
Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Steenbakkerijen te IJsselstein door F. H. Landzaat (Schalkwijk)en L. Murk (IJsselstein) De vroegere steenovens Er is een tijd geweest dat er wel bij iederriviertje of vaart steenbakkerijen te vindenwaren. Vestiging aan een vaarwater wasnodig voor de aanvoer per boot van klei,waaruit de stenen gebakken werden en vanbrandstof (aanvankelijk turf, later cokes, olieen aardgas) alsook voor de afvoer vanverkochte stenen. Bekijkt men oudeplattegronden uit de 17de en 18de eeuw dantreft men de zg 'steenplaatsen' aan bij:Utrecht, Woerden, Alphen, Vianen,Culemborg, Arnhem en andere voornameplaatsen uit die tijd. Pas in de 19de eeuw ismen zich gaan vestigen aan de grote rivieren,zoals de Waal. De zg 'Waalsteen' is daar eengevolg van. Deze steen is veel gevraagd engebruikt. In die tijd waren desteenbakkerijen rond Vianen voorzien metnamen als: 'De Steenoven van Rietveld' en'Middelwaard'. Aan de Utrechtse karit vande Lek: 'Het Hoenderwerk', 'De Kikvors' en'Het

Heiwerk'. Deze vroegeresteenbakkerijen waren veelal eigendom vankapittels en grootgrondbezitters. Behalve steenbakkerijen waren er ookbedrijven die dakpannen en vloertegelsvervaardigden. Deze trof men aan langs deVecht, de Vaartse Rijn en de Oude Rijn.Ook langs de Hollandse IJssel kon men alvoor 1800 steen-en pannenbakkerijen        ,, Inleiding Zo'n vijftig jaar geleden was het eenvertrouwd beeld: bij iedere grote of kleineplaats aan een rivier of vaart kon jesteenbakkerijen aantreffen. Vele ouderenzullen zich dat wel herinneren. Het waren inoppervlakte grote bedrijven. Omdat destenen in de buitenlucht in zg 'drooghage'moesten drogen waren er uitgebreideterreinen nodig. Veel van deze bedrijven zijnthans stilgelegd, afgebroken en vervangendoor vaak nieuwe woonwijken. Het oude ambacht leeft dan nog wel eensvoort in de straatnamen. Soms zij n er zelfsoude restanten bewaard gebleven tussen dienieuwe huizenrijen, zoals bazenwoningenen/of een rijtje arbeiderswoningen.Bouwkundig is dit goed mogelijk gebleken.Het verdient zeker de

voorkeur boven totaleafbraak. Te IJsselstein treffen we deze sitatie ook aan.De steenfabriek is afgebroken en een nieuwewoonwijk komt langzaam tot leven. Alleenstraatnamen als: Tasveld, Droogveld,Overwaard, Vlamoven en Ringoven duidennog op een voormalige steenfabriek. Hoeweleen fabrieksarchief niet aanwezig is en hetzelfs de vraag is of dit ooit heeft bestaan, zij ner, na veel speurwerk, genoeg interessantegegevens gevonden waarmee dit artikel totstand is kunnen komen.







Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 IJsselsteen van de Keyzer.Luchtopname van de samengevoegde steenfabrieken rond 1937.



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 fl. 1,00 fl. 1,00 fl. 1,00 kelderwind baggerbeugel oliekannen Arie, beide geboren te Almkerk. Het isduidelijk waarom Aart van de Koppel desteenfabriek kocht voor zoveel geld. Blijkensde koopakte waren er meer liefhebbers voorDe Machinale Steenfabriek, zoals JohannesBrunt Janszoon, een steenfabrikant teRietveld bij Woerden, en Louis A. van deBerg, steenfabriek te Willeskop. Maarzijvisten beiden naast het net! Bovengenoemde akte geeft een aardigbeeld van het materiaal en degereedschappen die toen in gebruik waren.Hieruit blijkt dat het voor die tijd eenvooruitstrevende steenfabriek geweest moetzijn.Genoemd wordt: De gebrs. H. van de Koppel te IJsselstein Wordt Adriaan van de Koppel, de oudstezoon van Aart, in 1986 al, met A. Mijnlieffgenoemd, op 21 november 1905 wordt er eenVennootschap onder firma opgerichtgenaamd 'De Gebrs. van de Koppel'.^ Laterwordt de firma-naam veranderd in 'N. V.Maatschappy tot Exploitatie vanSteenfabrieken voorheen Gebrs.

