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10. Arbeitstagung in Glindow bij Potsdam 
 

 
De deelnemers aan de jaarlijkse Arbeitstagung, georganiseerd door het Bundesverband der 
Deutschen Ziegelindustrie, waren dit jaar te gast bij de Förderverein der Ziegelei Glindow niet ver 
van Portsdam. Glindow kent nog geheel ronde ringovens waarvan één stil ligt en de andere nog in 
productie is. Sterker nog, het vuur dat hier in 1932 is ontstoken is sinds dien nooit meer gedoofd 
geweest. Men maakt hier nog verschillende soorten bakstenen voor met name de restauratiemarkt. 
Naast de ovens staat een toren, gemaakt in 1890 met verschillende soorten bakstenen en 
ornamenten als reclamezuil. In deze toren bevindt zich het eigenlijke museum. Ook kan de toren 
worden beklommen waarbij men dan uitzicht heeft over de grote meren die zich vanaf de voet van 
de Ziegelei uitstrekken. 
Zoals gewoonlijk werd eerste dag benut voor een excursie die ons dit keer voerde naar het 
Holländerviertel in Potsdam, alsmede de nieuw opgerichte belvedère van het voormalige stadsslot. 
Als tweede item werd het klooster van Lehnin bezocht. Een prachtig complex met daarin veel 
toepassingen van baksteen. Hier in dit Luise-Henrietten-Stift wonen thans nog een zestiental 
nonnen, die verantwoordelijk zijn voor de school, het ziekenhuis en andere voorzieningen die op dit 
terrein plaatsvinden. Het ‘bedrijf’ kent meer dan vierhonderd werknemers waaronder dus ook artsen 
en leraren.  
Dit klooster was in 1462  verantwoordelijk voor de oprichting van de Ziegelei in Glindow toen zij 
op zoek waren naar klei. Het aantal steenfabrieken groeide gestaag zodat rond 1900 de ene 
schoorsteen naast de andere te zien was rond het meer. Daarna begon de afbouw totdat in en na de 
tweede wereldoorlog de produktie zo goed als stil lag. In de periode erna richtte men de VEB 
Ziegelwerke Glindow op later VEB Tonwaren Glindow, waarbij grotendeels bloempotten werden 
gemaakt. Sinds 1990 worden naast baksteen ook terracotta ornamenten, vloertegels en ander 
maatwerk geproduceerd. 
De Tagung zelf vond plaats in een congreszaal welke nog de typische kenmerken heeft van de 
voormalige DDR, dus nog van voor de wende. Naast de onderwerpen die betrekking hadden op de 
baksteenproductie in deze streek, kon met name kennis worden genomen van de rijke Berlijnse 
baksteenarchitectuur. Men denke slechts aan het zogenaamde Rote Rathaus, waar miljoenen 
bakstenen op fraaie wijze in verwerkt zijn. Veel kennis en wetenschap kon dus wederom worden 
opgedaan. 
Dr. Wolfgang Müller, van het Bundesverband, memoreerde tot slot tien bijeenkomsten en stelde 
vast dat de formule in grote lijnen gehandhaafd diende te blijven. In overleg met Jan Hijlkema werd 
besloten om de 11. Arbeitstagung te houden in de voormalige steenfabriek van Hijlkema te Delfzijl. 
Indien u interesse heeft om ook deze Tagungen bij te willen wonen, kunt u zich melden bij het 
secretariaat zodat wij u t.z.t. van de details op de hoogte kunne houden. 

R.S. 
 

Amsterdam en het Schip, een bezoektip! 
 

De Spaarndammer-buurt was aan het eind van de negentiende eeuw opgezet voor de arbeiders in de 
nabijgelegen nieuwe havens. Plantsoenen kwamen er pas na een aanpassing van het stratenplan dat 
nodig was geworden door de nieuwe woningwet. Het Spaarndammer-plantsoen werd zo een groene 
oase in een bakstenen omgeving. De bebouwing eromheen werd vanaf 1913 overgelaten aan de 
jonge aannemer Klaas Hille, die wat meer ambitie had dan de meeste van zijn collega's. Zijn 
architect, De Klerk, kwam met iets bijzonders.  
De gebruikelijke rijen smalle, grauwe woonhuizen zijn omgevormd tot wijdse en monumentale 
arbeiderspaleizen, in opvallende kleuren baksteen. Toen de bouwcrisis als gevolg van de Eerste 
Wereldoorlog Hilles werk na één blok verder onmogelijk maakte, schoof de gemeente het tweede 
project door naar woningbouwvereniging Eigen Haard. Samen kregen ze vervolgens ook nog 
opdracht voor het beroemde derde blok bij het Spaarndammerplantsoen, Het Schip. Op een 
onmogelijk driehoekig perceel wist De Klerk hier de meest wilde vormen samen te smelten tot een 
onvergetelijk en wereldberoemd geheel. De bouw leidde tot felle discussies, maar het blok is er in 
zijn volledige excenticiteit gekomen. Over het belang hiervan zegt Jos Keppler: 'Als wij nu vol 



bewondering naar Het Schip kijken is dit niet vanuit een nostalgische terugblik. Dit gebouw is een 
statement voor de sociale woningbouw, het geeft ons de steun om met eenzelfde respect voor 
bewoners verder te bouwen' Aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan drie 
monumentale volkswoningbouw-complexen van Michel de Klerk. Het meest expressionistische 
blok dat vanwege de vorm van het gebouw wordt Het Schip genoemd. Dit complex behoort tot de 
top van de architectuurstroming De Amsterdamse School uit het begin van de twintigste eeuw. In 
het Schip was oorspronkelijk ook een postkantoortje gevestigd waarvan het interieur eveneens door 
de Klerk is ontworpen. Dit bijzondere interieur is onlangs gerestaureerd. Tegenwoordig is hier 
Museum Het Schip, over de Amsterdamse School gevestigd.  
Bezoek aan het zorgvuldig vormgegeven interieur is een ervaring. Hier vindt men ook de 
tentoonstelling Poste Restante, de Amsterdamse School. Deze tentoonstelling geeft antwoord op 
vragen als: Wie waren de voorvechters van de sociale woningbouw in Nederland, wat waren de 
bijzondere omstandigheden die Amsterdam tot Mekka van de volkshuisvesting maakten en wat is 
de cultuurhistorische waarde van de Amsterdamse School. 
 

3 juli en 4 september: een interieurexcursie door het Scheepvaarthuis en het gerestaureerde 
postkantoor in Het Schip. Dit architectonisch pronkstuk wordt gezien als het eerste voorbeeld van 
De Amsterdamse School. Het interieur is van een onstuimige schoonheid. Vandaaruit gaat de tocht 
via een aantal typische Amsterdamse School uitingen naar het Spaarndammerplantsoen waar ook 
een bezoekje gebracht wordt aan Museum Het Schip. De excursie duurt van 13.00-18.00 u. Kosten 
29 euro inclusief koffie en cake.  
Aanmelden bij Museum Het Schip: 020 418 2885 of golf@wolmail.nl. 
10 augustus, 12 oktober en 9 november organiseert Stichting De Golf/Alice Roegholt een boottocht 
onder de titel: 'Over Zeekastelen en Arbeiderspaleizen'. De excursie voert via de voormalige 
havengebieden waar eens de Zeekastelen afmeerden aan het Java en KNSM-eiland. Daar schitteren 
nu de nieuwe woongebieden met hun bijzondere architectuur u tegemoet. Behalve aandacht voor de 
architectuur ook aandacht voor de sociale geschiedenis van dit gebied: hier brak de grote Haven en 
Spoorwegstaking van 1903 uit... Ook in Amsterdam Noord en op de Silodam maakten 
havenaktiviteiten plaats voor woningbouwlokaties. Langs de scheepswerven van weleer, verbouwde 
pakhuizen, vemen en silo's komt de boot via de Houthaven bij de Spaarndammerbuurt: verscholen 
tussen de haven en het spoor. Hier eindigt de tocht met een wandeling langs de arbeiderspaleizen op 
het Spaarndammer-plantsoen bij Museum Het Schip. De boottocht duurt 2,5 u exclusief 
museumbezoek. Kosten 42,50 inclusief museumbezoek koffie/thee en bakkers Nachtegaals cake. 
Informatie en aanmelden: golf@wolmail.nl, 020 418 2885 of via de Uitlijn van het AUB: 0900 
0191. 
Zondag 28 september: Met Archivisie/Caroline van Raamsdonk op fietsexcursie: KrisKras langs de 
Amsterdamse School juweeltjes in de Amsterdamse binnenstad.Duur: 13.30-16.00u. Kosten 15 
euro. Aanmelden Museum Het Schip: 020-4182885 of golf@wolmail.nl 
 
