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[3e jaargang no. 2 juli 1977 

BEZIENSWAARDIGHEDEN LANGS HET RIVIERTJE DE LANGE LINSCHOTEN TUSSEN 
LINSCHOTEN EN OUDEWATER 

door J.W.C, van Schaik. 

De in dit artikel beschreven route, welke ongeveer 6 km lang is, werd door de heer van Schaik ver
vaardigd ten behoeve van een excursie van de werkgroep Stad en Landschap van de vereniging. 
Aangezien deze route zoveel bezienswaardigheden heeft, leek het ons goed haar, met een aantal af
beeldingen, in Heemtijdinghen op te nemen. Het kan een mooie vakantie-wandeling zijn! 

(red.) 

De Lange Linschoten ligt in de gemeenten Linschoten, Snelrewaard en Oudewater. 
De wegen langs het riviertje heten aan de zuidzijde respectievelijk Engher Zandweg, Zuidlinschoter 
Zandweg en Zuidlinschoterkade, terwijl het gedeelte van de Engher-zandweg ter hoogte van het Lin-
schoterbos, Wilderbaan wordt genoemd. 
Aan de noordzijde heten de wegen resp. Noordlinschoterdijk, Noordlinschoterzandweg en Noord-
linschoterkade. 

Het huis te Nes. Opgravingen van 1948/1949 boven de fundamenten van het kasteel 
onder het poortgebouw met brugrestanten. coll. J.W.C, van Schaik, Utr. 
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Het oostelijke gedeelte (het voormalige waterschap Den Engh) ligt op de z.g. Linschotenrug; het land is 
daar niet of nauwelijks verkaveld. De rest ligt op de oeverwallen van het riviertje. 
Aan de Engherzandweg werd in de middeleeuwen een grote tien-hoekige burcht gebouwd, het Huis te 
Nes, door de geslachten Wulven/Montfoort. Het terrein waarop het kasteel werd gebouwd heette nog 
in de achttiende eeuw: de escampen vandaar blijkbaar de naam. 
In de 16/17e eeuw werd het kasteel vervangen door een kleiner in renaissance-stijl. Afgebroken in 
1757. Het kasteel lag temidden van uitgestrekte boomgaarden. Sinds de 18e eeuw zijn bijna alle bijbe
horende landerijen afgegraven, behalve de akker waarop de boerderij staat. Het huisje links staat 
naast de voormalige oprijlaan. 
In 1947/1948 werden de fundamenten opgegraven. 
Rechts de boerderij „Virtus Vincit", Nrd. Linschoterdijk 2, gebouwd 1874. Heeft de originele raam-
indeling n.l. zes-ruitsramen en gietijzeren stalramen. Daklijst met makelaar. Het washok is een latere 
toevoeging. 
Rechts een huis met trapgevel, op de hoek van de Schapenlaan, gebouwd 1910 na afbraak van een 
schilderachtig wit huis. 
Rechts de hofstede Parkzicht, Nrd. Linschoterdijk 6/Doelelaan, gebouwd ca. 1870, ook hier latere 
aanbouwsels (1938). 
Elsehof, aan het einde van de Doelelaan, genoemd naar Jkvr. Elisabeth Strick van Linschoten (1800-
1846), Witgepleisterde gebouwen in Tiroler stijl, zeer karakteristiek. 
Rechts het Huis te Linschoten dat hier „het kasteel" wordt genoemd. Het heeft daar ook de kenmerken 
van hoewel het pas gebouwd werd in de 17e eeuw. Het is de opvolger van een boerderij. Men treft er 
verder aan: twee bijgebouwen, een duiventoren, het bekende inrijhek, een tuinmanswoning en een 
ijskelder. In het park een brug met empire leuningen. De bekende laan met eeuwenoude beuken werd 
in 1977 gerooid. 
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Het Kasteel te Linschoten, april 1855. 
Potloodtekening door Verspuy f?), 
coll. J. W.C. van Schaik, Utrecht. 

