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Voor u ligt de vernieuwde uitgave van de Mededelingen van de
Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal onder de nieuwe titel" Ambt en
Heerlijkheid". Dit is het eerste nummer dat niet is samengesteld door ons
bestuurslid E.l. Kruijswijk lansen. Het redacteur schap van ons blad is
overgenomen door een collectief van vier personen waarvan u de namen
vermeld vindt in het colofon. Zij zullen met hun vieren gaan doen wat
gedurende vele jaren door Kruijswijk lansen alleen is gedaan.
Hij is het geweest die het initiatief heeft genomen om dit blaadje het licht
te doen zien en met de vasthoudendheid die hem eigen is, heeft hij nummer
na nummer, jaar na jaar vol gemaakt. Het is een bonte reeks van artikelen
die een bron is van veel informatie over onze locale geschiedenis. Daarvoor
is de Kring hem veel dank verschuldigd, die hem vanaf deze plaats gaarne
wordt toegezwaaid. In deze dank willen wij eveneens het gezin Kruijswijk
lansen betrekken, want de bezorging en verzending in vroegere jaren was
een aangelegenheid van de gehele familie.
Nu Kruijswijk lansen het redacteurschap heeft neergelegd - maar naar wij
hopen niet zijn pen - willen wij als nieuw aangetreden redactie graag de
wens uitspreken dat het ons mag gelukken het blad" Ambt en Heerlijkheid;
Mededelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal" een
inhoud te geven die velen zal boeien.
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STEENFABRICAGE LANGS DE IJSSEL
IN DE GEMEENTE RHEDEN IN DE 1ge EEUW door drs. O.B. Janssen

Inleiding
De gemeente Rheden wordt aan de zuidzijde begrensd door de IJssel, soms
met smalle, soms met hele brede uiterwaarden, die zeer geschikt waren om
afgegraven te worden voor de baksteenfabricage. Over dit IJsselgebied
handelt het volgende verhaal, waarin een overzicht wordt gegeven van de
stichting, groei en verval van de talloze steenfabrieken langs die rivier. De
namen van de stichters en exploitanten voor dag halen en afvragen wat hen
bewoog om zich in deze modderige industrie te begeven. Omdat verhaal een
bewerking is van een gehouden voordracht worden niet alle fabrieken even
uitvoerig behandeld. Enerzijds omdat de samenstelling van dit verhaal dit
niet toelaat, anderzijds omdat mij niet meer bekend is over een bepaalde
fabriek.
Uit het begin van de 1ge eeuw is niet veel bekend. Eigenlijk niets. Gelegen
tussen twee steden, Arnhem en Zutphen, lijkt het aannemelijk dat een
groot gedeelte van de behoefte aan stenen van de oude stadssteenbakkerijen
aldaar zijn aangevoerd. Uit een opgave van 1816 weten we dat er steen- en
pannenbakkerijen in bedrijf waren in Angerlo, Steenderen, Brummen en
Zutphen. De oven in Arnhem (van de stadsarchitect Vierkant) was reeds in
verval. Vanuit deze plaatsen zal de baksteenvoorziening wel hebben
plaatsgevonden. Maar toch is het niet waarschijnlijk dat er ook in de
gemeente Rheden, officieel of officieus stenen werden gebakken, al
kwamen de onbeschermde uiterwaarden langs de grote rivieren niet direct
in aanmerking. De concentratie en de groei van de baksteenfabricage aldaar
is te koppelen aan het vermogen van de mensen om de waterstand in de
rivieren te beheersen en te reguleren.
Het verhaal begint dan ook pas in 1839 met de steenfabriek "Den Durk"
op de Steenwaard onder Velp.



DEN DURK (1839)

