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Het korte bestaan van de eerste ringoven in Nederland te Linschoten 
(Heeswijk). 

door J.D.A. Modderman 

In de tweede helft van de negentiende eeuw is de baksteenindustrie langs de Hollandse IJssel in 
opkomst. Verschillende steenfabrieken worden opgericht, zoals in Montfoort "Kerkzicht ( 1863), 
in Linschoten "De Nijverheid" (1863, Mastwijk) en "De Eersteling" (1868, Heeswijk) en in Wil-
leskop o.a. "IJsseloord" (1867) en "De Hoop" (1867). De rivierklei in de omgeving was uitste
kend geschikt voor het vervaardigen van bakstenen en dakpannen. 
De oudste stenen gebouwen zoals kerken en kloosters werden hoofdzakelijk opgetrokken uit van 
elders aangevoerde natuursteen. Dit was een kostbare aangelegenheid. Voor het optrekken van 
minder monumentale gebouwen was dit geen haalbare kaart. Men ging gebruik maken van een 
ander duurzaam en even brandveilig bouwmateriaal: de baksteen. Goede rivierklei was op veel 
plaatsen voorhanden. Aanvankelijk vervoerde men de klei naar de bouwplaats waar men de ste
nen in zogenaamde veldovens bakte. Later ging men er toe over om bij de vindplaats van de klei 
ook de stenen te bakken. Aanvankelijk was het vormen van stenen nog handwerk, waardoor deze 
stenen een wat grilliger uiterlijk vertoonden dan tegenwoordig. Bovendien kon het bakken nog 
niet voldoende worden gecontroleerd, zodat niet alle stenen van dezelfde kwaliteit waren. Met de 
komst van de machinale steenfabrieken behoorden deze problemen min of meer tot het verleden. 

De ringoven van Hoffmann en Licht 
In het gebied van de Hollandse IJssel vond men veel zogenaamde Hollandse veldovens, al of niet 
gesloten. Dit waren periodieke ovens. De vorm van zo'n oven was nagenoeg vierkant en bestond 
uit vier aaneengesloten muren. Hierbinnen werden de te bakken stenen opgestapeld. Terbescher-
ming tegen de regen bracht men soms een vrijstaande houten kapconstructie aan. 
Na elke stookperiode moest de oven afkoelen alvorens deze kon worden leeggehaald en een 
nieuw baksel kon worden ingezet. Het gevolg was dat tijdens deze afkoelingsperiode de oven 
niet gebruikt kon worden en de warmte die zich in de muren en de vloer had opgeslagen niet op
nieuw benut kon worden. Dit betekende dus stagnatie in de produktie. 
Vandaar dat men op zoek ging naar mogelijkheden om een type oven te ontwikkelen die efficiën
ter kon worden gebruikt. Men vond dit in het combineren van een aantal ovens waarbij de ver
brandingsgassen van de in gebruik zijnde oven naar een volgende oven werden geleid voor het 
drogen van de rauwe stenen. Om ook nog kostenbesparend op de brandstof (turf en steenkool) te 
kunnen werken ontwikkelde de Berlijnse ingenieur Friedrich Hoffmann in 1858, samen met de 
architect A. Licht een continu-oven, de zogenaamde ringoven. De resultaten waren verbluffend: 
de stenen waren van goede kwaliteit en de brandstofhoeveelheid werd met een derde terugge
bracht. 

