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Woord vooraf  

 

Honderdzevenmiljard bakstenen! Dat is het totale aantal dat door de Nederlandse 
baksteenindustrie sinds het midden van de negentiende eeuw tot aan het einde van de 
Wederopbouw werd vervaardigd. Een episch aantal, waarvoor ongeveer honderdzestig miljoen 
kubieke meter klei werd onttrokken aan de Nederlandse bodem. Baksteen vormde eeuwenlang 
het belangrijkste bouwmateriaal van ons land. En nog steeds bepaalt baksteen, tegenwoordig 
meer als bekledingsmateriaal dan als draagstructuur, het beeld van de architectuur in onze 
steden en dorpen.  

Door de eeuwen heen was de vervaardiging van bakstenen uit leem of klei een modderig 
gebeuren dat weinig aanzien genoot. De steenovens stonden aan de rand van de stad of het 
dorp. Het volk dat er werkte stond aan de rand van de maatschappij. De ambachtelijke 
productiewijze bleef tot in de negentiende eeuw nagenoeg onveranderd. In de tweede helft van 
de vorige eeuw werd de steenfabricage langzamerhand gemechaniseerd, gevolgd door een 
automatisering in de tweede helft van de twintigste eeuw. Deze ontwikkelingen hebben het 
aloude beeld van de baksteenindustrie totaal gewijzigd. De mechanisatie en de invoering van 
andere innovaties verliepen moeizaam. Vanwaar deze conservatieve houding? Bood de zwakke 
sociale basis weinig vooruitzichten voor een soepel innovatieproces? Er is echter meer aan de 
hand. De ambachtelijke productiewijze wist zich tot ver in de twintigste eeuw te handhaven 
naast de mechanische productie. De steenfabrikanten concurreerden op een andere markt 
met elkaar. De klei plaatste de steenfabrikanten voor de nodige verrassingen.  

In dit boek wordt een tip van de sluier opgelicht van de wondere wereld van de baksteen. De 
speurtocht naar wat er gedaan werd met de versgebakken stenen nadat ze de fabriekspoorten 
hadden verlaten was intrigerend, maar werd bemoeilijkt door schaarse relevante secundaire 
literatuur en doorgaans ontbrekende archieven. Het toont ons een verleden als een ander 
land, maar dan wel een land waar nog veel te beleven is aan materiaalgebruik van de 
gebouwen die uit dit verleden resteren. Met dit boekje wil ik de harde werkers in het 
tichelwaark gedenken. Ze hebben het niet gemakkelijk gehad. Hun leven stond in dienst van 
de fabrikanten. En ze werden ook nog eens met de nek aangekeken.  
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1694, de ets is van de etsenmakers Jan en Caspar Luyken  

 

 
De huidige boerderij het Tichelwerk is gebouwd op een verhoogde huisplaats waar ooit een 
vaste ticheloven met enkele huizen heeft gestaan. Het eigendom van het huidige Tichelwerk 
lag in de zestiende eeuw in de handen van het klooster van Bergum en daarna van de familie 
van Ewsum. 
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Inleiding  
 

Dampende klamp- en ringovens, steenbakkerijen, pannenfabrieken en droogloodsen zijn 
verdwenen of bestempeld tot erfgoed. De kleigravers hingen hun schop aan de haak en de 
pannenmakers lieten hun ingooiramen verweesd achter. Ze zijn van een andere tijd. Hun 
noeste arbeid werd overgenomen door industriële steenbakkerijen die veel sneller werken, wat 
ook het prijskaartje deed veranderen. Een steenfabriek kan van een homp klei in één week 
een baksteen maken. Iedereen werkte op het ritme van de seizoenen. In de winter dolven de 
kleigravers met een schop de plakjes los die met kruiwagens uit de put werd gevoerd. Daar 
bleef de klei liggen in weer en wind, tot ze in de zomer voldoende geblust was om er bakstenen 
en pannen van te maken. Dan zaten de arbeiders tot hun ellenbogen in de vette klei en 
vormden stenen en pannen alsof hun leven ervan afhing. De bedrijvigheid was 
seizoensgebonden (wanneer het weer het toeliet) en eenvoudig van opzet met veel handwerk. 
De arbeidsomstandigheden waren vaak erbarmelijk.   

 

 

 
Een veldoven, de veldbrandoven is uit Europa verdwenen. 

 

Afdragers brachten de stenen naar de droogloodsen, waar de gammers ze één voor één netjes 
in rijen opstapelden. Doorgaans was dat vrouwenwerk. Een goeie gamster stapelde per dag 
zo’n vijftienduizend stenen. Na de droogtijd gingen de stenen de oven in. Het spreekt voor zich 
dat er in de steenbakkerijen, waar alles met de hand gebeurde, steeds meer arbeidskrachten 
nodig waren. Dus moesten ook kinderen mee aan het werk.  

 

Door de eeuwen heen is de vervaardiging van bakstenen uit leem of klei een modderig 
gebeuren geweest dat weinig in aanzien stond. De ambachtelijke manier van werken bleef tot 
in de negentiende eeuw nagenoeg onveranderd. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werd de steenfabricage langzamerhand gemechaniseerd. Dat werd gevolgd door een 
automatisering in de tweede helft van de twintigste eeuw. Deze processen hebben het aloude 
beeld van de baksteenindustrie totaal veranderd. Hoe men in het verleden over de fabricage 
van bakstenen dacht wordt moraliserend voorgesteld door de etsenmakers Jan en Caspar 
Luyken in 1694.  Zie de foto bij het woord vooraf. 
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De Tichgellaar  

De Godsdienst maakt ons vrij 

Van Saatans Slaavernij 

Gelijck als Isrël van te vooren 

Den tichel boude in dienstbaarheid 

Soo wordt de Mens oock slaafs gebooren 

En wurmd in ’t leem van deesen tijd 

Maar al die ’t lust, die word van Goode 

Genaade en vrijheid aan gebooden.  

 

Deze tekst vertelt op zijn minst dat het zwaar werken was op de steenovens. Het werd dan ook 
vergeleken met slavenarbeid. Daarvan was eveneens in het Oude Testament (Exodus 1 vers 
13 en 14) reeds sprake. Het aanzien van hen die in deze tak van nijverheid hun brood moesten 
verdienen was daarmee in overeenstemming. Een ongeschoolde, laag gewaardeerde arbeid die 
er niet beter op werd tijdens de mechanisatie. De invoering van machines en de daarmee 
verbonden grootschaligheid van de steenfabrieken leidde tot het ontstaan van een 
afzonderlijke groep, het steenovenvolk. Over het algemeen had de burgerij dit slag volk niet 
erg hoog. De teneur in de verslaglegging uit de negentiende eeuw is dat het steenovenvolk niet 
bijdroeg tot algemene welvaart. 
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Na het eindigen van het werkseizoen worden zij door de steenfabrikanten aan het Armbestuur 
overgelaten. Met recht kan worden gesteld dat naarmate het aantal steenfabrieken uitbreid, 
de armoede evenredig toeneemt. 

Niet alleen kinderhanden verdwenen uit de steenbakkerijen, ook andere mankrachten werden 
onherroepelijk werkloos. De eerste die vandaag een baksteen in zijn handen houdt is de 
metselaar. Van klei tot steen gebeurt nu alles automatisch, sneller en goedkoper. Waar de 
putten uitgewerkt zijn, neemt de natuur het over en ontstaan er waardevolle natuurgebieden.  
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1885, de steenfabriek Ruimzicht aan de Vaartse Rijn. Olieverf op doek, 183 x 300 cm., Anthon 

Van Rappard (1858-1892). Steenvormploeg met drie afdragen en jongere  (schabul). Links op 

de achtergrond de overdekte oven. De rokende schoorstenen behoren bij een stoommachine. 

Deze fabriek maakte zowel handvorm als machinale stenen. 
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Het opstapelen van een meiler of veldbrand-oven. Tussen de gestapelde stenen werd 

kolengruis gestrooid. Het geheel werd dichtgesmeerd met natte klei met uitsparing van stook- 

en rookgaten. 
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Een steenfabriek, vroeger ook steenbakkerij, steenplaats, steenoven of tichelwerk genoemd, 

is een fabriek waar grof-keramiek wordt geproduceerd, in het bijzonder bakstenen en vaak 

ook aanverwante producten, zoals dakpannen en stenen buizen. 

Belangrijk voor steenfabrieken was de beschikbaarheid van klei en brandstof, zodat veel 
steenfabrieken zich vestigden in kleigebieden of aan de rand daarvan. Zo werden de 
steenbakkerijen in Enter, waar ooit drie steen- en pannenfabrieken waren, gebouwd op de 
grens van de kleigebied met het veen. Langs de rivieren is rivierklei aanwezig, en de gebakken 
stenen werden vroeger per zomp naar de afnemers vervoerd. Daarom zijn juist daar veel 
steenfabrieken te vinden.   

De vroegste steenbakkerijen zijn aangetroffen in het Oude Egypte, Mesopotamië en in de 
Indusvallei, waar reeds rond 3000 v. Chr. stenen gebruiks- en kunstvoorwerpen werden 
gebakken uit klei. Al snel moet men tot de conclusie zijn gekomen dat steen ook een goede 
bouwstof vormde voor gebouwen. In de Romeinse tijd werd overgeschakeld op steeds 
verfijndere methoden en groeide het bakken van stenen uit tot een industrie. Na het 
uiteenvallen van dit wereldrijk verloor men ook de kennis van het stenenbakken. Die werd 
pas weer opgepakt in de twaalfde eeuw. Tijdens de middeleeuwen maakten de steenbakkerijen 
een groei door nadat steeds meer steden een verbod uitvaardigden op brandgevaarlijke houten 
huizen, die niet zelden veroorzakers waren van stadsbranden. Hierbij vormde baksteen een 
logisch alternatief omdat klei voldoende voorhanden was langs de rivieren en andere 
waterwegen en hout en natuursteen nauwelijks aanwezig waren. Hieruit ontwikkelde zich de 
bekende baksteenarchitectuur. Met de groei van de bevolking en de industriële revolutie nam 
de vraag naar stenen halverwege de negentiende eeuw een grote vlucht; tussen 1850 en 1880 
groeide het aantal steenfabrieken In Nederland van 469 naar 881. Vaak waren dit slechts 
kleine bedrijven. Na 1880 volgde in Nederland echter afname van de vraag als gevolg van 
economische neergang en nam bovendien de buitenlandse concurrentie toe, waarop de 
fabrieken zich begonnen te organiseren.  

De eerste helft van de twintigste eeuw werd gekenmerkt door oprukkende mechanisatie en na 
de Tweede Wereldoorlog werden de arbeidsomstandigheden aangepakt. De tweede helft van 
deze eeuw werd gekenmerkt door toenemende automatisering, waarbij begrippen als 
schaalvergroting en efficiency steeds belangrijker werden. Tegelijkertijd nam het aantal 
vestigingen en werknemers af. In 1950 telde Nederland bijvoorbeeld 227 steenfabrieken waar 
13.000 mensen werkten, hetgeen in 1995 was teruggelopen tot 52 fabrieken met nog 1500 
werknemers, waarbij de productie gelijk was gebleven.  

Vanaf de jaren tachtig werden steeds meer steenfabrieken overgenomen door het Oostenrijkse 
Wienerberger en het Ierse CRH plc. Er waren een aantal grote bedrijven die in particulier 
eigendom waren tot heden, waaronder Rohaan en Enter. Verder waren er bedrijven waarvan 
de aandelen waren ondergebracht bij een aantal fabrikanten.  

Hoe moet men zich een negentiende eeuwse steenbakkerij of tichelwerk voorstellen? Een 
fabriek is niet de juiste naam. Daarvoor was het bedrijf te ambachtelijk. Nauwelijks gebouwen 
en slechts weinig gereedschappen. Het werk werd in de open lucht uitgeoefend. Daar waar 
zich geschikte klei of leem bevond, werd deze grondstof uitgegraven (afgeticheld), de stenen 
gevormd, gedroogd en in eenvoudige veldovens gebakken. Zo’n veldoven lag ver genoeg van 
huizen en boerderijen om geen overlast te veroorzaken door vuur en rook. De tot op het 
grondwater uitgegraven klei werd op een bult gekruid en moest dan een winter lang ‘rot’ staan 
om plantaardige organismen te laten afsterven. Bovendien werd onder invloed  van 
klimaatwisselingen (vorst, regen, droogte) de klei rul en beter verwerkbaar. 

Wanneer in april het vormseizoen begon werd van een gedeelte van de tichelplaats de bodem 
goed aangestampt om te dienen als ‘treedeel’. De klei werd hier in dunne lagen opgebracht en 
onder voortdurende toevoeging van water met blote voeten tot een plastische massa gekneed. 
Dit zware werk werd ‘walken’ genoemd. Na het walken was de klei gereed om gevormd te 
worden. Dit gebeurde niet in een gebouw of loods, maar in de open lucht op een verplaatsbare 
houten tafel, een soort marktkraam. Op deze vormtafel bevonden zich enige steenvormen, een 
bakje water, een bakje zand en een afstrijker of ‘plaam’ om de overtollige klei boven de 
steenvorm te verwijderen. Dat was al het gereedschap van de belangrijkste man, de 
steenvormer. 
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Eén voor één vormde hij de stenen door met grote kracht een homp klei in de vorm te kwakken, 
aan te drukken en dan met de plaam glad te strijken. Handlangers die hem telkens een bol 
klei (bezoe) aanreikten aan zijn rechterzijde. En aan zijn linkerzijde de afdragers, kinderen die 
steeds een volle vorm naar de baan brachten, omkeerden en leegden, het zogenaamde 
‘neerslaan’. Meestal had de vormer drie vormen in gebruik: een in bewerking en twee 
onderweg. Het water diende om de vorm vooraf nat te maken, waarna hij aan de binnenkant 
met zand werd bestrooid om te voorkomen dat de kleisteen in de vorm bleef kleven bij het 
neerslaan. Op de banen werden de vormelingen (groene of rauwe stenen) door de zon en wind 
gedroogd. Waren ze zo hard geworden dat ze op een kant konden staan dan werden ze op hun 
zij gezet, zodat ook de onderkant goed kon drogen. Dit werk, dat opsnijden of‘ rechten werd 
genoemd, werd veelal verricht door vrouwen en kinderen. Vooral kinderen werden ervoor 
gebruikt omdat hun voeten kleiner waren en ze dus gemakkelijker tussen en zelfs over de 
neergeslagen stenen konden lopen zonder ze te beschadigen.  

Bovendien ging hen het bukken beter af, en voor dit werk was enkel handigheid vereist en 
geen kracht. Het opzetten van de winddroge stenen op stapels (tassen of hagen) was weer 
voornamelijk vrouwenwerk, dat echter bepaald niet tot de lichtere werkzaamheden gerekend 
kon worden. Al bukkend, beurend, heffend en lopend moest de vrouw een aantal stenen met 
een totaalgewicht van tien tot achttien kilo verplaatsen van de baan naar de steentas, en dat 
gedurende zeven à tien uren per dag. Ook het verplaatsen van beladen kruiwagens met 
ongeveer tachtig kilo stenen in en uit de oven, het instapelen en zelfs het stoken van een oven 
konden tot het takenpakket van een op de steenoven werkende vrouw behoren.  

Het bakken van de stenen gebeurde in de negentiende eeuw in twee soorten ovens: de 
zogenaamde veldbrand en de veldoven. De veldbrand, ook wel meiler genoemd, is te 
vergelijken met de houtskoolbranderijen. Ze bestond uit niets anders dan de te bakken 
hoeveelheid stenen, vierkant of cirkelvormig opgestapeld met daartussen het brandbare 
materiaal, turf of steenkool. De meiler werd dicht gesmeerd met klei en voorzien van trek- en 
rookgaten en daarna aangestoken. De tijdsduur van het bakken was verschillend van plaats 
tot plaats, afhankelijk van de gebruikte klei, het formaat en de gewenste kwaliteit steen. De 
kortste periode was ongeveer vier weken. Uit zo'n meiler kwam een heel scala aan 
steensoorten, van halfgebakken of halfgare stenen tot gesmolten en gesinterde stenen toe. 

Daarnaast had men vaste veldovens. Zij bestonden uit twee anderhalve meter dikke, naast 
elkaar gelegen, muren op onderlinge afstand van twaalf tot veertien meter. Soms bracht men 
nog een dwarsmuur aan zodat er een U-vormige oven ontstond. De bovenkant was geheel 
open. In sommige regio’s werd de oven wel voorzien van een met pannen gedekte hout 
overkapping. In beide lengtemuren waren gelijkvloers stookgaten (30x80) aangebracht, de 
vuurmonden. De stenen werden zodanig in de oven gestapeld dat er tussen twee tegenover 
elkaar gelegen vuurmonden een brandgang ontstond. Daarin kon de stoker het met turven 
gestookte vuur gaande houden. Was de oven vol gezet dan werden de voor- en bovenkant dicht 
gestapeld met dek- en scheerstenen en voorzien van een laag zand voor de isolatie. Er gingen 
soms meer dan een miljoen stenen in. Hierbij werden echter wel openingen uitgespaard voor 
een aantal schoorsteentjes, gestapeld van losse stenen. De benodigde baktemperatuur voor 
metselstenen lag tussen 900o en 1125o C, voor straatklinkers lag de temperatuur hoger, 
tussen 1150o en 1250o C. De stoker kon bij deze ovens het bakproces grof regelen door het 
openen en sluiten van vuurmonden en schoorsteentjes en door de mate waarin hij het vuur 
aanwakkerde. Gemiddeld stookte hij veertien dagen ‘droog’, dat wil zeggen met een klein vuur 
om het nog aanwezige vocht uit de stenen te verdampen. Daarna volgden vier weken bakken 
in hoog vuur en ten slotte nog veertien dagen afkoelen. De kwaliteit van deze stenen was al 
een heel stuk beter dan van die uit een meiler, maar de onderlinge verschillen waren nog zeer 
groot. In het gunstigste geval 30% klinkers, 30% metselstenen, 20% binnenmuurstenen en 
20% afval. 

Na het uitkruien werden de stenen op het ‘tasveld’ gesorteerd. De sorteerders keurden de 
stenen op klank en kleur. Daarbij klopten zij de stenen tegen elkaar en krasten met de punt 
van een steen over een andere steen. Bij een harde soort steen leverde dat een witte streep 
op, bij een zachtere soort een rode. Goede sorteerders waren hun loon meer dan waard, want 
zij bepaalden mede de winstmarges van de steenfabrikant. Zij selecteerden immers de 
duurdere stenen. Elk soort had zijn eigen prijs. Deze prijzen konden behoorlijk uit elkaar 
liggen. 
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De kleur van de stenen werd bepaald door de verwerkte grondstof (kalk- of ijzerhoudend) maar 
ook door de manier van bakken. De betere soorten waren meer donker van tint, terwijl de 
zachtere soorten helder rood of geel waren. De kwaliteit van de stenen werd meestal bepaald 
door de hardheid, aflopend van klinkers, hardgrauw, boerengrauw tot rood, met daartussen 
nog talrijke onderverdelingen. Het werkvolk van een steenoven werd geteld per vormtafel. Deze 
productie-eenheid had op elke steenfabriek, kleine regionale verschillen daargelaten, 
nagenoeg dezelfde samenstelling. De centrale figuur was de steenvormer, een volwassen man. 
Hij werd terzijde gestaan door een aantal handlangers, meestal kinderen. De opsteker reikte 
hem telkens een bol klei aan en de afdragers brachten de gevulde één- of tweesteensvormen 
naar de baan. De aanmaak en aanvoer van de klei gebeurde door de aardmaker. Hij kneedde 
de klei en stortte die in hopen op regelmatige afstanden langs de tichelplaats, de weg 
waarlangs ook de vormtafel werd verplaatst. Voorts was er een halfwas die de baan veegde, 
voor zand en water zorgde en overal inviel waar het werk stagneerde. Verder waren er nog de 
kleigravers, opsnijders, opzetsters, kruiers en stokers. Het aandeel van vrouwen en kinderen 
in de baksteenindustrie was zeer groot. Voor de invoering van de Arbeidswet 1889 met talrijke 
beschermende bepalingen behoorde meer dan veertig procent van alle werknemers in de 
baksteenindustrie tot de categorie vrouwen en kinderen. Bron: dbnl.org. 

 

 

 

1880, kleimolen aangedreven door een paard. Op de achtergrond een kleibult met een drietal 
steenpersen. Steenfabriek Heesselt, fa. W.P. de Vries. 

 

In Rekken is nog steeds een kanaal en achter de leemkuilen van de tichelovens in Mallem ligt 
nog steeds een Schipbekkerdiek. Toen het moeilijk en tenslotte zelfs onmogelijk bleek een 
verbinding tot stand te brengen met de Berkel richtte Deventer zijn aandacht op de Regge. 
Waarschijnlijk kort na of zelfs nog in het jaar 1611 kwam de doorgraving gereed van de Nieuwe 
Es naar de Diepenheimse Molenbeek waardoor de Regge een verbinding kreeg met de 
Markvelderbeek.  
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De oudste geschiedenis 
 

Het bakken van baksteen gaat zo’n zesduizend jaar terug en had voor het eerst plaats in 
Mesopotamië. In dit tweestromenland tussen de Eufraat en Tigris – het huidige Irak – werd al 
lange tijd gedroogde klei in regelmatige gevormde brokken gebruikt als bouwmateriaal. Ze 
werden vervaardigd met behulp van houten vormen. De aldus gevormde en gedroogde brokken 
bleven ongebakken en werden derhalve ‘kleistenen’, ‘tichels’ of ‘zonnestenen’ genoemd. De 
oudste bakstenen - door de Babyloniërs zelf gekookte stenen genoemd - dateren van ongeveer 
5000-4500 voor Chr. en werden toegepast op plaatsen waar ongebakken steen ongeschikt 
voor was. In Maddhur verwerkte men ze bijvoorbeeld in een afvoerput. Daarop ging men over 
tot het bekleden van muurwerk van ongebakken stenen met een schil van gebakken steen. 
Zelfs de toren van Babel werd naar verluid in baksteen uitgevoerd, of zoals in de Bijbel valt te 
lezen: ‘Kom laten wij tegels maken en ze harden in het vuur.’ Het hoogtepunt van deze vroege 
ontwikkeling met toepassing van geglazuurde baksteen is de Ishtarpoort uit Babylon(circa 
575 voor Chr.), nu te zien in het Berlijnse Pergamonmuseum.  

In Egypte, waar veel meer natuursteen voorhanden was, speelde de baksteen een 
ondergeschikte rol en betrof het overwegend kleistenen versterkt met strohaksel. Hetzelfde 
gold voor Griekenland, waar volgens Vitruvius tichels (lateres) in drie formaten werden 
gevormd. Grieken gebruikten wel gebakken dakpannen waarvan men de uitvinding toeschreef 
aan de mythische koning Cinyras van Cyprus rond 1000 voor Chr. Gebakken dakpannen 
blijken archeologisch aanwijsbaar vanaf de zevende eeuw voor Chr. en zowel platte pannen 
met opstaande randen als driekante dekpannen vanaf 600 voor Chr. Ook de Etrusken en later 
de Romeinen kenden gebakken dakpannen en de Romeinen brachten het bakproces tot grote 
bloei met platte pannen en randen (tegulae) en halfronde dekpannen (imbrices), alsmede 
onderpannen en ventilatiepannen. Vooral de dakversieringen in de vorm van terracotta 
elementen kregen bijzondere aandacht, met ondermeer, als afsluiting van de onderste dekpan, 
een zogeheten ‘antefixa’ tegen inkijk van onder af. Ook beschavingen in het verre oosten 
kenden dergelijke rijk uitgevoerde daken met een lange traditie.  

Tijdens het bewind van Caesar (49-45 voor Chr.) ging men in Zuid-Italië over op het gebruik 
van overwegend gebakken bakstenen en kort daarna vanaf de Romeinse Keizertijd (30 voor 
Chr.) ook elders in Italië. Deze bakstenen waren drukvaster en waren noodzakelijk voor de 
zwaardere constructies bij de verdiepingsbouw (insulae). In de praktijk werd dunne baksteen 
in vierkante, rechthoekige of driekante vorm gebruikt als buitenwand van kistwerk dat 
vervolgens met beton en puin gevuld werd. De baksteen als zodanig werd aan het zicht 
onttrokken door een bekleding met natuursteenplaten. Bij veel gebouwen ontbreekt deze 
bekleding, zoals bij de Basilica van Constantijn de Grote te Trier uit 310, behorend tot de 
laatste fase van het Romeinse Rijk. Ook in Nederland kwamen vanaf het einde van de eerste 
eeuw dakpannen en bakstenen voor. De Romeins-Nederlandse bakstenen waren gemaakt van 
vette klei (3 tot 5 cm. hoog en tot 50 cm. lang), hadden doorgaans een vierkante vorm en leken 
op wat we nu plavuizen zouden noemen. Deze werden ‘lateres’ genoemd.  

Eeuwenlang bleef de productie van baksteen in de Lage Landen in onbruik, terwijl in de 
zuidelijke landen de baksteentraditie nooit helemaal verloren is gegaan. In centra als 
Ravenna, maar ook in delen van Spanje en Lombardije, kwamen vanaf de vijfde eeuw 
bakstenen gebouwen voor. Verder noordwaarts werden pas vanaf het derde kwart van de 
twaalfde eeuw weer bakstenen toegepast, ondermeer in de kerk van het boven Magdeburg 
gelegen Premonstratenzerklooster Jerichow. Verondersteld wordt dat de voor die tijd grote 
organisatiegraad van de kloosterordes voor de herintroductie van de baksteen heeft gezorgd. 
Waarschijnlijk speelde de hogere adel daarbij ook een rol, evenals bij de verspreiding van de 
kennis. Gebouwd werd met bakstenen die een compactere vorm hadden met een lengte van 
twee keer de breedte en vier keer de hoogte. Ze werden gevormd van veel magerder klei en 
wijken daardoor in alles af van de Romeinse. Vanwege hun relatie met de kloosters raakten 
ze vanaf eind negentiende eeuw in de literatuur bekend als ‘kloostermoppen’. In Nederland 
veronderstelde men tot voor kort dat de oudste bakstenen ook hier uit het derde kwart van de 
twaalfde eeuw zouden stammen. Inmiddels lijkt het er meer op dat hier bakstenen kort na 
1200 zijn geherintroduceerd. Dit komt grofweg overeen met de vroegste vermeldingen van 
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bakstenen in Vlaanderen uit het eerste kwart van de dertiende eeuw, zoals bij het 
Cisterciënzerklooster Ter Duinen bij Koksijde en de tiendschuur van het 
Benedictijnenklooster van Ter Doest.  Hoewel in de middeleeuwen al de naam baksteen 
voorkomt, spreekt men bij ons oorspronkelijk over tichel en in Duitsland over ‘Ziegel’. 
Baksteen wordt ook wel ‘brik’ genoemd, maar dat werd later synoniem aan ‘veldbrandsteen’. 
In Frankrijk heet baksteen ‘brique’ en in Engeland ‘brick’. Bron: biografie van de baksteen, 
pdf.  
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De baksteen  
 

Het gebruik van bakstenen in het bouwproces is door de eeuwen heen een 
vanzelfsprekendheid geworden. Vragen we ons nog wel eens af waar die toepassing vandaan 
komt en hoe de productie van baksteen tot stand komt? Baksteen is een product met een 
natuurlijke uitstraling dat, zoveel is zeker, eeuwenlang stand kan houden getuige de vele 
fraaie voorbeelden van baksteenarchitectuur die de wereldgeschiedenis markeren. Baksteen 
is echter ook een modern, klimaatvriendelijk bouwmateriaal, geschikt voor toepassingen in 
hedendaagse architectuur en straatbeeld. 

De baksteen  is een kunstmatige steen, uit klei gebakken, voor de constructie van onder meer 
muren of voor het toepassen in bestratingen. 

Baksteen wordt al zeer lang als bouwmateriaal gebruikt. De eerste gebakken stenen zijn 
gevonden in Mesopotamië en dateren van ongeveer 5000 v. Chr. Het duurde echter nog tot  
ongeveer 3000 v. Chr. voordat ze op grotere schaal als bouwmateriaal worden gebruikt. In 
eerste instantie werden stenen met de hand gevormd uit een bal klei, maar al snel deed de 
vormbak zijn intrede, waarmee series stenen gemaakt kunnen worden van gelijke afmetingen 
en structuur. 

In Europa werd baksteen voor het eerst door de Romeinen op grote schaal toegepast. Na het 
vertrek van de Romeinen raakte de techniek echter weer in onbruik. Vanaf de dertiende eeuw 
werd het steenbakken weer opgepakt door kloostermonniken. De eerste vermeldingen van 
bakstenen verwijzen naar Veurne (Ter Duinen in 1215), Lissewege (Ter Doest in 1225), 
Hemiksem (abdij in 1246). Men sprak dan al gauw van ‘kloosterstenen’ of  ‘kloostermoppen’. 
In West Vlaanderen wordt ook de term ‘papesteen’ gebruikt. Het gebruik van baksteen nam 
in de Middeleeuwen sterk toe toen de bouw van houten huizen vanwege brandgevaar in de 
steden werd verboden (verstening). Dat is terug te zien in de zogenaamde baksteengotiek. Het 
gebruik van baksteen is vanaf die tijd in Nederland altijd gebleven vanwege de goede 
gebruikservaring en de ruime beschikbaarheid van klei dat via de grote rivieren wordt afgezet 
in de uiterwaarden. 

In de zeventiende en achttiende eeuw werden bakstenen als ballast gebruikt voor de 
handelsschepen van de West Indische Compagnie, die onder meer naar Suriname voeren. Dit 
is de reden waarom veel huizen in Paramaribo een fundering van bakstenen hebben, die beter 
bestand zijn tegen het hoge grondwater dan houten palen. Ook Fort Zeelandia is van 
bakstenen gebouwd. 

Bij de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog heeft baksteen in Nederland een hoge vlucht 
genomen. Dit resulteerde in een schaalvergroting van de traditioneel kleine bedrijven die 
bakstenen produceerden. Baksteen is nog steeds een populair bouwmateriaal vanwege de 
grote variëteit aan soorten, formaten, texturen en kleuren, en de lage onderhoudsbehoefte. In 
Nederland zijn in 2010 ongeveer vijfendertig steenfabrieken in bedrijf, die gezamenlijk 1,1 
miljard bakstenen per jaar maken.  

De belangrijkste grondstof voor baksteen is klei. De klei kan rivierklei uit de uiterwaarden zijn 
of zeeklei  van de kuststreken. Er bestaan ook kleilagen die in het verleden gevormd zijn door 
wind- of landijsafzettingen. In Nederland wordt hoofdzakelijk rivierklei gebruikt. De 
kleisamenstelling bepaalt grotendeels de kleur van het uiteindelijke product. IJzerhoudende 
klei geeft de baksteen na het bakken een rode kleur en kalkhoudende klei meer een gele kleur. 
De kleisamenstelling en het bakproces bepalen voor een belangrijk gedeelte de 
kwaliteitseigenschappen van de stenen, zie verder op bij het kopje kwaliteit. Voor de selectie 

van geschikte kleisoorten worden daarom eerst grondmonsters genomen en onderzocht. Met 
vrachtauto's of per schip wordt de klei na het ontgraven naar opslag van de fabriek vervoerd. 
De gaten die achterbleven bij de kleiwinning in de uiterwaarden worden tichelgaten genoemd. 
De winning uit de uiterwaarden gebeurt in de eenentwintigste eeuw zorgvuldiger, rekening 
houdend met de natuurwaarden en het cultuurlandschap. Daarbij werken de aannemers 
volgens een gedragscode. De kleiwinningsgebieden krijgen na het vergraven meestal een 
bestemming als natuurgebied. 
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Bakstenen werden van oorsprong genoemd naar de plaats van herkomst. Waalsteen werd 
gemaakt van door de Rijn aangevoerd kleislib (Rijnklei), afkomstig uit de omgeving van de 
rivier de Waal. IJsselsteen was afkomstig van de Hollandse IJssel. 

Om de variaties in kleisamenstelling en korrelverdeling te egaliseren wordt de voorraad klei 
systematisch en gecontroleerd opgebouwd. De klei wordt enige tijd in horizontale lagen 
opgestapeld die kleibulten of kleidepot worden genoemd. Dat is ook nodig om de organische 
bestanddelen (plantenresten) de tijd te geven om weg te rotten. Als ze in de klei blijven kunnen 
de stenen opgeblazen of gebroken worden door gasvorming. Door de berg verticaal af te graven 
ontstaat al een grove menging van de verschillende kleilagen. 