Openingstijden: woensdag, donderdag en zondag van 14.00-17.00 uur. 
Daarnaast op afspraak! 
Telefoon: 020 418 2885 e-mail: golf@wolmail.nl 

 
Museum Het Schip 
Spaarndammerplantsoen 140 
1013 XT Amsterdam 

 
BOEi koopt voormalige steenfabriek 

De steenoven vanaf 7 juni decor voor drie maanden durende openlucht expositie ‘Beelden op de Berg’ 
 

BOEi, de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed 
heeft de voormalige steenfabriek de Bovenste Polder (1923) aangekocht. Daarmee is het mogelijk 
geworden om de laatste fase van de restauratiewerkzaamheden aan dit Rijksmonument uit te voeren 
en dit gebouw in stand te houden. Voorzitter Jan Timmer van de Raad van Commissarissen van 
BOEi zal op 6 juni de overdracht bezegelen.  
De Stichting tot behoud van de Bovenste Polder, die sinds 1995 de restauratie trok, is verheugd over 
deze oplossing. Het bleek na twee ronden van fondsen- en sponsorwerving (in 1995-1996 en in 
2000) niet mogelijk om nog meer geld aan te trekken. Met de verkoop aan BOEi, dat beschikt over 
goedkoop aandelenkapitaal en een financiering van de stichting Nationaal Restauratiefonds, is het 
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wél mogelijk om op basis van de huidige exploitatie geld vrij te maken voor de laatste fase van de 
restauratie die ca. 150.000 Euro kost. Hiermee is de continuïteit van het beheer van dit 
Rijksmonument gewaarborgd. 
De Bovenste Polder wordt sinds de eerste restauratiewerkzaamheden in 1997 verhuurd aan 
kunstenaars, twee gezinnen, een kanovereniging en diverse bands die er oefenruimte hebben. 
Bijzonder aan het project zijn de warmtepompen en de biologische waterzuivering. Het 
stichtingsbestuur is er van overtuigd dat met BOEi de uitgangspunten van haar aanpak sinds 1995 
overeind blijven.  
Zo worden de lopende huurovereenkomsten voortgezet, blijft het doel verhuur aan onder meer 
kunstenaars en zijn de contacten met de vele belanghebbenden zoals Staatsbosbeheer aangehaald. 
Uit dergelijke contacten is ook het initiatief ontstaan om mee te werken aan de 
openluchttentoonstelling van Beelden op de Berg. Die driejaarlijkse culturele manifestatie bestaat 
ook dit jaar weer uit beeldende kunst en/of performances die speciaal ontworpen zijn. Dit jaar is 
niet alleen het arboretum van Wageningen Universiteit en Researchcentrum plaats van handeling 
maar zijn ook de uiterwaarden betrokken. Een wandeling voert bezoekers vanaf de berg naar de 
steenoven die als keerpunt en rustpunt in de wandeling fungeert. Daar is een expositie van de visie 
van landschapsarchitecten op de relatie tussen natuur en cultuur. Een relatie die in dit gebied in alle 
hevigheid naar voren treedt. (Ruimte voor de Rivier)  
Het enthousiasme voor dergelijke initiatieven en de zorgvuldige omgang met het lokale draagvlak 
past naadloos in het maatschappelijk ondernemen dat de aandeelhouders van BOEi nastreven. 
Aandeelhouders zijn de Bank Nederlandse Gemeenten, Triodosbank, NS Vastgoed, Bouwfonds 
Ontwikkeling en AM (tot voor kort Amstelland MDC). Jan Timmer, oud voorzitter van de raad van 
bestuur van Philips, is vanaf 26 mei voorzitter van de Raad van Commissarissen van BOEi.  
BOEi wordt net als het Nationaal Groenfonds, het Nationaal Restauratiefonds en het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten gefaciliteerd door Bouwfonds 
Fondsenbeheer. BOEi zag in 1999 het licht en is een organisatie die zonder winstoogmerk het 
instandhouden van rijksmonumenten - en industriële monumenten in het bijzonder - tot doel heeft. 
BOEi is door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg erkend als zogenaamde 
‘stadsherstelorganisatie’ en heeft het hele land als werkgebied.  BOEi verwacht dit jaar ook in 
Etten-Leur en Dongen tot restauratie van projecten te komen; het gaat daarbij om een zeepziederij 
en een leerlooierij. Opvallend is dat geen van de projecten vergelijkbaar is. Meer informatie over de 
projecten in portefeuille is te vinden op www.boei.nl 
 
 

Brikkebekker 
 
Wij deden naspeuring naar het standbeeld van de brikkebekker in het Limburgse Stem. Zoekend op 
het internet kwamen we uit bij de homepage Welkom in Stein! Ruud Couwenhoven van de redactie 
van deze site was zo vriendelijk voor ons een foto te maken die we hierbij afdrukken. Voor verdere 
informatie verwees hij ons naar het Streekmuseum Schip-persbeurs (Volkskundig museum van het 
Maasland) in het naburige Elsloo. De secretaris, Jan Pijpers vertelde het volgende: 
Het bronzen beeldje 'de Brikkebekker' van in Stein geboren kunstenaar Sjeng Vaassen, herinnert 
aan een tijdperk (1860-1914) waarin veel inwoners van Stein en Elsloo met hun gezin de grens 
overtrokken naar Duitsland om te werken als seizoensarbeiders in de Duitse baksteenindustrie.Het 
beeldje laat een man zien met in zijn handen een brikkevorm, in werkelijkheid een houten 
bak(vorm), ingedeeld in vakken met de maten van de gewenste te bakken metselstenen. Het beeldje 
dat 105 cm hoog is, staat voor het gemeentehuis van de Gemeente Stein en werd in 1984 opgesteld 
ter herinnering aan deze zware arbeid van onze voorouders. In het Streekmuseum Schippersbeurs 
(Volkskundig museum van het Maasland), Op de Berg 4, 6181 GT Elsloo krijgt men uitgebreide 
informatie over deze brikkebekkers.U kunt ook de webpagina raadplegen: 
www.streekmuseumelsloo.nl of telefonische informatie vragen op 046-4376052 

Uit: Ambacht en Gereedschap april 2003 nr. 24 
 

Belvedereplan voor de voormalige steenfabriek Bosscherwaarden  
te Wijk bij Duurstede 
 

http://www.boei.nl/


Met behulp van de Belvederesubsidie heeft in het voorjaar van 2003 een intensief planproces 
plaats gevonden omtrent de planvorming van de steenfabriek de Bosscherwaarden. Deze 
steenfabriek ligt in het uiterwaardenlandschap van de Neder-Rijn, ten zuidwesten van Wijk bij 
Duurstede. Centraal in dit planproces stonden drie workshops met een groot aantal 
deskundigen vanuit diverse disciplines. Het planproces bevindt zich in de eindfase, maar is 
nog niet afgerond. Deze planvorming heeft zich afgespeeld op verschillende niveaus; 
1 . een visie op de betekenis van de steenfabriek als cultuurpost in een landelijke en 
natuurlijke omgeving, 
2. het inrichten van het terrein van de steenfabriek met aandacht voor de samenhang 
tussen de diverse gebouwen, het kleidepot en de omgeving, 
3. het oprichten van een centrum voor grofkeramiek op deze lokatie, in een van de te 
renoveren hallen. 
 