14 



Links zijn alle landerijen afgegraven tot aan de Engherkade. Halverwege de Engerkade nog enkele 
vruchtbomen: daar stond indertijd de watermolen van Den Engh. 
Links „Eendracht maakt Macht" no. 5, is gepleisterd langhuis, 17e eeuw, afgewolfde voorgevel. In 
voorgevel boven de deur opschrift uit 1784. In 19e eeuw is deze boerderij sterk gewijzigd, het zolder
raam is nog 18e eeuws. Boven de 2e zijdeur een levens boom. In de voorgevel een fraai muuranker. 
Links no. 9 is ca. 15 jaar terug geheel verbouwd. Vroeger was de boerderij geel gepleisterd. De indeling 
was dezelfde als Nrd. Linsch. Zandweg 24. Oud bakhuis. 
Links no. 11 was blauw gepleisterd en had dezelfde indeling. De zijgevel van gele IJsselsteen is nog oud 
en voorzien van een raam met blinden. 
Lindenhof, Noord Linschoterdijk no. 26, is een onopvallende doch onbedorven boerderij uit 1870, staat 
op hoogste punt van de buurt. De landerijen hebben hier nog een afwijkende verkaveling. De akker 
rechts heette (vóór het afvletten) de hoge camp. 
Links no. 15, gepleisterd langhuis waarvan de zijgevels later verhoogd zijn. Mogelijk nog 17e eeuws. 
Het washok is later aangebouwd. 
Links no. 18, fraaie goed onderhouden boerderij c. 1900, met luiken. De oudere boerderij stond kort 
aan de weg. 
Rechts no. 1, deze boerderij „Vlietenburgh" kreeg het wat bizarre uiterlijk met de vele kleine ruiten, in 
de stijl van de Amsterdamse School, na een brand in 1922. 
Links no. 21. Gebouwd ca. 1880. Is ca. 10 jaar terug verbouwd en verloor bij die gelegenheid de luiken 
en de zes-ruitsramen. Boven de deur in de zijgevel een levensboom. 
Rechts „Meerzorg", ca. 1870, boerderij met negen-ruitsramen. 
Rechts no. 6. Alleen de voorgevel is nog oud maar dat was dan ook het belangrijkste gedeelte: gele 
IJsselsteen met bogen van rode steen boven de ramen. Op de zolderverdieping de oude luiken. 17e 
eeuw. Staat niet op monumentenlijst. 
Links, achter in het land, stond de molen van het waterschap Zuid-Linschoten. De molen is in 1811 ge
bouwd nadat de vorige molen was afgebrand. Gesloopt tussen de beide wereldoorlogen. Het onderstuk 
bleef echter tot op heden gespaard en werd van een nieuwe kap voorzien. 

Molen van het waterschap Zuid-Linschoten, Snelrewaard, Schagen en Den Engh ca. 1880 
Tekening door E.C. Rahms. 
co!!. J.W.C, van Schaik, Utrecht. 
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Links boerderij no. 30, prachtige 17e eeuwse gevel van gele IJsselsteen met vlechtingen en bogen in 
rode steen. Had twee etages: het bovenste venster is dichtgemetseld. De boerderij behoorde generaties 
lang aan de familie Straver, thans eigendom van 't aartsbisdom Utrecht. 
Rechts no. 8, boerderij die ca. 1900 geheel gewijzigd is. Inw.: korbelen. 
Links no. 32, was renteniershuis fam. Straver. Van het parkje met zeldzame bomen en inrijhek zijn 
restanten over. 
Links no. 34, eenvoudige boerderij ca. 1870. Heeft vlechtingen, levensboom in zoldervenster, bevatte 
zes-ruitsramen. Voordeur later verplaatst naar zijgevel. 
Rechts no. 12, ca. 1890. Prachtige en gave boerderij. Ramen in zijgevel hebben blinden. 
De Vrouwenbrug dateert in de huidige vorm nog maar van enkele jaren terug. Tot de zeventiende eeuw 
lag hier een hoge stenen boogbrug. Het brugwachtershuisje werd in de jaren '50 afgebroken. 
Links no. 36 „Ouderzorg" ca. 1870. Had negenruits vensters en luiken. Ook hier een recent aange
bouwd washok. 
No. 19, rechts, Maria's Hoeve, afgebrand en afgebroken 1976, was variant op de dwarshuisvorm. Had 
gevelsteen 1848 en was gebouwd door Maria Aletta Putman. 
Links „Usselboomgaard" no. 41 boerderij met vlechtingen wellicht 17e eeuw. Bevatte in het midden 2 
zesruitsramen met brede middenstijl en aan de zijkant 4-ruitsramen zoals het zolderraam. Het venster 
in de stal is later aangebracht. Met groot zomerhuis. Behoorde o.a. aan de families Straver, Buysert, 
Bisdom van Cattenbroek, Ravee van den Engh, Nieuwenhuis van Schonauwen, Van der Sprong-van 
Schaik en Van Kippersluis. 

