Mombers uit 

Alem is zeer verguld met deze nieuwe 
aanwinst omdat er in de collectie al 
meerdere dakpannen van beroemde 
gebouwen uit Nederland en Europa of van 
personen zich bevinden. Voor info van het 
dakpannenmuseum zie: 
www.dakpannenmuseum.nl  
 

Huub Mombers toont met trots de nieuwe 
Kroningsdakpan voor de collectie. 

 
De Wijkse Steenfabrieken – Rob Vermeulen 

 
Onlangs is een aardig boekje 
verschenen van de hand van ons 
bestuurslid Rob Vermeulen over de 
steenfabrieken die bij Wijk bij 
Duurstede te vinden waren. Zelf is hij 
nauw betrokken bij de organisatie op 
de voormalige steenfabriek De 
Bosscherwaarden waar hij dikwijls 
als gids optreed en het Utrechts 

landschap (eigenaar van deze locatie) 
van advies dient. 
De tekst van dit boekje is een 
voorloper op zijn bijdrage in het boek 
‘Een andere kijk op grofkeramiek dat 
binnenkort zal worden gepresenteerd 
op De Bosscherwaarden. Elders in dit 
blad vind u hierover meer. 
Meer info: mail@rajvermeulen.nl

 

 
SHG najaarsbijeenkomst 2013 
 

De SHG-
najaarsexcursie 
zal zijn op vrijdag 
11 oktober 2013 
worden 

gehouden, waarbij o.a. een bezoek aan het 
TCKI in Velp zal worden gebracht. 
U kunt deze datum dus alvast in de agenda 
noteren. Uiteraard volgt hierover nog nader 
bericht. 
 

 

 
 

COLOFON 
Nieuwsbrief Stichting Historie Grofkeramiek. 

Verschijnt twee maal per jaar. 
Eindredaktie: R.P. Stoffels, Trasmolen 19, 

8754 GL  Makkum, tel: 0515-232281. (secretariaat) 
website: www.grofkeramiek.nl 
E-mail: info@grofkeramiek.nl 

Abonnement te verkrijgen door aanmelding als vrien- 
denlid middels overmaking van min. € 25,- voor par-
ticulieren en € 75,- voor bedrijven en instellingen, op 

ABN/AMRO bankrekening nr.: 43.76.44.480 t.n.v. 
Stichting Historie Grofkeramiek te Makkum 

o.v.v. 'nieuwe donateur'. 
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Ontwikkelingen in Wageningen 
 
De Plasserwaard 
Tijdens de SHG 
excursie 2013 gaf 
Henri de Jonge aan 
dat binnenkort de 
appartementen in zijn 
steenfabriek zullen 
worden opgeleverd 
zodat hij dan zelf hier 
geen toegang meer 
heeft.  Het moment 
dat de aannemer zijn 
werkzaamheden 
afrond voor de 
overdracht van de 
sleutels zijn op dit 
moment in volle gang. Naar verwachting zal 

het hele complex 
eind september 
begin  oktober 
bewoond zijn.  
Om nu toch nog even 
een bezoek te 
kunnen brengen aan 
de voortgang van de 
verbouwing, nodigde 
Henri ons uit om op 
vrijdag 19 juli jl. een 
kijkje te komen 
nemen in zijn 
steenoven. Een 
bescheiden groep 
gaf hieraan gehoor 

en onder de bezielende leiding van Henri 
zelf werd een rondleiding door de 
appartementen gehouden. Duidelijk werd 
dat alle appartementen van elkaar 
verschillen. De bewoners hebben veel 
vrijheid om de een indeling en afwerking zelf 
te bepalen. De indeling en afwerking zelf te 
bepalen. De  laat bijvoorbeeld de muren 
stucen maar de ander laat de originele 
ovenstenen in het zicht. Op bijgaande foto’s 
is een impressie weergegeven over de 
toestand op het moment van ons bezoek. In 
een volgend nummer willen we het complex 
nog een keer  geheel voltooid laten zien. 
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Henri de Jonge tijdens zijn uitleg 

 
Alle appartementen zijn verschillend. Hier 
heeft de toekomstige bewoner nier gekozen 
voor een verdiepingsvloer. 