Ruimtelijk plan 
Het ruimtelijk plan is aan de hand van een maquette 1 :200 uitgewerkt. Ook is het plan in een 
conceptplan uitgewerkt. Het plan bestaat uit drie tijdslagen. De eerste laag omvat het 
terugbrengen van een aantal cultuurhistorisch waardevolle onderdelen uit het verleden, zoals 
de oude drooghallen (deels herbouw en deels in plattegrond). De tweede laag omvat het 
heden, zoals de beschermde ringoven met schoorsteen en de te renoveren modernere drooghal 
met een toekomstig centrum voor grofkeramiek. De derde laag bestaat uit een toekomstige 
inrichting met de herbouw van twee woningen. Om de samenhang in het terrein terug te 
brengen worden twee moderne, niet waardevolle bedrijfshallen gesloopt. Bezoekers kunnen 
per auto het terrein bereiken en parkeren naast de te renoveren hal, in een ruimte met bomen 
ter plekke van de oude staanders. Onder de bomen wordt de verharding vervangen door gras 
met een fundering. Vanuit deze ruimte biedt de entree toegang tot het op te richten centrum 
voor grofkeramiek in de te renoveren hal. Hierin bevinden zich diverse ruimten voor 
onderzoek, archief en bibliotheek en een grote ruimte voor exposities. 
De ringoven komt op zich zelf te staan waardoor deze ruimtelijk tot haar recht komt. 
Bezoekers passeren op weg naar de oven de tijdslijn, welke de drie tijdslagen verbindt. Naar 
het westen biedt de lijn zicht op de lokatie van de oude drooghallen, waarvan er één wordt 
herbouwd en er twee in het grondvlak tot uiting komen. Tevens vormen deze grondvlakken 
een expositie van diverse soorten bakstenen en straatverbanden. Deze lijn kan worden 
afgesloten door een bakstenen muur van formaat met een venster erin, welke een doorzicht 
geeft op het karakteristieke rivierenlandschap. Naar het oosten toe bestaat er zicht op de 
nieuwe laag van de twee woningen en hier tussendoor op de met kunst in het water verbeelde 
lokatie van de uiteinden van de oude droogrekken. Na de oven bezocht te hebben kunnen de 
bezoekers de oven aan de zuidzijde verlaten, bijvoorbeeld via de plek van de kolentoevoer, 
welke ruimtelijk gevisualiseerd zal worden. Via een wandeling langs de tijdslijn en over het 
kleidepot, welke een fraai uitzicht op het rivierenlandschap biedt, kan de bezoeker terugkeren 
naar de entreeruimte. 
 
 

Berichten 
 
Gelderse steenfabrieken worden zeldzaamheid 
In 10 jaar tijd is een kwart van de historisch waardevolle steenfabrieken in Gelderland 
verdwenen en is de helft van de nog werkende steenfabrieken stilgelegd. Sloop dreigt of is 
inmiddels een feit voor deze fabrieken. De sanering van deze bedrijfstak en 
natuurontwikkeling zijn hiervan de oorzaak, zo blijkt uit het rapport Ruimte voor cultuur van 
de RDMZ, dat is samengesteld op verzoek van de provincie Gelderland. Het rapport vormt 
een belangrijke bouwsteen in de planontwikkeling voor de Gelderse uiterwaarden. De laatste 
historische complexen en ruïnes van steenfabrieken moeten, samen met de karakteristieke 
schoorstenen, zoveel mogelijk worden behouden. Schoorstenen door restauratie als landmark, 
ruïnes door consolidering en grotere ovencomplexen die buiten bedrijf zijn door 
herbestemming binnen de beleidslijn Ruimte voor rivieren. Voor het rapport zijn in de periode 
2001 - 2002 bijna 100 locaties van (voormalige) steenfabrieken en een enkele 
dakpannenfabriek bezocht. Uitgangspunt was een eerdere inventarisatie uit 1988. De 
resultaten zijn opmerkelijk. Van de steenfabrieken die in 1988 al buiten gebruik waren, is 



circa 25% volledig verdwenen. Meer dan de helft van de steenfabrieken die toen nog werkten, 
is inmiddels stilgelegd, dikwijls gevolgd door gehele of gedeeltelijke sloop. Vooral in het 
kader van natuurontwikkeling in de uiterwaarden worden steenfabrieken een steeds zeldzamer 
verschijning in het rivierengebied. Onder het motto Ruimte voor cultuur wordt gepleit voor 
selectief behoud van historisch waardevolle steenfabrieken in de Gelderse uiterwaarden. 
Naast een enkele authentieke steenfabriek die nog in bedrijf is, zoals Randwijk in Heteren, is 
er nog een tiental min of meer gave complexen die behoud en bescherming als rijksmonument 
verdienen. Binnen het strenge regiem van de beleidslijn Ruimte voor rivieren dienen voor 
deze 'laatsten der mohikanen' passende nieuwe bestemmingen te worden gezocht om 
duurzaam behoud te garanderen. Voor een tiental echte ruïnes wordt aanbevolen om deze als 
ruïne te consolideren en niet verder te restaureren. Daarnaast telt het rivierengebied nog vele 
schoorstenen, zowel bij gesloten als werkzame bedrijven, die waardevolle landmarks vormen 
en verwijzen naar het steenfabricagelandschap van weleer. Tenslotte verdienen her en der 
waardevolle gebouwen de aandacht van het beleid, zoals arbeiders- en bazenwoningen, 
locomotiefloodsen of loskranen aan de rivieren Deze en andere aanbevelingen vormen de 
kern van het rapport. In de bijlagen worden ruim 90 voormalige en bestaande steenfabrieken 
kort gekarakteriseerd en gewaardeerd. Na een mislukte poging in juni zal op 27 augustus  
2003 zal het rapport onderwerp zijn van een studiedag in één van de steenfabrieken bij 
Wageningen. U kunt zich hiervoor opgeven door middel van de adressen die u in de mailing 
van juni hebt ontvangen.  
Steenfabriek De Bunswaard in de Gelderse uiterwaarden bij Beuningen is niet alleen bewaard maar inmiddels 
ook rijksmonument en momenteel in restauratie. Dit is de reden dat de ovenkap tijdelijk is verwijderd (foto Peter 
Nijhof) 

 

Pleidooi behoud steenfabrieken 
RANDWIJK - De Gelderse steenfabrieken moeten niet de dupe worden van de plannen om 
rivieren meer ruimte te geven. Een onderdeel van de hoogwaterplannen is om de hoger 
gelegen fabrieksterreinen af te graven. Op die manier zou echter typisch Gelders erfgoed 
verdwijnen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt dat dat niet mag gebeuren. Peter 
Nijhof van die dienst bood gisteren in de steenfabriek Randwijk het rapport Ruimte voor 
Cultuur aan de Gelderse gedeputeerde Theo Peters aan. In het rapport staan alle 
steenfabrieken, ruïnes en overgebleven schoorstenen van steenfabrieken in de uiterwaarden 
van de rivieren, die de provincie Gelderland rijk is, opgesomd. De notitie geeft tevens aan hoe 
waardevol die gebouwen en resten daarvan uit het verleden zijn. Nijhof vindt dat tien 'min of 
meer complete' steenfabrieken, tien ruïnes en dertig schoorstenen behouden moeten blijven in 
Gelderland. De provincie, die zelf om het onderzoek heeft gevraagd, komt met het pleidooi 
voor het behoud van eventuele monumenten in een lastig parket. Het bestuur van de provincie 
heeft onlangs een hoogwaterplan gepresenteerd als alternatief voor de aanwijzing door de 
rijksoverheid in Den Haag van de Ooijpolder en Rijnstrangen als noodoverloopgebieden. Dat 
plan gaat er onder meer vanuit dat veel steenfabrieksterreinen weg moeten, omdat deze 
opgehoogde gebieden een blokkade voor de afvoer van rivierwater zijn. Ook in het 
hoogwaterplan van het rijk, dat de titel 'Ruimte voor de Rivier' heeft meegekregen, worden de 
steenfabrieken vooral gezien als barrières voor de verwerking van overtollig water. 
Gedeputeerde Peters erkent dat de provinciale hoogwaterplannen strijdig kunnen zijn met het 
behoud van de steenfabrieken. "Maar soms heb ik het idee dat de plannen wat betreft 'Ruimte 
voor de Rivier' wel erg rigide zijn. "We moeten er toch wel in slagen tien steenfabrieken en 
tien ruïnes te behouden. Dat kan toch niet te veel gevraagd zijn." Een probleem is wel het 
vinden van een nieuwe bestemming voor de steenfabrieken. "Dat komen we op meer terreinen 
tegen. We willen monumentale boerderijen behouden, we willen Radio Kootwijk behouden; 
we willen kazernes behouden. Maar het grote knelpunt is het vinden van een bestemming die 
ook nog exploitabel is", vreest Peters.Nijhof denkt dat snelle actie van overheden 
noodzakelijk is. Gelderland is als typische rivierenprovincie van oudsher het gebied van de 
steenfabrieken. Maar in de afgelopen jaren zijn steeds meer fabrieken verdwenen. De 
bedrijfstak is onderhevig aan schaalvergroting en heeft te maken met concurrentie uit het 
buitenland. Leegstaande panden zijn in de afgelopen vijftien jaar vaak gesloopt. Nijhof 
spreekt van een 'enorme kwalitatieve en kwantitatieve' aantasting. Een complete originele 
steenfabriek met eindeloze rijen drooghutten en een smalspoornet bestaat in de hele provincie 