In februari 1839 vraagt Henricus A velingh uit Velp vergunning om een
steenoven te mogen oprichten op de Steenwaard aan de IJssel onder Velp,
bovenwaarts van het huis "De Groote Durk".
De familie Avelingh behoorde tot de notabelen van de gemeente en was
werkzaam in diverse takken van de nijverheid en tevens actief in het
openbare leven van de gemeente. De afticheling van het stuk uiterwaard
had voor Avelingh als grondeigenaar ook nog een ander doel. Door het
verlagen van het oppervlak werd de waarde van het perceel als grasland
verhoogd. Dit argument wordt vaker in de concessieaanvragen voor
steenfabrieken langs de grote rivieren naar voren gebracht. Avelingh
schrijft dan ook om "daardoor gezegde uiterwaard, die door aanslibbing te
hoog is geworden. te kunnen verlagen en alzoo dezelve te kunnen
verbeteren". De Districts-Commissaris steunt het verzoek en ziet bovendien
mogelijkheden voor de werkgelegenheid in de gemeente. Hij voegt er aan
toe: "De oprigting eener steenoven als een hoogst wenschelijke zaak te
beschouwen voor de gemeente Rheden".
De vergunning wordt in hetzelfde jaar nog verleend, maar tot 1851 is niets
bekend over de exploitatie van de oven. Uit het gemeenteverslag van 1851
blijkt dat er 31 arbeiders werkten en dat de fabriek geëxploiteerd werd door
de gebroeders Coenraad Cornelis en Tieleman A velingh. Zij zijn volgens
het Gemeenteverslag nog steeds de enige steenfabrikanten in de gemeente
Rheden.
Wie waren eigenlijk die Avelingh's? Ze verschijnen als steenfabrikanten in
de 19de eeuw in Westervoort en Angerlo, maar ook reeds in 1761 wanneer
een zekere Evert Avelinc een van de inschrijvers is bij de verpachting van
de stadssteenbakkerij te Arnhem. In Velp is het de molenaar Hendrik
A velingh (1786) die met steenbakken begint. Hij was gehuwd met Elsje de
Ridder uit Amerongen en het verbaast niets wanneer in het Utrechtse en
later ook in het Gelderse gebied "De Ridder's" optreden als
steenfabrikanten.
Zijn beide zonen Coenraad Cornelis (1821) en Tieleman (1823) staan
officieel te boek in het Bevolkingsregister als "steenfabrikanten" . De derde
zoon Johan begint een leerlooierij. De jongste zoon Frederik (1830) is eerst
landbouwer, maar na 1861 voegt hij zich ook bij zijn steenbakkende
broers.
Het is opmerkelijk, maar hij huwt ook met een meisje De Ridder uit
Amerongen.
Coenraad heeft wel enig fortuin gemaakt en behoorde in 1895 tot de 341
rijkste mensen van Gelderland en was aldus verkiesbaar voor de Eerste
Kamer der Staten-General.
De beide oudste zonen lieten geen kinderen na en van de jongste is mij
niets bekend*, maar waarschijnlijk is dat de reden dat de naam Avelingh in
het begin van de 20ste eeuw uit de rijen van de Gelderse
baksteenfabrikanten verdwijnt.
Tot 1855 bleven de Avelingh's de enige steenfabrikanten in de gemeente,
maar in dat jaar kregen ze gezelschap van de landbouwer Berend van



Zadelhofj, die in het Rhederlaag een steenoven begon, maar daarover
straks.
In 1856 wordt de ligging van de oven van Avelingh, die zich echter over de
af te tichelen percelen verplaatste, bekend. Waar thans de noordelijke afrit
van de IJsselbrug naar het Velpercircuit is, lag toen de oven van Avelingh.
In 1861 krijgen de gebroeders Avelingh een concessie voor een tweede
oven.
Er werken dan op beide ovens 80 man tijdens de zomercampagne. Het gaat
in die tijd goed met de steenfabricage, want ook in de Havikkerwaard is
Terwindt & Arntz bezig, zodat er al drie steenfabrieken binnen de gemeente
werkzaam zijn.
In 1867 breidden de Gebroeders Avelingh alweer uit en komt er een derde
oven bij. Op één oven worden handvormstenen gemaakt, terwijl de beide
andere ovens ingericht zijn voor het vervaardigen van machinale stenen.
Met deze machinale stenen verschenen zij ook op de
Nijverheidstentoonstelling te Arnhem als een van de weinige Gelderse
steenfabrikanten, die daar acte de présence gaven.
In 1881 werkten er op deze drie ovens 92 mannen, 18 jongens en evenveel
meisjes. Opvallend is dat er officieel geen vrouwen werkten. De
handvormfabriek leverde een kleine miljoen stenen per seizoen terwijl de
beide andere ovens goed waren voor een gezamenlijke produktie van 711z
miljoen machinale stenen.
Na 1881 komt er echter de klad in. Het is een tijd van grote malaise, zoals
ook thans deze jaren tachtig. De Avelingh's hebben in de gemeente Rheden
nog slechts de handvormoven in exploitatie met 19 arbeiders.
De Avelingh's verleggen trouwens hun arbeidersterrein naar de overzijde
van de IJssel: in Angerlo en Westervoort. In 1911 hebben ze in Velp nog
wel de steenoven "Den Durk" in gebruik. Maar daarna zijn mij geen
gegevens meer bekend. Waarschijnlijk is de steenoven opgegaan in een
Naamloze Vennootschap.
Thans is er echter geen spoor meer van de fabriek en het terrein te
bekennen en raast het verkeer over een snelweg waar eens de Avelingh's
hun stenen bakten.