Voordat de klei gebruikt kan worden voor het maken van bakstenen, worden steentjes en 
eventuele metaaldelen uit de klei met een elektromagneet verwijderd. Daarna wordt de klei 
gekneed en gemalen. Het kneden en malen en het toevoegen van water en stoom hebben tot 
doel de kleimassa homogeen te maken en haar de plasticiteit te geven die voor het vormen 
van de stenen noodzakelijk is. Ook door toevoegingen geeft men de kleimassa bepaalde 
gewenste hoedanigheden. Zo worden vette kleisoorten 'vermagerd' door toevoeging van zand 
en geeft bijvoorbeeld mangaanerts de baksteen een bepaalde kleur. 

 

Er zijn een verschillende manieren om een baksteen zijn rechthoekige vorm te geven: 

• Door middel van een vormraam of vormbak die volgeperst wordt met klei. De vormen 
worden voor het vullen in water gedompeld (vormraam) of met zand of zaagsel (vormbak) 
bestrooid zodat de stenen makkelijk loslaten. De overtollige veelal rivierkleiklei wordt 
daarna afgestreken. Dit type baksteen noemt men handvorm. Handvorm gemaakt in een 
vormbak en bezand is het meest algemeen. Ook wordt de kleibal wel in zaagsel 
gewenteld. Oorspronkelijke handvormstenen gemaakt in een bodemloze bak, een 
vormraam of met zaagsel in een vormbak, kenmerken zich door de originele kleur van de 
scherf. De kleur wordt bij deze wijze van werken niet versluierd door het zand. 

• Door middel van een strengpers. Dit is een kleimachine waaruit een oneindige streng 
klei komt. Deze streng wordt op een lopende band terecht op de gewenste steenhoogte 
afgesneden. Met een strengpers worden veelal geperforeerde stenen vervaardigd. 

Ongebakken baksteenvormige kleiblokken worden vormelingen genoemd. 

 

Voordat de vormelingen de oven ingaan om gebakken te worden, moeten ze eerst een 
aanzienlijk deel van het water dat de klei nog steeds bevat verliezen. Het gevaar zou anders 
bestaan dat de stenen bij het bakken zouden gaan barsten. 

In moderne steenbakkerijen worden de vormelingen kunstmatig gedroogd in droogkamers of 
droogtunnels waar het proces regelmatig en verloopt in meestal twee tot vier dagen, in 
ambachtelijke bakkerijen worden de stenen in de open lucht, soms onder een afdak, gedroogd, 
dit duurt één tot drie weken, afhankelijk van formaat en klimaat. 

Na gedroogd te zijn worden de gevormde bakstenen gebakken. Dit bakken of stoken gebeurde 
vroeger in periodieke ovens (veldovens); in de tweede helft van de negentiende eeuw werd 
overgegaan op continu brandende ringovens, zigzagovens en vlamovens. Na de Tweede 
Wereldoorlog komen tunnelovens in gebruik. Bij het bakken is het belangrijk dat de 
temperatuur niet te snel stijgt, anders is het mogelijk dat de buitenkant van de stenen al 
uitgebakken is en het binnenste niet, waardoor de stenen door overdruk bol worden of zelfs 
kunnen barsten. Zowel het op baktemperatuur (tot tussen de 900 en 1100 °C afhankelijk van 
de kleisoort) brengen als het daarna afkoelen, mag niet te snel gaan. Door het bakken 
verglazen de zandkorrels in de klei, waardoor er een harde baksteen ontstaat. 

Afhankelijk van de plaats in de oven onderscheidde men vroeger vier hardheden namelijk: 
klinkers, hardgrauw, boerengrauw en rood. Klinkers zijn de hardste en ook de kleinste, omdat 
ze aan de hoogste temperaturen zijn blootgesteld. Klinkers nemen weinig vocht op en zijn 
daarom geschikt voor het trasraam  of bestrating. Rood is de zachtste steen en is bijvoorbeeld 
goed geschikt voor binnenwanden. Rood is verdrongen door de niet gebakken kunststeen 
kalkzandsteen, gipsblokken en speciaal ontwikkelde binnenmuurstenen o.a. van klei en 
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toeslagstoffen. Stenen gebakken bij de mond van het vuurkanaal zijn kromgetrokken en 
gesinterd en worden mondstenen genoemd.   

 

 

 

1860, strengpersmachine, de machine werd door stoom aangedreven. Uit: Baksteen, J.W.P. 
Campbell, uitgever Thoth, Bussum. 

 

Tegenwoordig worden de bovengenoemde benamingen niet meer gebruikt, maar wordt 
gesproken van binnenmuursteen, gevelsteen en hogedruksteen. Een en ander is vastgelegd 
in de Europese productnorm NEN-EN 772 ten behoeve van de CE markering. Gebakken 
kunststeen, ook gevelsteen en straatsteen bevatten geen uitloogbare stoffen die 
milieuverontreinigend zijn. Belangrijke eigenschappen die o.a. bij CE-markering worden 
vastgelegd zijn de mate van vorstbestendigheid NEN-EN 772-22), de mate van wateropzuiging 
(NEN-EN 772-7), toegestane maatafwijkingen (NEN-EN 772-16) en de druksterkte (NEN-EN 
772-1). Baksteen wordt in de praktijk vooral gekozen op basis van de gewenste kleur, 
structuur, textuur en afmetingen. De informatie uit de CE-markering wordt daarbij gebruikt 
om te controleren of de minimale technische eigenschappen voldoen aan de eisen die de 
beoogde toepassing vraagt. 

Baksteen is een grof keramisch product. Zoals eerder genoemd zijn de kleisamenstelling in 
combinatie met de wijze van productie (zoals de oventemperatuur) van invloed op de kleur en 
maatvastheid van het eindproduct. Dit betekent dat stenen onderling een andere maat 
kunnen hebben, en de verschillen met andere productiecharges aanzienlijk kunnen zijn. In 
NEN-EN 771-1 zijn klassen voor toegestane maattoleranties voor lengte, breedte en dikte 
vastgelegd. Met behulp van de maatklasse en de maatspreiding is tot een goede lengte 
maatvoering van muren en gebouwen te komen. De lange zijde van een baksteen 
wordt strek genoemd, de korte kant kop. Boven- en onderkant heten platte kant. 
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Bakstenen worden in Nederland al eeuwenlang gebruikt; die geschiedenis kent periodes van 
verschillende formaten die bekend zijn. In de archeologie en de bouwhistorie wordt daar 
dankbaar gebruik van gemaakt omdat het daarmee mogelijk is een bouwwerk (met zijn evt. 
latere verbouwingen) te dateren.  

In Nederland en België ontwikkelde zich al vroeg een baksteenindustrie door de rijke 
aanwezigheid van daarvoor goede kleigronden enerzijds en het gebrek aan natuursteen 
anderzijds. Reeds in de twaalfde eeuw werd baksteen toegepast voor het bouwen van kloosters 
en kerken. Belangrijke baksteenproducerende streken waren tot de  negentiende eeuw gelegen 
aan de Oude Rijn en in Friesland. Tegen het einde van de achttiende eeuw werd het gebied 
van de grote rivieren het belangrijkst. Thans wordt baksteen gebakken van klei die in 
Nederland op vele plaatsen wordt gevonden, o.a. in Friesland, Groningen, Twente, Gelderse 
Achterhoek, langs de grote rivieren, Utrecht, Noord-Brabant en Ned.-Limburg, in België langs 
de Beneden-Rupel. De grote verscheidenheid in steentype, vorm, kleur en kwaliteit vloeit voort 
uit verschillen, zowel in de samenstelling van de grondstoffen als in het bij de fabricage 
gevolgde vorm- en bakproces. Er zijn verschillende steentypen. Dit wordt bepaald door de 
wijze van vormen. De handvormsteen vertoont aan de dagziende zijden een ‘nerf’ en geeft 
daardoor een gevel van levendig aanzien. De machinale vormbaksteen is meestal kenbaar aan 
zijn vrij strakke vorm, vijf belande vlakken en één afgestreken platte zijde. Dit type wordt 
voornamelijk langs de grote rivieren en in Noord-Brabant geproduceerd. De strengpersteen is 
herkenbaar aan de kantigheid, de twee afgesneden platte vlakken en de meestal aanwezige 
perforatie: gaten loodrecht staande op de afgesneden vlakken. Op het oppervlak kan met 
behulp van oliën een reliëf aangebracht zijn, ook is deze steen wel bezand. De strengperssteen 
wordt o.a. gemaakt in Groningen, Twenthe en Limburg. 

In het verleden kwamen uit de veldovens alle mogelijke soorten baksteen: de ‘harde’ werden 
gebruikt voor bestratingsdoeleinden en keldermuren, de ‘middelharde’ voor buitenmuren en 
de ‘zachte’ voor binnenmuren. Tegenwoordig beheerst men het ovenproces dusdanig dat een 
bepaalde, gewenste kwaliteit (sortering) wordt verkregen. In afdalende hardheidsgraad werden 
de metselstenen (volgens het oude Nederlandse normblad N 520) onderscheiden in: kelder-, 
trasraam-, gevelklinker, hardgrauw, boerengrauw en rood. Voor opgaande buitenmuren wordt 
vooral hardgrauw en gevelklinker gebruikt; boerengrauw en rood vooral voor binnenmuren. 
Vele andere kwaliteitsomschrijvingen zijn gangbaar, o.a. vuilwerkklinker, mondklinker, 
bleekrood en achterwerker. De achterwerker zijn minder ooglijke stenen, die niet zichtbaar 
verwerkt worden. 

Naast de gegeven formaten komen nog de kloostermop, de lilliput en diverse typen holle 
bouwsteen en isolatiesteen voor. De nieuwe Nedederlandse norm NEN 2489 geldt voor alle 
metselbaksteen, ongeacht de vervaardigingsmethoden. Er wordt uitgegaan van drie 
toepassingsgebieden, nl. binnenmuursteen, buitenmuursteen en hoogbouwsteen, waarvoor 
verschillende eisen aan druk- en splijtsterkte gesteld zijn. Naast de (gewijzigde) oude formaten 
is het zgn. standaard F5-formaat opgenomen. De afmetingen (afb.1) daarvan zijn aangepast 
aan het door de ISO aanvaarde modulaire coördinatiesysteem met basismoduul M = 100 mm. 
Dit systeem is voortgekomen uit het streven naar standaardisatie van de maten van 
bouwelementen.  

Van de rijke kleurverscheidenheid waarin metselsteenproducten worden vervaardigd, nl. 
verscheidene tinten rood, geel, bruin, grijs, paarsgrijs en zwartgrijs, zijn de rode, de 
genuanceerde en de gele kleuren wel de meest voorkomende. Behalve door de chemische 
samenstelling wordt de kleur van baksteen mede bepaald door de korrelverdeling van de 
kleurvormende bestanddelen, de baktemperatuur en de ovenatmosfeer. Klei rijk aan ijzeroxide 
bakt in het algemeen rood, een kalkrijke klei geel. Ook de textuur van het oppervlak en de 
kleur van het eventueel gebruikte vormzand kunnen het uiterlijk van de baksteen 
beïnvloeden. Sommige steenfabrieken maken ook geglazuurde stenen, deze zijn op de lange 
(strekse) zijde en/of op de korte (kopse) zijde van een bepaald, al dan niet doorzichtig glazuur 
voorzien. 

Baksteen heeft ook goede akoestische eigenschappen en zet praktisch niet uit bij thermische 
veranderingen in tegenstelling tot beton baksteen.  Gemetselde muren kunnen zelfdragend 
zijn. Dat wil zeggen dat er niet een afzonderlijk skelet van b.v. staal nodig is. Een muur van 
negentien centimeter dik heeft een brandweerstand van minstens zes uur. Een spouwmuur 
bezit een goede thermische isolatie en vochtisolatie. Bron: Ensie.nl. 
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De ronddraaiende, in een band geschakelde vormbakken worden schoongespoeld en bezand, 
waarna zij opnieuw met klei worden gevuld.  

 

 

 

De vormeenheid. Via de trechter van de doseerinrichting wordt telkens een klei-mop tussen 
ronddraaiende banden met kracht in de vormbak geworpen. Op de tweede foto is de streng te 
zien. Klei wordt door de persmond op een band geperst.    
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De veldoven  
 

Een veldoven is een zodanig gestapelde massa gedroogde stenen dat deze een oven vormt 
waarin de stenen worden gebakken tot baksteen. Omdat de oven telkens opnieuw moet 
worden opgebouwd wordt dit een periodieke oven genoemd. In Europa waren 
deze veldbrandovens vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw in gebruik. Vanaf eind 
negentiende eeuw werd de periodieke oven meer en meer vervangen door continuovens zoals 
de ringoven, en vanaf het midden van de twintigste eeuw de tunneloven. 

Gedolven klei van voor steenbakken geschikte kwaliteit werd na met de hand te zijn gekneed 
en gereinigd gevormd in een vormraam (bodemloos) of in een vormbak (met bodem). De natte 
stenen werden vervolgens aan de buitenlucht gedroogd. Zodra ze stevig genoeg waren werden 
ze op de smalle kant gezet, het zogenoemde rechten. Hard geworden stenen stapelde men in 
lange open rijen van zo'n twintig lagen hoog. Bij regen werden de rijen gedroogde stenen 
afgedekt. Als de stenen voldoende gedroogd waren kon het bakken in een oven beginnen. 

Een veldoven is een groot rechthoekig bouwwerk van dikke muren. Hierin werden de 
bakstenen in rijen, de zogenaamde stapelgangen, opgestapeld. Tussen de langszijden liepen 
de stookgangen. In de lange muren zaten aan de onderzijde openingen waardoor het 
stookvuur gevoed kon worden. De korte zijde van de oven was om de oven te vullen of te legen. 
Het bakproces van stapelen in de oven, stoken, afkoelen en leeghalen van een partij van ca. 
50.000 stenen duurde ongeveer drie tot vier weken. In de wintermaanden kon niet worden 
gewerkt. Een droog seizoen maakte het mogelijk dat van april tot november ongeveer vijf 
ovenladingen gebakken werden, bij slecht weer was dat minder.  

Periodiek in veldbrand gestookte ovens zijn over vrijwel de gehele wereld bekend. In Europa 
werden ze uiteindelijk vrijwel geheel vervangen door latere oventypes, vooral omdat het vullen 
en uithalen van de bakstenen erg arbeidsintensief is en er in tegenstelling tot latere ovens niet 
doorlopend bakstenen konden worden gebakken. Ook duurde het bakproces erg lang en was 
het brandstofgebruik relatief hoog. In Azië en Afrika komt het in veldbrand stoken nog 
algemeen voor. 

In 2014 vonden Walcherse archeologen twee goed bewaarde veldbrandovens, net ten noorden 
van Arnemuiden. Ze waren eenvoudig opgebouwd met enkele smalle stookgeulen, waartussen 
rijen bakstenen vermoedelijk tot enkele meters hoog gestapeld lagen. Elke oven kon per 
bakbeurt enkele tienduizenden stenen produceren. De stenen het dichtst bij het vuur kregen 
door oververhitting een groenachtige glazuurlaag, veroorzaakt door het zout in de klei. Deze 
groene bakstenen werden vaak als decoratieve elementen in bijvoorbeeld kerkgebouwen 
gebruikt. 

De middeleeuwse baksteenproductie was een lokale aangelegenheid, met doorgaans 
geïmproviseerde ovens en werkterrein. Op de baksteennijverheid en de ongeschoolde, slecht 
betaalde werkkrachten, vaak vrouwen en kinderen, is lange tijd neergekeken. Het 
productieproces in de veldovens moest met eenvoudige middelen en minimale verplaatsingen 
een maximale productie bereiken. Het winnen van de grondstof vond bij voorkeur plaats in de 
directe omgeving van de baklocatie. Voorwaarde was wel dat deze plek ver genoeg van 
eventuele bewoning verwijderd was, om overlast door rook en vuur te vermijden. 

De uitgegraven klei werd een winter lang ‘in de rot’ gelegd om plantaardige organismen te 
laten afsterven. In april begon het vormseizoen en werd de klei in lagen vermengd met water, 
en met blote voeten tot verwerkbaar materiaal gestampt. Dit zogenaamde ‘walken’ was 
bijzonder zwaar werk. Vervolgens werd de klei tot baksteen gevormd door de steenvormer. Met 
behulp van een vormtafel, enkele steenvormen, water en zand vormde deze persoon de 
bakstenen. De gevormde stenen werden op rijen te drogen gelegd waarna ze, eenmaal droog, 
werden gebakken. 

Deze arbeidsintensieve werkwijze bleef tot in de negentiende eeuw nagenoeg onveranderd. 
Vanaf het begin van de twintigstee eeuw namen steenfabrieken de productie over. Bakstenen 
kunnen archeologen en bouwhistorici helpen om structuren te dateren. Zo zijn middeleeuwse 
stenen, de zogenaamde kloostermoppen’, een flink stuk groter dan de bakstenen van vandaag. 
Sommigen waren zelfs meer dan dertig centimeter lang (38x12x8.5). 
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Het Orderbos 
 

Aan de noordzijde van het Orderbos ligt een rij leemkuilen met in het centrum een enorm gat 
dat bekend staat als de Germanenkuil of Heidense kuil. De gaten zijn ongetwijfeld voor 
leemwinning gebruikt, alleen is niet met zekerheid te zeggen wanneer en waarvoor. 

 

 

 



30 

 

 

Bron: boshistorie.nl. 
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Bron: Canon van Limburg  
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Tichelwaark Enter  

 

 

1900, de oude steenbakkerij van Rohaan, is gesloopt in 1902, collectie familie Rohaan. 
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Patentbrief uit 1892 van de steen- en pannenfabriek. Het moest elk jaar worden aangevraagd. 
Collectie familie Rohaan. 
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1880, op de kaart staan de tichelwerken in Enter, Rohaan (2), ernaast Leestemaker en 
Braamhaar op de Zuiderbrink. bron: kadaster Zwolle 

 

In 1803 begon Gerrit Rohaan een steenbakkerij. Dat was op de plaats waar nu de betonfabriek 
is. In 1860 werd aan de overkant van de weg, op de Zuiderbrink, een veldsteenoven gebouwd, 
midden op een perceel heide. Initiatiefnemers waren Jan Hendrik Rohane en Gerhardus 
Braamhaar. Aan de ene kant van de weg was de steen-  en pannenbakkerij en er kwam dus, 
aan de overkant, een nieuwe veldoven. Tien jaar later kocht Arend Jan Leestemaker de 
veldsteenoven, bouwde een ringoven en breidde de stapelplaatsen en droogloodsen uit. 
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Al eeuwen geleden werd er op verschillende plaatsen in Enter leem gewonnen. Dat blijkt uit 
veldnamen als de Leemstukken in de Zuideres en de Leemkuilen stukken op en rond de 
Hamberg. De leem werd gebruikt om vlechtwerkwanden van boerderijen en schuren aan te 
smeren. Veel stenen gebouwen waren er nog niet in Enter. In 1795 was er één gezinshoofd in 
Enter die als metselaar zijn brood verdiende. De bakstenen moesten van elders aangevoerd 
worden. 

In 1803 begon Gerrit Rohaan een steenbakkerij. Het gezin Rohaan woonde op de helling van 
leemrijke Hamberg. Veel stelde het bedrijfje in het begin niet voor. Rond 1820 gaf Rohaan als 
beroep nog tapper op. In zijn woning was een tapperij gevestigd die De Rode Haan heette. In 
1823 was er een grote brand in Enter waarbij omstreeks vijfendertig woningen en veel schuren 
verwoest werden. Bij de herbouw werden veelal bakstenen en pannen gebruikt, waardoor de 
steenbakkerij een flinke impuls kreeg. 

In 1830 moest de productie uitgebreid worden. De gebroeders Ter Horst, steenbakkers in 
Rijssen, hadden voor de kapitale som van  tweehonderdtienduizend gulden de aanleg van een 
klinkerweg van Raalte naar Almelo aangenomen. De gigantische hoeveelheid stenen die 
hiervoor nodig waren konden niet in hun eigen bedrijf gemaakt worden, zodat alle 
steenbakkerijen in de omgeving, waaronder Rohaan, ingeschakeld werden. Dat leverde 
aanzienlijke werkgelegenheid op. Gemiddeld werkten er zo'n dertig personen waarvan 
tweederde vrouwen en kinderen. Het loon varieerde van vijfenveertig tot zestig cent per dag. 

In 1862 verwoestte een geweldige brand vrijwel de gehele binnenstad van Enschede. De 
wederopbouw van de stad leverden de steen- en pannenbakkerijen veel werk op. In enkele 
jaren verrees in Enter een nieuwe steen- en pannenbakkerijen van Jan Hendrik Rohaan en 
Gerhardus Braamhaar. De steenbakkerij werd later verkocht aan Leestemaker. In die jaren 
vonden er wel honderd mensen werk in Enter in deze industrietak. 

Er bestonden ook bakstenen met bijzondere kwaliteiten. H. van Wijngaarden, schoolmeester 
in Rectum, was in het bezit van een baksteen die op het water bleef drijven. De steen baarde 
destijds nogal wat opzien. Dat blijkt uit een artikel van de hand van Wijngaarden uit 1848. 
Een hoogleraar uit Deventer heeft er zelfs een onderzoek naar verricht. De steen was gemaakt 
van klei die was gevonden aan de rand van het veen. De klei had zich daar vermengd met 
veengrond. Bij het bakken verdwenen de veenbestanddelen en ontstonden er kleine holten die 
de steen drijfvermogen gaf. 

Na de wederopbouw van Enschede verdwenen de steen- en pannenovens in Enter weer even 
snel als ze gekomen waren. Alleen Rohaan bleef over. Maar aan het einde van de negentiende 
eeuw begonnen de leemvoorraden in Enter op te raken. Ook in Rijssen kampte men met dit 
probleem. Toen er onder Markelo grote leemvoorraden ontdekt werden, was dat voor Rijssen 
een uitkomst. Voor Enter was de afstand te groot. De fabriek van Rohaan schakelde over op 
cement- en betonproducten. Dit betekende het einde van de steenbakkerij in Enter. bron: 
entoen.nu. 
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De arbeiders op de steenplaatsen waren in de achttiende en negentiende eeuw sterk 
afhankelijk van de fabrikanten. Ze werden op jaarbasis ingehuurd en werden ondergebracht 
in huisjes van de fabriek. Ook hun vrouw en kinderen moesten meewerken. Onder de 
arbeiders waren er weer verschillende ‘specialisten’: er waren aardwerkers, steenvormers, 
kleivletters, stokers, kruiers, allemaal onder leiding van een ‘meesterknecht’. 

De pan- en steenindustrie werd een echte industrie toen de stoommachine en elektromotor 
opkwamen aan het eind van de  negentiende eeuw. Slimme fabrikanten grepen de 
mogelijkheden van die uitvindingen aan. Zij waren het ook die de concurrentie met de andere 
steensoorten konden doorstaan. 
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Tichelwerk  
 

De geschiedenis van de baksteen gaat ver terug. Het woord tichel is afgeleid van de 
ongebakken kleitabletten die, vermengd met haksel, door de Grieken werden gebruikt als 
dakbedekking. Al vroeg had de mens kunstmatige huisvesting nodig omdat hij niet permanent 
de beschikking had over holen en grotten. Eén van de eerste bouwsels was de kleihut, gemaakt 
van palen, takken en twijgen. De wanden werden bestreken met klei, die aan de oever van een 
riviertje of meertje werd gevonden. De zon zorgde er vervolgens voor dat ze droog en hard werd. 
In een volgende periode werd de klei gevormd in broden (15 bij 40 cm) en vervolgens na het 
drogen gebakken in de zon of het vuur. De oude Egyptenaren fabriceerden al op deze wijze 
hun bakstenen. Het zou nog tot de Middeleeuwen duren voordat in Oost Nederland de eerste 
bakstenen werden geproduceerd. In het begin voor de bouw van kloosters, later geleidelijk 
aan ook voor  particulieren. In het midden van de vorige eeuw waren er inmiddels meer dan 
vijftig ‘tichelwerken’, vooral in de omgeving Rijssen, Enter en Elsen.  

Ze lagen her en der verspreid tussen de boerderijen en verschilden daarvan ook nauwelijks in 
grootte. In eerste instantie werd als grondstof de donkerblauwe en vette zeeklei gebruikt, die 
was ontstaan in de tijd dat ons land nog onder de zeespiegel lag. Toen de vette klei op raakte 
werd over gegaan op de geelgrijze keileem, die in de ijstijd was ontstaan en vaak vermengd 
was met stenen.  

Het stenen bakken was zwaar en arbeidsintensief werk. De zware leem moest met de spade 
gedolven worden. Met kruiwagens, later met kipkarretjes over rails, werd de vette massa door 
de bossen naar het fabrieksterrein vervoerd. Hier werd de klei/leem op een ‘bult’ gegooid, 
waarna ze eerst een winter lang ‘in de rot’ moest staan om plantaardige resten te laten 
afsterven. Bovendien werd door weersinvloeden de klei rul en beter verwerkbaar. Met behulp 
van houten raampjes werden de stenen handmatig gevormd en op ‘banen’ gelegd om te 
drogen. Vervolgens werden deze ‘rauwe stenen’ naar de droogloodsen gebracht , waar ze 
bleven tot ze wind-droog waren. Er werd nadrukkelijk voor gewaakt dat ze niet nat werden 
door de regen want dan was alle werk voor niets geweest. Daarna werden de stenen op 
kruiwagens naar de plaats gebracht waar ze gebakken zouden worden. In die tijd deed men 
dat in veldovens, bestaande uit drie dikke en dichte muren, waarbinnen de stenen werden 
opgestapeld. Tussen deze stenen liet men gangen open, de zogenaamde stookkanalen. Daarin 
werd turf geworpen die als brandstof diende. Tenslotte werd met de vierde muur de oven 
dichtgemetseld en kon het eigenlijke stookproces beginnen: één week ‘droogstoken’, twee 
weken ‘krimpstoken’ en na een periode van nog eens twee weken konden de stenen uitgekruid 
worden. Bron: de Hofmarken.nl. 
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Langs de Vecht 
 

Vanaf de dertiende eeuw werd langs de Vecht steen gebakken, aanvankelijk in het grote 
formaat dat wel kloostermoppen wordt genoemd. De steen- en pottenbakkerijen brachten veel 
brandgevaar met zich mee. Daarom werd de Utrechtse voorstad De Bemuurde Weerd langs 
de Vecht gebouwd. Daar moesten al deze gevaarlijke beroepen worden geconcentreerd. 

Veel van de grondstof werd direct langs de rivier gevonden. Ook bij de bouw van kastelen 
langs de Vecht werd vaak lokaal de steen uit de klei gestoken en gebakken. Het proces van 
het produceren van baksteen was al bij de Romeinen bekend, maar ging na hun vertrek 
verloren. Pas aan het einde van de twaalfde eeuw werd het opnieuw toegepast. Daarvoor was 
het bouwen in steen alleen voor de zeer rijken weggelegd. Natuursteen diende tenslotte 
helemaal uit Duitsland of België gehaald te worden, een kostbare zaak die maar weinig 
mensen zich konden veroorloven. Alleen bijvoorbeeld de bisschop van Utrecht en hoge 
edellieden bouwden in natuursteen.  

Baksteen verminderde de kans op stadsbranden. Steeds meer huizen werden in steen 
gebouwd en de stad Utrecht verbood rond 1400 het dekken van daken met riet. Ze gaf zelfs 
een subsidie op dakpannen. Dat betekende een flinke stimulans voor de pannen- en 
baksteenfabricage. De meeste geschikte klei werd langs de rivieren gevonden. De rivier diende 
ook als aanvoerroute voor brandstof, meestal turf, en afvoerkanaal voor de bakstenen naar 
de klanten. Het kwam regelmatig voor dat op buitenplaatsen langs de Vecht een 
baksteenfabriekje stond. De grond werd afgeticheld, de klei in vormen geperst, gedroogd en 
onder hoge temperaturen gebakken. Voor de stenen werd een grote oven gebouwd, de 
dakpannen werden in een kleinere oven afgemaakt. De rijke Amsterdammers die vanaf de 
zestiende eeuw zich langs de Vecht vestigden, baatten vaak ook een steenbakkerij uit. Niet 
alleen bij Cromwijck en Vecht en Rhijn, maar ook bij de Gouden Hoef van Jacob 
Huydecoper en bij Het Goed ten Bosch van Jan Jacob Werkhoven lagen toen al ovens. De 
uiterwaarden bij Maarssen en Zuilen waren zeer geschikt om af te tichelen, maar ook de 
Diependaalse polder en het gebied rond Vleuten leverden klei van voldoende kwaliteit.  Bron: 
Entoen.nu. 

 

Gezicht op de ruïne van het Huis Cromwijck bij Maarssen. Het Huis is verwoest door de franse 
troepen in 1672. De prent van I. Sorious is afkomstig uit ’t Onroerde Nederlandt, uitgegeven 
in 1676, uit de collectie van het Utrechts Archief. 
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Tichelwaark Rijssen  
 

Een der oudste bestaansmiddelen van de Rijssense bevolking is het steenbakken. De 
grondstof hiervoor had men bij de hand, ze werd gevonden op de Brekeld, de zuidoostelijke 
helling van De Es. Onwillekeurig zijn we geneigd te denken dat de ravijntjes daar ontstaan 
zijn door de werking van gletsjers in de ijstijd. Ze zijn echter het werk van mensenhanden en 
niet van natuurkrachten. Hier werd vroeger de klei gegraven die gebruikt werd als grondstof 
voor het steenbakken. De klei dateert niet uit de ijstijd maar is van oudere herkomst. Ze was 
niet geelgrijs en vol keien, echter donkerblauw en vet, zo vet dat ze soms op het water bleef 
drijven. Ze is ontstaan toen ons land nog onder de zeespiegel lag en de kustlijn ergens diep in 
Duitsland liep. Overal waar die oude blauwe zeeklei niet te diep lag werd de spade in de grond 
gezet. De zware klei moest met de spade gedolven worden. Het was moeizaam werk, het werd 
gedaan, generatie op generatie. In hobbelige wagens werd de vette massa dwars door de 
bossen naar het fabrieksterrein vervoerd.  

Langzamerhand raakte de klei uitgeput. Nu liggen de groeven verlaten, behalve zomers, als 
toeristen de ravijnen gaan bezoeken vanwege het natuurschoon. De steenbakker was toen 
aangewezen op de keileem dat hij van verre moest halen. Deze keileem is, in onderscheiding 
met klei, wel in de ijstijd ontstaan. Toen gletsjers ver over ons land schoven en daarbij de 
keileem achterlieten: een soort verpulverd gesteente, afkomstig uit Scandinavië. De keileem 
wordt tegenwoordig nog gebruikt als grondstof voor de baksteenindustrie, hoewel ze minder 
goed is dan de blauwe zeeklei. De leemgroeven liggen in de Hoch, een gebied ten zuiden van 
Rijssen. Voor het leemvervoer legde men smalspoorrails aan die op verschillende plaatsen het 
bos doorkruisen. Reeds vroeg had de mens kunstmatige huisvesting nodig, immers hij 
beschikte lang niet overal over holen en grotten. Eén van de eerste bouwsels was de kleihut, 
een maaksel van palen en twijgen. De wanden werden bestreken met klei die aan de oever van 
een rivier of meertje werd gevonden. De zon zorgde er dan wel voor dat ze droog en hard werd. 
Een toepassing van klei die de onze dicht benadert, vinden we in de Bijbel. In Exodus verhaalt 
de schrijver ons de onderdrukking van het volk Israël in Egypte. Het volk moest er 
voorraadsteden of schatsteden bouwen voor de Farao (1500 voor Christus  geboorte). Men 
bakte de stenen van klei vermengd met stro. Na het vormen en drogen werden ze in de zon of 
het vuur gebakken. Ze zagen er wat kleur en grootte betreft uit als onze oude zware 
roggebroden. Een steen woog veertien kilo en had de afmeting van vijftien bij veertig 
centimeter. We zien dat de bakstenen zeer oud zijn. Iemand uit de baksteenwereld zei het zo: 
'Als de baksteen in onze tijd uitgevonden zou worden, dan zou dat de grootste uitvinding der 
eeuwen en de grootste sensatie van de bouwmarkt zijn.' Wanneer we zo'n honderd jaar 
teruggaan in de geschiedenis van Rijssen, dan zien we dat daar ongeveer vijftig tichelwerken 
waren. Ze lagen her en der verspreid tussen de boerderijen en verschilden daarvan ook 
nauwelijks in grootte. Meestal was de eigenaar daarbij boer, hij bezat dan een stukje grasland 
en een koe. Zoals reeds boven gezegd werd de keileem door smalspoortreintjes naar het 
fabriekterrein vervoerd. In de Hoch werd de leem gegraven met behulp van een 
kleibaggermachine. De leem werd van de bodem en de wanden van de afgraving geschuurd 
en in kipkarretjes (kar met kantelbare bak) gestort. Hoewel hun voornaamste afzetgebied ten 
oosten van Almelo ligt, kunnen de steenbakkers niet profiteren van de aanleg van de 
spoorweg, de tarieven zijn te hoog. De steenbakkers wisselen de goede jaren af met slechte. 
Een natte zomer, zoals 1893 er een was, werkt nadelig op de productie en dus op de prijs van 
geleverde stenen. In het jaar 1900 verschafte de steenproductie, niet meer zo bloeiend als 
voorheen, aan honderdtwintig personen werk, waaronder een twintigtal vrouwen. Er zijn in 
totaal twaalf steenfabrieken die samen zes miljoen stenen produceren. Van de fabrieken 
hebben er drie een stoomketel en stoken met steenkolen, de ander stoken hun steenovens 
met turf. In het jaar 1901 worden acht miljoen stenen geproduceerd. Een groot deel hiervan 
blijft in Rijssen, de rest wordt per as en per spoor naar Almelo, Hengelo, Enschede en Delden 
vervoert. Het gemiddelde weekloon van een man in een steenfabriek bedraagt acht tot negen 
gulden, een vrouw verdient ruim de helft minder: drie gulden zestig tot vier gulden. Nadelig 
voor de arbeiders is dat de uitbetaling nog steeds plaats vindt in Pruisische munten. In het 
jaar 1901 ontstaat hierdoor ontevredenheid en wordt op een drietal fabrieken gestaakt. De 
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kwestie wordt spoedig in de minne geschikt, de fabrikanten besluiten aan de eisen van de 
arbeiders toe te geven en betalen voortaan uit in Nederlands geld.  