al niet meer. Nijhof zegt dat als Gelderland er niet in slaagt de bescherming van de 
steenfabrieken te regelen, hij bij de landelijke politiek aan de bel gaat trekken.  
 

Bron: De Gelderlander van 27-03-2003 

 
Baksteen en keramiek verhuizen naar industrieterrein in Velp  
De Steeg/Velp  Keramiek en baksteen verleggen hun centra van De Steeg naar Velp. Op 
industrieterrein De Beemd werd op 12 maart de eerste steen gelegd voor het Keramische 
Huis, waarin zowel het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenproducenten als het 
Technisch Centrum voor de Keramische Industrie onderdak vinden.  
"Met de nieuwbouw laten we zien dat de baksteenindustrie volop vertrouwen heeft in de 
toekomst", stelt KNBdirecteur E. van Hal. Als interessant aspect noemt hij het bouwen met 
keramische blokken, elementen van Wienerberger waarmee de concurrentie wordt aangegaan 
met het alternatief kalkzandsteen. Ook producenten als traditionele steenbakker Vogelensangh 
uit Deest en CRH uit Neer leveren bijdragen aan de nieuwbouw.  
Het initiatief tot de verhuizing naar Velp komt van het Technisch Centrum voor de 
Keramische Industrie. Sinds 1956 verricht het instituut nauwgezet onderzoek naar 
uiteenlopende aspecten van het productieproces. De klanten bevinden zich in Nederland en 
België en bestaan grotendeels uit fabrikanten van bakstenen, dakpannen en fijnkeramische 
producten. Het TCKI voert ook controles uit ten behoeve van keurmerk Komo.  
De realisatie van het Keramische Huis is in handen van aannemerij Verkerk uit Zevenaar. 
Voor de installatietechniek tekent Hamer uit Apeldoorn. Gebouwd wordt naar een ontwerp 
van B. Weusten van architectenbureau Van Ouwerkerk Geesink te Arnhem. In het 
Keramische Huis krijgen 145.000 gevelstenen en 32.500 holle keramische bouwblokken hun 
plek. De bouwblokken worden zonder kopvoegen verlijmd. Innovatief mag ook heten de 
buitengevel met een keuze voor zowel handvormstenen met doorgestreken metselwerk en 
verlijmde strengpersstenen als keramische gevelplaten en verticaal geplaatste dakpannen. Dat 
de bestrating bestaat uit klinkers mag geen verrassing zijn. De oplevering van het Keramische 
Huis in Velp zal vermoedelijk nog voor de jaarwisseling plaatsvinden. Het Koninklijk 
Verbond van Nederlandse Baksteenproducenten verlaat in De Steeg met het oude raadhuis 
van Rheden een kapitaal pand dat een kleine twee miljoen euro moet opbrengen. De opstallen 
van het TCKI staan voor 845.000 euro in de aanbieding. Het Keramische Huis.  

Bron: Cobouw 03-06-2003 
 
 

SHG-excursie in het oosten van Overijssel 
 
Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de voormalige steenfabriek De Werklust in 
Losser en de daarmee samenhangend het project Laga heeft het bestuur dit keer de keuze van 
het excursiedoel laten vallen op het oostelijk deel van Nederland.  
Ongeveer 55 deelnemers verzamelden zich rond tien uur in de prachtige showroom van de 
firma Wienerberger Bricks, v/h Terca Rijssen, v/h Smeyers en Voortman te Rijssen. Bij 
aankomst bleek wel dat men de huidige veranderingen en fusies in de baksteenbranche maar 
nauwelijks kan bijhouden gezien de vele naamsaanduidingen op de buitenkant van de fabriek. 
De heer Jan Voortman ontving ons hier zeer hartelijk met koffie en krentenbrood. Gezien de 
opkomst van de deelnemers werden er drie groepen geformeerd. Onderleiding van Jan 
Voortman en zijn medewerkers togen deze groepen achter elkaar de fabriek in om de 
baksteenproductie in Rijssen te aanschouwen. Het betreft hier een fabriek waar met de 
strengpers stenen worden gemaakt, die na droging in een tunneloven afgestookt werden. In 
het programmaboekje dat aan de excursisten werd uitgereikt is het verleden en de 
ontwikkeling van deze fabriek te lezen.  
Na de altijd weer interessante rondleiding met de vele specifieke vragen, vertrok de groep 
naar restaurant ‘Poort van Twente’ waar, gezien het mooie weer, alvorens aan tafel aan te 
schuiven, een drankje op het terras kon worden gebruikt.  
Na de lunch toog het gezelschap naar de Landesgartenschau (Laga) te Losser. Jan Bulthuis uit 
Gronau kon iedereen feilloos op de goede route houden. Te Losser aangekomen werden we 
ontvangen in een groot paviljoen achter de voormalige steenfabriek De Werklust, dat als 
entree dient voor de Laga.  



Als eerste werd de steenfabriek kritisch bekeken. Op het terrein waren enkele oud 
medewerkers aanwezig die de groep bijzonder goed konden inlichten over hun werk op deze 
fabriek. Hier werd tot de sluiting in het jaar 2000, stenen met de hand gemaakt. Daarbij 
slechts gebruikt makend van een strengpers om afgepaste hoeveelheden klei voor de vormers 
te laten aanvoeren, en een installatie die zorgde voor het lossen van de vormelingen. Een 
storing wilde voorkomen dat we dat laatste niet in werking zouden zien, maar onder de groep 
was ook Ben Hofs, destijds de maker, die gelijk in de ‘ring’ sprong om een poging te 
ondernemen het apparaat weer aan de praat te krijgen.  
Op de ovenzolder troffen we een interessante expositie aan van de Nederlandse Vereniging 
van Keramisten (NVK). Leden van deze vereniging hebben hier ter plaatse klei afgegraven, 
gevormd en gestookt met fraaie glazuren, waarbij bijzondere sculpturen zijn ontstaan die voor 
een groot deel een link hebben met baksteen,. De presentatie is evenzeer fraai en eenvoudig 
als doeltreffend. De kunstwerken zijn uitgestald op pallets die verschillende niveaus vormen 
waardoor een sfeervolle tentoonstelling is ontstaan. Ook de historie van dit bedrijf is terug te 
vinden in het programmaboekje.  
Aansluitend op ons bezoek aan deze steenfabriek werd de groep met een zogenaamde 
shuttlebus naar Erve Kreasgenberg gebracht, een aantal van elders aangevoerde oude 
boerderijen die hier zijn opgebouwd tot een sfeervol geheel waar men op terrassen onder de 
bomen vele gesprekken met elkaar kon voeren. Het rustige karakter van deze excursiedag gaf 
ook hier weer het belang van onderlinge communicatie aan. Er bestaat nog steeds een grote 
behoefte om elkaar te zien en te spreken over ons gemeenschappelijke thema.  
Volgens Jan Bulthuis uit Gronau hebben we het mooiste gedeelte van de Laga in Gronau niet 
kunnen zien. Het gebied strekt zich namelijk uit over zo’n tien kilometer langs het riviertje de 
Dinkel. Tot de maand oktober kunt u nog naar deze euregionale tuinshow gaan kijken, 
hetgeen zeer de moeite waard is. 
Na het diner in het paviljoen kon de dag rond acht uur met vele positieve reacties worden 
afgesloten.  
Graag willen we een ieder die aan deze dag een bijdrage heeft geleverd hierbij van harte 
dankzeggen voor de onmisbare steun.  
Voor diegenen die nu al willen plannen in het volgende jaar: de datum van de SHG-excursie 
zal in principe op vrijdag 18 juni 2004 zijn. 
R.S. 