RHEDERLAAG (1855)

In 1855 diende Berend van Zadelhoff, grondeigenaar, landbouwer en ook
al molenaar èn tevens lid van de gemeenteraad van Rheden een verzoek in
om in het Rhederlaag tegenover de "Panoven" van Lathum een
steenfabriek te mogen beginnen. Als bijkomende reden geeft hij ook op het
behoud van zijn percelen langs de rivier, die last ondervinden van afslag
door water. Hij wil dit tegengaan door puin stortingen (dat is n.l. eenderde
van de produktie) langs de oever. Waterstaat heeft daar geen bezwaar tegen
en juicht het storten van puin zelfs toe. Wel moet Zadelhoff rekening
houden met het lijnpad ter breedte van 9 meter 74. Maar met één ding is de
Hoofdingenieur van Waterstaat het niet eens.Zadelhoff wil ook een laad-
en loskrib in de rivier aanbrengen en dat heeft invloed op de stroomdraad
en is nadelig voor de scheepvaart.
Van Zadelhoff had al eerder met dat bijltje gehakt toen hij in 1845 illegaal
twee kribben in de IJssel had gebouwd, waardoor de kracht van het
schurende water werd afgewend naar de overkant van de rivier. Deze
kribben werden pas na veel geharrewar en na uitdrukkelijke last van de
burgemeester van Angerlo door hem opgeruimd.
Van Zadelhoff werd nu geadviseerd om voor het laden en lossen maar
gebruik te maken van houten stellingen en planken.
Hetzelfde jaar start hij met 14 mannen en 3 vrouwen. Langzaam maar
zeker breidt hij ook uit en in 1862 werken er 30 arbeiders die goed zijn
voor' een produktie van ruim 1 miljoen handvormstenen.
In 1863 draaiden er in de gemeente Rheden al 6 steenfabrieken met 305

arbeiders. Dit betekende
een behoorlijk aandeel in
de arbeidsplaatsen in de
gemeente en onderschrijft
de economische betekenis
van de steen'fabrieken in
die tijd. De produktie van
die zes fabrieken was
ruim 9 miljoen stenen.
In 1876 komt de oven in
het Rhederlaag in handen
van zijn zoon Gerrit
Cornelis van Zadelhoff,
die echter op 5 augustus
1881 komt te overlijden.
Kennelijk is de oven in de
erfenis gekomen van zijn
zuster Suzanne Geerdina.
Zij was gehuwd met
Aaldert Wentink (1836)
uit de Middagtersteeg. Hij

verschijnt dan ook in 1881 in de verslagen als steenfabrikant in Rhedersteeg
met bijna 60 arbeiders.



In 1,g88komen de ingenieurs Struve en Bekaar in opdracht van de regering
een enquete houden en gegevens verzamelen voor een Nijverheidsstatistiek.
Er werken dan totaal 45 arbeiders bij A.J. Wentink, waarvan ook drie
kinderen van 12 jaar. De werktijden liggen tussen 5 uur 's morgens en
8 uur 's avonds. Met de schafttijden er af komt men 'op een effectieve
arbeidsdag van 11 uur en 15 minuten. De vrouwen en meisjes zijn
opzetsters en de kinderen moeten de vormen schoonmaken en natmaken.
De werkzaamheden vinden plaats in de buitenlucht, zo constateren de
ingenieurs, maar een privaat hadden ze niet kunnen vinden.
Wentink kocht in 1895 ook nog de steen- en pannenfabriek van Backer in
Giesbeek op. In 1905 kwam hij te overlijden en werden de fabrieken
overgenomen door zijn zonen Albert Jan junior en Bernard. Zij brachten
de fabrieken in een naamloze vennootschap in, de "N. V.
Waalsteenfabrieken v/h Gebrs Wentink".



GROOT NIEUWLAND (Havikkerwaard 1860)

Op 29 december 1860 kocht de firma Terwindt & Arntz, bestaande uit de
heren H.L. Terwindt en J.J.S. Arntz, voor f 18.000,- de bestaande
steenfabriek in het "Groote Nieuwland" in de Havikkerwaard van
Mr. Johannes Gerardus Luycken Glashorst. Dit houdt dus in dat er reeds
een steenfabriek werd geëxploiteerd.
Ik weet hier echter niets over te vermelden en misschien is de oplossing
hiervan in het gemeentearchief van Rheden te vinden.
In ieder geval begint T. & A. meteen grootscheeps. In 1862 werken er al 70
arbeiders met een produktie van 3 miljoen stenen. Zij breiden hun
ovenareaal uit en in 1876 werken er bijna 100 arbeiders, n.l. 62 mannen, 12
vrouwen, 21 jongens en 3 meisjes.
In 1881 heeft de frima T. & A. de produktie al opgevoerd tot ruim
6.000.000 stenen, maar hiermee ook zijn eigen graf gegraven. De malaise
van de jaren tachtig slaat ook hier toe en de produktie wordt helemaal
stilgelegd en de fabriek tenslotte gesaneerd. T. & A. zoekt haar heil elders
en verkoopt in 1890 de fabriek c.a. aan de Gebroeders Van de Loo, die
naast hen een steenfabriek exploiteerden. Zij sloopten echter de oven en
voegden de gronden bij hun tichelareaal.