De ringoven bestond uit een rondlopende ovengang die met rookkanalen in verbinding stond met 
de in het midden geplaatste schoorsteen. In de brede buitenmuur bevonden zich een aantal mans
hoge afsluitbare poorten voor het in- en uitkruien van de stenen. In de binnenmuur waren even
veel kleinere openingen aangebracht voor de afvoer van de rookgassen naar de hoge schoorsteen. 
Bovenin het gewelf van de ovengang bevonden zich op regelmatige afstand stookgaten die met 
ijzeren deksels afgesloten konden worden. Ook de ovengang kon bij iedere poort afgesloten wor-
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doorsnede 

Ringoven van Hoffman en Licht, circa 1870. 

den zodat de luchtstroom in de goede richting geleid kon worden. 
Het bakproces verliep als volgt. Was de oven eenmaal in gebruik, dan ging het vuur rond door de 
ovengang, door de brandstoftoevoer langzaam te verplaatsen. Tegenover het vuur werden gebak
ken stenen via een geopende poort uitgereden en de gedroogde stenen ingezet. Door de trek in de 
hoge schoorsteen werd door de geopende poort koude lucht aangezogen. Om er voor te zorgen 
dat de verbrandingslucht via het vuur door de schoorsteen werd aangezogen sloot men de oven
gang bij de geopende poort af. Deze lucht koelde eerst de gebakken stenen langzaam af, leverde 
vervolgens de nodige zuurstof aan het vuur om daarna de nog te bakken stenen voor te verwar
men en uiteindelijk de oven door de schoorsteen te verlaten. Door deze ringvormige constructie 
behoefde het vuur niet gedoofd te worden zoals bij de periodieke ovens. Zo verkreeg men een 
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continu stookproces. waarbij het vuur elke dag één kamer opschoof. Doordat de warmte van de 
afkoelende stenen werd gebruikt om de koude verbrandingslucht voor te verwarmen, trad een 
aanzienlijke besparing in brandstof op ten opzichte van de periodiek gestookte ovens. 
Bij ringovens bestaande uit twaalf kamers verplaatste het vuur in de ovengang zich meteen snel
heid van 5 tot 7 meter per 24 uur, afhankelijk van de trek in de oven. Deze moest tamelijk con
stant blijven. De snelheid waarmee de stenen werden voorverwarmd en gedroogd was dan ook 
vooral in de beginjaren een groot probleem. Bovendien waren de Nederlandse kleisoorten hier 
erg gevoelig voor. 

Ringovens in Nederland 
Vooral het aspect van de brandstofbesparing bleek van doorslaggevende betekenis te zijn voor 
de ontwikkeling van de ringoven. Reeds in 1865 werden 110 van deze ovens geëxploiteerd in 
Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Rusland en Noorwegen, maar nog geen 
in Nederland. Slechts vijfjaar later was dit aantal al bijna verzesvoudigd. Pas in 1869 werd "De 
Eersteling", de eerste ringoven in Nederland in gebruik genomen, in hetzelfde jaar gevolgd door 
een zelfde type oven op de steenfabriek "De Koornwaard" te Heukelum in Zuid-Holland. Na 
deze schuchtere pogingen verschijnen ze ook langzamerhand in Noord-Brabant, langs de grote 
rivieren in Gelderland en nog later ook in Friesland en Groningen. In 1936 waren 185 van de 374 
in Nederland bestaande ovens ringovens. Door verfijning van stooktechnieken en de steeds ver
dergaande mechanisatie had ook de ringoven zijn langste tijd gehad. Hiervoor in de plaats ver
schenen de tunnelovens. In tegenstelling tot de ringovens verplaatste bij dit baksysteem niet het 
vuur zich, maar de te bakken stenen, die op wagens over rails langzaam naar en door het vuur 
werden gereden. In Wijk bij Duurstede op het terrein van de in 1991 gesloten steenfabriek "De 
Bosscherwaarden" staat de laatste nog bestaande ringoven van de provincie Utrecht. 