De oude doos van Frans Landzaat 
 
Over de vroegere Utrechtse steenfabrikanten in de provincie Utrecht valt veel te melden. Al 
na 1250 werd over hen gesproken en geschreven. Vanaf het begin zijn diverse data te noemen. 
Maar om het niet al te moeilijk te maken heb ik een datum gekozen als bijvoorbeeld 19 maart 
1881. Waarom? Ach ik heb wat met de 19

e
 eeuw weet u. Alles valt nog te begrijpen en te 

lezen misschien is dat wel de reden. In genoemde tijd verschenen al met regelmaat kranten die 
naast gebeurtenissen in het buitenland ook vol stonden met gebeurtenissen dichter bij het huis. 
Ik kan u deze oude krantenberichten aanraden en u raakt niet uitgelezen over de vele 
advertenties die toen geplaatst werden. Rond 1881 was er een hoos van advertenties over de 
fiets bijvoorbeeld. Wordt u nu gek van de vele reclame en advertenties over de auto, toen 
verscheen er op elk blad wel een advertentie over de fiets. Er werd toen een prijs voor 
gevraagd die zeker niet betaald kon worden door de werkman op de steenbakkerij (overigens 
hij woonde veelal met zijn gezin op de steenbakkerij!) maar mogelijk wel door de sportieve 
steenfabrikant die er toen bij bosjes waren. Wie waren die steenfabrikanten in Utrecht dan 
wel? Ik ben voor u naar het Utrechts gemeentearchief geweest en heb de plaatselijke krant uit 
1881 voor u geraadpleegd. Na kort zoeken viel mijn oog op een Binnenlands bericht van 19 
maart 1881. Bovenaan staat: 
  
Aan Zijne Excellentie den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid. 
De ondergeteekenden, allen Steenfabriekanten in de provincie Utrecht, veroorloven zich de aandacht 
van Uw Excellentie te vestigen op de belangen hunner industrie, die benadeeld worden, door den invoer 
van Duitsche Steen, zoowel voor metsel- als voor straatwerken, welke ten koste van het Rijk worden 
gesteld. Daar het hun niet onbekend is, dat in het begin des vorigen jaar jaars een adres van strekking, 
door andere fabriekanten aan Uwe Excellentie is ingediend en dit onderwerp mede is besproken in het 
Voorloopig Verslag over Hoofdstuk 9 van de Staatsbegrooting voor indien of het antwoord van Uwe 



Excellentie, blz.20 van bezwaar regt had doen wedervaren; of indien zij niet het voor iedereen tastbare 
bewijs hadden kunnen leveren, dat de aanmerkingen in het Voorloopig Verslag gemaakt, ten aanzien 
van de kwaliteit der Duitsche straatsteenen volkomen gegrond zijn.  
  
Misschien draait de tekst nu al voor uw ogen die men toen in 1881 toch heel normaal was te 
gebruiken. Voor hen die de moed en lust hebben om verder te gaan heb ik het volgende 
(interessante) opgeschreven: 
 
Het heeft hun leed gedaan in de gezegde paragraaph van antwoord niet veel anders te vinden dan de 
opmerking dat, indien die steenen niet goed waren geweest, zij ook niet zouden zijn goedgekeurd; 
terwijl de ondervinding, van 1 of 2 jaar hoogstens, hier evenmin tot eene eenigszins vertrouwbare 
uitspraak kon leiden. 
Neen, de ondergeteekenden vinden het bewijs voor de inferieure kwaliteit der aan den straatweg 
tusschen Amsterdam en Utrecht gebruikte Duitsche steenen, in het ongunstig verschil van specifiek 
gewigt bij laatstgemeld fabrikaat. Zij hebben zich veroorloofd een voor de hand weggenomen steen te 
kubeeren en te wegen en zijn daardoor tot het resultaat gekomen, dat het inlandsch fabrikaat, een veel 
grooter specifiek gewigt en daardoor een veel grootere mate van digtheid bezit. De straatklinker van 
inlandsch fabrikaat, die 2 1/4 kilogram weegt, heeft een inhoud van 1100 kub. centimeter; in 
verhouding daartoe moest de Duitsche steen - dien zij geen klinker kunnen noemen - met een inhoud 
van 1728 kub. centimeter 3½ kilogram wegen; terwijl hij slechts 2½ kilogram weegt. Dat steen niet bij 
gewigt verkocht wordt, weet een ieder; maar een ieder, die eenigszins, met straatwerk bekend is, weet 
ook, dat het meerder weerstandsvermogen van den steen, tegen afslijting en vorst, verband houdt met de 
meerdere soliditeit, dat is digtheid van den steen, die op den klank alléén afgaande, niet is te 
onderkennen. 
De ondergeteekenden veroorloven zich de éxemplaren, die deze verhouding aan de hand geven, hierbij 
aan Uwe Excellentie over te leggen,  en te gelijker tijd hierbij te voegen'e'en brief van den 
stadsingenieur te Amsterdam, aan een hunner gezonden en gedagteekend 31 Januarij 1881, waaruit 
aan Uwe Excellentie ten overvloede nog nader zal blijken, de juistheid van hetgeen door adressanten is 
aangevoerd. Wat nu betreft het verlangen, in gemelden brief uitgedrukt naar een grooter formaat van 
gebakken steen, voor bestrating, zij het adressanten vergund, daartegen op te merken, dat al mogen, 
waarschijnlijk op kleine schaal en bij vervaardiging midden in den Zomer, daarvan op eene enkele 
Steenfabriek gunstige uitkomsten zijn verkregen, juist de meerdere digtheid hunner grondstof, 
hiervoor bewezen, aan eene vergrooting van den steenvorm in den weg staat, zoowel wegens het droogen 
der steenen op het veld als wegens het bakken in den oven. 
Vergrooting van den vorm geeft in beide gevallen meer breuk en dit verlies moet zich weder oplossen in 
prijsverhooging, zoodat adressanten van oordeel zijn, dat de gewone Waalvorm voor metselsteen 22 x 11 
x 5½ voor producent en consument beiden, de meest gewenschte en voordeeligste steenvorm is. 
Tot voor weinige jaren hielden de algemeene voorwaarden, van 's Rijks waterstaat de bepaling in, dat 
de steen voor rijkswerken te gebruiken, moest zijn van Nederlandschen oorsprong. Die bepaling is 
daarna - om welke reden is den ondergeteekenden onbekend - verdwenen. En het wegvallen van die 
bepaling leverde in den eersten tijd geen bezwaar op, omdat het samenviel met den aanbouw van 
verdedigingswerken langs den Rijn in Pruissen, waardoor in dien tijd vele millióenen Nederlandsche 
Steen, naar boven verscheept werden. Thans is de toestand geheel anders en tracht de Duitsche 
fabriekant voor zijne overproductie koopers te vinden in Nederland, hetgeen door het wegvallen der 
genoemde bepaling uit de algemeene voorwaarden, wordt in de hand gewerkt. 
Wanneer het al waar is, gelijk in de Memorie van Beantwoording gezegd wordt, dat niet de aannemers, 
maar het Rijk van het gebruik dezer goedkoopen maar inferieure Duitsche steenen profiteert, dan nog 
gelooven adressanten, dat hier een zuinigheid wordt ingevoerd, die de wijsheid bedriegt; omdat 
1. de van Duitschen steen bewerkte vakken spoedig vernieuwing of herstelling zullen vereischen, 
ten koste van het Rijk, 
2. eene industrie benadeeld wordt, die niet alleen in zich zelf aan duizenden werk verschaft, maar 
tevens de groote consument is van het product onzer hooge Veenen, zoo als nog onlangs werd 
aangetoond in het Handelsblad van 13 Januari jl., No. 15890. 
 