van deKoppel te IJsselstein p/a Wolterbeekweg 19te Oosterbeek'. De laatste jaren schreef men'Maatschappy tot Exploitatie vanOnroerende Goederen'.** Laten wij teruggaan naar de tweegebroeders van de Koppel welke in het beginvan deze eeuw een zeer belangrijke stapzetten naar verbetering op het gebied vansteenfabrikage. Zij doen afstand van hetouderwetse systeem en vervangen hunveldoven door een 'Kamerringoven metOverslaande Vlam'. Ook wel 'Vlamoven'genoemd. Hier is veel aan vooraf gegaan. Inieder geval was het de toendertijd bekendeprof. J.A. van der Kloes die als reactie hieropschreef, 'dit denkbeeld heeft den hoogste trapvan volmaking bereikt in den kamerringovenvan A driaan van de Koppel te IJsselstein.'' Soorten ovens Hierboven is gesproken over Veldoven,Kamerringoven en Vlamoven. Om deontwikkelingen in de steenbakkerijen tekunnen volgen, dient men inzicht te hebbenin de soorten ovens die gebruikt zij n.Daarom is het nodig er hier iets over tezeggen. 1. DE VELDOVEN Ditiseenz.g. 'periodieke oven'. Dit soortwordt

geheel gevuld en daarna opgestookttot baktemperatuur. Dan volgt de afkoelingen daarna het leeghalen. De produktie is dusgelijk aan de ovenkapaciteit en komt dusperiodiek - na het gehele stookproces -beschikbaar. Er is geen kontinue produktie. 2.DE WAALOVEN OFDEVERBETERDE VELDOVEN zeskipkarren fl. 210,00 twee reserve assen met wielen fl. 15,00 eenvletkeet fl. 10,00 vijftig waalvormbakken fl. 37,50 negenenveertig drievormbakken fl. 49,00 acht hittenvormwagens fl. 160,00 acht schuierwagens fl. 28,00 achtbakwagens fl. 32,00 veertien steenwagens fl. 71,00 drie ijzeren kruiwagens fl. 4,50 veertig ijzeren platen fl. 30,00 vijftig houten kruidden (bruggen en spillen) fl. 15,00 honderd en zeven haagloodskleden fl. 80,25 tweehonderd en zestig latten fl. 60,00 drie turfmanden fl. 4,50 twee houten ladders fl. 6,00 een turftrap fl. 1,00 een ijzeren ladder fl. 4,00 twee lantaarns fl. 3,00 drie morteltonnen fl. 0,75 stookgereedschap fl. 12,00 kolen-platte-kar en hooischoppen fl. 15,00 vier kolenbakken fl. 8,00 smeer fl. 10,00 reserve machinedelen fl. 75,00

gietmodellen fl. 10,00 tonborden, schrijfplank fl. 0,50 grote scheepsgong fl. 5,00 tien kruigangen fl. 20,00 slijpsteen met onderstel fl. 2,00 bankschroef fl. 4,00 hittenkarretje fl. 15,00 beton zeef fl. 1,50 azijnhouten hamer fl. 1,00



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Als eerste verbetering ontstond al gauw deWaaloven of de Verbeterde Veldoven. Dezebestond uit drie permanente, dikkeisolerende stenen wanden. De vierde wandbleef open voor het in- en uitkruien van deongebakken groeneresp. de gebakken steen.Het stoken gebeurde hier dmv monden: ditzijn roosters, die in de zware muren wareningebouwd en waarop het vuur werdonderhouden. De oven omvatte in totaal 1miljoenstenen. 3.DERINGOVEN Ook bij de Waaloven bleef hetwarmteverlies groot, de kontrole op het vuurmoeilijk. Met de Ringoven is een grotesprong voorwaarts gemaakt. Het prototypebestond uit een cirkelvormig brandkanaalmet een schoorsteen in het midden. De latereringovens kregen de vorm van twee aan deuiteinden met elkaar verbonden evenwijdigekanalen. Het doorlopende brandkanaalheeft een gewelf, dat zowel in de lengte als inde breedte voorzien is van rijengerangschikte, met deksels afgesloten,stookschachten. De oven is, op een werkzonena