Voor de Rijssense steenbakkerijen zijn de jaren 1902 en 1903 twee slechte jaren. In de eerste 
vindt wel een productie van zesenhalf miljoen stenen plaats, maar deze blijven voor het 
grootste deel onverkocht. Er wordt te weinig gebouwd en de concurrentie wordt sterker. In 
Rijssen worden de vormen met de hand gevuld, veel bedrijven buiten Rijssen produceren 
machinaal, hetgeen grotere en nettere stenen oplevert. In het jaar 1903 heeft bovendien het 
slechte weer een nadelige invloed op de productie. Een ander probleem waar de steenbakkers 
mee hebben te kampen is het jaar na jaar schaarser worden van de grondstof. In de omgeving 
van Rijssen is langzamerhand geen klei of leem meer te vinden. Op de bedrijven heerste nog 
de oude patriarchale verhouding tussen werkgever en werknemer. Allen werken naast elkaar, 
allen zitten onder de leem of zijn roodgekleurd door de steenstof. Wanneer we nu in de Hoch 
komen zien we enkele draglines die de leem graven en in vrachtauto's storten. De smalle 
spoorlijntjes zijn bijna allemaal opgebroken. Een verfraaiing van het natuurschoon? Och, ze 
hoorden erbij, ze pasten in het landschap, net als vroeger de 'tichelwoarken' met hun bemoste 
pannendaken en heldere steenhopen. Nee, ze waren niet storend en overheersend in het 
landschap. Maar… laat ik niet romantisch worden. De veranderingen gingen door, ook in het 
droogproces. De gevormde stenen gaan nu rechtstreeks naar de drooginrichting waar ze na 
achtenveertig uur klaar zijn om gebakken te worden. De productie hoeft niet onderbroken te 
worden door slecht weer. De leem heeft men nu opgeslagen in een mengkelder van waaruit ze 
naar de vormmachine gaat. De tunneloven is praktisch volautomatisch. Wel is er een stoker 
die nu achter een schakelbord met lampjes en knoppen zit.    

 

1925, schoolplaat Cornelis Jetses 
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1885, Anthon Gerhard Alexander van Rappard 
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Kloostermoppen  
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Kloostermoppen, ook wel kloosterstenen of monniksstenen genoemd, zijn middeleeuwse 
bakstenen. Ze waren veel groter dan de huidige bakstenen en werden vooral gebruikt in 
kloosters, kerken en kastelen. Ofschoon het niet met zekerheid vastgesteld kan worden, is de 
heersende opvatting dat kloosterorden aan de bakermat van de baksteenfabricage stonden, 
hetgeen blijkt uit de naam; ook bakstenen die niet door monniken gebakken waren, werden 
in de volksmond zo genoemd. Sommige huizen werden ook uit kloostermoppen opgetrokken, 
maar, omdat deze erg duur waren, werden de meeste huizen in die tijd meestal van hout 
gebouwd. 

Nadat de Romeinen begin van de vijfde eeuw verdwenen uit de Nederlanden, verdween 
daarmee ook de baksteennijverheid. In de eeuwen hierna was er minder behoefte aan steen 
als bouwmateriaal en werd vooral hout, leem, riet en zoden gebruikt. In de loop van de 
Middeleeuwen ontstond meer behoefte aan hardere materialen. De voorheen uit het 
buitenland aangevoerde natuursteen kon niet meer aan de eis voldoen. De Friese 
kloosterorden, die contact hadden met het verre Italië waar de baksteentechniek bewaard was 
gebleven, herintroduceerden de technologie begin twaalfde eeuw. De zeeklei  die in Friesland 
gebruikt werd als grondstof, vereiste echter een ander bakprocedé. Naar waarschijnlijkheid 
hebben de Friese monniken dat procedé zelf ontwikkeld.[1] Van hieruit zou het tot de 13e eeuw 
duren voordat de techniek zich over Nederland verspreidde. 

Als vuistregel geldt: hoe dikker de mop, hoe ouder. De oudste stenen hadden hetzelfde formaat 
als de tufstenen die uit de Eifel geïmporteerd werden. De afmetingen verschillen van ca. 30-
38 × 14-18 × 8-12 cm (l × b × h). Later ontstond een min of meer standaardformaat van 28,5 
× 13,5 × 8,5 cm.   

 

 

 

 

1979, Meischke met een kloostermop. 
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Arjan Baan verzamelde verhalen en foto’s 
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De Hocht, jaren zeventig 
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Enter  

 

Hoewel Rijssen vroeger bekend stond om haar vele steenbakkerijen, heeft Enter ook deze tak 
van industrie binnen haar grenzen gehad. In 1803 begon de familie Rohaan aan de 
Rijssenseweg een steenbakkerij op de plek waar zich nu de betonfabriek Het Pannewaar 
bevindt. Op de Enter Es en de Hamberg werd al vele eeuwen leem gevonden. Dat weten we uit 
veldnamen uit de ontginningsperiode. In de Zuider Es liggen bijvoorbeeld de Leemstukken, 
bij de Hamberg de Leemkuilenstukken. Bij de huizenbouw wordt dan nog geen steen gebruikt, 
echter vlechtwerk waar leem overheen gestreken wordt. Begin 1700 wordt in Enter het 
herenhuis De Berghorst verbouwd en uitgebreid. Uit archiefstukken weten we wat de 
benodigde stenen met de Enterse zompen werden aangevoerd. Enter heeft dan nog geen 
steenbakkerij, anders waren de materialen daar wel van betrokken. Gerrit Rohaan sticht in 
het jaar 1803 aan de Rijssenseweg de eerste steenbakkerij. Zijn ouders hebben in het jaar 
1791 van de familie Dikkers uit Rijssen de plaats De Rohaan aangekocht. In het jaar 1749 
moet Enter in opdracht van de provincie opgave doen van 'de nieuwe getimmertens' die 
verrezen zijn tussen de jaren 1682 en 1749. In deze opgave staat vermeld dat ‘eene Jan 
Rohane’, die als onvermogend wordt aangemerkt een 'huisken heeft gezet op de gemeente.'  

De steenbakkerij stelt in het begin niet veel voor. Omstreeks het jaar 1820 geeft Gerrit Rohaan 
als hoofdberoep nog tapper op. In het pand is dan ook nog een tapperij gevestigd. Ongeveer 
dertig jaar later bezit Rohaan al een flink bedrijf. In de steenbakkerij werken dan eenendertig 
personen, van wie acht vrouwen en elf kinderen en de rest mannen. Het loon is niet hoog en 
varieert van negen stuivers tot zes dubbeltjes per week. In het jaar 1861 blijkt het aantal 
medewerkers gegroeid tot vijfenveertig. Dan werken er vijftien vrouwen en nog steeds elf 
kinderen. Na de grote brand in Enschede – in mei 1862 – ontstaat er grote vraag naar stenen 
en dakpannen. Ondernemer Rohaan pikt een graantje mee.  

 

Verse klei werd in een mal gedaan. Vervolgens werden de stenen te drogen gelegd. Een paar 
dagen later werden de stenen gestapeld. Op houten planken kwam dan een rij stenen te staan. 
De stenen werden zo opgestapeld dat de wind er goed tussendoor kon. Dan droogden de 
stenen nog beter. Vervolgens werden ze gebakken.   
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In Enter verrijzen in een paar jaar tijd nog drie steenbakkerijen en pannenbakkerijen. Eén op 
de Zuiderbrink en twee bij het tichelwerk Rohaan aan de Rijssenseweg. Dan werken er al 
honderd mensen in de steen- en pannenindustrie in Enter. De gaten in de Hamberg, waar 
klei wordt uitgehaald zijn om andere redenen ook berucht in Enter. Wanneer men zich op 
winteravonden rond het open vuur schaart, wordt er nog regelmatig verteld over de 
'kleenkwiefkes' die op de Hamberg huizen. De kleigaten op de top van de Hamberg zijn geliefde 
verblijfplaatsen van deze 'witte wiefkes'. 's Avonds en 's nachts wordt het pad over de Hamberg 
daarom ook gemeden. Aan het eind van de negentiende eeuw raakt de klei op in Enter. De 
ondergang van de steenindustrie in het dorp staat voor de deur. Met de klei en de witte wiefkes 
verdween de berg.  

De Rijssense steenbakkers zitten met hetzelfde probleem. Daar vinden ze op het laatste 
moment een nieuwe voorraad klei in de Hoch en kunnen blijven draaien. Voor de Enterse 
steenbakkerijen is de afstand te groot. De een na de andere steenbakkerij wordt gesloten. Nog 
voor de Eerste Wereldoorlog is het afgelopen met de Enterse steenbakkerijen. Rohaan schakelt 
dan met succes over op cementproducten. De stapelloodsen en de droogloodsen worden later 
gesloopt. Een anekdote uit de wereld van de steenindustrie wil ik u niet onthouden. Vroeger 
werd hier in de buurt nog wel eens het gezegde gebezigd: 'Hee drif as ne baksteen’. Daarmee 
bedoelde men dan meestal iemand die de zwemkunst meester was. Dat het gezegde een 
historische achtergrond had wist men niet. H. van Wijngaarden, die in het midden van de 
twintigste eeuw schoolmeester was in Rectum, had een baksteen die op het water bleef drijven. 
De steen zou afkomstig zijn van het vroegere kasteel De Dakhorst in Rectum. Veel kennissen 
hadden het wonder al aanschouwd. Zelfs tot in wetenschappelijke kringen drong het wonder 
door. Een hoogleraar uit Deventer onderzocht het fenomeen. De steen blijkt gebakken van klei 
en veengrond. Bij het bakken verdwijnen de veenbestanddelen grotendeels. Op die plaatsen 
ontstaan holtes die zich vullen met lucht daardoor blijft de steen drijven. Bron: Enter, het 
gedroomde land, Anneke Koers. 
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droogschuur 

 

 

droogschuur 

 

Rond 1900 waren de steenbakkerijen berucht om hun uitbuiting. De arbeiders verdienden 
weinig en op de koop toe waren ze verplicht om hun voeding in de winkels van hun bazen te 
kopen. Men noemde die winkels dan ook de banwinkels. Zelfs de huisjes van de arbeiders 
waren eigendom van de grote bazen. Dus het loon van de arbeiders kwam onrechtstreeks 
terug in de zak van de fabriekseigenaars. In de winter lagen de steenbakkerijen stil omdat het 
gewoonweg te koud was. Dan waren de arbeiders werkloos en hadden ze geen loon om eten 
te kopen. Ze waren dan wel verplicht om bij hun bazen geld te lenen. Tijdens de 
zomermaanden werd dan getracht die schulden terug te betalen door erg hard en heel lang te 
werken. Dikwijls werkten ze vijftien uur per dag. Van  vier uur tot eenentwintig uur. Een 
werkweek duurde van maandagochtend tot zaterdagavond. En op zondagmiddag ging men 
nog gauw wat gammen. Dit is de stenen onder droogloodsen stapelen om ze te laten drogen 
voor ze gebakken worden. Deze droogloodsen waren langwerpige gebouwen.    



69 

 

 

 
Alle leden van het gezin, ook de kinderen die vaak niet eens zeven jaar oud waren, moesten 
mee aan het werk. Bovendien woonden deze arbeiders in huisjes die ook van de 
steenbakkersbazen waren. Ze waren dus echt wel met handen en voeten gebonden aan hun 
bazen. Ze werkten vaak voor een hongerloon. Wie lastig was of protesteerde werd ontslagen. 
Dat betekende meestal geen loon. Op de andere steenbakkerijen werd je een herrieschopper 
genoemd. Dus ander werk zoeken werd onmogelijk gemaakt. Op 9 april 1894 brak er een 
eerste spontane staking uit. Dit was uitzonderlijk in die tijd. Later zouden er nog veel 
stakingen volgen. Vele arbeiders sloten zich later aan bij de socialistische vakbond. Deze 
vakbond kwam op voor de rechten van de arbeiders.  

Kinderen van nauwelijks zes jaar werden door hun vader slaapdronken naar de werkplaats 
gebracht. Daar moesten ze een hele dag hard werken om dan ’s avonds weer doodmoe door 
vader naar huis gebracht te worden. Het ligt voor de hand dat de kindersterfte zeer groot was. 
In 1853 stierf de helft van de kinderen voor hun vijftiende jaar. 
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De zware arbeid werd enkele keren per dag onderbroken voor het schaften.  In de voormiddag 
was dat rond 9 uur, in de namiddag rond  16 uur. Om klokslag  12 was de hoofdmaaltijd. Die 
bestond uit een stuk brood met wat vet of margarine. Men dronk daarbij chicorei. Nadat de 
kinderarbeid afgeschaft was werden de kinderen vroeg in de morgen op pad gestuurd om 
brood en drinken te brengen. Het werkende gezin kwam ’s avonds pas thuis tussen 21 uur en 
22 uur. Moeder was dan vroeger naar huis vertrokken om alvast te koken. Het afgepeigerde 
gezin werkte de aardappelpuree met groenten, meestal wortelen of kool, met ajuinsaus, zonder 
vlees, snel naar binnen en gingen dan meteen naar bed. Vrije tijd voor de volwassenen en 
kinderen was er niet.  
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Tichelwaark Markelo  

Het tichelwerk van Bram Ten Hove. Jan Willem Ten Hove, vader van Bram Ten Hove en 
afkomstig uit Rijssen, kreeg tegelijk met Rohaan in 1858 vergunning om een steenbakkerij te 
stichten. Uit de archieven valt af te leiden dat ze echter pas jaren later, omstreeks 1865, 
werkelijk met de productie zijn begonnen. Opmerkelijk is ook dat de heidegrond waarop de 
gebouwen werden geplaatst pas in 1890 door Ten Hove, samen met z’n vennoot Jan Wolthuis 
uit Rijssen, werd aangekocht van boer Leunk op De Wêver in Beusbergen. Bram ten Hove 
kwam pas in 1879 met zijn gezin in Markelo wonen. Dit bedrijf was kleiner dan dat van 
Rohaan, omdat het zich beperkte tot de productie van stenen (geen dakpannen).  

Bij de dagelijkse werkzaamheden in het veld was er veel samenwerking tussen beide bedrijven, 
maar bij hun verkoopactiviteiten was dat zeker nìet het geval. Deze steenbakkerij heeft van 
alle Markelose tichelwerken het langst geproduceerd. Pas in 1934 werd er gestopt, om tijdens 
de oorlog in 1941 nog weer even in bedrijf te zijn. Het bedrijf bestond uit drie droogloodsen 
met daarachter een steenoven en ernaast een woning. Tijdens de hoogtij-jaren (1918-1926) 
had men veertien personeelsleden in dienst. Werden ook hier in de begintijd de stenen met de 
hand gevormd, later werd er ook de zogenaamde strengperssteen gemaakt. Het leem werd 
daarbij door walsen voldoende fijn gemalen en dan in een soort worstmachine (de strengpers) 
gedrukt. Als een lang glad brood schoof de grauwe massa hier weer uit en werd vervolgens 
met een staaldraad in plakken gesneden. Deze kleistukken werden vervolgens gedroogd in de 
loodsen en na een maand in de veldoven gebakken.  

 

Schlüter Josephus Schlüter uit Goor stichtte in 1858 een ‘steen- en pannenbakkerij op een 
heideveld 100 ellen (70 meter) van de weg Markelo-Goor’. Dit was aan de Goorse kant van de 
Herikerberg, op de plek waar nu de boerderij Pakkert is. Het was een klein bedrijf dat niet 
echt van de grond kwam en al in 1880 moest sluiten. Van Eerden, Berend Jan Modders, smid 
te Goor en Gerrit van Eerden, winkelier te Goor, stichtten hun ‘steen- en pannenbakkerij in 
1857 op 60 el (42 meter) van de markeweg vanaf Imminkshek naar de Berg’. Al na enkele 
jaren verplaatste Van Eerden zijn bedrijf naar de Goorseweg, om precies te zijn tussen de 
bedrijven van Rohaan en Ten Hove. Modders was inmiddels teruggetreden. Tegelijkertijd 
(omstreeks 1864) bouwde hij er recht tegenover, aan de andere kant van de weg een woning 
voor z’n bedrijfsleider. Dit pand wordt nu bewoond door de familie Lammertink. Toen hij 
omstreeks 1895 overstapte van de handgevormde stenen naar de machinale vorming, 
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verplaatste hij zijn bedrijf nogmaals. Nu naar de overkant, schuin achter de woning van z’n 
bedrijfsleider. Het heeft niet mogen baten. De zaken gingen slecht en was rond 1934 geheel 
verlopen. Schimmelpenninck Jonkheer M. Rutger Jan Schimmelpenninck, Kamerheer des 
Konings, Lid der gemeenteraad van Amsterdam en Advocaat, kreeg eveneens in 1857 
toestemming om een steen- en pannenbakkerij te stichten en wel op het Mazeveld, 180 el  
(125 meter) van de kiezelweg tussen Goor en Zutphen en dichtbij de gemeenteweg van Markelo 
naar Borculo. Al snel bleek dat het leem ter plekke niet de juiste samenstelling had, met als 
gevolg dat dit bedrijf van Schimmelpenninck nooit echt tot ontplooiing is gekomen. Bron: de 
Hofmarken.nl. 

 

In de jaren zestig kwam er concurrentie van andere bouwmaterialen, zoals beton. De productie 
van bakstenen gebeurde meer en meer met machines. Maar voor de vele kleine 
baksteenfabrikanten waren die investeringen te duur. Gevolg was dat zij  hun deuren moesten 
sluiten omdat ze failliet gingen. Vele schoorsteenpijpen werden gedynamiteerd, waardoor ze 
als kaartenhuisjes in elkaar stortten.  Bron: spreekbeurteninfo.nl. 
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In Losser werden ruim een eeuw lang stenen gebakken bij Steenfabriek De Werklust. Uniek 
hieraan is dat, op deze uitzonderlijk locatie ver van de rivieren vandaan, alle 
productieonderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de imposante ringoven met zijn 
vijfenveertig meter hoge schoorsteen, vanuit de verte zichtbaar in het prachtige Twentse 
landschap. Het is dat ook niet voor niets dat in 1999 De Werklust werd aangewezen als 
Rijksmonument.  

 
 

 

 

 

 

De klei werd uit kleiputten bijvoorbeeld op de Heriker Es, de Brekeld en de Groene 
Kruisbossen uit de grond gestoken, waarna de arbeiders de stenen vormden in mallen. Nadat 
de vormelingen wekenlang in de droogloodsen opdroogden, konden ze de ovens in om te 
bakken. 
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Tichelwoark 
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De ringoven   

 

Sommige ovens werden gestookt met gas, maar meestal was de brandstof steenkool. In het 

plafond van een ringoven zaten verschillende rijen met openingen die konden worden 

afgesloten met metalen deksels. De stokers kieperden een kleine en precies gedoseerde 

hoeveelheid verbrijzelde steenkool door de kokers van de kamer die werd aangevuurd, gebruik 

makend van een kleine kolenschop. 

 

 
De stokers vormden een team met de zetters, die de stapels nog te bakken stenen in de 
verschillende kamers opbouwden. Deze stapels werden zo opgebouwd dat er binnenin 
rookkanalen gevormd werden om tot een gelijkvormig bakproces te komen. Recht onder elke 
koker werden de bakstenen zo geplaatst dat ze een soort open haard vormden, waarin de 
steenkool kon worden verbrand. Een paar stenen in die schachten werden dwars gezet om te 
verhinderen dat de brandstof meteen op de grond zou vallen. 
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Van zodra de stapels waren gebouwd, werd de kamer gesloten door een deur of een tijdelijke 
bakstenen muur. Deze ging ze niet meer open tot de afgewerkte bakstenen weken later werden 
uitgeladen. Het was niet nodig om de compartimenten binnen te gaan om het vuur aan te 
steken. Zodra een kamer voldoende was voorverwarmd door de hete gassen van de kamers 
ernaast was de temperatuur hoog genoeg om de steenkool die door de kokers werd gedropt 
vanzelf te doen ontbranden. 
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Bron: een ring van vuur: de Hofmann oven.  
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Het inzetten van een ringoven met gedroogde stenen.  
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Struik, Ten Bolscher, Baan en Ten Hove 

 

Meer dan anderhalve eeuw geleden waren er ongeveer vijftig kleine tichelwerken in West-
Twente. Ze waren veelal niet groter dan een kleine boerderij. De steenfabrikanten hadden vaak 
ook nog een lapje bouwland en wat vee om rond te kunnen komen. De blauwe klei was vlak 
in de buurt. Met assistentie van familieleden, buren of kennissen werd een veldoven 
opgebouwd waarin de gedroogde vormen tot klinkers werden gebakken. In 1857 produceerden 
de zesenveertig steenbakkerijen/veldovens in totaal 24.000.000 stenen. Er werkten 276 
mannen, 46 vrouwen en 138 kinderen in de steenbakkerijen. De mannen verdienden 18 cent 
per 1000 stenen. De vrouwen kregen 7,5 cent en de kinderen 7 cent. De oude leemvelden op 
de Borkeld en bij Elsen raakten in deze periode uitgeput. Een aantal kleinere tichelwerken 
werd opgedoekt. Maar anderen gingen door met stenen bakken en haalden de benodigde 
keileem ten zuiden en oosten van het stadje uit de bodem. In de Groene Kruisbossen en het 
Hollands Schwarzwald liggen nog enkele vijvers als tastbaar bewijs. 

In februari 1863 begon Willem Struik (de Plesse) die in de Elsenerstraat hoek Oranjestraat 

woonde, een steenfabriekje aan de Enterstraat op de plek waar nu de Gamma is gehuisvest. 
Nog geen maand later begonnen de zwagers Rutgert en Hendrikus Baan (de Tojn) een nieuwe 
steenfabriek op de Brekeld. In 1892 waren het de drie broers Ten Bolscher (de Jaejs) die zich 
vestigden naast Willem Struik, op dezelfde dag dat Ten Hove (de Klitse) een steenfabriekje 

begon aan de Brekeldlaan. De families Baan en Ten Hove, die al vanaf 1820 "tichelden", 
fuseerden in 1924. Rijssen telde omstreeks de eeuwwisseling in totaal nog dertien 
steenfabriekjes met zesenzeventig werknemers. 
 
In de jaren dertig waren er nog vier steenfabrieken over: de gebroeders Gerard en Mans Struik 
en de gebroeders Ten Bolscher aan de Enterweg. De families Baan en Ten Hove aan de 
Brekeldlaan en Smeijers en Voortman aan de Markeloseweg. De meest vooruitstrevende 
steenfabrikanten waren de gebroeders Struik. Waar anderen werkten met draad voor het 
snijden van steenvormen uit leem, schaften zij zich voor duizenden guldens (een kapitaal in 
die dagen) een zogenoemde vormbakpers aan. Dat was uniek en zorgde voor een hogere 

productie, zonder dat de arbeiders zich hiervoor meer moesten inspannen. 
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Het smalspoor dat via de Oude Markeloseweg richting de Hocht liep, waar de keileem werd 
gegraven, heeft tot midden jaren zestig dienst gedaan. Toen werden de locomotiefjes die sedert 
de jaren tien zich door het Hollands Schwarzwald slingerde met zesenveertig kiepkarretjes 
afgedankt, en werd het leem met vrachtwagens uit de Hocht gehaald. In 1969 zette de 
steenfabriek van Struik de productie stop in het kader van de sanering van de Nederlandse 
baksteenindustrie, die in een benarde positie verkeerde. Struik had nog negen mensen in 
dienst. De verplichting tot stopzetten gold voor tien jaar. Begin jaren tachtig stopten ook de 
gebroeders Ten Bolscher en de firma Baan en Ten Hove met de productie van stenen. Bron: 
entoen.nu.  

 

 
Oudere leemafgravingen in het Groene Kruis. Collectie G. Ten Wolthuis 
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Nieuwe leemafgraving met de leembagger in het Groene Kruis. Collectie G. Ten Wolthuis 

 

Twee steenfabrieken aan de Enterweg. Collectie G. Ten Wolthuis 
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Het transport naar de steenfabriek. Collectie G. Ten Wolthuis 

 

 

Rohaan  

 

Gerrit Rohaan stichtte in 1803 aan de Rijssenseweg in Enter een steenbakkerij. Zijn ouders 

hadden in 1791 van de familie Dikkers uit Rijssen de plaats de Rohaan aangekocht. Gerrit’s 

grootouders hadden daarvoor het pand en de grond in huur van Dikkers. De steenbakkerij 

stelde aanvankelijk weinig voor: rond 1820 gaf Gerrit Rohaan nog als hoofdberoep ‘tapper’ op. 

Dertig jaar later was de steenbakkerij uitgegroeid tot een fors bedrijf met ruim dertig 

medewerkers. De grote brand in Enschede van 1862 zorgde voor een grote vraag naar stenen 

en dakpannen. Ondernemer Rohaan en ook andere steenbakkers uit Enter en Rijssen pikten 

daar een flink graantje van mee en breidden de zaken fors uit. Aan het eind van de vorige 

eeuw kwam echter ’de bodem’ van de Enterse kleivoorraad in zicht. Vonden de Rijssense 

steenbakkers nieuwe voorraden klei in de Hoch, de Entersen zagen zich veelal genoodzaakt 

hun bedrijven af te bouwen. Zodoende was het ook al voor de Eerste Wereldoorlog bekeken 

met de Enterse steenbakkerij Rohaan. Men schakelde echter met succes over op de productie 

van cement-producten.  

Op 26 mei 1858 verleenden Gedeputeerde Staten van Overijssel aan ‘de erven Gerrit Rohanen, 

steenbakkers wonende te Enter, vergunning tot het oprichten van een steen- en 

pannenbakkerij’ in Markelo. Het bedrijf zou gevestigd worden op een heideveld, gelegen op 

vijfenzestig ellen (40 meter) van de straatweg Markelo-Goor en op vijftig ellen (35 meter) van 

de Krooshoopsdijk’ [nu Tichelweg]. Het bedrijf werd gestart, maar Jan Hendrik Rohaan (1808) 

en zijn gezin bleven in Enter wonen. Men reisde niet dagelijks op en neer naar Enter, maar 

bleef vaak overnachten in bijvoorbeeld herberg ‘De Pot’. Geleidelijk aan kwam men blijkbaar 

tot de conclusie dat het bedrijf levensvatbaar was en de ‘woon-werk-afstand’ verre van ideaal, 
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waarop men besloot bij de steenbakkerij een woning te bouwen. Voornoemde Jan Hendrik 

Rohaan vestigde zich officieel te Markelo in 1878, samen met zijn zoon Gerrit Rohaan (1836), 

diens gezin en Jan Rohaan (1844), een nog ongehuwde zoon. Laatstgenoemde trouwde 

omstreeks 1885 met E.J. Greven van Lamtink uit de Dijkerhoek en vestigde zich in een, door 

hem gebouwde woning aan de Taets van Amerongenstraat (het huidige Kistemaker, pand 79). 

Hij bouwde deze dubbele woning met materialen van de eerste woning van de familie Rohaan, 

die aan de Tichelweg stond, achter de pannenoven. Jan vestigde zich aan de Van 

Amerongenstraat in de ene helft van het pand, terwijl de andere helft werd betrokken door 

Nokkert, de bedrijfsleider van het tichelwerk. Kort daarna, in 1894 vertrok Jan met zijn gezin 

naar Enter. Maar blijkbaar kon hij ook daar niet goed aarden, want twee jaar later was hij al 

weer terug in Markelo, om zich uiteindelijk te vestigen aan de Oude Rijssenseweg. 

Nazaten van deze Jan vinden we ook nu nog op verschillende adressen aan de Oude 

Rijssenseweg en op slagerij Rohaan. Gerrit Rohaan werd dus de opvolger op het Tichelwerk 

aan de Goorseweg. Hij en zijn vrouw Janna Zwiersen uit Holten werden gezegend met negen 

kinderen. Van hen vertrok de oudste zoon, Hendrik in 1902 naar Neede om daar een 

tichelwerk te stichten. Dit bedrijf kwam echter niet tot ontplooiing en werd in 1917 al weer 

gesloten. De tweede zoon, Jan (1869), bleef vrijgezel maar speelde een belangrijke rol in het 

maatschappelijk leven in Markelo, o.a. als wethouder en als bestuurder van verschillende 

Coöperatieve verenigingen. De jongste zoon, Willem (1876), ging aanvankelijk met zijn broer 

Hendrik mee naar Neede. Zij bleken elkaar bij nader inzien niet te liggen, waarop Willem 

vertrok en zich als boer vestigde in Diepenheim. Herman (1872) werd de opvolger aan de 

Goorseweg. Hij trouwde met F.J. Wolthuis uit Enter. Zij kregen drie kinderen; Janna Gerda, 

zij trouwde met Jan Klumpers van de Goorseweg, Hendrika Johanna, zij vertrok in 1934 naar 

Goor om te trouwen met bakker Tijink en Gerrit (1912) die de opvolger werd op de boerderij 

Rohaan. Bron: de Hofmarken.nl.   
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De Pieuw 

 

De voor de productie van pannen en stenen benodigde leem werd gedolven op de Herikerberg. 

De beste en meeste leem werd weggegraven aan beide kanten van de Goorseweg, ter hoogte 

van de Herikerbergweg (links) en de weg naar camping Bergzicht (rechts). Later werd er ook 

elders op de Herikerberg, onder andere in de omgeving van de Pieuw veel leem weggehaald. 

De naam ‘Pieuw’ is trouwens op nogal bijzondere wijze ontstaan. De grond ter plaatse werd 

op een bepaald moment voor de verkoop opgedeeld in een groot aantal kleine percelen van 

drieëndertig are. Bij de daarop volgende openbare verkoop ontstond een spannende strijd 

tussen de diverse steenbakkers die allemaal deze perceeltjes wilden hebben. Wie zou er het 

eerst ‘mijn’ of in de streektaal ‘mien’n’ roepen? De oude Rohaan had een licht spraakgebrek 

en kon tijdens de verkoop de spanning nauwelijks aan. Hij produceerde bij iedere afslag op 

het ‘moment suprème’ een kreet, die bedoeld was als ‘mien’n’ maar die klonk als ‘pieuw’. Dit 

wekte natuurlijk de nodige hilariteit, ook bij zijn werknemers die er nog lang om bleven lachen, 

door steevast te blijven spreken van ‘de Pieuw’ als ze daar leem moesten gaan halen.  