De oprichting van "De Eersteling" 
Op 5 oktober 1868 kocht Louis Désiré Borel, zonder beroep, wonende te Montfoort van de steen-
en pannenbakkers Jacob de Koning en Hendrik Brunt te Woerden twee percelen bouwland bezet 
met steenaarde gelegen op Heeswijk, gemeente Linschoten, strekkende vooruit de rivier den Us-
sel tot aan den zanddijk" voor een bedrag van fl. 2.000,—.' 
Hierop bouwde hij zijn steenfabriek, bestaande uit een ringoven, een steenplaats, een loods en 
negen huisjes voor zijn arbeiders. Dergelijke woningbouw bij de fabriek is zeer kenmerkend 
voor de bedrijfstak. De arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak waren slecht: lange werktijden 
en lage lonen. Bovendien waren de lonen onregelmatig, daar er in de wintermaanden bij vorst 
niet gevlet kon worden. 
Volgens een advertentie in de Utrechtsche Courant van 27 april 1869 werd de ringoven met de 
toepasselijke naam "De Eersteling" op 1 mei in werking gesteld en kon men met de produktie 
van "metselsteen (Rhijn-, Utrechtsche- en Waalvorm) " beginnen. 
Misschien door de invoering van het Kinderwetje van Van Houten in 1874, waarbij het verboden 
werd kinderen beneden de twaalf jaar in dienst te nemen of in dienst te hebben, ging Borel over 
op het machinaal vormen van de stenen. Hiertoe kreeg hij in dat zelfde jaar een vergunning voor 
het gebruik van een stoomketel.2 

In 1873 en 1874 kocht hij van J. Mocking te IJsselstein en J. de Koning en H. Brunt te Woerden 
nog enkele percelen grond tegenover zijn bedrijf. Hierop bouwde hij tussen 1873 en 1876 een he
renhuis met koetshuis en stalling. Deze villa die later de naam "Heeswijk" kreeg is in 1973 afge
broken. 
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Of de zaken minder goed liepen dan Borel verwacht had is niet bekend, maar op 28 maart 1876 
liet hij de steenfabriek, die inmiddels met twee gewone ovens en enkele huisjes was uitgebreid, 
door zijn broer Hubert Harri Borel te koop aanbieden in de Gouden Leeuw te Montfoort. Zelf 
verbleef hij op dat moment in Pretoria (Transvaal).' De verkoop betrof "eene machinale steenfa
briek, bestaande in ringoven, genaamd "De Eersteling", en twee gewone ovens, vier turfloodsen, 
steenloods, kolenschuur, zestien woningen en bijbehoorenden grond", alsmede het herenhuis 
met koetshuis en stalling en twee percelen wei- en bouwland. Eigenaar werd Louis Antonie van 
den Berg, steenfabrikant te Willeskop, voor een bedrag van fl. 38.700,—. 
Vier jaar later, in de nacht van 18 op 19 juli 1880 sloeg het noodlot toe. 

De brand in de steenfabriek 
Op 19 juli 1880 meldt burgemeester P.H. Knook van Linschoten aan de Commissaris des Ko-
nings in Utrecht het volgende: "Bij deze heb ik de eer U.H.E.G. mede te deelen dat gisteravond 
omstreeks half elf ure een hevige brand is uitgebroken in eene steenbakkerij in eigendom toebe-
hoorende aan den Heer LA. van den Bergh. De brand schijnt ontstaan te zijn in eene groote 
massa turf die zich om den steenoven bevondt. Nadat de houten, met pannen gedekte loods met de 
daarin zijnde groote hoeveelheid turven geheel was vernield, heeft het vuur ook het houtwerk van 
de ringoven (Duitsch model) aangetast, waarop deze geheel is uitgebrand. De brand is ontstaan 
in de turfhoop. Met behulp der brandspuit te Montfoort was men ten 10 ure den brand meester. 
Ongelukken hebben er echter niet bij plaatsgehad. De oorzaak van den brand is tot nog toe onbe
kend.".* 