(Zuidlinschoter Zandweg 44) 
Hofstede Voorzorg, ca. I960 

Midden 17e eeuw. 
coll. J.W.C, van Schaik. Utrecht. 

Links „Voorzorg" no. 44, staat duidelijk op oeverwal. Midden zeventiende eeuw. Bogen en vlechtingen 
in voorgevel in rode steen. Bevatte vroeger hoger venster van opkamer. Inwendig zware balken met 
sleutelstukken. Bakhuis met kleine ruiten. 
Hier stond in de middeleeuwen ai iets, getuige gevonden aardewerk en kloostermoppen. Behoorde de 
laatste 175 jaar aan dezelfde families als Usselboomgaard. 
Rechts no. 23. 17e eeuwse boerderij, in 1848 verbouwd zoals de muurankers aangeven. Zesruitsramen 
en eenvoudig bovenlicht boven voordeur. 
Rechts no. 24, boerderij van gele IJsselsteen met rode bogen, 17e eeuw. Lelie boven de voordeur. 



Gewijzigd sinds de restauratie: o.a. is het middenraam sterk vergroot, zijn de ramen in zijgevel ver
vangen door groot raam en zijn de luiken verwijderd. 
Rechts no. 32, boerderij gebouwd 1821 zoals de beide gevelstenen aangeven. Heeft praktisch de oude 
indeling. 
Links no. 52, boerderij gebouwd in 1678, zoals de fraaie muurankers aangeven. In het begin van de 19e 
eeuw van empire vensters voorzien en gepleisterd en nog geheel in die staat. 
Rechts no. 40. Gemaal van Noord-Linschoten. Hier stond tot 1880 een wipmolen die in dat jaar 
vervangen werd door een stoomgemaal. Ook lag hier in die tijd een kwakel over de Linschoten. In de 
gevel van het gemaal is een gedenksteen met het opschrift: Stoomgemaal de Noordlinschoten/ gesticht 
1880/ Bestuur: J. Boer Voorzitter/ P.H. Knook secretaris/ P. Boer A. Smit J. Raaphorst heemraden/ 
Leden der stichtingscommissie: A. de Veen, H. Vergeer, A. van Vliet/ Fabriekant der Machinerie: de 
Jongh en Co. Aannemers der gebouwen J.N. van Wijngaarden C.H. Dionisius. 

"• 

Wipmolen van het waterschap Noord-Linschoten met molenaar Jan Honkoop en met (verdwenen) 
kwakel over de Linschoten. (thans Nrdl^.Zandw. 40). 
1878. foto:E.C. Rahms. coll. J.W.C, van Schaik, Utrecht. 

Links no. 58, 19e eeuwse boerderij van het dwarshuistype. 
Rechts no. 45, boerderij met tuitgevel met gevelsteen uit 1865. Washok later aangebouwd. Had venster 
boven de tuit en sierlijke schoorsteenbekroning met windwijzer. 

Hofstede Noordlinschoter zandweg 45 met draaibrug over de Linschoten 1878. foto: E.C. Rahms. 
coll. J.W.C, van Schaik, Utrecht. 
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Rechts bij de kwakel aan het einde van de laan: boerderij no. 53. Gave 19e eeuwse boerderij. Links 
voormalig stoomgemaal Zuid-Linschoten. Gevelsteen in vm. pomphuis. De tekst is: VOLHARDING, 

••:••::::..;!::̂ ::-. :::••.. :::.̂ .̂:..:: •.:. ••••?.,••.•. . 
Kwakel bij het voormalig gemaal „De Volharding"(ZuidlinschoterZandweg 62) ca. 1948. 
coll. J.W.C, van Schalk, Utrecht. 