Beide takken van nijverheid - zoowel de Steen- als de Veenindustrie - lossen zich bijna geheel op in 
arbeidsloonen en in vrachtloonen voor de kleine of binnenschipperij. 
Na al dit vorenstaande, meenen adressanten, het gebruik van inlandsche steenen voor de Rijkswerken 
te mogen voorstaan en met bescheiden aandrang aan Uwe Excellentie te mogen aanbevelen, met het 
verzoek om zoo mogelijk - herstelling van de vroegere bepaling, in de algemeene voorwaarden van 's 
Rijks Waterstaat. 
 
Provincie Utrecht, Maart -1881. 
‘t welk doende etc., 
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Een interessante dek- of sluitsteen in het tegelmuseum 
 

Inleiding 
De titel van dit artikel is eigenlijk niet juist want ‘alle’ haardstenen en, dus ook de dek- of 
sluitstenen, zijn allen op zich natuurlijk interessant. Dat heeft de jonge Werkgroep 
Haardstenen tijdens hun werkzaamheden In 2002 ook bemerkt. De Werkgroep (1) was op 
verzoek van de conservator van het Tegelmuseum te Otterlo met regelmaat actief in het depot 
van het Tegelmuseum om de daar aanwezige haardstenen en sluitstenen (ook wel dekstenen 
genoemd) te inventariseren en digitaal te fotograferen. Een verslag hiervan zal t.z.t. wel 
komen. Maar waarom zit er toch tussen de vele aanwezige haardstenen en dekstenen of 
sluitstenen (totaal 250) toch nog één die nog interessanter is dan de vele anderen? De reden is 
simpel. Naast het vaststellen (door middel van het model en voorstelling) waar de stenen 
gemaakt zijn, zoals in Luik of Antwerpen (maar dit kan ook elders geweest zijn in de 
Noordelijke Nederlanden!), kon niets meer worden vastgesteld dan dieper in gaan op de 
voorstelling, die dan ornamenten, portreten en dubbel portretten, mensen, putti's, een bijbels 
tafereel, fantasiewezens, allegorieën, dieren, bloemen, heraldiek of letters laat zien. Aan te 
bevelen is het lezen van het artikel ‘Haardstenen’ welke reeds verscheen in Tegel 5, (1975) 
een uitgave de Vrienden van het Nederlands Tegelmuseum. Slechts bij die ‘ene’ (dus extra 
interessante) deksluitsteen (inventarisnr. 3818) werd aangetroffen aan de achterzijde drie 
familienamen en de datum 1853. Helaas kwam deze datum niet overeen met de datum 1611 
die op de voorzijde is aangebracht. 
Natuurlijk was er dan nog wel de dan nog voor ons de ‘onbekende’ familienamen als: D. de 
Jong, K. Paling Jz en J. Flier die waarschijnlijk met een eenvoudige spijker aan de achterzijde 
zijn ingekrast. 
Het toeval wil dat ook in die zelfde tijd het Haardstenen-archief van Mej. Dr. Johanna 
Hollestelle (overleden 29 mei 2001) (2) ter inzage aan enkele werkgroepleden werd 
aangeboden door Mevr.H. Homma van de bibliotheek van de Rijksdienst v.d. 
Monumentenzorg en zodoende konden enkele werkgroepleden, vooruit lopend op een grondig 
onderzoek, enkele vragen omtrent de materie en geheimen van de haarden dekstenen (3) nu 
gemakkelijker te achterhalen. 

 
De dek- sluitsteen en de beschrijving van de voorzijde.  
De dek- of sluitsteen, de naam zegt het al dat deze iets af ‘sluit’, is veelal gemaakt van een 
roodbakkende klei. (In het depot van het Tegelmuseum komt slechts 1x een geel gebakken 
exemplaar voor) Aan de voorzijde treffen we aan, binnen een geprofileerde en versierde lijst, 
de voorstelling van de Hollandse Maagd en de Nederlandse leeuw in de Hollandse tuin (4), die 
vervolgens wordt vastgehouden door twee leeuwen met opgeheven zwaarden. In de tuin de 
wapens van de provincies Overijssel en Utrecht; rondom daarbuiten de wapens van overige 
veertien Noord- en Zuid-Nederlandse provincies als Noord- en Zuid- Holland. Groningen, 
Friesland, Drente, Gelderland, Holland,Limburg, Luxemburg en Kamerrijk. (5) De deksteen 
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heeft de volgende maten; hoog 20,8 cm, breed 34 cm en dik 3 cm wat bijna overkomt met de 
twee cirkelvormige sluitstenen die bewaard worden in het depot van Centraal Museum te 
Utrecht (5) Opvallend is wel dat de dikte van de sluitstenen niet overeenkomen. Die uit 
Utrecht (inv. nrs. 1013 en 1014 Catalogus 1928) zijn respectievelijk 4 en 5 cm dik. Tevens is 
er in de hal van het Slot Oud-Zuilen een zelfde dek- of sluitsteen ingemetseld. Deze behoorde 
evenals de vele andere ingemetselde haardstenen eens tot de grote verzameling van een 
vroegere bewoner. In het algemeen lijkt na onderzoek dat de andere cirkelvormige dek- of 
sluitstenen in Utrecht 5 en 6 cm dik zijn. Toch zijn ook haarstenen (zoals Centraal Museum 
inv. nrs. 993 en 994) waarvan de dikte ook 3 cm is. Allen zijn dan wel van 1615 en wat 
dichtbij 1611 komt. Nog oudere exemplaren met de voorstelling van Suzanna die naar de 
rechter wordt geleid (Centraal Museum inv. nr. 797 en uit Luik afkomstig) zijn 7 cm dik. Een 
dek- of sluitsteen was eens de bekroning van een aantal haardstenen van dikwijls 7 à 8 lagen. 
(zie afbeelding Haard- opstelling nov.‘72) Opvallend was eerst dat de ‘dikte van 3 cm’ van de 
teruggevonden dek- of sluitsteen in het Tegelmuseum te Otterlo. Bij latere studies is gebleven 
dat het dus overeenkomt met anderen. Deze dek- of sluitstenen zijn meestal halve 
‘cirkelvormige’ stenen. 
Eigenlijk zijn er twee modellen. Er is ook namelijk een ‘vierkant' model maar de aangebracht 
voorstelling is net zo fraai en misschien nog fraaier te noemen. 
Er zijn meer van deze dek- of sluitstenen in diverse musea bewaard. Dus uniek is de 
voorstelling aan de voorzijde van de cirkelvormige dek- of sluitsteen uit 1611 niet. Wel 
natuurlijk heel interessant! Zo wordt er in het depot van het Centraal Museum te Utrecht reeds 
vanaf 1928 ruim 345 haard- dek- en sluitstenen bewaard. (6) Zeker na de komst van een 
Stadsarcheoloog J. Hoekstra in 1972 en met komst van het Archeologische en Bouwkundig 
Centrum is dit aantal enorm gestegen. Tussen die 345 haardstenen zit ook een deksteen die 
overeenkomstig is met de deksteen uit 1611 (inventarisnr. 3818) en die dan thans bewaard 
wordt in het depot van het Tegelmuseum. 
 