Het moet een behoorlijke brand zijn geweest, die van de turfloods is overgeslagen op de houten 
overkapping van de ringoven. Uit de bijlagen bij de Linschotense gemeenterekening van 1880 
blijkt dat men dertien uur bezig is geweest de brand te blussen, met uitzondering van de lantaarn
drager G. Mink, die slechts voor vijf uur werken werd uitbetaald. Het was immers hartje zomer. 
Bovendien zal het vuur zelf voor de nodige verlichting gezorgd hebben. Uit een staat van uitbe
taalde gelden aan de spuitgasten kan men opmaken dat er heel wat mensen bij het blussen gehol
pen hebben. 
Van een beroepsbrandweer of vrijwillige brandweer was nog geen sprake. Iedereen tussen de 18 
en 50 jaar kon opgeroepen worden om te helpen bij het bluswerk. Eén à twee keer per jaar werd er 
geoefend. 
De "manschappen" hadden ieder hun eigen taak. De meeste mannen werden ingezet als pompers 
bij de zuig- (15) en de perspomp (22). Deze pompen, enerzijds nodig om het water uit de Hol
landse IJssel op te pompen en anderzijds om een zekere druk op de spuit te krijgen, werden nog 
met de hand bediend. Verder waren er 6 hakendragers, 1 1 slangendragers. 3 pijphouders, 5 hooi
en strowerkers, één lantaarndrager en één schroevendraaier aanwezig. In totaal dus 64 personen. 
Het gemiddelde uurloon was tien cent. 
Of alleen de brandspuit van Montfoort is opgeroepen, zoals de brief van de burgemeester doet 
suggereren, of ook die van Linschoten, is niet met zekerheid vast te stellen. Wel is bekend dat er 
voor huur van paard en wagen voor het vervoer van de brandspuit éénmaal vijf gulden en één
maal vier gulden in rekening werd gebracht, en dat alle spuitgasten inwoners van Linschoten wa
ren. Verder moest er natuurlijk voor de inwendige mens worden gezorgd. Voor de levering van 
bier. brood en kaas werd door de burgemeester veertig gulden en eenenvijftig en een halve cent 
voorgeschoten. 
Na de brand werd de ringoven afgebroken en vervangen door een overdekte steenoven. Dit blijkt 
uit de verkoopakte uit 1888. Mr. F. A. van Hall, advocaat te Utrecht, kocht van L.A. van den Berg 
de machinale steenfabriek met bijbehorende gebouwen (waaronder drie overdekte ovens) en 
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Eerste gedeelte van de lijst van uitgekeerde bedragen aan brand
weerlieden bij de brand op de Heeswijkse ringoven. Gemeente-
achief Linschoten, bijlagen bij de rekening. 

grond. Over de ringoven wordt niet meer gezegd, dan dat deze is afgebrand, gesloopt en opge
ruimd. 
Wat de reden was om de ringoven niet meer op te bouwen, is niet precies bekend. Misschien was 
de kwaliteit van de stenen toch niet wat men er van verwachtte, ondanks de goede resultaten bij 
de eerste proeven van Hoffmann. 
De eerste ringoven in Nederland was dus geen lang leven beschoren en kwam op een voor een 
steenoven wel zeer trieste manier aan zijn einde. 
In 1900 verkocht Mr. F.A. van Hall "De Eersteling" voor een bedrag van fl. 25.650,— aan H. 
Jongenburger, commissaris van de N.V. "Maatschappij De Nijverheid tot exploitatie van steen
fabrieken", gevestigd te Montfoort en opgericht in 1899. Directeur was Teunis Los, steenfabri-
kant te Montfoort.5 Vanaf dit moment hield ook de naam op te bestaan. 
Omstreeks 1972 werd de fabriek gesloten. 

Literatuur 
Gaasbeek, F., en Ch. Noordam, Montfoort, geschiedenis en architectuur [Monumenten-Inventa
risatie Provincie Utrecht] (Zeist, 1992); 
Janssen, G.B. en F.H. Landzaat ""De Eersteling", de eerste ringoven in Nederland te Heeswijk 
(gemeente Linschoten) in 1868-1869 gebouwd", in: Industriële archeologie, jg. 4 (1984), nr. 12. 
p. 108-120; 
Janssen, G.B., Baksteenfabricage in Nederland. 1850-1920 [Gelderse Historische Reeks; 17], 
(Zutphen, 1987). 