De eerste steenen gelegd door Jac. Kasbergen Lz. voorzitter, D. Straver, A. Hoogenboom en H. de 
Haan Heemraden: R.F. Stalenhoef secretaris, P.H. Knook penningmr., J. Goldberg Architect, L. Gold-
berg jr. A.S.P. idem, A. & C van den Berg Aannemers, 1875. 

.Xange Linschoten bij v.d. Dool" 
1878. foto:E.C Rahms. 

coll. J. W.C. van Schaik, Utrecht 

Rechts aan het einde van een laantje tussen no. 53 en no. 57 een karakteristiek 18e eeuws bakhuisje. 
Dit is het restant van een boerderij die ter plaatse stond en in 1929 is afgebrand. Het terrein rond deze 
boerderij is grotendeels afgegraven t.b.v. de steenfabrieken. 
Rechts bij Oudewater no. 59, ca. 1860. Nog in de oude staat met empire vensters. Ook deze boerderij 
heeft vlechtingen en een rieten dak. 
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De Linschoten gezien vanaf Oudewater met (verdwenen) kwakel vóór de omlegging van het ri
viertje de Linschoten. 
1869, foto:E.C. Rahms. coll. J.W.C, van Schalk, Utrecht. 

We naderen nu Oudewater waar de loop van het riviertje en de beide wegen in het midden van de 19e 
eeuw sterk gewijzigd zijn i.v.m. amovatie van de vestingwerken van Oudewater. 

De Linschoten gezien vanaf Oudewater na de omlegging van de Linschoten. 
foto: E.C. Rahms. 
coll. J.W.C, van Schalk, Utrecht. 
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AKTIVITEITEN VAN DE STICHTING HUGO KOTESTEIN 

Linschoten 

De restauratie van het toegangshek van de boerderij „Ouders Vrucht", in het voormalige poldertje de 
beide Vlooswijken, is in volle gang. Deze restauratie wordt bekostigd door de eigenaar, de gemeente 
Linschoten, de provincie Utrecht en het rijk. De voorfinanciering van beide laatste subsidies komt ten 
laste van de Stichting Hugo Kotestein. 

Woerden 

De voormalige R.K. pastorie in de Groenendaalstraat te Woerden is door de stichting voor enige jaren 
verhuurd. De parterre wordt bewoond door studenten, de eerste etage zal voor cursuswerk in gebruik 
worden genomen door de Stichting De Werkschuit. De Stichting Hugo Kotestein wil te zijner tijd tot 
algehele restauratie van het pand komen. 

Kamerik 

In verband met de bouwvalligheid van de schoorsteenpijp van het gemaal van de voormalige polder 
Kamerik-Teylingens, besloot het Groot-Waterschap van Woerden deze pijp af te breken. De 
Vereniging tot behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek verzocht de Stichting Hugo 
Kotestein hiertegen stappen te ondernemen, omdat de in 1907 door Pannevis te Utrecht geleverde 
stoommachine nog grotendeels intakt aanwezig is. Het is het enige nog bestaande gemaal met 
tandem-compoundstoommachine in Nederland. Het gebouw zelf dateert uit 1871 en verdient eveneens 
bescherming, zowel om de historische als om de landschappelijke waarde. Er zijn in ons land nog 
twaalf stoomgemalen waarin de stoommachines nog geheel of grotendeels aanwezig zijn. Elf van de 
twaalf zijn op de voorlopige monumentenlijst geplaatst. 
Het Kamerikse gemaal is nog geen wettelijk beschermd monument. 
De Stichting Hugo Kotestein is met het Groot-Waterschap overeengekomen dat de schoorsteenpijp 
niet zal worden gesloopt maar gerestaureerd. In de kosten van herstel draagt het Groot-Waterschap 
bij met een bedrag dat gelijk is aan de berekende sloopkosten. De rest komt ten laste van de stichting 
Hugo Kotestein. De stichting zal dit bedrag moeten bijeenbrengen uit subsidies en giften. 