De Bovenste Polder 

In het voorjaar van 2013 heeft de firma 
Harm Meijer Oven- en Schoorsteenbouw de 
schoorsteen van de voormalige steenfabriek 
De Bovenste Polder in Wageningen weer op 
zijn originele lengte van 48 meter 
teruggebracht, compleet met nieuwe kop. 
Op bijgaande foto’s het resultaat.  
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VROEGE STEENBAKKERS TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL (1366-1629) 
 

 
 

 
In de Nieuwsbrief HVC van najaar 2012 
staat een bijdrage van Bart Ibelings n.a.v. 
het gereedkomen van de gedenktekens voor 
de verdwenen Capelse steenplaatsen aan 
het nieuwe Rinus Terlouwpad langs de 
Hollandse IJssel. Daaromtrent enkele vroege 
gegevens hieronder. 
 
Na de afdamming van de Hollandse IJssel in 
1285 bovenstrooms bij het Klaphek 
(Hoppenesse) ontstond een gunstige situatie 
voor de vestiging van steenbakkerijen.1 Door 
de afdamming kwam er een veel sterkere 
getijdenwerking in de Beneden-IJssel. De klei 
afgezet met de getijden vormde de grondstof 
                     
1 Zie mijn artikel ‘'Scuren ende diepen'. De strijd tegen de 
verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de afdam-
ming in 1285 tot circa 1550’, Tijdschr. voor Waterstaatsgesch. 
10 (2001) p.1-11. 

voor de bekende gele IJssel-steentjes. De 
aangeslibde delen aan weerszijden van de 
vaarroute, waar de klei voor de stenen 
gewonnen werd, hebben zelfs een eigen 
lokale naam gekregen: ‘zellingen’. Het woord 
wordt in de verponding van 1629 genoemd 
bij de Cralinger- of Stormpolder (westhoek van 
de Krimpenerwaard op de samenkomst van 
Lek en IJssel) waar een steenplaats en zelling 
wordt opgegeven. 
 
De oudste vermelding van een Capelse 
steenbakkerij die ik ken dateert uit 1366. In 
Gouda werd toen gebouwd aan het kasteel 
van de graven van  Blois dat sinds 1361 aan 
de IJssel verrees. Voor de verbouw van de al 
veel oudere IJsseltoren die onderdeel van 
het kasteel was gaan vormen, werden 
bouwmaterialen gekocht bij diverse 
steenbakkers. Uit Capelle kwamen 30.000 
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grote stenen, uit de steenoven ten oosten 
van Gouda 16.000 grote en 22.000 kleine 
stenen en verder werden nog stenen uit 
Rotterdam en Leiden betrokken.2  
 
Pas uit de vroege zestiende eeuw ken ik weer 
gegevens. In de bekende Enqueste uit 1494 
en Informacie van 1514 (onderzoek i.v.m. de 
belastingheffing in Holland3) noemt Capelle 
het steenbakken niet als bestaansbron. Toch 
was er zeker een steenbakkerij actief. In 
1512 werden voor onderhoudswerk en 
nieuwbouw van de Maasdijk ruim vijf miljoen 
stenen ingekocht door het 
hoogheemraadschap Delfland. Een inkoper 
reisde twaalf dagen naar de omgeving van de 
Hollandse IJssel en kocht bij steenbakkers in 
Capelle, aan de ‘mont van de IJsel’ 
(Stormpolder), in Gouda en te ‘Moort’. Van 
Symon Pietersoon wonende op de Ysel boven 
Cappelle werden 343.000 stenen gekocht, 
per 1000 stuks om 11 stuiver ofwel totaal: 
188 pond 13 stuiver. In de rekening wordt 
ondermeer ook genoemd Jacob Janszoon 
wonende op Corte Noort (Nieuwerkerk) waar 
440.000 stenen om 220 pond werden 
gekocht.4
Het tiende penningkohier van Capelle uit 
1561 noemt de steenplaats die gepacht werd 
van de heer van Arenberch, de 
ambachtsheer. Pachters waren Cornelis 
Jorisz. en Neeltgen Witten.5
 
