


Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 28 Ajb. 1: De pijl wijst de plaats aan van de opgegraven steenoven.



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 29 MUUR 6 fimnA Afb. 2: Plattegrond van de funderingsresten. niets meer terug te vinden doordat in voorgaande jaren een brede sloot isgegraven in de noord-westhoek. Een ander gedeelte is waarschijnlijk verdwenentijdens het egaliseren van het terrein. Gelukkig bleven er voldoende resten overom een behoorlijke reconstructie te maken. Tijdens de verdere graafwerkzaamhe-den troffen we de restanten aan van twee haaks op elkaar staande muren diebijna een meter dik waren (zie schetsje, afb. 2). De muur die evenwijdig lag aanmuur A is verdwenen bij het graven van de sloot. Toch geven de funderingsres-ten ons een goede mogelijkheid een beeld te krijgen van het geheel. Reconstructie De U-vormige oven had een afmeting van circa 16 x 12 meter. Dit type wordtwel Waalsteenoven genoemd; in onze streken ook Utrechtse steenoven geheten(zie afb. 3 en 4). In het

binnenste gedeelte van de steenoven troffen wij negen stookkanalen aan.Muur A heeft waarschijnlijk negen stookmonden gehad, maar slechts vierdaarvan hebben wij nog aangetroffen. De overige vijf zijn verdwenen bij het



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 30 Afb. 3: Brandende veldoven bij de Goorse berg in Markelo (ca 1920). Uit: B. Jansen, Van lichelwerk naar steenfabriek. Stichting Historie der Techniek, 's-Gravenhage, z.j. egaliseren van het terrein. Tussen de stookkanalen was steeds een hardgebakkenkleilaag te vinden van circa 1,20 meter breed. Bij het blootleggen van de stook-kanalen werden in de ingangen vloertjes aangetroffen. Twee stookkanalenwerden volledig tot op de bodem uitgegraven. Door de andere stookkanalenwerd een coupe uitgezet, waarvan de profielen getekend zijn. Opvallend was datalle stookkanalen gevuld waren met puin. De stenen die er uit kwamen warenvrij klein. Dit waren waarschijnlijk de resten van de stenen overkluizingen (soorttongewelf) die over de stookkanalen heen gebouwd waren. De gedroogde stenen werden op zodanige wijze in de oven gestapeld dat destookkanalen

vrijbleven om gevuld te worden met turf of hout. Er is van andere



Tussen Rijn en Lek 1992 3. - Dl.26 3 31 Afb. 4: Schematische tekening van een (lege) steenoven. Bron als a/b. 3. ovens bekend dat zij volgezet ongeveer 100.000 stenen konden bevatten'. Debovenzijde en de voorzijde werden dichtgestapeld met stenen en een laag zandwerd als isolatie aangebracht. In de bovenzijde werden schoorsteentjes uitge-spaard. De temperatuur die bereikt werd tijdens het bakken zal rond de 1100°C zijngeweest. De oven werd ongeveer zes weken gestookt. De kwaliteit van degebakken stenen varieerde sterk, van hardgebakken klinker tot zachte afvalste-nen. In veel stenen zat aan de bovenzijde een randje dat afkomstig is van devorm waarin de steen gemaakt werd. Datering?                                                 .;=... 4> Het steenformaat dat we aantroffen was gemiddeld 26 x 12 x 6 cm. De vuistregel 'hoe groter de steen, des te ouder', die vaak gehanteerd wordt,

geeft geen nadere datering. Zelfs mevrouw Hollestelle^, een expert op het gebied van steenovens, waagde zich niet aan een datering. Archiefonderzoek dat tot nu toe gedaan is, leverde op dit punt niets op. Een akte van 14 december 1619 vermeldt dat ene Wouter Gerrits een oven bezat in Hagestein. Hem werd verboden nog langer steenpuin in de rivier uit te kruien. Of dit slaat op onze steenoven is onbekend, daar er veel meer steenovens in de uiterwaarden langs de rivier gelegen hebben. 1.       F.H. Landzaat, 'Steen- en pannebakkerijen langs de Vecht' in: Jaarboekje van hetoudheidkundig genootschap Nifterlake, 1986, p. 13-24. 2.      J. Hollestelle, De steenbakkerij in de Nederlanden tot omstreeks 1560, (disserta-tie). Assen, 1961.