DE STICHTING HUGO KOTESTEIN VERDIENT UW STEUN: 

postgiro 3.551.080 t.n.v. Stichting Hugo Kotestein, 
bankrek. 55.39.24.389. ABN-Woerden, t.n.v. Stichting Hugo Kotestein. 
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BOEKENNIEUWS 

„NICOLAAS MOLENAAR, SNEEK 1850 — 's-GRAVENHAGE 1930" 

Ter gelegenheid van de tentoonstellingen die zijn of worden gehouden in de plaatsen Sneek, Zwolle, 
Rotterdam en Amsterdam over het leven en werk van de architect Nicolaas Molenaar is een catalogus 
verschenen waarin onder meer aandacht geschonken wordt aan de onder architectuur van Molenaar 
in Woerden tot stand gekomen bouwwerken, t.w. iikeurfabriek AJ.T. Hofman, 1888 (Rijnstraat 44), 
verbouwing huis tot apotheek AJ.T. Hofman, 1889 (Kerkstraat 5), kerk H. Bonaventura 1889-1890 en 
het Raadhuis van Noordwijk, hetwelk model stond voor het Woerdense stadhuis (plagiaat). 
Deze catalogus is verkrijgbaar kf 6,— (excl. verzendkosten) bij Boekhandel „De Tille", Wirdumerdijk 
24, Leeuwarden, tel. 05100-35425. 

"SPROKKELINGEN UIT HET VERLEDEN VAN LINSCHOTEN EN SNELREWAARD." 

Zonder overdrijving mag gesteld worden, dat het verleden van deze twee dorpen in het Utrechts-Hol
landse grensgebied rijk aan historie is. Bij herhaling is gebleken, dat voor de historie van Linschoten 
en Snelrewaard grote belangstelling bestaat, mede op grond van het feit, dat nog zoveel historische 
elementen in de vorm van de bebouwing, de waterlopen, de wegenstructuur en de verkaveling aanwezig 
zijn. Het gemeentebestuur van Linschoten en Snelrewaard heeft een gerede aanleiding ge-vonden om 
bij het afscheid van burgemeester L.W.H, de Geus het Streekarchivariaat Zuid-West Utrecht de 
opdracht te verlenen, om eens een diepe duik in het verleden te nemen en daaruit een rijke buit aan de 
Linschoters en Snelrewaarders over te dragen. In de diverse hoofdstukken van het boek, dat ongeveer 
250 pagina's zal tellen treffen we verhalen aan over de periode „De Geus", de ontwikkeling van 
Linschoten en Snelrewaard, Wulverhorst en Achthoven in de 19e eeuw, het onderwijs en de Kerk in die 
tijd; plaatselijke politiek tijdens de Franse revolutie, een uitermate boeiende en belangwekkende 
episode met het oog op de „vertaling" van „Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap" in een plattelands-
samenleving. Beschrijving van de jaarlijkse processie, die in de 17e eeuw in Linschoten gehouden werd: 
een 17e eeuws proces omtrent de eis van Snelrewaarders, Hekendorpers en Lange Linschoters tot 
inspraak in zaken betreffende het dorpsbesturen en de wijze waarop Snelrewaarders zorg droegen voor 
hun armen. Dit alles aangevuld met 17e en 18e eeuwse bevolkingslijsten, het eerste Snelrewaardse 
bevolkingsregister aan de hand waarvan uitsluitsel wordt gegeven wie nu tot de echte Snelrewaarders 
gerekend mogen worden. Een uitgebreid artikel is gewijd aan het befaamde altaarstuk, waarop de vier 
heren van Montfoort, waarvan er wellicht drie in 1345 in de siag bij Warns zijn omgekomen staan af
gebeeld (kleurenreproduktie opgenomen in het boek). 
Bovendien zijn nog opgenomen de belangrijkste bijdragen, die in het in !968 uitgegeven boekje „Langs 
de Linschoten" zijn opgenomen, zoals o.a. het artikel over Else von Arnim, de laatste bewoonster
eigenaresse van het Huis te Linschoten en één en ander over de Linschoten. Verder het artikel „De 
Linschotenstroom" en de beschrijving van het Landgoed Linschoten. Het geheel is aangevuld met nog 
andere „sprokkelingen" en verlucht met reproducties van talrijke oude foto's en prenten van de beide 
dorpen. 
In de loop van augustus-september a.s. zal het boek verschijnen onder de titel: 

..SPROKKELINGEN UIT HET VERLEDEN VAN LINSCHOTEN EN SNELREWAARD". 