De achterzijde van de dek-sluitsteen (inventarisnr. 3818).  
De verrassing van de Werkgroep Haardstenen was natuurlijk de achterzijde waarop 
waarschijnlijk met een spijker drie namen en een datum was ingekerfd. Leesbaar is de datum 
1853 en de namen D. de Jong, J. Paling Jz, en J. Flier. Het lijkt er op dat het gaat om een 
originele sluitsteen. Hoewel de conservator van het Tegelmuseum nog twijfelt te meer omdat 
hij in 19
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haardstenen zou kunnen leveren. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat de sluitsteen 
opvallend dunner is dan zijn z.g. tijdgenoten. Na een grondige studie blijkt dat de dikte van 3 
cm in die periode meer voorkomt. Was deze steen in het cement gezet en is na het wegbreken 
van de haardopstelling het ‘overtollige cement’ verwijderd en daarbij een gedeelte van de 
sluitsteen? Het lijkt er op van niet. Cementresten zijn niet aangetroffen. Wat wel duidelijk is 
zijn de drie ingekerfde namen en de datum. De aanwezige Werkgroepleden keken elkaar aan 
en zij fronsten hun voorhoofden. ‘Tja, waar zou dat geweest zijn? In Amsterdam, Rotterdam, 
Arnhem zoek maar uit? ‘Misschien kwam het door een eerder voorgevallen archeologische 
vondst door een van de leden gedaan en zijn kennis van namen van ‘aangetrouwde familie’ uit 
Woerden (7) dat hij spontaan zei; ‘Ik ga het verder uitzoeken en ik denk dat deze lieden zeker 
geen kruideniers, dokters of boekhouders zijn geweest maar werklieden die iets met de bouw 
of sloperij van huizen te maken hebben gehad’.Het bleek een succes te zijn! 
 
Bezoek aan het Woerden’s gemeente archie£ 
Een van de meest vriendelijke archieven is wel het gemeente- en streekarchief van Woerden. 
Het is er nooit zo druk en de archivaris heeft altijd wel tijd en is ook erg behulpzaam naar het 
zoeken naar het gewenste onderwerp. In dit geval was het ook niet moeilijk want het 
onderwerp was bekend. Bekend was de datum 1853 en drie familienamen die allen met een 
voorletter waren voorzien. Er zou gezocht worden naar drie gelijken namen en liefst gelijken 
‘handtekeningen’ die in overeenstemming waren met de drie geplaatste handtekeningen 
achter op de dek- of sluitsteen. Na eerst de geboorte- of doopaktes van kort na 1800 
geraadpleegd te hebben kon snel al lijstje gemaakt worden van drie personen die sterk 
overeen kwamen met D. de Jong (Dirk van 1834) K. Paling Iz (Cornelis Janszoon van 1816) 
en J. Flier (Jakob van 1810). Gehoopt werd dat deze personen in leven waren gebleven en op 
een goed moment in Woerden in het huwelijk traden. Het geluk zat mee want de drie zijn in 



Woerden gebleven zijn daar in het huwelijk getreden en hadden allen een ‘passend’ beroep. 
Belangrijk was natuurlijk om de geplaatste namen (handtekeningen) achterop de dek- 
sluitsteen te vergelijken met de handtekeningen die onder hun huwelijksakten zijn geplaatst. 
De jongste van de drie was Dirk de Jong (geb. 1834) is de huwelijks voltrekking geweest op 
16 mei 1862 te Woerden voltrokken en plaatste hij een zelfde naam of een handtekening 
zowel op de steen als onder zijn huwelijksakte. 
Van beroep was hij metselaarsknecht. Bij Kornelis Paling Iz. (geb.- 1816) ging het moeilijker. 
Wel werd zijn geboorte- aangifte en huwelijksakte, daterende 8 december 1848 en te 
Woerden voltrokken, gevonden. Van beroep was hij metselaar. Helaas kwamen de geplaatste 
naam of handtekening niet met elkaar overeen  
Beter ging het weer bij Jakob Flier geb.1810. Deze is dan van beroep opperman en was 
aanwezig als getuige bij het huwelijk van zijn jongere collega Dirk de Jong op 16 mei 1862. 
Zijn geplaatste naam- of handtekening is dan ook dezelfde als die geplaatst is op de dek- of 
sluitsteen. En zo zijn deze ‘noeste bouwvakkers’ toch aan de vergetelheid ontrokken. Op het 
vervolg van de ‘zwerftochten’ tot een uiteindelijke ‘thuishaven’ van de dek- sluitsteen van 
1611 zal gewacht moeten worden. Maar wie weet ! 
  
Bronnen 

(1) Paul van Eerden, Minne Nieuwhof, Johan Kamermans, Frans Caignie en Frans Landzaat 
(2) Hollestelle J.’Haardstenen’,Bull.KNOB 1959, 257;dez., ‘Herkomst en verspreiding van haardstenen in de 

Nederlanden’, ANTIEK 1970,316; dez., ‘Haardstenen in enkele Gelderse kastelen’, Liber Castellorum. Zutphen 
1981, 360 1Hollestelle J. , en H. Janse, ‘Haardstenen’, RV Haarsteen 01 (1989. 

(3) Dito en Haslinghuis - Janse Bouwkundige termen.Verklarend Woordenboek van de Westerse architectuur - en 
houwhistorie blz. 207 Haardsteen 1. Gebakken steen van 13 - 15 cm lang, 0 - 10 cm hoog en 7 -10 cm dik, die in 
XV-XVII in de onderboezem van de schoorsteen werd gemetseld. Oorspr. piramide gestapeld, sinds 1600 in rechte 
haan. Zij dragen in reliëf heraldische wapens, toegewende koppen of bijbelse voorstellingen en zijn vaak gedateerd. 
Ter bekroning van een reeks haardstenen werden grotere exemplaren gemaakt, rechthoekig en afgedekt met een 
timpaan of in de vorm van een halve cirkel Dubbelden heertsteyn: 1464 Utrecht, Dom. 

(4) De Hollandse maagd wordt altijd afgebeeld in een tuin (soms ook Hollandse tuin genoemd.) Zij toont een 
vastvertrouwen op Gods hulp en wijst met haar rechterhand omhoog.. Op vroege munten is de omheining van de 
tuin nog open, maar op de meeste munten is deze gesloten. Dit zou duiden op een goede afloop van de militaire 
opstand tegen de Spanjaarden.(zie brief 11.2.2003) Met vriendelijke dank aan dhr. H.van Herwijnen De Bilt  
numismaticus. 

(5) Kamerrijk betreft niet het dorpje Kamerik bij Woerden maar heeft betrekking op de Noordfranse plaats Cambrai 
gelegen nabij de bron van de Schelde. Vriendelijke mededeling van dhr. J.Kamermans. 

(6) Catalogus van het Historisch Museum der Stad. Centraal Museum 1928. Uitgave Kemink en zoon - Over den Dom - 
Utrecht blz. 119 t/m 153 

(7) Familie Genealogie Landzaat (In de 17e eeuw in Woerden en later elders waren vele Landzaten betrokken bij de 
fabricage van dakpannen- vloertegels en bakstenen.) 