In 1580 blijkt de steenbakkerij van het huis 
(kasteel) te Capelle in vervallen staat.6  Bij het 
kasteel behoorde blijkbaar een eigen 
steenplaats. Ten behoeve van de gravin van 
Arenberch, ambachtsvrouw van ‘Coppelle’ 
verklaart Claes Joriszoon schout te Capelle 
dat de steenplaats en het huis van de gravin 
geheel ‘bedorven’ zijn. De kastelein 
(kasteelbewaarder) van de gravin heeft met 
de (steen)plaats te Rotterdam ‘te bode 
gestaan’ (om die te verkopen of verhuren) 
maar niemand heeft geboden. De plaats is 
desolaat maar door de schout wordt een bod 
gedaan van 6 rijnsgulden jaarlijks als hij de 
kosten van het herstel van de pacht af mag 
                     

                    

2 Nationaal archief, Den Haag, Archief graven van Blois 
inv.nr.94 f.20/v. Zie het artikel van A.G. Bontenbal over de 
vroege bouwgeschiedenis van het kasteel op de site gouda-
historie.nl. 
3 Uitgegeven door R. Fruin in 1866 en 1876. Tegenwoordig 
ook digitaal o.a. op de site van het IISG en op  Hogenda. 
4 C. Postma, Het hoogheemraadschap Delfland in de 
middeleeuwen 1289-1589 (Hilversum 1989) p.219-20 en OA 
Hoogheemraadschap Delfland inv.nr. 1786. 
5 C.H. de Cock-van Meer, ‘Capelle aan de IJssel in de 
middeleeuwen’, Holland 4 (1972) p.101. 
6 GA Rotterdam, Archief hoge heerlijkheid Capelle inv.nr. 
3033 

trekken. De kostenraming om de plaats weer 
op te bouwen is hoog want de materialen en 
in het bijzonder de arbeid zijn duur. De 
‘selling’ waar men de aarde uithaalt is 
toegewassen, de kosten om die weer op te 
knappen zullen meer dan 20 pond vlaams 
bedragen, de dam waar men de aarde op 
lossen moet om de aarde toe te maken zal 
meer dan 9 pond vlaams kosten, het schip 
waar men de aarde mee halen moet meer 
dan 35 pond vlaams. De oven voor het 
bakken met de balken die er omheen liggen 
en het metselen van de oven meer dan 18 
pond vlaams, de loodsen waar de turf in 
liggen moet aan beide zijden van de oven wel 
12 pond vlaams, om de plaats schoon te 
maken waar de stenen komen te liggen zal 
meer dan 15 pond vlaams kosten [totaal 
daarmee: 109 pond vlaams]. Hij verzoekt de 
gravin de plaats te mogen huren op de oude 
pacht van per morgen (=0,85 ha.) 3 gulden 
voor een periode van 15 jaar. Aangespeld is 
een verklaring door twee personen (Leendert 
Maertensz en Pieter Govertsz) die op verzoek 
van de schout verklaren dat de taxatie eerder 
meer dan minder zal bedragen, d.d. 2 jan. 
1580. 
In een belastingkohier opgemaakt voor de 
Staten van Holland uit 1584 valt te lezen dat 
Witte Maertenszoon dan schout in Capelle het 
schoutambacht, de steenplaats en de 
‘booghert’ (boomgaard) van de rentmeester 
van de gravin van Arenberch om 30 pond 
huurt.7
De verponding van 1629 noemt twee 
steenplaatsen te Capelle.8 De bekende kaart 
uit 1611 van de heerlijkheid en het kasteel 
van Floris Balthasar van Berckenrode (zie de 
afb.) heeft ook twee steenovens. Ze liggen 
niet op de plek van de steenplaatsen 
getekend op de kaart van 1660 die bij Den 
Boer (HVS jg. 26, nr. 3, 2012 p.61) is 
afgebeeld, want die liggen oostelijk van de 
kerk (op de plek van de huidige 
gedenktekens). Maar op de kaart van 1660 
(van Jan Stampioen) staan ook deze 
steenplaatsen nog genoemd voor ’t Huys 
(kasteel) van Capelle (net buiten het detail bij 
den Boer afgebeeld vallend, links is nog juist 
te lezen ‘tsen’).   