2S 



Noten 
1. Gemeentearchief Montfoort (GAM), notarieel archief inv.nr. 1528, aktenr. 102. 
2. GAM, archief gemeente Linschoten, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1874, 26 
mei en 6 juni. 
3. GAM, notarieel archief inv.nr. 1536, aktenr. 34. 
4. GAM, archief gemeente Linschoten, ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1880, 19 
juli. 
5. GAM, notarieel archief inv.nr. 192, aktenr. 447. 

Een notariële verklaring uit Oudewater als genealogie. 

door C. Hamoen 

Iedereen die genealogisch onderzoek doet weet dat er enorme problemen kunnen ontstaan bij het 
vinden van alle personen in een stamboom. 
Hoe vaak vindt men wel het overlijden of het huwelijk van een bepaalde persoon, maar weet men 
niet wie de ouders, broers en zusters waren? Zijn we nu in de gelukkige omstandigheid om in de 
archieven naspeuringen te kunnen doen, hoe anders was dat vroeger. Toch was het ook toen 
noodzakelijk om de juiste familieverhoudingen te kennen, met name bij de verdeling van een er
fenis. Wie erfde en wie niet? Dat was ook in de 17e en 18e eeuw een belangrijke vraag. 
Wanneer iemand aanspraak maakte op een deel van de erfenis, terwijl volstrekt onduidelijk was 
of deze eis wel terecht was, werd een onderzoek ingesteld. 
Een mogelijk onderdeel daarvan was het laten opmaken van een notariële verklaring, waarin de 
juiste familieverhoudingen werden vastgelegd. Een ouder iemand die goed op de hoogte was van 
de samenstelling van de familie, werd gevraagd dit onder ede te laten vastleggen. Zo'n verklaring 
werd op 2 juli 1724 afgelegd voor notaris Adriaan Maas te Oudewater. 
Cornelis Wouterse Hoogenboom verklaarde 92 jaar oud te zijn, dus geboren rond 1632; voor die 
tijd een onvoorstelbaar hoge leeftijd. Zijn verklaring gaf ook geen aanleiding om aan zijn geeste
lijke vermogens te twijfelen. Zijn verklaring werd bevestigd door Jannetje Roosendaal, oud 65 
jaar, die tevens verklaarde, dat tussen Cornelis Gerritsz van Snellerwaard en diens dochter Maria 
van Snellerwaard geen verwantschap bestaat, hoewel haar vader en de genoemde Snellerwaard 
elkaar wel neven noemden. Waarom de verklaring opgenomen werd is onduidelijk, noch welke 
problemen men wilde voorkomen. 
Hierna volgt de letterlijke weergave van het stuk. Ik verwacht dat de lezers geen moeite zullen 
hebben met het begrijpen van de tekst. Ter verduidelijking is een schema toegevoegd dat de fami
lieverhoudingen enigszins verheldert. 

"Op huyden den tweeden July seventien hondert vier en twintig compareerde voor mij Adriaan 
Maas, Openbaar Notaris bij de respective Hoven Provintiaal van Holland en Utregt geadmit-
teert, binnen Oudewater residerende en voor getuygen ondergenoemt, Cornelis Wouterse 
Hoogenboom woonende in den landen van Vliet, out twee en tnegentig Jaren, mijn notaris be
kent, dewelke verclaarde onder presentatie van Eede, ten versoeke van diegeene dewelke dese 
van noden mögt hebben, hoe waar en waaragtig is, dat hij in levende lijve heeft gekent Claas 
Cornelisse Roosendaal, gewoont hebbende en overleden in Meerlo, schoutampte van IJssel-
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