Zoals hiervoor al aangegeven werd er ook op de Markeloseberg (bij de panden Bergweg 28/32) 

leem weggegraven. Dit leem was op zich niet geschikt om stenen van te bakken. Het had 

echter wel de eigenschap dat het, gemengd met andere leem, de stenen een goed ogende kleur 

gaf. Ook achter het bedrijf aan de Goorseweg werd wel eens klei opgegraven. Deze was echter 

overwegend bestemd voor boeren die hun dorsvloer wilden verharden. Rohaan specialiseerde 

zich aanvankelijk in het bakken van dakpannen. Vanwege het brandgevaar werden in die tijd 

in veel dorpen en steden verordeningen uitgevaardigd waarin verboden werd daken binnen de 

bebouwde kom nog langer met stro of riet te dekken. Vanzelfsprekend ontstond hierdoor een 

grote vraag naar dakpannen. Toen later bleek dat het leem uit de Pieuw niet zo geschikt was 

voor pannen (er zaten teveel steentjes in) kwam de nadruk meer te liggen op het bakken van 

stenen. 

Het tichelwerk van Rohaan was gevestigd op de hoek van de Goorseweg en de Tichelweg. 

Vooraan langs de Tichelweg stond een grote lange schuur, genaamd het pannenwerk, met 

daar achter de oven voor het bakken van pannen. Daar weer achter stond aanvankelijk het 

eerste huis van de gebroeders Rohaan, waarvan later de gebinten en stenen werden gebruikt 

voor de bouw van de woning aan de Taets van Amerongenstraat. Naast het pannenwerk 

stonden drie lange droogschuren voor de bakstenen, met daarachter de steenoven. Naast die 

droogschuren stond het huis zoals dat er nu nog steeds staat. Op het toppunt van de 

bedrijvigheid werden er door Rohaan één miljoen stenen per jaar geproduceerd. Hieraan 

werkten toen, naast ‘de Rohanen’ zelf , twaalf personeelsleden. De verkoopprijs bedroeg in die 

tijd vijftien gulden per duizend stenen. Daarmee werd een jaaromzet van vijftienduizend 

gulden geboekt. Dat is per werknemer een jaaromzet van ruim duizend gulden. Na aftrek van 

de bedrijfskosten bleef er netto per man slechts een gering bedrag over. En toch moest men 

daar keihard voor werken. Met name het mengen van de verschillende soorten leem was heel 

zwaar werk. Dat de arbeiders in die tijd echter mondig begonnen te worden lezen we in de 

Lochemse courant van 6 mei 1908:  

Zaterdagavond hebben de arbeiders op de steenfabriek van Van Eerden alhier te kennen 

gegeven, dat zij het werk maandagmorgen niet zouden hervatten als hun loon evenals dat van 

de arbeiders van de steenfabrieken Rohaan en Ten Hove, niet met 3 cent per uur werd verhoogd. 

De patroon is evenwel zondag met de baas de arbeiders rondgefietst en heeft hun de verhooging 

toegezegd, zoodat allen maandagmorgen weer aan het werk zijn gegaan. Dit is de eerste poging 

tot werkstaking onder Markelo.   
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Tijdens de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog en ook nog korte tijd daarna (1917-1919) 

heeft het bedrijf stilgelegen. In verband met distributiemaatregelen was het onmogelijk om 

aan de benodigde brandstoffen te komen. Men maakte toen van de nood een deugd door zelf 

in brandstoffen te gaan handelen. Er werden grote stukken bos gekocht, waarvan de bomen 

in kleine stukken werden gehakt en gezaagd. Deze blokken werden in grote vrachten verkocht 

aan fabrikanten, onder andere in Rijssen, die ook te kampen hadden met een gebrek aan de 

normale brandstoffen. Daarnaast hield men zich ook bezig met de distributie van de weinige 

kolen die nog wel werden aangevoerd op het spoorwegstation in Goor. Deze steenkool werd 

hoofdzakelijk bezorgd bij de scholen in de regio die toen bevolkt werden door vluchtelingen 

uit België en Frankrijk. Het tichelwerk Rohaan werd in 1928 opgeheven. Door de opkomst van 

de grote, moderne steenbakkerijen, met name langs de grote rivieren, was het traditionele 

bakken in veldovens niet meer lonend. Een andere factor die een rol speelde bij dit besluit 

was het feit dat er niet voldoende personeel te krijgen was voor dit zware werk. Het personeel 

kreeg bovendien ‘s-winters ontslag omdat er dan nauwelijks stenen gebakken werden. Verder 

was het bedrijf ook wat verouderd door het uitblijven van investeringen. In de crisisjaren 

besloten de Rohanen over te stappen naar de agrarische sector. Overigens zonder veel 

leedwezen, de toenmalige generatie had meer belangstelling voor het boerenbedrijf. Eén van 

de laatste huizen die nog met de stenen van Rohaan zijn gebouwd, is het pand van J. 

Klumpers aan de Goorseweg 179. 

De afbraakmaterialen van het tichelwerk werden op diverse plaatsen hergebruikt, zoals voor 

de bouw van een schuur bij Rohaan, bij de bouw van een woning op Stokkumerweg 1, de 

bouw van de werkplaats van Geurtsen en de bouw van een steengaasfabriek in Twello. Bron: 

de Hofmarken.nl.  

 

 



118 

 

 

 



119 

 

 



120 

 

kakelende kippen! De rook die uit de oven opsteeg had de zwak prikkelende geur van 

zwaveldioxyde, afkomstig van het pyriet in de Weald-klei. Werd in de groeve gegraven dan 

werden door de mannen meteen de stenen en kalkplaten aan de kant gegooid, nooit echter 

zonder dat er even aandacht aan besteed werd. Men wist dan ook steeds precies te vertellen 

wat er voor de dag was gekomen. De regen spoelde de stukken schoon en de toen nog schaarse 

verzamelaars sleepten zo af en toe de vondsten mee naar huis. Nu het bedrijf zelf. Hier had 

de mechanisatie al zijn intrede gedaan, al was alles wat er aan machines stond dan ook klein 

en eenvoudig: een kleimolen en steenpers aaneengebouwd konden door een man bediend 

worden. De klei werd door een buis geperst en de pil klei werd door een soort zaag waarin een 

ijzerdraad gespannen was afgesneden, telkens als er weer een „steen" naar buiten geperst 

was. Deze stenen werden op een plank gezet die in haar geheel in de droogschuur geplaatst 

werd. Vele jaren voor die tijd werd de klei met een soort troffel in houten vormen gestreken; 

deze werden dan enkele dagen te drogen gezet, de klei krimpt dan wat, men kon de stenen 

eruit drukken, dan weer in de loods gedurende vele weken, tenslotte in de oven stapelen en 

bakken. Het spreekt vanzelf dat hier veel vakkennis en inzicht aan te pas kwam; niet alleen 

het stapelen en stoken van de oven, maar het graven en mengen van de klei was ook knap 

werk. 
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Was het mengsel te vet, dan barstten bij het bakken de stenen, was het mengsel te schraal 

dan hing de steen als los zand aan elkaar. Kalksteenbrokjes mochten niet in de klei, gips of 

pyriet ook niet, de soms bitumineuze schalie van het Weald was juist wel weer geschikt. Hoe 

meer bitumen hoe beter, dit scheelde weer aanmerkelijk in de brandstof. Te vette klei werd 

verschraald door wat zand of keileem bij te mengen, veel zand was daar echter niet te vinden, 

alles was leem en klei. Aan de overzijde van de weg, toen nog zandweg van Glanerbrug naar 

Glane, was echter nog een stukje grond waar zandige keileem afgegraven werd. Zo ging het 

bij Nijland en zo zal het ook bij de vele andere bedrijfjes gegaan zijn, alleen moet men wel 

aannemen dat vaak nog primitiever gewerkt werd, geheel met handkracht, geen kleimolens of 

steenpersen, mengen met de schop en vormen met de hand. Ook de ovens waren nog 

eenvoudiger, een rechthoekig geval, muren van met klei gemetselde, los gestapelde stenen (2e 

keus), stoken met zwarte turf. Dag en nacht stond iemand bij zo'n oven en hij stookte! Dat de 

bakstenen nogal eens kiezelsteentjes en andere bijgiften bevatten was niet te verwonderen.  

 

Oudheden in steen 
 

Bernink haalde eens uit een muur een gave Goniatites, en de schrijver vond herhaaldelijk 

Glaukonia's in oude dakpannen, die kennelijk waren gebakken door Gerdemann in Gronau, 

al was dat dan weer honderdvijftig jaar geleden. Let u vooral eens op die oude dakpannen; 

soms vindt u er nog de namen van de makers in gekrast, een enkele maal een gedichtje. J. J. 

van Deinse heeft hierover al eens geschreven.  
Een Goniatites is een uitgestorven geslacht van weekdieren dat leefde tijdens het Vroeg 

Carboon.  

 

 

De periode het Carboon is genoemd naar steenkool (koolstof = carbon).  De grondstof 

(planten)  voor steenkool was in deze periode in grote hoeveelheden aanwezig en de 

omstandigheden voor de vorming van steenkool waren gunstig in deze periode.  Carboon: 

ongeveer 360 tot 299 miljoen jaar geleden. Het Carboon is onderdeel van het Paleozoïcum. 

Het volgt op het Devoon en wordt gevolgd door het Perm. 

Aan het begin van het Carboon was het nog steeds warm op aarde. Halverwege dit tijdperk 

begon er op Gondwana een ijstijd. Met het periodieke afsmelten en weer aangroeien van de 
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zuidelijke landijskappen steeg en daalde de zeespiegel vele malen sterk, waarbij de Tethys Zee 

ontstond. De Middellandse Zee is hier een overblijfsel van. 

Tijdens het Carboon kwam een einde aan de vorming van het supercontinent Pangea. Het 

naar elkaar toe bewegen van de continenten was overigens al veel eerder begonnen. Het 

zeeniveau was relatief hoog en grote delen van het tegenwoordige Europa waren bedekt met 

moerassen. In deze moerassen werden afgestorven plantenresten opgeslagen die een groot 

deel van de tegenwoordige steenkoolvoorraden op Aarde vormen. Er verschenen veel nieuwe 

soorten insecten en amfibieën en ook de eerste reptielen en zaadplanten. 

 

 

 

Pangea (gehele Aarde) is het supercontinent dat bestond tijdens het einde van het Perm en 

het Trias, 250 tot 210 miljoen jaar geleden, waaruit alle huidige continenten ontstaan zijn. 

Pangea werd omgeven door één oceaan Panthalassa. Pangea was één grote landmassa die op 

den duur door de platentektoniek opgebroken werd. 

Over het algemeen wordt aangenomen dat Pangea niet het eerste supercontinent was. In de 
loop van de geschiedenis van de Aarde zijn er meermaals supercontinenten ontstaan en weer 
opgebroken. Het supercontinent Rodinia zou ongeveer één miljard jaar geleden gevormd zijn. 
Vanaf zeshonderd miljoen jaar geleden brak het geleidelijk in verschillende kleinere delen. 
Uiteindelijk werd uit deze delen rond driehonderdvijftig miljoen jaar geleden Pangea gevormd, 
dit gebeurde tijdens de Hercynische orogenese (plooiing: fase van gebergtevorming). Veel 
gebergten die bij de vorming van Pangea gevormd werden bestaan nog steeds, voorbeelden 
hiervan zijn de Oeral en de Appalachen. 

De aardmantel is vandaag de dag nog steeds heet op de plaats waar Pangea lag en drukt de 

aardkorst daar omhoog. Het gevolg is dat Afrika enkele tientallen meters hoger ligt dan de 

overige continenten. 

Gedurende de Jura begon Pangea uiteen te vallen. Allereerst vormde zich een driearmige 

rift tussen wat de continenten Afrika, Zuid-Amerika en Noord-Amerika zouden worden. Door 

vulkanische activiteit ontstond een bekken dat later de Atlantische Oceaan zou worden. 

Pangea werd eerst in twee paleocontinenten gesplitst, Laurazië en Gondwana. Zuid-Amerika 

bleef nog enige tijd onderdeel van Gondwana. Daarna splitsen beide paleocontinenten zich 

verder tot de continenten van vandaag de dag. 

Door de enorme landmassa die Pangea besloeg, was het binnenland geheel omsloten door 

bergketens en volkomen afgesloten van de Panthalassa. Een groot deel van het continent was 
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dan ook bedekt met een superwoestijn waar nauwelijks leven voorkwam. Met het opbreken 

van Pangea werden veel van deze gebieden weer leefbaarder en nam de biodiversiteit toe. 

 

 

Pangea (supercontinent) en de omringende zeeën  

 

 

Römer wandelt verder 

 

De Rijssense steen van de vorige eeuw werd veelal gebakken van een zeer fijnzandige 

preglaciale klei met veel houtresten. Afdrukken van dit hout zijn dus ook te vinden in de 

baksteen van oude huizen. Sommige van deze Rijssense stenen waren door het verbranden 

van de fijnverdeelde houtresten bij het bakken geheel poreus geworden. De overlevering zegt 

dat deze stenen zo licht waren dat ze op het water konden drijven! Misschien had men in die 

dagen in Rijssen bijzonder ‘zwaar’ water, want anders moet de steen toch wel bijzonder licht 

zijn geweest Het ligt niet in mijn bedoeling hier een verhandeling te schrijven over het bakken 

van stenen; dit kunnen we beter aan de specialisten overlaten. Toch moet ik nog even een 

speciale ‘techniek’ bespreken en wel de z.g. veldbrand. In een streek als Twente waar men 

zeer veel leem en klei direct aan de oppervlakte vindt was het bij het bouwen van grote 

gebouwen, kerken, kloosters en boerderijen vaak goedkoper de stenen ter plaatse te vormen 

en te bakken. Als dan voldoende stenen waren gevormd en gedroogd werden deze gestapeld. 

Er werd een muur omheen gestapeld met stookgaten en de brand werd erin gestoken. De 

aanvoer van de turf was in die dagen uiteraard veel goedkoper dan het transport van de zware 

stenen. In die turf zat nog een grote moeilijkheid. Op alle turf rustten namelijk fiscale 

verplichtingen, en hiervan kon men een speciale vrijstelling verkrijgen als het materiaal 

bestemd was voor veldbrand (het veen was in die dagen nog markebezit).  

In het onlangs verschenen boek over de geschiedenis van Oldenzaal (Van Frankische Sala tot 

Glindeflat door A. Stappers-Vurtheim) wordt hierover nog een vermakelijke geschiedenis 

verteld. Enkele tientallen jaren geleden waren overal in de Lutte nog veldbrandresten te 
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vinden. De steenafvalhoop bij Het Nyehuss in de Lutte is vermoedelijk ook een dergelijke rest. 

Er zijn in de Lutte trouwens veel sporen van oude kleigaten te vinden. Vrijwel elk laagliggend 

weiland met steile randen is een oud kleigat. Men moet hierbij in aanmerking nemen dat men 

lang geleden nooit diepe afgraving toepaste, om duidelijke redenen. In de eerste plaats waren 

de transportmiddelen voor het vervoer van kleigat naar de oven gebrekkig; het trekken van 

een wagen met klei door een modderige groeve is geen sinecure! Bovendien was het 

waterprobleem in een ondiepe groeve veel eenvoudiger, want een diepe groeve vraagt direct 

een pompinstallatie. Doordat de groeven dus niet diep waren zijn er zeer vele spoorloos 

verdwenen, de enkele hooggelegen groeven die wel diep waren werden in later jaren met 

graagte als vuilnisstortplaatsen gebruikt. 

 

Waar waren nu deze steenovens? De eerste voorwaarde is natuurlijk de aanwezigheid van klei 

of leem. In aanmerking komen dus: 

 1. De omgeving van Ootmarsum — Vasse — Tubbergen, waar naast tertiaire klei ook veel 

keileem voorkomt.  

2. Een strook van enkele kilometer breed, lopende van Enschede over Oldenzaal naar de Lutte 

en Rossum; ook dit terrein bestaat uit tertiaire klei en keileem.  

3. De omgeving van Hengelo en Borne. 

4. Een terrein tussen Rijssen en Markelo, waar oorspronkelijk veel preglaciale klei werd 

ontgonnen, later echter ook veel keileem.  

 

Tenslotte moet genoemd worden het gebied langs de Dinkel van Epe en Gronau via Glanerbrug 

naar Losser. Dit gebied omvatte een bijzonder grote variatie aan formaties, waaruit het 

kleimateriaal gewonnen werd: Aptien, Hauterivien, Barremien, Valanginien, Weald, keileem, 

etc. Er zijn nog enkele plaatsen meer te noemen. Zo zal in de omgeving van Albergen het 

handwerk van steenbakken zeker ook beoefend zijn, maar hierover heb ik echter nooit nadere 

gegevens kunnen krijgen. In het grensgebied bij Langeveen — Balderhaar werden ook stenen 

gebakken, o.a. voor het voormalige klooster Sibculo. Ten zuiden van Haaksbergen bij het 

Haaksbergerveen moet in lang verleden tijd ook een steenoventje geweest zijn, ongeveer op de 

Gelderse grens; vermoedelijk werd hier miocene klei afgegraven. Bij Rekken, wat verder 

zuidelijk, werd Septarienklei (Midden-Oligoceen) geëxploiteerd. Lang niet overal waar leem 

voorkomt zijn echter steenovens geweest; de slechte wegen en transportmiddelen waren er de 

oorzaak van dat de meeste steenovens zo dicht mogelijk bij de bevolkingscentra werden 

opgericht. Aan de kleikant van Enschede en Oldenzaal waren dan ook talrijke bedrijven.  

Hoewel de omgeving van Rijssen en Markelo nooit dicht bevolkt geweest is was de naam van 

de Rijssense steen zo goed dat men in verre omtrek deze steen prefereerde. Almelo, dat zelf 

geen klei had, zal ongetwijfeld een goede klant van Rijssen zijn geweest. De lagere delen van 

Twente zoals het stroomgebied van de Regge, de Buurserbeek, de Beneden-Dinkel en vele 

andere jongere terreinen zijn kleiarm. In vele gevallen ligt de keileem in deze dalen vrij diep. 

Zo wordt in Nijverdal de keileem in het Reggedal gevonden op twintig meter diep, overigens is 

het laagje slechts enkele decimeters dik! Ook het gebied van de Dinkel ten noorden van 

Denekamp kent alleen zeer diep liggende keileemlagen. Laten we nu in gedachten eens een 

wandeling gaan maken door het leem- en kleigebied van Oost-Twente. Jammer dat zelfs 

geologen tegenwoordig niet meer kunnen lopen. We beginnen onze tocht in Ootmarsum, beter 

nog in Uelsen. Daar echter het gehele landschap van Ootmarsum en Uelsen morfologisch een 

geheel is kunnen we ons ook beperken tot Ootmarsum alleen. Reeds bij onze tocht door dit 

oude stadje valt de baksteen van de oude huizen op: honderden jaren oud en toch nog fris 

‘steen’ rood!  
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Dit is een van de typische eigenschappen dat deze baksteen, hoewel terdege onderhevig aan 

verwering, steeds frisrood blijft. De herkomst van de stenen behoeven we niet ver te zoeken. 

Ten westen van het stadje verheft zich de Kuiperberg. Deze bestaat geheel uit tertiaire klei 

met een dunne mantel van keileem. Hier werden al honderden jaren lang stenen gebakken, 

en nog steeds is het bedrijf in voile exploitatie. In de omgeving verraden weer vele diepe 

weilanden de plaats van vroegere kleigaten. Gaan we nu de grote groeve in de Kuiperberg eens 

aan een nader onderzoek onderwerpen, dan blijkt, dat onder een laag keileem, groenachtig 

van kleur en zeer sterk in dikte variërend, donker gekleurde kleilagen voorkomen. De 

ouderdom van deze afzettingen is Oligoceen (hoofdzakelijk Rupelien - Midden-Oligoceen), met 

aan de basis groenzand en een laag met eigenaardige groengrijze rolstenen, gebed in lemig 

groenzand — de fosforietenlaag. De graverij van de Kuiperberg heeft in de loop der jaren vele 

mooie vondsten opgeleverd. Soms zijn er goede jaren, wat dat betreft; soms gaat er een hele 

tijd voorbij, zonder dat er iets van betekenis wordt aangetroffen. In de klei vinden we schelpen 

(Leda deshayesiana, maar zelden gaaf) en gipskristallen, die af en toe in buitengewoon fraaie 

grote rozetten voorkomen. En tussen de fosforieten zitten er vele met schelpresten, afdrukken 

en steenkernen daarvan, ook geheel uit fosforiet bestaand, een enkele maal ook een 

fosforietknol met een haaietand. De fosforietenlaag heeft een zekere vermaardheid gekregen, 

omdat zij in beide wereldoorlogen wegens schaarste aan kunstmeststoffen werd geëxploiteerd, 

nl. in 1914-1918 te Nutter bij Ootmarsum, en in 1941 bij Rossum. In de bekende door Bernink 

in ‘Ons Dinkelland’ beschreven heuvel bij Rossum is de fosforietenlaag ook ontsloten, toen de 

tramlijn Oldenzaal-Denekamp er dwars doorheen werd gegraven. Daar zijn echter nimmer 

fosforieten gewonnen — wel is er een groeve in middenoligocene klei, maar niet om er stenen 

van te bakken. Hier wordt de klei gedroogd en gemalen tot zeer fijn poeder, dat o.a. wordt 

gebruikt als bleekaarde, voor het filtreren van plantaardige en dierlijke oliën. De 

fosforietgroeve van Rossum was aan de provinciale weg Oldenzaal-Rossum gelegen, dicht bij 

café Stegge. Zij is slechts een zomer in bedrijf geweest.  

Wie zijn ogen de kost geeft, kan in het bos op de heuvel aan de voormalige tramlijn hier en 

daar nog wat hoopjes fosforieten vinden. Neem eens de moeite om wat van dit materiaal 

grondig uit te zoeken, er zitten nog wel haaientanden en soms ook wel roggentanden tussen. 

Bijzonder aardig is dit te zien op foto fig. 2, die een ‘voorgesorteerd’ monster weergeeft. Onze 

wandeling heeft ons inmiddels van Ootmarsum naar Rossum gevoerd. Het zou jammer zijn, 

als we de groeve bij Rossum overslaan, al is hier dan nooit een ‘kleigat’ geweest. We gaan nu 

verder naar het zuidoosten en komen in de Lutte. Tegenwoordig kennen we hier geen 

kleigroeven meer. Eeuwenlang is echter in de Lutte klei en leem gegraven en verwerkt tot 

bakstenen, dakpannen en soms zelfs tot potten. In de archieven van Oldenzaal is het een en 

ander te vinden over steenbakkerijen, pannenbakkerijen en pottenbakkerijen. De oudste 

pottenbakkerij welke wij hebben kunnen vinden dateert van 1440 (J. G. Geerdink, Kroniek 

van de Lutte) genaamd Potterink en gelegen tussen Duivendal en Ophuis. Dit was een grote 

pottenbakkerij; zij hield op te bestaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog en nog enkele eeuwen 

daarna waren er hopen afval-puin te vinden. De beide erven Duivendal en Ophuis bestaan 

nog, beide liggen bij de Paasberg. 
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Nu moeten we niet denken dat dit het oudste bedrijf in de Lutte was! Lang voor 1400 was er 

reeds een steenbakkerij Tijgkotte. Hier werden stenen en dakpannen gebakken en dit bedrijf 

was vooral bekend om zijn voortreffelijke pannen. Het is wel een van de bedrijven geweest, die 

zich het langst hebben weten te handhaven. in het jaar 1801 werd de productie gestaakt. 

Waar Tijgkotte precies heeft gelegen, is niet meer te achterhalen; men vermoedt tussen de 

erven Welhuis en Reuver. Deze plaatsaanduiding is geheel voor rekening van J. H. Ort. Deze 

schrijver vermeldt in zijn Oudheidkundige aantekeningen, deel III (1900), nog een plek in de 

Lutte waar klei werd gegraven; ten zuiden van de Bentheimerweg, dicht bij het erve Rochues, 

ligt een lage weide, de Tupisgaard.  

Even ten zuidwesten van deze weide, vroeger brongebied van de Stakenbeek, ligt een laag 

weiland waar eeuwen geleden een pottenbakkerij stond. Hier werden vooral ‘kloesen’ (stenen 

testen voor stoven) gebakken; ook is er veel puin gevonden van metselstenen. Dit waren de 

oudste bedrijfjes die de schrijver op het spoor is gekomen, dank zij de heer Hommen, oud-

gemeentesecretaris van Oldenzaal. In het stadsarchief van Oldenzaal zijn deze gegevens 

bewaard gebleven. In dit archief is nog meer belangrijks te vinden. De naspeuringen van de 

heer Hommen leverden ons nog meer gegevens, ditmaal uit wat minder ‘grijze’ oudheid. Het 

is jammer dat ik hier niet alle details kan weergeven van de overeenkomst, in 1602 gesloten, 

tussen de vroede vaderen van Oldenzaal en Peter van Leworden, de ‘stadstechelmeister’. Van 

beide kanten werden allerlei spitsvondigheden in het contract opgenomen, zodat zowel de stad 

Oldenzaal als Peter van Leworden volkomen gedekt waren. Laatstgenoemde zorgde er tevens 

voor dat, mocht hij komen te overlijden, zijn weduwe in elk geval onderdak zou hebben. Peter 

(afkomstig uit Leeuwarden) had trouwens ook de verplichting  ‘de heeren Borgermeisteren eyn 

halff duisent pannen und ein halff duisent steyns, wesende tho samen guidt koepmans guedt’ 

te leveren. Mochten de Borgermeisteren geen pannen en stenen nodig hebben dan was 

genoemde Peter verplicht ‘seess goltgulden so hie jaerlix placht te geven’ te betalen. Het 

Techelhuess schijnt overigens in 1602 een gammel geval te zijn geweest want de huurder 

verplichtte zich op eigen kosten voor een nieuw pannen dak te zorgen. Prijsbeheersing was er 
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in die dagen ook al. Peter verplichtte zich de stenen niet duurder te verkopen. Dit gold alleen 

voor de burgers, die nooit meer dan ‘vierthien stuivers de hundert steyns’ behoefden te 

betalen. Pannen mochten echter ‘twyntich stuivers’ kosten. Ondanks de perfecte voorschriften 

van de stad Oldenzaal ging het op de duur niet zo best met dit tichelwerk. In 1667 wordt er 

nog vermeld dat het tichelwerk niets meer opbrengt. Het duurde echter nog tot 8 mei 1695 

voordat het tichelwerk verkocht werd aan Laurens Wyntjes Sr. Voor de plaats van dit bedrijfje 

moeten we de lage terreinen opzoeken aan weerszijden van de Haerstraat. Een deel van de 

Lyceumstraat heette vroeger Tichelsteeg. Het terrein waar nu de kantoren van de N.V. 

Nederlandse Aardolie Maatschappij staan kenmerkt zich ook door grote hoogteverschillen; 

ongetwijfeld zijn hier ook leemgaten van het tichelwerk geweest.  

Het materiaal, dat in dit tichelwerk werd gebruikt, was zonder twijfel keileem. De jaren 

verlopen, maar stenen blijven nodig. In 1763 verkoopt Chr. Nieuwenhuis 2450 stenen aan de 

stad voor tweeëntwintig guldens, een schelling, nul stuivers. U ziet het, de prijzen gaan mooi 

omhoog! Deze stenen kwamen uit de Lutte. Weer slaan we een eeuw over: 1855. Wijnand 

Nieuwenhuis bouwt een pottenbakkerij in de Lutte, maar het schijnt dat hij geen goede klei 

voor de potten kon vinden, want drie jaar later werd het bedrijf al omgezet in een gewone 

steenbakkerij. Dit bedrijf is ook al weer geheel verdwenen. Er zijn er nog meer geweest. T. H. 

J. Kistemaker stichtte in die jaren een steenfabriek aan de Enschedesestraat bij de 

Schapendijk, de naam Tichelstraat herinnert nog aan deze fabriek. B. G. Tonies bezat een 

steenfabriek aan de Lossersestraat bij de Postweg. Zonder meer mogen we aannemen dat deze 

twee bedrijfjes keileem verwerkt hebben. Bij graafwerk in deze omgeving zien we immers niets 

anders dan keileem te voorschijn komen. 

 

 

Keileem  
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Fig. 3. Oude groeven bij Oldenzaal. 1. Rossum I (heuvel bij de voormalige tramhalte - 

Eoceen/Oligoceen). 2. Rossum II (fosforietgroeve café Stegge - Eoceen/Oligoceen). 3. 

Potterink? e.a. oude groeven (Oligoceen). 4. Groeve brj Rochues (Oligoceen). 5. 

Stadstichelwerk Oldenzaal (keileem). 6. Th. Kistemaker (keileem). 7. Tönies (keileem). 8. 

Smulders en Mulder (Eoceen). 9. Gebr. Osse (keileem, lokaalmoraine). 10. Oude groeve Gebr. 

Osse (Hauterivien). 11. Onbekende groeve.  
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Onze wandeling, begonnen in Ootmarsum, heeft ons op een vreemde manier door Twente en 

door de eeuwen gevoerd. We konden ons verdiepen in wat in vroeger eeuwen gebeurde, alles 

dank zij het archief van Oldenzaal. Ongetwijfeld heeft de schrijver maar een klein deel van de 

geschiedenis kunnen weergeven, want natuurlijk zijn er veel meer steenovens geweest. Dit 

geldt in het bijzonder voor het nu volgende deel van Twente, de omgeving van Enschede. Toen 

in 1862 het stadje Enschede volledig afbrandde, ging ook vrijwel het gehele stadsarchief 

verloren, daarnaast natuurlijk ook vrijwel alle particuliere aantekeningen. Wat er hier dus nu 

nog bekend is van vroeger eeuwen is vrijwel geheel mondeling overgeleverd. Tussen Enschede 

en Oldenzaal, tegenwoordig is hier de Vliegbasis Twenthe, lag tot in het begin van de laatste 

oorlog de steenfabriek van Smulders en Mulder. De zeer grote groeve bij dit bedrijf werd 

bijzonder systematisch af gegraven en gaf een duidelijk beeld van de ontsloten lagen: een 

vrijwel ongestoord pak Eocene klei, slechts enkele meters beneden de oppervlakte. Het is 

mogelijk dat in het noordwestelijk deel van de groeve ook wat Oligoceen voorkwam; daar 

werden ook geregeld fosforieten gevonden. Vondsten van fossielen zijn schrijver van deze 

groeve niet bekend; de afzettingen van eocene klei zijn wat Twente betreft vrijwel steeds arm 

aan fossielen. In zekere zin is de ligging van Enschede en Oldenzaal identiek. Beide steden 

liggen deels op de westelijke helling, bestaande uit tertiaire klei, bedekt door een flinke laag 

keileem. De steenbakkerijen lagen in de vorige eeuw in een kwartcirkel om de noordoostkant 

van de stad. Grotendeels zijn de kleigaten al verdwenen door de nieuwbouw. Daar de 

stadsuitbreiding van Enschede zich meer naar het westen richt, kan men aan de 

noordoostzijde hier en daar nog sporen van vroegere kleigaten aantreffen; weer natuurlijk de 

typisch laag gelegen weilanden. Veel is er echter niet meer te zien; vooral in het begin van deze 

eeuw zijn vele bedrijven gesloten.  

Merkwaardig is het dan hoe snel gebouwen en groeven verdwenen zijn. De vele kleigaten 

begonnen aan de Oldenzaalsestraat. De steenfabriek van Schreurs (denk aan de 

sportterreinen op het Schreurserve) is in de jaren twintig geheel verdwenen; nog herinner ik 

me hoe ik als jongen uren heb staan wachten totdat de hoge schoorsteen viel. Bij de 

uitgestrekte groeven van deze fabriek sloten zich weer anderen aan, vele straatnamen zoals 

Ringovenstraat en Steenweg herinneren aan de oude bedrijvigheid. In de woonwijk het Ribbelt 

is nog een zeer diepe vijver, de Roberskom, ook al weer een restant van vroegere kleiwinning. 

De kleigaten waren meestal niet overdreven diep, zodat latere bebouwing mogelijk was. Nog 

meer oostelijk, tot aan de Noord Eschmarker Rondweg, waren overal afgravingen te vinden. 