Bart Ibelings 

 
7 GA Rotterdam, Archief Gemeente Capelle inv.nr. 276.  
8 Nationaal Archief, Archief Financie van Holland inv.nr. 464. 
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STIF activiteiten 
 

Het is al weer bijna een jaar geleden maar 
op 19 oktober 2012 vierde onze 
zustervereniging  Stichting Fabrieks-
schoostenen (STIF), die zich sterk maken 
voor behoud van deze zogenaamde 
landmarks, haar derde lustrum. Plaats van 
handeling was het stoomgemaal Hertog 
Reynout in Nijkerk, waar vriendenleden en 
relaties onder een stralend herfstzonnetje 
werden ontvangen. Voorzitter en secretaris 
van de SHG waren ook aanwezig. 
Ter plekke werd schoorsteenbouwer Harm 
Meijer lovend toegesproken, een 
tentoonstelling met privé materiaal uit zijn 
collectie was in Nijkerk te bezichtigen. 
Voorzitter Barnard stond stil bij 15 jaar STIF 
en bij de bereikte resultaten. Het blijft ook 
de komende jaren noodzakelijk om te blijven 
strijden voor behoud van fabrieks-
schoorstenen. Het eerste exemplaar van de 

nieuwe STIF kalender 2013 met het thema 
“Gemalen”, werd aangeboden aan mevrouw 
Jeanine Hennis-Plasschaert, Lid van de 
Tweede Kamer der Staten Generaal, die een 
maand na dato tot het ministerschap werd 
geroepen. Met belangstelling wachten we 
het thema van kalender 2014 af. 
 

Intussen heeft deze stichting opnieuw hun 
award Het Klimijzer uitgereikt. Dit keer aan 
de laatste schoorsteen in de binnenstad van 
Groningen op 7 juni 2013. De schoorsteen 
is thans onderdeel van de meubelfabriek 
Opmaat. De schoorsteen is geheel 

gerestaureerd en is voorzien van speciale 
ledverlichting waarmee bijzondere effecten 
kunnen worden verkregen.. 
De uitreiking van de award ging gepaard met 
een rondvaart en rondwandeling door de 
stad. Waarbij het voorjaar zich bij 
uitzondering van z’n beste kant liet zien. 
De volgende activiteit is een studiedag bij de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te 
Amersfoort op 4 oktober 2013. Let op onze 
website www.grofkeramiek.nl voor meer 
info.
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Grupsteen 
 

Tijdens archeologische werkzaamheden in 
een stalgedeelte van de historische 
boerderij Looijendaal in ’t Goy (gemeente 
Houten werden aangetroffen diverse 
vreemde stenen voorwerpen zoals op de 
bijgaande foto staat afgebeeld. De 
stenen waren onderling met elkaar met 
cement verbonden en stonden op een 
lange rij. Het formaat is 23,5 x 9 x 4,8 cm. In 
het midden zijn vier 
spijkergaatjes aangebracht. Deze zullen 
zeker voor het bakken een functie 
hebben gehad. Aan spijkergaatjes valt ook 
te denken bij de z.g.Delftsblauwe 
wandtegeltjes. 
 
Rob Vermeulen noemt het grupstenen. Toch 
kan ik moeilijk hierover meer vinden. Ik 
neem aan dat het een z.g. 
bijproduct is van een pannenbakker. Maar 
van welke? Mogelijk is er onder de 
lezers meer informatie? Een oude 
afbeelding zou welkom zijn! 
 

Frans Landzaat

 
Restauratie steenfabriek Deest 

 
DEEST –Onlangs 
is in Deest 
gestart met  
restauratie-
werkzaamheden 
aan steenfabriek 
Vogelensangh, 
nadat de 
financiering rond 
is gekomen.  De 
provincie 
Gelderland heeft 
350.000 euro 
beschikbaar 
gesteld voor de 
restauratie. 
De steenfabriek 
heeft de laatste in werking zijnde 
kolengestookte ringoven in Nederland. Zoals 
bekend worden hier op de traditionele wijze 
stenen getookt die voornamelijk hun weg 
vinden naar de te restaureren monumenten. 
Het productieproces verloopt nog op de 
oude manier. Klei wordt niet ver van de 

fabriek gewonnen 
en veel gebeurd 
nog met de hand.  
Ook  na de 
restauratie zal de 
fabriek bakstenen 
blijven produceren 
terwijl er dan 

mogelijkheden 
worden gecreëerd 

voor 
geïnteresseerden 

om de fabriek 
onder geleide te 
bezoeken.  Het 
geheel wordt 
ondersteund met 

een informatiecentrum. Verder gaat er een 
smalspoortreintje rijden langs de 
verschillende productielocaties.  
 