J



DE MUGGEN WAARD (Rhederlaag 1863)

1863 is een belangrijk jaar voor de steenfabricage in Rheden. Het aantal
steenfabrikanten wordt
verdubbeld en komt op
zes. De drie nieuwe
steenbakkers zijn
Beerendse & Ten Cate
(Muggenwaard), Van der
Loo (Bingerden) en
Walters (Marsch). Ze
zullen achtereenvolgens
worden behandeld.
In 1862 verkoopt Hendrik
van Son, rentenier op de
havesathe Scherpenhoff
ca. 5 ha uiterwaard aan
de IJssel in het
Rhederlaag aan Arend en
Berend Beerendse en
Warner ten Cate uit
A vereest. De eerste twee
waren "verveners" en
hadden dus ervaring met
landontginning, 'de derde
was koopman. Zij
vormden een firma en
bouwden twee ovens, een
loods en een bazenhuis en voor de verbinding verkregen zij het recht van
uitweg over de gronden van J.G. Wálters en W.J. Wurfbain.
In 1863 werken er 48 man. Vijf jaar later, in 1868, verkopen zij voor
f 18.000,- de fabriek aan Willen Claassen uit Velp en Jan Burghard Plaat
uit Utrecht.
Zij vestigden ook een firma en die hield stand tot 1873 wanneer Willem
Claassen-sterft. In 1876 verkoopt Plaat de gehele steenfabriek, inmiddels
10 ha, voor ruim f 45.000,- aan de steenfabrikant Jan Gerard Wa/ters uit
Arnhem.
Jan Gerard Walters, uit het Kleefsland komend, had zich inde bakstenen
getrouwd door een huwelijk met Geertruida van Heukelum, dochter van de
Gelderse baksteenpionier Henricus van Heukelum van de Roswaard te
Doornenburg. Zijn enige zoon Hendrik Johan Walters huwde ook al met
een steenfabrikantendochter namelijk Johanna Gesina van Wijck uit
Heteren, zodat de onderlinge familiebanden nog meer werden versterkt.
Walters exploiteerde al sinds 1862 de steenfabriek "De Marsch " en werd
nu dus ook nog eigenaar van de "Muggenwaard" . Daar werkten op dat
moment 60 arbeiders, die 3 i;4 miljoen machinale stenen per jaar maakten.
Walters bouwde er nog een steenoven bij en heeft dan 8 steenpersen aan
het draaien, die goed zijn voor een produktie van 7 Y2 miljoen stenen.
In de jaren tachtig komt er ook hier de klad in, maar Walters heeft de



Dit "blauwe
maandagvieren" heeft
echter nog tot ver in de
20ste eeuw
standgehouden.
Wanneer Hendrik Walters
in 1895 op Huize
Holdeurn in Groesbeek
overlijdt, erft zijn
echtgenote J. van Wijck
de fabriek, groot 24 ha en
met een geschatte waarde
van ruim 82.000 gulden.
De waarde zit vooral in

langste adem en in 1886 draait hij volop met bijna 100 man. Hij schaft zich
dan ook een nieuwe stoommachine aan van 6 PK, vervaardigd bij de
fa. Smulders in Utrecht.
In 1889 heeft hij echter het tijdelijke met het eeuwige verwisseld en is de
fabriek in handen van zijn zoon H.J.C. Walters. In die tijd komt de
"Muggenwaard" ook in de publiciteit, maar niet erg voordelig. In de
Graafschapbode van 17 juni 1893 verscheen het volgende bericht:
"Op de steenfabriek van de heer Walters te Rheden heerscht nog steeds
eene lelijke gewoonte. Het is daar namelijk gebruikelijk dat altijd des
Maandags jenever gehaald en gedronken wordt. Zulks geschiedt met
goedkeuring, althans met toelating van den eigenaar. De putbaas betaalt de
jenever en kort des avonds het geld daarvoor van het loon der werklieden,
onverschillig of deze medegedronken hadden of niet. Dit was nu niet naar
den zin van der arbeider Everhardus T., die geen jenever drinkt en er dus
tegen op kwam dat de putbaas van zijn dagloon, hetwelk 50 cent bedraagt,
25 cent, dat is de helft afhield, als aandeel in die zuippartij. Toen de
putbaas weigerde het volle dagloon uit te betalen kreeg men woorden en
zoals gewoonlijk kwam het daarvan tot daden.
De putbaas kreeg een slag tegen het hoofd met een knuppel, die door T.
gehanteerd moet zijn en die een bloedende wonde veroorzaakte. De zaak
kwam voor de Rechtbank in Arnhem.
T. ontkende, doch eenige getuigen bevestigden het te laste gelegde. De
Officier van Justitie geloofde dat de schuld van beklaagde voldoende
bewezen was.
Zijn Edelgestrenge meende echter ook dat de putbaas door het afhouden
van een kwartje zelf de aanleiding tot de mishandeling had gegeven en hij
eischte daarom slechts een geldboete van f 3,00 susidiair 3 dagen hechtenis.
Op een vraag van den President of hij nog iets te zijner verdediging te
zeggen heeft, antwoordt beklaagde dat hij niets kan aannemen, omdat hij
niets misdaan heeft.
De Rechtbank uitspraak doende, heeft de beklaagde vrijgesproken. Wij
hopen dat deze zaak ten gevolge zal hebben dat de ellendige gewoonte op
de fabriek van den Heer Walters, waardoor arbeiders zedelijk tot "zuipen"
gedwongen worden, wordt afgeschaft".