De intekening op dit boek is vanaf heden opengesteld, tot 15 augustus 1977. 
De prijs bedraagt bij intekening, ingenaaid ƒ 25,— gebonden ƒ 35,—. 
Na 15 augustus wordt de prijs/ 35.— resp./ 45,—. 
Opgaven kunnen ingezonden worden aan de Gemeentesekretarie van Linschoten en Snelrewaard, 
Raadhuisstraat 18, Linschoten. 
Voor franko toezending t.z.t. wordt ƒ 4,— in rekening gebracht. 
Het boek zal ter sekretarie en in de plaatselijke boekhandel te koop zijn. 
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„HOOFDSTUKKEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE HERVORMDE (GEREF.) KERK VAN 
WOERDEN VAN 1593-1963." 

„In het verleden ligt het heden", dit en de genegenheid tot de gemeente van Woerden heeft Dr. J, 
Haitsma gedreven om verscheidene jaren zich te verdiepen in de geschiedenis van hervormd (geref.) 
Woerden. Het is een gedegen studie, die toch zeer goed leesbaar is gebleven, mede door de stijl en de 
milde humor die de schrijver hier en daar laat doorkomen. 
Het boek zal in 1978 verschijnen bij drukkerij Zuijderduijn te Woerden. 
Het zal worden uitgevoerd met een kunstlederen band en geïllustreerde stofomslag. Formaat 15 x 2Î 
cm., omvang circa 400 pagina's tekst met verschillende foto's. De intekenprijs bedraagt ƒ 25,—. Prijs 
na verschijnen ƒ 35,—. 
Besteladres: Drukkerij Zuijderduijn, Antwoordnummer 73, Woerden, (geen postzegel). 

KLEIVLETTEN door AJ. Brander 

De steen- en pannebakkerijen waren vroeger seizoenbedrijven. Het „vormen" van de stenen en pannen 
„speelde" zich af van omstreeks april tot October. 
Vooral het drogen van stenen dat zich geheel in de buitenlucht (op de „steenplaats") afspeelde was 
afhankelijk van het weer en werd bij mogelijke nachtvorst riskant. 

•:-f,;?:'.:: • -Ui'. 

Walbrug Meulmansweg ca. 1927. 
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Het drogen van dakpannen, dat in open schuren geschiedde was iets minder riskant. 
In de herfst, en, wanneer de weersomstandigheden dit toelieten, in de winter, werd een nieuwe voorraad 
klei aangevoerd. 
Dit gebeurde per vlet, een schuitje van 10-12 ton inhoud. 
Een voorwaarde in die tijd was dat de kleivelden per schuit bereikbaar waren evenals de kleinopslag-
plaatsen „kuil" genaamd, bij de „fabrieken". 
De schuitjes werden, bemand met twee personen, beurtelings trekkende, naar het land (Montfoort, 
Usselstein, Harmeien, Vleuten) gebracht. Daar werd, de klei met de schop uit het land gegraven en per 
kruiwagen in de schuit gestort. 
Trekkende, bomende en „wegende" ging het terug naar de „kuil" waar de inhoud met schop en krui
wagen weer moest worden gelost. In de „kuil" vormde zich een kleibult die laagsgewijs was opgebouwd 
(om enigszins vóór te mengen). 
Een of twee dagen vóór het steenmaken werd een deel van deze bult, genoeg voor een dag productie, 
met de hand afgegraven en gemengd met water tot een puddingachtige massa gemaakt, waarin naar
stig met blote benen werd getrapt om de massa lekker smeuig te krijgen. 
De klei voor de dakpannen (van een veel vettere soort) werd alleen gemengd en veel stijver verwerkt 
dan de steenklei. Met, zo nodig, wat water werd ze in een primitieve molen gemengd waarna kleiballen 
of koeken werden gevormd genoeg voor het vormen van één pan. 