Bron:http://www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-
1/2024499/restauratie-steenfabriek-deest-van-

start.htm#.Udkz7zu-18E
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Een bijzondere dakpan 
 
 

 
Het dakpannenmuseum in Alem heeft een 
bijzonder dakpanmodel in de collectie 
waarvan tot nu toe weinig bekend is. Bij 
toeval stuitte ik jaren geleden op een 
advertentie in een Frans 
tijschrift met een 
afbeelding van deze dakpan. 
De naam van de pan stond 
vermeld als Tuile 
VIOLON. Dus zullen we de 
dakpan voor het gemak maar 
Violonpan noemen. Het 
ene exemplaar dat in het 
museum in Alem ligt heeft 
dus ineens een naam. Als 
verzamelaar blijf je altijd 
waakzaam gelijk een 
detective en heb inmiddels in 
de afgelopen jaren op 
markten, beurzen of uit 
collecties van andere 
geestverwanten 10 
exemplaren bijeen weten te 

brengen, sommige met naamstempel ander 
stempelloos, om enkele namen te noemen : 
MAXEY Sur Meuse, LAVIONTRE  à REYNEL. 
Tijdens mijn bezoeken en of vakanties in 

Frankrijk ben ik helaas nog 
nooit een dak met deze pan 
tegen gekomen. Hoe zou dat 
eruit zien. D.m.v. 
photoshoppen - zoals dat 
heet - op de PC met de 
aanwezige 10 exemplaren 
heeft mijn dochter Cootje 
een aanzicht gemaakt hoe 
zo'n dak eruit zou zien. Het 
resultaat mag er zijn. 
Mochten er vriendenleden 
zijn die het dakpannen-
museum meer kan vertellen 
over deze bijzondere dakpan 
zou ik zeer dankbaar zijn. 

 
 

Huub Mombers
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Stichting Historie Grofkeramiek presenteert nieuw boek en draagt 
archief over aan RHC Zuidoost Utrecht op Open Monumentendag 

 
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 
september vindt een dubbel heuglijk feit plaats voor de 
Stichting Historie Grofkeramiek (SHG).  
Op steenfabriek De Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede 
wordt een nieuw boek gepresenteerd: Een andere kijk op 
grofkeramiek. Hierin wordt aandacht besteed aan historie, 
formaten en toepassingen van een groot scala aan 
grofkeramische artikelen, waaronder bakstenen, dakpannen 
en plavuizen. Het boek is geschreven voor een breed 
publiek en bevat veel foto’s en tekeningen. Het eerste 
exemplaar zal in ontvangst worden genomen door de heer 
E. van Hal, directeur van de vereniging Koninklijke 
Nederlandse Bouwkeramiek. 
 
Ook vindt de formele overdracht plaats van de collecties en 
archieven van de SHG aan het Regionaal Historisch 
Centrum Zuidoost Utrecht (RHC) in Wijk bij Duurstede. De 
omvangrijke bibliotheek, documentatie en de archieven zijn 
in 2012 verhuisd vanuit Delfzijl en worden momenteel beter 
toegankelijk gemaakt, zodat iedereen de informatie digitaal 
thuis kan vinden en vervolgens op de studiezaal kan 
raadplegen. Archivaris-directeur mevrouw R. van der Eerden 
zal wat vertellen over het RHC en het belang van de 
collecties van de SHG voor onderzoekers. 

Deze heuglijke gebeurtenis zal plaatsvinden op 14 september om 15.00 uur op de voormalige 
steenfabriek De Bosscherwaarden aan de Lek in Wijk bij Duurstede, die in 2008-2009 is gerestaureerd 
door de nieuwe eigenaar, Het Utrechts Landschap. 

 
 

Medio augustus zullen wij onze vriendenleden uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. Noteert u de datum 
vast in uw agenda. 
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