de gronden en niet in de steenovens, want in 1903 wordt de fabriek met ca.
15 Vz ha tichelgrond verkocht voor slechts 28 duizend gulden aan
Pius H. W. van de Loo, steenfabrikant teVelp.
Pius zat ook al in de familie, want diens vader G.F.H. v.d. Loo,
wijnhandelaar uit Asperen was ook gehuwd met ene Van Heukelum uit
Doornenburg. Zelf was Pius getrouwd met een Kemmling en wanneer we
weten dat Kemmling een steenfabrikant te Lobith was en dat diens dochter
met de steenfabrikant Van Embden van de Ossenwaard aldaar trouwde,
dan is het begrijpelijk dat een steenfabrikant Van Embden uit Oosterbeek
in 1925 de belangen behartigt van de Weduwe Van der Loo.
Pius heeft de Muggenwaard geëxploiteerd tot zijn dood in 1925. De fabriek
wordt daarna publiek verkocht en brengt met 27 ha grond, ruim 90 duizend
gulden op. De nieuwe eigenaar is F.C. van Heuvel, steenfabrikant te
Tilburg.
Samen met zijn broer die kapelaan was in Nieuw-Kuyk richt hij de
"N.V. Waalsteenfabriek De Muggenwaard" op. De fabriek is thans al
geruime tijd gesaneerd en de huidige functie van de Muggenwaard in het
recreatiegebied Rhederlaag is alom bekend.



1
J

BINGERDEN (Havikkerwaard 1863)

Reeds 120 jaar fabriceert men op Bingerden bakstenen. Men heeft er
hoogtepunten gekend, maar thans zit men in een diep dal en het einde van
deze fabriek lijkt niet meer ver weg te zijn.
Opgericht is de fabriek door Gerard van de Loo, wijnhandelaar uit
Asperen, gehuwd met ene Van Heukelum en vader van de eerder genoemde
Pius van de Loo.
Hij verkoopt echter de fabriek waar 50 man werken aan
Franz Anton van de Loo, zijn broer, die ook al gehuwd was met een
dochter van Van Heukelum uit Doornenburg. Een bekend verschijnsel in
de kringen van die vroegere steenfabrikanten.
Franz kocht er van de landbouwer Hupkes nog 18 ha bij voor 13 mille en
bouwde daarop een steenoven. Zijn gebied werd aan de ene zijde begrensd
door de IJssel en aan de andere zijde door de eerder genoemde steenfabriek
van Terwindt & Arntz, die in 1980 werd opgekocht.
Bingerden waar met 40 à 50 man en 6 persen werd gewerkt was goed voor
5 tot 6 miljoen stenen per jaar.
In 1875 overlijdt Franz Anton van de Loo en komt de fabriek in handen
van zijn weduwe en 7 kinderen, waaronder maar liefst vier
steenfabrikanten. Zij zetten gezamelijk het bedrijf voort onder de naam
van man en vader.
In 1880 heeft men er twee steenfabrieken staan, 10 persen in bedrijf en een
produktie van 11 Y2 miljoen stenen. . 1