waarin de aanvoer en afvoer van hetprodukt plaatsvinden, steeds geheel gevuld.Een variant hierop is nog de zg. 'Zig-Zagoven'. Hoewel de kamers betertoegankeli j k zij n, blij ft de inrichting enwerkwijze volkomen gelijk aan de Ringoven. 4.DE KAMERRINGOVEN De resultaten met de metselstenen warent. o. V. de veldovens goed te noemen; hetpercentage straatsteen in deze ovens wasechter gering. Het was Adriaan van deKoppel welke te IJsselstein in 1915 de'Vlamoven' (Kamerringovenmetoverslaande vlam) tot bekendheid bracht.Het bleek al gauw dat deze oven geschikt wasom goede straatstenen te bakken. Hetpercentage was zeer hoog. Tal vanfabrikanten gingen er toe over om hunwaalovens door vlamovens te vervangen. In1918 waren eral 19 vlamovens gebouwd. Hetbouwen van vlamovens is trouwensdoorgegaan tot in de j aren '60. Vlamovens in Nederland. De snelle groei werd bevorderd door het I-I 1 1 CL :ooo i s \ o s\ fe oo d ^:^ ^ WN 1 O) .Eo o o \J Schematische plattegrond en dwarsdoorsnede van een ringoven. brandstofprobleem

gedurende de EersteWereldoorlog. In een landelijke kolenstrijdkonden de vlamovensteenfabrikanten, mededoor hun hechte organisatie (zij waren op 29november 1917 verenigd in eenverkoopkantoor 'N. V. DeVlamovenstraatklinker'.) onder leiding vandhr. A.v.d.Koppel, zich handhaven en hetpleit in hun voordeel beslechten. Hetwantrouwen inzake de vlamoven was geheeloverwonnen en de produktie vanstraatstenen zou op den duur zich geheelkoncentreren in de vlamovens. Na de









Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 ':m.^^^'^^s^[:^^j%gjj:f^^^-^'*^^ ? % Een plaatje uit 1922. Vlnr: Bep Verburg (13), Tinus Meyvogel. Nic. Veen en Hannes Steenis.De mannen staan bij een zg. 'hittekar'.Het laboratorium van de steenfabriek in de jaren '30. n



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Het Tasveld met op de achtergrond het ovengebouw. Merkheeld van de IJsselsteinse Waalsteen.In het midden de stempelmatrijs. hier valt goed te zien hoe ver de steen in het bakproces krimpt. 1 lil'11 ' 12



Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Situatie van 1985. De ovens en arbeiderswoningen worden gesloopt.Foto: W.H.C, van Bemmel. jongens van 14 en 17 jaar. De jongens haddenslechtsalsonderwijsL.O.ofB.L.O.genoten. In 1957 is het aantal gestegen tot 37werknemers. De produktie verloopt vlot.Intern zijn er soms problemen. Zo moestBaas van Kooten iemand zijn ontslagaanzeggen. Collega's namen dit niet endreigden uit vrij e wil ontslag te nemen.Uit veel blijkt dat de directie nog opvooroorlogse wijze bedrijf voert. Er komtverbetering in de arbeidsomstandighedendoor de komst van een nieuwe traktor welkegeschikt is voor terreinvervoer. De 12arbeiderswoningen worden gerenoveerd.Van 2 wordt 1 gemaakt waardoor dewoonsituatie aanzienlijk verbeterde. Infebruari 1958 is de 'campagne' nog nietbegonnen en de vooruitzichten waren slecht.Er is nog volop voorraad en nauwelijks afzet.In de volgende j aren verbeterde dat. Produktieverbetering Als eerste ging men over van olie naaraardgas als brandstof.

Produceerde men in1956 nog ruim 6 milj oen stenen, in 1958daalde dit tot 4 miljoen. De direktie stond indie tijd bekend als zeer konservatief.Desondanks gaat men mechaniseren hetgeenin mei 1960 is voltooid. De stenen komen danvan de lopende band. Door de mechanisering is het tekort aanpersoneel opgevangen. Er wordt een nieuwpersgebouw geplaatst hetgeen een te Oosterbeek er toch toe over om op zij nfabriek 'Rosande' een installatie te bouwenvoor de fabricage van de vlamovic, volgenshet nieuwe systeem met de zg'Drehtischpresse'. De fabrikanten van dev/amov/c waren aangesloten bij de N. V.Vlamovenstraatklinker en in 1937 telde men50 leden. Zo komen we in de lijst natuurlijktegen: de N.V. My tot Exploitatie vanSteenfabrieken v/h Gebrs. van de Koppel teZeist met de fabriek 'De Overwaard' teIJsselsteinendeN.V. Vlamovicfabriek'Manewaard' te Opheusden.(Gem.Wageningen.) De Overwaard na 1945 In 1948 werkte er op de fabriek deOverwaard 37 mannen. In de daaropvolgende j aren verminderde dit aantal, maarkwam nooit lager dan 30.