We komen nu al in de directe omgeving van de steenfabriek Hulshof, de enige steenfabriek 

welke nog in bedrijf is. De oudere groeven lagen in de directe omgeving van de steenoven bij 

de Noord Eschmarker Rondweg; geleidelijk aan werden deze verlaten en werden nieuwe 

groeven aangelegd, steeds verder oostelijk langs de spoorlijn naar Gronau. De meeste van deze 

groeven heb ik in vroeger jaren kunnen bezoeken, doordat echter fossielen vrijwel ontbreken 

is men op de duur geneigd dergelijke ontsluitingen te verwaarlozen. Dit is jammer en mag niet 

gebeuren; desondanks doen we dit allemaal, met het gevolg dat er dan ook letterlijk niets van 

deze groeve bekend is.  

Ongeveer een halve eeuw geleden heeft men hier een rechtopstaande stam van een Taxodium 

(moerascypres) gevonden; dit is weer eens temeer een bewijs dat we ook deze ontsluiting niet 

mogen verwaarlozen. Het blijft een tweeslachtige geschiedenis: een kennelijk mariene afzetting 

met een nog rechtopstaande boomstam! De formatie is wat zandiger dan de klei van Smulders; 

beter gezegd: door de klei lopen enkele laagjes met een wat groter zandgehalte. Natuurlijk is 

dit zand zeer fijn, en ook is een dergelijk laagje nooit ver te volgen, het verdwijnt meestal weer 

spoorloos. Toch is de gelaagdheid hierdoor duidelijk aangegeven. Soms is een van deze laagjes 

rijk aan pyriet; schrijver vond hierin eens een lange ‘sliert’ pyrietknollen. Een andere keer 

vinden we in deze laag weer eens houtresten, donkerbruin van kleur. Probeer eens een droog 

stukje van deze houtresten aan te steken! Dit gelukt prompt, het vlamt niet maar smeult weg 

als een sigaret, de rook is bitumineus en S02-houdend, tenslotte blijft er zeer veel as over, 

deze as is vrijwel geheel ijzeroxyde. Dit toont aan dat het hout voor een belangrijk deel al 

gepyritiseerd is. De gelaagdheid van de klei is soms ook duidelijk waarneembaar aan de 

afwisseling van dikkere zandige en kleiige lagen.  
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Al met al kunnen we dus hier constateren dat de klei hoegenaamd niet aan stuwing door het 

ijs onderhevig is geweest. De hoge ligging van de Eoceenklei wordt veroorzaakt door 

tectonische opheffing. In tegenstelling met de Kuiperberg is hier geen stuwing of verschubbing 

aan te tonen. Schrijver geeft alle Twentse amateurgeologen de raad deze groeve niet uit het 

oog te verliezen, hoewel er voor de verzamelaar niets of bijna niets te vinden is! Daar echter 

de groeven van Hulshof zich steeds verder naar het oosten verplaatsen is de kans niet 

uitgesloten dat men eenmaal door het Eoceenmateriaal heen komt en de basis van deze 

formatie bereikt. Dan zou de overgangslaag misschien nog wel eens interessante vondsten 

kunnen opleveren. 

Het algemene beeld van de groevenreeks, welke vroeger ten noorden en oosten van Enschede 

te vinden was, is dus het volgende. Te beginnen aan de Oldenzaalsestraat werd keileem 

ontgonnen, steeds verder oostelijk gaande komen we tenslotte in het Eoceen terecht, en de 

meest oostelijke groeve van Hulshof ontsluit ook nog Eoceen, maar deze lagen zijn daar nog 

maar dun. Op de plaats waar thans de Algemene Begraafplaats (Oosterbegraafplaats) van 

Enschede is, komt een zeer dikke laag keileem voor. Daar stond omstreeks 1839 een 

steenoven van de overgrootvader van schrijver. Hiervan is geen spoor meer terug te vinden; 

zeker is, dat er alleen keileem werd verwerkt. Gaan we nu nog verder zuidelijk voorbij de 

Gronausestraat dan komen we in Zuid-Eschmarke. Ook daar zijn in het verre verleden 

verschillende kleine steenovens geweest; dit moet evenwel reeds eeuwen geleden zijn. In mijn 

kinderjaren heb ik door zeer oude mensen hierover wel eens iets horen vertellen. Of 

voorouders van de thans nog levende leden van families als Tegeler en Tichelaar daar ter 

plaatse stenen gebakken hebben heb ik niet kunnen vaststellen. Zoals met vele oude Twentse 

namen het geval is, is het heel goed mogelijk dat we de herkomst een kleine duizend jaar terug 

moeten zoeken. Enfin, welke geoloog kijkt op een paar jaar? Ten zuiden van Enschede zijn mij 

geen plaatsen bekend waar men leem heeft afgegraven. Natuurlijk zal er hier en daar wel eens 

een ‘veldbrand’ hebben plaatsgehad; sporen daarvan zijn er echter beslist niet meer te vinden.  

Dit is wel het geval geweest bij het bouwen van de hervormde kerk te Buurse. Op enkele 

plekken dicht bij Buurse komt de keileem dicht genoeg aan de oppervlakte om dit mogelijk te 

maken. Te oordelen naar de habitus van de bakstenen van de kerk lijkt het niet waarschijnlijk 

dat men hier ouder materiaal dan keileem heeft verwerkt. Een ander belangrijk gebied is de 

streek van Gronau tot Losser. Het behoort tot het goede gebruik dat we de directe omgeving 

van Gronau maar bij Twente rekenen. Weliswaar moeten we ook in de geologie grenzen 

trekken, maar in dit geval trekken we die grens dan toch maar graag achter Gronau. De reden 

hiervan is duidelijk. 
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Tot 1914 was in Gronau een beroemd kleigat, nl. de groeve Gerdemann. In deze groeve is een 

schat van fossielen gevonden waarover al bijzonder veel is geschreven. Niet alleen was er 

‘kleingoed’ onder de fossielen, bijzonder goed geconserveerd (denk aan de prachtige 

Garmer/a-ammonieten), ook de grote fossielen zijn beroemd geworden. Uit de groeve 

Gerdemann is de Brancasaurus brancai Wegner (1910) afkomstig, een ruim drie meter lange 

Plesiosaurier. Bij dit skelet is het niet gebleven; vele brokstukken van andere skeletten zijn 

uit de harde klei gebikt, schildpadresten, wervels, schouderbladen enz. enz., teveel om op te 

noemen. Deze groeve welke ruim dertig meter diep was ontsloot de overgangslagen van het 

onderste Valanginien (Garnieria-lagen) en een tiental meters Weald. De lagen stonden vrij 

schuin (hellend naar N.O.) zodat een bijzonder prettig beeld werd gekregen van de geleidelijke 

overgang van de brakwaterformatie van het Weald naar het zuiver mariene Onder-

Valanginien. Wegner heeft deze groeve minutieus beschreven, waarbij hij bijzonder goed de 

verschillende fasen van de transgressie van de open oceaan over de wad-afzettingen van het 

Weald heeft weergegeven. 
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De onderste lagen van de groeve bestonden uit kleisteen, kleischalie van het Weald, met hier 

en daar een dun kalkbankje vol schelpen. Meer naar boven begonnen oesterschelpen te 

verschijnen, nog hoger kwam de dunne overgangslaag met een gemengde fauna, en daarna 

verscheen het mariene Onder-Krijt met o.a. ammonieten. In het bovenste deel van de groeve 

kwam geen klei meer voor. Dit was een witte zandlaag, hier en daar verkit tot zandsteen 

(equivalent van dc Bentheimer zandsteen). In de harde stukken kwamen soms ook nog 

fossielen voor. Dit zand was nog een zuivere zoutwaterafzetting, te zien aan 

ammonietenresten. Zouden jongere lagen van het Valanginien ontsloten geweest zijn dan 

hadden we ook nog de overgang naar de limnische facies kunnen zien. Een groot deel van de 

Bentheimer zandsteen bij Gronau is als continentale facies (landafzetting) ontwikkeld. Thans 

herinnert aan deze groeve alleen een diepe kuil met water en een berg sterk verweerde klei, 

waarin we met wat geluk nog hier en daar een schelpje vinden. Een veel minder bekende 

groeve bij Gronau wil ik hier toch ook nog even noemen. Niet beroemd om zijn fossielen, maar 

die voor de liefhebber toch ook belangrijk is geweest, nl. het kleigat aan de Eperberg, thans 

helaas een poel met vies water en vuilnis. Deze groeve bevond zich zeer dicht bij een 

overschuivingszone, van de ‘Overschuiving van Gronau’ waar Onder-Krijt tegen veel jongere 

lagen is opgeperst. De spronghoogte was honderden meters; in de Eperberggroeve was dit met 

wat goede wil duidelijk waarneembaar. De gelaagdheid van de klei was wel zeer miserabel 

door de verschillende drukrichtingen. Toch kon men zien, bij droog weer, dat de klei doorspekt 

was met verschuivingsspleten, soms gevuld met kalkspaat, soms ook met fijn verkit 

gesteentemeel. Het grootste deel van de groeve behoorde tot het Aptien of Barremien; het 

schijnt echter ook dat sommige miniatuurschollen nog wat ouder waren. Als jongen heb ik 

deze groeve enkele malen bezocht en werd ik telkens getroffen door de tientallen breuken op 

slechts een twintigtal meters afstand. Hoe scherp deze breuken door de harde klei waren 

gesneden was te zien aan een belemniet, welke mij getoond werd, en die zuiver doormidden 

gesneden was gevonden. De spronghoogte van dit breukje bedroeg tien centimeter. Bij 

graafwerk in deze omgeving worden nog wel eens stukken steen met mooie 

verschuivingsvlakken gevonden.  

We gaan nu weer naar ons eigen grondgebied en komen weer bij de oude groeve van Nijland, 

waarmee ik dit artikel ben begonnen. De lagen welke hier ontsloten werden waren dezelfde 

van de groeve Gerdemann, alleen was alles ‘miniatuur’. Toch was ook de conservatietoestand 

van de fossielen veel slechter, en ook de rijkdom aan soorten was gering. Ook hier bij 

Glanerbrug lag boven de Garnieria-Xttg nog een mariene zandlaag. Deze was precies als in 

Gronau dun, en een twintigtal meters van de oude groeve beginnen reeds weer de limnische 

zanden (Kuhfeldlagen). Het is jammer dat in deze omgeving zo weinig ontsluitingen zijn. 

Tussen station Glanerbrug en Glane ligt vrijwel het gehele Onder-Krijt in al zijn geledingen 

slechts bedekt door een paar meter Diluvium. Albien-Aptien-Barremien-Hauterivien-

Valanginien-Weald liggen hier netjes op volgorde; met de grondboor heb ik herhaaldelijk deze 

lagen bereikt.  
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We gaan nu weer verder naar het noorden, en passeren een honderd meter ten noorden van 

Nijland een overschuiving, welke Valanginienzand scheidt van Boven-Barremienklei, door 

foraminiferenonderzoek aangetoond. Even voordat de weg uitloopt op de weg Losser-Glane is 

links een laag weiland te zien met nog een bergje klei. Hier was voor vijftig jaar de groeve Van 

der Lande. Men heeft enkele proefgaten gegraven om na te gaan of de kleiijzergeoden van het 

Onder-Krijt (Barremien) het ontginnen waard waren. Aan de andere zijde van de grens is het 

gehele gebied indertijd verdeeld in ijzerertsconcessies en zijn duizenden tonnen erts gegraven. 

Het grote probleem was echter steeds weer de grote hoeveelheid harde klei welke verzet moest 

worden om het erts te winnen. De kleilagen (beter zou zijn te spreken van kleisteen of 

kleischalie) zijn soms behoorlijk hard en bevatten wat bitumen. Een steenbakkerij is hier niet 

geweest.  Volgen we nu onze route naar Losser dan komen we na een paar honderd meter bij 

de duiker waaronder de Elsbeek haar weg vindt naar de Dinkel. Links van de weg is ook een 

proefgat geweest, van Van der Lande; waarschijnlijk werd hier in veel oudere lagen naar het 

erts gezocht. Ook hier is de klei niet voor het steenbakken gebruikt. Volgen we de genoemde 

Elsbeek naar het westen tot even voor het punt waar deze beek de binnenweg Losser-

Enschede kruist, dan komen we op een punt waar lang geleden ook een steenoven stond; een 

landweggetje heet nog Steenovenweg. Het enige wat ik nog kon vaststellen was een laag 

weiland tussen een paar hogere heidevelden. De bodem van het weiland bestaat uit keileem. 

Volgen we nu voor het gemak de genoemde binnenweg naar Losser tot we een paar honderd 

meter van de bebouwing van Losser verwijderd zijn dan zien we rechts van de weg een 

verwilderd bosje: bomen en struiken met daartussen een poel, steeds met water gevuld. Hier 

was voor een dikke dertig jaar een proefgat van de steenfabriek Gebr. Osse te Losser, de nog 

bestaande grote fabriek aan de weg naar Oldenzaal. In deze groeve heeft men 

geëxperimenteerd met een voor Nederland volkomen nieuwe methode van kleiwinning. De hier 

voorkomende kleilaag, liever klei-mergellaag, is een sterk kalkhoudende  kleilaag, welke onder 

Losserse zandsteen voorkomt op de scheiding van Hauterivien en Valanginien (is nog 

Hauterivien). Deze laag was bijna hard als steen en maakte normaal ontginnen niet mogelijk. 

Men had in de groeve een soort maal- en mengmachine geplaatst die ter plaatse een dunne 

kleipap maakte, en deze ‘pap’ werd door een meer dan een kilometer lange leiding naar de 

steenfabriek geperst. Het experiment is niet bevredigend verlopen, mogelijk was de leiding te 
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dun. De groeve was niet groot, maar de laag was rijk aan fossielen. Gevonden werden o.a. 

ammonietbrokstukken, belemnietenrostra, en verder nogal eens ‘knoedels’ versteende 

Serpula-gangen en in de klei hier en daar een bankje kalkspaat met wat pyriet. Ten zuiden 

van deze groeve is zeer lang geleden ook nog een steenoven geweest, op een punt ten westen 

van de voormalige korenmolen. Onze stafkaarten geven hiervan niets meer aan.  

Toen ik vorig jaar een Duitse stafkaart van de grensstreek in handen kreeg verbaasde ik me 

erover dat ten westen van Losser duidelijk Zgl. (Ziegelei) stond. Bij navraag en onderzoek bleek 

me dat hier inderdaad een groeve is geweest. Resten van de oven schijnen nog te bestaan; de 

groeven zijn zoals steeds weer geheel verdwenen. Mogelijk zijn een paar bijzonder lage natte 

weilanden in deze buurt de overblijfselen. Wat men hier ontgonnen heeft kon ik niet met 

zekerheid vaststellen, dit kan zowel keileem als Hauterivien-klei zijn geweest. Dit blijft dus 

een vraagteken. Over de kleigroeve van de fa. Gebr. Osse - bij de nu nog in bedrijf zijnde 

steenfabriek aan de Oldenzaalsestraat te Losser - wordt elders in dit nummer geschreven; 

voor de volledigheid wordt zij hier vermeld.  

Onze wandeling door Oost-Twente gaan we nu afbreken. Het accent van dit artikel wilde ik 

gaarne laten vallen op de oude groeven; wat nog in voile exploitatie is kan een ieder zelf nog 

bestuderen. Zo ook de ontginningen van klei te Hengelo. Ten noorden van deze stad graaft 

men een preglaciaal of interglaciaal materiaal af. Veel bijzonders van deze groeven kan ik niet 

vertellen; ze zijn mij helaas slechts oppervlakkig bekend. De groeven ten zuiden van Hengelo, 

direct aan het Twentekanaal, ontginnen Eoceen-materiaal (Bartonien). Dit is in wezen weer 

een van die groeven waar bijna niets te vinden is en die dus weer door de liefhebbers wordt 

verwaarloosd. Denk er aan, het kan nu nog; wie ‘duikt’ hier eens in?  

Borne kende sedert jaren twee steenfabrieken en wel die van Scholten en van Morselt. Helaas 

heeft deze laatste de productie gestaakt en is er weer een goede ontsluiting in het Oligoceen 

minder en een vuilnisgat meer! De groeve Scholten graaft ook Oligoceen-klei af; van Borne 

zijn de bekende ‘koperpillen’ zeer bekend, jarenlang heel prettig markasiet genoemd, totdat 

zonneklaar bleek dat we met pyriet te doen hebben. Weer een bewijs dat we toch steeds alles 

tot in alle finesses zelf moeten onderzoeken en niet altijd alles van anderen moeten geloven! 

Ook in de geologie heeft een eenmaal gepubliceerde slordige determinatie van een fossiel, of 

een foutieve interpretatie van boorgegevens een veel langer leven dan de best 

gedocumenteerde feiten, helaas! De verlaten groeven bij Borne zijn alle nog goed 

waarneembaar, hoofdzakelijk. ten oosten van de weg naar Delden.  

We gaan nu nog even onze blik richten op het enorme complex van oude groeven en gaten bij 

Markelo en Rijssen, in West-Twente. We zouden het ons hier gemakkelijk kunnen maken door 

te zeggen dat vrijwel elke meter tussen Rijssen en Markelo eens een groeve is geweest. En dit 

is inderdaad zo; een groot deel van de schijnbaar natuurlijke geaccidenteerdheid van de 

Rijsserberg is ontstaan door in het wilde weg leem en klei af te graven. Latere begroeiing heeft 

het ‘roolbouw’ beeld wat verdoezeld. Doordat nu de Rijsserberg geen kansen meer biedt wordt 

de leem verder zuidwaarts afgegraven en per smalspoor naar de steenovens gebracht. Voor 

hen die van dit terrein een nadere studie willen maken kan ik verwijzen naar het in 1923 

verschenen boekje van H. J. Dijkink, ‘De bodem rond Markelo’.   
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Fig. 6. Schetskaartje van de omgeving van Rijssen en Markelo, grotendeels naar Drjkink. 

Horizontaal gestreept = keileem nabij de oppervlakte; geruit = keileem aan de oppervlakte; 

schuin gestreept = interglaciale klei. 

 

Vrijwel overal waar interglaciale klei en keileem voorkomen vinden we oude groeven, in het 

bijzonder tussen de hotel Rijsserberg en Rijssen, op de Hocht en natuurlijk op verschillende 

plaatsen van de Herikerberg. De namen ‘Tiggelveld’ en ‘Elsener Leemveld’ spreken voor 

zichzelf! 

Men stelt zich voor dat de blauwe klei tot afzetting kwam in een kom die zich uitstrekte van 

Rijssen, Elsen, Goor tot Neede, terwijl ook verder westelijk nog hier en daar deze klei is 

gevonden. Het is een zuivere zoetwaterafzetting. In de klei komen zeer veel houtresten voor, 

soms geheel platgedrukte boomstammen. Het tijdvak waarin deze klei afgezet werd, dankt zijn 

naam, Needien, aan het Gelderse Neede, waar deze klei vroeger mooi was ontsloten in een 

kleigroeve, liggend op Mioceen en onder de keileem. Door de stuwende werking van het landijs 

werden de lagen wat omhooggewerkt, zodat ze nu aan de oppervlakte kunnen voorkomen, 

meestal nog bedekt door wat keileem. In de omgeving van Rijssen en Markelo rust deze 

blauwgrijze klei niet zoals bij Neede op Tertiair, maar op oudere preglaciale zandlagen. 

Veelvuldig voorkomende fossielen in deze lagen zijn de Paludina-schelpen (fig. 5). Ten zuiden 

van Markelo strekt de keileem zich nog uit tot nabij Huis Westerflier. Op het punt waar de 
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weg van Markelo naar Westerflier de rijksweg Diepenheim-Lochem kruist bevond zich lang 

geleden ook nog een steenbakkerij. In de eigenlijke Markeloseberg, direct ten zuiden van 

Markelo, komen hier en daar fluviatiele leemlagen voor tussen het vrij grove zand. 

Leemgroeven zijn mij in deze heuvel niet bekend. De Herikerberg bestaat aan de westzijde uit 

blauwe klei; meer naar het oosten wordt deze echter door keileem overdekt. Tijdens het graven 

van het Twentekanaal omstreeks 1932 was bij Markelo bijzonder mooi te zien hoe dik de 

keileemlagen ter plaatse zijn; bij station Markelo bedroeg de dikte zeker tien meter. Bron: 

natuurtijdschriften.nl. 
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Tichelwaark Borne  

 

Tweeduizend jaar geleden introduceerden de Romeinen de baksteen in Nederland. In de 

Middeleeuwen ontstond vraag naar bouwmateriaal voor kerken en kloosters. Kloosterlingen 

herontdekten de baksteen. Zij gingen stenen bakken die kloostermoppen werden genoemd, 

die in Borne zijn gebruikt voor de Oude Stephanuskerk en de Mariakapel. In 1932 kwam bij 

Borne een veldoven tevoorschijn, die gedeeltelijk intact was en nog gave stenen en as bevatte. 

De stenen hadden veel overeenkomst met het formaat van de kloostermoppen van de oude 

Stephanuskerk. De vondst werd gedaan bij de ontginning van grond van de familie Morselt, 

waar de Morseltdijk begin negentiende eeuw uitliep op de Woolderweg. 

Voor het bakken van stenen werd klei gebruikt, dat in Twenthe ooit in de bodem is 
achtergelaten door de zee. De klei was eenvoudig te vinden. Als er sneeuw was gevallen, bleef 
die het langst liggen op land waar klei in zat. Boeren met klei in de grond hadden vaak een 
veldoven, waarmee ze in de wintertijd stenen bakten. Na 1800 nam de vraag naar bakstenen 
toe, door de opkomst van de industrie. In 1858 werd de ringoven uitgevonden, waarmee de 
productiecapaciteit kon worden opgevoerd van tienduizend stenen per jaar naar 
driehonderdduizend stuks. Rond 1960 werd de tunneloven ontwikkeld waarmee de 
productiecapaciteit nog verder werd vergroot. Daarmee konden de ringovens niet concurreren, 
wat tot massale sluiting van steenfabrieken leidde. 
 
De eerste vermelding van een steenbakkerij in Borne is uit 1646. Latere vermeldingen van de 
levering van stenen aan pastorie en kerk waren in 1766, 1776 en 1783. In 1811 huurde Jan 
Hemmelder een stuk grond, genaamd Tichelkamp, nu Stationsstraat 72. Hij begon er met de 
fabricage van stenen. In 1812 en 1814 leverde hij stenen voor pastorie en hervormde kerk. In 
1830 bestond deze kleine steenbakkerij nog. In 1861 begon Adam Bussemaker op het 
Letterveld tegenover het kleigat aan de Veldweg steenfabriek De Viersprong. In 1873 werd deze 

steenbakkerij afgebroken. Er stonden toen twee ringovens en een veldoven. 

In 1861 begon ook de heer Arntz, steenbakker te Millingen, in de nabijheid van Borne op een 
stuk heidegrond van Johannes Morsel een steenfabriek. Hij was ook aannemer en had 
kennelijk stenen nodig voor bouwopdrachten in de omgeving. In 1864 werd de steenbakkerij 
overgedragen aan Hermannus Morselt. Morselt was bekend met het bakken van stenen. Zijn 
vader leverde in 1820 huispannen aan de hervormde kerk. Zijn grootvader ontving in 1767 
geld, ‘voor verdient loon aan het organistenhuis, met wanden leemen’. De steenfabriek Morselt 
stond achter hun woonhuis, nu Tichelkampweg 75. In hun toptijd konden ze 
tweehonderdduizend stenen per week produceren. In het kader van de 
steenfabriekensanering werd in 1959 hun bedrijf verkocht aan steenhandel Oost-Nederland. 
Kort daarna werd de fabriek afgebroken. 

Rond 1862 had Bernardus Scholten in Azelo samen met Jannes Zegger tijdelijk een 
tichelwerk. twee jaar later stichtte Bernardus Scholten tegenover de steenfabriek van 
Bussemaker een steenfabriek aan de Oude Deldensestraat met een ringoven. De 
productiecapaciteit bedroeg maximaal vijfentwintighonderdduizend stenen per jaar. De 
fabriek werd opgeheven op 1 januari 1969. Daarmee verdween de laatste steenfabriek van 
Borne. Bron: Entoen.nu. 
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  Scholten  
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Herinneringen van Hendrikus Ten Hove 

 

 

 

 



143 

 

 

 



144 

 

 

 



145 

 

De Aberson-vormbakpers  

 

 
 

De Abersonpers was een staande kleimolen. De vierkante kuip was 1.40 m hoog en 1.10 breed. 

De in het midden aangebrachte staande as stak er ongeveer vijfenzeventig centimeter boven 

uit en was vervat in een dwarsbalk. De as liep door de bodem van de knip en draaide in een 

ijzeren pot. Aan de as waren in bepaalde standen en afmetingen twee kneed- en drukvinnen 

en twee hark- en wortelmessen en onderin de kuip een driebladige uitdrijver bevestigd. De 

aandrijving van de as kon geschieden door een os of paard en door een stoommachine, later 

werden ook petroleum- en elektromotoren gebruikt. 

De klei werd in de open bovenkant van de kuip gestort en naar behoefte voorzien van water. 

Door de draaiende en neerwaartse druk van de messen en vinnen werd de klei gemalen en 

gekneed en vervolgens door de uitdrijvers via een opening in de onderzijde van de kleimolen 

in een vooraf natgemaakte en ingezande vormbak geperst. Dit volpersen gebeurde met behulp 

van een waaiervormige ijzeren plaat die de klei door een rooster in de ondergeschoven 

steenvorm drukte. Het rooster waardoor de klei werd geperst had evenveel openingen als er 

vormen in de bak waren (vijf-, zes-, zeven- of meersteens). De roostergaten waren iets kleiner 

dan de ruimten in de vormbak zodat de ingeperste klei niet het zand van de zijkanten van de 

vorm schoof. Met de Aberson-pers kon men stenen van verschillend formaat vervaardigen. 

Daartoe gebruikte men andere roosters die correspondeerden met andere vormbakken. Ook 

de dikte van de stenen kon men wijzigen door het instellen van de hoogte. Door het terzijde 

inbrengen (ondersteken) van een lege vorm werd een vol geperste vorm aan de voorzijde 

uitgestoten. De overtollige klei werd door de afstrijker met een stalen mes verwijderd en de 

volle vorm op een wagen geladen om naar de droogbaan te worden vervoerd. In het 

transportsysteem van de vormen in de pers was een beveiliging ingebouwd om schade tijdens 

het persen te voorkomen. Wanneer een van de vormen door een of andere oorzaak bleef steken 

of te veel weerstand ondervond, werd de excentriek in het draaisysteem omhooggetild zodat 
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de machine ‘loos draaide’. De afstrijker wist nu dat er iets haperde en kon door het wijzigen 

van de afstelling de doorgangsruimte voor de vorm vergroten, waardoor het vormproces weer 

op gang werd gebracht. Het natmaken, zanden, ondersteken en afstrijken gebeurde door 

mankracht. In de eerste helft van de twintigste eeuw werden deze handelingen 

gemechaniseerd, zodat eerst de halfautomatische en daarna de volautomatische 

Abersonvormbakpers ontstond. 

 

In 1874 waren de prijzen voor de steenvormmachines: 

ƒ 1.500, - voor model no. 1 met stoomaandrijving; 

ƒ 1.550, - voor model no. 1 inclusief de rosmolen; 

ƒ 1.050, - voor model no. 2 inclusief de rosmolen. 

 

De betaling geschiedde in drie termijnen. De eerste bij de afzending uit Olst, de tweede nadat 

de machine was gesteld en de laatste na afloop van de garantietermijn. 

Het model dat hier is afgebeeld, is een vormbakpers van Aberson uit 1882. Bron: dbnl. 

 

 

1858, een door stoom aangedreven vormwiel-strengpers van C. Schlickeysen te Rosslan aan 

de Elbe. 
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Tichelwaark Lonneker    
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Bron: Joost de Vree.nl. 
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Deel van een baksteenreliëf met een allegorie op het bakken van brood voor de bakkerij van 

Vermaat aan de Paul Krugerkade te Haarlem uit 1963. 

 

Brugge  
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Smalspoor  
 

Toen Nederland in de oudheid nog een deel van de Noordzee was en de kustlijn grillig en 
ongenaakbaar ver in Duitsland lag, woonden geen mensen en van plantengroei was geen spoor 
te bekennen. De elementen hadden vrij spel. In de winter stuwden de westerstormen het 
zeewater op tot gigantische golven. Dan gierde de wind met de kracht van een orkaan over de 
kolkende watermassa’s die zich tegen de kust te pletter sloegen. Door het onafgebroken geweld 
van wind en water werden slibdeeltjes en zand, jaar na jaar, weggevoerd. Ze kwamen 
kilometers verderop op de bodem terecht. Dat proces voltrok zich eeuwen achtereen zodat op 
sommige plaatsen een hoge zandrug en elders een dikke leemlaag werd gevormd. De zee werd 
steeds minder diep en er kwamen eilandjes. Zo ontstond na vele eeuwen Nederland. Gestadig 
groeide het land boven de zeespiegel. De mensen die op de verspreid liggende eilandjes gingen 
wonen hebben het land bewerkt. Eeuwenoude bossen werden gekapt om huizen van te 
bouwen. Het hout werd ook gebruikt als brandhout. De bossen dreigden te verdwijnen en men 
ging op zoek naar ander materiaal voor de huizenbouw. Eerst gebruikte men natuursteen. 
Toen ook dat schaars begon te worden kwam men op het idee om leem onder hoge 
temperatuur tot bouwstenen te bakken. Leem was er genoeg maar door de snelle groei van de 
bevolking moest men zuinig zijn op de leemlaag. Toen kwam men op het idee om de leem die 
diep in de Twentse bodem zat te gebruiken. Er werden putten geslagen waarui men 
trapsgewijs de leemlagen naar de oppervlakte bracht. Men ging in de Hoch putten slaan. 
Enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd door Baan en Ten Hove een smalspoor 
aangelegd om de leem vanuit de Hoch naar de Brekeld te vervoeren. De leem werd tot 1946 
met de schop (bats) uit de grond gehaald. De karretjes werden door een paard voortgetrokken 
en later door een treintje/ voor de Tweede Wereldoorlog werd het leem in de wintermaanden 
opgehaald en halverwege gebracht. De stortplaats halverwege werd Janbaasveld genoemd. 
Het was een tijdelijke opslagplaats naast het AJC-terrein de Hoch. Na de wintermaanden werd 
de leem naar het tichelwerk gebracht. Als eind oktober het vormen van de stenen op het 
tichelwerk was afgelopen ging men naar de Hoch om de leemlagen vrij te maken. In Rijssen 
werd dat ‘blöötn’genoemd. Eerst werden de bomen gekapt en dan werd een meter zand 
verwijderd. Dat zand lag bovenop de leemlagen. Op de foto zie je hoe de mannen van de 
Brekeld bezig zijn met het ‘blöötn’ van de leemlagen in de Hoch. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



161 

 

In de vorige eeuw lag er een net van spoorlijnen in de bossen tussen Rijssen en Markelo voor 
het vervoer van leem. Deze was nodig als grondstof voor de fabrieken in de regio. Nu is er een 
museum dat eraan herinnerd. Er is een kleine smalspoorlijn waarop personen worden vervoer 
en soms rijden er weer leemtreinen. Ook kunt u treinen tegenkomen voor het vervoer van 
boomstammen, turf en steenkool.  
 
Smalspoor is een weinig bekende vorm van vervoer die nuttig is bij het vervoer van grote 
hoeveelheden zand en klei op een slappe bodem, in sterk geaccidenteerd terrein en bij de 
hedendaagse tunnelbouw. Zo'n honderd jaar geleden waren er in Rijssen nog zo'n vijftien 
steenfabrieken, waarvan het aantal in de jaren zestig van de vorige eeuw tot vier was 
geslonken.  Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1964 hadden deze vier steenfabrieken 
in Rijssen een smalspoor in bedrijf, om klei van de groeve naar de fabriek te vervoeren. Tussen 
Rijssen en Markelo was een smalspoornet ontstaan van zo'n twaalf kilometer lengte. 
 

 

 
 

Sinds eeuwen worden er in en rond Rijssen stenen gebakken van de leem die hier in de 
ijstijden is gekomen. Allereerst werd de leem (of keileem, omdat er zoveel zwerfkeien in worden 
gevonden) bij de vindplaatsen tot stenen en dakpannen gebakken. Later ging men de leem 
over steeds grotere afstanden vervoeren naar de steeds groter wordende steenfabrieken. Als 
brandstof voor de veldovens werd turf en hout gebruikt. Dat was in de omgeving ruim 
voorhanden. 
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In de eerste jaren kon men zich nog redden met paard en wagen. Maar vanaf 1907 ging het 
transport tussen Markelo en Rijssen per spoor. Eerst nog voorzichtig: men kocht rails voor de 
helft van het traject, toen ongeveer 4 km. In het leemwinseizoen, van april tot oktober, lagen 
de rails van de Hoch tot de stortplaats. Deze stortplaats is nu nog te herkennen in het 
landschap (zie kaart). In de echte campagnetijd, van oktober tot april, werden de rails van de 
stortplaats tot de fabriek gelegd. Het waren lichte rails, dus eenvoudig te verplaatsen. 
 