In 1899 volgt er een boedelscheiding. Drie Gebroeders Van de Loo (Jozef,
Willem en Jan) krijgen de fabriek en richten er een N.V. op.
"N. V. Fabriek van nageperste en andere stenen voorheen Frans van de
Loo" te Dieren. Er werden 808 aandelen uitgegeven en het maatschappelijk
kapitaal was f 1.900.000,-.
Een enorm kapitaal reeds in die dagen. Van de aandelen hadden de drie
gebroeders er 800 en de andere waren in handen van J. Labree, Directeur
Geldersche Crediet Vereeniging, Jules van Hasselt, steenfabrikant te
Kampen, J.J. van Oorde, industrieel te Utrecht, Mr. Louis de Beer
Portugael, advocaat te Den Haag en Abraham Oppenheim, bankier te
Den Haag.
Het gaat goed op de fabriek en haar produktie zijn wijd en zijd bekend.
Ook wordt er veel geëxperimenteerd met nieuwigheden. Op de
Wereldtentoonstelling in Luik in 1905 wordt aan de Gebroeders Van de
Loo voorde door hen gefabriceerde "Bricorna" steen de "Grand Prix"
toegekend, een onderscheiding die n9g geen enkele steenfabriek in
Nederland ooit had gekregen.
Joshep Van de Loo, een der broers, was een man van importantie, die geen
blad voor de mond nam en zelf ook vaak het doelwit was van aanvallen.
In april 1906 verschijnt er van zijn hand een artikel in de Nederlandsche
Klei Insurtei. Daarin verweert hij zich tegen de grove reclame door de
kalkzandsteenfabrikanten gevoerd en waarin wordt beweerd dat
kalkzandsteen beter zijn dat klei-stenen. Er bestond namelijk een grote
concurrentienijd tussen beide takken van nijverheid. In zijn polemiek neemt
Van der Loo het op tegen de kalksteenfabriek "ARNOUD" en eist dat



deze intrekt of waar maakt:
"dat ik de kalkzandsteenfabrikanten voor knoeiers uitmaakt,
dat ik heb gescholden,
dat ik uit concurrentiehaat alle perken te buiten ging,
dat ik vele ernstige zaakmannen heb uitgemaakt,
dat ik zeer veel ervaren en bekende bouwkundigen het brevet van
onbekwaamheid heb gegeven,
dat ik uit concurrentiehaat de kalkzandsteen heb belasterd."
Hij eindigt zijn verhaal met "wat moeten de menschen die mij niet kennen

wel van mij denken als
zij dit zondenregister
lezen?" .
Na de eerste
wereldoorlog expandeert
de fabriek weer, maar
geraakt dan in financiële
moeilijkheden. Er wordt
gereorganiseerd onder
leiding van de Nijmeegse
industrieel Max Jurgens,
broer van de
steenfabrikant Jurgens,
die gehuwd was met ene
Arntz, van de tak
Willem Arntz-van de
Loo. Wederom een niet
onbekend verschijnsel.
Maar men had nu toch
te hoog gegrepen. In de

jaren dertig komen de financieringsproblemen terug en op 12 november
1936 zakt het imperium Van de Loo ineen en wordt Bingerden publiek
verkocht. Het complex van drie ringovens en een oppervlakte van 67 ha
komt dan in bezit van de N.V. Eerste Beleggings Maatschappij Gelderland,
die de "N.V. Steenfabriek Bingerden" oprichtten.
De fabriek draait thans nog, maar kent weer moeilijke tijden en het eind
van dit verhaal kunt u misschien de komende tijd zelf schrijven.



DE MARSCH (Rhederlaag 1862)