Buiten baas Bartvan Kooten, waren er 3 uitkruiers, 3inkruiers, 3 stokers, 2 zanders, 1 afstrijker, 4afslaanders. 6 opstekers, 8 grondwerkers en 8diversen. Aan het einde van het jaar 1948stonden er 7 mannen op de lijst van wachtgelduitkering. Zij kregen allen ontslag. In 1950kwam het aantal op 32. De produktie isdaarentegen gestegen en zelfs boven hetvooroorlogse peil gebracht. Het blijft eenkomen en gaan van werknemers. In 1951 is erzelfs een tekort van werknemers. Gevraagdwerd om 'een plankjes legger' en '2opzetters'. Dit gebrek werd aangevuld door 2 13





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Baksteenindustrie. In 1972 waren ernog 150steenfabrieken (in 1858 ruim 400!) welke metz'n allen teveel stenen produceerden. Velefabrieken werden gesloten en in hetjaarverslag van de Nederlandse Bakindustrievan 1982 staan nog 68 georganiseerdebaksteenfabrikanten vermeld. Hierbij is ooknog de 'MES IJsselstein bv'. Maar op 17september van dat jaar valt het doek voor deIJsselsteinse steenfabriek. De produktiewordt stopgezet en het bedrijf ontruimd. Aan115 j aar steenfabrikage is een eindegekomen. Nawoord Dit artikel had niet tot stand kunnenkomen zonder de hulp van de herenA.P.F.M. Kemme te Apeldoorn enF. Ouwerkerk te Nieuwegein. Noten JXSS De schoorsteen na de 'val', let op de enorme doorsnede. Personeel Het personeelsbestand is in de jaren '60behoorlijk verjongd; meer dan de helft isjonger dan 40 jaar. Halverwege de zestigerj aren kwamen 2 gastarbeiders in dienst welkezo goed voldeden dat zij in vaste dienstkwamen. Het personeel in

deproduktieafdelingen werden in tijdloonuitbetaald. In 1966 werden 2 nieuwedienstwoningen gebouwd. Het einde In 1966 vertrekt baas Bart van Kooten enals opvolger komt baas Ben Bruggeman indienst. Onder zijn leiding is het aantalwerknemers van 11 naar 24 gestegen. In 1968zit men om goede werkkrachten te springen.Een oplossing wordt gevonden door 3 mantijdelijk uit Doorwerth heen en weer te latenpendelen. In 1971 is de produktie gestegennaar 16 miljoen stenen. Men blijft met een personeelstekortkampen. Ondanks de stijgende produktieblijft het ziekteverzuim hoog. Nog in 1982zijn er gemiddeld 4 zieken. In de periode1975-1982 schommelt het personeelsbestandtussen 16 en 24. In 1982 zijn er 25werknemers, waaronder 1 vrouw, onderleiding van de laatste fabrieksbaas Cees vanKooten. Na het aanvankelijke tekort aanpersoneel in de jaren '60 gaat het na 1970 ineen neerwaartse spiraal met de Nederlandse 1   O.W.HoogendijkenC.C.J.Lans.'Steenbakkerijen' Historische EncyclopedieKrimpenerwaard(H.E.K.)jaargang4.nr. 3-5enjaargang 5. 2 

 Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid.Uitgegeven door de Ned. Maatschappy terbevordering van Nijverheid 1969 (3e reeks deel X). 3    'Staat der Nederlandsche fabrieken volgens deverslagen der Gemeenten' Haarlem 1859. 4   Prov. Verslagen van Utrecht. 5    G. Doorman. 'Het Nederlandsch Octrooiwezen endetechniekder 19e eeuw.'(Nijhoff 1947),loot; opblz. 127 (nr. 81) 16.4.1822 Staatscourant8.7. Wed.Arie Mijnlieff, Fob Mijnlieff en I. Mijnlieff,Nw.kerk a.d. IJssel inzake Mopsteenen van kleigetrokken uit de IJssel. Octrooi voor 10 jaar. 6   Archief Notaris Mathijs Bleker standplaatsIJsselstein 30.1.1896, 7   Dossier 221 Kamer v. Koophandel te Utrecht. 8    Dossier 64563 Kamer v. Koophandel te Utrecht. 9   J.A. v.d. Kloes Onze BouwmaterialenKunststeen. 3e druk blz. 112 Deel II. uitgegevenbij L. J, Veen te Amsterdam 1923. 10  G.B. Jansen te Zevenaar. Baksteenfabricage inNederland 1850-1920. Uitgave de Walburg persZutphen 1987. 11  'Klei'orgaan der vereeniging van Ned.Baksteenfabrikanten 1910. blz. 180 onder de titel'Waarom het ringovenbedrijf

bij ons niet voldoet.'door J.J. Wentink Utrecht. 12  'Klinker-wegen... veilige wegen! blz. 95 ez.Uitgave N.V. de VlamovenstraatkHnker' Zeist1937. 13  Idem. 12. 16