In Rijssen waren er aan het einde van de negentiende eeuw ongeveer vijfentwintig dakpannen- 
en steenfabriekjes. Er ontstond in totaal een H-vormig smalspoornet van zo’n twaalf kilometer, 
met op enkele gedeelten dubbelspoor om passeren mogelijk te maken. De dienstregeling was 
eenvoudig. Volle treinen hadden voorrang op lege treinen. Als ze elkaar tegenkwamen op het 
enkelsporige traject, reed de lege trein achteruit tot een wisselplaats. 
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In maart 1966 ging men in de Hoch over tot modernisering. De bagger verdween en het 

leemtreintje werd op een zijspoor gezet. De bagger werd vervangen door een dragline en 

vrachtwagens namen de plaatst in van de kipkarretjes die jarenlang waren voortgetrokken 

door een treintje. Voor de meeliftende jeugd op het treintje of in de kipkarretjes was dit het 

einde van een mooie belevenis. 

Voor de steenfabrieken in Overijssel werd er in 1951 een Centraal Verkoop- en 

Administratiekantoor opgericht genaamd ‘Oost-Nederland’. Oost-Nederland was gesitueerd in 

Almelo en in de jaren zeventig verhuisd naar Rijssen. De reden hiervan lag in het feit dat er 

uiteindelijk van de zeventien Overijsselse steenfabrieken er vier overbleven in Rijssen, te 

weten: 

Gebroeders Struijk, Heidebloem, 1975, gebroeders Ten Bolscher, 1982, Baan en Ten Hove, 

1982 en Smeijers en Voortman, 2005. 

 

 
 
Voor die tijd ontstond het idee, om naast de laatste overgebleven steenfabrieken, ook ‘vreemde’ 
stenen  te gaan verkopen. Feitelijk gezien van concurrerende steenfabrieken. Zo werd het 
‘Centraal Verkoop- en Administratiekantoor’ langzaam een echte Steenhandel. 
 
In de zeventiger jaren werd Steenfabriek Heidebloem van Gebr. Struijk gesloten. In 1982 
gingen daar achtereenvolgens achteraan Gebr. Ten Bolscher (gesloten) en Baan en ten Hove 
(failliet). Zo bleef alleen Steenfabriek Smeijers en Voortman over als lokale steenfabriek. De 
rol van Oost-Nederland is altijd geweest om de productie van de aangesloten fabrieken te 
verkopen in Nederland, met name aan de bouwmaterialenhandel in Oost-Nederland. 
Handelaren die zich bij Oost-Nederland  aansloten, konden rekenen met een korting van  Hfl. 
7,50 per 1000.  
 
Aangezien Oost-Nederland onderdeel van Smeijers en Voortman was, ging het mee in de 
verkoop aan het  Australische concern BORAL in 1992. Vier jaar later in 1996 werd dit 
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doorverkocht aan het Engelse HANSON. In 2000 gingen alle fabrieken van Hanson over naar 
Wienerberger.  
 
Door de jaren heen was Oost-Nederland ondanks de wisselingen gegroeid van één naar vier 
werknemers. In 2005 werd besloten Steenfabriek  Smeijers en Voortman te sluiten. Hierdoor 
zou Oost Nederland een andere locatie moeten kiezen. Uit de daardoor ontstane situatie is per 
1 januari 2006 Steenhandel Twenthe BV opgericht en is per 1 mei 2006 Steenhandel Oost-
Nederland opgeheven. Dit alles is in goede harmonie en samenwerking  door betrokken 
partijen  tot stand gekomen.  
 
Naast de jute-industrie bezat Rijssen een aantal steenbakkerijen. De laatste steenfabriek is 
in 2007 gesloten. Bron Twenthe, het oude land, deel 3, Anneke Koers. 
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Steenfabriek op de heide 

 

Achter verschillende heideontginningen gaat een bijzonder verhaal schuil. Ze verdienen het 

om nader in beeld gebracht te worden en zijn illustratief voor de ruimtelijke variatie tussen 

de verschillende ontginningen. Sommige van deze ontginningen zijn illustratief voor de 

complexiteit die kwam kijken bij het in beeld brengen van de ontginningen. Enterse steen- en 

pannenbakkerijen Een industrie die hiervoor nog niet aan bod is gekomen is de 

steenfabricage. De eerste Enterse steenfabriek werd in 1803 gesticht door Gerrit Rohaan ten 

westen van de Enter es. Het leem werd gewonnen op de es. Verschillende veldnamen uit de 

aanlegperiode van de es duiden op de aanwezigheid van leem. Zo lagen op de Zuider Es de 

Leemstukken en op de Hamberg de Leemkuilenstukken. Kort na de markeverdeling werden 

verschillende percelen heide ontgonnen voor steen- en pannenbakactiviteiten. In 1860 werd 

door Jan Hendrik Rohane midden in een perceel heide een pannenbakkerij gesticht. Negentien 

jaar later, in 1879, werd de resterende heide om de pannenbakkerij ingericht als stapelplaats. 

Ook werd in dat jaar een schaapshok gebouwd.  

     

 Rohaan, pannenbakkerij, ook wel tichelwerk genoemd, aan de Rijssenseweg..  
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Rohaan beton 

 

Aan de andere kant van de es, op de Zuiderbrink werd in 1860, te midden van een perceel 

heide, door Jan Hendrik Rohane en Braamhaar een veldsteenoven gesticht. Na omstreeks 

1880 werd deze oven en de omliggende heide het eigendom van Arend Jan Leestemaker. In 
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1888 maakte hij van de veldsteenoven een volwaardige steenbakkerij met kantoor en 

stapelplaats. Nadat Enschede in mei 1862 was getroffen door de grote stadsbrand steeg de 

vraag naar stenen en dakpannen. Het leidde ertoe dat er in Enter een aantal steen- en 

pannenbakkerijen bij werden gebouwd. Op een perceel heide dat was gelegen aan de overzijde 

de pannenbakkerij van Rohaan stichtte Gerhardus Braamhaar, landbouwer van beroep, in 

1864 een steenbakkerij. In 1865 werd er een kantoor bijgebouwd. In 1867 volgden twee 

droogloodsen. Niet veel later ging het eigendom over naar Arend Jan Leestemaker. Hij stichtte 

in 1870 pannenbakkerij en richtte het omliggende terrein in als stapelplaats. Ook de familie 

Rohaan bleef niet stil zitten. In 1867 stichtten Jan Hendrik Rohane en zijn consorten aan de 

overzijde van hun pannenbakkerij een steenbakkerij en een droogloods. In 1876 werd er een 

extra droogloods bijgebouwd. In dat jaar werd ook het omliggende terrein tot stapelplaats 

ingericht. 

Heide ontgonnen ten behoeve van de steen- en pannenbakindustrie.  De heidegronden van 

Joan Wilhelm Putman Cramer aan het Leijerweerd. Burgermeester Putman Cramer was de 

voorzitter van de commissie van verdeling. Hij was de eigenaar van de heidevelden en werd 

met de markeverdeling zeventien hectare heide, verspreidt over verschillende percelen, 

toebedeeld. Een aantal van deze percelen kent een bijzondere ontginningsgeschiedenis. Op de 

percelen 1822 (groot 31.590 m2 ) en perceel 1824 (groot 790 m2 ) werd in opdracht van 

Putman Cramer in 1867 een bijzonder ontwerp gerealiseerd. Deze percelen werden gesplitst 

tot nieuwe percelen en tot verschillende soorten grondgebruik ontgonnen. Niet alle heide werd 

in een keer ontgonnen. Twee van de percelen die in 1867 ontstonden werden pas na 1900 

ontgonnen, daarbij werden ze vergroot door vereniging met omliggende percelen. Perceel E 

2431 was met een oppervlakte van ruim tien hectare het grootste perceel heide dat met de 

markeverdeling verdeeld werd. Dit perceel kent een ontginningsgeschiedenis die niet in een 

kaartbeeld te vangen is. Verschillende ‘experimenten’ gingen eraan vooraf tot uiteindelijk alle 

heide ontgonnen was. In 1858 verkocht Putman Cramer ruim 2,2 hectare aan zijn klerk 

Hendrik Jan Plaggemars, die op deze grond in 1862 zijn huis bouwde. De resterende acht 

hectare (perceel E2873) bleef bij Putman Cramer in eigendom. In 1863 werd dit perceel in 

drieën gesplitst waarna een dennenwal en twee heidepercelen ontstonden. De vraag is echter 

of deze dennenwal er ooit wel gestaan heeft want in 1864 vond de volgende wijziging plaats. 

De dennenwal verdween. Er werd - niet toevallig bovenop een lage dekzandduin - een 

dennenbosje gerealiseerd. Het overige deel van het perceel had volgens de kadastrale 

archieven het grondgebruik heide en broekweiland. Deze heide en broekweiland werd in 1867 

tot drie percelen gesplitst. Het grootste deel bleef bestaan uit heide.   

Kapitaalbezitters en instellingen speelden maar een bescheiden rol bij de ontginningen. Over 

het geheel bekeken ontgonnen arbeiders en ambachtslieden en landbouwers vooral tot bouw-

, wei- en hooiland. Kapitaalbezitters lieten hun heide vooral tot weiland ontginnen. Ook waren 

de kapitaalbezitters verantwoordelijk voor bijna alle ontginningen ten behoeve van de steen- 

en pannenbakindustrie. Deze industrie kende na de grote stadsbrand van Enschede in 1862 

een hoge vlucht. Ontginningen geïnitieerd door instellingen hadden bijna allemaal betrekking 

op de aanleg van de spoorlijn Neede-Hellendoorn.  

De provincie heeft in het midden van de zeventiende eeuw het plan opgevat om een 'kunstweg' 

aan te leggen van Ommen naar Goor. Na het nodige gekrakeel over het te volgen tracé komt 

deze weg in het jaar 1859 klaar. In Enter loopt deze weg van de steenbakkerij van Rohaan, de 

huidige Rijssenseweg volgend, over de Dorpsstraat richting Goor. In de bebouwde kom van 

Enter is deze weg met klinkers verhard en zodoende de eerste verharde weg ter plaatse. De 

gemeente Wierden heeft aan het project vierduizendzeshonderd gulden moeten bijdragen en 

wil daarvan wel iets terugzien. De gemeenteraad besluit om op deze weg, waar zij Enter 

binnenkomt, tol te gaan heffen. Het tolhuis komt bij de brug over de Elsgraven waar vroeger 

de tol Deense Ossen gevestigd was. Braamhaar woonde in het tolhuis aan de Rijssenseweg, 

zo vermeldt de website www.Enternaren.nl. De steen- en pannenfabriek van Rohaan – die net 

aan de Enterse kant van het tolhuis gelegen is – wordt behoorlijk gedupeerd door de oprichting 

van de tol. Karren van deze fabriek pendelen voortdurend heen en weer tussen de fabriek en 
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de kleigaten in Rijssen, waar de leem gewonnen wordt. Voor dit vervoer wordt een compromis 

gevonden. Alleen op de heenweg – als ze leeg zijn – moet men betalen. Als de karren beladen 

terugkomen wordt er geen tol geheven. Desondanks werd de tol een flinke kostenpost voor 

Rohaan waar hij niet blij mee was. In het jaar 1889 stopte de gemeente Wierden met de 

tolheffing en het tolhuis verloor zijn functie.  

Hotfilker was vierenveertig jaar oud. Hij was een van de honderdduizenden arbeiders die 
gedurende enkele eeuwen jaarlijks voor de zomermaanden naar Nederland kwamen om hier 
seizoenswerk te doen. Ze kwamen voornamelijk uit Nedersaksen en Westfalen. De 
economische omstandigheden in hun land waren zo slecht dat ze zich genoodzaakt zagen geld 
bij te verdienen in het toen rijke Nederland. Elke voorzomer verzamelden de boerenarbeiders, 
dagloners en soms ook boerenzonen zich om in groepen naar het westen te trekken. In 
Duitsland zijn de routes die ze namen nog bekend en soms gemarkeerd. Deze rondtrekkende 
arbeiders namen eigen gereedschap mee, meestal was dat een zeis. Wat deden ze hier voor 
werk? De meeste Hollandgänger kwamen hier gras en koren maaien. Deze arbeiders werden 
ook wel hannekemaaiers genoemd. Zij vonden in groepjes werk bij de boeren in Noord- en 
Zuid-Holland en in Friesland en Groningen. Anderen werkten in de venen van Zuid-Holland 
en Utrecht en ook bij sommige industrieën (bijvoorbeeld jenever en glas), maakte men graag 
gebruik van seizoenarbeiders. Daarnaast kwamen uit Lippe jaarlijks mensen naar de 
steenbakkerijen in Nederland.  In elk geval was het werk waarvoor niet voldoende 
Nederlanders gevonden werden.  

In Rectum speelde de sage van de drijvende bakstenen die men niet aan de man kon brengen, 
omdat men dacht dat ze behekst waren. Vooral in Rijssen wilde men niets van de Rectummer 
bakstenen weten. In het midden van de negentiende eeuw kwam de Rectummer onderwijzer 
Van Wijngaarden in bezit van een steen afkomstig van het oude kasteel de Grimberg in Notter. 
Toen hij in Rectum waar zijn school stond, aan een boer vroeg of hij wist van de drijvende 
stenen en het Rectummer gezegde 'Hé drif as ne bakstien'. Hierop antwoordde de boer: 'dat 
z'ok oe wal anders kunnen losten zéén, en hij haalde een steen los uit de put die voor het huis 
opgemetseld was en wierp deze in het water. De baksteen bleef terstond drijven. De boer zei: 
De stenen zijn afkomstig van Het Slot, hetwelk de legende zegt als een oud en sterk en door 
een dubbel gracht omringd kasteel. De bisschop van Münster Bernhard van Galen, zou er 
tijdens zijn omzwervingen en plunderingen hebben gebivakkeerd. Later is het gesloopt en op 
het midden terrein is een boerderij gebouwd. Volgens de boer zouden de stenen van de 
havezate Dackhorst ook stenen bevatten die ook op water kunnen drijven. Ook in Rijssen 
werd er verteld over behekste stenen. Achter de Baniskamp in Rijssen heeft men ook een beste 
partij zwarte klei gevonden die men tot bakstenen heeft verwerkt. Toen men er achter kwam 
dat ze op water bleven drijven werden de Rijssense Tichelaars tot tovenaars verklaart en van 
hekserij beticht. Bron: Twenthe, het oude land, deel 1 en 4, Anneke Koers.  

 

Tichelwaark in Losser en De Lutte 

Stenen bakken is een van de oudste ambachten in Twente. Er was een steenfabriek in Losser 
van de broers Osse. En in Markelo, Enter en Rijssen waren veldovens en steenfabrieken. Het 
stenen bakken in Losser is alleen bij liefhebbers van de veldovens en bij oude streekgenoten 
bekend. Van de beroepsgroep is weinig bewaard gebleven. Er was niet veel nodig om een 
steenbakkerij te beginnen. Stenen werden gevormd in een steenvorm en verder had men een 
schop, een kruiwagen en planken nodig. Waar veel klei in de grond zat begonnen de boeren 
klei te bakken in de veldoven. Lambertus ‘Lutterherm’ Nijland uit Losser begon in 1890 met 
een veldoven in ’t Voswinkel. 
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Veldoven  

De steenbakkers zijn onder te verdelen in drie groepen. De eerste groep waren de steenbakkers 
uit rijke families. Deze families hadden meer dan één woning en invloed in de dorpen en 
steden. Een voorbeeld zijn de families Nieuwenhuis en Kistemaker. De tweede groep waren de 
boeren die gronden in bezit hadden. Voor het repareren van hun boerderij en schuren 
bouwden zij veldovens om de stenen te bakken. Het keileem werd in de directe nabijheid van 
de veldoven uitgegraven. De enige kosten die er waren waren die van de brandstof zoals turf 
en steenkool. Tot deze groep behoorden de families Nijland en Gunneman. De derde groep 
waren de pachters. Deze vorm van ondernemerschap duurde echter maar enkele jaren. De 
steenbaas, die als werknemer in dienst was van de pachter, had geen verstand van 
ondernemerschap. Pachters waren Determan en Ganerschulte uit Gronau en De Jonge en 
Vledder uit Lonneker.  
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Op verschillende plaatsen in Twente ligt de klei dicht aan de oppervlakte. Het is dan ook 
vanzelfsprekend dat op die plaatsen veldovens en steenbakkerijen gebouwd werden. Een van 
die plaatsen was een strook tussen Losser en Oldenzaal en verder richting De Lutte. Rond 
1900 stonden er in Losser vijftien veldovens/steenbakkerijen. Er werkten daar honderdvijftig 
personen. De meesten waren kleine veldovens die door boeren werden geëxploiteerd. De grote 
steenbakkerijen waren in de omgeving van de Tankenberg, de Paasberg en in Zuid 
Berghuizen. De keileem werd vaak in de onmiddellijke omgeving van de veldoven afgegraven. 
Bij de grotere steenbakkerijen had men al vaak een spoorlijn waarover de kiepkarren, 
voortgetrokken door paarden, naar de  groeve werd gebracht. De grotere steenbakkerijen 
hadden ook steenpersen en mengmachines, die werden aangedreven door paardenkracht. Al 
snel daarna kwamen de stoommachines en de oliemotoren om de machines aan te drijven. 

Het keileem bij de kleinere veldovens, zoals ‘de Proesserij’ in Losser, werd in het begin met 
handen en voeten gekneed en vermengd. Bij de veldoven van Lutterherm Nijland werd het 
keileem door de paardenhoeven gekneed. Later werd een eenvoudige kleimolen aangeschaft. 
De geknede en vermengde substantie werd in houten vormbakken gedaan en tot groenlingen 
gevormd. Dit was allemaal handwerk, vandaar de naam handvormstenen. Bij de 
gefortuneerde steenbakkerijen schafte men steenpersen aan. De steenpersen werden gemaakt 
door J. Abersen uit Olst, C. Schlickeysen en de Emmerer Machinenbau. De Boer uit Nijmegen 
was een Nederlandse steenpersfabrikant. Schlickeysen maakte een strengpers, het knedende 
wormwiel was gekoppeld aan een draadsnijder (streng) die meerdere groenlingen produceerde. 
Met behulp van een stoommachine kon men toen ongeveer tienduizend stenen per dag 
vormen. De groenlingen werden na het vormen te drogen gelegd in droogschuren. Als de 
groenlingen winddroog waren werden ze in de steenoven gekruid, waarna ze bij een 
temperatuur van duizend graden werden gebakken. Er zijn verschillende steenovens. Bij de 
bouw van grote gebouwen werden de stenen ook ter plaatse gebakken. De groenlingen werden 
op de grond opgestapeld en daaromheen werd een muur opgetrokken met daarin ruimten vrij 
gelaten, die dienst deden als stookgaten. Als brandstof werd turf gebruikt. De brandstof werd 
in de ruimte gedaan waarna de brand er in werd gestoken. Deze techniek werd veldbrand 
genoemd. Er werden ook groenlingen opgestapeld in een iglovorm rondom een stapel 
brandhout. Aan de onderkant werd een opening vrij gehouden om turf en brandhout in brand 
te kunnen steken. De opening aan de bovenkant deed dienst als schoorsteen. Er was bij deze 
manier van stenen bakken een groot verlies van warmte. De veldovens rond 1900 bestonden 
uit een rechthoekige oven met dikke muren. In deze ruimte werden aan de zijkant stookgaten 
vrijgehouden die met kleppen meer of minder konden worden geopend.de rook kon via het 
dak ontsnappen. Jaren later werden schoorstenen gebouwd. Daarna kwam de verbeterde 
kasseler steenoven en vervolgens de ringoven. 

 

Ringoven  
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1400-1801. Ver voor 1400 was er in Roorderheurne, ten noorden van De Lutte, een 
steenbakkerij ‘Tijgkotte’.  Er werden stenen gebakken en men was vooral gespecialiseerd in 
dakpannen. In 1801 is de productie gestaakt. Waar de steen- en pannenfabriek Tijgkotte heeft 
gestaan is niet meer bekend;  vermoedelijk tussen de erven Welhuis en Reuver. 

1440. In 1440 was er een pottenbakkerij dat hoorde bij het gewaarde erve ‘Het Potterink’. Dit 
erf lag tussen het Duivendal en Ophuis bij de Paasberg in de Roorderheurne ten noorden van 
De Lutte. Dit was een grote pottenbakkerij die tijdens de Tachtigjarige Oorlog ophield met 
pottenbakken. 

1742-1794. Losser had al in 1742 een tichelwerk in het Hannekerveld. Bij acte van 15 juli 
1742 protesteerden de gezworenen van de marke Losser tegen het feit dat Jan Teylers buiten 
de Goedsheren en boeren om een ‘tiggelerij’ had gebouwd en de gronden vergraven had ten 
nadele van het vee. Uit de erfenis van Theodorus Teylers ten bate van Aleida Stroink, bleek 
op 1 augustus 1794 dat er bij de windmolen in Losser twee huizen en twee schuren stonden. 
Bij die erfenis in 1794 bleek dus dat het tichelwerk weer verdwenen was. 

1763-1916. In de archieven van de gemeente Oldenzaal werd een akte gevonden uit 1763 
waaruit bleek dat de Stad Oldenzaal vierentwintighonderdvijftig stenen had gekocht van 
Christiaan Nieuwenhuys (geboren 1709) voor een bedrag van tweeëntwintig gulden en één 
schelling. Hieruit blijkt dat de familie Nieuwenhuis al in 1763 een steenbakkerij of veldoven 
in gebruik had. Deze steenbakkerij was in De Lutte, vermoedelijk op de flank van de Paasberg 
in de nabijheid van de latere Populierendijk. Wynandus Nieuwenhuis (geboren 18 augustus 
1789) heeft de steenbakkerij voortgezet, die de voorvaderen van zijn vrouw Catharina 
Nieuwenhuys hadden opgebouwd. Beiden waren van oorsprong familie van elkaar. Wynandus 
ontving van de provincie Overijssel al op 24 juni 1852 vergunning om daar een steenbakkerij 
op te richten. De stoomsteenbakkerij bevond zich op De Volker te De Lutte, in de nabijheid 
van de Denekamperstraat aan de Populierendijk. De kleigroeve was in de buurt van 
Dalkot/Dalhuis. Nieuwenhuis had daarvoor een spoorlijn aangelegd van enkele honderden 
meters. Met behulp van kiepkarren werd de klei aangevoerd naar de stoomsteenfabriek. De 
spoorlijn liep door een heideveld richting erve Volker en vervolgens in de richting van erve 
Ophuis. De leemkuil lag tussen de erven Volker en erve Ophuis. De kiepkarren werden met 
paarden voortgetrokken naar de leemkuil. Wynandus Nieuwenhuis woonde in Oldenzaal aan 
de Steenstraat in ‘De Halve Maen’, genoemd naar de daar eerder gevestigde bierbrouwerij. 
Later werd het gebouw verbouwd tot apotheek en woonhuis. 

De zoon van Wynandus, Augustinus Josephus Abraham Nieuwenhuis (geboren 6 november 
1831) nam de steenbakkerij over. Op 12 april 1876 ontving August Nieuwenhuis vergunning 
van de gemeente Losser om in hun steen- en pannenbakkerij een krachtbron op stoom in 
gebruik te nemen. In deze tijd had Nieuwenhuis achttien personen aan het werk. Nieuwenhuis 
had een steenoven van dertien en half bij acht meter. De steenvormmachines bevonden zich 
in een werkschuur van vijfentwintig bij zeven meter en de stoommachine stond in een aparte 
machinekamer van zesenhalf bij vijf meter. De droogschuren van eenendertig bij zeven en 
achtenhalf bij drieëntwintig meter waren aangebouwd aan de werkschuur. Op 15 mei 1901 
vroeg August Nieuwehuis uitbreiding aan van zijn vergunning. Hij wilde in zijn bestaande 
steen- en pannenbakkerij te De Lutte een petroleummotor van vijfentwintig pk plaatsen met 
als doel verschillende steenmachines in beweging te brengen. Toen had hij eenentwintig 
mensen aan het werk. De steenbakkerij werd later weer overgenomen door zoon Franciscus 
E.I. Nieuwenhuis. De steenbakkerijen in Twente hadden rond 1910 moeilijke tijden en 
verschillende gingen failliet. Het bezit van de familie Nieuwenhuis viel uit elkaar en de 
boerderijen, gronden en andere bezittingen werden openbaar verkocht. De familie Hampsink 
kocht de opstallen van de oude steenbakkerij en het land eromheen. De droogschuren deden 
nog lange tijd dienst als opslagruimte. 

1880-1903. De familie Kistemaker had een steenbakkerij tussen de Enschedesestraat en de 
Schapendijk te Berghuizen. De huidige Tichelstraat in Oldenzaal herinnert daar nog aan. In 
1880 werd de steen- en pannenbakkerij gesticht door Theodorus Henricus Josephus 
Kistemaker. Zijn moeder Aleida Antoinetta Van Basten Batenburg, de weduwe van Eduard 
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Carel Theodor Kistemaker, nam het initiatief voor de bouw van die steenbakkerij. In deze 
steenbakkerij werden de steenmachines aangedreven door een stoommachine van acht pk 
met een verticale ketel met een twintig meter hoge schoorsteen. Hier werkten toen twaalf 
personen. In december 1898 werd het machinepark uitgebreid met een stoommachine van 
zestien pk. De steenbakkerij werd ook uitgebreid en het aantal werknemers steeg tot twintig. 
De steenoven bestond uit een aaneen gebouwde rij van vier ovens met elk een afmeting van 
negen bij vier meter. Aan weerszijden was er ruimte voor opslag van brandstoffen zoals kolen 
en turf. De totale steenoven had een afmeting van achttien bij drieëntwintig meter. Naast de 
steenovens had Kistemaker een machinekamer waar de stoommachine en de 
steenvormmachine in stonden. De vier droogschuren, ook wel haaghuizen genoemd, waren 
vijf meter twintig breed en tweeëndertig meter lang. Daartussen waren een zestal 
steenplaatsen van tien meter breed en veertig meter lang. De klei werd in de buurt van de 
steenbakkerij uitgegraven en gestort op het terrein van de steenvormmachines. Waar de klei 
werd gewonnen is niet duidelijk. Voor het bakken van dakpannen had Kistemaker een aparte 
oven gebouwd en een pannenloods om deze te drogen en op te slaan. Op het terrein stond ook 
een woning voor de knechten. De familie Kistemaker was erg welgesteld en had ongeveer 
driehonderd hectare land in de Eekte te Berghuizen en de tichelarij in De Lutte. De 
steenfabriek hield op te bestaan rond 1903 en in 1911 werd er veel grond verkocht en bleef 
van de bezittingen van Kistemaker weinig over. 

 

Veldoven  

1890-1923. Lambertus ‘Lutterherm’ Nijland heeft op 16 mei 1890 bij de gemeente Losser ‘de 
noodige authorisatie’ aangevraagd om een steenbakkerij op te richten. De stenen werden 
gebakken door Lutterherm en zijn zonen Mans, Jans, Bernard en Marinus. De klei werd her 
en der afgegraven uit de percelen landbouwgrond rondom de boerderij. In de buurt van Losser 
zijn nog diverse oude kleigaten, laag gelegen weilanden met steile randen. Men heeft nooit 
heel diep klei afgegraven omdat er geen vervoer naar de steenoven. Ook waren er minder 
problemen met water bij een ondiepe groeve. Bij een diepe groeve moest gewerkt worden met 
een waterpomp. Doordat de kleigroeven niet diep waren zijn ze nu verdwenen. Aan de 
Oldenzaalseveenweg, waar de veldoven van Lutterherm stond, is nog duidelijk te zien dat de 
veldoven en de drooghut op een hoger gedeelte hebben gestaan en dat de klei eromheen werd 
afgegraven. De veldoven was het centrale punt van het tichelwerk. Hier werd de klei naar toe 
gekruid en werd het op de bodem van de veldoven gestort. Dat was in de buurt van een 
waterput. Ook in die directe nabijheid was een houten paal. De uitgegraven klei werd bij die 
paal op de grond gestort. De twee paarden van Lutterherm kneedden met hun hoeven de klei, 
die met water uit de put was gemengd tot een verwerkbare substantie. Daarna werden de 
stenen met de hand gevormd. De paarden zaten met een riem aan de paal vastgebonden. Door 
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de riem op verschillende lengtes vast te maken werd over een grote breedte in een cirkel de 
klei gekneed. Vanwege de ouderdom en de ligging in Losser kende deze klei weinig organische 
verontreinigingen. Daarom kon de klei hier direct verwerkt worden en was er geen 
rottingsproces op een kleibult nodig, zoals bij de andere steenbakkerijen. Het vormen van de 
stenen werd met de hand gedaan op het tichelwerk van Lutterherm. Daar komt ook de naam 
handvorm of handsteen vandaan. Nadat de stenen gevormd waren werden ze in de open lucht 
te drogen gelegd in de buurt van de veldoven. Daarna werden ze in een drooghut  gelegd waar 
ze nog ongeveer zes tot acht weken door de wind konden drogen. De veldoven bij Lutterherm 
was een rechthoekige oven van vijf bij tien meter van vermoedelijk los gestapelde tweede keus 
stenen. Aan de zijkanten zaten een vijftal kleppen die dienst deden als stookgaten.  

 

1923, personeel van de steenfabriek van Osse: v.l.n.r. Hans Nijland jr.,  Mans Nijland sr., 
Bernard Nijland, H. Nusmeyer en Frans Osse.  

De gebakken stenen uit de veldoven van Nijland waren dieprood van kleur. Dit komt door het 
hoge ijzergehalte in de klei. Marinus reed de stenen met paard en wagen naar Oldenzaal en 
omstreken om de bestellingen af te leveren. Op de terugweg nam hij steenkool mee als 
brandstof voor de veldoven. De Luttermennekes, zoals Lutterherm en zijn zonen ook werden 
genoemd, begonnen in 1890 met het bakken van stenen. Toen er drie jaar voorbij waren was 
er  nog bijna geen steen verkocht. De meeste stenen bleven in voorraad. In 1893 waren er 
plannen om een lagere school in Losser te bouwen. Het lukte Lutterherm en zijn zonen om al 
de stenen die op voorraad lagen te leveren voor de bouw van de Lange School. De school werd 
later de huishoudschool. Er werden in 1902 zelfs duizenden stenen geleverd voor de bouw 
van de katholieke kerk ‘Maria Geboorte’. Het kerkbestuur betaalde voor die stenen tussen de 
tien en elf gulden per duizend stuks. Lambertus ‘Lutterherm’ Nijland stierf op 27 november 
1922 op negenentachtigjarige leeftijd. Marinus Nijland, die op de boerderij woonde waar de 
veldoven was, stierf op 18 april 1917 op tweeënveertigjarige leeftijd. Zijn broers bleven daarna 
nog tot 1923 doorwerken op de veldoven. 
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Dit is de plek waar de veldoven van Lutterherm stond. Rechts stond de veldoven en de 
droogschuur. In de nabijheid van de put werd de klei gekneed door de paarden. 

 

1894-1903. In 1894 begon wieldraaier Albertus Poorthuis (’t Zew) een tichelwerk in de buurt 
van ’t Aalsgaarden/Voswinkelweg. Poorthuis woonde in het dorp tegenover café 
Veldhuis/Dunhof. Hij bouwde een kleine steenoven en een droogschuur. Het keileem werd in 
de onmiddellijke omgeving van de steenbakkerij uitgegraven. Poorthuis had drie werknemers. 
In 1903 werd de steenbakkerij alweer gesloopt en het kleigat werd volgestort met vuilnis uit 
het dorp Losser. Ongeveer in 1920 werden de gronden van Poorthuis aangekocht door de 
broers Osse van De Werklust. 