Tegelijk met de gronden van de Muggenwaard aan Berends en Ten Cate
verkocht de rentenier H.J.A van Son ook 12 ha bouw- en weilanden op de
Marsch in het Rhederlaag aan de steenfabrikant Johan Gerhard Walters
vcor de som van f 2l.000,-. J.q. Walters was "geassocieerd steenbakker
onder de firma Van de Loo en Walters" te West-Pannerden. Dit was de
steenfabriek van hun schoonvader Hendrikus van Heukelum op de
Roswaard te Doornenburg.
Op het bouwland "De Marsch" bouwde Walters één dubbele en twee
enkele veldovens. Ook deze waard was sterk onderhevig aan inscharing en
Waterstaat was dan ook wel gelukkig met de bouw van een steenoven
omdat dit tot gevolg had dat de over door puinstortingen beschermd zou
worden.
Het jaar erop draait Walters al "goed" met 30 man. Vanaf 1874 worden er
nog uitsluitend machinale stenen gevormd met 4 persen, maar de produktie
is slechts 2,8 miljoen. Toch gaat het Walters goed, want in 1876 koopt hij
ook De Muggenwaard erbij.
Na zijn dood komen beide steenovens in handen van zijn enige zoon
Hendrik Walters, die echter in 1895 komt te overlijden. Erfgename is diens
weduwe Johanna Gesina van Wijek. Zij gaat een associatie aan met de
steenfabrikant J.F.M. Driessen uit Arnhem. In 1903 kocht Driessen de
weduwe er uit voor driekwart ton. Maar op een of andere manier is de
fabriek toch weer in handen gekomen van de familie Van de Loo. Het is
Johannes Franciscus van de Loo, gehuwd met Johanna's zuster Maria
Johanna Van Wijck, die de oven overnam.
Eerst heette de firma nog "Driessen en Van de Loo", maar niet voor lang,
want in 1910 verkoopt Johan van de Loo de fabriek voor f 100.000,- aan
Max Jurgens, die later nog trachtte om Bingerden te redden, en aan
Richard Theodorus Van de Loo. Zij richtten samen de "N.V. Steenfabriek
De Marsch" op met een kapitaal van één ton.
De relatie met de familie is niet altijd even vriendelijk, want in 1911 willen
Van de Loo en Jurgens een nieuwe loods bouwen voor hun locomotief.
Hiertegen komen de eigenaren van de aangrenzende percelen in geweer en
dienen een bezwaarschrift in. Dat zijn de steenbakker Pius Van de Loo
(van de Muggenwaard), de steenbakker Arnold Terwindt en diens zoon de
. houthandelaar Jan Terwindt. Zij winden "dat de veiligheid langs de
zogenaamde Polderweg, langs welke zo nu en dan een paar oude
trekpaarden voor het vervoer van stenen komen, in gevaar zoude worden
gebracht". De Hoofdingenieur van Waterstaat wordt om advies gevraagd.
Maar die is van mening dat het verkeer over die weg zo gering is en de
paarden in de regel niet schrikachtig zijn. Bovendien wordt de locomotief
niet onder stoom gehouden, maar elke avond wordt het vuur gedoofd. Zijn
advies is dan ook om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren, het geen
B. & W. van Rheden ook doen.
In 1933, tijdens de problemen die zich op Bingerden zijn, wordt ook de
eigendomsstructuur van De Marsch gewijzigd. Bingerden, onder de naam
van N.V. Jurgens Waalsteenfabrieken v/h T. v.d. Loo wordt 'Voor de helft
eigenaar van de Marsch en de andere helft is van de weduwe van Richard
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van de Loo, Elisabeth Grasveld met haar twee kinderen.
Na de verkoop van Bingerden is het ook met De Marsch gebeurd. In 1937
wordt surseance van betaling aangevraagd en op 4 maart van dat jaar
wordt de fabriek publiekelijk geveild. Koper is Mr. Joan Gerard Wurfbain,
die de fabriek laat slopen. Een roemloos einde.



GEERLINGS-KROESE (Havikkerwaard 1872)

Tot slot nog een steenfabriek uit de 19de eeuw, waarvan het verloop mij
niet duidelijk is. Het is de steenfabriek van Geerlings-Kroese in de
Havikkerwaard.
In 1872 kregen Jurrien Geerlings (1830-1903) en Jan Kroese vergunning om
een steenoven op te richten in de Havikkerwaard. Jan Geerlings was
landbouwer en woonde aan de Middagtersteeg. Zijn partner was Jan
Kroese (18451898), gemeenteontvanger van Rheden en zoon van de
eveneens Rhedens gemeenteontvanger Gerrit Jan Kroeze. Hij was gehuwd
met Johanna van Engelenburg uit Nijmegen, familie van de
steenfabrikanten Duys in Beuningen.
In 1876 werkten er al meer dan 70 arbeiders en de produktie was ruim 1
miljoen stenen. Deze firma bouwde ook een rij arbeiderswoningen bij de
fabriek.
Bij het begin van 20ste eeuw werd er ook stoom ingevoerd.
De plaats van Jan Kroese, die in 1898 was overleden wordt dan ingenomen
door zijn zoon Willem Kroese.
In 1917 wordt de fabriek geheel gerenoveerd en nieuwe arbeiderswoningen
worden er op een watervrij opgehoogd terrein gebouwd.
Het verdere verloop van deze steenfabriek is mij niet bekend. Volgens is de
fabriek ingebracht in de "N.V. Waalsteenfabriek Windesheim" .
Hiervoor zal nader onzerzoek uitkomst moeten bieden.



Besluit
Deze opsomming geeft een samenvattend beeld van een zeer belangrijke tak
van nijverheid in de 19de eeuw in Gelderland en benadrukt de betekenis
ervan voor de werkgelegenheid in de gemeente Rheden.
Velen van de genoemde namen zijn inmiddels vergeten, maar ze verdienen
het om even in herinnering te worden teruggebracht.

Noot: Uit het bevolkingsregister van Velp blijkt dat Frederik Avelingh op 16 augustus 1875 is
overleden nalatende drie dochters. W.J.M.



Nieuwe uitgaven
Dorpskerk Rheden, levend monument
door Jozef Schrijvershof en Adriaan Kolkman,
uitgave van de Culturele Werkgroep X Dorpskerk Rheden, Rheden 1983
(76 blz.; afb.; f 18,50)
verkrijgbaar bij: Cult. Werkgr. X. p/a J. Schrijvershof, De Del 1, Rheden.