 
 
 
 

Verzamelschetsen van haardsteenopstellingen (schaal 1:20) 
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Dordrecht Gravenstraat 12 ca. 1560 



F.H.Landzaat  
mede namens de Werkgroep Haardstenen 
 en bijzondere dank aan dhr. E. Meijer van Putten 
 voor zijn genealogische inzicht en hulp 
 

Tegelen 
De laatste schoorsteen van het fabriekscomplex van de steenfabriek van Canoy-Herfkens aan 
de Venloseweg aan de Maas, die resteert, was wat  betreft het vooroorlogse gedeelte al 
geruime tijd rijksmonument. Dit betreft de sokkel en een deel van de schacht. Het gedeelte 
vanaf zo’n 15 meter is na oorlogsschade in 1946 opnieuw opgebouwd. Ook dit deel van de 
schacht heeft een bijzondere esthetische vorm meegekregen (zie foto) met de volledige naam 
van de firma er in. Door de recentere datering bleef het boven deel onbeschermd ondanks het 
belang van de totale schoorsteen.  Het is immers de laatste schoorsteen van één van de twee 
grote schoorsteenbouwers in Nederland. Na berichten te hebben ontvangen dat de kop van de 
schoorsteen in slechter staat verkeert, heeft de Stichting Industriele Fabrieksschoorstenen 
(STIF) actie ondernomen en de gemeente Venlo aangeschreven. Hierbij is het verzoek gedaan 
om de schoorsteen als geheel tot rijksmonument te bestempelen aangezien de 50-jaar grens 
inmiddels is gepasseerd en de uniciteit van de pijp buiten twijfel is. De procedure voor 
aanmelding tot rijksmonument is daarmee in gang gezet. 

 

Bron: Rookpluimen, uitgave van STIF 
 
Wienerberger en Brada  
Vanaf 1 januari 2003 zijn Wienerberger Bricks en Brada Baksteen samen verder gegaan. Met 
deze overname versterkt Wienerberger haar positie in baksteen in Nederland. De overname 
van Wienerberger omhelst beide baksteenfabrieken van Brada Baksteen; de strengpers-fabriek 
in Oosterhout en de handvorm-fabriek in Esbeek. 
Het bedrijf Brada, werkzaam in de niche markt voor hoogwaardige gevelbakstenen, heeft 
volgens de huidige eigenaar van Brada -  de heer Damen - veel baat bij aansluiting met een 
groot, internationaal operend bedrijf. “De aandacht van Wienerberger voor mensen, bakstenen 
en leefomgeving sluit nauw aan bij de huidige organisatie”. De heer Koekoek, algemeen 
directeur van Wienerberger in Nederland, benadrukt verder dat het Brada assortiment een 
uitstekende aanvulling is op het huidige Wienerberger assortiment dat in Nederland onder de 
merknaam Terca gevoerd wordt. “Met de toevoeging van de Brada bakstenen hebben wij nu 
het gehele gevelbaksteenassortiment in huis. Aangevuld met onze binnenmuurstenen en 
raamdorpels zijn wij inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste aanbieder van totale 
keramische gevels”. 
 

Bron: website: www.wienerberger.nl 

 
Herinnering!!!  
Verreweg de meeste donateurs hebben in februari en maart hun jaarlijkse bijdrage aan ons 
overgemaakt. Graag roepen wij vriendenleden die nog geen bijdrage voor 2003 hebben 
overgemaakt op om dit alsnog te doen zodat wij ons werk kunnen voortzetten. Wij danken u 
bij voorbaat voor de genomen moeite. 

De penningmeester 

 
 

Het mysterie van de baksteen 
 

 
St. Petersburg heeft er een attractie bij: het Baksteenmuseum. Tussen vele honderden Russische bakstenen 
ligt een geheimzinnige achttiende-eeuwse Nederlandse steen. Polina Moechina, de directrice van het begin 
dit jaar geopende Baksteenmuseurn in St. Petersburg, staat er een beetje beteuterd bij. Ze had zo gehoopt dat 
haar eerste Nederlandse bezoeker de fabrieksnaam zou kunnen thuisbrengen op een van haar topstukken, een 
in tweeën gebroken baksteen van rond 1720 uit Nederland. Ze houdt de twee helften tegen elkaar en elf 



ingebakken letters vormen het woord WALBOBOTTLE. Ik moet haar teleurstellen, het lijkt me geen 
Nederlands.  
Het Baksteenmuseum bevindt zich op het terrein van de baksteenfabriek Keramika. Polina Moechina, 
jarenlang werkzaam op het bedrijfslaboratorium, kreeg het verzoek het museum op te zetten en bracht in 
anderhalf jaar een collectie van enkele honderden exemplaren bijeen. Baksteenverzamelaars uit St. 
Petersburg bleken bereid om dubbele exemplaren af te staan en zelf kreeg Moechina de bedrijfsauto mee 
voor speurtochten op plekken in en rond de stad waar eens baksteenfabrieken stonden. Bij een brand in een 
historisch gebouw komt Moechina onmiddellijk in actie. Geblakerde ruïnes kunnen een rijke vindplaats zijn. 
De vele recente restauraties in St. Petersburg, dat zich koortsachtig voorbereidt op de viering van zijn 
driehonderdjarig bestaan in mei, leverden ook nieuw materiaal op. De WALBOBOTTLE-steen kwam 
tevoorschijn toen de fundamenten van de Peter-en-Paulsvesting werden blootgelegd. "Dat bouwwerk is van 
1725. De stenen ervoor werden aangevoerd uit Holland, zoveel is zeker', aldus Moechina. De nadruk in het 
museum ligt op Russische bakstenen. Ooit telde het land talloze kleine fabriekjes, variërend van 
eenmansbedrijfjes tot staatsondernemingen. Elke fabriek had zijn eigen merkteken dat in elke steen werd 
meegebakken. Dat kon de naam van de eigenaar zijn, diens initialen of een symbooltje. Aardig is de baksteen 
met in grote letters de naam LENIN, een steen van rond 1870. "Die komt van een eenmansbedrijfje en heeft 
niks te maken met de bekende Lenin", beklemtoont Moechina, die weet dat de baksteen op de lachspieren 
werkt. Het Russisch kent de mooie uitdrukking 'dat gezicht vráágt om een baksteen', en de gedachte dat deze 
steen als voorloper van de kogel met een naam erop, bedoeld was om in het gezicht van de leider van het 
wereldproletariaat te gooien, komt snel op. 
Het meest gezocht onder verzamelaars zijn bakstenen van de vroegere staatsbedrijven. De zeldzame stenen 
zijn te herkennen aan een ingebakken adelaar. Alleen de vleugels verschilden per fabriek iets. Moechina's 
museum heeft er twee. Eentje kwam van een verzamelaar, de tweede ontdekte ze zelf "Ik kreeg een 
telefoontje van een restaurateur, die was bezig in de oude politiemanege in de stad. of ik kon bepalen hoe 
oud de muren daar waren. op de binnenplaats lag een stapeltje stenen, daar trok ik er eentje uit, staat er een 
adelaar opl Toen heb ik wel even een dansje gemaaktl" 
Polina Moechina heeft nog weinig tijd gehad voor serieus onderzoek van haar collectie. Ondanks bezoekjes 
aan bibliotheken en archieven zijn nog veel vragen onbeantwoord. Ik kijk nog eens goed naar de gebroken 
steen met de naam WALBOBOTTLE. Weet ze wel zeker dat het twee helften zijn van een en dezelfde steen? 
Moechina kijkt nog eens goed. De beide stukken verschillen wel in kleur, maar ze lijken te passen en, vertelt 
ze, ze zijn naast elkaar gevonden. 
Mijn achterdocht over het vreemde woord groeit. Staat er in het midden niet een lettergreep te veel? 
Schrap een van beide 'BO’s en je krijgt WALBOTTLE. Dat is nog geen Nederlands, maar als 
merkteken van een baksteen lijkt het meteen een stuk geloofwaardiger. Ik beloof haar enig 
onderzoek te verrichten en diezelfde middag kan ik het resultaat al melden. Op internet levert 
'walbobottle' geen enkele vermelding op, 'walbottle' des te meer. Walbottle is een plaatsje in 
Engeland aan de rivier de Tyne. Een van de toeristische trekpleisters is een klein natuurreservaat op 
het terrein van een oude baksteenfabriek. 
Moechina reageert verheugd. "Dan is die steen gewoon via Nederland verder getransporteerd. Natuurlijk, 
door Hollandse handelslui." 
 

NRC Handelsblad 20030403 (rubriek: achterpagina) Door EGBERT HARTMAN 
 (Foto Egbert Hartman) 

 