1899-1922. In 1898 richtte Bernardus Gerhardus Tonis, tevens hotelhouder te Oldenzaal, 
een machinale steenbakkerij op aan de Lossersestraat in de nabijheid van de Postweg, op de 
plek waar later de firma’s Essenhuis en Hoco hun bedrijf hadden. Tonis had in zijn 
steenbakkerij een liggende stoommachine van achttien pk en een staande stoomketel met 
zestien vierkante meter verwarmingsvlak, werkend op stoom van zeven atmosfeer. Tonis 
bouwde een ijzeren schoorsteen van zes meter hoog voor de afvoer van rookgassen. Tonis had 
twee steenovens van tien bij vijftien meter en op zijn bedrijf werkten twintig arbeiders. De klei 
of keileem werd uit een kleigat gehaald ongeveer tweehonderd meter verderop in de richting 
van de Enschedesestraat, op de plaats waar in 2006 loodsen staan van Bulthuis. Met behulp 
van kiepkarren, voortgetrokken door paarden, werd de klei naar de steenbakkerij vervoerd. In 
de buurt waren veel zand- en grindgaten, de bekendste is het gat van Sleebos. Deze gaten 
werden later volgestort met vuilnis en zand. De kleiput van Tonis werd dichtgegooid met zand 
afkomstig van de aanleg van de spoortunnel bij Gelderman in Oldenzaal. Tonis verkocht zijn 
steenbakkerij in 1922 aan Gerhardus Johannes Essenhuis. Door de slechte kwaliteit van de 
klei en de concurrentie stapte Eshuis over op de fabricage van tegels en betonnen duikers en 
buizen. 
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1899-1910. Hendrina Gunneman-Breteler, weduwe van Gerd Gunneman uit Lonneker, nam 
het initiatief voor haar zoon Jan voor het oprichten van een steenbakkerij. De veldoven lag 
aan de Kennebroeksweg in een bosperceel op de plaats waar de hondendressuurvereniging 
haar terrein heeft. De kleigaten lagen aan de Veldovenweg tussen de Hoge Boekelerweg en de 
Kennebroeksweg. De veldoven was gemetseld en om de warmte goed binnen te houden, werd 
de veldoven aan alle kanten voorzien van een berg zand. Alleen de opening waardoor de stenen 
in en uit de veldoven werden gehaald was vrij. Van buitenaf was er alleen een zandheuvel te 
zien met een kleine opening. De veldoven had een afmeting van vier bij zes meter. Aan de 
lange zijde had Gunneman een droogschuur gebouwd. De droogschuur had een lengte van 
zeventien meter en een breedte van zes meter. Jan Gunneman werkte samen met zijn broers 
Bernard en Jan Hendrik op de veldoven. De broers Gunneman bakten de stenen alleen voor 
eigen gebruik. De steenkool werd met twee paarden en een wagen uit  Enschede gehaald. De 
stenen werden gebruikt voor zestien huizen aan de Kerkstraat en Beltstraat te Glanerbrug. 
Deze afdakwoningen werden verhuurd. Ook hun boerderij De Wacht aan de 
Lonnekermarkeweg werd gebouwd met de stenen van de eigen veldoven. 

1895-1923. In 1895 was er al een veldoven in de buurt van de plaats waar in 2006 nog de 
ringoven van de gebroeders Osse bevindt. De percelen daar in die omgeving, op de hoek van 
de Smuddewegen de Oldenzaalsestraat, werden De Proesserij genoemd. Hier werd vroeger 
keileem uitgegraven en met menselijk voeten gekneed tot een verwerkbare substantie. Zoals 
zoveel veldovens lag De Proesserij aan een beek, de Hannekerveldbeek. Jan Hendrik Bouhuis 
uit Hengelo begon in 1897 met een steen- en pannenbakkerij op een perceel iets verder in de 
richting van Oldenzaal. Bouhuis had op dat moment twaalf werknemers in dienst, die de 
stenen met de hand vormden. Hij gaf aan dat dit zou veranderen in de loop van het jaar 1898 
en dat men zou overgaan op machinale vorming door stoomkracht met een vermogen van 
achttien pk. Bouhuis bouwde in 1897 een steenoven van vijfentwintig bij zestien meter en een 
stoomgebouw van veertien bij twaalf meter. Een jaar later werd de steenoven uitgebreid tot 
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negenentwintig bij eenentwintig meter en bouwde hij vier droogschuren van veertig bij 
vierenhalve meter. Eén droogschuur bouwde hij parallel aan de oven en de drie andere 
bouwde hij loodrecht op de eerste droogschuur. Verder bouwde hij op het tichelwerk een 
kantoortje van elf bij vijf meter. In dat zelfde jaar schafte Jan Hendrik Bouhuis, die inmiddels 
in Losser woonde, een stoomketel aan van twaalf pk voor de machinale vorming van de stenen. 
Na acht jaar, op 17 april 1905, werd De Werklust verkocht tijdens een openbare verkoop in 
café Ziegler. De broers Lindenbaum uit Gronau kochten de steenbakkerij. Volgens 
aantekeningen bleek dat Engelbert Lindenbaum, die houthandelaar was, de steenbakkerij 
had gekocht. Later bleek dat August Lindenbaum de steenfabriek in 1910 met een locomobiel  
van dertig pk uitbreidde. 

 

Locomobiel  

Die locomobiel werkte op stoom en dreef de steenpers aan. In 1910 had Lindenbaum tien 
werknemers in dienst. De locomobiel werd geïnstalleerd in een aparte machinekamer van 
negen bij twee komma drie meter en werd voor een deel ingebouwd in de grond om zodoende 
een vaste fundering te hebben. Een locomobiel is een stoommachine op wielen, vandaar de 
toevoeging in de naam ‘mobiel’. Deze locomobiel werd met steenkolen gestookt en had een 
inwendige vuurkist. De stoommachine bestaat uit een stoomcilinder met zuiger en 
veiligheidskleppen. Aan de buitenzijde zit een enorm vliegwiel. Door de juiste overbrenging 
van raderen, vliegwiel en assen lukte het om een vermogen van dertig pk te leveren. Met dit 
vermogen was het mogelijk om meer dan tweeduizend stenen per uur te produceren. Naast 
de machinekamer werd een watertoren gebouwd, met een inhoud van drie kubieke meter. Dit 
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water was nodig om de stoommachine in werking te houden. De locomobiel bleef werken tot 
1938. Na enkele jaren te hebben stilgelegen werd in april 1923 de steen- en pannenbakkerij 
De Werklust weer verkocht aan de gebroeders Osse. De zonen van Augus Lindenbaum hadden 
geen belang bij de steenbakkerij en August was genoodzaakt om te verkopen. De openbare 
verkoop was bij café De Klomp, doch op deze dag werd De Werklust niet verkocht. De 
steenbakkers Nijland waren goede bekenden en collega’s van Lindenbaum en zij waren het 
die Lindenbaum met de rijke familie Osse in contact brachten. De gebroeders Osse kochten 
een dag later De Werklust voro zesduizend gulden. Omdat Bernard Nijland en zijn broer 
Hermannus (Mans) geen stenen meer bakten op de steenbakkerij in Losser, werden zij door 
Osse gevraagd om op zijn steenbakkerij te komen werken. Zij behoorden tot de eerste 
werknemers van De Werklust waar ze stoker waren. Hermannus Nijland begon één jaar later 
zijn eigen steenbakkerijin de Beekhoek en Bernard Nijland bleef tot zijn dood in 1937stoker 
op de steenbakkerij van de gebroeders osse. Zijn bijnaam ‘Zwarte Berend’ hield hij over aan 
zijn zwarte gezicht, een gevolg van het openen van de deksels van de steenoven om er de 
steenkool in te gooien. 

1897-1910. De Duitsers G. Determan en B. Glanerschulte uit Gronau waren pachters die in 
de buurt van ’t Voswinkel/Aalsgaarden en De Zoeke een wat grotere steenbakkerij oprichten 
in 1897. Zij hadden zeven man personeel en hadden twee krachtwerktuigen om meerdere 
steenpersen aan te drijven. Zij hadden de beschikking over twee steenovens van vijf bij vijf 
meter, die aaneengebouwd waren. Willem de Jonge uit Lonneker bouwde in 1903 een veldoven 
op de gronden van Jan en Gerrit Deppenbroek in het Kennebroek/Kremersveen. Op de 
veldoven werden de stenen met de hand gemaakt en gebakken in een oven van drie bij drie 
meter. Vledder had een veldoven op de gronden van ’t Kennebroek van grondbezitter Dijkhuis 
uit de Glane. Hiervan is niets meer te vinden, anders dan weilanden. In De Zoeke hebben nog 
wel meerdere veldovens gestaan, het Roode Teggelwerk was er een van en er stond er nog een 
in ’t Prinsenstuk. In ’t Voswinkel hebben ongeveer zes veldovens gestaan, waarvan de meeste 
namen verloren zijn gegaan en waarover bijna niemand meer iets kan vertellen. 

1904-1917. In 1904 kwam steenbakker Hendrik Gerhard Ter Weele met zijn gezin in 
Oldenzaal wonen en vestigde de NV Machinale Steen- en Pannenfabriek ‘De Tankenberg’.  De 
steenfabriek bevond zich aan de Paasbergweg, komende vanaf de rijksweg Oldenzaal-
Denekamp, ongeveer honderd meter verderop aan de rechterkant. Ter plaatse is het gebied 
bekend als De Tichelarij. Hendrik Gerhard Ter Weele vertrok in 1907 naar Deventer, waarna 
Hendrik Ter Weele de steenbakkerij overnam. Hendrik Ter Weele wilde in 1910 zijn steen- en 
pannenbakkerij al weer uitbreiden met een extra steenoven met afmetingen van achttien bij 
acht meter. In 1910 had Ter Weele tien arbeiders. De beide steenovens hadden muren van 
een meter vijfendertig dik en de binnenhoogte was vijf meter. De toegang tot de steenoven was 
ongeveer een meter breed en twee meter dertig hoog. Aan de zijkant van de steenoven 
bevonden zich een negental lucht- cq stookkleppen. De droogschuren waren naast de 
steenovens en Ter Weele had zes droogschuren van ruim zeventig meter lang en drie meter 
vijfentachtig breed. Daarnaast twee kleinere droogschuren van zesendertig meter lang. De 
droogschuren werden voorzien van jute doeken om de wind en andere weersinvloeden te 
regelen, zodat de stenen gelijkmatig konden drogen. Voor de droogschuren stond het 
fabrieksgebouw uit steen en hout opgetrokken. Dit fabrieksgebouw bestond uit een ketelhuis 
en machinekamer, een magazijn en kantoorgebouw. Ter Weele had een horizontale 
stoommachine van dertig pk. Verder een stoomketel met zevenentwintig vierkante meter 
verwarmingsoppervlakte, beide gemaakt door de broers Ledeboer uit Borne. De steenpers was 
gemaakt door de firma Leinhaas uit Freiburg. Deze steenpers had een productie van 
veertigduizend stenen per dag. Een eindje verderop op het fabrieksterrein stond een 
pannenoven van zeven bij tien meter en drie droogschuren, twee van vijftig bij zes meter en 
een van tachtig bij vijf meter. In een andere grote droogschuur annex machinekamer werden 
de pannen gevormd. De pannenpers was van het merk Jager. In 1914 adverteerde de steen- 
en pannenfabriek nog dat ze ‘roode en blauwe dakpannen’ in voorraad hadden vanaf dertig 
gulden per duizend stuks. De klei werd uit oostelijke richting gehaald uit een groeve. Hiervoor 
had Ter Weele een smalspoor van drie kilometer, waar hij de beschikking had over twintig 
plateauwagens en zestien kiepkarren. Het smalspoor was draagbaar en zodoende te gebruiken 
op verschillende plaatsen. Het gehele fabrieksterrein omvatte ongeveer dertien hectare. Naast 
het fabrieksgebouw en de droogschuren stonden er ook de woningen voor de baas en een 
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arbeider. Echter in maart 1917 bleek de NV Machinale Steen- en Pannenfabriek ‘De 
Tankenberg’ failliet. Op 21 maart 1917 werden in hotel De Ster te Oldenzaal ten overstaan 
van notaris Van Opstall uit Enschede de machines, spoormateriaal en de verdere inventaris 
van de fabriek verkocht. 

1924-1938 Hermannus (Mans) Nijland, ook wel Luttermenske genoemd, bouwde zijn 
steenbakkerij aan de Glanerbrugstraat op de hoek met de Glanersgrensweg. Het perceel lag 
in ’t Hooge Veald en was bijna drie hectare groot. Mans bouwde zijn steenbakkerij grotendeel 
in eigen beheer. De oven, een Casseloven, had een oppervlakte van  vijf bij negen meter. De 
muren waren achtentachtig centimeter dik en de binnenafmetingen van de steenoven waren 
drie bij zeven meter twintig. Mans voorzag de ovenzolder van twaalf stookgaten en bouwde 
twee rookkanalen in de oven. De ovenzolder werd in een boogvorm gebouwd en om instorting 
te voorkomen werden de zijkanten extra verstevigd door dikke zijmuren. De dikkere zijmuren 
hadden ook de functie om de warmte binnen de oven te houden. De rookafvoer vond plaats 
door twee kleine schoorstenen. Mans Nijland had twee kleigaten van twintig bij twintig meter 
en drie meter diep. In het ene kleigat vond hij kleilagen van het Valanginien en in het andere 
kleigat een zachte klei van het weald met daartussen kalksteenbankjes vol schelpen. Mans 
kocht in 1899 al een perceel aan de overkant van zijn veldoven. Volgens archieven bleek hier 
ook al een veldoven te hebben gestaan. Hij sloopte deze veldoven en bouwde er een woning. 
In de vormloods van Mans Nijland stond een eenvoudige kleimolen en steenpers 
aaneengebouwd. Deze kon door één persoon worden bediend. De klei werd door een buis 
geperst en de homp klei werd door een zaag, waarin een ijzerdraad gespannen was, 
afgesneden, telkens als er weer een steen naar buiten was geperst. Deze kleimolen en 
steenpers werden later aangedreven door een (ruw) olie motor.  De stenen werden in een 
vormbak gedaan en afgestreken met een troffel. Daarna werden ze op een plank gelegd en 
naar de droogschuur gebracht. Als de stenen droog genoeg zijn worden ze gebakken. De rook 
die opsteeg uit de oven had een zwak prikkelende geur van zwaveldioxide, van het pyriet in 
de wealdklei.   

Voor die tijd had men in de veldoven in ’t Voswinkel en op de veldoven van Mans Nijland veel 
vakkennis en inzicht. Het stapelen en stoken vereiste veel kennis, maar ook het graven en 
mengen was een knap staaltje werk. Als het mengsel te vet was, dan barsten de stenen bij het 
bakken; was het mengsel te schraal, dan hing de steen als los zand aan elkaar. Te vette klei 
werd verschraald door er wat zand of keileem bij te mengen. Hermannus Nijland overleed in 
1939 en mede door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog betekende dit het einde van de 
steenbakkerij. Rond 1900 waren er in Losser veel tichelwerken die voor een welvarende 
bedrijfstak zorgden in Losser en De Lutte. De steenfabriek ‘De Werklust’ die nog lang heeft 
bestaan, is de enig overgebleven in zijn soort. Bron: Twenthe, het oude land, deel 1, Anneke 
Koers. 
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Arjan Baan mijmert  
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Tichelwaark Elsen   

 

Het oude erve De Bakker staat aan de noordkant van de Elsener Brink. Hoewel De Bakker 
niet tot de oudste boerenerven behoort had het wel een opmerkelijke functie. Naast het 
boerenbedrijf was daar vroeger ook een herberg en was het een pleisterplaats voor de 
postkoets. Tegen de boerderij aangebouwd en vlak naast de weg stond een grote schuur met 
aan weerszijden twee grote deuren. Als die deuren openstonden kon men er vanaf de weg met 
paard en wagen doorheen rijden. Men kon er zodoende gemakkelijk goederen overladen of 
opslaan. Ook de veekooplui op doorreis deden De Bakker veelvuldig aan. Daarnaast hadden 
ze bij De Bakker ook nog een kleine tichelwerk. 

De weg van Rijssen naar Goor liep vroeger over Enter en Elsenerbroek. Die weg was eerder 
verhard dan de weg Rijssen-Markelo. Het verloop van de weg Enter-Goor is in de jaren vijftig 
van de twintigste eeuw ook gewijzigd. De erven ’n Krommendam, Nöttebaarg en Logjan hadden 
toen een bepaalde uitstraling in het landschap, ze lagen dicht aan de Enterweg. Door die 
wijziging in het verloop van de Enterweg zijn ze nu als het ware verstopt voor de 
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verkeersdeelnemers. Inmiddels zijn in Elsen vrijwel alle wegen verhard en is veel van het 
oorspronkelijk landschap van Elsen verloren gegaan. Elsen heeft evenals Elsenerbroek nog 
veel te bieden aan natuurschoon. Er is het glooiende landschap rond de essen en zijn er de 
bergen de Kelberg en de Langenberg. Vanaf de Friezenberg kijken we uit over het uitgestrekte 
Elsenerveld of zoals men het in Elsen noemt, het Achterbergse veen. Ook op de Apenberg kan 
men genieten van een  prachtig vergezicht. Er zijn de mooie houtwallen aan de Kolhoopsdijk 
in Elsenerbroek.  

Veldnamen zijn van geslacht  op geslacht gebruikt voor de cultuurgronden. Zo vinden we in  
Elsen de Vlaak’ n aan de Oomsdijk, de Pöllen tussen de Oomsdijk en de Scholendijk, de 
Hamgoors bij de Slagboomsdijk, de Keenvennen en de Keenbelten in de omgeving van de 
Scholendijk/Plasdijk en de Reetgoors. Veel gronden hadden ook namen als ’t Slag, ’n Goorden, 
Schaddevenne, de Bredden en de Moaten. Op de essen zijn namen als ’n Steenbaarg, ’n 
Kelbaarg, de Broake, ’n Broambeelt, ’n Deependal en de Velve. Vroeger was Elsen en met name 
de omgeving van de Friezenberg een paradijs voor de wildstropers uit Rijssen want daar zat 
veel wild.  

Wat de mensen in Elsen aansprak was het nieuws uit de buurtschap. Wanneer er een paard 
is doodgegaan of er een vrouw in het kraambed was overleden, dat waren onderwerpen waar 
in de buurt over gepraat werd. Zelfs al het nieuws dat zich in Rijssen in de kerk afspeelde had 
maar weinig vat op de Elsenaar. Voor hem was Rijssen nog ver weg. Wat kan er de oorzaak 
van zijn dat de Elsenaren die middag de felle kou trotseren om samen te komen in de school? 

En dat was het volgende. De dominee uit Rijssen had de diaconie van de gemeente Elsen 
benaderd met het verzoek of de armenstaat van Elsen kon fuseren met die van Rijssen. Zo 
staat het in de eerste notulen en zo werd ‘Den Elsener Aarmen’ in die dagen genoemd: 
armenstaat. Armoede was in de negentiende eeuw een vaak voorkomend verschijnsel op het 
platteland van Twente en met name Rijssen leed daar erg onder. Wanneer de magistraat van 
Rijssen krap bij kas was en de kerkelijke armenzorg ontoereikend, moest men wel naar wegen 
zoeken om de armlastigen te kunnen helpen. Vandaar dat die dominee een beroep deed op 
zijn geestverwanten in Elsen. Volgens de mensen in Rijssen woonden in Elsen immers de rijke 
boeren en daar mocht best een beroep op worden gedaan. 

In Elsen redeneerde men daar anders over. Daar vroeg men zich af hoe een dominee uit 
Rijssen het in zijn hoofd haalde om de eerlijke, hardwerkende boeren uit Elsen te benaderen 
met het verzoek of de armenstaat van Elsen verenigd kon worden met die van Rijssen. De 
dominee moest toch weten dat er in Elsen ook mensen woonden met een armoedig en sober  
bestaan. Had hij nog nooit een markeplaatsje bezocht in Elsen waar mensen woonden die het 
ook armoedig hadden. De Elsenaren waren goed op de hoogte met de toestanden in Rijssen. 
Zo rond het midden van de negentiende eeuw waren twee broers Ter Horst een textielbedrijf 
gestart in Rijssen. Enkele jaren later schakelden ze over op een jutefabriek. Heel veel 
Rijssenaren werkten nog steeds op het tichelwerk, als leemgraver, stoker of arbeider. Het was 
zwaar werk op zo’n tichelwerk. Men moest er hard werken en er werden lange dagen gemaakt. 
In Elsen wist men maar al te goed dat juist in die kringen veel foezel gebruikt werd. En ze 
wisten in Elsen ook dat de sterke drank er de oorzaak van was dat voornamelijk vrouwen de 
weg zochten naar de diaconie of naar het armbestuur. Als er in Elsen iemand was die het niet 
breed had, dan was er in de eerste plaats de noaberschap. Niet dat die zomaar met geld over 
de brug kwam, wel met natura. In de slachttijd bijvoorbeeld of met het aardappelrooien werd 
een behoeftig gezin wel bedacht. Maar om nu die mensen uit Rijssen die hun zuur verdiende 
geld in drank omzetten geldelijk te ondersteunen, dat ging de boeren uit Elsen te ver. Om 
daarover van gedachten te wisselen was dan ook die vergadering uitgeschreven. Men had 
ondanks de kou trouw aan de uitnodiging gehoor gegeven.  

De hulponderwijzer uit Elsen was er ook. Hij had de grote kolomkachel vroegtijdig met hout 
aangemaakt en gooide er telkens een paar turven op want men keek niet op een turf in Elsen. 
Er was een bovenmeester en een hulponderwijzer op de school in Elsen. Het aantal leerlingen 
was inmiddels van dien aard dat een hulponderwijzer door het gemeentebestuur van Markelo 
was aangesteld. Af en toe kwam het ook wel voor dat iemand die na de lagere school het 
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vervolgonderwijs had doorlopen, bij een gerenommeerd onderwijzer in de leer kwam om tot 
een bekwaam onderwijzer te worden opgeleid. De naam van die hulponderwijzer is niet 
bekend. Wat wel bekend is dat hij een bijzonder mooi handschrift had. Geloof maar dat er die 
middag veel is gezegd, dat de aanwezigen hun mond hebben geroerd. De hulponderwijzer 
blijkt een praktisch man te zijn want hij notuleert niet meer dan het strikt noodzakelijke. 

Vergadering januari 1872 
 
Nadat de voorzitter J.H. Mensink de vergadering geopend heeft, brengt hij op verzoek van den 
predikant van Rijssen het voorstel in om vraag of de armenstaat  van Elsen met die van Rijssen 
verenigd zal worden. De hulponderwijzer, daar mede tegenwoordig schrijft op verzoek de 
namen van de leden met hun voor of tegen op. 
 
Er tegen waren: G.J. Sprokkereef, J. Jansen, J.H. Sprokkereef, H. Wormgoor, H. Eeftink. G.J. 
Senkeldam, D. Rotman, J. Vinkert, G.M. Hegeman, E. Leetink, T. Leeftink, J.H. Dannenberg, 
J. Nijhuis, A.J. Schut, M. Zeendam, M. Tijlink, J.W. Klein Leetink, D. Buursink, G.H. Bakker, 
J. Bloemendal, M. Kolhoop, G. Groot Aaftink, G. Wessels, H. Tijink, A.J. Hoevink, A.J. Assink, 
M. Zeendam, J.H. Mensink, J. Bloemendal, J.H. Klumpers, E. Heetland, F.J. Hakkert, J.H. 
Mensink, G.J. Hegeman, H. Gerritsen, J. Assink, G.J. Klumpers, J.H. Mensink, J.W. Mensink, 
G.W. Odink, B.J. Schreurs en J.H. Gerritsen. 
 
Het voorstel wordt met algemene stemmen verworpen. Hierna wekt de voorzitter met een kort 
en krachtig woord vooral de leden op tot milder geven voor behoeftigen en brengt ter hunner 
kennis dat G.J. Hegeman of hijzelf, in het volgend jaar zal aftreden. 
Hij stelt dus voor terstond tot de benoeming van een nieuw bestuurslid over te gaan. Dit goed 
gekeurd zijnde, gaat men tot stemmen over. De uitslag hiervan is dat J.W. Klein Leetink 33 
en D. Rotman 4 stemmen verkrijgt. De eerste was dus verkozen, maar bedankt. Er moest dus 
een nieuwe stemming plaats hebben, doch alvorens werd besloten dat hij, die de meeste 
stemmen op zich verenigde de benoemde zou zijn en ingeval van weigering om de benoeming 
te aanvaarden vijftien gulden aan de armen zal geven. 
 
Nu wordt er opnieuw gestemd. De uitslag is, dat J.W. Klein Leetink 19, M. Zeendam 14, D. 
Rotman 2, J.H. Dannenberg 2 en J. Bloemendal 2 stemmen verkrijgen. 
 
Eerstgenoemde dus verkozen zijnde neemt na enige tegenkanting de benoeming aan. Niets 
meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.  
 
De namen van de aanwezigen kunnen de namen zijn van de mensen die tegenwoordig in Elsen 
wonen. Het heeft er iets van weg dat het onze generatie geweest zou kunnen zijn die de 
vergadering bezocht. De namen van de aanwezigen in verband gebracht met hun huisnaam: 
Plas Lammert, n Krommn dam, n Iemker, n Teemker, de Koopman, om er zo enkele te noemen. 
Enkele namen van toen komen niet meer voor in Elsen, zoals de naam Odink. Dit geslacht 
woonde vroeger op het erve Wolters. Omdat er geen erfopvolging was werd de boerderij geveild 
en door Sprokkereef van n Krommn dam gekocht. Er waren ook gezinnen waar een mannelijke 
erfopvolger ontbrak. Zo kon het voorkomen dat een boerenerf dat geslachten lang dezelfde 
naam had gedragen, ineens van naam veranderde. 
 
En nu zijn de mannen weer onderweg naar huis. Ze lopen zoveel mogelijk met elkaar op en ze 
praten er nog over na. Men was het unaniem met elkaar eens geweest. Er was geen enkele 
voor-stemmer gehoord. In de buurtschap Elsen waren er enkelen die nog al nauw betrokken 
waren bij de hervormde kerk van Rijssen. Die waren het er ook wel over eens dat Elsen niet 
financieel kon opdraaien voor de armoede in Rijssen. Het deed hun pijn dat ze hun dominee 
in dat geval moesten afvallen. Die uit Elsenerbroek die kerkelijk onder Goor behoorden, 
hadden aangevoerd dat als de dominee uit Goor nu ook eens een beroep op hen deed, dat dan 
de diaconie van Elsen en Elsenerbroek geheel uit elkaar zou vallen. En dat moest maar niet 
gebeuren. Klein Leetink was waarschijnlijk de enige die met gemengde gevoelens naar huis 
terugkeerde. Hij had zich flink verzet tegen zijn benoeming als bestuurslid. Ondanks zijn 
verzet werd hij gedwongen om die bestuursfunctie te aanvaarden. Bij weigering zou hij immers 
vijftien gulden moeten betalen, dat was in die dagen een rib uit het lijf. Onderweg naar huis 
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kon hij er zich nog kwaad over maken. Bron: De Grote Geschiedenis van Twente, Anneke 
Koers. 
 

voorde in de Regge, Elsenerbroek 
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Werklust wordt monument 

 

Alleen de naam al is prachtig: steenfabriek De Werklust, aan de weg Losser-Oldenzaal. In 
1905 werd de steenfabriek gebouwd en kwam grootschalige productie op gang. Via een uniek 
bakprocédé werd de al even bijzondere Osse-steen gebakken. Provincie en gemeente steken 
nu miljoenen in de restauratie en het behoud van De Werklust. Een eerbetoon, want de fabriek 
krijgt een monumentenstatus. 
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De meeste Nederlandse steenfabrieken zijn langs kleirijke rivieren te vinden, maar een rivier 

is in deze omgeving in geen velden of wegen te bekennen. Toch liggen er op deze plek twee 

grote kleiputten. Die zijn er miljoenen jaren geleden door de natuur ‘neergelegd’. 

Ondernemende Twentenaren bakten er al in de negentiende eeuw stenen in kleine veldovens. 

Tot twee jaar geleden kwam er rook uit de achtendertig meter hoge schoorsteen en werden er 

in De Werklust stenen gebakken. ‘Het is zeer opmerkelijk dat alle oude werkgereedschappen 

er nog zijn. Ook alle andere authentieke stijlelementen zijn intact. Het is alsof men pas 

gisteren is gestopt. Zelfs de lege koffiebekers staan er nog’, zegt projectleider B. van Lochem 

van de gemeente Losser.  

De steenfabriek was bijna een eeuw in handen van de familie Osse. Daar dankt de Twentse 

baksteen dan ook haar naam aan. De twee kleiputten bij Losser hebben een zeer bijzondere 

kleisoort, die alleen gebakken kan worden bij een temperatuur van minimaal 1400 graden 

Celsius. Bij normale bakstenen ligt de temperatuur op 1100 tot 1200 graden. ‘De meeste 

steenfabrieken werden vroeger gestookt met kolen en cokes en later op gas. In de oven van De 

Werklust is altijd met hout gestookt. Dat had een reden; het is de enige brandstof die de 

temperatuur in de oven kon opstoken tot 1400 graden. Wel werd er af en toe bijgestookt met 

kolen.’ Door de kleisoort en de hoge baktemperatuur heeft iedere Osse-steen een rijke 

kleurschakering. Die loopt van blauw naar rood en groen.   

 

 

 

De Werklust heeft een ringoven. ‘Het is de enige ringoven in Europa die nog intact is’, zegt 

burgemeester N. van den Nieuwboer van Losser. De ringoven is vijftig meter lang, is 

drieënhalve meter hoog en heeft zo’n twintig kleine stookingangen. In de oven bevindt zich 

een tunnel van twee meter breed en twee meter dertig hoog. In het centrum ligt een 

rookgasafvoerkanaal van een meter bij een meter. De gewelfde constructie van de ringoven is 

aan de bovenzijde gevuld met zand. Daarop ligt een klinkerbestrating. In deze bestrating zijn 

doorvoergaten gemaakt om als extra brandstof kolen in de oven te scheppen. De overkapping 

van de ringoven bestaat uit een houten spantconstructie van stammen. De sporen worden 

ondersteund door rondhouten gordingen. Ook de luifel die tegen de oven is aangebracht 

bestaat uit een houtconstructie en onbeschoten kap. In het hart van de oven staat de 

achtendertig meter hoge schoorsteen. 
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In de ringoven werden per keer tweehonderdvijftigduizend stenen gebakken. ‘Het was een hele 
operatie om de oven productie-klaar te maken. Om-en-om werden er grote stapels hout en 
gevormde Osse-stenen gelegd. Als het vuur in de oven werd ontstoken duurde het precies drie 
weken voordat het vuur helemaal rond was. Aan die rondgang dankt de oven ook de naam 
‘ringoven’. Jaarlijks werden er zo’n twee miljoen Osse-stenen gebakken. Die vonden vooral 
hun weg in Twente. In de laatste jaren bleef de productie steken bij  één miljoen stenen. ‘De 
teloorgang is niet het gevolg van een verminderde vraag, maar vloeit voort uit strengere 
milieueisen. De laatste jaren werd gestookt met afgedankte spoorbielzen. Dat gaf teveel 
emissie van schadelijke rookgassen’, zegt Van Lochem.  

 

 

 

Toch wil de gemeente Losser met de milieu-inspectie afspraken maken over een beperkte 

productie van de Osse-steen. ‘Al is het maar eens per jaar dat we de oven kunnen stoken. Het 

is leuk voor de bezoekers en op die manier kunnen we een beetje tegemoet komen aan de 

vraag naar Osse-stenen bij met name renovatieprojecten’, zegt Van den Nieuwboer. ‘Aan de 

voorraad kleigrond zal het zeker niet liggen. Zelfs bij een productie van een miljoen stenen per 

jaar ligt er in de kleiputten nog een voorraad die voldoende is voor de komende dertig jaar.’ 

Het complex van de steenfabriek heeft een oppervlakte van acht hectare. Op het terrein staan 

ook vijf loodsen voor het drogen van de gevormde klei. De loodsen zijn gemaakt van een houten 

spantconstructie en variëren in lengte van honderdacht tot honderdzestig meter. In de 

zogeheten vormloods zijn de machines ondergebracht. Hier heeft met behulp van een 

strengpers ook het productieproces plaats. In de vormloods staat een tien meter hoge 

watertoren met een reservoir van drie kubieke meter. Dit water was nodig voor de 

stoommachine die de strengpers aandreef. Verder ligt er op het terrein een smalspoor met een 

lengte van vijfhonderdvijfentachtig meter. Het lijntje verbindt de fabriek met de kleiputten. De 

Werklust beschikt bovendien over een eigen vijfenveertig meter diepe waterput. Het water 

werd gebruikt bij het vormen van stenen. Binnenkort wordt begonnen met de restauratie van 

De Werklust. Dat gebeurt onder leiding van architectenbureau Tak uit Delft en het bureau 
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Hopman Andres Consultants. April volgend jaar is de eerste fase voltooid. Het gaat om de 

schoorsteen en een deel van de fabriek. Vanaf dat moment is er ook een beperkte openstelling 

voor publiek. Het is de bedoeling dat er in het complex ook expositieruimten komen en een 

museaal centrum waar het verleden van de Losserse steenfabriek in al zijn facetten aan bod 

komt. In 2005 moet het complex volledig gerestaureerd zijn en de schoorsteen weer roken. 