De overgang in 1583 van de Rhedense kerk tot de hervorming vormde voor
de Culturele Werkgroep X, die zich inzet de Rhedense dorps kerk naast
plaats voor de eredienst ook een algemeen cultureel centrum in het dorp
Rheden te doen zijn, een goede aanleiding om aan de historie van dit
indrukwekkende monument aandacht te besteden. Naast het organiseren
van een tentoonstelling over de geschiedenis van deze kerk, werd er door de
Werkgroep X ook een uitstekend verzorgd en van fraaie afbeeldingen
voorzien boekwerkje uitgegeven.
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Hoewel de schrijvers, de heren Schrijvershof en Kolkman, in hun
verantwoording spreken van" een beknopt beeld van de historische en
architektonische bijzonderheden van de oude Dorpskerk, het functioneren
ervan door de eeuwen heen", geeft het boekje een uitgebreide en bijzonder
interessante beschrijving van de betekenis van deze kerk voor het dorp.
Aan zeer veel facetten is aandacht besteed. Bovendien is die beschrijving
voorzien van prachtige foto's en verhelderende tekeningen. Zo worden
beschreven de ontstaans- en bouwgeschiedenis van deze uit deels
XIIe/XIIIe eeuw (toren) en XVe/XVIe eeuw (schip) daterende kerk. Veel
aandacht is er voor de inrichting van de kerk, zoals het Meere-orgel, het
avondmaalszilver , en de merkwaardige zerken. Ook wordt de geschiedenis
verhaald van de klokken en het vroegere gebruik daarvan. Daarnaast wordt
een beeld geschetst van het kerkelijk leven door de eeuwen heen, te
beginnen bij de pastoors uit de tijd van voor 1583.
Niet alleen de dominees komen aan bod, maar ook de rol van de
ambtsjonker in het bestuur van de kerk, de taak van de koster-
schoolmeester en talrijke gegevens uit het ledematenboek worden
beschreven.

De schrijvers hebben vele tot nu toe niet of weinig bekende feiten aan het
licht gebracht. Het boekje is zo een zeer welkome gids voor de dorps kerk
van Rheden geworden. Het is daarmee in de letterlijke zin een bijdrage aan
dit monument: een doen herdenken van de plaats van die dorpskerk in het
verleden. Zij weten echter tevens aan te tonen samen met de Culturele
Werkgroep X, dat het niet alleen een herdenken van het verleden moet zijn,
maar dat het bezit van een dergelijk monument ook verplichtingen voor de
toekomst schept. Ik denk dan ook dat dit boekje zeker bijdraagt tot meer
aandacht voor dit gebouw, en daarmee tot wat de ondertitel zegt: een
levend monument. v.G.



'Poppetje gezien, kassie dicht';
het levensverhaal van een Amsterdamse jood.
door Jo van Dam.
Uitg. Amphora Books, Amstelveen, 1983 (245 blz.; f 27,50).

Jo van Dam (pseudoniem) groeide op in een doorsnee joods milieu in het
vooroorlogse Amsterdam. Kort na het uitbreken van de oorlog sloot hij
zich aan bij een communistische verzetsgroep, waar hij door vrienden bij
gekomen was, en werd actief in het illegale werk. Het boek wordt hier
vermeld omdat de auteur contacten had met een familie in De Steeg en zijn
belevenissen verteld over het klooster Larenstein in Velp waar hij voor
vergaderingen naar toe kwam vanuit Arnhem. Dit laatste is mijns inziens
niet het klooster Larenstein geweest omdat hij het beschrijft als een
klooster voor monniken. Tijdens de evacuatie van Arnhem kwam hij naar
Velp. Bij de bevrijding werd hij ingelijfd bij het geallieerde leger en belast
met het aan het werk zetten van burgers onmiddellijk na de bevrijding van
een dorp of stad. Zo kwam hij ook weer in Velp.

'Een dorpsdokter in de Oost-Veluwezoom 1835-1845'
door W. Verkade.
Artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXIII, blz. 84-123, afbn.

In dit artikel wordt het leven en werken van Herman C.H. Thorbecke, arts
te Dieren 1835-1845, beschreven. Deze dokter was een broer van de
staatsman Thorbecke.

'Het Villapark Overbeek; Het ontstaan van een villapark in de
Veluwezoom'
door Elisabeth Cremers.
Artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre, deel LXXIII, blz. 124-143, afbn.

Het landgoed Overbeek in Velp werd vlak na 1900 omgezet in een villapark
om te voldoen aan de vraag naar villa's voor hen die wilden wonen in een
zo fraaie omgeving. Dit artikel geeft een overzicht van de totstandkoming
van het villapark.
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