Reproduktie 1976 uit: Groot Rotterdam 1927. 
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DAKPANNENFABRICAGE TE WOERDEN 
door: A J. Brander. 

De kleiafzettingen in het stroomgebied van de oude Rijn en de Hollandse IJssel vormen de grondstof 
voor zowel de dakpannenindustrie als voor de (thans verdwenen) steenindustrie te Woerden. 
Als gevolg van eeuwenlange inundaties lang voor onze jaartelling van het Rijn-deltagebied werd een 
gigantische hoeveelheid klei-slib in dit gebied afgezet. 
Gebonden aan talrijke voorschriften worden de kleivelden (weide of bouwland) afgegraven. Deze vel
den behoeven niet meer aan vaarwater te liggen daar de klei, die met een dragline wordt afgegraven 
per auto wordt vervoerd. 
Nadat een 30 cm dikke laag z.g. cultuurgrond is verwijderd, wordt een laag van ± 70 cm klei afge
graven en afgevoerd, waarna de cultuurgrond weer op het afgegraven terrein wordt aangebracht. Hier
na wordt het terrein weer met graszaad ingezaaid. 
De klei wordt ofwel direct naar de fabriek vervoerd of naar het opslagterrein in Linschoten. 
In de malerij van de fabriek wordt de klei in diverse machines gemengd en gemalen en daarna laagsge
wijs in de kleikelder gestrooid. 
Wanneer de klei (meestal s'zomers) te droog is wordt water bijgevoegd. Wanneer ze (meestal in de 
herfst) te nat is wordt droge klein in de vorm van afgekeurde gedroogde pannen bijgemengd. De klei 
verblijft gemiddeld vier weken in de kleikelder, waardoor de plastische eigenschappen ervan aanmer
kelijk verbetert. 
Daarna wordt, naar behoefte van de perserij de klei uit de kelder gebaggerd. 
In de strengpers wordt de klei tot een band ingeperst die automatisch in stukken wordt gesneden, ter 
grootte van een te persen dakpan. 
De klei wordt tussen stalen vormen tot dakpan gesperst. Het loslaten van de klei-pan van de stalen 
vormen geschiedt met een electrische schok. (Normaal blijft klei aan staal kleven). 
De productie van de pers is 3600 stuks per uur. 
Na het persen volgt het drogen. Dit duurt 3'/2 tot 4 dagen bij een hoogste temperatuur van ± 50° C. 
ledere pan bevat bijna een liter water. De warmte, nodig voor het laten verdampen van deze grote hoe
veelheden vocht wordt geleverd door een verwarmingsketel die automatisch met gas wordt gestookt. 
De gedroogde pannen komen weer terug in de perserij waar ze voor het grootste deel met glazuur op 
klei-basis worden bespoten. 
Aansluitend worden ze naar de oudere typen ovens vervoerd en daar ingezet of ze worden op de 
ovenwagens gezet die in de moderne wagenovens worden gereden. 
Baktijd in de oude ovens ± 10 dagen, in de wagenoven 3Vi dag met een maximum temperatuur van 
980" C. 
Totaal gasverbruik voor drogen en bakken 5-6 miljoen m3 per jaar. 
Uit de oven komende worden de pannen op kwaliteit gesorteerd en in Hulo pakketten verpakt (400 
stuks per pakket). 
Voor export wordt een verpakking in krimp-folie toegepast. 
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KENT U DE GESCHIEDENIS 

VAN UW EIGEN FAMILIE? 

Vroeger wisten slechts adellijke families en 
patriciërs iets van hun familie geschiedenis. 
Die tijd is voorbij. De archieven herbergen 
massa's gegevens, ook over Uw voorgeslacht! 
En er zijn deskundigen om die gegevens op 
te zoeken en als een leesbare genealogie te 
presenteren. 
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