‘Het is de enige ringoven in Europa die nog intact is‘. Bron: Cobouw.nl. 6  maart 2002.  

 

 

 
 
Op 27 mei 1858 verkrijgt bouwmeester en uitvinder Friedrich Eduard Hoffmann patent op de 
ringvormige oven voor het ononderbroken bakken van stenen en dergelijken. In 1865 richt hij 
de “Duitse Vereniging voor Fabrikage van Stenen, Kleinwaren, Kalk en Cement” op. In 1928 
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besluiten de gebroeders Osse, geïnspireerd door de uitvinding van Hoffmann, een ringvormige 
oven te bouwen om zo het productieproces te verbeteren. 
 
De ringoven van De Werklust telt achttien gewelven, zogenaamde kamers, die in elkaar 

overlopen. In de buitenmuren van de ringoven zijn op vaste afstanden openingen (poorten) 
aangebracht voor het in- en uitkruien van de stenen. In de binnenmuur zijn afsluitbare 
openingen (vossegaten), die in verbinding staan met het rookkanaal, uitmondend in de 
schoorsteenpijp. Zo konden per stookronde tweehonderdvijftigduizend stenen worden 
gebakken! Ieder jaar ging het vuur in de ringoven vier keer rond. 
 
Vanaf de stookzolder was de stookmeester verantwoordelijk voor de constante temperatuur 
van ruim duizend graden in de oven, zonder dat hij een beroep kon doen op 
meetinstrumenten. Dat was een pittige taak! De stookmeester verdiende in de regel dan ook 
wat meer dan de anderen. Iedere ovenkamer telde vijftien zogenaamde stookpotten; openingen 
aan de bovenzijde van de ovens, bereikbaar vanaf de stookzolder, afgedekt met ijzeren 
kleppen. Via de stookpotten kon brandstof (kolen) toegevoegd worden om de oven op 
temperatuur te houden. Dit ging door tot het moment dat de stenen klaar waren met bakken 
en weer uit de oven gekruid konden worden. Zo ontstond de Osse-steen, de trots van de 
gebroeders Osse. 
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Collectie Andries Couperus 
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Tichelwaark De Osse Losser 
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Loc 1, Werklust 
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De Osse 
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Puin ruimen op het Telgenplein, 8 juli 1945. Collectie Wybo Miedema/Gemeentearchief 

Hengelo. 

In de Tweede Wereldoorlog werd Hengelo regelmatig gebombardeerd. Dat was vooral vanwege 

de industrie die er gevestigd was zoals Stork en Hollands Signaal. Daarbij werd het centrum 

op 6 en 7 oktober 1944 zo goed als geheel vernietigd. Het puin kon pas later geruimd worden 

Anders dan in Rhenen en Wageningen werd hier motortractie toegepast. De locs, wagens en 
het spoor kwamen van de Steenfabriek Overbeek in Hengelo. Het puin werd gestort in de 
kleigroeve van deze opgeheven fabriek. 
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Tichelwaark Ootmarsum 

 

Als je op de Kuiperberg loopt dan is in de buurt van het landkruis een diepe kuil te zien waarin 

water staat. Daarachter staan enkele huisjes. Even verderop richting Almelo kun je een weg 

in die naar de Kleikoel voert. Met die Kleikoel wordt het wijkje bedoeld waar (vakantie)huisjes 

staan. De naam Kleikoel heeft te maken met dat grote gat, die diepe kuil (koel). Op die plaats 

werd geruime tijd klei afgegraven. Waarom werd daar klei gegraven en wanneer gebeurde dat? 

In Ootmarsum heeft vele jaren een steenfabriek gestaan. De familie Scholten was de eigenaar 

van deze steenfabriek van 1910 tot 1968. J. H. B. Scholten woonde in Borne en kocht de 

Ootmarsumse steenfabriek in 1910. Later zette zijn zoon J. Scholten het bedrijf voort en 

tenslotte was H. Scholten nog een tijdlang directeur. Grote steenfabrieken gingen 

samenwerken en de kleine steenfabriek in Ootmarsum kon daar niet tegenop  concurreren. 

In 1968 werd besloten met het maken van stenen te stoppen. Van het uitgestrekte terrein 

werd een vakantiegebied gemaakt met vakantiehuisjes. 

Nu hebben we het alleen nog maar over de laatste eigenaars van de steenfabriek gehad. Maar 

zoals er zoveel heel oud is in Ootmarsum, is dat ook met de steenbakkkerij het geval. 

  

Het maken van stenen en dakpannen gebeurde al sinds eeuwen. Het was al heel lang bekend 

dat van de klei die rondom Ootmarsum in de bodem zat, goede stenen gebakken konden 

worden. In oude archiefstukken wordt al over het jaar 1614  gesproken. In die tijd werden al 

dakpannen gemaakt in een tichelarij of tichelwerk. Dat was aan de Laagsestraat op het erve 

Splinterinckhof. 

  

De klei op de Kuiperberg was echter nog beter. Daar werd toen een bedrijf gevestigd dat 

Tichelwerk werd genoemd. De naam leeft nog voort in de straatnaam en de uitspanning. Op 

de eerste plaats werden daar dakpannen gemaakt. In de loop der jaren ging men over op het 

maken van bakstenen. 

De klei werd met de schop afgegraven. Daarna werd die klei in vormen gepakt en opgeslagen 

in droogschuren. Na een tijd werden ze dan in de veldoven gezet. Deze werd aangestoken en 

als de stenen na verloop van tijd hard genoeg waren, werd het vuur in de veldoven gedoofd. 

De stenen konden er dan worden uitgehaald. Op deze manier gebeurde het stenen maken op 

de Kuiperberg vele jaren. Er zijn nog namen bekend van inwoners van Ootmarsum die 

eigenaar waren van de steenfabriek. Dat waren Bloemen, N. Noordhuis, A. ten Bokum, H. 

Avéres, J. Teusse en H. Staverman. 

In 1910 werd J. Scholten uit Borne eigenaar van de steenfabriek en moderniseerde de fabriek. 

Het belangrijkste daarbij was het bouwen van een ringoven. Het voordeel boven de vroegere 

veldoven was dat een ringoven altijd kon blijven branden. De ring bestaat uit een aantal 

afzonderlijke kamers. Als het vuur in de ene kamer brandt en daar stenen worden gebakken, 

kan een andere kamer al vast weer worden volgepakt. Zijn de stenen in de eerste kamer hard, 

dan kan het vuur direct naar de volgende kamer worden geleid, waar al weer stenen klaar 

liggen. Daarom moest het stoken van de steenoven in ploegen gebeuren, zodat er dag en nacht 

gewerkt kon worden. Het vuur mocht immers niet uitgaan.  

De stenen van Scholten uit Ootmarsum kregen in Twente, maar ook daarbuiten een grote 

bekendheid, omdat ze zo hard waren. Veel huizen in Ootmarsum zijn van Scholten-stenen 

gebouwd. Bron: hello ootmarsum.nl.  
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Steenfabriek Ootmarsum  
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Tichelwaark De Brekeld  

 

Tojn Oarnd (Baan) was de eerste medefirmant van de Rijssense steenfabriek 'De Brekeld'. Hij 

werd in de loop van de jaren opgevolgd door zijn zoon Jan Willem Baan en de laatste firmant 

van 'De Brekeld' was diens zoon Garrat Baan. 

De aanwezigheid van turf en kleileem bracht de Rijssenaren er als vanzelf toe naast het 
boerenbedrijf zich te ontwikkelen tot steenbakkers. Het tichelwoark was in Rijssen de oudste 
industrie. Het was een plaats waar leem gewonnen werd, verzameld en gebakken werd voor 
de productie van stenen. Vermeldenswaardig dat men in die tijd op schertsenderwijze sprak 
van negers, roodhuiden en blanken. De negers waren de turfgravers, die zorgden voor de 
brandstof in de grote veldovens van de steenbakkerij. Roodhuiden waren zij die op het 
tichelwoark werkten, waar het stof van de roodgebakken stenen doordrong tot in de poriën 
van de huid, terwijl de burgers de blanken waren. 
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Omstreeks 1840, toen Rijssen nog geen tweeduizend inwoners telde, waren de steenfabriekjes 

van de familie Baan en ten Hove, twee van de meer dan vijftig steenfabriekjes die Rijssen in 

deze periode rijk was. De tichelwoarken van Baan en Ten Hove waren honderd jaar lang naast 

elkaar gesitueerd aan de Brekeldlaan. In 1924 fuseerden beide firma's. Dit was het begin van 

een bloeiende periode in de historie van het steenbakken in Rijssen. Deze periode duurde 

bijna zestig jaar lang.  

De stenen werden handmatig gemaakt (geperst) in een houten raamwerk (steenvorm). Het 

vochtige leem werd dus handmatig in de vorm geperst , waarna het leem aan de bovenkant 

werd afgesneden om een mooie gladde steen te krijgen.Vervolgens werd de steenvorm 

omgekeerd en waren de ‘natte stenen’' gereed om te drogen. Voor de fusie in 1924 werkten  

ook de vrouwen en/meisjes van beide families. De pas geperste stenen werden door de meisjes 

met acht of negen stuks tegelijk onder de arm genomen en in banen op de grond gelegd om te 

drogen. Als de stenen droog waren werden ze in de veldoven gepakt. Bron: Dick Tukkers. 

 



208 

 

 

 

 



209 

 

 

De Brekeld  

 

 

Struik en Ten Bolscher 

 

In 1930 waren er nog vier steenfabrieken in Rijssen. Midden jaren vijftig hadden drie daarvan 

nog een veldoven. De broers Struik lieten al in 1929 een ringoven bouwen. Daarna werd de 

naam van de steenfabriek veranderd in De Heidebloem. In 1969 werd het bedrijf gesloten bij 

een saneringsronde in de baksteenindustrie. Over de steenfabriek van Struik verscheen in 

2001 het boek ‘Van tichelwerk tot steenfabriek De Heidebloem’ van W.A.W. Struik. 

De fabriek lag aan de Enterstraat. Die verloopt op onderstaande luchtfoto uit 1952  ongeveer 

verticaal bij de rechter beeldrand. De blik is naar het noorden. In de verte ligt Rijssen, 

gedomineerd door de jutefabriek van de firma Ter Horst. De ringoven van de Heidebloem ligt 

vlakbij de knik in de Enterstraat. Langs de onderkant van de foto is de steenfabriek van 

Gebr. Ten Bolscher (met veldoven) te zien.  

↓ 
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Het smalspoor is goed te zien, vooral vanwege de vele kipkarren. Alle bakken zijn gekipt om 

te voorkomen dat er regenwater in loopt. Het smalspoor op het fabrieksterrein ligt in de vorm 

van een Y. Op de ene tak van de Y werden de kipkarren kennelijk met een lier omhoog 

getrokken naar de mengzolder. Na samenkomst van beide takken van de Y liep het spoor naar 

het westen het bos in naar de Brekeld. Dat is links op de foto. Daar maakte de spoorlijn een 

haakse bocht om verder in zuidelijke richting naar de groeve in de Hocht te lopen. 
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De groeve van de steenfabriek van de broers Struik, collectie Erwin Voorhaar. 

 

Vanwege uitputting van de groeves in de buurt van Rijssen gingen de Rijssense fabrikanten 

keileem halen in de Hocht in Markelo. De groeves van de Rijssense fabrikanten lagen naast 

elkaar. De afstand van de fabriek van Struik tot hun groeve was vijf kilometer. In het begin 

werd de klei met paard en wagen vervoerd. In 1917 kwam er een spoorlijn met rails van 7 

kg/m voor paardentractie. Een andere Rijssense fabriek, De Brekeld van Baan en Ten Hove, 

had al in 1907 een smalspoor. Het smalspoor van de verschillende Rijssense fabrieken naar 

de Hocht was gedeeltelijk gemeenschappelijk. Men kocht in het begin de rails voor de helft 

van het traject. De keileem werd van de Hocht per smalspoor tot halverwege vervoerd en 

daar op een bult gegooid. Vervolgens werden de rails opgebroken en naar de fabriek gelegd. 

Het opbreken en leggen gebeurde elk jaar. Zo’n samenwerking tussen steenfabrieken kwam 

zelden voor. In Rijssen werd een deel van het smalspoor gemeenschappelijk gebruikt. Ieder 

fabriekje had eigen kipkarren en later ook een eigen locomotief.  

In 1938 werd de lijn verzwaard en bestelde Struik via Spoorijzer een dieselloc. Dit is de 

Deutz OME117 op bovenstaande ansicht zijn. In 1939 kwam er een excavateur van 

machinefabriek Aberson in Olst. 
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Bij de linker beeldrand is te zien dat het spoor voor de excavateur (grote graafmachine)  halve 
boomstammen als dwarsliggers heeft. Rechts liggen ook wat van die dwarsliggers. 
 
 
In de Tweede Wereldoorlog vorderden de bezetters kipkarren van de machinale steenfabriek 
de Heidebloem. Ze werden gebruikt bij de aanleg van het vliegveld (Fliegerhorst) Twenthe. Ze 
konden na de oorlog makkelijk aan de rechtmatige eigenaar worden teruggegeven omdat er 
de S van Struik op stond. Ook de andere gebruikers van het gemeenschappelijke 
smalspoortraject nummerden hun kipkarren. De kipkar met het nummer BH 24 was van 
Baan en Ten Hove. 
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Zomer 1950 
 
Het is niet bekend of de Deutz dieselloc ook gevorderd werd. In elk geval toont de foto aan dat 
deze loc na de oorlog aanwezig was. 
 
 

Bij dit type konden voor de vooras en achter de achteras ballastblokken worden aangebracht, 
maar dat is niet gebeurd. Er waren vier snelheden: 3,2, 5,2, 8,8 en 14,2 kilometer per uur. 
Stel dat de gemiddelde snelheid 10 km/uur was, dan werd een retourrit in ongeveer een uur 
afgelegd. Er werd zes tot zeven maal per dag gereden. Er waren drie sets van twaalf wagens: 
terwijl één set in de groeve werd gevuld, werd één set in de fabriek geleegd en was de derde 
onderweg. Er was dus een groot deel van de tijd een trein van Struik onderweg. De kans was 
groot dat er onderweg een tegenligger van een andere steenfabriek aankwam. Daarom was het 
grotendeels enkelsporige traject voorzien van een stuk dubbelspoor en enkele passeersporen 
met één of twee wissels. De afspraak was dat een volle trein voorrang had. 
 
Ook over buurman Ten Bolscher is een boek verschenen. Om de fabriek na de Tweede 
Wereldoorlog weer aan de gang te krijgen werd leem gehaald met paarden en slechts drie 
kipkarren. Begin jaren vijftig verscheen de eerste dieselloc. Die was tweedehand gekocht bij 
Spoorijzer te Delft. 
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Machinist Johan Maats met een toeriste. Collectie Gerrit ten Bolscher. 
Gezien de excavateur op de achtergrond is de foto in de groeve genomen. Het gaat om een 
Deutz OME117, zoals buurman Struik die ook had. 

 

 
 
De broers Jan en Hendrik Ten Bolscher met hun neef Dieks. Collectie Gerrit Ten Bolscher. 
 
Deze foto is ouder dan beide andere foto’s omdat later Johan Maats de machinist was. Op de 
motorkap van de loc staat in witte letters Spoorijzer Delft. Spoorijzer had een groot 
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verhuurpark met Deutz locs en verving die in deze tijd door Whitcombs en Rustons. Op de 
Deutzen uit het verhuurpark was op dezelfde plaats met witte letters de tekst Spoorijzer Delft 
aangebracht. Deze loc zal daarom gekocht zijn uit het verhuurpark van Spoorijzer. Op de loc 
van Struik stond geen Spoorijzer Deutz. Een ander verschil is de aanwezigheid van de verticaal 
geplaatste profielen bij het achterschot en bij de achterkant van de motorkap. Mogelijk kon 
hier een cabine op geplaatst worden. Deze verschillen bevestigen dat het om een andere Deutz 
gaat dan die van Struik. 
 
 

  
 

Loc van Ten Bolscher onder de excavateur. Collectie Gerrit Ten Bolscher  
 
 
Toen de fabriek groter werd en er meer kipkarren achter moesten, trok de Deutz het niet meer 
en is er een sterkere Diema aangeschaft bij IVB. Achter de loc staan twaalf kipkarren. Deze 
loc draagt een Diema fabrieksplaat en een plaat van importeur IVB in Zwolle. Gezien de 
typische trapeziumvormige motorkap moet de loc tussen 1946 en 1951 gebouwd zijn. Het zal 
gaan om het type DS 12 van 14 pk, DS 16 van 16 pk of DS 22 van circa 22 pk. 
De excavateur lijkt dezelfde te zijn als die op de foto met de Deutz OME117. 
 
 

 
 
Deel van het informatiebord van de Stichting Rijssens Leemspoor, 22 augustus 2015. 
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Weekblad voor Rijssen, 27 september 1963 
Kennelijk werkten de steenfabrieken Ten Bolscher en Struik samen want ze vroegen beiden 
een bijrijder op de locomotief. De taken van de jongen worden niet genoemd maar zijn goed 
voorstelbaar. Hij moest wissels omleggen,  wagens aan en afkoppelen, met de rode vlag bij 
wegkruisingen staan en bij gladheid zandstrooien. 
 
 
 

 
 
 
 
Begin jaren zestig stopten Ten Bolscher en Struijk met het Leemspoor. Later volgden Baan 
en ten Hove en Smeijers en Voortman. De reden was dat er klachten kwamen over het 
gevaar vanwege het toenemend verkeer en ook over geluidsoverlast. Het ging immers om vier 
leemputten, vier excavateurs en treinen van vier fabrieken. Dit zorgde voor veel overlast in 
de buurt.  
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Er is uiteindelijk één gezamenlijke leemput in de Hoch gekomen waar de firma Remmink uit 
Den Ham het graafwerk en transport met vrachtwagens (kippers) de leem naar de vier 
fabrieken verzorgde. Er was - ter hoogte van de Friezenberg – al een brug voor het Leemspoor 
over de A1 gebouwd om ervoor te zorgen dat de treintjes de nieuwe snelweg konden 
oversteken. Die brug is niet meer voor het beoogde doel in gebruik gekomen; het is nu een 
voetgangers/fietsbrug. Bron: Industriespoor.nl.  
 
 
 

 
 
 
Voor de steenfabrikanten in Overijssel werd er in 1951 een Centraal Verkoop- en 
Administratiekantoor opgericht, genaamd Oost Nederland. Oost Nederland was in Almelo en 
is in de jaren zeventig verhuisd naar Rijssen. De reden hiervan was omdat er uiteindelijk van 
de zeventien Overijsselse steenfabrieken er vier overbleven te Rijssen: Struijk, Heidebloem, 
1975, Ten Bolscher, 1982, Baan en Ten Hove, 1982 en Smeijers en Voortman, 2005.  
 
In die tijd ontstond het idee om naast de laatste overgebleven steenfabrieken, ook ‘vreemde’ 
stenen te gaan verkopen. Feitelijk gezien van concurrerende steenfabrieken. Zo werd het 
Centraal Verkoop- en Administratiekantoor langzaam een echte steenhandel. In de jaren 
zeventig werd steenfabriek De Heidebloem van Struijk gesloten. In 1982 gingen daar 
achteraan  Ten Bolscher (gesloten) en Baan en Ten Hove (failliet). Zo bleef alleen Smeijers en 
Voortman over als lokale steenfabriek. 
 
De rol van Oost Nederland is altijd geweest om de productie van de aangesloten fabrieken te 
verkopen in Nederland, met name aan de bouwmaterialenhandel in Twente. Handelaren die 
zich bij Oost Nederland aansloten, kregen een korting van zeven gulden vijftig per duizend 
stuks. 
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Aangezien Oost Nederland onderdeel was van Smeijers en Voortman ging het mee in de 
verkoop van het Australische bedrijf Boral in 1992. Vier jaar later, in 1996, werd dit bedrijf 
doorverkocht aan het Engelse Hanson. In 2000 gingen alle fabrieken van Hanson over naar 
Wienerberger. 
 
Door de jaren heen was Oost Nederland ondanks de wisselingen gegroeid van één naar vier 
werknemers. In 2005 werd besloten de steenfabriek van Smijers en Voortman te sluiten. 
Hierdoor zou Oost Nederland een andere locatie moeten kiezen. Uit de daardoor ontstane 
situatie is per 1 januari 2006 Steenhandel Twenthe BV opgericht.  De Steenhandel Oost 
Nederland is per 1 mei 2006 opgeheven. 
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De site van Arjan 
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Smalspoor 
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Leemspoor 

 

Stichting Rijssens Leemspoor exploiteert een museumspoorweg in de Overijsselse stad 
Rijssen. Het museum vertelt de geschiedenis van het smalspoor op gebied van de 

baksteenindustrie in en om Rijssen.  

In Rijssen, aan de voet van de Rijsserberg, ligt een traject van een smalspoor waar zo'n 
honderd jaar geleden  de steenfabrieken hun grondstof op vervoerden. U kunt dit spoor 

bezichtigen en er een ritje op maken.  

Het  vertrekstation bij de remise aan de Markeloseweg is eenvoudig te vinden.  In de 
restauratie kunt u genieten van een heerlijke kop koffie. Ook kunt u hier kiezen uit 
verschillende souvenirs. Vanaf de station brengen wij u over een fraai bostraject naar het 

Station Koerbelt. Op dit station kunt u, alleen tijdens bijzondere rijdagen,  ook opstappen.  

Het materieelpark bestaat uit o.a. een stoomlocomotief, diverse diesellocomotieven, 
personen-,  goederen- en werktreinen. In de loods kunt u zien hoever het staat met de 

restauratie van het materieel.  
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Smalspoor is een weinig bekende vorm van vervoer die nuttig is bij het vervoer van grote 

hoeveelheden zand en klei op een slappe bodem, in sterk geaccidenteerd terrein en bij de 

hedendaagse tunnelbouw. Zo'n honderd jaar geleden waren er in Rijssen nog vijftien 

steenfabrieken, waarvan het aantal in de jaren zestig van de vorige eeuw tot vier was 

geslonken. Vanaf het begin van de twintigste eeuw tot 1964 hadden deze vier steenfabrieken 

in Rijssen een smalspoor in bedrijf, om klei van de groeve naar de fabriek te vervoeren. Tussen 

Rijssen en Markelo was een smalspoornet ontstaan van ongeveer twaalf kilometer lengte.  

Op de smalspoorbaan in veldspoor met de spoorwijdte van zestig centimeter kunnen 
bezoekers van het Leemspoor een rit maken. Er is ook een deel van zeventig 
centimeteraanwezig. 

Het materieelpark omvat onder andere één (rijvaardige) stoomlocomotief 3 'Maaike', gebouwd 
in 1913 door Orenstein en Koppel, fabr.nr. 6900), zestien dieselloc's, drie elektrische loc's, 
diverse personen-, goederen- en werktreinen. Een deel van het materieel is in 1996 verkregen 

van de voormalige Pony- en Motortram ‘t Joppe van Johan W. Montenberg in Joppe. 
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Smeijers en Voortman 

 

 

 

Gebouwen behorende bij Steenfabriek Smeijers en Voortman aan de Markeloseweg.  Op de 

voorgrond de Markeloseweg Het leemspoor kruist duidelijk zichtbaar de weg. De fabriek is 

afgebroken en anno 2018 ligt het terrein braak. Midden negentiende eeuw telde Rijssen nog 

zo’n vijftig kleine tichelwerken. De steenfabrieken bevonden zich in het bos of aan de bosrand. 
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Asbest verwijderen 
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2014, collectie foto Rijssen 

 

  
Het terrein van de voormalige steenfabriek Smeijers en Voortman aan de Markeloseweg te 

Rijssen ligt er verlaten bij. Een nieuw initiatief om er invulling aan te geven met de bouw van 

woningen valt niet in goede aarde bij het gemeentebestuur van Rijssen-Holten. Foto Ronald 

Vrugteman.  
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De Brekeld van Baan en Ten Hove 
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Bron: website tichelwoark  
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Laatste woorden 

 

Verschillende onderdelen van het productieproces lijken zo eenvoudig dat men zich niet kan 

voorstellen waarom de mechanisering zo moeizaam verliep.  

Aan de ideeën van de uitvinders heeft het niet gelegen. Talrijke octrooien die betrekking 

hadden op de steenfabricage zijn in het binnen- en buitenland ingediend. Het merendeel stierf 

een roemloos einde nog voor er sprake was van toepassingen in de praktijd. De kneedbare 

klei bleek weerbarstiger dan men zou verwachten. Over de eerste pogingen tot toepassing van 

de steenvormmachines in Nederland is de informatie doorgaans sporadisch. 

De steenvormmachine is slechts één van de drie cruciale innovaties die zich in de 

baksteenindustrie in de loop van de tijd voltrokken. De andere twee zijn de continue-oven en 

de kunstmatige drooginrichting. De eerste werd nog in de negentiende eeuw gerealiseerd, de 

tweede moest ondanks herhaalde pogingen wachten tot de twintigste eeuw. De aard van de 

moeilijkheden was grotendeels hetzelfde als bij de steenvormmachines. Bij de oplossing van 

de problemen waren eveneens Nederlandse steenfabrikanten betrokken.  
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Productiviteit op zichzelf zegt nog weinig. Het gaat uiteindelijk om de kostprijs. De productie 

met behulp van de steenvormmachines was lange tijd onvoldoende om de duurdere 

productiekosten te drukken. De mechanisatie bracht aanvankelijk een verhoging van de 

loonkosten met zich mee door de inzet enerzijds van meer arbeiders per machine en anderzijds 

een oudere categorie jongeren. De overige kosten waren gelijk aan die bij het handvormen, 

terwijl bij het berekenen van de kostprijs bovendien het geïnvesteerde kapitaal in de machines 

verrekend moest worden. De kosten van de steenkool in het geval van de stoommachine of de 

kosten van de paarden in geval van paardenkracht. De productiviteit van mens en machine 

liep nog niet ver uiteen, zodat het verklaarbaar is dat de kostprijs van machinale stenen in 

het begin hoger uitviel.  Toch verhult een beschouwing over de productiviteit en de kostprijs 

een van de belangrijkste problemen bij de toepassing van de steenvormmachine in Nederland. 

De machines die in de beginperiode hier werden gebruikt, waren meestal in het buitenland 

ontwikkeld en afgestemd op de aldaar voorhanden zijnde grondstof. Dit betekende echter niet 

dat zij zo maar voor alle kleisoorten in Nederland geschikt waren. 

Vermoedelijk  is juist deze grote voorraad direct bruikbare klei oorzaak geweest dat hier te 
lande voorheen zo goed als geen sprake was van een enigszins wetenschappelijke behandeling 

van het steenbakkersbedrijf.  

Desondanks bleef een aantal steenfabrikanten verwoede pogingen doen de klei machinaal te 

verwerken, doorgaans met incidenteel succes. In 1873 verzuchtte een auteur in het Tijdschrift 

voor Nijverheid dat ‘eenige fabrikanten door de slechte uitkomsten afgeschrikt, die 

aangekochte werktuigen weer terzijde stelden en de gewoone wijze van steenmaken op nieuw 

volgden.’ En nog in 1893 schreef de Nederlandse deskundige op het gebied van 

bouwmaterialen, J.A. van der Kloes, dat ‘geenszins iedere vormmachine geschikt is voor elke 

soort van klei’.  
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De ringovens hebben in de beginperiode te kampen gehad met een aantal problemen van 

technische en menselijke aard. Veelvuldig waren de klachten over miskleurige en te zachte 

stenen. De oorzaak hiervan lag niet zozeer bij de ovens als wel bij het bedienend personeel. 

Het ontbrak de inzetters en stokers aan kennis en ervaring om met dit type oven om te gaan. 

Gecompliceerd was ook de bouw omdat de verhoudingen van lengte, breedte en diepte van 

poorten, kanalen en schoorsteen zeer nauw op elkaar moesten worden afgestemd. Elke nieuw 

te bouwen oven moest opnieuw worden berekend. Het was dus geen standaardconstructie. 

Elke ringoven moest speciaal ontworpen worden voor die plaats, die klei en de gewenste 

capaciteit. Deze omstandigheid en bovendien de uitstekende kwaliteit klinkers die in 

veldovens konden worden gebakken, zijn er de oorzaak van geweest dat de ringoven maar 

langzaam verbreiding vond in Nederland met zijn heterogene kleisoorten.  

Door de invoering van de ringoven was het mogelijk geworden het bakken van stenen in een 

continu proces te doen geschieden. De aanmaak van rauwe stenen kon opgevoerd worden 

door het in gebruik nemen van machines, die naarmate de behoefte groeide ook langer konden 

draaien. Maar het tussen deze beide productiefasen gelegen droogproces van de nat-gevormde 

stenen gebeurde nog steeds in de open lucht op droogbanen of onder droogrekken door de 

drogende kracht van zon en wind. Deze fase bleef derhalve beperkt tot de zomerse dagen. Deze 

afhankelijkheid van klimatologische wisselvalligheden is de ‘bottle-neck’ geweest om een 

continu fabricageproces in de baksteenindustrie te verwezenlijken.  

Het mislukken van het kunstmatig drogen bleek overduidelijk bij de pogingen om de 

baksteenfabricage te Spijk bij Lobith, waar aan de Boven-Rijn een belangrijke concentratie 

van steenfabrieken was gevestigd, te voorzien van kunstmatige drogerijen. Door Weijers werd 

in 1905 bij de firma ‘Terwindt & Arntz’ een tunneldrooginrichting gebouwd. Die viel echter zo 

tegen, dat de leiding niet eens meer probeerde om modificaties toe te passen, maar meteen 

overstapte naar een geheel ander systeem, namelijk dat van Möller & Pfeifer. Maar deze dure 

omslag leverde, evenals in Haaften, enkel teleurstellingen op. Na enige jaren doormodderen 

gaf men er in 1911 de brui aan, men brak alles af en keerde terug naar het natuurlijk 

droogproces. Pas vijfenveertig jaar later was ‘Terwindt & Arntz’ bereid om het kunstmatig 

drogen weer aan te pakken, nu de kennis omtrent de droogeigenschappen van diverse 

kleisoorten enorm was toegenomen.  

Hoewel in het voorgaande een aantal inventieve en innovatieve steenfabrikanten de revue 
passeerden, behoorden zij tot de uitzonderingen. De kwaliteit van de ondernemingsleiding, de 
aard van de bedrijfsvoering en de acceptabele winstmogelijkheden van het handvormbedrijf 
vertraagden het innovatieproces in de tweede helft van de negentiende eeuw.  Het breekpunt 
in deze vrij statische situatie ontstond toen de machines zodanig verbeterd werden dat het 
tempo van de handvormer steeds verder achterop raakte, ook al door de invoering van de 
stoommachine. De baksteenindustrie onderging toen een complete metamorfose: het 
tichelwerk ontwikkelde zich tot een steenfabriek.  
 
Het is opmerkelijk dat de drie innovaties niet tegelijkertijd plaatsvonden, ondanks het feit dat 

de drie deelprocessen vormgeven, drogen en bakken onverbrekelijk met elkaar verbonden 

waren. Weliswaar leverde een wijziging in het ene deelproces een ‘bottle-neck’ op in een ander 

deel van het proces, toch leidde dit niet automatisch tot vervolginnovaties. De weerbarstige 

klei, het lage rendement van de innovaties, de gebrekkige kennis en dergelijke stonden dit in 

de weg. Bron: dbnl: digitale bibliotheek Nederland. 
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Monument Willem Wilmink op de Kuiperberg 

 

 

Willem Wilmink (1936-2003) had een diepe band met Ootmarsum. Hij verbleef er als kind in 

de oorlog, op de vlucht uit zijn geboortestad Enschede. Ook in zijn latere leven bleef hij er 

altijd weer terugkomen. In zijn werk heeft hij de herinnering aan het stadje in tal van gedichten 

vastgelegd. 

 

 

Enter, 3 november 2019 


